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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการฉลาดท าบุญด้วยจิตอาสาปี ๓ เป็นโครงการท่ีเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและ
สังคมมุ่งหวงัท่ีจะสร้างวฒันธรรมฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาให้เกิดข้ึนในสังคมไทย โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 
๓ ขอ้ในการด าเนินโครงการ คือ 

๑. เพื่อเผยแพร่แนวคิดฉลาดท าบุญจากการท างานอาสาสมคัรตามหลกัพระพุทธศาสนา 
๒. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนหนุ่มสาวเข้าถึงความสุขอันประณีตและเกิดจิตส านึก

อาสาสมคัรในการบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
๓. เพื่อพฒันาศกัยภาพและสร้างภาคีเชิงยุทธศาสตร์ท่ีมีการน าศกัยภาพของศาสนาและศาสน

ธรรมมาเป็นพลงัในการสร้างสรรคส์ังคม 
ทั้งน้ี โครงการไดมี้การวางรูปแบบกิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน ๓ แผนงานดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

๑. งานรณรงคแ์ละส่ือสารสังคม แบ่งออกเป็น ๒ งานหลกั คือ 
  ๑.๑ กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 

๑.๒ งานปฏิบติัการฉลาดท าบุญด้วยจิตอาสา โดยแบ่งลกัษณะกิจกรรมการท างานกบัจิต
อาสาเป็น ๒ รูปแบบ ไดแ้ก่ 
๑.๒.๑ จิตอาสาระยะสั้น โดยแบ่งกิจกรรมท่ีเป็น ๓ รูปแบบกิจกรรม คือ กิจกรรม 

ฉลาดท าบุญกบัสวนโมกข ์กิจกรรมฉลาดท าบุญในวาระส าคญัทางศาสนา และ  
กิจกรรมจิตอาสาของภาคี 

๑.๒.๒ จิตอาสาระยะยาว โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๒ รูปแบบกิจกรรม คือ 
 โครงการอาสาขา้งเตียง และ กิจกรรมจิตอาสาพาเขา้วดั 

 ๒.  งานขยายพฒันาศกัยภาพและสร้างภาคีเชิงยทุธศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๒ งานหลกั คือ 
  งานขยายและพฒันาศกัยภาพแนวร่วมภาคีและงานพฒันาศกัยภาพภาคีจิตอาสา 
 ๓. งานติดตามและจดัการความรู้ 

โดยมีศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดลเป็นผูรั้บผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
โครงการ ซ่ึงมีวตัถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 

๑.   เพื่อพฒันาชุดเคร่ืองมือการประเมินผลและตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 
๒.  เพื่อเป็นกลไกในการติดตามเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 
๓.  เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูล ความส าเร็จและความก้าวหน้าในการด าเนินงานของโครงการว่า

บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวม้ากนอ้ยเพียงใด 
๔.  เพื่อให้ไดแ้นวทางขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพฒันาการด าเนินของ

โครงการใหเ้ป็นไปตามทิศทางท่ีตอ้งการ 
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กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการในคร้ังน้ีเนน้ท่ีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ระหวา่งคณะท างานโครงการฯ องคก์รภาคีและคณะผูป้ระเมิน เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการด าเนินทางและ
สามารถพฒันาแนวทางการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้โดย
คณะผูป้ระเมินไดเ้ขา้ร่วมติดตามการด าเนินงานของโครงการตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้ด าเนินงาน ติดตามและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงานผ่านการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย
(Focus Group) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกในบุคคล (In-depth interview) รวมถึงการวิเคราะห์เชิงเอกสาร เพื่อ
คน้หาจุดแข็งและจุดอ่อนท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน พร้อมทั้งร่วมแลกเปล่ียนเสนอความคิดเห็นท่ี
สามารถน าไปใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานแก่คณะท างานของโครงการฯ และองคก์รภาคี 

คณะผูป้ระเมินใชรู้ปแบบการประเมินผลโครงการ Stufflebean’s CIPP Model มาก าหนดขอบเขต
ของการประเมินดงัน้ี 

๑. การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input : I) 
๒. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) 
๓. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) 

ผลของการประเมิน พบวา่ จุดแข็งของโครงการอนัเป็นส่วนส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติและ
พฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่ 

คณะท ำงำนของโครงกำรฯ และองค์กรภำคี เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ท างานดา้นจิตอาสาอยา่งต่อเน่ือง 
จึงสามารถเขา้ใจความคาดหวงัของผูเ้ขา้ร่วมไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งยงัมีความเขา้ใจเร่ืองการท าบุญท่ีถูกตอ้ง
ตามหลกัพระพุทธศาสนาและเขา้ใจระบบขั้นตอนการท างาน รวมถึงมีความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรซ่ึงกนัและกนั 
 วิทยำกร เป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองงานจิตอาสาและมีเขา้ใจเร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ พร้อม
ทั้งมีความรักความปรารถนาดีท่ีอยากจะใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการกลบัมาเห็นถึงคุณค่าและความหมายในชีวติ 
 กิจกรรมและกระบวนกำรเรียนรู้ ท่ีเกิดข้ึนในโครงการเป็นกิจกรรมท่ีเอ้ือให้ผูเ้ขา้ร่วมไดต้ระหนกัถึง
แนวคิดการท าบุญท่ีถูกตอ้งผา่นงานจิตอาสาและเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมไดส้ ารวจและพฒันาจิตใจของตนเอง 
 ปัจจยัของความส าเร็จท่ีส าคญัยิ่ง คือ การท่ีคณะท างานโครงการฯ เปิดใจรับฟังเสียงสะทอ้นความ
คิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมและองคก์รภาคี อนัน าสู่ทศันคติเชิงบวกและแรงจูงใจในการเรียนรู้ร่วมกนั 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อคณะท างานโครงการฯและวิทยากร มีความรู้สึกประทบัใจท่ี
ไดรั้บส่ิงท่ีเป็นประโยชน์จากกิจกรรม เกิดการยอมรับคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น รวมถึงเกิดฉนัทะท่ีอยากร่วม
เป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนวฒันธรรมการท าบุญดว้ยจิตอาสาใหเ้ป็นท่ีรับรู้ของสังคมในวงกวา้ง 

ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับทิศทางในอนาคต คือ ๑) การวางบทบาทเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาแก่องคก์รภาคีใน
เร่ืองการออกแบบกิจกรรมจิตอาสาแบบฉลาดท าบุญให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน ๒) จดัท าแผนยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ๓) พฒันาการส่ือสารแนวคิดการท าบุญโดยเนน้การท างานร่วมกบัองคก์รภาคส่ือเป็นหลกั ๔) 
คน้หาและพฒันาวดัและโรงพยาบาลท่ีมีปัจจยัเง่ือนไขท่ีเหมาะสมใหเ้ป็นพื้นท่ียทุธศาสตร์ส าหรับการส่ือสาร
และขบัเคล่ือนงาน ๕) จดัตั้งกลุ่มจิตอาสาฉลาดท าบุญ ๖) วางแผนการจดัการองคค์วามรู้ร่วมกบัองคก์รภาคี 
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โครงการติดตามและประเมินผลโครงการฉลาดท าบุญด้วยจิตอาสา ปี ๓ 
Follow up and Evaluation Program upon The Smart Merit-Making as Voluntaries Project 

สุปรียส์ กาญจนพิศศาล, จิรัฐกาล พงศภ์คเธียร, ชรรินชร เสถียร, ประภาพร อนุมานไพศาล 
 

บทคัดย่อ 
โครงการวิจยัเร่ือง ติดตามและประเมินผลโครงการฉลาดท าบุญด้วยจิตอาสา ปี ๓ เป็นการวิจยัเชิงถอด
บทเรียนผ่านวิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีหลากหลาย เช่น การเฝ้าสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเชิง
ลึกในบุคคล(In-depth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) รวมถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 
โดยมีวตัถุประสงค์หลกั ๔ ประการ ไดแ้ก่ เพื่อพฒันาชุดเคร่ืองมือการประเมินผลและตวัช้ีวดัความส าเร็จ
ของโครงการ เพื่อเป็นกลไกในการติดตามเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน
เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลความส าเร็จและความกา้วหนา้ในการด าเนินงานของโครงการวา่บรรลุตามเป้าหมายท่ี
วางไวม้ากน้อยเพียงใด และเพื่อให้ไดแ้นวทางขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพฒันาการ
ด าเนินของโครงการให้เป็นไปตามทิศทางท่ีตอ้งการ ผลของการวิจยัช้ีวา่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้
และเห็นมุมมองใหม่ในการท าบุญ ว่าการท าบุญไม่ใช่แค่การบริจาคทาน แต่บุญสามารถสร้างจากภายใน
ตนเองผา่นการปฏิบติัสมาธิภาวนาหรือการลงแรงกายผ่านงานจิตอาสาเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม 
เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงความคิด ทศันคติ มุมมองท่ีมีต่อชีวติ รวมถึงการไดก้ลบัมาเห็นคุณค่าในตนเองจน
น าไปสู่การยอมรับในตนเองและผูอ่ื้น พร้อมทั้งเกิดความตอ้งการท่ีอยากจะเผยแพร่และผลกัดนัแนวคิด
ฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาใหเ้ป็นท่ีรับรู้ของผูค้นในสังคม ยิง่ไปกวา่นั้น คือ การท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่วนหน่ึง
ไดมี้การรวมตวักนัโดยได้มีการน ารูปแบบกิจกรรมฉลาดท าบุญไปประยุกต์ใช้ในการจดักิจกรรมในพื้นท่ี
ของตนเอง นอกจากน้ี การท่ีคณะท างานโครงการฯ เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมและองคก์ร
ภาคีท าให้เกิดมิตรภาพและสัมพนัธภาพท่ีดี อนัส่งผลต่อแรงจูงใจเชิงบวกต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
ถือเป็นส่ิงส าคญัยิง่ต่อปัจจยัแห่งความส าเร็จส าหรับการด าเนินงานโครงการในปีน้ี ยิ่งไปกวา่นั้น คือ การวาง
บทบาทการท างานร่วมกบัองคก์รภาคีในฐานะเพื่อน มีส่วนช่วยให้การขบัเคล่ือนงานร่วมกนัเป็นอย่างเอ้ือ
เฝ้ือเผื่อแผ่และถอ้ยทีถอ้ยอาศยั ทั้งน้ี คณะผูป้ระเมินไดน้ าเสนอแนวทาง ๖ ขอ้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานในอนาคต คือ การวางบทบาทเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาแก่องค์กรภาคีในเร่ืองการ
ออกแบบกิจกรรมจิตอาสาแบบฉลาดท าบุญ การจดัท าแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ การพฒันาการ
ส่ือสารแนวคิดการท าบุญโดยเน้นการท างานร่วมกบัองค์กรภาคส่ือเป็นหลกั การคน้หาและพฒันาวดัและ
โรงพยาบาลท่ีมีปัจจยัเง่ือนไขท่ีเหมาะสมให้เป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์ส าหรับการส่ือสารและขบัเคล่ือนงาน การ
จดัตั้งกลุ่มจิตอาสาฉลาดท าบุญเพื่อยกระดบัผูเ้ขา้ร่วมสู่ผูจ้ดักิจกรรม และการวางแผนการจดัการองคค์วามรู้
ร่วมกบัองคก์รภาคี 

 
ค าส าคญั :      ฉลาดท าบุญ     บุญกิริยาวตัถุ ๑๐       จิตอาสา    การประเมินผลโครงการ 



ง 
 

สารบัญ 
             
                     หนา้ 
บทสรุปผู้บริหาร           ก 
บทคัดย่อ           ค 
สารบัญ            ง 
สารบัญตาราง           ช 
สารบัญภาพ           ซ 
 
บทที ่๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ท่ีมาและความส าคญั         ๑ 
 ๑.๒ วตัถุประสงคข์องติดตามและประเมินผล      ๒ 
 ๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย         ๒ 
 ๑.๔  ขอบเขตของการติดตามประเมินผล       ๒ 
 ๑.๕  นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ        ๓ 
 ๑.๖  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ         ๔ 
บทที ่๒ แนวคิดทีใ่ช้ในการติดตามประเมินผล       ๕ 
 ๒.๑ รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model)     ๕ 
 ๒.๒ แนวคิดเร่ืองบุญ         ๖ 

 ๒.๒.๑ บุญกิริยาวตัถุ ๑๐        ๖ 
 ๒.๒.๒ ความมุ่งหมายแห่งบุญ ๓ ระดบั      ๗ 

 ๒.๓ แนวคิดเร่ืองจิตอาสา        ๘ 
  ๒.๓.๑ ความหมายของจิตอาสา       ๘ 
  ๒.๓.๒ ความหมายของจิตอาสาในมุมมองนกัวชิาการพุทธศาสนา   ๙ 
  ๒.๓.๓ ประโยชน์ของการท างานจิตอาสาต่อตวัอาสาสมคัร    ๑๐ 
  ๒.๓.๔ สถานการณ์จิตอาสาในประเทศไทย                   ๑๑ 

บทที ่๓ ระเบียบวธีิประเมินผล                     ๑๓
 ๓.๑ วธีิการด าเนินการติดตามและประเมินผล                  ๑๓ 
 ๓.๒ การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล                  ๑๔
  ๓.๒.๑ การเก็บขอ้มูล                    ๑๔
  ๓.๒.๒ การวเิคราะห์ขอ้มูล                   ๑๖ 



จ 
 

  ๓.๒.๓ การสรุปผล                    ๑๖ 
 ๓.๓ ขั้นตอนการขออนุญาตในการเก็บขอ้มูล      ๑๖ 
บทที ่๔ ผลการประเมินโครงการ                     ๑๘ 

๔.๑ งานรณรงคแ์ละส่ือสารสังคม                    ๑๘ 
๔.๑.๑ กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์     ๑๙ 

  ผลการประเมินปัจจยัน าเขา้      ๑๙ 
  ผลการประเมินกระบวนการ      ๒๐ 
  ผลการด าเนินงาน       ๒๑ 
  จุดแขง็ของแผนงาน       ๒๑ 
  ขอ้เสนอเพื่อการพฒันาในโอกาสต่อไป     ๒๒ 

  ๔.๑.๒ งานปฏิบติัการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสา (กิจกรรมผา่นประสบการณ์ตรง) ๒๒ 
   ๑. จิตอาสาระยะสั้น       ๒๓ 
    ผลการประเมินปัจจยัน าเขา้     ๒๓ 
    ผลการประเมินกระบวนการ     ๓๐ 
    ผลการด าเนินกิจกรรม      ๓๑ 
    จุดแขง็ของกิจกรรม      ๓๔ 
    ขอ้เสนอเพื่อการพฒันาในโอกาสต่อไป    ๓๕ 
   ๒.จิตอาสาระยะยาว (ต่อเน่ือง)      ๓๖ 

   รูปแบบกิจกรรมท่ี ๑ โครงการอาสาขา้งเตียง   ๓๖ 
    ผลการประเมินปัจจยัน าเขา้    ๓๖ 
    ผลการประเมินกระบวนการ    ๔๖ 
    ผลการด าเนินกิจกรรม     ๔๘ 
    จุดแขง็ของกิจกรรม     ๕๒ 
    ขอ้เสนอเพื่อการพฒันาในโอกาสต่อไป   ๕๓ 
   รูปแบบกิจกรรมท่ี ๒ จิตอาสาพาเขา้วดั    ๕๔ 
    ผลการประเมินปัจจยัน าเขา้    ๕๕ 
    ผลการประเมินกระบวนการ    ๖๓ 
    ผลการด าเนินกิจกรรม     ๖๕ 
    จุดแขง็ของกิจกรรม     ๗๐ 
    ขอ้เสนอเพื่อการพฒันาในโอกาสต่อไป   ๗๑ 
 



ฉ 
 

 ๔.๒ งานขยาย พฒันาศกัยภาพและสร้างภาคีเชิงยทุธศาสตร์     ๗๓ 
  ๔.๒.๑ งานขยายและพฒันาศกัยภาพแนวร่วมภาคี     ๗๓ 
   ผลการประเมินปัจจยัน าเขา้      ๗๓ 
   ผลการประเมินกระบวนการ      ๗๔ 
   ผลการด าเนินงาน       ๗๔ 
   จุดแขง็ของแผนงาน       ๗๕ 
   ขอ้เสนอเพื่อการพฒันาในโอกาสต่อไป     ๗๕ 
  ๔.๒.๒ งานพฒันาศกัยภาพภาคีจิตอาสา      ๗๖ 
   ผลการประเมินปัจจยัน าเขา้      ๗๖ 
   ผลการประเมินกระบวนการ      ๗๙ 
   ผลการด าเนินงาน       ๘๑ 
   จุดแขง็ของแผนงาน       ๘๑ 
   ขอ้เสนอเพื่อการพฒันาในโอกาสต่อไป     ๘๒ 
 ๔.๓ งานติดตามและจดัการความรู้        ๘๔ 
บทที ่๕ สรุป อภิปรายผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ      ๘๖ 
 ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับทิศทางในอนาคต       ๘๘ 
บรรณานุกรม           ๙๐ 
ภาคผนวก           ๙๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 
 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่            หน้า 
๔.๑  ตารางสรุปแผนการด าเนินงานและจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฉลาดท าบุญกบัสวนโมกข ์ ๒๖ 

และฉลาดท าบุญในวาระส าคญัทางศาสนา ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  
๔.๒ ตารางก าหนดการเวลาด าเนินกิจกรรมฉลาดท าบุญกบัสวนโมกข ์กิจกรรมฉลาดท าบุญ  ๒๗ 

ในวาระส าคญัทางศาสนา และกิจกรรมจิตอาสาท่ีท าร่วมกบัองคก์รภาคี 
๔.๓ ตารางก าหนดการระยะเวลาการด าเนินโครงการอาสาขา้งเตียง ปี ๒๕๕๗   ๔๒ 
๔.๔ ตารางกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมผูเ้ขา้ร่วมโครงการอาสาขา้งเตียง   ๔๓ 
๔.๕ ตารางสรุปการแผนการด าเนินงานและจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพาเขา้วดั  ๕๙ 
๔.๖ ตารางก าหนดการเวลาจดักิจกรรมจิตอาสาพาเขา้วดั      ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ 
 

สารบัญรูป 
ภาพที ่           หน้า 
๔.๑ การจดัพื้นท่ีในการท ากิจกรรมจิตอาสาระยะสั้น      ๒๙ 
๔.๒ การจดัพื้นท่ีในการด าเนินโครงการอาสาขา้งเตียง      ๔๕ 
๔.๓ การจดัพื้นท่ีในการท ากิจกรรมจิตอาสาพาเขา้วดั      ๖๒ 
๔.๔ การจดัพื้นท่ีประชุมประจ าเดือนเพื่อติดตามและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่ง  ๗๙ 

คณะท างานโครงการฯ องคก์รภาคีและคณะผูป้ระเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที ่๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑ ทีม่ำและควำมส ำคญั 
 

เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม เช่ือมัน่วา่แนวคิดเร่ืองบุญตามหลกัพุทธศาสนานั้น
มีศกัยภาพอยา่งมากในการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวญิญาณหรือการพฒันาจิตให้มีภาวะท่ีสงบสุขจากการละ
วางความเห็นแก่ตวัและเสียสละเพื่อผูอ่ื้นมากข้ึน ทั้งน้ี บุญหมายถึง การฝึกจิตรักษาใจให้สงบ(ภาวนา) การคิด
ชอบ (ทิฏฐุชุกรรม) และการหมัน่ศึกษาขอ้คิดท่ีดีงาม (ธรรมสวนมยั) อีกดา้นหน่ึงบุญคือ การแบ่งปัน (ทาน) 
การไม่เบียดเบียน (ศีล) ความอ่อนนอ้มถ่อมตน (อปจายนมยั) และการเสียสละเพื่อส่วนรวม (ไวยาวจัจมยั) เห็น
ไดว้า่บุญนั้นก่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามในชีวติควบคู่กบัการสร้างสรรคส่ิ์งดีงามใหส้ังคม   

อย่างไรก็ตาม การปฏิบติัตนเร่ืองบุญของคนส่วนใหญ่ของสังคมในปัจจุบนั ไดมี้ความหมายจ ากดั
ลง  การท าบุญมีความหมายเพียงแค่การให้ทานเท่านั้น นอกจากนั้นยงัมีความเขา้ใจอีกว่าบุญจะไดม้ากหรือ
นอ้ยข้ึนอยูก่บัปริมาณเงินหรือส่ิงของท่ีถวายแก่พระสงฆห์รือวดัวาอาราม  ซ่ึงเป็นแนวโนม้ท่ีไม่ไดช่้วยส่งเสริม
การพฒันาสุขภาวะทางปัญญา ทั้งน้ี ความเขา้ใจและการปฏิบติัอยา่งคลาดเคล่ือนคบัแคบดงักล่าวไดท้  าให้การ
ท าบุญแยกขาดจากการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม กลายเป็นแค่เพียงการปฏิบติัตามความเช่ือตามแบบวตัถุ
นิยมโดยหวงัผลความร ่ ารวยมัง่มี ด้วยเหตุน้ี ความหมายและจุดหมายแทจ้ริงของบุญคือการช าระจิตใจให้
บริสุทธ์ิไดถู้กมองขา้มและละเลย 

ดว้ยเหตุน้ี โครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสา โดยการสนบัสนุนของส านกัรณรงคแ์ละสร้างค่านิยม 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จึงถือก าเนิดข้ึนจากความตั้งใจของเครือข่ายพุทธิ
กาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมท่ีตอ้งการมุ่งร้ือฟ้ืนและรณรงค์ แนวคิดเร่ืองบุญข้ึนใหม่  โดยมุ่งเน้นการ
สร้างค่านิยมเร่ืองจิตส านึกอาสาสมคัรแก่เยาวชนคนหนุ่มสาว กล่าวคือ การบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดย
อาศยัหลกับุญกิริยา ๑๐ ในพระพุทธศาสนาเป็นแนวคิดหลกัในการเรียนรู้และฝึกปฏิบติัตน อนัน าไปสู่ความ
สงบเยน็ในระดบัจิตใจของบุคคลและความผาสุกสันติในระดบัสังคม 

โดยในปีน้ีทางโครงการไดม้อบหมายใหศู้นยจิ์ตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นผูรั้บผิดชอบ
การติดตามและประเมินผล เพื่อใหไ้ดแ้นวทางขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพฒันาการด าเนิน
ของโครงการใหเ้ป็นไปตามทิศทางท่ีตอ้งการ รวมถึงติดตามผลการด าเนินของโครงการให้บรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว ้

 
 



๒ 

 

๑.๒ วตัถุประสงค์ของตดิตามและประเมนิผล 
๑. เพื่อพฒันาชุดเคร่ืองมือการประเมินผลและตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 
๒. เพื่อเป็นกลไกในการติดตามเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 
๓. เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูล ความส าเร็จและความก้าวหน้าในการด าเนินงานของโครงการว่า

บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวม้ากนอ้ยเพียงใด 
๔. เพื่อให้ไดแ้นวทางขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพฒันาการด าเนินของ

โครงการใหเ้ป็นไปตามทิศทางท่ีตอ้งการ 
 

๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย 
ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั จ  านวนทั้งส้ิน  ๓๐ คน ประกอบดว้ย คณะท างานหลกัของโครงการฉลาดท าบุญ

ดว้ยจิตอาสา ปี๓ เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม จ านวน ๖ คน และคณะท างานหลกัของ
องคก์รภาคีท่ีท างานร่วม จ านวน ๑๔ คน บุคลากรทางแพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งกบัโครงการอาสาขา้งเตียง จ านวน ๔ 
คน และตวัแทนพระสงฆจ์ากกิจกรรมจิตอาสาพาเขา้วดั จ  านวน ๖ รูป โดยผา่นการคดัเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจากเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
 

๑.๔  ขอบเขตของการติดตามประเมนิผล 
 ดว้ยเป้าหมายของโครงการท่ีตอ้งการเห็นภาพการด าเนินงานท่ีชดัเจนและมีกระบวนการปรับปรุง
พฒันางานให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้จึงไดมี้การจดัตั้งคณะผูติ้ดตามและ
ประเมินผลเพื่อติดตามและเก็บรวบรวมขอ้มูลในแต่ละขั้นตอนของการท างาน วิเคราะห์และสังเคราะห์
ขอ้มูลกระบวนการด าเนินงานและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  โดยเนน้กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัใน
ทีมระหวา่งคณะท างานโครงการและคณะผูติ้ดตามและประเมินผล โดยคณะผูติ้ดตามและประเมินผลจะตอ้ง
เขา้ร่วมอยูใ่นโครงการตั้งแต่ในระยะเร่ิมตน้ด าเนินงาน เพื่อติดตามและเก็บรวบรวมขอ้มูลในแต่ละขั้นตอน
ของการท างาน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาเหตุปัจจยัท่ีเอ้ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดความส าเร็จและอุปสรรคขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน 
ตลอดจนใหแ้นวทางขอ้เสนอแนะท่ีน าไปใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและมีกระบวนการการปรับปรุงพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้คณะผูติ้ดตามและประเมินผลจึงใช้รูปแบบการ
ประเมินผลโครงการ Stufflebeam’s CIPP Model (๑๙๗๑) มาก าหนดขอบเขตของการประเมิน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

๑. การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input: I) เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องโครงการ ความเหมาะสม 
และความพอเพียงของทรัพยากรท่ีจะใชใ้นการด าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร (วิทยากร 



๓ 

 

และกลุ่มเป้าหมาย) สถานท่ีจัด วสัดุอุปกรณ์ รวมทั้ งเทคโนโลยี และหลักสูตรหรือแผนการ
ด าเนินงาน 
๒. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) การประเมินกระบวนการเพื่อหาจุดแข็งและ
จุดอ่อนของโครงการ เพื่อพฒันาแกไ้ขปรับปรุงให้การด าเนินงานช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพ โดย
ก าหนดตวัช้ีวดัในการประเมินกระบวนการ คือ  

๑.  ความเหมาะสมของกิจกรรม/เวลา  
๒. การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 
๓. การเสริมแรง/สร้างแรงจูงใจ 

๓. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิด
ข้ึนกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ โดยก าหนดตวัช้ีวดัในการประเมินคือ  

๑. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
๒.การเปล่ียนแปลงดา้นความคิด ทศันคติ ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
๓.ความคิดเห็นและความรู้สึกของผูเ้ขา้ร่วมท่ีมีต่อโครงการ 

 นอกจากน้ี หลงัจากด าเนินโครงการเสร็จส้ินแลว้ คณะผูป้ระเมินจดัให้มีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน 
(AAR: After Action Review) ว่ากิจกรรมมีความสอดคลอ้ง หรือสนองตอบต่อสภาวะแวดลอ้ม ความ
ต้องการ ความคาดหวงัของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมหรือผูจ้ ัดหรือไม่ เหตุใดผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจึงไม่ตรงตาม
เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ มีจุดอ่อน/จุดแข็งอะไรบา้ง เพื่อเสนอขอ้มูลและแนวทางขอ้เสนอแนะอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพฒันาการด าเนินของโครงการในคร้ังต่อไป 
 

๑.๕  นิยามศัพท์เชิงปฏบิัติการ 
 เพื่อความชดัเจนในการติดตามและประเมินผลในคร้ังน้ี คณะผูติ้ดตามและประเมินผลจึงไดก้ าหนด
นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการไวด้งัน้ี 
 ๑. คณะท างาน      หมายถึง  ชุดผูป้ฏิบติังานและรับผดิชอบในการก าหนดเป้าหมายผลลพัธ์  
      รวมถึงมีส่วนร่วมในการออกแบบและด าเนินกิจกรรมโครงการ 
      ฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสา อนัไดแ้ก่หวัหนา้โครงการ ตลอดจน 
      ผูป้ระสานงาน 
 ๒. องคก์รภาคี       หมายถึง  องคก์รท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาและจดั 
      กิจกรรมเปิดรับอาสาสมคัร ทั้งท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนและไม่ได ้
      รับทุนสนบัสนุนจากโครงการ ฯ 
 ๓. กิจกรรมจิตอาสา หมายถึง กิจกรรมหรืองานท่ีถูกออกแบบและด าเนินการจดัข้ึนโดยคณะ 
     ท างานโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาหรือโดยองคก์รภาคีท่ี 



๔ 

 

   เขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงเปิดรับให้บุคคลทัว่ไปมาเป็นอาสาสมคัรเขา้
มาร่วมกิจกรรมหรืองานนั้น 

 

๑.๖  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑.  ไดผ้ลประเมินการด าเนินโครงการท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
๒.  ไดท้ราบถึงแนวทางขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพฒันาการด าเนินของ 

  โครงการและการพฒันาระบบอาสาสมคัร  
๓.       ไดอ้งคค์วามรู้ส าหรับการจดัโครงการท่ีมีลกัษณะกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายท่ีใกลเ้คียงกนั 

 
 



 
บทที ่๒ 

แนวคดิทีใ่ช้ในการติดตามประเมนิผล 
 

๒.๑ รูปแบบการประเมนิโครงการแบบซิป (CIPP Model) 
คณะผูป้ระเมินไดน้ ำแนวคิดรูปแบบกำรประเมินผลโครงกำร Stufflebeam’s CIPP Model (๑๙๗๑) 

มำประยุกตใ์ช้ในกำรวดัผล และเปรียบเทียบระหว่ำงผลท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำรกบัวตัถุประสงคท่ี์โครงกำร
ก ำหนดไว ้เพื่อเสนอขอ้มูลและขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปใชใ้นกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำรในอนำคต โดยค ำนึกถึงปัจจยัส ำคญั ดงัน้ี 
 ๑. ขอบเขตของโครงกำร พิจำรณำถึงควำมครอบคลุมพื้นท่ี เช่น ประเทศ จงัหวดั ชุมชน เป็นตน้ 

๒. ขนำดของโครงกำร พิจำรณำถึงจ ำนวนของผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร กำรมีส่วนรวมของผูท่ี้มีควำม 
เก่ียวขอ้งกบัโครงกำรอยำ่งทัว่ถึง 

๓. ระยะเวลำของโครงกำร พิจำรณำถึงระยะเวลำท่ีมีกำรด ำเนินโครงกำรตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุด
กิจกรรม 

๔. ควำมชัดเจนและควำมเฉพำะของปัจจยัน ำเขำ้ เป็นกำรพิจำรณำถึงปัจจยัท่ีน ำเขำ้สู่กำรด ำเนิน
โครงกำร เช่น บุคลำกร วสัดุ อุปกรณ์ งบประมำณ เป็นตน้ 

๕. ช่วงเวลำของเป้ำหมำย พิจำรณำถึงช่วงเวลำท่ีเป้ำหมำยจะบรรลุผลไดท้ั้งในระยะสั้น ปำนกลำง 
หรือระยะยำว 

โดยรูปแบบกำรประเมินน้ีเป็นกำรประเมินภำพรวมของโครงกำร ตั้ งแต่บริบท ปัจจัยป้อน 
กระบวนกำร และผลผลิต (Context, Input, Process and Product) โดยจะใช้วิธีกำรสร้ำงเกณฑ์และ
ประสิทธิภำพของโครงกำร ทั้งภำพรวมหรือรำยปัจจยัเป็นส ำคญั ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 

๑. กำรประเมินด้ำนบริบท  หรือประเมินเน้ือควำม (Context Evaluation) เป็นกำรศึกษำ
ปัจจยัพื้นฐำนท่ีน ำไปสู่กำรพฒันำเป้ำหมำยของโครงกำร ได้แก่ บริบทของสภำพแวดล้อม 
นโยบำย วิสัยทศัน์ ปัญหำ แหล่งทุน สภำพควำมผนัผวนทำงดำ้นสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง 
ตลอดจนแนวโนม้กำรก่อตวัของปัญหำท่ีอำจจะเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินโครงกำร  

๒. กำรประเมินปัจจยัน ำเขำ้ (Input Evaluation) เพื่อคน้หำประสิทธิภำพขององคป์ระกอบท่ีน ำมำ
เป็นปัจจัยป้อน ซ่ึงในด้ำนกำรท่องเท่ียวอำจจะจ ำแนกเป็นบุคคล ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ศกัยภำพกำรบริหำรงำน ซ่ึงแต่ละปัจจยัก็ยงัจ  ำแนกยอ่ยออกไปอีก 
เช่น บุคคล อำจพิจำรณำเป็นเพศ อำยุ มีสถำนภำพทำงสังคมและเศรษฐกิจ ควำมพึงพอใจ ควำม
คำดหวงั ทศันคติ ศกัยภำพ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ถ่ินท่ีอยู ่
และลกัษณะกระบวนกำรกลุ่ม  



๖ 

 

๓. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและ
ปัจจยัป้อนว่า กระบวนการเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้เป็นการศึกษาคน้หาขอ้บกพร่อง จุดอ่อน
หรือจุดแขง็ของกระบวนการบริหารจดัการโครงการท่ีจะน าโครงการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว้
วา่มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 

๔.การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ 
โดยเฉพาะความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงค์กบัผลลพัธ์ท่ีได ้แลว้น าเกฑ์์ท่ีก าหนดไวไ้ป
ตดัสิน เกฑ์์มาตรฐานนั้นอาจจะก าหนดข้ึนเองหรืออาศยัเกฑ์์ท่ีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน
ก าหนดไวก้็ได ้ 

 

๒.๒ แนวคดิเร่ืองบุญ 
 ๒.๒.๑ บุญกริิยาวตัถุ ๑๐ 

เน่ืองดว้ยโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสามีจุดมุ่งหมายหลกัในการขบัเคล่ือนการสร้างค่านิยมและ
วฒันธรรมการท าบุญด้วยจิตอาสาแก่เยาวชนคนหนุ่มสาว โดยเน้นไปท่ีการเรียนรู้และฝึกปฏิบติัตนเพื่อ
ยกระดบัสุขภาวะองคร์วม โดยเฉพาะสุขภาวะทางปัญญา  รวมถึงการก่อเกิดความผาสุกข้ึนในสังคม ผา่นการ
น าองคค์วามรู้เร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวคิดในการขบัเคล่ือนงานของโครงการฯ ดงั
ปรากฏการอธิบายขยายความแนวคิดน้ีในหนงัสือคู่มือฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสา (ม.ป.ป.) กล่าวคือ 

๑. ทานมัย หรือการใหท้าน คือการแบ่งปันผูอ่ื้นดว้ยส่ิงของ ไม่วา่จะให้ใครก็ตามยอ่มเป็นบุญ การ
ใหท้าน เป็นการช่วยขดัเกลา ความเห็นแก่ตวั ความคบัแคบ ความตระหน่ีถ่ีเหนียว และความติด
ยึดในวตัถุ นอกจากน้ีส่ิงของท่ีเราแบ่งปันออกไป ก็จะเป็นประโยชน์กบับุคคล หรือชุมชนโดย
ส่วนรวม 

๒. ศีลมัย หรือการรักษาศีล คือการฝึกฝนท่ีจะ ลด ละ เลิก ความชัว่ ไม่ไปเบียดเบียนใคร มุ่งท่ีจะท า
ความดี เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผผู่อ่ื้น เป็นการหล่อเล้ียงบ่มเพาะใหเ้กิดความดีงาม และพฒันาคุฑภาพชีวิต
ไม่ใหต้กต ่า 

๓. ภาวนามัย หรือการเจริญภาวนา คือการพฒันาจิตใจ และปัญญา ท าให้จิตสงบ ไม่มีกิเลส ไม่มี
เร่ืองเศร้าหมอง เห็นคุฑค่าส่ิงต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ผูท่ี้ภาวนาอยูเ่สมอยอ่มเป็นหลกัประกนั
วา่ จิตจะมีความสงบ ชีวติมีความสุข คุฑภาพชีวติดีข้ึน สูงข้ึน 

๔. อปจายนมัย หรือการอ่อนนอ้มถ่อมตน คือการอ่อนน้อมต่อกนั รวมถึงการให้เกียรติ ให้ความ
เคารพในความแตกต่างซ่ึงกนัและกนั ทั้งในความคิดความเช่ือ และวิถีปฏิบติั ของบุคคลและ
สังคมอ่ืน เป็นการลดความยดึมัน่ถือมัน่ในความเป็นตวัตน  

๕. ไวยาวัจจมัย หรือการช่วยเหลือสังคมรอบข้าง คือการสละแรงกายเพื่องานส่วนรวม การ
ช่วยงานของชุมชนหรือแมแ้ต่ช่วยงานเพื่อนบา้น และผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือ 
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๖. ปัตติทานมัย หรือการเปิดโอกาสใหค้นอ่ืนมาร่วมท าบุญกบัเรา คือการเปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นมีส่วน
ร่วมท า และร่วมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญ ใหแ้ก่ผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ 

๗. ปัตตานุโมทนามัย หรือการยอมรับและยินดีในการท าความดีของผูอ่ื้น คือการมีทัศนคติท่ีร่วม
ช่ืนชมยนิดีเม่ือผูอ่ื้นไดก้ระท าความดี และการเปิดโอกาสร่วมใจอนุโมทนาในการท าดีของเขา  

๘. ธรรมสวนมัย หรือการฟังธรรม บ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างไสว ฟังธรรมะ ฟังเร่ืองท่ีดี มี
ประโยชน์ต่อสติปัญญา หรือมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติท่ีดี เป็นความจริง ความดี ความงาม 

๙. ธรรมเทศนามัย หรือการแสดงธรรม ให้ธรรมะ และขอ้คิดท่ีดี กบัผูอ่ื้น แสดงธรรม น าธรรมะ
ไปบอกกล่าว เผื่อแผ่ให้คนอ่ืนไดรั้บฟัง ให้เขาไดรู้้จกัวิธีการด าเนินชีวิตท่ีดี เป็นเร่ืองของความ
จริง ความดี ความงาม 

๑๐. ทิฏฐุชุกรรม หรือการท าความเห็นให้ถูกตอ้ง และเหมาะสม มีการปรับทิฏฐิ แก้ไขปรับปรุง
พฒันาความคิดเห็น และความเขา้ใจให้ถูกตอ้งตามธรรม ให้เป็นสัมมาทศันะอยูเ่สมอ เป็นการ
พฒันาปัญญาอยา่งส าคญั 

ฐานแนวคิดเร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ น้ี เป็นหัวใจส าคญัในการปรับเปล่ียนทศันคติความเช่ือและ
พฤติกรรมของบุคคลในเร่ืองการท าบุญ โดยเฉพาะเร่ืองท่ี ๑๐ คือ ทิฏฐุชุกรรม หรือการท าความเห็นให้
ถูกตอ้ง เม่ือบุคคลมีความเห็นและความเขา้ใจอนัถูกตอ้งตามธรรม จึงส่งผลในการปรับเปล่ียนทศันคติของ
สังคมเร่ืองการท าบุญ ให้ไปสู่การสร้างวฒันธรรมฉลาดท าบุญด้วยจิตอาสา อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
โครงการ ฯ 

 
๒.๒.๒ ความมุ่งหมายแห่งบุญ ๓ ระดับ 
คฑะส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการฉลาดท าบุญด้วยจิตอาสาโดยธีระพล เต็มอุดมและคฑะ 

(๒๕๕๕) ได้วิเคราะห์ถึงความเช่ือมโยงองค์ความรู้เร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ กบัความมุ่งหมายแห่งบุญ ๓ 
ระดบัไวอ้ย่างแยบยล กล่าวคือ หากบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ คือแนวทางของการปฏิบติัตนส าหรับการท างาน
อาสาสมคัรแลว้ แนวคิดเร่ืองความมุ่งหมายแห่งบุญ ๓ ระดบัน้ี คือการวางเป้าหมายของการท างานจิตอาสา 
ไดแ้ก่ 

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือการท าบุญเพื่อประโยชน์สุขปัจจุบนั  หรือเป็นไปเพื่อคุฑภาพชีวิตท่ีดี 
เศรษฐกิจท่ีดี และการยอมรับท่ีดีจากสังคมรอบขา้งท่ีเราอยู ่ท่ีสุดก็เพื่อให้คนเรารู้จกัเห็นอกเห็น
ใจกนั ช่วยเหลือกนัฉนัพี่นอ้ง คนท่ีเดือดร้อนก็ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ กล่าวคือ มีเป้าหมายเพื่อ
การสร้างสุขภาวะทางกาย ทางใจ และทางสังคมเป็นหลกั 

๒. สัมปรายกิตัถะ หรือการท าบุญเพื่อประโยชน์สุขท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะเพื่อการเรียนรู้พฒันาตวัเอง 
การมีศีลธรรม มีคุฑธรรม มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่โดยรวมถึงจุดหมายต่อมาเม่ือละโลกน้ีไปแลว้
ดว้ย กล่าวคือ มีเป้าหมายเพื่อการสร้างสุขภาวะทางใจ และทางปัญญา 
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๓. ปรมัตถะ หรือ การท าบุญเพื่อประโยชน์อยา่งยิ่ง หมายถึงการท าบุญเพื่อประโยชน์ท่ีเป็นสาระ
แทจ้ริงของชีวิต หรือกล่าวได้ว่าเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรม การเขา้ถึงสภาวะรู้แจง้ กล่าวคือ 
เป็นเป้าหมายสูงสุดทางศาสนธรรม  

องคค์วามรู้เร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ และความมุ่งหมายแห่งบุญ ๓ ระดบั ถือเป็นรากฐานแนวคิดส าคญั
ในการออกแบบกิจกรรมและกระบวนการของโครงการฯ รวมถึงประโยชน์ในฐานะของเน้ือหาหลกัในการ
ส่ือสารสู่สู่กลุ่มเป้าหมาย อนัประกอบดว้ย ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและองคก์รภาคี เป็นตน้ 
 

๒.๓ แนวคดิเร่ืองจิตอาสา 
 ๒.๓.๑ ความหมายของจิตอาสา 
 ค าวา่ จิตอาสา (Voluntary Spirit or Volunteer Spirit) ไดถู้กระบุความหมายและค าอธิบายโดย
นกัวิชาการและผูท้  างานในวงการอาสาสมคัรไว้อย่างหลากหลาย นอกจากนั้นยงัมีผูใ้ช้ค  าท่ีมีความหมาย
ใกล้เคียงกับจิตอาสาอีกมากมาย เช่น จิตสาธารฑะ (Public Mind) จิตส านึกสาธารฑะ (Public 
Consciousness) จิตส านึกต่อสังคม (Social Consciousness) และ อาสาสมคัร (Volunteer) เป็นตน้ ทั้งน้ี คฑะ
ผูป้ระเมินขอเลือกอธิบายเฉพาะความหมายของจิตอาสา (Voluntary Spirit or Volunteer Spirit) โดยสังเขป 
ดงัต่อไปน้ี 
 จิตอาสาตามความหมายในพจนานุกรมฉบบัราชบฑั์ิตยสถานปี ๒๕๔๒ เกิดจากการผสมรวม
ระหว่างค าสองค า คือ จิต หมายถึง “ส่ิงท่ีท าหน้าท่ีรู้ รู้สึก คิดและนึก” (ราชบฑั์ิตยสถาน, ๒๕๔๒, น. 
๓๒๙) และอีกค าคือ อาสา หมายถึง “รับท าโดยเต็มใจ” (ราชบฑั์ิตยสถาน,๒๕๔๒, น.๑๓๗๐) เม่ือรวม
ความหมายของสองค าแล้วสามารถอธิบายไดว้่า จิตอาสา หมายถึง การคิดเสนอตวัเพื่อรับท างานอนัเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมดว้ยความเตม็ใจ 
 ประวิตร พิสุทธิโสภฑ (๒๕๕๑) กล่าวว่า จิตอาสา คือ ผูท่ี้มีจิตใจท่ีเป็นผูใ้ห้ เช่น ให้ส่ิงของ ให้เงิน 
ให้ความช่วยเหลือดว้ยแรงกาย แรงสมอง ซ่ึงเป็นการเสียสละส่ิงท่ีตนเองมีแมก้ระทัง่เวลา เพื่อเผื่อแผใ่ห้กบั
ส่วนรวม อีกทั้งยงัช่วยลดอตัตา หรือความเป็นตวัเป็นตนของตวัเองลงไดบ้า้ง 
 มิชิตา จ าปาเทศ รอดสุทธิ (๒๕๕๑) กล่าววา่ จิตอาสา คือ จิตท่ีตอ้งการให้ผูอ่ื้น ตั้งแต่การให้เงิน ให้
ของ จนกระทัง่ให้แรงงานแรงสมองหรือท่ีเรามกัรียกวา่ อาสาสมคัร เพื่อช่วยให้ผูอ่ื้นและสังคมมีความสุข
มากข้ึน การให้หรือเสียสละน้ีสามารถท าไปได้จนถึงการเสียสละความเป็นตวัตนหรืออตัตาของเราลงไป
เร่ือยๆ 

จารุฑี แกว้ประภา (๒๕๕๒) กล่าวว่า จิตอาสา หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อน

มนุษย ์โดยเต็มใจ สมคัรใจ อ่ิมใจ ซาบซ้ึงใจ ปีติสุข ท่ีพร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อ

สาธารฑประโยชน์ในการท ากิจกรรม หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน และมี

ความสุขท่ีได้ช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นจิตท่ีไม่น่ิงดูดาย เม่ือพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากท่ีเกิดข้ึนกบัผูค้น 
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เป็นจิตท่ีมีความสุขเม่ือไดท้  าความดี และเห็นน ้ าตาเปล่ียนเป็นรอยยิม้ เป็นจิตท่ีเป่ียมดว้ยบุญ คือความสงบ

เยน็ และพลงัแห่งความดี อีกทั้งยงัช่วยลดอตัตา หรือความเป็นตวัเป็นตนของตนเองลงไดบ้า้ง 

 นอกเหนือจากความหมายของจิตอาสาท่ีกล่าวไวใ้นเบ้ืองตน้ ศุภรัตน์ รัตนมุขย ์(๒๕๔๘) ไดอ้ธิบาย
ถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการท างานจิตอาสา หรือ การเป็นอาสาสมคัรไว ้๔ ประการดว้ยกนัคือ 

๑. การเลือก (Choose) อนัเป็นการเนน้ท่ีเจตจ านงท่ีอิสระท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าในส่ิงใดๆ 
๒. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) หมายถึง การกระท าท่ีมุ่งมัน่เป็นประโยชน์

ต่อผูอ่ื้น ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งบุคคล กลุ่มคนหรือสังคมส่วนรวม 
๓. โดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นเงินทอง (Without Monetary Profit) หมายถึงไม่ไดห้วงัผลรายได้

ทางเศรษฐกิจ แต่อาจรับเป็นรางวลัหรือค่าใชจ่้ายทดแทนท่ีตนเองไดใ้ชจ่้ายไป แต่อยา่งไรก็ตาม
ก็ไม่อาจเทียบไดก้บัค่าของส่ิงท่ีไดก้ระท าลงไป 

๔. ไม่ใช่ภาระงานท่ีตอ้งท าตามหน้าท่ี (Beyond Basic Obligations) หมายถึงส่ิงท่ีท านั้นอยู่
นอกเหนือความจ าเป็น หรือส่ิงท่ีถูกคาดหวงัว่าจะตอ้งท าตามภาระหนา้ท่ี เช่น งานตามหน้าท่ี
ประจ าท่ีไดรั้บค่าจา้ง การดูแลครอบครัวตนเอง ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง (เช่น การไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง) ฯลฯ 

 
๒.๓.๒ ความหมายของจิตอาสาในมุมมองของนักวชิาการพุทธศาสนา 
จากการศึกษาค้นควา้ข้อมูลแนวคิดเร่ืองจิตอาสาในมุมมองของนักวิชาการพุทธศาสนา คฑะผู้

ประเมินพบว่ามีผูใ้ห้ความหมายท่ีน่าสนใจและสอดคล้องกับองค์ความรู้เร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ อนัเป็น
แนวคิดหลกัในการขบัเคล่ือนงานของโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสา ดงัต่อไปน้ี 

พุทธทาสภิกขุอธิบายเร่ืองความส าคญัของการช่วยเหลือเก้ือกูลกันในการบรรยายเก่ียวกบัเร่ือง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยกล่าวไวว้า่ “สังคมจะเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีได ้เม่ือมนุษยมี์การให้ทาน คือ 
มีความกรุฑาและเอ้ือเฝ้ือเผื่อแผ ่มีจาคะ คือความเสียสละ ซ่ึงใกลเ้คียงกบัสังคมไทยในอดีตท่ีมีความกรุฑา
และการแบ่งปัน ส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหค้นในสังคมนั้นๆ มีความปรารถนาดีต่อกนัและเป็นไปอยา่งย ัง่ยืน” (พุทธ
ทาสภิกข,ุ ๒๕๓๗, น. ๒๐) 

พระพรหมคุฑาภรฑ์ (ป.อ.ปยุตโต) (๒๕๓๗)ให้ความหมายของจิตอาสาผ่านการอธิบายเร่ืองจาคะ 
วา่  เป็นการกระท าท่ีเสียสละ หากผูใ้ดมีจาคะ จะสามารถท าทานไดอ้ย่างเต็มท่ี สละไดถึ้งความสุขส่วนตวั
เพื่อผูอ่ื้น ช่วยเหลือผูอ่ื้นหรือเรียกอีกค าว่ามีน ้ าใจ เป็นผูใ้จกวา้ง รับฟังผูอ่ื้นและพร้อมบ าเพญ็คุฑธรรมและ
บารมี 

พระไพศาล วิสาโล (๒๕๔๘) กล่าวว่า จิตอาสา คือ จิตท่ีพร้อมสละแรงกาย ความสามารถ 
สติปัญญาและเวลาเพื่อเป็นประโยชน์ของผูอ่ื้นในสังคม เป็นจิตท่ีเป็นสุขเม่ือไดท้  าความดี ไม่น่ิงดูดายเม่ือพบ



๑๐ 

 

เห็นผูป้ระสบกบัความทุกขย์าก เป็นการยกระดบัปัญญาและส านึกทางสาธารฑะ เพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วม
ของบุคคลนั้นในการสร้างสังคมท่ีดีงาม เป็นสังคมท่ีเป็นธรรมและมีสันติ 

สรุปไดว้า่ความหมายของจิตอาสาในมุมมองของนกัวิชาการพุทธศาสนามีความหมายไปในทิศทาง
เดียวกันกับความหมายของจิตอาสาโดยทัว่ไปและสอดคล้องกับองค์ความรู้เร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ใน
พระพุทธศาสนาซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ยการฝึกตนใหรู้้จกัการใหห้รือทานมยั  
 

๒.๓.๓ ประโยชน์ของการท างานจิตอาสาต่อตัวอาสาสมัคร 
การท างานจิตอาสาหรืองานอาสาสมคัรเป็นงานท่ีถือวา่มีคุฑค่าต่อสังคมส่วนรวมและบุคคลท่ีเขา้มา

ท างานน้ีโดยตรง ทั้งน้ี สุนิตย ์เชรษฐา และ วินย ์เมฆไตรภพ นกัวิจยัสถาบนัไทยรูรัลเน็ต TRN ไดส้รุปถึง
ประโยชน์ของงานอาสาสมคัรต่อตวัอาสาสมคัรเองในงานวิจยัเร่ืองการศึกษาและประยุกต์บทเรียนงาน
อาสาสมคัรจากต่างประเทศเพื่อการพฒันาระบบอาสาสมคัรในประเทศไทย กล่าวคือ 

“อาสาสมคัรยงัได้คุณค่าทางจิตใจในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนเป็นการขบัดันคุณค่าแห่งการให้ท่ีมี
อยู่ในมนุษย์ทุกคนให้แสดงออกมาเป็นรูปธรรม เพราะคุณค่าท่ีได้จากการช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกันก็จะกลับมาสู่การเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น จะเป็นการพัฒนาจิตวิวัฒน์ ให้
สามารถเข้าถึงความหมายของการด ารงอยู่ในสังคม ความหมายของชีวิตในตัวบุคคลมาก
ขึน้” (สุนิตย ์เชรษฐา และ วนิย ์เมฆไตรภพ, ๒๕๔๘, น. ๑๕) 

อรศรี งามวิทยาพงศ์ (๒๕๔๙)  ได้สรุปประโยชน์ท่ีอาสาสมคัรได้รับจากการเขา้ร่วมกิจกรรมใน
โครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาในปี ๒๕๔๘ โดยแบ่งเป็น ๓ มิติคือ 

๑. มิติกายภาพหรือวตัถุ พบว่า อาสาสมคัรมีความสุขจากการแบ่งปันทั้งวตัถุส่ิงของ เวลา ความรู้ 
แรงกาย ความตั้งใจ ฯลฯ จนเกิดความรู้สึกท่ีอยากจะแบ่งปันอยา่งต่อเน่ือง 

๒. มิติสังคม พบวา่ อาสาสมคัรเกิดความรู้สึกเป็นมิตรและศรัทธาในตวัผูอ่ื้น รวมถึงความดีงามใน
ส่ิงต่างๆรอบตวั นอกจากนั้นยงัช่วยขดัเกลาความเคยชินของตวัเองอนัน าไปสู่การปรับตวัปรับ
ใจกบัส่ิงแวดลอ้ม ผูค้นและบริบทใหม ่

๓. มิติจิตใจ พบวา่ อาสาสมคัรเกิดแรงบนัดาลใจในการพฒันาคุฑธรรมทางจิตใจตามแบบอยา่งท่ี
พบ รวมถึงเกิดความศรัทธาในตวัเองจากการไดป้ระจกัษ์แก่ใจว่า ตนเองมีสามารถท าส่ิงท่ีมี
คุฑค่าต่อผูอ่ื้น 

ยิ่งไปกวา่นั้น ส่ิงท่ีทุกคนสามารถสัมผสัจากการให้และการท างานจิตอาสา คือ ความสุข ดงัเช่นท่ี
พระไพศาล วสิาโล ไดอ้ธิบายคุฑค่าของการใหจ้ากการท างานจิตอาสาวา่  

“เม่ือเราให้ เรากเ็ป็นฝ่ายรับด้วยในเวลาเดียวกัน หน่ึงในส่ิงท่ีเราได้รับกคื็อความสุข แม้การ
ให้ของเราอาจเกิดจากการฝืนใจในทีแรก แต่รอยยิม้และความซาบซ้ึงของผู้ รับกส็ามารถท า
ให้เราพลอยเป็นสุขไปกับเขาด้วย ย่ิงการให้นั้นท าไปด้วยความปรารถนาดี  ความสุขและ



๑๑ 

 

ความภาคภูมิใจก็ย่ิงทับทวี ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ผู้ ให้ความสุขย่อมได้รับ
ความสุข” (พระไพศาล วสิาโล, ๒๕๕๕, น. ๔๒) 

อาจกล่าวไดว้า่ เม่ือจิตใจของอาสาสมคัรหรือผูท้  างานจิตอาสายิ่งมีความสุขมีความเต็มอ่ิมในใจมาก
เท่าไร ก็ยิง่มีสามารถแบ่งปันความสุขใหก้บัผูอ่ื้นไดม้ากเท่านั้น ซ่ึงส่ิงน้ีเองเกิดจากการเห็นคุฑค่าของการให ้
รวมถึงการศรัทธาในคุฑค่าและความหมายของชีวติตนเอง 
 

๒.๑.๔ สถานการณ์จิตอาสาในประเทศไทย 
งานจิตอาสาหรืองานอาสาสมคัรในประเทศไทยมีจุดเร่ิมจากวฒันธรรมของการจดักิจกรรมค่าย

อาสาสมคัรในกลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษามาเป็นระยะเวลากวา่หกสิบปีเร่ือยมาจนกระทัง่เกิดการรวมตวัของ
คนหนุ่มสาวผูมี้จิตอาสาจากร้ัวมหาวิทยาลยัต่างๆ มาร่วมมือกนัท าโครงการเพื่อสังคมหรือจดัตั้งกลุ่มท างาน
เพื่อการเปล่ียนแปลงสังคม เช่นโครงการอาสาสมคัรเพื่อสังคม (คอส.) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ จนเกิดเป็นมูลนิธิ
อาสาสมคัรเพื่อสังคม (มอส.) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็นตน้ อย่างไรก็ตามกระแสอาสาสมคัรในช่วงเวลานั้น
ยงัคงมีปัญหาเร่ืองรูปแบบการท างานท่ีไม่สอดคลอ้งความตอ้งการจริงของคนในพื้นท่ี รวมถึงยงัขาดการ
ตระหนกัรู้ถึงความส าคญัในเร่ืองน้ีจากประชาชนทัว่ไป 

ทั้งน้ี กระแสแนวคิดจิตอาสาหรือกระแสการท างานด้านอาสาสมคัรเร่ิมเกิดข้ึนอย่างจริงจงัใน
ประเทศไทยภายหลงัการเกิดธรฑีพิบติัสึนามิเม่ือวนัท่ี ๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ กรฑีวิกฤตการฑ์คร้ังนั้น
ท าให้เกิดกระแสหลัง่ไหลของอาสาสมคัรจ านวนมากจากทัว่ประเทศและทัว่โลกเดินทางเขา้มายงัพื้นท่ี
บริเวฑท่ีเกิดภยั โดยเฉพาะ ๔ จงัหวดัชายทะเลภาคใต ้ระบบอาสาสมคัรท่ีเกิดข้ึนมีความหลากหลายตั้งแต่
การออกค่ายท ากิจกรรมของนกัศึกษาจนถึงความร่วมมือกนัระหวา่งองคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและ
ภาคประชาสังคมต่างๆ จนเกิดการรวมตัวเป็นองค์กรภาคีเครือข่ายท่ีจะพฒันาระบบอาสาสมัครท่ีมี
ประสิทธิภาพใหเ้กิดข้ึนในประเทศไทย (นนัทรัตน์ ปริวติัธรรม, ๒๕๕๓)  

รัฐบาลในสมยัของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประกาศมติคฑะรัฐมนตรีวนัท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐
เร่ืองการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีเน้ือหาประกอบดว้ย การรฑรงคจิ์ตส านึก
การให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม     การขบัเคล่ือนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ไดแ้ก่ มาตรการดา้น
การเงินการคลงั มาตรการดา้นการศึกษา และมาตรการท่ีเอ้ือให้ประชาชน  เอกชน  และขา้ราชการเขา้ร่วม
ในงานอาสาสมคัร รวมทั้งการพฒันากลไกในการส่งเสริมเร่ืองการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมทั้งใน
ภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ โดยประกาศให้ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ซ่ึงตรงกับวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ  ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เป็นปีแห่งการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม (เครือข่ายจิต
อาสา, ๒๕๕๐) 

ในปัจจุบนั รูปแบบของการท างานจิตอาสาได้มีการพฒันาท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน รวมถึงความ
สะดวกในการเขา้ถึงข่าวสารและขอ้มูลของการจดักิจกรรมจิตอาสาผา่นการเยี่ยมชมเวบ็ไซต ์(Website) และ
เฟสบุ๊ค (Facebook) ขององค์กรท่ีขับเคล่ือนงานด้านจิตอาสา นอกจากน้ี องค์กรต่างๆ ย ังมีการ



๑๒ 

 

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมผา่นรูปแบบการส่งขอ้ความสั้น (SMS) หรือจดหมายข่าว (E-mail) ไปยงัผูเ้ขา้ร่วม
หรือผูท่ี้สนใจโดยอาศยัฐานขอ้มูลของอาสาสมคัรท่ีท าการรวบรวมจากการจดักิจกรรมในคร้ังท่ีผา่นมา  

ยิง่ไปกวา่นั้นยงัมีการเกิดข้ึนของธนาคารจิตอาสา ธนาคารรูปแบบใหม่ท่ีเป็นสถานท่ีนดัพบอีกแห่ง
หน่ึงระหว่างผูมี้จิตอาสากับองค์กรท่ีท างานด้านน้ีผ่านเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา (www.jitarsabank.com) 
ภายใตก้ารสนบัสนุนของกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยพนัธกิจของธนาคารแห่งน้ี 
คือ พฒันาระบบสนับสนุนและขบัเคล่ือนจิตอาสาเพื่อยกระดบัสุขภาวะทางปัญญาของผูค้นบนฐาน ๓ 
ภารกิจหลกัคือ  

๑. ระบบฝากเวลา (Time Bank) เพื่อให้ผูท่ี้สนใจไดฝ้ากเวลาไวพ้ร้อมๆกบับอกความสนใจของ
ตนเอง ความถนดัและทกัษะความสามารถ และระบบจะช่วยแนะน างานอาสาท่ีสอดคลอ้งกบั
ความสนใจและทกัษะของบุคคลนั้น 

๒. ปฐมนิเทศและการอบรม (Orientation and Training)โดยจดัการอบรมเตรียมความพร้อมตาม
แนวทางจิตตปัญญาศึกษาให้กบัองค์กรท่ีรับอาสาสมคัรเขา้ไปท างานเพื่อช่วยให้ผูจ้ดักิจกรรม
ไดอ้อกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้อาสาสมคัรเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการฑ์ท่ีเกิดข้ึนกบั
ตวัอาสาสมคัรเอง 

๓. อาสาสัมพนัธ์ (Volunteer Relation Management) งานอาสาสัมพนัธ์เป็นการสร้างความต่อเน่ือง
ในการมีกิจกรรมความร่วมมือและส่ือสารระหวา่งอาสาสมคัรและองคก์รท่ีจดักิจกรรม  

โดยปัจจุบนั (ขอ้มูลล่าสุดจากเวบ็ไซตธ์นาคารจิตอาสา www.jitarsabank.com ฑ วนัท่ี ๖ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๑๗ น.) ปรากฏผลเวลารวมท่ีอาสาสมคัรฝากไวก้ับธนาคาร คือ ๑,๔๓๒,๖๘๒ 
ชั่วโมง เวลารวมของภารกิจท่ีต้องการอาสาหรือเวลารวมทั้ งหมดของโอกาสในการท าจิตอาสา คือ 
๕๖๗,๖๙๗ ชัว่โมง และเวลารวมท่ีอาสาไดป้ฏิบติัภารกิจไปแลว้ คือ ๗๓๐,๕๗๙ ชัว่โมง 

ทั้งน้ี ธนาคารจิตอาสาถือวา่เป็นช่องทางหลกัช่องทางหน่ึงในการประชาสัมพนัธ์และการรับสมคัร
อาสาสมัครเข้า ร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการฉลาดท าบุญด้วยจิตอาสา เครือข่ายพุทธิกาเพื่อ
พระพุทธศาสนาและสังคม อีกทั้งยงัมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวนผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมของโครงการฯ  

 
 

 
 

 
 
 
 
 



บทที ่๓  
ระเบียบวธิีการประเมนิผล 

 
๓.๑  วธิีการด าเนินการติดตามและประเมนิผล 
 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัคุณภาพเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผ่านวิธีการรวบรวมข้อมูลท่ี

หลากหลาย เช่น การเฝ้าสังเกตอยา่งมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกในบุคคล(In-depth interview) การ

สนทนากลุ่ม(Focus Group) รวมถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารเป็นตน้ ดงันั้น เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ี

จ  าเป็นและเพียงพอต่อการวิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงการจดัท าแนวทางขอ้เสนอแนะ คณะผูป้ระเมินจึงให้

ความส าคญักบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารโครงการและแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมใน

แต่ละกิจกรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมกบัคณะท างานหลกัของโครงการ ตั้งแต่ช่วงเร่ิมตน้ออกแบบกิจกรรม 

ระหวา่งการด าเนินงาน และช่วงสุดทา้ยของกิจกรรม รวมถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดักิจกรรม ตลอดจนวิธีการ

ท างาน ความคาดหวงัและความรู้สึกของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรม โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค์ของโครงการท่ีตั้งไวแ้ต่ตน้ คณะผูป้ระเมินจึงออกแบบขั้นตอนแนวทางและวิธีการประเมิน 

ดงัต่อไปน้ี 

๑. พฒันาชุดเคร่ืองมือประเมินผล  ตวัช้ีวดัผลส าเร็จและกลไกการติดตามประเมินผลร่วมกับ

โครงการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีใช้ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และ

วธีิการด าเนินกิจกรรม 

๒. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารแบบสอบถามท่ีเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและ

สังคมเป็นผูอ้อกแบบและเก็บขอ้มูลความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยผูว้ิจยัเพียงน าขอ้มูล

จากแบบสอบถามท่ีคณะท างานโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ เครือข่ายพุทธิกาเพื่อ

พระพุทธศาสนาและสังคมไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมในแต่ละกิจกรรม

เสร็จเรียบร้อยไปแลว้นั้น มาเป็นแหล่งขอ้มูลในการวเิคราะห์ผลในเชิงเอกสาร 

๓. การสังเกตอยา่งมีส่วนร่วมผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการ

ท างานกับจิตอาสา ๒ แบบ คือ จิตอาสาระยะสั้ น และจิตอาสาระยะยาว ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

 



๑๔ 

 

๓.๑.จิตอาสาระยะสั้น คือ กิจกรรมจิตอาสาท่ีใชเ้วลาจดักิจกรรมเพียงแค่คร้ังเดียวและเสร็จ 
       ภายใน ๑วนั) ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมยอ่ย ๓ กิจกรรม คือ 
 ฉลาดท าบุญกบัสวนโมกข ์ 
 ฉลาดท าบุญในวาระส าคญัทางศาสนา เช่นวดัมาฆบูชา ฯลฯ  
 กิจกรรมจิตอาสาขององค์กรภาคี โดยเป็นลักษณะการด าเนินกิจกรรมท่ีจดัร่วมกับ

องคก์รภาคี ๑๐ องคก์ร  
๓.๒ จิตอาสาระยะยาว คือ กิจกรรมจิตอาสาท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมไดมี้โอกาสในการเรียนรู้ 
         เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการท าบุญตามหลกัพระพุทธศาสนา โดยผา่น 
         รูปแบบงานจิตอาสาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมยอ่ย ๒ กิจกรรม คือ 
 โครงการอาสาขา้งเตียง  
 จิตอาสาพาเขา้วดั  

๔. การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรม ซ่ึงประกอบดว้ยคณะท างานหลกัของ

โครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี 3 และคณะท างานหลกัขององคก์รภาคีท่ีเขา้ร่วม 

 

๓.๒  การเกบ็รวบรวม วเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

๓.๒.๑ การเกบ็ข้อมูล คณะท างานเลือกวิธีใชก้ระบวนการการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพผา่นเคร่ืองมือท่ี 
หลากหลาย ดงัต่อไปน้ี 

๑. การวิจยัเชิงเอกสาร(Documentary Research) เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสมส าหรับการออกแบบ
กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการติดตามประเมินผล โดยยึดหลกัความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
โครงการผา่นการศึกษาวิเคราะห์เอกสารโครงการอยา่งละเอียด รวมถึงการเตรียมและคดัเลือก
ขอ้มูลเพื่อการวิจยั ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีใช้ศึกษาจะถูกส ารวจ รวบรวมและคดัเลือกจากเอกสารทาง
วิชาการหนังสือ รายงานการวิจยั บทความและวิทยานิพนธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงการสืบคน้ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยพิจารณาจากความ
น่าเช่ือถือของผูเ้ขียนและแหล่งตีพิมพซ่ึ์งเป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ เอกสารท่ีใช้ทั้งหมดจะ
พยายามใหมี้ความหลากหลาย มีเน้ือหาครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาระบบอาสาสมคัรในประเทศไทย 

๒. แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยคณะผู้ประเมินเพียงน าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ี
คณะท างานโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและ
สังคมไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมในแต่ละกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยไปแลว้



๑๕ 

 

นั้น มาเป็นแหล่งขอ้มูลในการวิเคราะห์ผลในเชิงเอกสาร ซ่ึงคณะผูป้ระเมินไม่ไดด้ าเนินการใน
การเก็บขอ้มูลดว้ยตวัเองโดยตรงแต่อยา่งใด 

๓. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรม โดยคณะผูป้ระเมินใชว้ิธีการลงปฏิบติังาน
จริงในฐานะผูเ้ขา้ร่วมในแต่ละกิจกรรม โดยใช้วิธีการสังเกตและจดบนัทึกส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
อาทิเช่น บรรยากาศการเรียนรู้ รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูเ้ขา้ร่วมและผูจ้ดักิจกรรม รวมถึงอุปกรณ์และสถานท่ี ตลอดจนเอกสารประกอบต่างๆ ฯลฯ  
เพื่อรวบรวมเป็นบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม 

๔. การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกในบุคคล (In-depth interview) ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินกิจกรรมซ่ึงประกอบดว้ยคณะท างานหลกัของโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ 
และคณะท างานหลกัขององคก์รภาคีท่ีเขา้ร่วม บุคลากรทางแพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งกบัโครงการอาสา
ขา้งเตียงและตวัแทนพระสงฆ์จากกิจกรรมจิตอาสาพาเขา้วดั โดยใช้เวลาสัมภาษณ์ในแต่ละ
บุคคลคนละ ๑ชัว่โมง ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการ
ช้ีแจงขออนุญาตบนัทึกเสียงผ่านเคร่ืองอดัเสียงในรูปแบบ MP3 และแจง้วตัถุประสงค์ในการ
พูดคุยผา่นทางวาจาและเอกสารช้ีแจง เพื่อสอบถามความคาดหวงั ความคิดเห็น ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้
และความรู้สึกท่ีมีต่อโครงการ รวมถึงแนวทางขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อโครงการ 

๕.  การสนทนากลุ่ม(Focus Group) โดยจดัให้มีเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นจ านวน ๓ คร้ัง ใน
ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ถึงพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อด าเนินการเก็บขอ้มูลในส่วนของการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) คร้ังละประมาณ ๑ ชัว่โมงต่อกลุ่ม ดว้ยวิธีการ พูดคุยในลกัษณะก่ึง
โครงสร้าง ร่วมกบัการสังเกต การจดบนัทึกและการบนัทึกเสียงโดยมีการช้ีแจงขออนุญาต
บนัทึกเสียงผา่นเคร่ืองอดัเสียงในรูปแบบ MP3 และแจง้วตัถุประสงคใ์นการพูดคุยผา่นทางวาจา
และเอกสารช้ีแจง 
 
โดยประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์คณะท างานต่างๆ นั้น ไดถู้กพฒันาข้ึนเพื่อให้มีความ
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัในรูปแบบการประเมินผลโครงการแบบ Stufflebeam’s CIPP Model ซ่ึง
เป็นผลจากการวจิยัเชิงเอกสารในส่วนของวตัถุประสงคข์อ้ท่ี ๑ 
 
แนวค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์คณะท างานโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓  
เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
๑. แนวคิดในการออกแบบโครงการ 
๒. แนวคิดในการออกแบบแต่ละกิจกรรม 
๓. ส่ิงท่ีปรารถนาใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการไดเ้รียนรู้ 
๔. ความคาดหวงัขององคก์รต่อการด าเนินโครงการในคร้ังน้ี 



๑๖ 

 

๕. ผลท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นไปตามความคาดหวงัหรือไม่ อยา่งไร 
๖. อะไรคือเหตุปัจจยัท่ีท าใหผ้ลลพัธ์แบบนั้นเกิดข้ึน 
๗. อุปสรรคในการด าเนินงาน 
๘. แนวทางแกไ้ขปัญหา 
๙. ส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียนรู้จากการด าเนินโครงการ 
 
แนวค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์คณะท างานขององค์กรภาคี บุคลากรทางแพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งกบั
โครงการอาสาขา้งเตียงและตวัแทนพระสงฆจ์ากกิจกรรมจิตอาสาพาเขา้วดั  
๑. รู้สึกอยา่งไรกบัโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ 
๒. โครงการน้ีส่งผลต่องานหลกัท่ีตอ้งรับผดิชอบอยา่งไร 
๓. องคก์รท่ีสังกดัอยูไ่ดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ในส่วน 
       ใดบา้ง อยา่งไร 
๔. อุปสรรคในการท างานร่วมกนั 
๕. แนวทางแกไ้ขปัญหา 
๖. ส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียนรู้จากการเขา้มามีส่วนร่วมกบัโครงการในคร้ังน้ี 
๗. การจดัโครงการในลกัษณะน้ีมีส่ิงใดท่ีควรค านึงถึงหรือควรใหค้วามส าคญั 
๘. ถา้อนาคตมีการจดัโครงการในลกัษณะน้ีข้ึนอีก โดยส่วนตวั อยากใหมี้การปรับเปล่ียน 
        รูปแบบหรือวธีิการด าเนินโครงการหรือไม่ อยา่งไร 

๓.๒.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดจากการสัมภาษณ์พูดคุย การสังเกต และบท
บนัทึกมาประมวลและตีความ เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของโครงการ 
 ๓.๒.๓ การสรุปผล น าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาสรุปรวมกัน เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง
ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพฒันาการด าเนินของโครงการและการพฒันาระบบ
อาสาสมคัรรวมถึงองค์ความรู้ส าหรับการจดัโครงการท่ีมีลักษณะกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายท่ี
ใกลเ้คียงกนั 

 

๓.๓ ขั้นตอนการขออนุญาตในการเกบ็ข้อมูล 
 

คณะผูป้ระเมินไดรั้บการติดต่อประสานงานจากเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมให้
เขา้มาท าหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ โดยคณะผูป้ระเมินได้
ท าการคดัเลือกอยา่งเฉพาะเจาะจงผา่นการใหค้  าแนะน าและจดัสรรของเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนา
และสังคม ซ่ึงประกอบไปดว้ยคณะท างานหลกัของโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสา ปี๓ เครือข่ายพุทธิกา



๑๗ 

 

เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม จ านวน ๖ คน และคณะท างานหลกัขององคก์รภาคีท่ีท างานร่วม จ านวน ๑๔ 
คน บุคลากรทางแพทย์ผูเ้ก่ียวข้องกับโครงการอาสาข้างเตียง จ านวน ๔ คน และตวัแทนพระสงฆ์จาก
กิจกรรมจิตอาสาพาเขา้วดั จ านวน ๖ รูป 

ทั้งน้ี เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมเป็นผูด้  าเนินการช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมในเบ้ืองตน้ว่า
จะมีคณะผูป้ระเมินจากศูนยจิ์ตตปัญญาศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดลมาเป็นผูข้อสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลในช่วง
ท่ีมีการจดัประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นจ านวน ๓ คร้ัง ในระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ โดยมีออกจดหมายเพื่อเรียนเชิญองคก์รภาคีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓
ให้เขา้ร่วมการประชุมและให้ขอ้มูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาโครงการในคร้ังถดัไป  โดย
เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมมีการขออนุญาตความยินยอมพร้อมใจและเป็นผูรั้บผิดชอบ
เร่ืองค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งหมด 

จากนั้นคณะผูป้ระเมินได้เขา้ไปขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากบุคคลเหล่าน้ีในช่วงท่ีมีการจดัประชุม
แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยท าการแนะน าตวัและช้ีแจงถึงความส าคญัและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเก็บ
ขอ้มูลในคร้ังน้ี รวมถึงมีการจดัท าเอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมวิจยัและหนงัสือแสดงเจตนายินยอมในการเขา้ร่วม
วจิยั 
 ทั้งน้ีผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือมีสิทธ์ิตดัสินใจดว้ยตนเองวา่จะเขา้ร่วมการวิจยัหรือปฏิเสธการเขา้ร่วม 
นอกจากน้ี หากผูเ้ขา้ร่วมวิจยัรู้สึกไม่แน่ใจหรือไม่สบายใจเก่ียวกบัการเขา้ร่วมวิจยัดงักล่าวในระหวา่งท่ีเขา้
ร่วมการวจิยั ไม่วา่จะเป็นในช่วงเวลาใดๆ ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัสามารถตดัสินใจท่ีจะไม่เขา้ร่วม หรือยุติการเขา้ร่วม 
เม่ือใดก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า และในการเหล่าน้ี จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินชีวิต
ตามปกติ 

อน่ึง คณะผูป้ระเมินมีส่วนร่วมรับรู้และรับผิดชอบการด าเนินการในการเขา้ถึงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัใน
คร้ังน้ีของเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม กล่าวคือ การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบถอด
บทเรียน โดยคณะผูป้ระเมินไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงของผูใ้ห้ทุน (เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนา
และสังคม) พร้อมกบัดูแลรับผดิชอบใหก้ารวจิยัน้ีด าเนินไปตามหลกัของจริยธรรมการวจิยัในคน 
 
 

 



บทที ่๔ 
ผลจากการประเมนิโครงการ 

 
 การน าเสนอขอ้มูลในบทน้ีประกอบไปดว้ยผลการประเมินองคป์ระกอบและปัจจยัต่างๆ รวมถึงผล
ท่ีเกิดข้ึนของ ๓ แผนงานเรียงตามล าดบั คือ ๑. งานรณรงคแ์ละส่ือสารสังคม ๒.งานสร้างเสริมและขยายภาคี
เครือข่าย และ ๓. งานติดตามและการจดัการความรู้ 
 โดยการประเมินจะพิจาณาถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญเรียงตามล าดับ คือ ปัจจัยน าเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของโครงการ  

- การประเมินปัจจยัน าเขา้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความพึงพอของทรัพยากรท่ีใชใ้นการ
ด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ บุคลากร แผนการด าเนินงาน สถานท่ี รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ 

- การประเมินกระบวน เพื่อศึกษาคน้หาจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการ เพื่อเพื่อพฒันาแกไ้ข
ปรับปรุงให้การด าเนินงานช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดตวัช้ีวดัในการประเมิน
กระบวนการ คือ ๑)  ความเหมาะสมของกิจกรรม ๒) การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย และ  
๓) การเสริมแรง/สร้างแรงจูงใจ 

- การประเมินผลผลิต  เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกับวตัถุประสงค์ของโครงการ โดย
ก าหนดตวัช้ีวดัในการประเมินคือ ๑) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
๒) การเปล่ียนแปลงดา้นความคิด ทศันคติ ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และ ๓) ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกของผูเ้ขา้ร่วมท่ีมีต่อโครงการ 
 

 ซ่ึงมีผลการประเมินของโครงการดงัต่อไปน้ี 

๔.๑ งานรณรงค์และส่ือสารสังคม 

การประเมินกิจกรรมในส่วนแผนงานน้ี คณะผูป้ระเมินใชว้ธีิเขียนเชิงพรรณนาเป็นหลกั ผา่นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งแบบเชิงลึกในบุคคล จากนั้นจึงน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์และสังเคราะห์เป็นขอ้สรุปและขอ้เสนอเพื่อการพฒันาในโอกาสต่อไป โดยมุ่งเนน้พิจารณาถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง แผนการด าเนินงาน สภาพแวดลอ้ม 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน เป็นตน้ เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและส่ิงท่ีควรปรับปรุง รวมถึงผลผลิตท่ีเกิดข้ึน
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ั้ง ๔ ขอ้ของแผนงานในส่วนน้ี คือ 

๑. สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการท าบุญตามหลกัพระพุทธศาสนาผา่นการส่ือสารใน
ช่องทางส่ือสมยัใหม่ 

๒. สร้างเคร่ืองมือ/ กระบวนการเพื่อการส่ือสารเร่ืองฉลาดท าบุญผา่นกิจกรรมจิตอาสา 



๑๙ 

 

 
๓. สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการท าบุญตามหลกัพระพุทธศาสนา โดยใชง้านจิตอาสาเป็น

ช่องทางในการเรียนรู้ 
๔. สร้างการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดกบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคือ กลุ่มคนท่ีสนใจเร่ืองธรรมะกบักลุ่มคนท่ี

สนใจเร่ืองจิตอาสา 
โดยจะท าการน าเสนอผลการประเมินเรียงตามล าดบั คือ ๑) กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 

และ ๒) งานปฏิบติัการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสา (กิจกรรมผา่นประสบการณ์ตรง)  

๔.๑.๑ กจิกรรมเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 

การประเมินกิจกรรมในส่วนแผนงานน้ี คณะผูป้ระเมินไดท้  าการศึกษาและเก็บขอ้มูลเชิงเอกสาร
เป็นหลกั เพื่อน าส่ิงท่ีไดม้าวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกน าเสนอดว้ยวิธีการเขียนเชิงพรรณนา โดยมุ่งเน้น
พิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้มูล แผนการ
ด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน เป็นตน้ เพื่อวเิคราะห์ถึงจุดแขง็และส่ิงท่ีควรปรับปรุง รวมถึงผลผลิต
ท่ีเกิดข้ึน 

 
ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า 
การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของบุคลากร

และทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ งบประมาณ เจ้าหน้าท่ีโครงการ ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี และหลกัสูตรหรือแผนการด าเนินงาน รวมทั้งส่ิงต่างๆท่ีเป็นปัจจยัและส่งผลต่อการจดักิจกรรม 
ซ่ึงมีผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 
 ๑.บุคลากร 

คุณพรทิพย ์ฝนหว่านไฟ หัวหน้าโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัใน
การขบัเคล่ือนงานในส่วนน้ีให้เป็นไปดว้ยความราบร่ืน โดยคุณพรทิพย ์ถือวา่ เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองการท าบุญด้วยจิตอาสาและยงัมีประสบการณ์การรับผิดชอบดูแลโครงการฯตั้งแต่แรกเร่ิม จึงท าให้
เขา้ใจระบบขั้นตอนการท างาน การเห็นอุปสรรคและขอ้จ ากดัต่างๆเป็นอยา่งดี 

๒. การออกแบบวธีิการด าเนินงาน 
การออกแบบวธีิด าเนินงานให้เหมาะสมถือเป็นปัจจยัส าคญัในการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ ซ่ึงมี

ผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 
(๑) เนือ้หาหลกั  
เนน้การสร้างความเขา้ใจเร่ืองการท าบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ในพระพุทธศาสนาผา่นการส่ือสาร

ในช่องทางส่ือสมยัใหม่ 
 



๒๐ 

 

(๒) วธีิการด าเนินงาน 
คณะท างานโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ ไดมี้การวางแผนรูปแบบการส่ือสาร

แนวคิดเร่ืองการท าบุญตามหลกัพระพุทธศาสนาในส่วนของภารกิจการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์
ไว ้๕ ช่องทาง คือ  

๒.๑ จดัท าและพฒันาเฟสบุค๊ (Facebook) 
๒.๒ จดัท าและพฒันาเวบ็ไซต ์(Website) 
๒.๓ จดัท าระบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (Email)  
๒.๔ ประสานงานกบัส่ือมวลชน 
๒.๕ จดัเวทีสาธารณะเพื่อเผยแพร่วธีิการท าบุญท่ีถูกตอ้งกบัสังคมไทย 

(๓) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ระยะเวลาการด าเนินงานหลกัของการขบัเคล่ือนงานเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์แนวคิด
เร่ืองการท าบุญท่ีถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาในปีน้ี ถูกก าหนดไว้ตามช่วงระยะเวลา
ปีงบประมาณภายใตทุ้นสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
คือ ช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยา่งไรก็ตาม การส่ือสาร
ถือเป็นภารกิจส าคญัในการสร้างวฒันธรรมฉลาดท าบุญให้เกิดข้ึนในสังคมไทย คณะท างาน
โครงการฯ จึงไดมี้การก าหนดให้งานเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์เป็นหน่ึงในแผนยุทธศาสตร์หลกั
ส าหรับการขบัเคล่ือนโครงการฯในระยะยาว 
 

 ผลการประเมินกระบวนการ 
คณะผูป้ระเมิน พบว่า การตีโจทย์ของการส่ือสารแนวคิดเร่ืองการท าบุญ มีความน่าสนใจและ

น่าช่ืนชม เน่ืองจากคณะท างานโครงการฯ สามารถใช้ถอ้ยค าการส่ือสารท่ีร่วมสมยัและสามารถเขา้ถึงการ
รับรู้ของเยาวชนคนหนุ่มสาวไดอ้ย่างท่ีตั้งเป้าประสงค์ไว ้โดยท าการคดัเลือกขอ้ความจากบนัทึกสะทอ้น
ขอ้คิดและความรู้สึกของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมาจดัท าเป็นค าคมสั้นๆ ท่ีเรียบง่าย หรือการคดัเลือกค าสอนท่ี
ส าม ารถน า ไปใช้ ไ ด้จ ริ ง ใน ชี วิ ตประจ า ว ัน  โดยท า ก า ร เ ผยแพ ร่ผ่ าน เ ว็บ ไซต์ฉล าดท า บุญ 
(http://www.budnet.org/boonvolunteer) แ ล ะ เ พ จ เ ฟ ส บุ๊ ค พุ ท ธิ ก า ฉ ล า ด ท า บุ ญ ด้ ว ย จิ ต อ า ส า 
(https://www.facebook.com/boonvolunteer) เพื่อใช้เป็นช่องทางส่ือสารสมัยใหม่ท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่ม
เยาวชนคนหนุ่มสาวและบุคคลทัว่ไปไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  

นอกจากน้ี คณะท างานโครงการฯ ยงัไดใ้ห้ความส าคญักบัขอ้ความประชาสัมพนัธ์ โดยมีการใช้
ถอ้ยค าท่ีแฝงความสนุกสนานและน่าคน้หา ดงัเช่น ตวัอย่างขอ้ความประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้เขา้ร่วม
กิจกรรมรวมมิตรฉลาดท าบุญผา่นเวบ็ไซต ์(Website) ของธนาคารจิตอาสา ในวนัท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
 



๒๑ 

 

“รวมมิตรนีไ้ม่ใช่ขนม แต่เป็นงานอาสารสชาติหลากหลายเชิญท่านเลือกชิมตามความสน-
ใจ ชิมได้ด้วยการลงมือท า อีกหน่ึงกิจกรรมของ ‘โครงการฉลาดท าบุญ’ และองค์กรภาคี
ภายใต้การด าเนินงานของ ‘เครือข่ายพุทธิกา’ (เพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม)” 

   (บนัทึกผูป้ระเมิน, งานรวมมิตรฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสา, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

อีกทั้งยงัมีการประสานงานกับส่ือต่างๆ เพื่อขยายช่องทางการส่ือสารของโครงการฯ เช่น การ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมผ่านเวบ็ไซตท์รูปลูกปัญญา (www.trueplookpanya.com) และเวบ็ไซต์ของสมาคม
วิทยุและส่ือเด็กเพื่อเยาวชน (www.kidsradioclub.or.th) เป็นตน้ รวมทั้งน าเสนอบทความเก่ียวกบัการท าบุญ
ดว้ยจิตอาสาผ่านคอลมัน์ในหนงัสือพิมพ์ เช่น บทความจิตวิวฒัน์ จิตอาสาและกระจกเงา ของ นายแพทย์
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ ์ในคอลมัน์จิตววิฒัน์ ซ่ึงท าการเผยแพร่เม่ือวนัท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

 
ผลการด าเนินงาน 
ถึงแมว้า่ คณะท างานโครงการฯ จะไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญในงานดา้นการประชาสัมพนัธ์และไม่ไดมี้

สายสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัส่ือมวลชนกระแสหลกัมากนกั แต่คณะท างานโครงการฯ ก็สามารถน าจุดแข็งดา้น
ความเข้าใจเร่ืองการท าบุญท่ีถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์สร้างสรรค์รู ปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์ของตนเอง โดยการเผยแพร่เน้ือหาท่ีน่าสนใจหรือค าคมเป็นประจ าสม ่าเสมอในเฟสบุ๊ค 
(Facebook) และเวบ็ไซต ์(Website) ของโครงการฯ เพื่อกระตุน้ผูค้นใหเ้กิดการรับรู้แนวคิดการท าบุญดว้ยจิต
อาสาอยา่งต่อเน่ือง 

อน่ึง คณะท างานโครงการฯ ไดมี้การสอดแทรกความรู้เร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ในการจดักิจกรรมงาน
จิตอาสาทุกคร้ังในพื้นท่ียุทธศาสตร์หลกัของโครงการฯ คือ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวน
โมกขก์รุงเทพฯ) ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีถือเป็นพื้นท่ีศาสนธรรมท่ีมีความร่วมสมยัและตอบโจทยว์ิถีชีวิตของผูค้น
ในสังคมเมือง จึงนบัเป็นกลยุทธ์การส่ือสารท่ีใชค้วามมีช่ือเสียงของสถานท่ีเป็นปัจจยัหนุนต่อการรับรู้ของ
ผูค้นในสังคม (ดูรายละเอียดผลผลิตและผลลพัธ์เพิ่มเติมในภาคผนวก) 

 
 จุดแข็งของแผนงาน 
 คณะผูป้ระเมินไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาบริบทและปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้เพื่อคน้หาจุด
แขง็ของกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ โดยจดัท าการสรุปเป็นประเด็นส าคญัดงัน้ี 

๑. ด้านบุคลากร ผูรั้บผิดชอบหลัก คือ คุณพรทิพย์ ฝนหว่านไฟ หัวหน้าโครงการฯ เป็นผู ้มี
ประสบการณ์ดูแลรับผิดชอบโครงการฉลาดท าบุญด้วยจิตอาสาตั้งแต่เร่ิมแรก ประกอบกับ
คณะท างานโครงการฯ ทุกคน เป็นผูมี้ความเขา้ใจและมุ่งมัน่ท่ีจะวางรากฐานความเขา้ใจเร่ือง
การท าบุญท่ีถูกตอ้งตามหลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ในพระพุทธศาสนาให้เกิดข้ึนจริงในสังคมไทย 
จึงท าใหบุ้คลากรเป็นจุดแข็งท่ีโดดเด่นท่ีสุดของโครงการฯ 



๒๒ 

 

๒. ด้านกระบวนการ คณะผูป้ระเมินพบว่า เน้ือหาหลกัท่ีตอ้งการใช้ในการส่ือสารเร่ืองการท าบุญ
ดว้ยจิตอาสา พร้อมทั้งขั้นตอนวธีิการด าเนินงานเป็นไปอยา่งชดัเจน  

 
 ข้อเสนอเพือ่การพฒันาในโอกาสต่อไป 

๑. การจัดตั้งคณะท างานยุทธศาสตร์ส่ือสารสาธารณะ คณะผูป้ระเมินมีข้อเสนอให้เรียนเชิญ
ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่ือสารท่ีมีใจรักงานจิตอาสาและมีความสนใจดา้นธรรม
มาร่วมประชุมกบัคณะท างานโครงการฯ เพื่อก าหนดแผนทิศทางการส่ือสารการขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์การส่ือสารวฒันธรรมการท าบุญดว้ยจิตอาสาอยา่งเป็นรูปธรรม 

๒.  การจัดท าแผนงบประมาณ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ การวางแผนงบประมาณจึงมี
ความจ าเป็นอยา่งยิ่ง ซ่ึงจะท าให้คณะท างานโครงการฯ ไดท้ราบถึงงบประมาณท่ีตอ้งใช้จริง
และส่งผลต่อการมีระยะเวลาเพียงพอในการหาผูส้นับสนุน อีกทั้งยงัเป็นการควบคุมและ
สามารถลดทอนค่าใชจ่้ายท่ีเกินความจ าเป็น 

๓. การจัดท าวดีีโอแนะน าโครงการ นอกเหนือจากการส่ือสารแนวคิดเร่ืองฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสา
ผา่นทางขอ้ความตวัอกัษรและรูปภาพ การส่ือสารท่ีผสานภาพและเสียงเขา้ดว้ยกนัก็เป็นอีกวิธี
หน่ึงในการสร้างแรงจูงใจและความรู้สึกร่วม ทั้งน้ี ความยาวของวีดีโอควรใช้เวลาท่ีไม่นาน
เกินไปนกัและเลือกใชถ้อ้ยค าท่ีกระชบัและชดัเจนตรงไปตรงมา 
 

อน่ึง ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงแนวทางส าหรับการพฒันาในอนาคต คณะท างาน
โครงการฯควรพิจารณาเลือกใชใ้หเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นหลกั 
 

๔.๑.๒ งานปฏิบัติการฉลาดท าบุญด้วยจิตอาสา (กจิกรรมผ่านประสบการณ์ตรง) 

 การประเมินกิจกรรมในส่วนแผนงานน้ี คณะผูป้ระเมินไดเ้ขา้ไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมผ่าน
การเขา้ร่วมกิจกรรม สัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรม รวมถึงศึกษาและเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมในแต่ละกิจกรรม จากนั้นน าส่ิงท่ีไดม้าวิเคราะห์และสังเคราะห์ออก
น าเสนอด้วยวิธีการเขียนเชิงพรรณนา โดยมุ่งเน้นพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินโครงการ ได้แก่ 
บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง (วิทยากร ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม เจา้หน้าท่ีดูแลโครงการ) หลกัสูตรหรือแผนการ
ด าเนินงาน สภาพแวดลอ้ม สถานท่ีจดักิจกรรม ระยะเวลาในการจดักิจกรรม เป็นตน้ เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง
และส่ิงท่ีควรปรับปรุง รวมถึงผลผลิตท่ีเกิดข้ึนให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ั้ง ๔ ขอ้ของแผนงานรณรงค์
และส่ือสารสังคม  



๒๓ 

 

ทั้งน้ี โครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ ไดมี้การวางโครงสร้างลกัษณะกิจกรรมการท างานกบั
จิตอาสาออกเป็น ๒ รูปแบบกิจกรรมเรียงตามล าดบั คือ ๑) จิตอาสาระยะสั้น ๒) จิตอาสาระยะยาว ดงัจะ
น าเสนอผลการประเมินของทั้ง ๒ รูปแบบกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
 

๑. จิตอาสาระยะส้ัน  
คณะท างานโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ ไดมี้การวางแผนจดักิจกรรมจิตอาสาระยะสั้น

ทั้งส้ิน  ๓ กิจกรรม คือ ๑) ฉลาดท าบุญกบัสวนโมกข์ ๒) ฉลาดท าบุญในวาระส าคญัทางศาสนา และ ๓) 
กิจกรรมจิตอาสาขององคก์รภาคี เพื่อน าไปสู่การตอบโจทยว์ตัถุประสงคท์ั้ง ๔ ขอ้ของแผนงานรณรงคแ์ละ
ส่ือสารสังคม โดยคณะผูป้ระเมินจะท าการประเมินผลรวมทั้ง ๓ กิจกรรมเขา้ดว้ยกนั เน่ืองจากรูปแบบการ
ด าเนินงาน บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั ดงัจะน าเสนอผลของการ
ประเมินดงัต่อไปน้ี 

 
ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า 

การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของ
บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ไดแ้ก่ งบประมาณ เจา้หนา้ท่ีโครงการ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม สถานท่ี วสัดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลย ีและหลกัสูตรหรือแผนการด าเนินงาน รวมทั้งส่ิงต่างๆท่ีเป็นปัจจยัและส่งผลต่อ
การจดักิจกรรม ซ่ึงมีผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 

๑. บุคลากรและผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
  (๑) ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

(๑.๑) การรับสมคัรและคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
โครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ ได้ท าการเปิดรับสมคัรผูท่ี้สนใจเขา้ร่วม

กิจกรรมผา่นระบบเวบ็ไซด์ (Website) ธนาคารจิตอาสา ทั้งน้ี การคดัเลือกจะใชว้ิธีตอบรับ
ผูส้มคัรเรียงล าดบัการสมคัรก่อนหลงั โดยผูท่ี้ไดรั้บการตอบรับจะไดรั้บขอ้ความยืนยนัทาง
อีเมล์ (E-mail) และโทรศพัท์มือถือตามขอ้มูลท่ีไดแ้จง้ไวใ้นตอนสมคัร รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบรายช่ือในเว็บไซด์ (Website) ธนาคารจิตอาสา ได้ท่ีหัวขอ้ “ประกาศรายช่ือ
อาสา” ในหนา้กิจกรรมท่ีสมคัร 

หากผูส้มคัรท่ีไดรั้บการตอบรับแต่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได ้ให้ท าแจง้ยกเลิก
ล่วงหนา้ โดยเจา้หนา้ท่ีโครงการจะตอบรับผูส้มคัรตามล าดบัทนัที ทั้งน้ีโครงการยงัมีการ
สอดแทรกแนวคิดเร่ืองปัตติทานมยั  ในบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ คือ การเปิดโอกาสให้คนอ่ืน
มาร่วมท าบุญ ผ่านขอ้ความท่ีว่า ขอ้ดีของการแจง้ยกเลิกล่วงหน้า คือการมอบโอกาสให้
ผูส้นใจท่านอ่ืนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแทน  



๒๔ 

 

อน่ึง นอกเหนือจากการรับสมคัรผ่านระบบเวบ็ไซด์ (Website) ธนาคารจิตอาสา
แล้ว องค์กรภาคียงัมีการรับสมัครผูเ้ขา้ร่วมผ่านทางเว็บไซต์(Website) ของแต่ละองค์กร
โดยตรงอีกช่องทางหน่ึง  

  (๑.๒) ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
จากข้อมูลในแบบสอบถามและใบประเมินผลกิจกรรมทั้ง ๖คร้ัง รวมถึงการ

สัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งแบบเชิงลึกในบุคคล พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนก
ออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก คือ ๑. กลุ่มท่ีสนใจท างานจิตอาสา และ ๒. กลุ่มนักเรียนและ
นกัศึกษาท่ีมาเก็บชัว่โมงกิจกรรมอาสาสมคัร 

ทั้งน้ี คณะผูป้ระเมินพบจุดเด่นท่ีน่าช่ืนชมคือ สัดส่วนของจ านวนจิตอาสาท่ีตอบ
รับต่อจ านวนจิตอาสาท่ีมาร่วมงานจริงมีสัดส่วนท่ีสูงกวา่งานจิตอาสาอ่ืนๆอยา่งเห็นไดช้ดั 
(๒) เจ้าหน้าทีดู่แลกจิกรรม 
คณะท างานของเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ถือเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั

ในการดูแลภาพรวมของกิจกรรมจิตอาสาระยะสั้น โดยท าหน้าท่ีเป็นทั้งผูด้  าเนินการจดักิจกรรม 
ผูใ้หค้  าปรึกษาและแนะน าการจดักิจกรรมจิตอาสาดว้ยแนวคิดฉลาดท าบุญ รวมถึงบทบาทการเป็นผู ้
ก  าหนดพื้นท่ียุทธศาสตร์และสนับสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมจิตอาสาให้กบัองค์กรภาคี
บางองคก์ร 

(๓) องค์กรภาคี 
คณะท างานขององค์กรภาคีท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างานจิต

อาสาเพื่อสังคมมาเป็นระยะเวลาไม่ต ่ากว่า ๑๐ ปี ท าให้เขา้ใจระบบขั้นตอนการท างาน การเห็น

อุปสรรคและขอ้จ ากดัต่างๆ รวมทั้งความคาดหวงั ความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและสภาพ

บรรยากาศท่ีพอจะคาดการณ์ล่วงหน้าได ้ ยิ่งไปกว่านั้น คือ ความปรารถนาดีท่ีอยากเห็นผูค้นใน

สังคมมีเขา้ใจเร่ืองการท าบุญท่ีถูกตอ้งและใชช่้วงเวลาท่ีท างานจิตอาสาเป็นช่วงเวลามีค่าท่ีไดก้ลบัมา

ส ารวจความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 

๒. การออกแบบกจิกรรม 
แนวทางการด าเนินงานเสมือนแผนท่ีส าหรับใช้ในการเดินทาง เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ี

วางไวแ้ละบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมท่ีทางผูรั้บผิดชอบดูแลกิจกรรมร่วมกบัพระสงฆไ์ดร่้วมกนัออกแบบ
หลกัสูตร ซ่ึงมีผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 

 
 
 



๒๕ 

 

(๑) เนือ้หากจิกรรม  
เนน้การสร้างความเขา้ใจเร่ืองการท าบุญตามหลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ในพระพุทธศาสนาผา่น

การท างานจิตอาสา  
(๒) แนวคิดการออกแบบกจิกรรม 
คณะท างานโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ ไดมี้การออกแบบกิจกรรมจิตอาสาท่ีใช้

เวลาด าเนินกิจกรรมเหลือเพียง ๑วนั โดยมีความต้องการท่ีจะเปิดโอกาสให้บุคคลทัว่ไปได้ท า
กิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเร่ิมต้นจาการบอกเล่าท่ีมาและวตัถุประสงค์ของ
โครงการ การแนะน าตวั การฝึกปฏิบติัสมาธิภาวนาในช่วงเช้า จากนั้นจึงเป็นการลงมือท างานจิต
อาสา กิจกรรมสรุปการเรียนรู้และการเขียนบนัทึก (Journal) เพื่อเป็นพื้นท่ีให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้
สะทอ้นตนเอง ใคร่ครวญถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการท ากิจกรรม รวมถึงเปิดพื้นท่ีแบ่งปันความรู้สึก
และประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองแก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคนอ่ืนๆ และเจา้หนา้ท่ีดูแลกิจกรรมทั้ง
ในรูปแบบกลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ 

ทั้งน้ี กิจกรรมจิตอาสาขององคก์รภาคีท่ีมีหนา้งานเดิมอยูแ่ลว้ อาจมีรูปแบบการด าเนินงาน
ท่ีต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บับริบทของสถานท่ีและเป้าประสงคข์องกิจกรรม 

อย่างไรก็ดี ผลจากการส ารวจความคิดเห็นของผู ้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละคร้ังผ่าน
แบบสอบถาม พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการออกแบบกิจกรรมและ
ล าดบัการท ากิจกรรม 

(๓) วธีิการจัดกจิกรรม 
การด าเนินกิจกรรมเน้นวิธีการบรรยายถึงท่ีมาและวตัถุประสงค์ของโครงการ บอกเล่า

ภาพรวมกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงการลงมือปฏิบติัจริงในส่วนของการปฏิบติัสมาธิภาวนา และ
การท างานจิตอาสา ไดแ้ก่ การเยบ็ถุงผา้ใส่ยากลบับา้นเพื่อผูป่้วยเด็ก การท าหุ่นกระบอกไทยจาก
วสัดุเหลือใช้เพื่ออนุรักษ์ศิลปะไทย ท าสบู่ แชมพู ฯลฯ ให้เด็กหญิงบา้นราชวิถี สร้างบา้นระบายสี
ใหน้กอยู ่เป็นตน้  

นอกจากน้ี ยงัมีการจดัสรรช่วงเวลาหลงัจบกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมไดแ้สดงความ
คิดเห็น ความรู้สึก รวมถึงประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการท ากิจกรรม กระบวนการน้ีช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วม
ไดรั้บฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลาย รวมถึงยงัไดมี้โอกาสเขียนบนัทึก (Journal) อนัน าไปสู่การหัน
กลบัมาจิตใจตนเองและใคร่ครวญถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการท ากิจกรรม 

(๔) เทคนิควธีิการจัดกระบวนการ 
รูปแบบการส่ือสารเป็นการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ท่ีมีการเปิด

พื้นท่ีในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกหรือสนทนาแลกเปล่ียนระหว่างกนั ตลอดจนการสร้าง
บรรยากาศผ่อนคลายเป็นกนัเอง รวมถึงการน ากิจกรรมสันทนาการมาใชเ้พื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม



๒๖ 

 

ได้ท าความรู้จกัเพื่อนใหม่ รวมถึงเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เพื่อเอ้ือให้สร้างแรงกระตุน้และ
บรรยากาศท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ร่วมกนั 

(๕) ระยะเวลาการด าเนินการ 
การจดักิจกรรมฉลาดท าบุญกับสวนโมกข์และกิจกรรมฉลาดท าบุญในวาระส าคญัทาง

ศาสนาไดมี้การออกแบบใหจ้ดักิจกรรมเพียงคร้ังละ ๑ วนั ในช่วงวนัหยดุเสาร์-อาทิตยเ์ป็นจ านวน ๖ 
คร้ังและ ๔ คร้ังต่อปีตามล าดับ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘โดยมีเป้าหมายท่ีจะรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเฉล่ียประมาณคร้ังละ ๑๐๐-๓๐๐ 
คน อน่ึง บางกิจกรรมเป็นการจดักิจกรรมร่วมกนัของคณะท างานโครงการฯ กบัองคก์รภาคี โดยมี
ก าหนดการแผนด าเนินงานตามตารางดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี ๔.๑ ตารางสรุปแผนการด าเนินงานและจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฉลาดท าบุญกบัสวนโมกขแ์ละ

ฉลาดท าบุญในวาระส าคญัทางศาสนา ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  

วนัที่ กจิกรรมจิตอาสา จ านวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 
๑๓ 

กรกฎาคม  
๒๕๕๗ 

เขา้พรรษามาหากุศล ท าบุญอยา่งไร
ใหไ้ดบุ้ญ 

๑) กิจกรรมเย็บถุงผา้ใส่กลบับา้น
ส าหรับผูป่้วยโรงพยาบาลเด็ก 

๒) กิจกรรมจัดท าสมุดบันทึกการ
เรียนรู้วิถีชีวิตมอบให้ศูนย์การ
เรียนรู้หญา้แพรกสาละวนิ 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
 

๒๒๘ คน 
 
 
 

จดัควบคู่กบักิจกรรมฉลาด
ท าบุญในวาระส าคญั 

ทางศาสนา 

๑๒ ตุลาคม  
๒๕๕๗ 

ฉลาดท าบุญออกพรรษา:  
เยบ็ถุงผา้ใส่ยากลบับา้น 

๔๑๓ คน จดัควบคู่กบักิจกรรมฉลาด
ท าบุญในวาระส าคญั 

ทางศาสนา 
๑๔ ธนัวาคม  
๒๕๕๗ 

ฉลาดท าบุญกบัสวนโมกข ์:  
กิจกรรมท าตุก๊ตา Happy Dolls 

๑๗๐ คน  

๑๘ มกราคม 
๒๕๕๘ 

ฉลาดท าบุญกบัสวนโมกข ์:  
กิจกรรมหุ่นรีไซเคิล  

สืบสานหุ่นกระบอกไทย 

๙๘ คน จดักิจกรรมร่วมกบักลุ่ม 
หุ่นไล่กาและกลุ่มยายกบัตา 

๘ มีนาคม 
๒๕๕๘ 

ฉลาดท าบุญมาฆบูชา : 
กิจกรรมท าตุก๊ตานอ้งบุญ  

มอบใหเ้ด็กดอย 

๔๓๐ คน จดัควบคู่กบักิจกรรมฉลาด
ท าบุญในวาระส าคญั 

ทางศาสนา 



๒๗ 

 

๑๐ 
พฤษภาคม
๒๕๕๘ 

กิจกรรมรวมมิตรจิตอาสา 
๑) สร้างบา้นระบายสีใหน้กอยู ่
๒) เยบ็ผา้ออ้มให้นอ้งใน 

สถานสงเคราะห์ 
๓) ท าสบู่ แชมพ ูฯลฯ ใหเ้ด็กหญิง 

บา้นราชวถีิ 
๔) เขียนศิลป์บนเส้ือเพื่อผูป่้วย 

โรคไต 
๕) ท าถุงบุหงาใหผู้ป่้วยมะเร็ง 
๖) ท าอาหารสุขภาพใหเ้ด็ก-สตรี

บา้นพกัฉุกเฉิน 

 
๔๔๔ คน   

 

จดัควบคู่กบักิจกรรมฉลาด
ท าบุญในวาระส าคญั 

ทางศาสนา 
และจดักิจกรรมร่วมกบั 

มูลนิธิส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

(ประเทศไทย),  
มูลนิธิสุขภาพไทย,  
อาศรมวงศส์นิท,  

มูลนิธิอาสาสมคัรเพื่อสังคม, 
เครือข่ายชีวติสิกขา และ 

ร้านอาหารสุขภาพ Health Me  
 

โดยมีรายละเอียดก าหนดการเวลาด าเนินกิจกรรมในตาราง ดงัน้ี 

ตารางท่ี ๔.๒ ตารางก าหนดการเวลาด าเนินกิจกรรมฉลาดท าบุญกบัสวนโมกข ์กิจกรรมฉลาดท าบุญในวาระ
ส าคญัทางศาสนา และกิจกรรมจิตอาสาท่ีท าร่วมกบัองคก์รภาคี 

 
เวลา กจิกรรม 

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. - ลงทะเบียน 
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. - ท  าความรู้จกักนัเบ้ืองตน้ 

-บอกเล่าภาพรวมกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 
๑๐.๓๐-๑๐.๕๐ น. - ภาวนาเพื่อการต่ืนรู้ (ภาคเชา้) 

๑๐.๕๐-๑๒.๐๐ น. - กิจกรรมจิตอาสา 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. -รับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. -กิจกรรมจิตอาสา (ต่อ) 
๑๕.๓๐ -๑๕.๔๐ น. - ภาวนาเพื่อการต่ืนรู้ (ภาคบ่าย) 
๑๕.๔๐-๑๖.๒๐ น. -สรุปเร่ืองราวการท ากิจกรรมวนัน้ี 
๑๖.๒๐ – ๑๗.๐๐ น. - ส่งมอบช้ินงาน ใหก้บัตวัแทนท่ีมารับมอบ 

-ถ่ายรูปร่วมกนัเป็นท่ีระลึก 
- แยกยา้ยเดินทางกลบัโดยสวสัด์ิภาพ 



๒๘ 

 

อน่ึง กิจกรรมจิตอาสาขององคก์รภาคีมีก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว กล่าวคือ กิจกรรมระยะสั้นเป็นกิจกรรมท่ีจดัร่วมกบัโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสา
และองคก์รภาคีดว้ยกนั ในส่วนกิจกรรมระยะยาว เป็นกิจกรรมท่ีแต่ละองคก์รมีหนา้งานเดิมอยูแ่ลว้ 
โดยมีการปรับเน้ือหากิจกรรมเพื่อสอดแทรกความรู้และสร้างความเขา้ใจเร่ืองการท าบุญดว้ยจิต
อาสาใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

 
๓. สภาพแวดล้อมในการจัดกจิกรรม 
สภาพแวดลอ้มถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีเอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้ระหวา่งวิทยากร เจา้หนา้ท่ีและผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อนัประกอบไปด้วย สถานท่ี การจดัรูปแบบพื้นท่ีในการด าเนิน
กิจกรรม การใชส่ื้อการสอน และการใชส่ื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(๑) สถานทีจั่ดกจิกรรม 
คณะท างานโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ ไดพ้ิจารณาเลือกหอจดหมายเหตุพุทธ-

ทาส อินทปัญโญ (สวนโมกขก์รุงเทพฯ) เป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์ในการจดักิจกรรมจิตอาสาระยะสั้น 
เน่ืองจากตวัพื้นท่ีเองก็เน้นเร่ืองการเรียนรู้ในบริบทของศาสนธรรมและสอดคลอ้งกบัการส่งเสริม
แนวคิดเร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ของโครงการฯ อนัเป็นการใช้ประโยชน์ของสถานท่ีในการสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั 

ทั้งน้ี กิจกรรมขององค์กรภาคีมีการเลือกใช้สถานท่ีหลากหลายข้ึนอยู่กับรูปแบบของ
กิจกรรมเป็นหลกั อาทิเช่น กิจกรรมอาสาสร้างสุขให้เด็กบา้นราชวิถีของมูลนิธิสุขภาพไทย ไดท้  า
การเลือกสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวถีิเป็นสถานท่ีในการด าเนินกิจกรรม  

(๒) การจัดพืน้ทีใ่นการท ากจิกรรม 
เน่ืองจากกิจกรรมจิตอาสาระยะสั้นเป็นกิจกรรมท่ีมีทั้งส่วนของการบรรยายและการลงมือ

ท างานจิตอาสา พื้นท่ีจดักิจกรรมจึงเป็นพื้นท่ีโล่งหรือห้องโถงขนาดใหญ่ในการรองรับจ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงขอ้ดีคือการปรับเปล่ียนพื้นท่ีจดักิจกรรมไดห้ลากหลาย ทั้งการสนทนาเป็น
กลุ่มใหญ่ กลุ่มยอ่ยหรือการจดักิจกรรมสันทนาการ  

การจดัรูปแบบการนัง่เป็นการนัง่พื้นลอ้มวงสนทนา เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรู้อยา่งมี
ส่วนร่วม ยกเวน้จะมีการนัง่ในลกัษณะคลา้ยห้องเรียนเพื่อฟังการช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ีโครงการ และ
มีบางช่วงเวลาท่ีจะให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนัง่หนัหนา้เขา้หากนั เพื่อท ากิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้สึก
และความคิดเห็นระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยกนั 

ทั้งน้ี พื้นท่ีในการลงมือท างานจิตอาสามีความหลากหลายข้ึนอยู่กบัรูปแบบกิจกรรมเป็น
หลกั เช่น กิจกรรมอาสาท าบา้นดินของสวนลมหายใจอนัสงดั กิจกรรมอาสาสร้างสุขให้กบัผูเ้ด็ก
ป่วยเด็กในโรงพยาบาลของมูลนิธิกระจกเงา เป็นตน้ 



๒๙ 

 

การจดัรูปแบบพื้นท่ีในลกัษณะน้ี ถือวา่สอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
กลุ่มใหญ่ กล่าวคือ เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดมี้ส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบติัและมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 

 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี ๔.๑ การจดัพื้นท่ีในการท ากิจกรรมจิตอาสาระยะสั้น 
บนซ้าย การฟังเจา้หน้าท่ีโครงการช้ีแจงท่ีมาและวตัถุประสงค์ของกิจกรรม โดยจดัรูปแบบการนั่งแบบ
หอ้งเรียน (ถ่ายเม่ือ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘) 
บนขวา การนัง่ลอ้มวง เห็นหนา้กนัทั้งหมด ใช้ในกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้สึกและความคิดเห็นระหว่าง
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยกนั (ถ่ายเม่ือ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕) 
ล่างซ้าย การนัง่นัง่หนัหนา้เขา้หากนั ใชใ้นกิจกรรมแนะน าตวั (ถ่ายเม่ือ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
ล่างขวา การใชพ้ื้นท่ีแบบเปิดโล่งในการท ากิจกรรม (ถ่ายเม่ือ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
 



๓๐ 

 

 
๔. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท ากจิกรรม 
คณะท างานโครงการฯ และคณะท างานองค์กรภาคีท่ีเขา้ร่วมมีการจดัเตรียมอุปกรณ์กลอ้งถ่ายรูป

และเทปอดัเสียง เคร่ืองขยายเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน เพื่อความสะดวกในเคล่ือนท่ีตามรูปแบบ
กระบวนการกิจกรรมท่ีปรับเปล่ียนในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงอุปกรณ์จ าเป็นท่ีใช้ในการท ากิจกรรม เช่น 
กระดาษเปล่าส าหรับใชใ้นการเขียนบนัทึก ป้ายช่ือ และอุปกรณ์ท่ีใชท้  ากิจกรรมส่วนหน่ึงไวใ้ห้แก่ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม อย่างไรก็ดี ขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและการรับสมคัรไดมี้การช้ีแจงรายละเอียดเร่ือง
การแต่งกายและอุปกรณ์ท่ีขอให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเตรียมมาดว้ย อาทิเช่น ขวดใส่น ้ าด่ืมส่วนตวั ปากกา เข็ม
เยบ็ผา้ กรรไกร เพื่อปลูกฝังการมีส่วนร่วมและการเสียสละใหเ้กิดข้ึนในใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  

 
ผลการประเมินกระบวนการ 

๑. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
กระบวนการจดักิจกรรมของกิจกรรมจิตอาสาระยะสั้นสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้ร่วมผา่น

กิจกรรมในลกัษณะของการท างานกลุ่มและการเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมไดแ้ลกเปล่ียนความรู้สึกและความ
คิดเห็นระหวา่งกนั ตั้งแต่จบัคู่ ๒ คน จบักลุ่ม ๔คน และการนัง่พูดคุยแลกเปล่ียนร่วมกนัทั้งหมด อีกทั้งยงัมี
การสอดแทรกเร่ืองการฟังอย่างมีสติและแนวคิดเร่ืองการท าบุญท่ีถูกตอ้งตามหลกัพระพุทธศาสนา โดยมี
การออกแบบกระบวนการของกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

- การท างานกลุ่ม ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหลายคนแสดงความคิดเห็นผา่นการเขียนบนัทึกถึง
ความประทบัใจในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น สัมผสัได้ถึงความรู้สึกสนุกสนานและมี
ความสุขในระหวา่งท ากิจกรรม 

  

“มีความสุขและได้เจอผู้คนท่ีมีจิตอาสาเหมือนกัน สนุกและบรรยากาศก็
เป็นกันเอง” 
             (ร., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
 

- การแสดงแลกเปลีย่นความคิดเห็น การน ากิจกรรมเร่ืองการฟังอยา่งมีสติมาใชใ้นการ
สนทนาแลกเปล่ียน มีผลท าให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีการเปิดรับฟัง ยินดีท่ีท าความรู้จกั
และ เขา้ใจเร่ืองราวของเพื่อนผูเ้ขา้ร่วมมากข้ึน อีกทั้งกิจกรรมการฟัง รวมถึงการเขียน
บนัทึกยงัเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมไดก้ลบัมาใคร่ครวญทบทวนตนเองอีก
ทางหน่ึง 

  



๓๑ 

 

“รู้สึกและรับรู้ถึงมิตรภาพระหว่างคนท่ีเราไม่เคยพบและรู้จักมาก่อน เป็น
ความรู้สึกท่ีผ่อนคลายและสบาย” 
        (พ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๓ กรกฎคม ๒๕๕๗) 
 

นอกจากน้ีกระบวนกรหรือเจา้หนา้ท่ีโครงการผูน้ าพาการเรียนรู้ ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม การตั้งค  าถามปลายเปิด การกระตุ้นให้ผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมไดก้ลบัมาใคร่ครวญตนเอง รวมถึงสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลายและเป็นมิตร เป็นการสร้างพื้นท่ี
ปลอดภยัใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจะกลา้แสดงความรู้สึกและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
  
 ๒. ความเหมาะสมของกจิกรรม 

ภาพรวมของกิจกรรมถือว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของท่ีต้องการให้
ผูเ้ขา้ร่วมไดก้ลบัมาทบทวนตนเองและเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงเกิดความเขา้ใจเร่ืองการท าบุญเพิ่มข้ึน ท่ี
ส าคญัคือ ผูเ้ขา้ร่วมเกิดความพึงพอใจจากการไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและน าประสบการณ์และความรู้ท่ีไดรั้บไป
ใชต่้อยอดในการด าเนินชีวิต นอกจากน้ี การเลือกสถานท่ีท่ีสามารถตอบโจทยรู์ปแบบกิจกรรมอยา่งลงตวัมี
ส่วนช่วยส่งเสริมใหบ้รรยากาศการด าเนินกิจกรรมเป็นไปอยา่งสงบและผอ่นคลาย 
 

ผลการด าเนินกจิกรรม 
๑. ความพงึพอใจและความประทบัใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

(๑) ความพงึพอใจต่อเจ้าหน้าทีดู่แลกจิกรรม 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหลายคนมีความรู้สึกประทบัใจและอยากขอบคุณเจา้หนา้ท่ี  

      
“ขอบคุณทีมงานทุกคนท่ีจัดกิจกรรมดีๆ ทีมงานเป็นกันเองและดูแลเป็น
อย่างดีมากครับ” 

         (ญ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๘) 
 

“ประทับใจ Staff และอยากขอบคุณท่ีเสียสละเวลามาจัดกิจกรรมดีๆ” 
       (ฐ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

๒. ความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้เข้าร่วมทีม่ีต่อกจิกรรม 
จากการส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม ผลปรากฏวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกคนมี

ทศันคติในแง่บวกต่อกิจกรรม รู้สึกดีท่ีเขา้ร่วมและไดรั้บส่ิงท่ีเป็นประโยชน์จากกิจกรรม รวมทั้งอยากให้มี
การจดักิจกรรมเช่นน้ีต่อไปอีก 



๓๒ 

 

 
  

“ขอบคุณส าหรับกิจกรรมดีๆ ได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับ
ครอบครัว พาเดก็ๆ มาเพ่ือได้สัมผสักับกิจกรรมดีๆ บ าเพญ็ประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม ได้เห็นลูกสาวสามารถเยบ็ถงุผ้าได้ด้วยฝีมือตัวเองจนเสร็จ และ
ลูกชายถึงแม้เยบ็ไม่เป็นแต่กร้็อยด้ายให้ รู้สึกภูมิใจในตัวเดก็ๆ คะ” 

      (ก., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
     

“เป็นคร้ังแรกท่ีได้มาร่วมงานจิตอาสา... มีความสุขและสมาธิมากขึน้ใน
การท างาน เกิดความตั้งใจและมุ่งมัน่มากขึน้ พยายามอยากท าให้ส าเร็จ ถ้า
มีโอกาสก็อยากมาร่วมงานจิตอาสาอีกต่อไป ขอบคุณโอกาสท่ีทาง
เครือข่ายพุทธิกา และ สสส. มอบให้ค่ะ” 

         (น., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

“ขอขอบคุณ วิทยากรและทีมงานทุกคน ขอบคุณกิจกรรมดีๆ ตอนแรกคิด
ว่าจะได้ท าตุ๊กตาเพ่ือน้องๆ เท่านั้น แต่กลับได้รับส่ิงดีๆ มากมายจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จากการท ากิจกรรมเพียงไม่ก่ีช่ัวโมง ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองราวดีๆ ท่ีเป็นก าลังใจให้ท าส่ิงดีๆ ต่อไป” 

       (ก., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๗) 
 

๓. ข้อค้นพบทีผู้่เข้าร่วมกจิกรรมได้เรียนรู้ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกของผู ้เข้าร่วม สามารถสรุปข้อค้นพบท่ีหลากหลายจาก

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละคนออกมาเป็นหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
 

- การเห็นคุณค่าของตนเอง ผูเ้ขา้ร่วมส่วนใหญ่เขียนสะทอ้นความรู้สึกว่า การ
ท างานจิตอาสาเป็นการช่วยใหก้ลบัมาเห็นคุณค่าของตวัเอง 
 

“ตั้งแต่เร่ิมกิจกรรมหรือได้ท างานด้านจิตอาสา รู้สึกชีวิตมีประโยชน์และ
มีคุณค่า มีความสุขเพ่ิมมากขึน้” 
                    (ป., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๗) 
 
 



๓๓ 

 

“ขณะท างานได้เห็นว่าชีวิตเรามีค่าและสามารถช่วยผู้ อ่ืนได้อีกด้วย” 
        (อ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

- การท าให้ผู้อื่นมีความสุข คือ ความสุขที่แท้จริง การท างานจิตอาสาสามารถช่วย
ใหผู้เ้ขา้ร่วมตระหนกัถึงความสุขจากการเป็นผูใ้ห้ 
  

“มีเวลาอยู่กับตัวเอง ทบทวนว่าวันนีก้  าลังท าอะไรอยู่  สงบ เงียบ มีสมาธิ
กับงานท่ีอยู่ตรงหน้า ท าให้ดีมีคุณภาพใช้งานได้ ผู้ รับมีความสุขได้เห็นส่ิง
ท่ีเราท า เราผู้ให้กมี็ความสุขทันทีท่ีได้ท าส่ิงดีๆเพ่ือผู้ อ่ืน” 

(ม., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

“การเสียสละเวลาท่ีเลก็น้อย แต่สามารถสร้างความสุขท่ีย่ิงใหญ่ให้กับ
ผู้ อ่ืนได้ นั้นแหละคือความสุขท่ีแท้จริง” 

(จ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๗) 
 

- เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ผูเ้ขา้ร่วมหลายคนเกิดความตระหนกัถึงความ
สงบและความสุขจากการมีสติและสมาธิในขณะท่ีลงมือท ากิจกรรม 
  

“รู้สึกอ่ิมเอิบ มีความสุข รู้สึกถึงพลังความมุ่งมั่นตั้งใจท่ีจะท าถุงผ้าใส่ยา
ให้กับเดก็ๆ รู้สึกถึงสมาธิท่ีเกิดขึน้จากความตั้งใจท่ีจะเยบ็ถงุผ้าออกมาให้ดี 
เพ่ือน้องๆ เดก็ๆ เม่ือได้รับถงุผ้านีไ้ปใช้แล้วจะได้มีความสุข” 

(บ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
 

“เม่ือได้มาท ากิจกรรมนีท้ าให้ความเครียดหายไปได้มาก ช่วงเวลาท่ีได้ท า
สมาธิท าให้จิตว่าง และสามารถจดจ่ออยู่กับส่ิงท่ีอยู่ ตรงหน้าท าให้ได้
ค้นพบว่า ชีวิตต้องมีช่วงหยดุพัก ชะลอบ้าง ไม่ต้องรีบเร่งตลอดเวลา” 

(บญ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๗) 
 

๔. การเปลีย่นพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
จากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนหน่ึงมีการปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมท่ีเอ้ือ

ผลดีต่อการใชชี้วติและความเขา้ใจเร่ืองการท าบุญดว้ยจิตอาสา  
 



๓๔ 

 

“ฉุกคิดกับตัวเองว่าการท าบุญไม่จ าเป็นต้องใช้เงินเสมอไป บุญสร้างได้
หลายทางมาก เร่ิมจากตัวเราก่อน กลับไปจะชวนเพ่ือนกับคนใน
ครอบครัวเข้ามาท ากิจกรรมอาสาแบบนีอี้ก ถ้าไม่มีเวลา ผมจะเร่ิมกวาด
ขยะบนถนนหน้าบ้าน อย่างน้อยคนเดินผ่านจะได้สบายตาสบายใจ” 

(ย., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๘ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 

จุดแข็งของกจิกรรม 
คณะผูป้ระเมินไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาบริบทและปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้เพื่อคน้หาจุด

แขง็ของกิจกรรมจิตอาสาระยะสั้น โดยจดัท าการสรุปเป็นประเด็นส าคญัดงัน้ี 
๑. ด้านบุคลากร สามารถจ าแนกเป็น ๒ ส่วนดว้ยกนัคือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวิทยากร และเจา้หน้าท่ี

ดูแลกิจกรรม 
- ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ เป็นผูท่ี้มีความสนใจท างานจิตอาสา อีกทั้งยงัให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการเตรียมตวัและเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการท ากิจกรรม 
พร้อมทั้งยอมรับและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกนั  
- เจา้หนา้ท่ีดูแลกิจกรรม เป็นผูมี้ประสบการณ์ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมแรก ท า
ให้เขา้ใจระบบขั้นตอนการท างาน และสามารถออกแบบกิจกรรมท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยงัคอยท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานและให้
ค  าแนะน าในการจดักิจกรรมแก่องคก์รภาคี 
- องค์กรภาคี เป็นองค์กรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานจิตอาสาเพื่ อสังคมมาเป็น
ระยะเวลาไม่ต ่ากวา่ ๑๐ ปี และหลายองคก์รยงัร่วมงานกบัโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิต
อาสาตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก จึงมีความเข้าใจในขั้นตอนการท างาน รวมถึงมีเป้าหมาย
ร่วมกนัท่ีท่ีอยากเห็นผูค้นในสังคมมีเขา้ใจเร่ืองการท าบุญท่ีถูกตอ้ง 

๒. ด้านกระบวนการ การออกแบบกิจกรรมในปีน้ีมุ่งเน้นท่ีจะให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้เกิดความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการท าบุญตามหลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ในพระพุทธศาสนาผา่นการท างาน
จิตอาสาเป็นหลกั พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก รวมถึง
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการท ากิจกรรมผ่านการเขียนบนัทึก (Journal) และการแลกเปล่ียน
สนทนาทั้งในกลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่  

๓.สถานที่จัดกิจกรรมและอุปกรณ์ ถึงแมว้่า สถานท่ีจดักิจกรรมจะมีความหลากหลายตามรูปแบบ
กิจกรรมของแต่ละองคก์ร แต่สถานท่ีหลกัในการขบัเคล่ือนงานเชิงยุทธศาสตร์กิจกรรมจิตอาสา
ระยะสั้ น คือ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ) ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
พื้นท่ีเปิดโล่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวกและบรรยากาศแวดล้อมด้วยธรรมชาติ นับว่ามีความ
เหมาะสมและลงตวักบักิกรรมท่ีตอ้งมีการเคล่ือนไหวและใช้พื้นท่ีขนาดใหญ่ นอกจากน้ี การ



๓๕ 

 

เลือกใชอุ้ปกรณ์แบบพกพาท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได้สะดวก ยงัเป็นปัจจยัเอ้ือสนบัสนุนต่อการจดั
กิจกรรมรูปแบบการนัง่ท่ีเป็นการนัง่แบบลอ้มวงในการสนทนา  

 
ข้อเสนอเพือ่การพฒันาในโอกาสต่อไป 
๑. การจัดกิจกรรมจิตอาสาระยะส้ันอย่างต่อเน่ือง จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม คณะผูป้ระเมิน พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเห็นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมน้ี นอกจาก
เรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการท าบุญมากข้ึน ยงัเกิดการตระหนกัถึงคุณค่าของตนเองท่ีเร่ิมตน้จากการ
เป็นผูใ้ห ้อนัน าไปสู่ความเบิกบานและความสงบภายในจิตใจ 

๒. การควบรวมกิจกรรม เน่ืองจากลกัษณะการจดักิจกรรมฉลาดท าบุญกบัสวนโมกขแ์ละกิจกรรม
ฉลาดท าบุญในวาระทางศาสนามีความคลา้ยคลึง อีกทั้งยงัมีการใชพ้ื้นท่ีเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกนั 
คณะผูป้ระเมินจึงเสนอให้มีการควบรวมกิจกรรมเป็นกิจกรรมเดียวกนั เหตุเพราะจ านวนคร้ัง
ของการจดักิจกรรมมิใช่ประเด็นหลกัในการท่ีจะท าให้สังคมเกิดความรับรู้และเขา้ใจแนวคิด
เร่ืองการท าบุญท่ีถูกตอ้ง แต่คุณภาพของเน้ือหารูปแบบกิจกรรมท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
ผูเ้ขา้ร่วมและวธีิการน าเสนอต่างหากท่ีเป็นแรงจูงใจส าคญัในการดึงดูดความสนใจของผูค้น 

๓. การเสริมแรงยกระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสู่ผู้จัดกิจกรรม  จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม คณะผูป้ระเมิน พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนหน่ึงเป็นผูท่ี้มาเขา้ร่วมกิจกรรม
อยู่เป็นประจ าและมีความตั้งใจท่ีอยากจะช่วยเหลืองานในฐานะผูจ้ดั จึงเป็นการสมควรท่ีจะจดั
ให้มีการพบปะพูดคุยเพื่อเชิญชวนบุคคลเหล่าน้ีเขา้มาเป็นแนวร่วมในการขบัเคล่ือนวฒันธรรม
ฉลาดท าบุญ โดยอาจเร่ิมจากการเขา้มาเป็นกองหนุนเสริมในการจดักิจกรรม พร้อมทั้งเชิญชวน
เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพและพฒันาความเขา้ใจเร่ืองการท าบุญดว้ยจิตอาสา เม่ือเกิดความ
ช านาญและเข้าใจถึงหัวใจของการท างานเป็นอย่างดีแล้ว จึงควรผลักดนัยกระดบัให้บุคคล
เหล่าน้ีไดล้องเป็นผูจ้ดักิจกรรมยอ่ย เพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลส าหรับการขบัเคล่ือนงาน
ในระยะยาว 

  
ทั้ งน้ี ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงแนวทางส าหรับการพัฒนากิจกรรมในอนาคต 

คณะท างานโครงการฯควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ีและวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว ้ 
 
 

 
 



๓๖ 

 

๒. จิตอาสาระยะยาว (ต่อเน่ือง) 
คณะท างานโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ ไดมี้การวางแผนจดักิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ ๑) 

โครงการอาสาขา้งเตียง ๒) จิตอาสาพาเขา้วดั เพื่อน าไปสู่การตอบโจทยว์ตัถุประสงคท์ั้ง ๔ ขอ้ของแผนงาน
รณรงคแ์ละส่ือสารสังคม โดยมีผลการประเมินของทั้ง ๒ รูปแบบกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 

รูปแบบกจิกรรมที ่๑ โครงการอาสาข้างเตียง 
ในการประเมินโครงการน้ี คณะผูป้ระเมินไดเ้ขา้ไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมผา่นการเขา้

ร่วมกิจกรรม สัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรม รวมถึงศึกษาและเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม จากนั้นน าส่ิงท่ีได้มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ออกน าเสนอพร้อมกบัการบรรยายใหเ้ห็นภาพ โดยมุ่งเนน้พิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินโครงการ ได้แก่ บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง (วิทยากร ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าท่ีดูแล
โครงการ) หลกัสูตรหรือแผนการด าเนินงาน สภาพแวดลอ้ม สถานท่ีจดักิจกรรม ระยะเวลาในการ
จดักิจกรรม เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและส่ิงท่ีควรปรับปรุง รวมถึงผลผลิตท่ีเกิดข้ึนให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ั้ง ๓ ขอ้ของโครงการ คือ  

๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทัว่ไปไดมี้โอกาสบ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยการท างาน
อาสาสมคัรช่วยเหลือผูป่้วย 

๒. เพื่อใหอ้าสาสมคัรเกิดการเรียนรู้ทางดา้นชีวิต ความเจ็บและความตายผา่นกิจกรรมการ
เยีย่มผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง 

๓. พฒันารูปแบบการจดัระบบงานอาสาสมคัรดูแลจิตใจผูป่้วยเร้ือรังและระยะสุดทา้ยใน
โรงพยาบาล  
 

ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า 
การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของ

บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ไดแ้ก่ งบประมาณ เจา้หนา้ท่ีโครงการ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม สถานท่ี วสัดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลย ีและหลกัสูตรหรือแผนการด าเนินงาน รวมทั้งส่ิงต่างๆท่ีเป็นปัจจยัและส่งผลต่อ
การจดักิจกรรม ซ่ึงมีผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 

๑. บุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการ  
  (๑) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  (๑.๑) การรับสมคัรและคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

โครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ ไดท้  าการเปิดรับสมคัรผูท่ี้สนใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมผา่นระบบเวบ็ไซด์ (Website) ธนาคารจิตอาสา นอกจากน้ียงัท า



๓๗ 

 

การรับสมคัรผ่านเว็บไซด์ (Website) ของแผนงานเผชิญความตายอย่างสงบ 
รวมถึงการส่งจดหมายการแจง้ข่าวไปยงัผูท่ี้เคยแจง้ความประสงคไ์ว ้

โดยท าการคดัเลือกจากการให้ผูท่ี้สนใจเขียนจดหมายแนะน าตวั โดยมี
หวัขอ้ดงัน้ี คือ ช่ือ นามสกุล อาย ุอาชีพ หมายเลขโทรศพัท ์สาเหตุหรือแรงบนัดาล
ใจในการเป็นอาสาสมคัรดูแลผูป่้วย ความเขา้ใจต่อการเป็นอาสาขา้งเตียง มุมมอง
ความเจ็บป่วยและความตาย และวนั เวลาท่ีสะดวกในการเยี่ยมผูป่้วย โดยเง่ือนไข
ของโครงการอาสาขา้งเตียง ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งเยี่ยมผูป่้วยอยา่งนอ้ย อาทิตย์
ละ ๑ วนั ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน รวมถึงจะตอ้งเขา้ร่วมเวทีแลกเปล่ียนท่ีจะจดั
เดือนละ ๑ คร้ังเพื่อร่วมพดูคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์กนั  

อน่ึง โครงการท าการเปิดอาสาขา้งเตียงจ านวน ๓ รุ่น โดยมีรายละเอียด
และจ านวนของผูเ้ขา้ร่วมดงัน้ี ๑) รุ่นท่ี ๑ อาสาสมคัรบุคคลทัว่ไปจ านวน ๘ คน จดั
กิจกรรมอาสารับฟังผูป่้วยผูใ้หญ่เร้ือรังและระยะสุดทา้ย ท่ีโรงพยาบาลต ารวจ ใน
เดือนตุลาคม-ธนัวาคม ๒๕๕๗ ๒) รุ่นท่ี ๒ อาสาสมคัรบุคคลทัว่ไปจ านวน ๕ คน 
จดักิจกรรมอาสารับฟังผูป่้วยเร้ือรังและระยะสุดทา้ยท่ีสถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗ และ ๓) รุ่นท่ี ๓ อาสาสมคัรบุคคล
ทัว่ไปจ านวน ๗ คน จดักิจกรรมศิลปะให้กบัเด็กป่วยโรคเลือดท่ีหน่วย OPD เด็ก
โรคเลือด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๗   

(๑.๒) ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
จากข้อมูลในใบสมัครและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมพบว่า 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถจ าแนกออกเป็น ๒ กลุ่มหลกั คือ ๑) กลุ่มท่ีสนใจท างาน
จิตอาสา และ๒) กลุ่มท่ีสนใจดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย   

ช่วงอายุของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ท่ี ๓๐-๔๐ ปี จ านวน ๑๐คน
รองลงมาคือช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จ านวน ๖ คน ช่วงอายุ ๔๐-๖๐ ปี จ านวน ๓ คน
และอาย ุ๖๐ ปีข้ึนไป จ านวน ๑ คน จากการสังเกตพบวา่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีอยูใ่น
วยัผูใ้หญ่ ๓๐ ปีข้ึนไปจะเป็นผูท่ี้เวลาเขา้เยี่ยมผูป่้วยอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 
๓ เดือน 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั รองลงมามี
อาชีพอ่ืนๆท่ีหลากหลาย เช่น เภสัชกร วิศวกรโยธา กราฟฟิคดีไซเนอร์ ธุรกิจ
ส่วนตวั รวมถึงขา้ราชการบ านาญและนกัศึกษา โดยระดบัการศึกษาของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมส่วนใหญ่ คือระดบัปริญญาตรี และรองลงมาคือระดบัปริญญาโท 



๓๘ 

 

   (๑.๓) ตน้ทุนและแรงจูงใจในการเขา้ร่วมโครงการ 
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีแรงจูงใจในการท ากิจกรรมอาสาขา้งเตียงจากความ

ตอ้งการท่ีอยากไดรั้บประสบการณ์การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยประกอบกบัตน้ทุน
เดิมท่ีมีความสนใจในการท างานจิตอาสา  

 
“ตั้งแต่ได้เห็นประกาศในธนาคารจิตอาสา ก็รู้สึกดีใจท่ีจะได้ท าในส่ิงท่ี
อยากท ามาตั้งแต่ช่วงท่ีออกจากงาน” 

     (ช., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม,ไม่ระบุวนัท่ีเขียน) 
 

“สมคัรเป็นอาสาข้างเตียงผ่านเวปไซต์ (Website) ธนาคารจิตอาสา มีความ
สนใจเร่ืองการท างานจิตอาสาและเร่ืองมิติชีวิตด้านใน อยากท่ีจะเข้าถึง
ชีวิตของตนเองและผู้ อ่ืนผ่านการดูแลผู้ป่วยครับ” 

(บนัทึกผูป้ระเมิน, อบรมอาสาขา้งเตียงโรงพยาบาลต ารวจ,  
๖ กนัยายน ๒๕๕๗) 
 

“ส่วนตัวเป็นคนชอบท าบุญและสนใจงานอาสาข้างเตียง ก็เลยสมัคร
กิจกรรมนี”้ 

(บันทึกผู ้ประเมิน , อบรมอาสาข้างเตียงสถาบันสุขภาพเด็ก-
 แห่งชาติมหาราชินี, ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๗) 

 
   (๒) วทิยากร 

วิทยากรหลัก คือ คุณเพ็ชรลดา ซ้ึงจิตสิริโรจน์ ถือเป็นผูค้ร ่ าหวอดคนหน่ึงใน
วงการจดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองเผชิญความตายอยา่งสงบและการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย ยิ่ง
ไปกวา่นั้น คุณเพช็รลดายงัเป็นหน่ึงในผูร่้วมก่อตั้งโครงการอาสาสมคัรขา้งเตียงในปี พ.ศ. 
๒๕๔๙  พร้อมทั้งเคยด ารงต าแหน่งผูป้ระสานงานโครงการและคณะท างานของเครือข่าย
พุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ปัจจุบนัเป็นวทิยากรบรรยายและจดัอบรมให้ความรู้
เร่ืองศิลปะบ าบดัและการดูแลจิตใจผูป่้วยเร้ือรังและระยะสุดทา้ยแก่บุคคลทัว่ไปและบุคล
การทางแพทยใ์นโรงพยาบาล อาทิเช่น โรงพยาบาลนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ 

(๓) ผู้ประสานงานภายในโรงพยาบาล 
การด าเนินงานโครงการในปีน้ีมีคุณวาณี แม่นย  า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และพนัต ารวจโทหญิง แพรวพรรณ แดงอุดม 



๓๙ 

 

พยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลต ารวจ เป็น ๒ บุคคลส าคญัท่ีช่วยอ านวยการใหเ้กิดจิตอาสาข้ึน
ในโรงพยาบาล เป็นผูค้อยเอ้ืออ านวยความสะดวกตั้งแต่ก่อนเร่ิมโครงการ เร่ืองการติดต่อ
ประสานงานกบัแพทยแ์ละหัวหน้าพยาบาลในแต่ละหน่วยเพื่อสร้างความเขา้ใจภาพรวม
ขั้นตอนการท างาน อีกทั้งยงัท าหนา้ท่ีประสานงานหาผูป่้วยในหอผูป่้วย ตลอดจนอ านวย
ความสะดวกในการจัดเตรียมสถานท่ีส าหรับอบรมและแลกเปล่ียนประสบการณ์
ประจ าเดือน รวมถึงติดตามแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินโครงการตลอด
ระยะเวลา ๓ เดือน  จากการสนทนาท าใหไ้ดข้อ้คน้พบท่ีน่าสนใจวา่ ประสบการณ์การดูแล
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยประกอบกบัการเป็นบุคลากรทางการแพทยมี์ส่วนช่วยให้เขา้ใจระบบ
ขั้นตอนการท างานในโรงพยาบาล การเห็นอุปสรรคและข้อจ ากัดต่างๆ รวมทั้งความ
คาดหวงัของผูเ้ขา้ร่วมโครงการและสภาพบรรยากาศท่ีพอจะคาดการณ์เดาไดล่้วงหนา้ 

   (๔) เจ้าหน้าทีผู้่ประสานงานโครงการ 
การอ านวยความสะดวกในการเขา้มาท ากิจกรรมของผูเ้ขา้ร่วม เจา้หนา้ท่ีถือวา่เป็น

ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัให้การท างานเป็นไปอย่างราบร่ืน แม้เจออุปสรรคก็สามารถ
ช่วยเหลือจดัการให้ผ่านพน้ไปได้ดว้ยดี โดยการด าเนินงานโครงการในปีน้ี คุณณพร นัย
สันทดั คณะท างานของเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม เป็นผูท้  าหน้าท่ี
ประสานงานโครงการตั้งแต่การรับสมัครผูเ้ข้าร่วม ประสานงานกับโรงพยาบาลและ
วิทยากร  จดัเตรียมการอบรม จดัเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ประจ าเดือน ตลอดจนให้
ค  าปรึกษาและแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างปฏิบติัหน้าท่ีตลอดระยะเวลา ๓ เดือน จาก
การสนทนาท าให้ไดท้ราบถึงความปรารถนาดีท่ีอยากให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมองเห็นความ
เท่าเทียม และเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ รวมถึงน าประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาใช้
ส ารวจทบทวนความเขา้ใจท่ีมีต่อชีวติของตนเอง  

๒. การออกแบบโครงการ 
แนวทางการด าเนินงานเสมือนแผนท่ีส าหรับใช้ในการเดินทาง เพื่อให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคท่ี์วางไวแ้ละบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงมีผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 
 

(๑) เนือ้หาโครงการ 
โครงการมีการจดักิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมก่อนเขา้เยี่ยม

ผูป่้วย โดยเนน้สร้างความเขา้ใจและเรียนรู้ทกัษะต่างๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับงานอาสาขา้งเตียง 
เช่น ทกัษะการรับฟัง การจ าลองสถานการณ์ผา่นกิจกรรมบทบาทสมมติ  แนวทางในการ
ดูแลจิตใจผูป่้วย บทบาทอาสาขา้งเตียง พร้อมทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วย



๔๐ 

 

ของอาสาขา้งเตียงรุ่นท่ีผ่านมา ขอ้ควรปฏิบติัและขอ้ควรระวงัในการท าบทบาทอาสาขา้ง
เตียง รวมถึงท าความรู้จกัหอผูป่้วย และขั้นตอนการเยีย่มผูป่้วย  

(๒) แนวคิดการออกแบบโครงการ 
การใหแ้ละรับเป็นแนวทางท่ีพุทธิกาคาดหวงัให้เกิดข้ึนกบังานจิตอาสา เพราะงาน

เหล่าน้ีเร่ิมตน้จากส่ิงท่ีดี มาจากความคิดของการเป็นผูใ้ห้ สวนทางกบัอีกหลายคนในสังคม

ท่ีพยายามจะกอบโกยและไขว่ควา้จะเป็นผูรั้บแต่ฝ่ายเดียว ผูเ้ข้าร่วมโครงการหลายคน

ตระหนกัวา่แมไ้ม่ไดค้าดหวงัส่ิงใดตอบแทน การให้ดว้ยตวัมนัเองแลว้ก็ไดรั้บผลตอบแทน

กลบัมาเช่นกนั 

-  การให้ หวัใจของการท างานอาสาขา้งเตียงอยูท่ี่การให้ดว้ยการสละเวลา
เป็นเพื่อน ให้ก าลงัใจแก่ผูป่้วยเร้ือรัง เปิดโอกาสให้ทั้งผูป่้วยและญาติได้ระบาย
ความอึดอัดคับข้องใจ หรือเป็นส่ือกลางเช่ือมข้อมูลให้กับพยาบาลเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการเยยีวยารักษา และบางคร้ังก็เป็นเสมือนผูป้ระสานเช่ือมโยงให้กบั
ญาติและครอบครัวได้เขา้ใจผูป่้วยได้มากข้ึน และการให้ ไม่ได้มาจากความ
ตอ้งการของตนเองเป็นตวัตั้ง แต่เป็นการท าความเขา้ใจความปรารถนาของผูป่้วย
ดว้ยลดตวัตนอนัจะน าไปสู่การรับฟังอยา่งแทจ้ริง 

-  การรับ รับความรู้สึกภาคภูมิใจและมีคุณค่าในการช่วยเหลือผูมี้ความ
ทุกข์ รับ ความเข็มแข็งอดทนของผูป่้วยท่ีสามารถมีความสุขและมีรอยยิ้มไดแ้ม้
ความเจ็บป่วยมาเยือน ท าให้รู้สึกว่าทุกข์ของตนเองมีพียงเล็กน้อย และรับ 
มิตรภาพระหวา่งเพื่อนอาสาขา้งเตียง แพทยแ์ละพยาบาล รับ อ่ืนๆ อีกมากมายนบั
ไม่ถว้น และการรับท่ีส าคญัยิ่งอีกประการหน่ึง คือ การรับท่ีก่อให้เกิดการเติบโต
ภายในของตวัอาสาข้างเตียงเอง  เปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้และเข้าใจผ่าน
สถานการณ์ท่ีผนัแปรของผูป่้วย ดงันั้นความประสบความส าเร็จในการท างาน
อาสาสมคัรดูแลผูป่้วยจึงไม่ใช่การท าให้ผูป่้วยยิม้มีความสุขตลอดเวลา แต่เป็นการ
เขา้ใจผูป่้วย เขา้ใจตนเอง และเขา้ใจกบัความไม่แน่นอนของชีวิตนัน่เอง (เพช็รลดา 
ซ้ึงสิริโรจน์, ๒๕๕๖) 

(๓) วธีิการด าเนินโครงการ 
ก่อนเร่ิมด าเนินงานโครงการ ได้มีการจดัประชุมวางแผนงานร่วมกับพยาบาล

ประสานงานกลาง พยาบาลหัวหนา้หอผูป่้วย และพยาบาลประจ าหอผูป่้วย เพื่อให้มีความ
เขา้ใจตรงกนัในภาพรวมและขั้นตอนการท างาน รวมถึงท าจดหมายช้ีแจงถึงผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลเพื่อใหรั้บทราบการด าเนินงานตลอดระยะเวลา ๓ เดือนของโครงการ  



๔๑ 

 

จดัเวทีปฐมนิเทศช้ีแจงรายละเอียดทั้งหมดในการท างานอาสาขา้งเตียง ขอ้ก าหนด
ของโรงพยาบาล รวมทั้งคุณสมบติัและรายละเอียดต่างๆ ในการท างานอาสาขา้งเตียง เพื่อ
เป็นขอ้มูลก่อนท่ีจะให้ผูเ้ขา้ร่วมตดัสินใจว่าจะท างานน้ีหรือไม่ ซ่ึงยงัอยู่ในขั้นตอนท่ียงั
สามารถยกเลิกไดก่้อนท่ีจะเขา้สู่การอบรมเตรียมความพร้อม 

การอบรมเตรียมความพร้อมเป็นลกัษณะของการอบรมเชิงปฏิบติัการ(Workshop) 
ท่ีเนน้ใหล้งมือปฏิบติัเพื่อสัมผสักบัประสบการณ์จริงดว้ยตนเองผสมผสานกบัการบรรยาย
ทอดแทรกความรู้เร่ืองทกัษะต่างๆ ขอ้ควรปฏิบติัและขอ้ควรระวงัในการท าบทบาทอาสา
ขา้งเตียง รวมถึงขั้นตอนการเยีย่มผูป่้วย โดยผูเ้ขา้รับการอบรมประกอบดว้ยผูส้มคัรเขา้ร่วม
โครงการ หวัหนา้พยาบาล และพยาบาลประจ าหอผูป่้วย 

การคดัเลือกผูป่้วยจะท าการเลือกผูป่้วยระยะสุดทา้ยหรือผูป่้วยเร้ือรังท่ีตอ้งพกั
รักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานกว่า ๓ เดือน โดยท าการช้ีแจงรายละเอียด
และขอความสมคัรใจยนิยอมจากทั้งตวัผูป่้วยเอง ญาติและแพทยเ์จา้ของไข ้

ตลอดระยะเวลา ๓ เดือนท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการท าการลงเยี่ยมผูป่้วย  โครงการได้
ก าหนดให้มีการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประจ าเดือน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณ์จากการท างานอาสาขา้งเตียง  รวมถึงระดมความคิดเห็นแกไ้ขปัญหาร่วมกนั
ระหว่างผูเ้ขา้ร่วมโครงการ วิทยากร เจ้าหน้าท่ีผูป้ระสานงานโครงการ ผูป้ระสานงาน
ภายในโรงพยาบาลและพยาบาลประจ าหอผูป่้วยผ่านการท างานศิลปะ และการพูดคุย
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ซ่ึงมีหวัขอ้ท่ีวางไวแ้ต่ละคร้ัง ดงัน้ี  

คร้ังท่ี ๑. ความรู้สึกท่ีไปเยีย่มผูป่้วยคร้ังแรก  
คร้ังท่ี ๒. เร่ืองท่ีเราประทบัใจ  
คร้ังท่ี ๓. หลังจากท างานอาสาขา้งเตียงจนครบระยะเวลา ๓ เดือน เรา

เรียนรู้อะไรบา้ง  
นอกจากน้ี ยงัมีการจดัท าแบบประเมินผลการอบรมเตรียมพร้อม และแบบ

ประเมินผลโครงการ เพื่อส ารวจความคิดเห็นและส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากทั้งผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
พยาบาลประจ าหอผูป่้วย และผูป้ระสานงานภายในโรงพยาบาล และน าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็น
แนวทางปรับปรุงการด าเนินโครงการคร้ังถดัไป 

(๔) เทคนิควธีิการด าเนินงาน 
ลักษณะของการด าเนินงานเน้นไปในรูปแบบการส่ือสารสองทาง (Two-way 

Communication) ท่ีมีการเปิดพื้นท่ีในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกหรือสนทนา
แลกเปล่ียนระหวา่งกนั ตลอดจนการสร้างบรรยากาศผอ่นคลายเป็นกนัเอง เช่น การพูดแซว
หยอกลอ้ระหวา่งกนั นอกจากน้ี ยงัไดมี้การน ากิจกรรมสันทนาการมาใชใ้นช่วงการอบรม



๔๒ 

 

เตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความคุน้เคยและเช่ือมร้อยสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยากร เจา้หนา้ท่ีผู ้
ประสานงานโครงการ ผูป้ระสานงานภายในโรงพยาบาล พยาบาลประจ าหอผูป่้วยและ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการดว้ยกนั รวมถึงเรียกรอยยิม้และเสียงหวัเราะ เพื่อเอ้ือให้เกิดแรงกระตุน้
และบรรยากาศท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ 

(๕) ระยะเวลาการด าเนินการ 
คณะท างานโครงการอาสาขา้งเตียงไดมี้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานทั้งส้ิน 

๗ เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง ธนัวาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนตามตาราง 
ดงัน้ี 

 
    ตารางท่ี ๔.๓ ตารางก าหนดการระยะเวลาการด าเนินโครงการอาสาขา้งเตียง ปี ๒๕๕๗ 
 

เดือน ขั้นตอนการด าเนินการ 
มิถุนายน-กรกฎาคม 
๒๕๕๗ 

- ประสานงานและวางแผนงานกบัแพทยแ์ละพยาบาล 
- ประชาสัมพนัธ์รับอาสาสมคัรรุ่นท่ี ๑ และ ๒  

สิงหาคม ๒๕๕๗ - คดัเลือกอาสาสมคัรและปฐมนิเทศ 
กนัยายน ๒๕๕๗ - อบรมอาสาสมคัรร่วมกบัพยาบาล ๒ วนั   
ตุลาคม-ธนัวาคม ๒๕๕๗ - อาสาสมคัรเยีย่มผูป่้วยอาทิตยล์ะ ๑ วนั ต่อเน่ืองตลอด ๓ เดือน 

- ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัแพทยแ์ละพยาบาลรวม ๓ คร้ัง 
- ประชุมเพื่อประเมินงานร่วมกบัแพทยแ์ละพยาบาล 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ประสานงานและวางแผนงานกบัแพทยแ์ละพยาบาล 
- ประชาสัมพนัธ์รับอาสาสมคัรรุ่นท่ี ๓  

สิงหาคม ๒๕๕๗ - คดัเลือกอาสาสมคัรและปฐมนิเทศ 
กนัยายน ๒๕๕๗ - อบรมอาสาสมคัรร่วมกบัพยาบาล ๒ วนั   
กนัยายน-พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ 

- อาสาสมคัรเยีย่มผูป่้วยอาทิตยล์ะ ๑ วนั ต่อเน่ืองตลอด ๓ เดือน 
- ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัแพทยแ์ละพยาบาลรวม ๓ คร้ัง 
- ประชุมเพื่อประเมินงานร่วมกบัแพทยแ์ละพยาบาล 

ตุลาคม ๒๕๕๗ - อบรมพฒันาศกัยภาพดา้นศิลปะบ าบดัใหก้บัอาสาสมคัรทั้งสามรุ่นโดย  

คดัเฉพาะอาสาสมคัรท่ีท าต่อเน่ือง ๑๕ คน  

ธนัวาคม ๒๕๕๗ ท ารายงานสรุปการด าเนินงานโครงการฯ  

 



๔๓ 

 

ทั้งน้ี ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่
กระบวนการลงปฏิบัติการเยี่ยมผู ้ป่วยเป็นระยะเวลา ๒ ว ันโดยมีเน้ือหาการอบรม
ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี ๔.๔ ตารางกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมผูเ้ขา้ร่วมโครงการอาสาขา้งเตียง 

 
วนัแรกของการอบรมเตรียมความพร้อม 

เวลา กจิกรรม 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. แนะน าโครงการ 
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ทกัษะการรับฟัง 
๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๕ น. อาหารวา่ง 
๑๐.๔๕ น. – ๑๒.๐๐ น. แนวทางการดูแลจิตใจผูป่้วย 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมสัมพนัธ์ 
๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น. บทบาทสมมติ 
๑๔.๔๕ น. – ๑๕.๐๐ น. อาหารวา่ง 
๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. บทบาทอาสาสมคัร 

  วนัที ่๒ ของการอบรมเตรียมความพร้อม 

เวลา กจิกรรม 
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. Check-in และกิจกรรมสัมพนัธ์ 
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมชีวิตและความตาย 
๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๕ น. อาหารวา่ง 
๑๐.๔๕ น. – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมชีวิตและความตาย (ต่อ) 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมสัมพนัธ์ 
๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ประสบการณ์การดูแลผูป่้วย  ขอ้ควรปฏิบติัและขอ้ควรระวงั 
๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. เรียนรู้หอผูป่้วย และขั้นตอนการเยีย่มผูป่้วย 
๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. เยีย่มหอผูป่้วย / ปิดวง 

 



๔๔ 

 

 นอกจากน้ี โครงการได้ก าหนดให้มีการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประจ าเดือน
ในช่วงตลอดระยะเวลา ๓ เดือนท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการท าการลงเยีย่มผูป่้วยในโรงพยาบาล   
 

  ๓. สภาพแวดล้อมในการจัดโครงการ 
สภาพแวดลอ้มถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ระหวา่งวิทยากร เจา้หนา้ท่ีและ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อนัประกอบไปดว้ย สถานท่ี การจดัรูปแบบพื้นท่ี
ในการด าเนินกิจกรรม การใชส่ื้อการสอน และการใชส่ื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(๑) สถานทีจั่ดโครงการ 
โรงพยาบาลต ารวจและสถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็น ๒ พื้นท่ีหลกั

ส าหรับการด าเนินโครงการในปีน้ี โดยพื้นท่ีหลกัในการท างานอาสาขา้งเตียง คือ หอพกั
ผูป่้วย อยา่งไรก็ดี ผูป้ระสานงานของแต่ละโรงพยาบาลไดมี้การจดัสรรสถานท่ีส าหรับการ
อบรมเตรียมความพร้อมและจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประจ าเดือน โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

- โรงพยาบาลต ารวจ มีการใชห้้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอพกัพยาบาล 
เป็นสถานท่ีจัดอบรมเตรียมความพร้อม ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเปิดโล่ง มี
หน้าต่างแบบบานกระจกเล่ือนอยู่รอบบริเวณห้อง จึงท าให้มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก อีกทั้งยงัปราศจากคนและเสียงรบกวน ซ่ึงมีส่วนเอ้ือต่อ
สมาธิและบรรยากาศการเรียนรู้เป็นอยา่งดี 

สถานท่ีส าหรับการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประจ าเดือนมี
การสลบัใช้สถานท่ีระหวา่งห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอพกัพยาบาล 
กับ ห้อง ๑๔๒๔ ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี๙ โดย
ลัก ษณะขอ งห้ อ ง  ๑๔๒๔  เ ป็ นห้ อ งป ร ะ ชุ ม ขน าด เ ล็ ก  มี
เคร่ืองปรับอากาศและห้องน ้ าในตัว ๑ ห้อง ซ่ึงถือว่ามีคับแคบ
พอสมควร หากตอ้งจดักิจกรรมท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมจ านวนมาก 

- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีการใช้ห้องประชุมชั้น ๑๓ 
อาคารสถาบนัสุขภาพเด็กฯ เป็นสถานท่ีจดัอบรมเตรียมความพร้อม
และจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประจ าเดือน โดยสถานท่ีเป็นห้อง
ประชุมปิดขนาดใหญ่ มีเคร่ืองปรับอากาศและพื้นท่ีเพียงพอส าหรับ
การรองรับผูเ้ขา้ร่วมจ านวนมาก 
 
 



๔๕ 

 

(๒) การจัดสรรพืน้ที ่
ในส่วนของการอบรมเตรียมความพร้อม มีการจดัสรรพื้นท่ีในลกัษณะของการนัง่

พื้นลอ้มวงสนทนา พร้อมทั้งมีการจดัเก้าอ้ีเสริมส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีเป็นผูสู้งอาย ุ 
ถือเป็นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติัและ
มีโอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั อีกทั้งยงัสะดวกต่อการ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีจดักิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งการสนทนาเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยหรือ
กิจกรรมสันทนาการ  

ในส่วนของพื้นท่ีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประจ าเดือน จะเป็นการจดัพื้นท่ีแบบนั่ง
ล้อมวงสนทนา ซ่ึงมีการสลับกนัระหว่างการนั่งบนพื้นกบัการนั่งเก้าอ้ีประชุม จากการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมพบว่า การจดัพื้นท่ีมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

อน่ึง พื้นท่ีในการลงท างานเยี่ยมผูป่้วย คือ หอพกัผูป่้วยตามอาคารต่างๆของ
โรงพยาบาล  ซ่ึงเป็นพื้นท่ีปฏิบัติจริงของบุคลากรทางแพทย์มีส่วนช่วยให้ผูเ้ข้าร่วม
โครงการเกิดความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ท่ีของแพทยแ์ละพยาบาลมากยิง่ข้ึน 

   
 
ภาพท่ี ๔.๒ การจดัพื้นท่ีในการด าเนินโครงการอาสาขา้งเตียง 
ซ้าย  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประจ าเดือน โรงพยาบาลต ารวจ โดยจดัรูปแบบการนัง่พื้นลอ้มวงสนทนา  (ถ่าย
เม่ือ ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๗) 
ขวา เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประจ าเดือน  สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยจดัรูปแบบการนัง่เกา้อ้ี
ประชุมหนัหนา้เขา้หากนั  (ถ่ายเม่ือ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 



๔๖ 

 

  ๔. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการด าเนินโครงการ 
คณะท างานโครงการฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่ายรูปและเทปอดัเสียง เพื่อถอด

บนัทึกบทสนทนาในแต่ละคร้ัง รวมถึงอุปกรณ์จ าเป็นท่ีใช้ในการท ากิจกรรม เช่น กระดาษเปล่า
ส าหรับใชใ้นการเขียนบนัทึก ป้ายช่ือ และอุปกรณ์ท างานศิลปะไวใ้หแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกคน 

 
  ผลการประเมินกระบวนการ 
  ๑. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมของคณะผูป้ระเมินพบว่ากระบวนการด าเนินงานของ
โครงการอาสาขา้งเตียงสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้ร่วมผา่นการลงมือปฏิบติัการจริง อีกทั้ง
ยงัเนน้กิจกรรมเร่ืองการรับฟัง ถือเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมไดแ้ลกเปล่ียนความรู้สึกและความ
คิดเห็นระหวา่งกนั ตั้งแต่จบัคู่ ๒ คน จบักลุ่ม ๔คน และการนัง่พูดคุยแลกเปล่ียนในกลุ่มใหญ่ มีผล
ให้ผูเ้ขา้ร่วมแต่ละคนไดเ้ปิดใจรับฟังและเขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของเพื่อนผูเ้ขา้ร่วม รวมถึงแพทย์
และพยาบาลมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัเป็นกระบวนการท่ีช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมไดก้ลบัมาส ารวจทบทวนตนเอง
อีกเช่นกนั 

 
“การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือนๆน้องๆ ท าให้พ่ีได้กลับมาส ารวจตัวเองด้วย
นะ มากกว่านั้นคือ รู้ว่าคนอ่ืนคิดยังไง เขามีสุขมีทุกข์คล้ายๆกับเรา พ่ีว่าดีนะท่ีเรา
ได้มาคุยกัน ฟังเร่ืองของเขา พ่ีกเ็ข้าใจเขามากขึน้ เข้าใจความหนักใจของพยาบาล
ด้วย พ่ีกเ็อ๊ะ พยาบาลกับหมอกค็นแบบเราๆน่ีแหละ เพ่ือนๆน้องๆ ท่ีเย่ียมผู้ป่วยก็
ใช่ว่าจะไม่เจอปัญหา พอได้ฟังกัน มันสบายใจขึน้ เรามีปัญหาด้วยกันทุก อย่าง
น้อยเราก็ไม่ได้เจอปัญหาอยู่ คนเดียว คุยกันก็เลยเข้าใจว่า ปัญหาไม่ได้ใหญ่ 
เพียงแต่เราเพ่ิงเคยเจอ เจอบ่อยๆกชิ็น” 

    (บนัทึกผูป้ระเมิน, เวทีแลกเปล่ียนประจ าเดือน, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

นอกจากน้ีวิทยากร ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้กบั
ผูเ้ข้าร่วมโครงการผ่านการตั้ งค  าถามปลายเปิด การกระตุ้นให้ผู ้เข้าร่วมโครงการได้กลับมา
ใคร่ครวญตนเอง รวมถึงสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลายและเป็นมิตร เป็นการสร้างพื้นท่ีปลอดภยั
ให้แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการท่ีจะกล้าแสดงความรู้สึกและแลกเปล่ียนความคิดเห็น อนัน าไปสู่การ
ยกระดบัความสัมพนัธ์ซ่ึงเอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั 

 
 



๔๗ 

 

  ๒. ความเหมาะสมของโครงการ 
กระบวนการด าเนินงานท่ีมุ่งเน้นทกัษะเร่ืองการรับฟังและการส่ือสารและการเรียนรู้ผ่าน

การลงมือปฏิบติัจริง สามารถตอบโจทยว์ตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้
ถึงคุณค่าของงานอาสาขา้งเตียง รวมถึงเกิดการเรียนรู้ชีวิตและความตายผ่านการเยี่ยมผูป่้วยอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากน้ีการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประจ าเดือนยงัส่งผลดีต่อการพฒันาระบบจิตอาสา
ในการดูแลผูป่้วยเร้ือรังและผูป่้วยระยะสุดทา้ยในโรงพยาบาลให้เกิดการประสานความร่วมมือท่ี
ราบร่ืนยิง่ข้ึน   ท่ีส าคญัคือ ผูเ้ขา้ร่วมเกิดความพึงพอใจจากการไดเ้ขา้ร่วมโครงการและเห็นคุณค่าใน
ตนเองมากข้ึน   

๓. การเสริมแรง 
คณะท างานโครงการฯมีการน าหลกัแนวคิดการเสริมแรงทางสังคมมาใช้กบัการด าเนิน

โครงการทั้งช่วงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเขา้เยี่ยมผูป่้วยและการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประจ าเดือน เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้ขา้ร่วมมีการพฒันาทกัษะการเปิดใจและรับฟัง การทบทวนตนเอง
และส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการจดักิจกรรม ซ่ึงในการด าเนินโครงการได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ตวั
เสริมแรงต่างๆ ดงัน้ี 

(๑) ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างวทิยากรกบัผู้เข้าร่วมโครงการ 
จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสนทนาพูดคุยกบัวิทยากรและผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ คณะผูป้ระเมินพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีการพูดคุยหยอกลอ้กบัวิทยากรอย่าง
เป็นกนัเอง อีกทั้งยงัมีการชวนวิทยากรรับประทานอาหารร่วมกนั ขณะเดียวกนัวิทยากรก็
พยายามจดัหาอาหารและขนมท่ีน่าจะถูกปากและถูกใจผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 

“พ่ีเพีย้ (วิทยากร) หอบอุปกรณ์ท างานศิลปะยังไม่พอ มีห้ิวขนมมาเตม็มือ
อีก ขนมเพียบแบบนีน่้าจะถกูใจผู้เข้าร่วม” 
(บนัทึกผูป้ระเมิน, เวทีแลกเปล่ียนประจ าเดือน, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 

 
“ผู้เข้าร่วมโครงการหลายคนบอกว่า พ่ีเพีย้เป็นคนคุยสนุก คุยด้วยแล้วไม่
เครียด แถมได้ความรู้ใหม่เก่ียวกับการดูแลผู้ป่วย” 

  (บนัทึกผูป้ระเมิน, เวทีแลกเปล่ียนประจ าเดือน, ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๗) 
 

(๒) การสะท้อนแลกเปลี่ยนมุมมองซ่ึงกนัและกนั 
วิทยากรได้มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผูเ้ข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าท่ีผู ้

ประสานงานโครงการ ผูป้ระสานงานภายในโรงพยาบาลและพยาบาลประจ าหอผูป่้วยใน
เร่ืองการรับฟังอยา่งลึกซ้ึง รวมถึงการสร้างบรรยากาศให้เกิดการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 



๔๘ 

 

ความรู้สึกและความคิดเห็น แพทย ์ ถือวา่มีความส าคญัต่อการสร้างสัมพนัธภาพและเขา้ใจ
ซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งยงัเอ้ือให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจท่ีจะมอบการดูแลท่ีดีท่ีสุดให้กบั
ผูป่้วยและญาติ 
 

  ผลการด าเนินกจิกรรม 

 ๑. ความพงึพอใจและความประทบัใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  (๑) ความพงึพอใจต่อวทิยากร 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้สึกท่ีดีและพึงพอใจในวทิยากรวา่มีความเป็นกนัเองและ
เป็นผูมี้ความรู้จริงในเร่ืองการท างานอาสาข้างเตียงและดูแลด้านจิตใจของผูป่้วยระยะ
สุดทา้ย 

“คุณเพีย้มีความรู้เยอะมาก เร่ืองเล่าประสบการณ์ของอาสาข้างเตียงรุ่นๆ
ก่อน กเ็ลยท าให้รู้ว่า คุณเพีย้ต้องท างานอย่างหนักในการท าให้อาสาแบบ
พวกเราสามารถดูแลผู้ ป่วยอย่างถูกต้อง จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของ
น้องๆพยาบาล” 

(บนัทึกผูป้ระเมิน, อบรมอาสาขา้งเตียงโรงพยาบาลต ารวจ,  
๖ กนัยายน ๒๕๕๗) 
 

“ขอบคุณพ่ีเพี้ยมากครับ อบรมไม่เครียดเลย พ่ีเพี้ยตลก ผมได้ความรู้
เยอะมากจากท่ีฟังพ่ีเพีย้เล่าประสบการณ์ของอาสารุ่นๆก่อน แถมยังได้รู้
เร่ืองว่าจะดูแลจิตใจผู้ ป่วยอย่างไรท่ีท าให้เขามีความสุขในช่วงก่อนจะ
จากโลกนีไ้ป” 

 (บนัทึกผูป้ระเมิน, อบรมอาสาข้างเตียงสถาบันสุขภาพเด็ก-
 แห่งชาติมหาราชินี, ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๗) 

 
(๒) ความพงึพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ 
ผูเ้ข้าร่วมโครงการหลายคนมีความรู้สึกประทบัใจต่อเจ้าหน้าท่ีผูป้ระสานงาน

โครงการในการดูแลเอาใจใส่ทุกคนเป็นอยา่งดี 
      

“น้องอุ๋ยเอาใจใส่ดี พ่ีมาประชุมทุกคร้ังก็มีน า้มีขนมให้กินเยอะแยะเลย 
แจ้งเตือนด้วยนะว่านัดประชุมวนัไหนก่ีโมง มีส่งแผนท่ีมาให้ด้วย” 
(บนัทึกผูป้ระเมิน, เวทีแลกเปล่ียนประจ าเดือน, ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๗) 



๔๙ 

 

 
๒. ความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้เข้าร่วมทีม่ีต่อโครงการ 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม ผลปรากฏว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีทศันคติ

ในแง่บวก เกิดความรู้สึกดีท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการและไดรั้บส่ิงท่ีเป็นประโยชน์จากการท างานอาสา
ขา้งเตียง  

 
“กิจกรรมบทบาทสมมุติและกิจกรรมเปิดไพ่ท าให้เข้าใจกระบวนการ
ท างานและได้แนวคิดในการท างานอาสาข้างเตียงมากขึน้...เราดีใจและ
ภูมิใจว่าการท่ีมาท าจิตอาสาข้างเตียงนี้มีประโยชน์...ขอบคุณเครือข่าย
พุทธิกาท่ีท าให้เราได้มีโอกาสท าบุญอีกรูปแบบหน่ึงกับกิจกรรมอาสาข้าง
เตียง” 

       (ช., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๗) 
     

“ขอขอบคุณโครงการอาสาข้างเตียงของเครือข่ายพุทธิกาฯ และพ่ีๆ
พยาบาลโรงพยาบาลต ารวจมาในท่ีนี้ท่ี ให้โอกาสผมมาท าหน้า ท่ี
อาสาสมคัร” 

         (ส., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม,ไม่ระบุวนัท่ี) 
   

๓. ความคิดเห็นและความรู้สึกของเจ้าหน้าทีผู้่ประสานภายในโรงพยาบาลและพยาบาลที่มี
ต่อโครงการ 

จากการเขา้ร่วมเวทีแลกเปล่ียนประจ าเดือนและการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกในบุคคล คณะผู ้
ประเมินพบวา่ เจา้หนา้ท่ีผูป้ระสานภายในโรงพยาบาลและพยาบาลประจ าหอผูป่้วยมีความรู้สึกช่ืน
ชมต่อเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมในการสร้างสรรคโ์ครงการดีๆ แบบโครงการ
อาสาขา้งเตียง เหตุเพราะโครงการน้ีสามารถช่วยผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ใจเร่ืองการท าบุญท่ีมากกว่า
การใหท้าน อีกทั้งยงัเป็นท าประโยชน์เพื่อผูอ่ื้นอยา่งแทจ้ริง 

 
“พอมีจิตอาสาเข้ามา เขาสามารถมาช่วยสืบค้นแทนเราได้ ว่าผู้ป่วย
ต้องการอะไรจริงๆ ซ่ึงบางทีเขาไม่สามารถมาบอกพยาบาลได้ พยาบาลก็
ไม่ได้ไปถามตรงนั้นอีก พอมีจิตอาสาเข้ามา เลยเหมือนเป็นตัวเช่ือม
ระหว่างพยาบาลกับคนไข้ด้วย อาสาน่ีมองว่าอาจไม่ค่อยได้ช่วยอะไร
เท่าไหร่ แต่แค่การมารับฟังคนไข้น่ีกเ็ป็นการช่วยแล้วนะ เป็นการให้เขา



๕๐ 

 

ได้ระบาย เค้าต้องการคนท่ีรับฟัง จริงๆ มนัไม่ใช่เร่ืองของโรคเลยนะ 
สัพเพเหระอะไรกไ็ม่รู้ เขาระบาย ได้คุย กมี็ความสุข” 
(สัมภาษณ์ผูป้ระสานงานภายในโรงพยาบาลและพยาบาลประจ าหอผูป่้วย
โรงพยาบาลต ารวจแบบเชิงลึกในบุคคล, ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๗) 

 
“การเป็นจิตอาสาไม่จ าเป็นว่า คือการท าบุญไม่จ าเป็นต้องใส่บาตรอย่าง
เดียว ยังมีวิธีการอ่ืนแบบนี ้โดยการใช้แรง ใช้ใจ โดยการใช้คุณสมบัติท่ี
เค้ามีอยู่มาท าประโยชน์ ดีค่ะดี เห็นด้วยฉลาดท าบุญด้วยจิตอาสา เพราะ
การเป็นจิตอาสาเป็นส่ิงท่ีดีและไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียว ท่ัวโลกก็มี
จิตอาสา....ส่วนตัวได้เรียนรู้จักคนมากขึน้ คนท่ีมาตั้งใจดีมากเลยนะ ทุก
คน รู้เลยว่าเค้ามีเจตนาดีมาก เวลาได้กลุ่มพวกนี ้เราก็จะได้เพ่ือนอีกกลุ่ม
หน่ึง ซ่ึงมีจิตใจท่ีดีท่ีต้องการให้กับสังคมโดยท่ีไม่ได้หวังอะไร ท้ังท่ีเรา
ไม่ได้ให้อะไรเค้าเลย” 
 (สัมภาษณ์ผูป้ระสานงานภายในโรงพยาบาลและพยาบาลประจ าหอ-
ผูป่้วยอาคารสถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแบบเชิงลึกในบุคคล,  
๓ เมษายน ๒๕๕๘) 

 
๔. ข้อค้นพบทีผู้่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกของผู ้เข้าร่วมโครงการ สามารถสรุปข้อค้นพบท่ี

หลากหลายจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บของผูเ้ขา้ร่วมแต่ละคนออกมาเป็นหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
     

- เรียนรู้ชีวิตและความตายผ่านการเยี่ยมผู้ป่วย ความเจ็บไขข้องผูป่้วยเป็นเคร่ือง
เตือนสติให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของการมีชีวิตและการเตรียม
ตวัรับมือความเจบ็ป่วยและความตายอยูเ่สมอ 
  

“ตลอดเวลา ๓ เดือนท่ีฉันได้เป็นจิตอาสาข้างเตียงเป็นอีกหน่ีงการเดินทาง
ท่ีช่วยให้ฉันได้สัมผัสพืน้ท่ีของค าว่าชีวิตมากย่ิงขึน้…การเป็นจิตอาสาข้าง
เตียงจึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีค่าท่ีฉันได้เว้นวรรคชีวิตของฉัน เพ่ือเปิดรับเรียนรู้
ชีวิตของเดก็และญาติผู้ป่วย” 

(พ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๘) 
     



๕๑ 

 

“ผู้ ป่วยแต่ละรายถือเป็นครูท่ีเปิดโอกาสให้ดิฉันได้ศึกษาวิชาชีวิต ผ่าน
ทางชะตาชีวิตของพวกเขา ในความทุกข์จากการป่วยไข้นั้นล้วนแฝงไป
ด้วยข้อคิด-คติธรรมมากมาย ซ่ึงสามารถหยิบยกเอามาปรับใช้กับตัวเราได้ 
เพราะความทุกข์คือครูท่ีสอนเราได้ดีท่ีสุด หากมัวหลงเพลิดเพลินไปกับ
ความสุข ไม่เคยเตรียมความพร้อมให้กับตนเองเลย ยามท่ีความทุกข์ ความ
เจ็บป่วย ความสูญเสียมาทักทายในชีวิตเรา ถึงตอนนั้นจะเอาอะไรมาตั้ง
รับได้ทัน ฉะนั้นการน าพาตนเองมาคลุกคลีกับเร่ืองท่ีเป็นสัจธรรมของ
ชีวิต ก็เท่ากับเป็นการเตรียมความพร้อมให้ตัวเอง เพราะไม่มีใครปฏิเสธ
ได้ว่า สักวันหน่ึงโรคภัยไข้เจ็บและความตายนั้นจะต้องถามหาเราอย่าง
แน่นอน” 

(ญ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม,ไม่ระบุวนัท่ี) 
 

- เรียนรู้เร่ืองการอดทนและยอมรับความจริง ผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้เรียนรู้จาก
เร่ืองราวชีวิตของผูป่้วยวา่การอดทนและยอมรับความจริงเป็นแรงใจส าคญัในการ
สู้ชีวติและพฒันาตนเอง 
 

“ผมเห็นบทเรียนส าคัญบทหน่ึงของชีวิตนั่นกคื็อ ในวันท่ีตกต า่ท่ีสุดจนดู
เหมือนความหวังท้ังหมดได้จางหายไป ถ้าเราอดทนและยอมรับส่ิงท่ี
เกิดขึน้เรากพ็บว่า จุดท่ีตกต า่ท่ีสุดมันจะกลายเป็นหลักคอยค า้ยันให้เรายืน
และลุกขึน้สู้ขึน้ได้เหมือนอย่างท่ีคุณลุงถนอมได้ยอมรับสภาพของตัวเอง
และใช้มนัเป็นหลักในการพัฒนาตัวเองเร่ิมต้นใหม่” 

      (ส., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม,ไม่ระบุวนัท่ี) 
 

- เข้าถึงและเข้าใจหัวใจของการเป็นผู้ให้  
 
“ผู้ให้ คือ ผู้ ท่ีได้รับอย่างแท้จริง น่ีคือส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการเป็นจิตอาสา
ข้างเตียง” 

(ญ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม,ไม่ระบุวนัท่ี) 
 

- ตระหนักถึงการท าประโยชน์เพื่อผู้อื่น ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดความตระหนกัรู้ถึง
ศกัยภาพภายในตนเองวา่ เราสามารถท าประโยชน์เพื่อผูอ่ื้นไดม้ากกวา่ท่ีคาดคิด 
 



๕๒ 

 

“ได้ใช้เวลาว่างของเรามาพยงุจิตใจของผู้ป่วยให้ยืนหยัดสู้ได้ใหม่...งานจิต
อาสาท่ีต้องเสียสละท้ังก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังทรัพย์และเวลา ไม่ใช่งานท่ี
เสียเวลา สูญเปล่าอีกต่อไป” 

(ช., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๗) 
 

จุดแข็งของกจิกรรม 
คณะผูป้ระเมินไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาบริบทและปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้เพื่อ

คน้หาจุดแขง็ของโครงการอาสาขา้งเตียง โดยจดัท าการสรุปเป็นประเด็นส าคญัดงัน้ี 
๑. ด้านบุคลากร สามารถจ าแนกเป็น ๔ ส่วนด้วยกันคือผูเ้ข้าร่วมโครงการ วิทยากร ผู ้

ประสานงานภายในโรงพยาบาล และเจา้หนา้ท่ีผูป้ระสานงานโครงการ 
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ กล่าวไดว้่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีความสนใจ

ท างานจิตอาสาและการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย พร้อมทั้งยอมรับและเปิดใจรับฟังความ
คิดเห็นจากวิทยากร ผู ้ประสานงานภายในโรงพยาบาล เจ้าหน้าท่ีผู ้ประสานงาน
โครงการ  พยาบาลประจ าหอผูป่้วย รวมถึงผูเ้ขา้ร่วมโครงการดว้ยกนั อีกทั้งยงัมีความ
กระตือรือร้นและความปรารถนาท่ีอยากใหผู้ป่้วยและญาติไดรั้บการดูแลอยา่งดีท่ีสุด 

- วทิยากร สามารถออกแบบกระบวนการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของ
โครงการ คือ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และตระหนกัถึงคุณค่าในชีวิต รวมถึงเขา้
ใจความเจบ็ป่วยและความตายผา่นการเยีย่มผูป่้วยอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา ๓ เดือน
นอกจากน้ี อีกทั้งยงัเปิดกวา้งยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและน าขอ้คิดเห็นมาปรับ
ใช้ในการพฒันารูปแบบการจัดระบบงานจิตอาสาดูแลจิตใจผูป่้วยเร้ือรังและระยะ
สุดทา้ยในโรงพยาบาล  

นอกจากน้ี วิทยากรสามารถสร้างความรู้สึกประทบัใจแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดย
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการกล่าววา่ วทิยากรเป็นผูท่ี้มีความรู้และความเช่ียวชาญในเร่ืองงานอาสา
กับการดูแลผูป่้วยระยะสุดท้าย มีความเป็นกันเองและจดักิจกรรมท่ีเอ้ือให้เกิดการ 
ใคร่ครวญถึงคุณค่าและความหมายในชีวติของตนเอง 

- ผูป้ระสานงานภายในโรงพยาบาล เป็นบุคลกรทางการแพทยท่ี์มีประสบการณ์
และมีความสนใจส่วนตวัในเร่ืองอาสากบัการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย อีกทั้งยงัมีใจรักใน
งานบริการและการท าสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม 

- เจา้หนา้ท่ีผูป้ระสานงานโครงการ เป็นผูมี้คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นของผูป้ระสานงาน 
คือ การรับฟังโดยไม่ตดัสิน การหาขอ้เท็จจริงในประเด็นท่ีขดัแยง้เพื่อให้แกปั้ญหาอยา่ง
ตรงจุด ตลอดจนการสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการท างานร่วมกนั พร้อมทั้งมีความ



๕๓ 

 

ปรารถนาดีท่ีอยากเห็นผูเ้ขา้ร่วมโครงการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและเคารพใน
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

๒. ด้านกระบวนการ หลกัคิดในการด าเนินงานมุ่งเป้าท่ีการให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดการ
เรียนรู้เรียนรู้ชีวิตและความตายผ่านการเยี่ยมผู ้ป่วยอย่างต่อเน่ือง ยิ่งไปกว่านั้ น
กระบวนการด าเนินงานมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพท่ีเอ้ือให้ผูเ้ข้าร่วม
โครงการไวว้างใจและกล้าเปิดใจร่วมเรียนรู้แลกเปล่ียนความคิด ความรู้สึก รวมถึง
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บอยา่งเปิดเผยและลึกซ้ึง 

๓.สถานที่จัดโครงการและอุปกรณ์ สถานท่ีจดัโครงการมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการ
ด าเนินงานโครงการ เน่ืองจากโรงพยาบาลถือเป็นพื้นท่ีปฏิบติัจริงของบุคลากรทาง
แพทยแ์ละมีความเหมาะสมในการน าพาให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดส้ัมผสัประสบการณ์
ตรงจากการเยี่ยมผูป่้วยหรือการพูดคุยสนทนากบัญาติพี่นอ้ง นอกจากน้ี ความเป็นพื้นท่ี
ห้องประชุมขนาดใหญ่และมีปริมาณแสงท่ีเหมาะสมของสถานท่ีจดัการอบรมเตรียม
ความพร้อมและเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประจ าเดือน ถือวา่มีความเหมาะสมส าหรับการจดั
กิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัรูปแบบของการนัง่พื้นสนทนาแบบลอ้มวง รวมถึงกิจกรรมบทบาท
สมมุติท่ีตอ้งมีพื้นท่ีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการจ าลองสถานการณ์การเยีย่มผูป่้วย 

 
  ข้อเสนอเพือ่การพฒันาในโอกาสต่อไป 

๑. การจัดโครงการอาสาข้างเตียงอย่างต่อเน่ือง จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์ผูป้ระสานงานภายในโรงพยาบาลและพยาบาลประจ าหอผูป่้วย รวมถึงการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ข้าร่วมโครงการ  คณะผูป้ระเมิน พบว่า เสียงสะท้อน
เป็นไปทิศทางเดียวกนัท่ีอยากเห็นและพร้อมสนบัสนุนใหมี้การจดัโครงการในปีถดัไป 
ดงัเช่นเสียงสะทอ้นหน่ึงท่ีวา่ 
 

“ไม่อยากให้ล้มเลิก เพราะเป็นโครงการท่ีดี ทุกคนท่ีมีส่วนร่วมได้ประโยชน์ 
กิจกรรมตอนอบรมก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มาก ไม่ใช่ได้ประโยชน์เฉพาะตัวเรา แต่
เป็นประโยชน์กับผู้ ป่วยด้วย การมีจิตอาสาเข้ามาช่วยรับฟังความต้องการของ
ผู้ป่วย มนัเป็นประโยชน์ต่อการดูแลด้านจิตใจของผู้ป่วยโดยตรง” 
(สัมภาษณ์ผู ้ประสานงานภายในโรงพยาบาลและพยาบาลประจ าหอผู ้ป่วย
โรงพยาบาลต ารวจแบบเชิงลึกในบุคคล, ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๗) 
 

๒. การจัดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาสาข้างเตียง  เสียงสะท้อนจากการ
สัมภาษณ์ผูป้ระสานงานภายในโรงพยาบาลและพยาบาลประจ าหอผูป่้วยมีความ



๕๔ 

 

สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของคณะผูป้ระเมินท่ีอยากเห็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหวา่งผูป้ระสานงานภายในและพยาบาลประจ าหอผูป่้วยของทุกโรงพยาบาลท่ีไดเ้คย
มีการจดัโครงการอาสาขา้งเตียง รวมถึงผูเ้ขา้ร่วมโครงการแต่ละรุ่น โดยอาจจดัเป็น
ลักษณะกิจกรรมท่ีใช้เวลาเพียงแค่  ๒วนั ในช่วงวนัหยุดเสาร์อาทิตย์ ในรูปแบบ
ผสมผสานกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) ในเชิงทบทวนความรู้และความเขา้ใจ
เร่ืองการรับฟังและแนวทางการดูแลจิตใจของผูป่้วย กับการล้อมวงสนทนาพูดคุย
แลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อน าไปสู่การถอดบทเรียนแนวทางพฒันารูปแบบการจดั
ระบบงานอาสาสมคัรดูแลจิตใจผูป่้วยเร้ือรังและระยะสุดทา้ยในโรงพยาบาล 

๓. การติดตามผลและสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงานโครงการอาสาขา้งเตียง คณะท างานโครงการฯ ไดมี้การจดัถอดบทเรียน
และรวบรวมองค์ความรู้จากจิตอาสา บุคลากรทางแพทย์ รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรง อย่างไรก็ตาม คณะผูป้ระเมิน พบว่า ยงัไม่ไดมี้การติดตามผลและสอบถาม
ความพึงพอใจส่ิงท่ีผูป่้วยและญาติตอ้งการจากจิตอาสา หากคณะท างานโครงการฯ ได้
จดัให้มีการวางแผนด าเนินงานในส่วนน้ี คณะผูป้ระเมินเช่ือว่าผลท่ีได้รับจะเป็น
คุณูปการอนัมีค่าต่อการศึกษาและพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีเก้ือกูล
ประโยชน์โดยตรงแก่ผูป่้วยและญาติอยา่งแทจ้ริง 

  
ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะดงักล่าวขา้งตน้เป็นเพียงแนวทางส าหรับการพฒันาโครงการอาสาขา้ง

เตียงในอนาคต จึงควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทพื้นท่ีและวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว ้ 

 
รูปแบบกจิกรรมที ่๒ จิตอาสาพาเข้าวดั 

กิจกรรมน้ีเป็นการสร้างพื้นท่ีความร่วมมือกบัวดัต่างๆ โดยจดักิจกรรมกบัวดัท่ีมีสถาน
ปฏิบติัธรรมในเขตกรุงเทพฯ เพราะเป็นวดัท่ีเอ้ือต่อการสร้างกระบวนการเพื่อพฒันาดา้นจิตใจ โดย
ใหพ้ระสงฆเ์ป็นผูร่้วมออกแบบกระบวนการดว้ย  

ทั้ งน้ี คณะผูป้ระเมินได้เข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 
สัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรม รวมถึงศึกษาและเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมในแต่ละกิจกรรม จากนั้นน าส่ิงท่ีได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ออก
น าเสนอพร้อมกับการบรรยายให้เห็นภาพ โดยมุ่งเน้นพิจารณาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนิน
โครงการ ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง (วิทยากร ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เจา้หน้าท่ีดูแลโครงการ) 
หลกัสูตรหรือแผนการด าเนินงาน สภาพแวดลอ้ม สถานท่ีจดักิจกรรม ระยะเวลาในการจดักิจกรรม 



๕๕ 

 

เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและส่ิงท่ีควรปรับปรุง รวมถึงผลผลิตท่ีเกิดข้ึนให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคท์ั้ง ๓ ขอ้ของกิจกรรม คือ 

๑. เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้ท ากิจกรรมร่วมกับวดัแต่ละแห่งในรูปแบบต่างๆ โดย
เบ้ืองตน้เป็นการผสมผสานระหวา่งการท างานจิตอาสาและการปฏิบติัธรรมแบบสั้นๆ 
ท่ีใชเ้วลา ๑ วนั 

๒. สร้างความร่วมมือและพฒันาแนวทางการท างานร่วมกบัพระสงฆ ์เพื่อประยุกตใ์ห้เกิด
เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงคนในชุมชนและคนทัว่ไป
สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในอนาคต 

๓. น าเสนอทางเลือกของการท าบุญ ท่ีท าแลว้เกิดประโยชน์ตน (ผูท้  า) และประโยชน์ท่าน 
(วดั-ชุมชน-สังคม) 

 
  ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า 

การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของ
บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ไดแ้ก่ งบประมาณ เจา้หนา้ท่ีโครงการ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม สถานท่ี วสัดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลย ีและหลกัสูตรหรือแผนการด าเนินงาน รวมทั้งส่ิงต่างๆท่ีเป็นปัจจยัและส่งผลต่อ
การจดักิจกรรม ซ่ึงมีผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 

๑. บุคลากรและผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
   (๑) ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
  (๑.๑) การรับสมคัรและคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

โครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ ไดท้  าการเปิดรับสมคัรผูท่ี้สนใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมผา่นระบบธนาคารจิตอาสา  

 
(๑.๒) ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

จากขอ้มูลในแบบสอบถามและใบประเมินผลกิจกรรมทั้ง ๖คร้ัง รวมถึง
การสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีโครงการแบบเชิงลึกในบุคคล พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
สามารถจ าแนกออกเป็น ๓ กลุ่มหลกั คือ ๑. กลุ่มท่ีสนใจท างานจิตอาสา ๒. กลุ่มท่ี
ตั้งใจมาท าบุญกบัวดั และ ๓. กลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษาท่ีมาเก็บชัว่โมงกิจกรรม
อาสาสมคัร 

คณะผูป้ระเมินพบวา่ ๒๐% ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผูเ้ขา้ร่วมท่ีเลือกมา
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพาเข้าวดัมากกว่า ๑ คร้ัง เน่ืองจากตอบโจทย์ความ
ตอ้งการท่ีจะไดม้าท าบุญและท าความสะอาดวดั 



๕๖ 

 

 
   (๒) วทิยากร 

วิทยากรหลกัท่ีเชิญมาร่วมกิจกรรมในแต่ละคร้ัง คือ พระสงฆ์ผูท้  าหน้าท่ีเป็นผู ้
ประสานงานกิจกรรมและร่วมออกแบบกระบวนการของแต่ละวดั ประกอบดว้ย ๑) พระ
มหาไชยา วดัสามพระยา ๒) เจา้คุณสุวิมล วดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ๓) พระปริยติัธรรม
ธาดา วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ๔) พระอาจารยแ์ดง วดัประยุรวงศาวาส 
๕) พระมหาอุดมศกัด์ิ วดัอภยัทาราม และ๖) พระอาจารยส์าธิต วดัธรรมาภิรตาราม โดย
วิทยากรทั้ง ๖ รูป นอกจากน าท าวตัรสวดมนต์และปฏิบติัสมาธิภาวนา ยงัมอบข้อคิด
เตือนใจและหลกัการท าบุญท่ีถูกตอ้งในค าสอนของพระพุทธศาสนาแก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ขอ้สังเกตท่ีพบคือ วิทยากรเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในหลกัธรรม
ของพระพุทธศาสนาและสร้างแรงบนัดาลใจในการท าส่ิงดีงามให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้
เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นปัจจยัเสริมท่ีช่วยให้ผูเ้ขา้กิจกรรมมองเห็นคุณค่าในตนเองและได้
ใกล้ชิดพระพุทธศาสนายิ่งข้ึน นอกจากน้ีพระสงฆ์ยงัได้ท าบทบาทเป็นเน้ือนาบุญอย่าง
แทจ้ริง 

      
   (๓) เจ้าหน้าทีดู่แลกจิกรรม 

การอ านวยความสะดวกในการเขา้มาท ากิจกรรมของผูเ้ขา้ร่วม เจา้หนา้ท่ีถือวา่เป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัให้การท างานเป็นไปอย่างราบร่ืน แม้เจออุปสรรคก็สามารถ
ช่วยเหลือจดัการใหผ้า่นพน้ไปไดด้ว้ยดี โดยคุณจกัรกริช พวงแกว้และคุณอลงกรณ์ วินยักุล
พงศ ์คณะท างานของเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม เป็นผูรั้บผิดชอบดูแล
กิจกรรมจิตอาสาพาเข้าวดัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี ๒ ทั้งคอยเอ้ืออ านวยความสะดวกเร่ืองการ
ติดต่อประสานงานกบัพระสงฆใ์นแต่ละวดัเพื่อประยุกตใ์ห้เกิดเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละพื้นท่ี การประชาสัมพนัธ์กิจกรรม การรับสมคัรและคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม รวมถึงการเป็นผูน้ ากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บ
ในแต่ละคร้ัง จากการพูดคุยผา่นการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) ท าให้ไดข้อ้คน้พบ
ท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

(๓.๑) ประสบการณ์การรับผิดชอบดูแลกิจกรรมน้ีตั้งแต่เร่ิมแรก ท าให้
เขา้ใจระบบขั้นตอนการท างาน การเห็นอุปสรรคและขอ้จ ากดัต่างๆ รวมทั้งความ
คาดหวงั ความต้องการของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมและสภาพบรรยากาศท่ีพอจะ
คาดการณ์ล่วงหน้าได ้ “ก่อนท่ีมารับงานในช่วงปี ๒ เคยมีงานอาสาพบธรรมมา
ก่อน เป็นงานจัดต่อเน่ือง ๓ วัน ๒ คืน แล้วคนไม่ค่อยสนใจไปค้างคืนเท่าไหร่ 
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เพราะคนต้องขาดงาน...จัดกับวัดเพียงวันเดียว ตอบโจทย์คนเมืองท่ีสนใจเร่ือง
ธรรมหรืออยากลงแรงท างานจิตอาสาแต่ไม่มีเวลามาก” 

(๓.๒) ความปรารถนาดีต่อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ชุมชน พระสงฆแ์ละวดั คุณ
จกัรกริช พวงแก้วมีความปรารถนาและความคาดหวงัท่ีอยากเห็นผูเ้ข้าร่วมได้
กลบัมาส ารวจตนเองมากข้ึนและอยากเห็นร่วมมือร่วมใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
คนในชุมชนและวดั “อยากให้คนได้กลับเข้ามาเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นแล้วก็ให้
กลับมาเช่ือมโยงกับค าสอนในพุทธศาสนาด้วย...อยากให้คนในชุมชน ผู้ เข้าร่วม
เห็นในเร่ืองประโยชน์ของการมีส่วนร่วมดูแลวัดให้สะอาด...ได้มาเข้าวัด ได้มา
ท าบุญจริงๆ” 

คุณอลงกรณ์ วินัยกุลพงศ์ ยงัได้เสริมอีกว่า “เราเพียงค่อยปล่อยน ้าดี
ออกไป การสร้างพื้นท่ีวัดก็ต้องค่อยๆสร้าง เราหวังแค่พระอย่าไปหลอกลวง
ชาวบ้าน เราไม่ได้ไปท าให้คนถึงนิพพาน แต่ก็อย่าไปให้เขาได้หลงผิดกับการ
ท าบุญมากขึน้” (สนทนากลุ่ม, ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

   
๒. การออกแบบกจิกรรม 
แนวทางการด าเนินงานเสมือนแผนท่ีส าหรับใช้ในการเดินทาง เพื่อ ให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ท่ีวางไวแ้ละบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมท่ีทางผูรั้บผิดชอบดูแลกิจกรรมร่วมกับ
พระสงฆไ์ดร่้วมกนัออกแบบหลกัสูตร ซ่ึงมีผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 

(๑) เนือ้หากจิกรรม  
เน้นการสร้างความเขา้ใจเร่ืองการท าบุญท่ีท าแลว้เกิดประโยชน์ตน (ผูท้  า) และ

ประโยชน์ท่าน (วดั-ชุมชน-สังคม) ตามหลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ในพระพุทธศาสนาผา่นการ
ท างานจิตอาสา การฟังธรรมบรรยายและฝึกการปฏิบติัสมาธิภาวนา 
(๒) แนวคิดการออกแบบกจิกรรม 

จากการทบทวนแนวทางการด าเนินงาน รวมถึงวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในปีท่ีผา่นมา คณะท างานโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ จึงไดมี้
ปรับรูปแบบและเวลาด าเนินกิจกรรมเหลือเพียง ๑วนั โดยมีความตอ้งการท่ีจะเปิดโอกาส
ใหบุ้คคลทัว่ไปไดท้  ากิจกรรมร่วมกบัวดัแต่ละแห่งในรูปแบบต่างๆ โดยเร่ิมตน้จาการบอก
เล่าท่ีมาและวตัถุประสงค์ของโครงการ การแนะน าตวั การฟังธรรมบรรยายและการฝึก
ปฏิบติัสมาธิภาวนาในช่วงเชา้ จากนั้นในช่วงบ่ายจึงเป็นการลงมือท างานจิตอาสา กิจกรรม
การเขียนบนัทึก (Journal) เพื่อเป็นพื้นท่ีให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดส้ะทอ้นตนเอง ใคร่ครวญ
ถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการท ากิจกรรม รวมถึงเปิดพื้นท่ีแบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์
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การเรียนรู้ของตนเองแก่ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมคนอ่ืนๆ และเจ้าหน้าท่ีดูแลกิจกรรมทั้งใน
รูปแบบกลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ 

จากการส ารวจความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในแต่ละคร้ังผา่นแบบสอบถาม 
พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เห็นวา่การออกแบบกิจกรรมและล าดบัการท ากิจกรรมมี
ความเหมาะสมและสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนั 
(๓) วธีิการจัดกจิกรรม 

การด าเนินกิจกรรมเน้นวิธีการบรรยายถึงท่ีมาและวตัถุประสงค์ของโครงการ 
เ น้ือหาของบุญกิริยาว ัต ถุ  ๑๐ และประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาใน
ชีวิตประจ าวนั รวมถึงการลงมือปฏิบติัจริงในส่วนของการท าวตัรสวดมนต์ การปฏิบติั
สมาธิภาวนา และการท างานจิตอาสา ไดแ้ก่ การท าความสะอาดห้องน ้ าวดั อาคารโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์เป็นตน้  

นอกจากน้ี กระบวนกรหลกั คือ คุณจกัรกริช พวงแกว้ คณะท างานของเครือข่าย
พุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลกิจกรรมจิตอาสาพาเขา้วดั
ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก รวมถึงประสบการณ์ท่ี
ได้รับจากการท ากิจกรรม กระบวนการน้ีช่วยให้ผู ้เข้าร่วมได้รับฟังความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย รวมถึงยงัได้มีโอกาสเขียนบนัทึก (Journal) อนัน าไปสู่การหันกลบัมาจิตใจ
ตนเองและใคร่ครวญถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการท ากิจกรรม 

  (๔) เทคนิควธีิการจัดกระบวนการ 
พบว่าในส่วนของการบรรยาย วิทยากรและกระบวนกรหลกัมีการบรรยายท่ีเน้น

ไปในรูปแบบการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) ท่ีมีการเปิดพื้นท่ีในการ
แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกหรือสนทนาแลกเปล่ียนระหว่างกัน ตลอดจนการสร้าง
บรรยากาศผอ่นคลายเป็นกนัเอง เช่น การพูดแซวหยอกลอ้กนัของกระบวนกรต่อผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม รวมถึงการน ากิจกรรมสันทนาการมาใช้เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดท้  าความรู้จกั
เพื่อนใหม่ รวมถึงเรียกรอยยิม้และเสียงหวัเราะ เพื่อเอ้ือให้สร้างแรงกระตุน้และบรรยากาศ
ท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ร่วมกนั 
(๕) ระยะเวลาการด าเนินการ 

ในการจดักิจกรรมอาสาพาเขา้วดัมีการออกแบบให้จดักิจกรรมเพียงคร้ังละ ๑ วนั
โดยจดักิจกรรมข้ึนในช่วงวนัหยุดเสาร์-อาทิตยเ์ป็นจ านวน ๖ คร้ังต่อปี ในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘โดยมีเป้าหมายท่ีจะ
รับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังละไม่ต ่ากวา่ ๕๐ คน ยกเวน้กิจกรรมท่ีวดัธรรมาภิรตารามท่ีเปิดรับ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพียง ๓๐ คน ตามตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี ๔.๕ ตารางสรุปการแผนการด าเนินงานและจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพาเขา้วดั 
 

วนัที่ กจิกรรมจิตอาสา สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม 
๑๗ สิงหาคม  
๒๕๕๗ 

กิจกรรมท าความสะอาดอาคาร
ปฏิบติัธรรม 

วดัสามพระยาวรวหิาร 
(วดับางขนุพรหม) 

๘๐ คน 

๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๗ กิจกรรมท าความสะอาดรอบ
อุโบสถและลอกท่อระบายน ้ า 

วดัมหาธาตุยวุราช
รังสฤษฎ์ิ 

ราชวรมหาวหิาร 
(ท่าพระจนัทร์) 

๗๗ คน 

๓๐พฤศจิกายน  
๒๕๕๗ 

กิจกรรมท าความสะอาดอาคาร
เรียนและห้องปฏิบติัธรรม 

วดัเบญจมบพิตร ๘๑ คน 

๑๘ มกราคม 
๒๕๕๘ 

กิจกรรมท าความสะอาดอาคาร
เรียนพุทธศาสนา 

วดัประยรุวงศาวาส ๙๘ คน 

๒๙ มีนาคม 
๒๕๕๘ 

กิจกรรมท าความสะอาดศาลา
การเปรียญและหอ้งสุขา 

วดัอภยัทายาราม 
(วดัมะกอก) 

๘๙ คน 

๒๖ เมษายน 
๒๕๕๘ 

กิจกรรมท าความสะอาดรอบ
พระอุโบสถ วหิาร และรอบกุฏิ 

วดัธรรมาภิรตาราม 
(วดัสะพานสูง บางซ่ือ) 

๑๘ คน 

 
โดยมีการปรับเปล่ียนตารางกิจกรรมจากปีท่ีผ่านมา จากเดิมท่ีก าหนดให้มีการ

ท างานจิตอาสาในช่วงเชา้ การฟังธรรมบรรยายและปฏิบติัสมาธิภาวนาในช่วงบ่าย มาเป็น 
การฟังธรรมบรรยายและปฏิบติัสมาธิภาวนาในช่วงเชา้ ช่วงบ่ายจึงเป็นเวลาของการท างาน
จิตอาสา เหตุเพราะผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มกัจะแยกยา้ยเดินทางกลบัหลงัจากเสร็จ
กิจกรรมจิตอาสาในช่วงเชา้ และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนหน่ึงสะทอ้นวา่เหน่ือยและอยากท่ี
จะพกัผอ่นมากกวา่ฟังธรรมบรรยาย 

นอกจากนั้น กิจกรรมของปีน้ีไดมี้การเพิ่มเติมกิจกรรมการเขียนบนัทึก (Journal) 
และการแลกเปล่ียนสนทนาทั้งในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ หลงัจากท่ีลงมือท ากิจกรรมจิต
อาสาเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมในตาราง ดงัน้ี 
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ตารางท่ี ๔.๖ ตารางก าหนดการเวลาจดักิจกรรมจิตอาสาพาเขา้วดั 
 

เวลา กจิกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. - ท  าความรู้จกักนัเบ้ืองตน้ 

-บอกเล่าภาพรวมกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 
๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. - ท าวตัรสวดมนต ์

- ฟังธรรมบรรยาย 
- ปฏิบติัสมาธิภาวนา 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. - พกั รับประทานอาหาร 
๑๒.๐๐ -๑๖.๐๐ น. - กิจกรรมจิตอาสา 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - สรุปเร่ืองราวการท ากิจกรรมวนัน้ี 

- แยกยา้ยเดินทางกลบัโดยสวสัด์ิภาพ 
 

จากความคิดเห็นของพระสงฆผ์ูป้ระสานงานทั้ง ๖ รูป มีการเสนอใหพ้ิจารณาจดั
กิจกรรมต่อเน่ืองเดือนละ ๑ คร้ัง โดยหมุนเวยีนจดักิจกรรมตามวดัในแต่ละเขต เพื่อให้
ประชาชนทุกเขตในกรุงเทพมหานครไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งยงั
อยากใหค้งรูปแบบกิจกรรมในลกัษณะน้ีไวเ้พื่อเป็นเอกลกัษณ์ของโครงการ 

 
“กิจกรรมท่ีพาคนเข้าวดัเป็นกิจกรรมท่ีดีและมีประโยชน์อย่างมาก อาตมา
อยากให้มีการจัดกิจกรรมนีทุ้กเดือน เดือนละคร้ังกพ็อ กระจายจัดไปตาม
วดัในแต่ละเขตของกรุงเทพฯย่ิงดี คนไหนอยู่ใกล้วัดไหนจะได้เดินทางมา
ท าบุญมาท าความสะอาดวัดได้สะดวก อยากให้จัดกิจกรรมในรูปแบบนีดี้
แล้ว ฟังธรรมและได้ปฏิบัติจริงไปพร้อมกัน” 

             (พ๑, สัมภาษณ์เชิงลึก, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

“เป็นการน าบุคคลเข้าถึงวัดและมาบ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆให้แก่วัด 
นอกนั้นยงัมีการสวดมนต์ ปฏิบัติภาวนา ถือได้ท าครบบริบูรณ์ท้ังทาน ศีล 
ภาวนา...การจัดกิจกรรมหมุนเวียนไปแต่ละวัดเดือนละคร้ัง คนท่ีใกล้วัด
ไหนกเ็ดินทางไปวัดนั้น สะดวกต่อคนเข้าร่วม การจัดกิจกรรมหลายๆวัด 
ท าให้ได้เรียนรู้ความเป็นมาและเร่ืองราวของแต่ละวดั” 



๖๑ 

 

   (พ๖, สัมภาษณ์เชิงลึก, ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
 

สอดคล้องกับความคิดเห็นของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมส่วนหน่ึงท่ีอยากให้มีการจดั
กิจกรรมในลกัษณะน้ีอยา่งนอ้ยเดือนละ ๑ คร้ัง 

  
  “อยากให้จัดกิจกรรมนีทุ้กเดือน เดือนละคร้ัง สลับวดักันไป” 

    (อ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
  

๓. สภาพแวดล้อมในการจัดกจิกรรม 
สภาพแวดลอ้มถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ระหวา่งวิทยากร เจา้หนา้ท่ีและ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อนัประกอบไปดว้ย สถานท่ี การจดัรูปแบบพื้นท่ี
ในการด าเนินกิจกรรม การใชส่ื้อการสอน และการใชส่ื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(๑) สถานทีจั่ดกจิกรรม 
คณะท างานโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ ไดพ้ิจารณาเลือกวดัในการจัด

กิจกรรมจิตอาสาพาเขา้วดั โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกอยู ่๓ ขอ้ คือ ๑) วดัท่ีอยูใ่กลก้บั
ชุมชน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและยงัเป็นการเปิดช่องทาง
การรับรู้เร่ืองบุญใหแ้ก่คนในชุมชน ๒) เป็นวดัท่ีมีสถานท่ีอาคารปฏิบติัธรรมหรือโรงเรียน
สอนพระพุทธศาสนา เพื่อความสะดวกในการจดัพื้นท่ีท ากิจกรรมให้เพียงพอแก่จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วม ๓) ความตอ้งการของวดัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกิจกรรม โดยคณะท างาน
โครงการฯ พิจารณาถึงแนวทางการด า เนินงานของวัดในการเผยแพร่ค าสอนใน
พระพุทธศาสนาแก่คนในชุมชนและประชาชนทัว่ไปเป็นหลกั   

(๒) การจัดพืน้ทีใ่นการท ากจิกรรม 
เน่ืองจากกิจกรรมจิตอาสาพาเขา้วดัเป็นกิจกรรมมีทั้งส่วนของการบรรยายและการ

ลงมือท างานจิตอาสา พื้นท่ีจดักิจกรรมจึงเป็นพื้นท่ีโล่งหรือห้องโถงขนาดใหญ่ในการ
รองรับจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยไม่มีโต๊ะเกา้อ้ีส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงขอ้ดีคือการ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีจดักิจกรรมไดห้ลากหลาย ทั้งการสนทนาเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มยอ่ยหรือการ
จดักิจกรรมสันทนาการ นอกจากนั้นสถานท่ีดงักล่าวยงัมีอากาศถ่ายเทสะดวกและปริมาณ
แสงท่ีเหมาะสม อาจมีความไม่สะดวกอยูบ่า้งส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นผูสู้งอาย ุ 

การจดัรูปแบบการนั่งเป็นการนั่งพื้นล้อมวงสนทนา เพื่อให้เกิดบรรยากาศการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ยกเวน้จะมีการนั่งในลกัษณะคล้ายห้องเรียนเพื่อฟังการบรรยาย
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ธรรมจากพระสงฆ ์และมีบางช่วงเวลาท่ีจะให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนัง่หนัหนา้เขา้หากนั เพื่อ
ท ากิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้สึกและความคิดเห็นระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยกนั 

ทั้ งน้ี พื้นท่ีในการลงมือท างานจิตอาสามีความหลากหลายข้ึนอยู่กับรูปแบบ
กิจกรรมเป็นหลกั เช่น การท าความสะอาดอาคารปฏิบติัธรรม บริเวณรอบอุโบสถ ศาลา
การเปรียญ รวมถึงขดุลอกท่อระบายน ้า   

การจดัรูปแบบพื้นท่ีในลกัษณะน้ี ถือวา่สอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมกลุ่มใหญ่ กล่าวคือ เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดมี้ส่วน
ร่วมในการลงมือปฏิบติัและมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างทัว่ถึงและเท่า
เทียมกนั   

 

 
           
ภาพท่ี ๔.๓ การจดัพื้นท่ีในการท ากิจกรรมจิตอาสาพาเขา้วดั 
บนซ้าย การฟังธรรมบรรยาย โดยจดัรูปแบบการนัง่แบบหอ้งเรียนหนัหนา้เขา้หาวิทยากรหรือพระสงฆ ์(ถ่าย
เม่ือ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
บนขวา การนัง่ลอ้มวงใหญ่ เห็นหนา้กนัทั้งหมด ใช้ในกิจกรรมแนะน าตวั การช้ีแจงท่ีมาและวตัถุประสงค์
ของกิจกรรม และกิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุ่มใหญ่ (ถ่ายเม่ือ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
ล่างซ้าย การนั่งล้อมวงกลุ่มย่อย ใช้ในกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้สึกและความคิดเห็นระหว่างผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมดว้ยกนั (ถ่ายเม่ือ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘) 
ล่างขวา กิจกรรมท าความสะอาดอาคารเรียนพระพุทธศาสนา ณ วดัประยรุวงศาวาส การใชพ้ื้นท่ีจะเป็นแบบ
เปิดโล่งข้ึนอยูก่บักิจกรรมท่ีจดัข้ึนในแต่ละวดั (ถ่ายเม่ือ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘) 
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๔. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท ากจิกรรม 
คณะท างานโครงการฯ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์กลอ้งถ่ายรูปและเทปอดัเสียง เคร่ืองขยาย

เสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน เพื่อความสะดวกในเคล่ือนท่ีตามรูปแบบกระบวนการกิจกรรมท่ี
ปรับเปล่ียนในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงอุปกรณ์จ าเป็นท่ีใช้ในการท ากิจกรรม เช่น กระดาษเปล่า
ส าหรับใช้ในการเขียนบนัทึก ป้ายช่ือ และอุปกรณ์ท าความสะอาดส่วนหน่ึงไวใ้ห้แก่ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการรับสมัคร คณะท างาน
โครงการฯไดมี้การช้ีแจงรายละเอียดเร่ืองการแต่งกายและอุปกรณ์ท่ีขอให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเตรียม
มาดว้ย อาทิเช่น ผา้ส าหรับเช็ดท าความสะอาดสถานท่ี ถุงมือยาง ผา้ปิดจมูก (หนา้กากอนามยั)  ขวด
ใส่น ้ าด่ืมส่วนตวั ปากกา รวมถึงอาหารกลางวนั เพื่อปลูกฝังการมีส่วนร่วมและการเสียสละให้
เกิดข้ึนในใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  

 

ผลการประเมินกระบวนการ 

๑. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
กระบวนการจดักิจกรรมของกิจกรรมจิตอาสาพาเข้าวดัสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

ผูเ้ขา้ร่วมผา่นกิจกรรมในลกัษณะของการท างานกลุ่มและการเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมไดแ้ลกเปล่ียน
ความรู้สึกและความคิดเห็นระหว่างกัน ตั้ งแต่จับคู่  ๒ คน จับกลุ่ม ๔คน และการนั่งพูดคุย
แลกเปล่ียนร่วมกนัทั้งหมด อีกทั้งยงัมีการสอดแทรกเร่ืองการฟังอย่างมีสติ โดยมีการออกแบบ
กระบวนการของกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 
- การท างานกลุ่ม ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหลายคนแสดงความคิดเห็นผา่นการเขียนบนัทึกถึง
ความประทบัใจในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น สัมผสัไดถึ้งรอยยิม้และความสุข อีกทั้งยงั
รู้สึกสนุกสนานในระหวา่งท ากิจกรรม 

  

“รู้สึกดีใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการร่วมกันท าความสะอาด ท าให้นึกถึง
สมยัเดก็ท่ีตามยายไปวัด เห็นทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันท าความสะอาด มัน
เป็นสังคมท่ีมีความสุข ไม่วุ่นวาย ไม่รีบร้อน มีแต่รอยยิม้และเสียงหัวเราะ 
ถึงแม้ใบหน้าจะเตม็ไปด้วยเหง่ือ อยากให้มีกิจกรรมแบบนีเ้ร่ือยๆ” 
             (บ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

- การแสดงแลกเปลีย่นความคิดเห็น การน ากิจกรรมเร่ืองการฟังอยา่งมีสติมาใชใ้นการ
สนทนาแลกเปล่ียน มีผลท าให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีการเปิดรับฟัง ยินดีท่ีท าความรู้จกั
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และ เขา้ใจเร่ืองราวของเพื่อนผูเ้ขา้ร่วมมากข้ึน อีกทั้งกิจกรรมการฟัง รวมถึงการเขียน
บนัทึกยงัเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมไดก้ลบัมาใคร่ครวญทบทวนตนเองอีก
ทางหน่ึง 

  
“ได้เรียนรู้ว่าเราสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับผู้ อ่ืนได้ไม่ว่าจะเพ่ิงพบหน้า 
เพ่ิงรู้จักเพราะเราทุกคนต่างเปิดใจ ยอมรับซ่ึงกันและกันและเราทุกคนก็มี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน นั้นคือ การท าให้ผู้ อ่ืนมีความสุข” 
        (ว., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘) 
 

นอกจากน้ีวทิยากรและกระบวนกร ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมให้กับผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม การตั้งค  าถามปลายเปิด การกระตุ้นให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้
กลับมาใคร่ครวญตนเอง รวมถึงสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลายและเป็นมิตร เป็นการสร้างพื้นท่ี
ปลอดภยัให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจะกลา้แสดงความรู้สึกและแลกเปล่ียนความคิดเห็น อนัน าไปสู่
การเรียนรู้ร่วมกนัของทุกฝ่าย ไม่เพียงแค่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม แต่รวมถึงวิทยากร กระบวนกรและ
เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลกิจกรรม  

  
  ๒. ความเหมาะสมของกจิกรรม 

ตลอดระยะเวลาการจดักิจกรรมจ านวน ๖ คร้ัง คณะท างานโครงการฯ ไดมี้การปรับเปล่ียน
รูปแบบกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบับริบทของแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วดั ชุมชน
และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท าให้กิจกรรมท่ีจดัเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการคือ 
เปิดโอกาสใหค้นทัว่ไปไดท้  ากิจกรรมร่วมกบัวดัแต่ละแห่งในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเกิดความร่วมมือ
และพฒันาแนวทางการท างานร่วมกบัพระสงฆ ์และสามารถน าเสนอทางเลือกของการท าบุญ ท่ีท า
แลว้เกิดประโยชน์ตน (ผูท้  า) และประโยชน์ท่าน (วดั-ชุมชน-สังคม) 

นอกจากน้ี ภาพรวมของกิจกรรมถือวา่มีความเหมาะสม เพราะเป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมไดก้ลบัมาทบทวนตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง ไดเ้ปิดใจรู้จกัเพื่อนใหม่และเกิดความเขา้ใจ
เร่ืองการท าบุญเพิ่มข้ึน ท่ีส าคญัคือ ผูเ้ขา้ร่วมเกิดความพึงพอใจจากการไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและน า
ประสบการณ์และความรู้ท่ีได้รับไปใช้ต่อยอดในการด าเนินชีวิต รวมถึงเกิดการรวมกลุ่มจัด
กิจกรรมงานบุญในลกัษณะน้ีใหเ้ป็นท่ีแพร่หลายมากข้ึน 

 
 
 
     



๖๕ 

 

ผลการด าเนินกจิกรรม 
๑. ความพงึพอใจและความประทบัใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
  (๑) ความพงึพอใจต่อวทิยากร 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหลายคนมีความรู้สึกท่ีดีและพึงพอใจในวิทยากรว่ามีความเป็น
กนัเอง และสามารถบรรยายธรรมไดอ้ย่างสนุกสนาน แต่แฝงไปดว้ยขอ้คิดในการด าเนิน
ชีวติ 

“รู้สึกดีใจ อ่ิมเอมใจ ได้รับธรรมะเตือนใจ ท้ังท่ีตอนแรกท่ีมาเพ่ือมาเป็น
เพ่ือนลูก เพราะไม่ได้ลงทะเบียนไว้ แต่เม่ือมาถึงแล้วกลับท าให้จิตใจปิติ
อย่างบอกไม่ถกู” 

                    (มอ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

“การบรรยายธรรมของพระอาจารย์ ชอบมาก ท่านได้เล่าถึงการท าบุญ
นั้นเป็นอานิสงส์ส่งไปถึงชาติหน้าและปัจจุบัน” 

       (พ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

“ได้ฟังพระท่านเทศนาธรรมให้ฟัง ก็รู้สึกสนุกดี เพราะท่านพูดไปกเ็ล่า
ยกตัวอย่างไป ไม่น่าเบ่ือเลย” 

(ป., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
 

(๒) ความพงึพอใจต่อเจ้าหน้าที่ดูแลกจิกรรม 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหลายคนมีความรู้สึกประทบัใจต่อเจา้หนา้ท่ี อยากขอบคุณและ

อยากจะมาร่วมเรียนรู้ดว้ยกนัอีก 
      

“ไม่เคยไปจิตอาสาท่ีไหนมาก่อนท่ีนี้เป็นท่ีแรก รู้สึกต่ืนเต้นมาก พ่ีๆ
น่ารักเป็นกันเอง” 

          (ก., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

“ขอขอบคุณพ่ีๆทีมงานท่ีได้จัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ และขออนุโมทนา
บุญกับส่ิงดีๆท่ีพ่ีๆทีมงานได้สร้างสรรค์กิจกรรมด้วยคะ  ส่ิงท่ีได้รับได้
ท าบุญอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวเอง และเป็นการท านุ
บ ารุงพระศาสนา และได้รู้จักกัลยาณมิตรท่ีมีอุดมการณ์เดียวกันคะ” 

          (น., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) 



๖๖ 

 

 
“ประทับใจทีมงานท่ีดูแลเอาใจใส่อย่างดี และชอบกิจกรรมถอดบทเรียน 
การได้พบปะพูดคุยกัน แลกเปล่ียนความคิดกัน ท าให้เรารู้จักกันมากขึน้ 
มีแนวคิดใหม่ๆ และขอบคุณนะคะ ท่ีท าให้พวกเราได้มาท ากิจกรรมดีๆ
แบบนี ้ขอเป็นก าลังใจในการท าความดีนะคะ” 

        (ส., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘) 
 

๒. ความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้เข้าร่วมทีม่ีต่อกจิกรรม 
จากการส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม ผลปรากฏวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ทุกคนมีทศันคติในแง่บวกต่อกิจกรรม รู้สึกดีท่ีเขา้ร่วมและไดรั้บส่ิงท่ีเป็นประโยชน์จากกิจกรรม 
รวมทั้งอยากใหมี้การจดักิจกรรมเช่นน้ีต่อไปอีก 

 
  

“ขอบคุณส าหรับกิจกรรมดีๆ และเป็นศูนย์รวมของมิตรภาพท่ีเร่ิมต้น จน
บางคนกลายเป็นเพ่ือนใหม่ท่ีเร่ิมพัฒนาสู่การสนิทสนมและรู้จักกันมาก
ขึน้  ค าว่าขอบคุณคงน้อยไปส าหรับความรู้สึกท่ีอยากจะบอก” 

       (ออ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘) 
     

“รู้สึกดีใจและภูมิใจมากท่ีได้ร่วมกิจกรรมในคร้ังนี ้ซ่ึงนีเ้ป็นคร้ังแรกท่ีได้
เข้าร่วมกับโครงการฯ การท าความสะอาดคร้ังนีแ้ม้จะเป็นเพียงกิจกรรม
เลก็ๆ แต่มนักลับเกิดความรู้สึกภูมิใจท่ีย่ิงใหญ่มากๆ จริงๆ /ส่ิงท่ีได้เรียนรู้
ว่าการท าบุญไม่จ าเป็นต้องใช้เงิน เราสามารถใช้ใจและแรงกายของเรา
ท าบุญได้ การร่วมแรง ร่วมใจ ได้พูดคุย ได้ช่วยเหลือกันถึงแม้เราจะไม่รู้
จกกัน ได้แลกเปล่ียนทัศนคติต่อกัน ได้รับรู้แนวความคิดใหม่ๆ /อยาก
ขอบคุณกิจกรรมท่ีดีมากจริงๆ อยากให้มีกิจกรรมนีอี้กต่อๆ ไป” 

(ท., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘) 
 

“เป็นคร้ังแรกท่ีเคยได้มาท า เม่ือก่อนเคยคิดว่าจิตอาสาเป็นอะไรท่ีน่าเบ่ือ 
แต่วันนีท่ี้ฉันได้มาท า ท าให้ได้เปล่ียนความคิดจิตอาสาเป็นอะไรท่ีสนุก
ท าให้รู้จักเพ่ือนใหม่ กล้าพูดกล้าคุยกล้าทัก ท้ังท่ีคนท่ีเราพูดด้วยนั้นไม่
รู้จัก และได้ท าให้รู้ว่าการท่ีเราได้ท างานรวมกันกับคนมากมาย ต้อง



๖๗ 

 

วางตัวอย่างไร พ่ีเลีย้งเป็นกันเองดี ท ากิจกรรมคร้ังนีส้นุกมากและท าให้
หนูอยากมาอีก” 

(น., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
 

๓. ข้อค้นพบทีผู้่เข้าร่วมกจิกรรมได้เรียนรู้ 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม สามารถสรุปขอ้คน้พบท่ีหลากหลายจาก

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละคนออกมาเป็นหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
 

- การช าระล้างจิตใจตนเอง ผูเ้ขา้ร่วมส่วนใหญ่เขียนสะทอ้นความรู้สึกวา่ ในขณะท่ี
ก าลงัลงมือท างานจิตอาสา จิตใจก็ถูกขดัเกลาให้ใสสะอาดข้ึน ถือเป็นการพฒันา
จิตไปในตวั 
 

“ขณะท าหน้าท่ีลอกท่อระบายน า้จิตใจมุ่งมัน่ท่ีจะลอกส่ิงสกปรกออกให้
หมดขณะท ากพิ็จารณา ไปด้วยว่า ส่ิงท่ีก าลังท าอยู่นั้น นอกจากจะเป็นการ
ท าความสะอาด ยงัเป็นการช าระกิเลสไปด้วย คร้ังนีน้อกจากเป็นการท าใช้
แรงกายแล้วถือว่าเป็นการพัฒนาจิตใจและสติปัญญาอีกด้วย รู้สึกอ่ิมเอิบ 
เบิกบานกาย ใจ ท้ังก่อน ระหว่าง และหลังกิจกรรม” 
            (อ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
“ได้ฝึกสมาธิขณะท างาน ,ได้ท าสมาธิและฝึกสวดมนต์ไปพร้อมกับ
เพ่ือนๆ” 

(ย., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 
     “ท าความสะอาดวดัเปรียบเหมือนได้ช าระจิตใจขดัเกลาใจให้รู้สึกดีขึน้” 

(บ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

“โดยปกติมกัรู้สึกรังเกียจท่ีต้องมาล้างท่อ แต่พอได้ท ามนัท าให้รู้สึกว่ามนั
กแ็ค่ส่ิงท่ีเราปรุงแต่งไปเอง เวลาได้เห็นมนัสะอาดกรู้็สึกดี เหมือนดั่งจิตใจ
ของเราท่ีผ่านความรู้สึกและอารมณ์หลายอย่างท่ีหมกัหมม ต้องรู้จักท่ีจะ
ล้างท าความสะอาดมนับ้าง จิตใจเราจะได้เป็นสุขและผ่องใส” 

(ห., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘) 
 



๖๘ 

 

- เรียนรู้และเห็นมุมมองใหม่ในการท าบุญ การท างานจิตอาสาสามารถช่วยให้
ผูเ้ขา้ร่วมเขา้ใจเพิ่มข้ึนว่า การท าบุญไม่ใช่แค่บริจาคเงินหรือวตัถุส่ิงของ แต่การ
ท าบุญนั้นสามารถท าไดรู้ปแบบ เช่น การท างานเพื่อส่วนรวม เป็นตน้ 
  

“ทุกๆคร้ังจะชวนเพ่ือน หรือครอบครัวมาด้วยเสมอ เพราะอยากให้หลายๆ 
คนได้เห็นอีกมุมของการท าบุญท่ีมิใช่เพียงการให้ทาน บริจาคเงิน ถวาย
ส่ิงของสังฆทาน แต่เป็นการท าบุญโดยการสละเวลามาร่วมกันแบ่งปัน
สร้างสรรค์ส่ิงดีๆให้เกิดขึน้โดยการออกแรงออกความคิด ร่วมแรงร่วมใจ” 

(อ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
 

“ช่วยให้เดก็รุ่นใหม่เข้าใจว่าการท าบุญคืออะไร จากการกระท าไม่ใช่ค า
บอกเล่าหรือต าราเรียน ให้เรียนรู้การให้และการรับท่ีเกิดจากความสุขท่ีได้
ให้” 

(บ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

“เรียนรู้ถึงธรรมะให้การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การท าบุญไม่ได้แต่ไปวดัใส่
บาตร แต่การท าบุญมีช่องทางมากกว่าท่ีเราคิด และนั้นคือ จิตอาสา” 

(จ., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

“โดยปกติการท าบุญส่วนใหญ่กแ็ค่บริจาคเงินสละความตระหน่ีถ่ีเหนียว 
แต่พอได้ท ากิจกรรมแบบนีม้ันกเ็ป็นท าบุญอีก step กคื็อลดความเป็น
อัตตาลง โดยการลงแรงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคนจ านวนน้อยมกัจะคิดได้ว่าสามารถ
ท าบุญแบบนีไ้ด้เช่นกัน” 

(ห., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘) 
 

- ตระหนักถึงการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ผูเ้ขา้ร่วมหลายคนเกิดความตระหนกัรู้
ถึงศกัยภาพภายในตนเองวา่ เราสามารถท าประโยชน์เพื่อผูอ่ื้นไดม้ากกวา่ท่ีคาดคิด 
 

“พอมาร่วมกิจกรรมท าให้รู้ว่าฉันเองกท็ าประโยชน์กับคนอ่ืนได้ และย่ิงมี
เพ่ือนมาด้วยจากงานท่ีหนักๆ กก็ลายเป็นเบาได้เฉยเลย” 

(น., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 



๖๙ 

 

“การท าความสะอาดรู้สึกเหน่ือยแต่ก็สนุกดี ได้สร้างประโยชน์ให้
ส่วนรวม แล้วกไ็ด้รู้ว่ายงัมีคนท่ีมีจิตอาสาอยู่อีกหลายคน” 

(ท., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
 

- นึกถึงคนในครอบครัวมากขึ้น การทบทวนความรู้สึกนึกคิดของตนเองใน
ระหวา่งการลงมือท างานจิตอาสามีส่วนช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมไดร้ะลึกยอ้นถึงส่ิงดีๆ ท่ี
คนในครอบครัวเคยมอบใหแ้ก่ตนเอง 
 

“ประเดน็มนัอยู่ตรงท่ีโดนน า้ยาล้างห้องน า้กัดมือ เลยท าให้นึกถึงคุณแม่ท่ี
เป็นผู้ล้างห้องน า้ รู้สึกอยากขอบคุณท่านมากๆ ท่ีไม่เคยไม่เคยให้เราได้ท า
หรือเส่ียงท่ีจะบาดเจบ็ กลับไปบ้านจะไปกอดแม่สักที” 

(ช., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
     

๔. การเปลีย่นพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
จากบันทึกของผู ้เข้าร่วม ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนหน่ึงมีการปรับเปล่ียนทัศนคติและ

พฤติกรรมท่ีเอ้ือผลดีต่อการใชชี้วติและความเขา้ใจเร่ืองการท าบุญดว้ยจิตอาสา  
 

“ผมมาคิดได้ว่า เราท าทุกอย่าง กวาดวดั ไปโน่นไปนีม้ากมาย แต่กับแม่ 
ไม่เคยท า นึกได้ตอนไปจิตอาสาทุกคร้ัง ทุกวนันีก้คุ็ยกับแม่มากขึน้ นวด
ให้แม่” 

(น., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
 

“ท่ีมาเพราะเป็นส่วนหน่ึงในรายวิชาท่ีเรียน อาจารย์ก าหนดว่าต้องท างาน
อาสา 8 ช่ัวโมง กเ็ลยคิดว่าทุกคนท่ีมากค็งจะไม่ได้ตั้งใจมาเหมือนกัน แต่
พอมารู้จักได้พูดคุยกัน ส่วนใหญ่ท่ีมาท ามีความตั้งใจและสละเวลามาช่วย
จริงๆ จากตอนแรกท่ีไม่รู้สึกจนกระท่ังได้ท างานร่วมกันท าให้เห็นความ
ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ช่วยกันท างานอย่างสนุกสนานและ
เป็นกันเองมาก ท าให้รู้ว่าเรากส็ามารถเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยให้สังคมนีน่้า
อยู่ ย่ิงขึน้ได้ ถ้ามีโอกาสจะเข้าร่วมโครงการอาสาเร่ือยๆ คะ” 
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“ส่ิงท่ีอยากบอกกิจกรรมนี้ท าให้ได้รู้ว่าเราสามารถสร้างบุญได้โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นเงินทองเพียงอย่างเดียว แต่เราสามารถใช้แรงกายอุทิศให้
เกิดบุญได้เช่นกัน” 

     (ว., ขอ้มูลจากบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วม, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘) 
     

๕. การน ารูปแบบกจิกรรมไปประยุกต์ใช้จริงของผู้เข้าร่วม 
จากการสนทนากับเจ้าหน้าท่ีดูแลกิจกรรมและการสะท้อนความคิดเห็นของผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม พบว่า ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมส่วนหน่ึงได้มีการรวมกลุ่มและยกระดับตนเองข้ึนมาเป็น
ผูด้  าเนินการจดักิจกรรม โดยไดมี้การน ารูปแบบกิจกรรมจิตอาสาพาเขา้วดัไปประยุกตใ์ชใ้นการจดั
กิจกรรมในพื้นท่ีของตนเอง รวมถึงมีการจดักิจกรรมร่วมกบัองคก์รสาธารณกุศล อาทิเช่น กิจกรรม
ลา้งป่าชา้ร่วมกบัมูลนิธิปอเตก็ต๊ึง เป็นตน้ 

 
 จุดแข็งของกจิกรรม 
คณะผูป้ระเมินไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาบริบทและปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้เพื่อ

คน้หาจุดแขง็ของกิจกรรมจิตอาสาพาเขา้วดั โดยจดัท าการสรุปเป็นประเด็นส าคญัดงัน้ี 
๑. ด้านบุคลากร สามารถจ าแนกเป็น ๓ ส่วนด้วยกนัคือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวิทยากร และ

เจา้หนา้ท่ีดูแลกิจกรรม 
- ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ เป็นผูท่ี้มีความสนใจท างานจิตอาสาและตั้งใจมา

ท าบุญกับวดั อีกทั้ งยงัให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเตรียมตัวและเตรียมวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการท ากิจกรรม พร้อมทั้งยอมรับและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจาก
วิทยากร เจา้หน้าท่ีดูแลกิจกรรม รวมถึงผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยกนั ยิ่งไปกว่านั้นยงัไดมี้
การน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

- วิทยากรเป็นพระสงฆ์ ท่ี มีความรู้และความเ ช่ียวชาญในหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและสร้างแรงบนัดาลใจในการท าส่ิงดีงามให้แก่ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากน้ี ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความรู้สึกประทบัใจในความเป็นกนัเองและช่ืนชมการ
บรรยายท่ีสนุกสนานแต่แฝงไปดว้ยหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาและขอ้คิดท่ีสามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริงในการด าเนินชีวติ 

- เจ้าหน้าท่ีดูแลกิจกรรม เป็นผูมี้ประสบการณ์ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมตั้ งแต่
เร่ิมแรก ท าให้เข้าใจระบบขั้นตอนการท างาน และสามารถออกแบบกิจกรรมท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมไดเ้ป็นอยา่งดี พร้อมทั้งมีความปรารถนาดีท่ีอยาก
เห็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดก้ลบัมาส ารวจท าความรู้จกัและเขา้ใจตนเองมากข้ึน  



๗๑ 

 

๒. ด้านกระบวนการ การออกแบบกิจกรรมในปีน้ีมุ่งเน้นท่ีจะให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดเ้กิด
ความเขา้ใจเร่ืองการท าบุญตามหลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ในพระพุทธศาสนาผา่นการท างาน
จิตอาสา การฟังธรรมบรรยายและฝึกการปฏิบติัสมาธิภาวนา  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก รวมถึงประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการท า
กิจกรรมผา่นการเขียนบนัทึก (Journal) และการแลกเปล่ียนสนทนาทั้งในกลุ่มย่อยและ
กลุ่มใหญ่ นอกจากน้ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนหน่ึงได้มีการรวมกลุ่มและท ารูปแบบ
กิจกรรมไปประยกุตใ์ชจ้ดักิจกรรมลกัษณะน้ีข้ึนในพื้นท่ีของตนเอง 

๓.สถานทีจั่ดกจิกรรมและอุปกรณ์ สถานท่ีจดักิจกรรมเป็นพื้นท่ีโล่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก
และปริมาณแสงท่ีเหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์แบบพกพาท่ีสามารถเคล่ือนย้ายได ้
สอดคลอ้งกบัรูปแบบการนัง่เป็นการนัง่แบบลอ้มวงในการสนทนาและกิจกรรมสันทนา
การ รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาท่ีเนน้การท าความสะอาดพื้นท่ีบริเวณวดั ทวา่ ดว้ยลกัษณะ
เปิดโล่งอาจมีความไม่สะดวกส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นผูสู้งอายุ  อย่างไรก็ตาม 
เจา้หนา้ท่ีดูแลกิจกรรมไดแ้กไ้ขปัญหาน้ีโดยการจดัเกา้อ้ีเสริม  

 
 
  ข้อเสนอเพือ่การพฒันาในโอกาสต่อไป 

๑. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพาเข้าวัดอย่างต่อเน่ือง จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม คณะผูป้ระเมิน พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเห็นประโยชน์ท่ีได้รับจาก
กิจกรรมน้ี นอกจากเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองการท าบุญมากข้ึน ยงัได้มีโอกาสทบทวน
ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีผา่นมาในชีวติของตนเอง จนน าไปสู่การเห็นศกัยภาพภายใน
ของตนเองท่ีสามารถท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เห็นคุณค่าของสมาชิกในครอบครัว
และผูค้นในสังคม อีกทั้งยงัมีความตอ้งการและสนบัสนุนให้จดักิจกรรมน้ีต่อเน่ืองในปี
ต่อไป เพื่อใหผู้อ่ื้นไดมี้โอกาสรับประสบการณ์ดีๆอยา่งน้ีเช่นเดียวกบัตนเอง 

๒. การเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้แนะน าความส าคัญและกิจกรรมของวัด การจดัช่วงเวลา
เล็กน้อยให้พระสงฆ์ผูเ้ป็นวิทยากรหลกัของกิจกรรมในแต่ละคร้ังไดมี้โอกาสแนะน า
ประวติัความเป็นมาและกิจกรรมต่างๆของวดั สามารถช่วยให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมี
ทางเลือกเพิ่มข้ึนในการเลือกสถานท่ีท าบุญหรือเขา้ร่วมการอบรมปฏิบติัธรรม รวมทั้ง
ยงัเป็นการส่งเสริมพระสงฆ์ให้ไดก้ลบัมาทบทวนบทบาทในการเป็นเน้ือนาบุญผูธ้ ารง
รักษาพระพุทธศาสนา ถือเป็นจุดเร่ิมในการลดช่องว่างและสร้างสัมพนัธภาพระหว่าง
คณะท างานโครงการฯ พระสงฆแ์ละผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอีกวธีิหน่ึง 

๓. การเสริมแรงยกระดับผู้เข้าร่วมกจิกรรมสู่ภาคีเครือข่าย จากการท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วน
หน่ึงไดมี้การรวมกลุ่มเพื่อจะจดักิจกรรมในลกัษณะเดียวกนักบักิจกรรมจิตอาสาพาเขา้
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วดั โดยได้มีน ารูปแบบกิจกรรมไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและการด าเนิน
กิจกรรมของตนเอง คณะท างานโครงการฯ จึงควรจดัหาแนวทางในการเสริมความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มน้ี อาจเร่ิมจากนดัพูดคุยอย่างไม่
เป็นทางการและเชิญชวนให้ร่วมมือกนัขบัเคล่ือนแนวคิดเร่ืองวฒันธรรมการท าบุญให้
แพร่หลายมากข้ึน จนถึงระดบัการยกความสัมพนัธ์เป็นภาคีเครือข่ายในอนาคต 

๔. พืน้ที่ในการเผยแพร่ผลงาน นอกจากการเผยแพร่ขอ้คิดท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซด์ (Website) และเฟสบุ๊ก (Facebook) ของโครงการ
ฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสา คณะท างานโครงการฯ ควรมีการจดัถอดบทเรียนแนวคิดและ
การออกแบบกิจกรรม โดยจดัรวบรวมเน้ือหาตีพิมพ์เป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก (Pocket 
book) เพื่อใช้เป็นส่ือในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แก่ผูค้นในสังคมในวงกวา้ง โดย
เสนอใหมี้ทั้งการจดัจ าหน่ายและการจดัวางตามหอ้งสมุดของโรงเรียนและมหาวทิยาลยั  

  
ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะดงักล่าวขา้งตน้เป็นเพียงแนวทางส าหรับการพฒันากิจกรรมในอนาคต 

คณะท างานโครงการฯควรพิจารณาเลือกใชใ้หเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทพื้นท่ีและวตัถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว ้ 
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๔.๒ งานขยาย พฒันาศักยภาพและสร้างภาคเีชิงยทุธศาสตร์  

การประเมินกิจกรรมในส่วนแผนงานน้ี คณะผูป้ระเมินใชว้ธีิเขียนเชิงพรรณนาเป็นหลกั ผา่นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งแบบเชิงลึกในบุคคล จากนั้นจึงน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์และสังเคราะห์เป็นขอ้สรุปและขอ้เสนอเพื่อการพฒันาในโอกาสต่อไป โดยมุ่งเนน้พิจารณาถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง แผนการด าเนินงาน สภาพแวดลอ้ม 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน เป็นตน้ เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและส่ิงท่ีควรปรับปรุง รวมถึงผลผลิตท่ีเกิดข้ึน
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ั้ง ๓ ขอ้ของแผนงานในส่วนน้ี คือ 

๑. ขยายแนวร่วมภาคีใหม่ เพื่อสร้างฐานการขบัเคล่ือนงานท่ีกวา้งข้ึน 
๒. พฒันาศกัยภาพภาคีทัว่ไป (องคก์รจิตอาสา,CSR) ใหมี้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เร่ืองฉลาดท าบุญ 

เพื่อสร้างให้เกิดภาคีเชิงยทุธศาสตร์ในอนาคต 
๓. ขบัเคล่ือนงานร่วมกบัภาคีเชิงยทุธศาสตร์ เพื่อท าหนา้ท่ีส่ือสารรณรงคเ์ร่ืองฉลาดท าบุญ ดว้ย

การประยกุตเ์น้ือหาดงักล่าวเขา้กบักระบวนการในกิจกรรมของตน 
โดยจะท าการน าเสนอผลการประเมินเรียงตามล าดบั คือ ๑) งานขยายและพฒันาศกัยภาพแนวร่วม

ภาคี และ ๒) งานพฒันาศกัยภาพภาคีจิตอาสา  
 

๔.๒.๑ งานขยายและพฒันาศักยภาพแนวร่วมภาคี 
งานในส่วนน้ีเนน้การเชิญชวนและร่วมมือกบับริษทัและองคก์รภาคธุรกิจท่ีสนใจการท าธุรกิจเพื่อ

สังคม (CSR-Corporate Social Responsibility) เขา้มาเป็นแนวร่วมในการขยายแนวคิดเร่ืองการท าบุญท่ี

ถูกตอ้ง ซ่ึงมีผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 

 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า 
 การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของบุคลากร
และทรัพยากรต่างๆ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีโครงการ แผนการด าเนินงาน รวมทั้งส่ิงต่างๆท่ีเป็นปัจจยัและส่งผลต่อ
การด าเนินงาน ซ่ึงมีผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 
 ๑.บุคลากร 

คุณพรทิพย ์ฝนหว่านไฟ หัวหน้าโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัใน
การขบัเคล่ือนงานในส่วนน้ีให้เป็นไปดว้ยความราบร่ืน โดยคุณพรทิพย ์ถือวา่ เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองการท าบุญด้วยจิตอาสาและยงัมีประสบการณ์การรับผิดชอบดูแลโครงการฯตั้งแต่แรกเร่ิม จึงท าให้
เขา้ใจระบบขั้นตอนการท างาน การเห็นอุปสรรคและขอ้จ ากดัต่างๆเป็นอยา่งดี 
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 ๒. การออกแบบวธีิการด าเนินงาน 
การออกแบบวธีิด าเนินงานให้เหมาะสมถือเป็นปัจจยัส าคญัในการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ซ่ึงมี

ผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 
(๑) เนือ้หาหลกั  
เน้นการสร้างความเข้าใจเร่ืองการท าบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ในพระพุทธศาสนาและการจัด

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(๒) วธีิการด าเนินงาน 
คณะท างานโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ ไดมี้การวางแผนวิธีการด าเนินงานไว ้๔ 

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
๒.๑ ประสานงานองคก์รภาคธุรกิจเพื่อเชิญชวนเขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการอยา่ง

นอ้ย ๑๐- ๑๕ องคก์ร 
๒.๒ จดัอบรมเชิงปฏิบติัการอยา่งนอ้ย ๑ คร้ัง เพื่อให้ความรู้แนวคิดเก่ียวกบัการ

ท าบุญท่ีถูกตอ้งและเรียนรู้เคร่ืองมือกระบวนการ (Tool Kit) ท่ีจะน าไปจดั
กบัพนกังานบริษทันั้นๆ 

๒.๓ จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้หลงัจากการน าเคร่ืองมือกระบวนการ(Tool Kit) 
ไปใชอ้ยา่งนอ้ย ๒ คร้ัง 

๒.๔ ประสานงานความร่วมมือในการต่อยอดงานฉลาดท าบุญร่วมกนัต่อไป 
คณะผูป้ระเมินพบวา่ การขบัเคล่ือนในส่วนน้ียงัอยูใ่นขั้นตอนการประสานงานและรอผล

ตอบรับจากองคก์รภาคธุรกิจ 
(๓) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

  เน่ืองจากแผนงานในส่วนน้ีถูกก าหนดเป็นแผนยทุธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนโครงการฉลาด
ท าบุญดว้ยจิตอาสาในระยะยาว ระยะเวลาการด าเนินงานจึงไม่ใช่แค่ช่วงระยะเวลาการขบัเคล่ือน
งานในปีท่ี ๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ภายใตทุ้นสนบัสนุนจากส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
 ผลการประเมินกระบวนการ 

เน่ืองดว้ยกระบวนการหลกัของการด าเนินงานอยูใ่นขั้นตอนการติดต่อประสานงานกบับริษทัและ
องคก์รภาคธุรกิจ จึงอาจกล่าวไดว้า่กระบวนการยงัอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้ของแผนวธีิการด าเนินงาน  

 
  ผลการด าเนินงาน 
 การปรากฏผลของแผนงานในส่วนน้ีอาจยงัไม่ชดัเจน เน่ืองจากแผนงานน้ีเป็นยุทธศาสตร์ในการ
ขบัเคล่ือนการสร้างวฒันธรรมฉลาดท าบุญด้วยจิตอาสาให้เป็นท่ีรับรู้ในวงกวา้ง จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้ง
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ขบัเคล่ือนงานอยา่งใส่ใจรายละเอียดและรอบคอบ ผลลพัธ์จึงเป็นการผุดปรากฏข้ึนเป็นล าดบัทีละขั้นตอน 
แต่ในแง่ของระดับความสนใจและการบรรลุเป้าหมายในอนาคตถือว่ามีทิศทางแนวโน้มท่ีดี โดย
กระบวนการจดักิจกรรมของเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไดรั้บความสนใจจากบริษทั
ใหญ่ระดบัประเทศ อาทิเช่น  เครือซิเมนตไ์ทย (เอสซีจี) ซ่ึงไดมี้การติดต่อคณะท างานโครงการให้เขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงในการจดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรของบริษทั 
 
 จุดแข็งของแผนงาน 
 คณะผูป้ระเมินไดว้เิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาบริบทและปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้เพื่อคน้หาจุด
แขง็ของงานขยายและพฒันาศกัยภาพแนวร่วมภาคี โดยจดัท าการสรุปเป็นประเด็นส าคญัดงัน้ี 

๑. ด้านบุคลากร ผูรั้บผิดชอบแผนงานเป็นผูมี้ประสบการณ์ดูแลรับผิดชอบโครงการฉลาดท าบุญ
ดว้ยจิตอาสาตั้งแต่เร่ิมแรก ท าให้เขา้ใจระบบขั้นตอนการท างานและมีฉนัทะในการขบัเคล่ือน
งานใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 

๒. ด้านกระบวนการ คณะผูป้ระเมินพบว่า เน้ือหาหลกัท่ีตอ้งการใช้ในการส่ือสารเร่ืองการท าบุญ
ดว้ยจิตอาสา พร้อมทั้งขั้นตอนวธีิการด าเนินงานเป็นไปอยา่งชดัเจน  

 
 ข้อเสนอเพือ่การพฒันาในโอกาสต่อไป 

๑.    การวางแผนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนวฒันธรรมการท าบุญดว้ยจิตอาสาควร
เร่ิมจากการส่ือสารแนวคิดเร่ืองการท าบุญท่ีถูกตอ้ง เพื่อสร้างความเขา้ใจกบัองคก์รภาคธุรกิจท่ี
มีแนวโนม้ในการเขา้ร่วมเป็นองคก์รภาคีเครือข่าย จากนั้นจึงเป็นการประชุมก าหนดเป้าหมาย
ในการท างานร่วมกนั โดยมุ่งเน้นท่ีการร่วมแบ่งปันทรัพยากรและก าหนดแผนทิศทางการ
ส่ือสารวฒันธรรมท าบุญดว้ยจิตอาสาสู่สังคมตามก าหนดเวลา ๓ ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว  

๒.   การจัดท าแผนงบประมาณ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนงบประมาณจึงมี
ความจ าเป็นอยา่งยิ่ง ซ่ึงจะท าให้คณะท างานโครงการฯ ไดท้ราบถึงงบประมาณท่ีตอ้งใช้จริง
และส่งผลต่อการมีระยะเวลาเพียงพอในการหาผูส้นับสนุน อีกทั้งยงัเป็นการควบคุมและ
สามารถลดทอนค่าใชจ่้ายท่ีเกินความจ าเป็น 

๓.  การจัดเวทีเรียนรู้สาธารณะ (Public Forum) โดยส่งจดหมายเชิญวิทยากรซ่ึงเป็นผูท้  างานเพื่อ
สังคมและมีบทบาทในการบริหารงานองค์กรภาคธุรกิจมาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์และ
ทศันคติเร่ืองการมีจิตอาสาในสถานท่ีท่ีสะดวกต่อการเดินทางและมีพื้นท่ีเพียงพอต่อการ
รองรับผูค้นจ านวนมาก นอกจากเป็นช่องทางในการเผยแพร่แนวคิดเร่ืองการท าบุญดว้ยจิต
อาสาสู่ภาคประชาชนและสังคมในวงกวา้ง ยงัเป็นบนัไดแห่งโอกาสในการสร้างสัมพนัธภาพ
กบัองคก์รภาคธุรกิจอนัน าไปสู่การประสานความร่วมมือในอนาคต 
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อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงแนวทางส าหรับการพัฒนาในอนาคต 
คณะท างานโครงการฯควรพิจารณาเลือกใชใ้หเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นหลกั 
 
๔.๒.๒ งานพฒันาศักยภาพภาคีจิตอาสา 

งานในส่วนน้ีเนน้การพฒันาองคก์รภาคีให้เป็นองคก์รท่ีสามารถน าแนวคิดฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสา

ประยกุตเ์ขา้กบัการท างานขององคก์รจนเกิดเป็นพื้นท่ีการท างานเชิงยทุธศาสตร์ ซ่ึงมีผลการประเมิน

ดงัต่อไปน้ี 

 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า 
 การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของบุคลากร
และทรัพยากรต่างๆ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีโครงการ แผนการด าเนินงาน รวมทั้งส่ิงต่างๆท่ีเป็นปัจจยัและส่งผลต่อ
การด าเนินงาน ซ่ึงมีผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 
 ๑. บุคลากร 
  (๑) องค์กรภาคี 

 ผูเ้ขา้ร่วมพฒันาศกัยภาพภาคีจิตอาสาในปีน้ี คือ คณะท างานหลกัขององค์กรภาคีท่ีท างาน
ร่วม จ านวน ๑๔ คนจาก ๑๑ องคก์ร ประกอบดว้ย ๑) กลุ่มหุ่นไล่กา ๒) กลุ่มโรงบ่มอารมณ์สุข ๓) 
กลุ่มท าดีมะ ๔) บ้านช่างคิดช่างท า ๕) มูลนิธิอาสาสมคัรเพื่อสังคม ๖) เครือข่ายชีวิตสิกขา ๗) 
มูลนิธิกระจกเงา ๘) มูลนิธิส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ๙) มูลนิธิสุขภาพไทย ๑๐) 
สวนลมหายใจอนัสงดั และ ๑๑) ชุมชนตลาดปีนัง โดยผูเ้ขา้ร่วมส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ท  างานร่วมกบั
โครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาตั้งแต่แรกเร่ิมนบัจากปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบนั จึงมีความเขา้ใจใน
ทิศทางและเป้าหมายของโครงการฯ และพร้อมใหค้วามร่วมมือในการท างานร่วมกนั 

  (๒) เจ้าหน้าทีโ่ครงการ 
 คณะท างานโครงการฉลาดท าบุญด้วยจิตอาสาปี ๓  เป็นแกนหลกัในการขบัเคล่ือนงาน
พฒันาศกัยภาพองคก์รภาคี ทั้งน้ีคณะท างานโครงการฯ ถือวา่เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการ
ท าบุญดว้ยจิตอาสาและเขา้ใจระบบขั้นตอนการท างาน การเห็นอุปสรรคและขอ้จ ากดัต่างๆเป็น
อยา่งดี 

 ๒. การออกแบบวธีิการด าเนินงาน 
 การออกแบบวธีิด าเนินงานให้เหมาะสมถือเป็นปัจจยัส าคญัในการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ซ่ึงมี
ผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 

(๑) เนือ้หาหลกั  
เนน้การสร้างความเขา้ใจเร่ืองการท าบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ในพระพุทธศาสนาและการพฒันามิติ

ดา้นจิตใจและการจดักระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 



๗๗ 

 

(๒) แนวคิดการออกแบบกระบวนการวธีิการด าเนินงาน 
คณะท างานโครงการฉลาดท าบุญด้วยจิตอาสาปี ๓ ได้ออกแบบวิธีการด าเนินงานบน

รากฐานการนิยามความเป็นภาคีเครือข่าย ว่าเป็นพนัธมิตรท่ีท างานโดยมีจุดมุ่งหมายในการ
ขบัเคล่ือนงานดา้นจิตอาสาร่วมกนั คณะท างานโครงการฯจึงออกแบบการประชุมประจ าเดือนใน
ลกัษณะของพื้นท่ีแห่งการแบ่งปันและรับฟัง โดยคาดหวงัให้การประชุมแต่ละคร้ังมีการแบ่งปัน
เร่ืองราวท่ีแต่ละองคก์รไดจ้ดักิจกรรมให้แก่อาสาสมคัร ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ปัญหาและ
อุปสรรค เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นระหวา่งองคก์ร
ภาคีดว้ยกนั รวมถึงยงัเป็นการเสริมพลงัซ่ึงกนัและกนั  

ในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบติัการ คณะท างานโครงการฯ มีความตั้งใจและปรารถนาดี
ในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรองค์กรภาคีให้เป็นผูท่ี้มีทศันคติมีความเห็นท่ีถูกตอ้งในเร่ืองการ
ท าบุญ รวมถึงได้มีโอกาสกลบัมาส ารวจสภาพจิตใจของตนเองผ่านกิจกรรมประสบการณ์ตรง 
เพราะการท่ีองค์กรภาคีจะจดัการเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้อาสาสมคัรสามารถเขา้ถึงและเขา้ใจเร่ืองบุญจาก
การท างานจิตอาสานั้น ผูด้  าเนินการจดักิจกรรมจะตอ้งมีความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงผา่นการลงมือปฏิบติัจริง
ดว้ยตนเองเสียก่อน 

นอกจากน้ี คณะท างานโครงการฯ ยงัคาดหวงัให้องค์กรภาคีน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้พร้อมทั้ง
แนวคิดเร่ืองการท าบุญด้วยจิตอาสาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาของตน โดย
คณะท างานโครงการฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นส่วนกลางในการให้ค  าปรึกษาและสนบัสนุนดา้นทรัพยากร
บุคคล รวมถึงการสนบัสนุนงบประมาณให้แก่องคก์รภาคีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งรับการสนบัสนุนใน
ส่วนน้ีเพื่อการขบัเคล่ือนกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 

(๓) วธีิการด าเนินงาน 
คณะท างานโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ ไดมี้การวางแผนวิธีการด าเนินงานไว ้๕ 

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
๓.๑ จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เพื่อสร้างความเขา้ใจและแนวคิดฉลาด

ท าบุญดว้ยจิตอาสาจ านวน ๑ คร้ัง 
๓.๒ จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เพื่อเรียนรู้มิติดา้นจิตใจ จ านวน ๑ คร้ัง 
๓.๓ จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เพื่อเรียนรู้เร่ืองทกัษะ เคร่ืองมือดา้น

ต่างๆ จ านวน ๖ คร้ัง (๒ เดือนต่อคร้ัง) 
๓.๔ จดัประชุมประจ าเดือนเพื่อติดตามและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั จ านวน 

๑๒ คร้ัง (เดือนละ ๑ คร้ัง) 
๓.๕ สร้างกระบวนการฉลาดท าบุญด้วยจิตอาสาผ่านกิจกรรมหน้างานของ

องคก์รต่างๆ อยา่งนอ้ยแห่งละ ๑ คร้ัง  



๗๘ 

 

จากการสัมภาษณ์ตวัแทนองค์กรภาคีแบบเชิงลึกในบุคคล คณะผูป้ระเมินพบว่าผูเ้ขา้ร่วม
ส่วนใหญ่เห็นว่าการออกแบบกิจกรรมพฒันาศกัยภาพและลกัษณะของกิจกรรมมีความเหมาะสม
และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ไดจ้ริงในกิจกรรมจิตอาสาของตน อย่างไรก็ดี ผูเ้ขา้ร่วมส่วนใหญ่มี
การสะทอ้นวา่ควรมีก าหนดตารางวนัและเวลาท่ีจะประชุมล่วงหนา้ร่วมกนั เพื่อความสะดวกในการ
เขา้ร่วมประชุมอยา่งต่อเน่ือง 

(๔) เทคนิควธีิการจัดกระบวนการ 
คณะผูป้ระเมินพบวา่ ในการประชุมแต่ละคร้ัง รูปแบบการส่ือสารระหว่างตวัแทนองคก์ร

ภาคีและคณะท างานโครงการฯ เป็นรูปแบบการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) ท่ีมี
การเปิดพื้นท่ีในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกหรือสนทนาแลกเปล่ียนระหวา่งกนั ตลอดจนการ
สร้างบรรยากาศผอ่นคลายเป็นกนัเอง เพื่อเอ้ือให้สร้างแรงกระตุน้และบรรยากาศท่ีเหมาะสมในการ
เรียนรู้ร่วมกนั 

(๕) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการด าเนินงานครอบคลุมเวลา ๑ ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘  โดยมีการก าหนดจัดประชุมประจ าเดือนท่ีหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ) เพื่อติดตามและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัจ านวน ๑๒ คร้ัง 
(เดือนละ ๑ คร้ัง) ในส่วนของการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) ใช้วิธีการก าหนดช่วงเวลาท่ี
สะดวกร่วมกนัระหวา่งคณะท างานโครงการฯและองคก์รภาคี  

อยา่งไรก็ตาม หลายองคก์รมีตารางเวลางานประจ าท่ีตอ้งรับผิดชอบจึงไม่สะดวกในการเขา้
ร่วมประชุมเป็นประจ าทุกเดือน หากมีการก าหนดตารางวนัและเวลาท่ีจะประชุมตลอดทั้งปี จะ
สามารถช่วยใหส้ะดวกต่อการจดัสรรตารางเวลางานและยงัสามารถเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
อย่างไรก็ตาม เร่ืองระยะทางไม่ใช่อุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุมหรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ แต่
อยา่งใด 
๓. สภาพแวดล้อมในการจัดงาน 

 สภาพแวดลอ้มถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีเอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้ระหวา่งวิทยากร เจา้หนา้ท่ีและผูเ้ขา้ร่วม
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อนัประกอบไปดว้ย สถานท่ี การจดัรูปแบบพื้นท่ีในการด าเนินกิจกรรม การ
ใชส่ื้อการสอน และการใชส่ื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(๑) สถานที ่
คณะท างานโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ ไดพ้ิจารณาเลือกหอจดหมายเหตุพุทธ

ทาส อินทปัญโญ (สวนโมกขก์รุงเทพฯ) ในการจดัประชุมประจ าเดือน เน่ืองจากมีการวางเป้าหมาย
ท่ีจะใชส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นพื้นท่ีหลกัในปฏิบติังานเชิงยทุธศาสตร์ อีกทั้งยงัเป็นการขยายความร่วมมือ
ในการท างานร่วมกนัระหวา่งเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมกบัมูลนิธิหอจดหมาย
เหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ทั้งน้ี ในส่วนของสถานท่ีส าหรับการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 



๗๙ 

 

คณะท างานโครงการฯ ไดมี้การก าหนดท่ีจะใชส้ถานท่ีจดัอบรมแบบรีสอร์ทท่ีจงัหวดักาญจนบุรี แต่
เน่ืองดว้ยความไม่ลงตวัเร่ืองเวลานัดหมาย คณะท างานโครงการฯจึงไดป้ระยุกต์น ากิจกรรมการ
เรียนรู้มิติด้านจิตใจมาใช้ในช่วงก่อนเร่ิมประชุมประจ าเดือน อาทิเช่น การปฏิบติัสมาธิภาวนา 
กิจกรรมเกมส์ไพ่ไขชีวิต เป็นตน้ รวมถึงยงัมีการอธิบายเสริมเร่ืองแนวคิดฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสา
ในระหวา่งการประชุม 

(๒) การจัดพืน้ที่ 
พื้นท่ีจัดการประชุมเป็นพื้นท่ีโล่งบริเวณชั้ น ๒ อาคารหอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปัญโญ สถานท่ีดงักล่าวมีอากาศถ่ายเทสะดวกและปริมาณแสงท่ีเหมาะสม โดยจดัรูปแบบการ
นัง่เป็นการนัง่แบบลอ้มวง เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม  

การจดัรูปแบบพื้นท่ีในลกัษณะน้ี ถือวา่สอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มใหญ่ 
กล่าวคือ เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีท าใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดมี้ส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติัและมี
โอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 

 

 
 
ภาพท่ี ๔.๔ การจดัพื้นท่ีประชุมประจ าเดือนเพื่อติดตามและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งคณะท างาน
โครงการฯ องคก์รภาคีและคณะผูป้ระเมิน (ถ่ายเม่ือ ๓ ธนัวาคม ๒๕๕๗) 
 

ผลการประเมินกระบวนการ 
 ๑. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม 

กระบวนการด าเนินงานพฒันาศกัยภาพภาคีจิตอาสาเปิดโอกาสให้องค์กรภาคีต่างๆไดแ้ลกเปล่ียน
ความรู้สึกและความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งน้ี ผูน้  าการสนทนาถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม การตั้งค  าถามปลายเปิด การกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้



๘๐ 

 

กลบัมาใคร่ครวญตนเอง รวมถึงสร้างบรรยากาศท่ีผอ่นคลายและเป็นมิตร เป็นการสร้างพื้นท่ีปลอดภยัให้แก่
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจะกลา้แสดงความรู้สึกและแลกเปล่ียนความคิดเห็น อนัน าไปสู่การเรียนรู้ร่วมกนั 

๒. ความเหมาะสมของการด าเนินงาน 
จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ตวัแทนองคก์รภาคีแบบเชิงลึกในบุคคล คณะ

ผูป้ระเมินพบว่า วิธีการด าเนินงานในภาพรวมถือว่ามีความเหมาะสมพอสมควร เพราะการประชุม
ประจ าเดือนเน้นเร่ืองความเขา้ใจแนวคิดการท าบุญดว้ยจิตอาสาซ่ึงถือเป็นการพฒันาคุณภาพจิตใจโดยตรง 
นอกจากน้ีวธีิด าเนินการประชุมสามารถช่วยผูเ้ขา้ร่วมไดก้ลบัมาทบทวนตนเอง ไดเ้ปิดใจแลกเปล่ียนและรับ
ฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั จุดส าคญัคือ องค์กรภาคีต่างๆมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมประชุม และมี
ฉนัทะในการขบัเคล่ือนเร่ืองการส่ือสารเผยแพร่วฒันธรรมการท าบุญดว้ยจิตอาสาร่วมกนั  

๓. การเสริมแรง 
 จากการสังเกตการณ์กระบวนการ พบวา่คณะท างานโครงการฯมีการน าหลกัแนวคิดการเสริมแรง
ทางสังคมมาใชส่้งเสริมใหอ้งคก์รภาคีเกิดการพฒันาทกัษะการเปิดใจและรับฟัง การทบทวนตนเองและส่ิงท่ี
ไดเ้รียนรู้จากการจดักิจกรรม โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

(๑) ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างคณะท างานโครงการฯกบัองค์กรภาคี 
จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์กลุ่มและการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกในบุคคล 

พบวา่ คณะท างานโครงการฯและองคก์รภาคีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะของเพื่อนมากกวา่ท่ีจะเป็น
แค่พนัธมิตรท่ีมาท างานเฉพาะกิจร่วมกนั ความสัมพนัธ์เกิดจากการรู้จกัคุน้เคยเป็นการส่วนตวัและ
การร่วมงานกนัเป็นระยะเวลานานกวา่ ๑๐ ปี  

 
“การมาเจอกันกเ็หมือนมาพบญาติ เขามาคุยมาพูดระบายเร่ืองส่วนตัวและเร่ืองงาน
ให้ฟัง เราก็รับฟัง ถ้าพูดถึงภาคีของฉลาดท าบุญ ก็เลยเป็นเหมือนว่าพ่ีน้องกัน 
ท างานด้วยกัน แต่มีภารกิจและเป้าหมายร่วม” 

(สัมภาษณ์กลุ่มคณะท างานโครงการฯ, ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
 
“ความหมายของการท างานร่วมกัน คือ เพ่ือนกันมาท างานด้วยกัน เราท างานแบบ
มีเป้าหมายร่วมกัน รู้จักกันดี รู้คอรู้ใจกัน” 
   (สัมภาษณ์กลุ่มองคก์รภาคี, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

 
(๒) การสะท้อนแลกเปลี่ยนมุมมองซ่ึงกนัและกนั 
การออกแบบวิธีการด าเนินงานมีการก าหนดลกัษณะการประชุมเป็นรูปแบบการเปิดพื้นท่ี

ใหมี้การพดูคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์การจดักิจกรรมระหวา่งคณะท างานโครงการฯ องคก์รภาคี 
และคณะผูป้ระเมิน ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพภาคีจิตอาสาอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดี 



๘๑ 

 

ผูเ้ขา้ร่วมส่วนใหญ่มีความคาดหวงัและความตอ้งการท่ีจะเขา้มาร่วมขบัเคล่ือนงานท าบุญดว้ยจิต
อาสาอยา่งใกลชิ้ดมากข้ึน 

 
 ผลการด าเนินงาน 
 ๑. ความพงึพอใจขององค์กรภาคีต่อคณะท างานโครงการฯ 
 คณะผูป้ระเมินพบว่า องค์กรภาคีมีความรู้สึกท่ีดีในฐานะเพื่อนและพึงพอใจในการท างานร่วมกบั
คณะท างานโครงการฯ ในระยะยาว 
 

“รู้สึกว่าเขาพร้อมจะสนับสนุนเราในทุกมิติ มีการสนับสนุนในแง่ของเคร่ืองมือใหม่ๆ เช่น 
เกมส์ไพ่ไขชีวิต” 

                             (สัมภาษณ์ตวัแทนองคก์รภาคีแบบเชิงลึกในบุคคล, ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 

๒. ความคิดเห็นขององค์กรภาคีทีม่ีต่อการด าเนินงาน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มและสมัภาษณ์แบบเชิงลึกในบุคคล คณะผูป้ระเมินสามารถสรุปประเด็นความ

คิดเห็นขององคก์รภาคีออกเป็น ๒ ประเด็นหลกัคือ 
(๑) ความคิดเห็นต่อการพฒันาศักยภาพบุคลากร 

 หลายองคก์รมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ อยากมีการแจง้วนัอบรมเชิงปฏิบติัการ 
(Workshop) ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ๒-๓ เดือน เพราะจะสะดวกในการก าหนดตารางเวลางานล่วงหนา้
และสามารถเขา้ร่วมการอบรมไดอ้ย่างพร้อมเพียงกนั เน่ืองจากท่ีผ่านมาเป็นการนดัหมายในระยะ
กระชั้นชิดจึงท าให้หลายองค์กรไม่สะดวกในการเข้าร่วมอบรม อน่ึง องค์กรภาคีตระหนักถึง
ประโยชน์ของการจดัประชุมประจ าเดือนและการอบรม เพราะเล็งเห็นว่าเป็นการเรียนรู้เคร่ืองมือ
ใหม่ๆท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมของตน ยงัเป็นการไดใ้ชเ้วลาเรียนรู้และท าความรู้จกักนัและ
กนัมากข้ึน 

(๒) ความคิดเห็นต่อการท างานร่วมกนัในฐานะภาคี 
หลายองคก์รเสนอให้มีการวางแผนการท างานร่วมกนัในระยะสั้น คือ ๑ ปีถดัไปและระยะ

ยาวคือ ๕ ปีถดัไป ทั้งน้ี หลายองคก์รคาดหวงัท่ีจะมีบทบาทในการขบัเคล่ือนงานท าบุญดว้ยจิตอาสา
อยา่งใกลชิ้ดมากข้ึน 

 
 จุดแข็งของแผนงาน 
 คณะผูป้ระเมินไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาบริบทและปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้เพื่อคน้หาจุด
แขง็ของงานพฒันาศกัยภาพภาคีจิตอาสา โดยจดัท าการสรุปเป็นประเด็นส าคญัดงัน้ี 
 



๘๒ 

 

๑. ด้านบุคลากร สามารถจ าแนกเป็น ๒ ส่วนดว้ยกนัคือองคก์รภาคีและเจา้หนา้ท่ีโครงการ 
- องคก์รภาคี เป็นองคก์รท่ีมีประสบการณ์และมุ่งมัน่ในการท างานจิตอาสา โดยหลาย
องคก์รเป็นองคก์รท่ีท างานร่วมกบัโครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาตั้งแต่แรกเร่ิม จึง
มีความเขา้ใจในทิศทางและเป้าหมายของโครงการฯ  

- คณะท างานโครงการฯ ถือวา่เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการท าบุญดว้ยจิตอาสา
และเข้าใจระบบขั้นตอนการท างาน การเห็นอุปสรรคและข้อจ ากัดต่างๆ รวมถึงมี
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัองคก์รภาคีในฐานะเพื่อน 

๒. ด้านกระบวนการ การออกแบบการด าเนินงานพฒันาศกัยภาพภาคีมุ่งเนน้ท่ีจะสร้างความเขา้ใจ
เร่ืองการท าบุญตามหลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ซ่ึงเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้และพฒันามิติดา้นจิตใจ 
รวมถึงการเรียนรู้ทกัษะและเคร่ืองมือใหม่ๆท่ีจะน าไปใชป้ระยุกตก์บักิจกรรมของตน ทั้งน้ีการ
สอดแทรกกระบวนการบอกเล่าความรู้สึกก่อนเร่ิมการประชุม (Check-in) ผนวกกับ
ความคุน้เคยสนิทสนมมีส่วนช่วยให้บรรยากาศของการด าเนินการประชุมเป็นไปด้วยความ
ผอ่นคลายและมีท่าทีของการสนบัสนุนเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 

๓. ด้านสถานที่ สถานท่ีจดักิจกรรมเป็นพื้นท่ีโล่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวกและปริมาณแสงท่ี
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัรูปแบบการนัง่เป็นการนัง่แบบลอ้มวงในการสนทนา  

 
 ข้อเสนอเพือ่การพฒันาในโอกาสต่อไป 

๑.  การวางแผนยุทธศาสตร์ร่วม ควรเร่ิมจากการทบทวนและสร้างความเขา้ใจแนวคิดเร่ืองการ
ท าบุญให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพราะองค์กรภาคีถือเป็นส่วนส าคญัของยุทธศาสตร์ หาก
องค์กรภาคียงัขาดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและลึกซ้ึงย่อมส่งผลต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีไม่
อาจเอ้ือให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเขา้ถึงและเขา้ใจเร่ืองการท าบุญด้วยจิตอาสา จากนั้นจึงเป็นการ
ประชุมก าหนดเป้าหมายในการท างานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นท่ีการร่วมแบ่งปันทรัพยากรและ
ก าหนดแผนทิศทางการส่ือสารวฒันธรรมท าบุญดว้ยจิตอาสาสู่สังคมตามก าหนดเวลา ๓ ระยะ 
คือ ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว  

๒. การจัดท าแผนงบประมาณ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนงบประมาณจึงมี
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงจะท าใหค้ณะท างานโครงการฯ ไดท้ราบถึงงบประมาณท่ีตอ้งใชจ้ริงและ
ส่งผลต่อการมีระยะเวลาเพียงพอในการหาผูส้นับสนุน อีกทั้งยงัเป็นการควบคุมและสามารถ
ลดทอนค่าใชจ่้ายท่ีเกินความจ าเป็น 

๓.การก าหนดบทบาทที่ชัดเจน การก าหนดบทบาทท่ีชดัเจนมีความส าคญัยิ่งในการขบัเคล่ือนแผน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย คณะท างานโครงการฯ สามารถวางบทบาทเป็นเพียงผู ้
ประสานงานและผูอ้  านวยความสะดวกในเร่ืองการจดัหาสถานท่ีส าหรับการจดักิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพองคก์รภาคี อาจรวมถึงเป็นผูท้  าหนา้ท่ีส่ือสารเร่ืองแนวคิดฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาแก่



๘๓ 

 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและผูใ้หค้  าปรึกษาแก่องคก์รภาคีในการออกแบบกิจกรรมจิตอาสาดว้ยแนวคิด
ฉลาดท าบุญ 

๔. การติดตามงานอย่างใกล้ชิด การลงพื้นท่ีใหค้วามช่วยเหลือและติดตามดูงานขององคก์รภาคีอยา่ง
ใกลชิ้ดเป็นการช่วยกระชบัและยกระดบัความสัมพนัธ์ให้แน่นแฟ้นข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการเสริม
พลงัแรงใจให้กบัองคก์รภาคี อีกทั้งยงัถือเป็นโอกาสดีของคณะท างานโครงการฯ ท่ีจะไดเ้รียนรู้
และเขา้ใจกิจกรรมขององคก์รภาคีผา่นประสบการณ์ตรง ซ่ึงส่งผลต่อการปรับทิศทางการท างาน
ร่วมกนัใหมี้ความลงตวัและสอดรับอยา่งกลมกลืนมากข้ึน 

๕. การจัดการและประสานงาน การจดัท าตารางกิจกรรมและตารางการประชุมตลอดทั้งปี รวมถึง
การก าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบการประสานงานกบัองคก์รภาคีโดยเฉพาะ ถือเป็นส่วนส าคญัท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมให้งานพัฒนาศักยภาพภาคีจิตอาสาบรรลุผล เน่ืองจากการเข้าร่วมประชุม
แลกเปล่ียนอย่างต่อเน่ืองจะช่วยให้คณะท างานโครงการฯและองค์กรภาคีสามารถปรับกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ทันท่วงที นอกจากนั้ นการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ยงัช่วยให้มีเวลาในการทบทวนทิศทางการท างานและความเขา้ใจเร่ืองการท าบุญ
ดว้ยจิตอาสาร่วมกนั 

๖. การจัดถอดบทเรียนการด าเนินงานร่วมกับองค์กรภาคี  คณะผู้ประเมินมีข้อเสนอให้เชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญมาช่วยออกแบบและด าเนินการถอดบทเรียนการด าเนินงานร่วมกบัองค์กรภาคี ผล
จากการจดัถอดบทเรียน นอกจากเป็นการทบทวนส่ิงท่ีด าเนินการใน ๑ ปีท่ีผา่นมา ยงัไดค้วามรู้
จากการท างานท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใชว้างแผนโครงการในปีถดัไป พร้อมทั้งยงัเป็นโอกาส
ในการสร้างความเขา้ใจเร่ืองการท าบุญดว้ยจิตอาสาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั อน่ึง การถอด
บทเรียนย ังมีประโยชน์ในแง่ของการเป็นพื้นท่ีการเรียนรู้ร่วมกันในการขับเคล่ือนงาน
ยุทธศาสตร์ อนัไดแ้ก่ การวางเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวท่ีสอดรับกนั รวมถึงการก าหนด
และจดัอนัดบัภารกิจส าคญัท่ีควรเร่งด าเนินการ เป็นตน้ 

 
 ทั้ งน้ี ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงแนวทางส าหรับการพัฒนากิจกรรมในอนาคต 
คณะท างานโครงการฯควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ีและวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว ้ 
      

 



๘๔ 

 

๔.๓ งานตดิตามและจัดการความรู้  

คณะท ำงำนโครงกำรฉลำดท ำบุญด้วยจิตอำสำปี ๓ ได้มีกำรจดัท ำข้อตกลงเพื่อกำรปฏิบติังำน
ติดตำมและประเมินผลกบัศูนยจิ์ตตปัญญำศึกษำ มหำวิทยำลยัมหิดล ซ่ึงมี ดร.สุปรียส์ กำญจนพิศศำล เป็น
ผูรั้บผดิชอบคณะผูป้ระเมิน โดยคณะผูป้ระเมินไดมี้กำรก ำหนดวตัถุประสงคห์ลกั ๔ ขอ้ของกำรติดตำมและ
ประเมินผล  ดงัต่อไปน้ี 

๑. เพื่อพฒันำชุดเคร่ืองมือกำรประเมินผลและตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จของโครงกำร 
๒.เพื่อเป็นกลไกในกำรติดตำมเก็บรวบรวมและสังเครำะห์ข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจำกกำร

ด ำเนินงำน 
๓.เพื่อให้ทรำบถึงขอ้มูล ควำมส ำเร็จและควำมกำ้วหนำ้ในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรว่ำ

บรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไวม้ำกนอ้ยเพียงใด 
๔.เพื่อให้ไดแ้นวทำงขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงพฒันำกำรด ำเนินของ

โครงกำรใหเ้ป็นไปตำมทิศทำงท่ีตอ้งกำร 
 โดยคณะผูป้ระเมินไดท้  ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกเอกสำรแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผูเ้ขำ้ร่วม
ในแต่ละกิจกรรม กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมถึงกำรสัมภำษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
คณะท ำงำนหลกัของโครงกำรฯ คณะท ำงำนหลกัขององคก์รภำคีท่ีท ำงำนร่วม บุคลำกรทำงแพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัโครงกำรอำสำขำ้งเตียง และตวัแทนพระสงฆจ์ำกกิจกรรมจิตอำสำพำเขำ้วดั  

นอกจำกน้ี คณะผูป้ระเมินยงัไดท้  ำกำรทบทวนแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำบุญดว้ยจิตอำสำและกำร
ประเมินผลแบบ Stufflebeam’s CIPP Model (๑๙๗๑) เพื่อใชเ้ป็นฐำนคิดหลกัในกำรวเิครำะห์และสังเครำะห์
ข้อมูลกระบวนกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต 

จำกกำรท ำงำนร่วมกบัคณะท ำงำนโครงกำรฉลำดท ำบุญด้วยจิตอำสำ คณะผูป้ระเมิน พบว่ำ องค์
ควำมรู้อนัเด่นชดัท่ีเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินงำนในปีน้ี คือ รูปแบบการจัดกจิกรรมจิตอาสาพาเข้าวดั 

กิจกรรมจิตอำสำพำเขำ้วดั ถือได้ว่ำเป็นกิจกรรมท่ีโดดเด่นกว่ำกิจกรรมจิตอำสำขององค์กรอ่ืนๆ 
ถึงแมว้ำ่อำจมีกิจกรรมของบำงองคก์รท่ีใชส้ถำนท่ีของวดัในกำรด ำเนินกิจกรรมเป็นหลกั แต่ก็เป็นกิจกรรม
ในรูปแบบของกำรจดัท ำส่ิงของถวำยวดั เช่น กำรสำนไมก้วำด หรือ กำรจดัท ำอำหำรเล้ียงพระสงฆ์ อำจ
กล่ำวไดว้ำ่ กิจกรรมส่วนใหญ่เนน้ไปท่ีงำนจิตอำสำในรูปแบบของกำรสละกำยเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือ 
ไวยำวจัมยั เท่ำนั้น ทั้งท่ีแทจ้ริงแลว้งำนจิตอำสำเป็นงำนปฏิบติัท่ีครอบคลุมถึงกำรท ำบุญตำมหลกับุญกิริยำ
วตัถุทั้ ง ๑๐ ข้อ โดยเร่ิมจำก กำรมีทศันคติควำมเห็นท่ีถูกต้อง หรือ ทิฏฐุชุกรรม อนัเป็นหัวใจของกำร
ขบัเคล่ือนงำนจิตอำสำเพื่อเปล่ียนแปลงค่ำนิยมของคนในสังคม 

ด้วยเหตุน้ี คณะท ำงำนโครงกำรฉลำดท ำบุญด้วยจิตอำสำจึงเล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรสร้ำง
ทศันคติท่ีถูกตอ้งตำมครรลองธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผูเ้ขำ้ร่วม จึงออกแบบกิจกรรมให้มีกำรฝึกปฏิบติัสมำธิ



๘๕ 

 

ภำวนำเพื่อเป็นกำรพฒันำปัญญำจำกภำยในตน รวมทั้งกำรบรรยำยให้ควำมรู้เร่ืองกำรท ำบุญท่ีถูกตอ้งตำม
หลกัพระพุทธศำสนำ เพื่อให้ผูเ้ขำ้ร่วมตระหนักถึงควำมส ำคญัของงำนจิตอำสำในฐำนะช่องทำงพฒันำ
ตนเองอีกทำงหน่ึง จำกนั้นจึงค่อยลงมือท ำงำนจริงในเขตพื้นท่ีท่ีก ำหนด นอกจำกน้ียงัมีกำรสะท้อน
ควำมรู้สึกและส่ิงท่ีไดรู้้หลงัจำกเสร็จภำรกิจกำรท ำงำนจิตอำสำ เพื่อเป็นกำรกระตุน้ให้ผูเ้ขำ้ร่วมไดก้ลบัมำ
ส ำรวจ ใคร่ครวญและทบทวนตนเองอีกคร้ัง 

ปัจจยัท่ีท ำให้กิจกรรมจิตอำสำพำเขำ้วดัมีควำมโดดเด่นมำจำกกำรท่ีคณะท ำงำนโครงกำรฯ เปิดใจ
รับฟังเสียงสะท้อนควำมคิดเห็นของผูเ้ข้ำร่วมผสำนกับกำรคัดเลือกวิทยำกรและศำสนสถำนท่ีมีกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมควำมรู้และกำรปฏิบติัตำมหลกัธรรมของพระพุทธศำสนำอยำ่งเฉพำะเจำะจง นอกจำกน้ี
ยงัเลือกใช้กิจกรรมท่ีสำมำรถท ำให้ผูเ้ขำ้ร่วมเห็นผลลพัธ์ไดใ้นทนัทีทนัใด จึงสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจ
และตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูเ้ขำ้ร่วมท่ีมีควำมตั้งใจจะมำท ำงำนจิตอำสำพร้อมกบัท ำบุญควบคู่กนัได้
เป็นอยำ่งดี 

นอกจำกน้ี คณะผูป้ระเมิน พบว่ำ การน าเร่ืองศิลปะบ าบัดมาใช้ในงานอาสาข้างเตียง ได้รับควำม
สนใจและควำมเสียงตอบรับในแง่บวก โดยเฉพำะผูป่้วยเด็กและผูป้กครอง เน่ืองจำกกำรเขำ้มำมีปฏิสัมพนัธ์
กบัผูป่้วยระยะสุดทำ้ยมีควำมเปรำะปำงและตอ้งระมดัระวงัผลกระทบต่อจิตใจเป็นพิเศษ กำรใชก้ระบวนกำร
ศิลปะเป็นส่ือในกำรพูดคุยสำมำรถสร้ำงผ่อนคลำยและสร้ำงสัมพนัธภำพอนัดีระหว่ำงตวัอำสำขำ้งเตียงกบั
ผูป่้วยและญำติ รวมถึงบุคลำกรทำงแพทย ์

ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดให้เกิดควำมส ำเร็จนั้น สืบเน่ืองจำกกำรร่วมแรงร่วมใจของอำสำขำ้งเตียงท่ีตั้งใจ
ปฏิบติัตำมข้อตกลงอย่ำงเคร่งครัด พร้อมทั้งควำมเป็นผูรู้้จริงของวิทยำกรก็มีส่วนช่วยท ำให้กำรด ำเนิน
กิจกรรมมีควำมล่ืนไหล ทั้ งน้ี กำรท่ีคณะท ำงำนได้จัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประจ ำเดือนและ
ควำมสัมพนัธ์อนัดีของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัโครงกำรอำสำขำ้งเตียง ถือเป็นปัจจยัส ำคญัต่อกำรปรับทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรทำงจิตใจของผูป่้วย 

ยิง่ไปกวำ่นั้น ควำมส ำเร็จของคณะท ำงำนอีกประกำร คือ การวางบทบาทการท างานร่วมกับองค์กร
ภาคีในฐานะเพื่อน ถือเป็นส่วนส ำคญัท่ีท ำให้เกิดควำมสบำยใจในกำรท ำงำนร่วมกัน ควำมเอ้ืออำทร
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั กำรเปิดใจเรียนรู้ รวมถึงกำรวำงบทบำทเป็นท่ีปรึกษำ มำกกวำ่จะเป็นผูค้อยควบคุม
ตำมติดกำรท ำงำนทุกฝีกำ้ว จึงท ำให้เครือข่ำยควำมร่วมมือมีควำมแนบแน่นและสำมำรถท ำงำนร่วมกนัได้
เป็นระยะยำวนำนกวำ่ ๑๐ ปี  

ปัจจยัส ำคญัท่ีคณะท ำงำนโครงกำรฯ มอบให้แก่องค์กรภำคี คือ กำรจดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประจ ำเดือน รวมถึงกำรจดักิจกรรมพฒันำศกัยภำพบุคลำกร  

อยำ่งไรก็ดี กำรวำงแผนยทุธศำสตร์ขบัเคล่ือนกำรสร้ำงวฒันธรรมกำรท ำบุญดว้ยจิตอำสำให้เกิดข้ึน
ในสังคมไทยยงัคงเป็นเป้ำหมำยหลกัส ำคญัท่ีจะตอ้งมีกำรจดัวำงแนวทำงในกำรส่ือสำรองคค์วำมรู้เร่ืองกำร
ท ำบุญท่ีถูกตอ้งอยำ่งเป็นระบบ 
      



บทที ่๕ 
สรุป อภิปรายผลการประเมนิ และข้อเสนอแนะ 

 
 โครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาปี ๓ เป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่แนวคิดการท าบุญ
จากการท างานอาสาสมคัรตามหลักพระพุทธศาสนา อีกทั้งยงัสนับสนุนให้เยาวชนคนหนุ่มสาวเข้าถึง
ความสุขอนัประณีตและเกิดจิตส านึกอาสาสมคัรในการบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมถึงปรารถนาท่ีจะ
พฒันาศกัยภาพและสร้างภาคีเชิงยุทธศาสตร์ท่ีมีการน าศกัยภาพของศาสนาและศาสนธรรมมาเป็นพลงัใน
การสร้างสรรคส์ังคม 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการของทั้ง ๓ แผนงาน ไดพ้ิจารณาในส่วนของปัจจยั
น าเขา้ กระบวนการเรียนรู้ และผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน โดยคณะผูป้ระเมินมีการให้ขอ้มูลสะทอ้นแก่
คณะท างานโครงการฯและองคก์รภาคีตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ เพื่อปรับแนวทางการด าเนินงาน
ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
 บุคลากรในส่วนของปัจจัยน าเข้าอันหมายรวมทั้ ง ผูเ้ข้าร่วมโครงการ วิทยากร คณะท างาน
โครงการฯ คณะท างานองค์กรภาคี บุคลากรทางการแพทย์และพระสงฆ์ล้วนแต่เป็นผูมี้ฉันทะต่อการ
ขบัเคล่ือนวฒันธรรมการท าบุญดว้ยจิตอาสา ทั้งน้ี วิทยากรถือวา่เป็นผูมี้ความรู้และเขา้ใจแนวคิดและแนว
ปฏิบติัตามหลกับุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ในพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งดี ระยะเวลาและประสบการณ์การร่วมมือกนั
ท างานของคณะท างานโครงการฯและองคก์รภาคีก็เป็นแรงผลกัดนัชั้นดีในการออกแบบกิจกรรมจิตอาสาท่ี
สามารถผนวกองค์ความรู้เร่ืองบุญกิริยาวตัถู ๑๐ อย่างกลมกลืน อีกทั้งยงัตอบโจทย์ความต้องการของ
ผูเ้ขา้ร่วม 
 ในส่วนของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ผูเ้ขา้ร่วมส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีความสนใจในเร่ืองการท างานจิตอาสา มี
ความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการจดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการท ากิจกรรม พร้อมทั้งเปิดใจ
เรียนรู้และยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างอันหลากหลาย รวมถึงการน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั ยิง่ไปกวา่นั้น คือ ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มหน่ึงไดแ้สดงเจตจ านงท่ีอยากจะเขา้มาช่วยงานของโครงการฯ 
และยงัไดน้ ารูปแบบกิจกรรมไปประยกุตใ์ชจ้ดักิจกรรมจริงในพื้นท่ีของตนเอง 
 กระบวนการออกแบบกิจกรรมของโครงการฯ ไดรั้บการออกแบบโดยยึดหลกัแนวคิดบุญกิริยาวตัถุ 
๑๐ และจุดมุ่งหมายแห่งบุญ ๓ ระดบัเป็นแกนหลกั พร้อมทั้งค  านึงการท่ีองคก์รภาคีและบุคคลทัว่ไปสามารถ
ถอดรูปแบบกิจกรรมไปใชส้ร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงไดด้ว้ยตนเอง อนัจะเป็นผลดี
ต่อการขยายพื้นท่ีปฏิบติัการจิตอาสาแบบฉลาดท าบุญ โดยเน้นท่ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัขององค์กร
ภาคีและผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพื่อเปิดพื้นท่ีแห่งการรับฟังและน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาใช้ส ารวจทศันคติและโลก
ทศัน์ท่ีมีต่อการด าเนินชีวติของตนเอง อีกทั้งยงัมีการสอดแทรกการปฏิบติัสมาธิภาวนาเพื่อเป็นการพฒันามิติ
ดา้นจิตใจใหมี้ความมัน่คงและรู้ทนัอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมากยิง่ข้ึน   



๘๗ 

 

นอกจากน้ี คณะโครงการฯ ไดมี้การผสานแนวคิดเร่ืองฉลาดท าบุญเขา้กบักิจกรรมจิตอาสาขององคก์รภาคีท่ี
ไดด้ าเนินการอยู่แลว้ ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ีแตกต่างของผูค้นในสังคม แต่ยงัเป็นการ
ขยายช่องทางการส่ือสารและการรับรู้ให้เกิดข้ึนในวงกวา้งผา่นพื้นท่ีกิจกรรมอนัหลากหลาย  พร้อมทั้งเปิด
หนา้งานกิจกรรมร่วมกบัองคก์รภาคีในพื้นท่ียทุธศาสตร์หลกัของโครงการอยา่งสม ่าเสมอ  
 การเลือกหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นพื้นท่ียทุธศาสตร์หลกั ถือเป็นกลยุทธ์ท่ีตอ้งการ
ใช้ความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในฐานะของศาสนธรรมร่วมสมยั เพื่อกระตุน้และย  ้าเตือนการรับรู้ถึงกระแส
แห่งการขบัเคล่ือนวฒันธรรมการท าบุญดว้ยจิตอาสาอยู่อย่างต่อเน่ืองไม่ขาดสาย อีกทั้งความเป็นพื้นท่ีเปิด
โล่งขนาดใหญ่แวดลอ้มดว้ยธรรมชาติ ยงัส่งผลดีต่อความรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมท่ีจะเปิดรับการเรียนรู้
ร่วมกนัของผูเ้ขา้ร่วม คณะท างานโครงการฯและองคก์รภาคี 
 ทั้งน้ี ผลอนัเกิดจากการด าเนินงานของโครงการ แสดงให้เห็นถึงการมีจิตส านึกสาธารณะของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ การกลบัมาทบทวนตนเองและขยายความเขา้ใจเร่ืองการท าบุญผา่นการลงมือปฏิบติัจริง 
อนัท าใหเ้กิดการเรียนรู้กบัตวัเองและเกิดการเปล่ียนแปลงในแง่มุมท่ีหลากหลาย ดงัเช่น 

๑. เกิดการเรียนรู้และเห็นมุมมองใหม่ในการท าบุญ วา่การท าบุญไม่ใช่แค่การท าทาน การบริจาค
เงินหรือวตัถุส่ิงของ แต่บุญสามารถสร้างจากภายในตนเองผา่นการปฏิบติัสมาธิภาวนา การลง
แรงใจและแรงกายผา่นงานจิตอาสาก็เป็นช่องทางหน่ึงของการท าบุญแบบง่ายๆ ไม่จ  ากดัพื้นท่ี
และเวลา 

๒. การพฒันาจิตใจตนเองผ่านงานจิตอาสา ในขณะท่ีจิตก าลังมีสติและสมาธิจดจ่ออยู่กับการ
ปฏิบติัสมาธิภาวนาหรือการท างานจิตอาสาท่ีอยูต่รงหน้านั้น จิตใจของผูเ้ขา้ร่วมบงัเกิดมีความ
สงบ รู้สึกโปร่งโล่งสบายจากภาระความเครียดท่ีตนเองไดแ้บกไว ้

๓. ผูใ้ห ้คือ ผูท่ี้ไดรั้บอยา่งแทจ้ริง เป็นส่ิงท่ีผดุบงัเกิดข้ึนในหวัใจของผูเ้ขา้ร่วมหลายคน 
๔. การเห็นคุณค่าในตวัเอง ผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ไดก้ลบัมาเห็นศกัยภาพท่ีซ่อนอยู่ภายใน

ตนเองและตระหนึกถึงการท าคุณค่านั้นไปสร้างประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 
๕. เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงความคิด ทศันคติ มุมมองท่ีมีต่อชีวิต อนัส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีพร้อม

เปิดใจรับฟังและไม่ยดึติดกบัความคิดความเช่ือเดิมๆ 
๖. เกิดฉันทะท่ีอยากร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนกระแสแห่งวฒันธรรมการท าบุญดว้ยจิต

อาสาสู่การรับรู้ท่ีเพิ่มข้ึนของผูค้นในสังคม  
๗. เกิดการน ารูปแบบกิจกรรมฉลาดท าบุญไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นท่ี 

สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมท่ีอยากพฒันาตนเองและส่งต่อส่ิงดี
งามใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

ผลการด าเนินของโครงการเป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีอยากให้ผูเ้ขา้ร่วมและองค์กรภาคีเกิดความ
เขา้ใจและเขา้ถึงการท าบุญท่ีถูกตอ้งตามหลกัพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งสัมผสัความสุขอนัประณีตผา่นการ
บ าเพ็ญงานจิตอาสาสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมถึงความเป็นกัลยาณมิตรท่ีก่อตวั



๘๘ 

 

พฒันาข้ึนจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายท่ีปรารถนาสร้างวฒันธรรมฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาข้ึนใน
สังคมไทย สอดคล้องกับข้อสรุปเร่ืองประโยชน์ ๓ มิติท่ีอาสาสมคัรได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาของ อรศรี งามวิทยาพงศ ์(๒๕๔๙) คือ ๑) มิติกายภาพ อนัเป็นความสุขท่ี
เกิดจากการแบ่งปันวตัถุส่ิงของ เวลาหรือแรงกาย ๒) มิติสังคม หมายถึง การเกิดศรัทธาในตวัผูอ่ื้นและส่ิงดี
งามท่ีประสบเจอจนท าให้เกิดการเปิดใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ และ ๓) มิติจิตใจ หมายถึง การเกิดแรงใจท่ีจะพฒันา
จิตใจของตนเองและเห็นคุณค่าของตนเองท่ีสามารถสร้างประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

นอกจากน้ี ยงัสามารถตอบโจทยค์วามมุ่งหมายแห่งบุญ ๓ ระดบั คือ ๑) การท าบุญเพื่อประโยชน์สุข
ปัจจุบนัหรือทิฏฐธัมมิกตัถะ ๒) การท าบุญเพื่อประโยชน์สุขท่ีสูงข้ึนหรือสัมปรายิกตัถะ อนัหมายถึงการ
เรียนรู้ท่ีจะพฒันาจิตใจและปัญญาของตนเอง รวมถึงการมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผูอ่ื้น และ ๓) การท าบุญ
เพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมหรือปรมตัถะ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้มีโอกาสการสัมผสับุญ
ประเภทน้ีผา่นการปฏิบติัสมาธิภาวนาในแต่ละช่วงของกิจกรรม 
 
๕.๑ ข้อเสนอแนะเพือ่ปรับทศิทางในอนาคต 

การขบัเคล่ือนวฒันธรรมฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสา ถือเป็นการขบัเคล่ือนเพื่อเปล่ียนแปลงทศันคติ
ของผูค้นในสังคม ดงันั้นผลลพัธ์อาจไม่บรรลุเป้าประสงค์ทั้งหมดเพียงช่วงระยะเพียง ๑ ปี เน่ืองจากการ
เปล่ียนทศันคติของผูค้นจ าเป็นตอ้งใชเ้วลา คณะผูป้ระเมินจึงมีแนวทางขอ้เสนอส าหรับการพฒันาแผนงาน
ในระยะยาว โดยค านึงถึงความเป็นไปไดแ้ละขอ้จ ากดัของคณะท างานโครงการฯเป็นหลกั ดงัต่อไปน้ี 

๑. คณะท างานโครงการฯ สามารถวางบทบาทเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาแก่องค์กรภาคีในเร่ืองการ
ออกแบบกิจกรรมจิตอาสาแบบฉลาดท าบุญให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน รวมถึงการเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในเร่ืองประสานงานติดต่อสถานท่ีส าหรับจดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพภาคี 

๒. การวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการขบัเคล่ือนงานให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยการจดัท าแบบยทุธศาสตร์ควรมีการเชิญองคก์รภาคีมาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ประสานความเขา้ใจเร่ืองแนวคิดฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั พร้อม
ทั้งก าหนดงบประมาณ ระยะเวลาและตวัช้ีวดัของแต่ละแผนงานไวอ้ยา่งละเอียดและชดัเจน 

๓. พฒันาการส่ือสารแนวคิดการท าบุญท่ีถูกตอ้งตามหลกัพระพุทธศาสนาโดยเน้นการท างาน
ร่วมกบัองค์กรภาคส่ือเป็นหลกั ทั้งน้ี คณะท างานโครงการฯ จ าเป็นตอ้งทบทวนแนวทางการ
ส่ือสารท่ีผา่นมาเพื่อปรับกลยทุธ์ในการน าเสนอช่ือของโครงการและช่ือองคก์รเครือข่ายพุทธิกา
ให้เป็นท่ีรู้จกัและอยูใ่นการรับรู้ของผูค้นมากกวา่ช่ือขององคก์รผูป้ระสานงานในการรับสมคัร
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ทั้งน้ีการจดัท าวีดีโอสั้นแนะน าโครงการผ่านช่องส่ือออนไลน์ต่างๆ เช่น ยู
ทูป (YouTube) และเฟสบุ๊ค (Facebook) ถือเป็นอีกวิธีหน่ึงในการเขา้ถึงกลุ่มคนท่ีหลากหลาย
ในวงกวา้ง 



๘๙ 

 

๔. คน้หาและพฒันาวดัและโรงพยาบาลท่ีมีปัจจยัเง่ือนไขเหมาะสมต่อการขบัเคล่ือนแนวคิดฉลาด
ท าบุญให้เป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์ส าหรับการส่ือสารแนวคิดและการจดักิจกรรมจิตอาสาในระยะ
ยาว โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของสถานท่ีและความพร้อมในการให้ความร่วมมือของ
พระสงฆแ์ละบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

๕. จดัตั้งกลุ่มจิตอาสาฉลาดท าบุญ โดยเร่ิมจากการจดัท าฐานขอ้มูลอาสาสมคัรท่ีแสดงความตั้งใจ
อยากจะช่วยเหลืองานของโครงการฯ และนดัพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความเขา้ใจในการท างาน
ร่วมกนั 

๖. การจดัการองค์ความรู้ ควรมีการวางแผนจดักิจกรรมถอดบทเรียนร่วมกับองค์กรภาคี เพื่อ
ทบทวนแนวทางการด าเนินงานท่ีผ่านมา พร้อมทั้งสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้รับมาใช้เป็น
ตน้ทุนส าหรับผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์และเป็นขอ้มูลส าหรับใชป้รับแผนกิจกรรมในระยะต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การบริหารจดัการให้เป็นไปตามแนวทางหรือแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไวเ้ป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยใหโ้ครงการบรรลุเป้าหมายตามความประสงค ์การด าเนินโครงการท่ีมีความซบัซ้อนใน
รายละเอียดและมีความหลากหลายของกิจกรรมจ าเป็นตอ้งก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรให้ชดัเจนเพื่อ
ความไม่สับสนในเน้ืองานท่ีแต่ละบุคคลรับผิดชอบดูแล อีกทั้งยงัจ  าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะในการรับมือปัญหา
เฉพาะหนา้เพื่อใหก้ารด าเนินงานสามารถไปถึงจุดหมายท่ีวางไว ้

ทั้งน้ี การเห็นคุณค่าในตนเอง เห็นคุณค่าของงานและมีความสุขกบังานท่ีท า ถือเป็นหวัใจหลกัใน
การท างานขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเป็นส่ิงท่ีมิอาจประเมินค่าได ้
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ภาคผนวก  

ผลผลติและผลลพัธ์ของกจิกรรมเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 

 

ผลผลติและผลลพัธ์ของกจิกรรมเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 

ข้อมลูส ำหรับชว่งเวลำตัง้แต ่๑ มิถนุำยน ๒๕๕๗ – ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๘  

รูปหน้าเพจเฟสบุ๊ค (Facebook page)  
www.facebook.com/boonvolunteer 
 
 

 
ฐานสมาชิก (Fanpage) 
ยอดผูก้ด Like เพื่อบอกรับข่าวสารทาง facebook ล่าสุดมีจ านวน ๕๖,๓๖๒ คน  

 
 
 



๙๔ 

 

สัดส่วนฐานสมาชิก แบ่งตามเพศ 
 

 

ข้อสังเกต   

 สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง โดยมีสัดส่วนท่ีมากกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั (ประมาณ ๒ ใน ๓ ของ
ทั้งหมด) 

 สมาชิกส่วนใหญ่ คือกลุ่มคนวยัท างาน (อาย ุ๒๕ - ๓๔ ปี และ ๓๕ - ๔๔ ปี) รองลงมาคือกลุ่ม
นกัศึกษา หรือผูเ้ร่ิมตน้ท างาน (อาย ุ๑๘ - ๒๔ ปี) 

 
  สัดส่วนฐานสมาชิก แบ่งตามอายุ 

อายุ สัดส่วน 
๑๓-๑๗ ปี ๒% 
๑๘-๒๔ ปี ๑๘ % 
๒๕-๓๔ ปี ๓๗ % 
๓๕-๔๔ ปี ๒๗ % 
๔๕-๕๔ ปี ๑๒ % 
๕๕-๖๔ ปี ๓ % 
๖๕ ปีข้ึนไป ๑ % 

 
 
 สถิติการเข้าชม  

ลกัษณะ จ านวน 
การไดเ้ห็นผา่นสายตา(Reach) ๗๓๒,๔๗๘ คร้ัง 
การแสดงความช่ืนชอบ(Like) ๔๖, ๑๑๕ คร้ัง 
การร่วมแสดงความเห็น(Comment) ๒,๗๖๐ ขอ้ความ 
การส่งต่อเน้ือหาใหผู้อ่ื้นไดร่้วมอ่าน(Share) ๔,๗๒๐ คร้ัง 

 
 
  

เพศ สัดส่วน 
ชาย ๓๓ % 
หญิง ๖๗ % 



๙๕ 

 

รูปหน้าเพจเวบ็ไซต์ (Website) 
www.budnet.org/boonvolunteer 

 

 
 
 สถิติการเข้าชมเวบ็ไซต์ 

หัวข้อ จ านวน 
จ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์(Users) ๕,๘๖๙ คน 
จ านวนคร้ังในการเขา้ชมเวบ็ไซต(์Sessions) ๑๗,๖๖๐ คร้ัง 

 

 

 

 

 



๙๖ 

 

สัดส่วนประชากรที่เข้าชมเว็บไซต์แบ่งตามเพศ 
 

 
 
 สัดส่วนประชากรที่เข้าชมเว็บไซต์แบ่งตามอายุ 

อายุ สัดส่วน 
๑๘-๒๔ ปี ๒๘ % 
๒๕-๓๔ ปี ๓๔ % 
๓๕-๔๔ ปี ๑๖ % 
๔๕-๕๔ ปี ๑๒ % 
๕๕-๖๔ ปี ๕ % 
๖๕ ปีข้ึนไป ๕ % 

 
ข้อสังเกต   

ผูเ้ขา้ชมส่วนใหญ่ คือกลุ่มคนวยัท างาน (อาย ุ๒๕ - ๓๔ ปี) รองลงมาคือกลุ่มนกัศึกษา หรือผูเ้ร่ิมตน้ท างาน 

(อาย ุ๑๘ - ๒๔ ปี) 

เพศ สัดส่วน 
ชาย ๕๔% 
หญิง ๔๖ % 



๙๗ 

 

ส่ือทีท่ ำกำรเผยแพร่เนือ้หำและข่ำวสำร “ฉลำดท ำบุญ” 
สรุปขอ้มูลตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
เวบ็ไซต์ (Website) 
 

วนัที่
เผยแพร่ 

ผู้เผยแพร่  URL หัวข้อ รูปแบบ หมำยเหตุ 

๒๒ ก.ย. 
๒๕๕๗ 

ส านกังาน
กองทุน
สนบัสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ 
(สสส.) 

www.thaihealth.or.th ฉลาดท าบุญออก
พรรษา : เยบ็ถุงผา้
ใส่ยากลบับา้น 

ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ 

http://goo.gl/uG๖qHT 

๒๒ ก.ย. 
๒๕๕๗ 

สมาคมวทิยุ
และส่ือเด็กเพื่อ
เยาวชน 
(สสดย.) 

www.kidsradioclub.or.
th 

ฉลาดท าบุญออก
พรรษา : เยบ็ถุงผา้
ใส่ยากลบับา้น 

ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ 

http://goo.gl/d๕LCJH 

๒๕ ก.ย. 
๒๕๕๗ 

ทรูปลูกปัญญา www.trueplookpanya.
com 

ฉลาดท าบุญออก
พรรษา : เยบ็ถุงผา้
ใส่ยากลบับา้น 

ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ 

http://goo.gl/B๘Abap 

๒๖ ก.ย. 
๒๕๕๗ 

พนัทิป www.pantip.com จิตอาสาพาเขา้วดั : 
ท าความสะอาด
รอบอุโบสถ และ
ลอกท่อระบายน ้า 

ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ 

http://goo.gl/md๙๔ih 

ธ.ค. 
๒๕๕๗ 

MThai www.mthai.com ฉลาดท าบุญกบั
สวนโมกข ์เน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 
๑๐ ปี สึนามิ 

ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ 

http://goo.gl/๐GQzjo  

๑๗ ม.ค. 
๒๕๕๘ 

วดัประยรุวงศา
วาส 

www.watprayoon.com ท าความสะอาด 
"อาคารเรียน
โรงเรียนส่งเสริม
พระพุทธศาสนา" 
วดัประยรุวงศาวา

ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ 

http://goo.gl/q๑hy๙f 

http://www.watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=237&cat=A&table=news
http://www.watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=237&cat=A&table=news
http://www.watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=237&cat=A&table=news
http://www.watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=237&cat=A&table=news
http://www.watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=237&cat=A&table=news


๙๘ 

 

วนัที่
เผยแพร่ 

ผู้เผยแพร่  URL หัวข้อ รูปแบบ หมำยเหตุ 

สวรวิหาร  
๑๖ ก.พ. 
๒๕๕๘ 

สมาคมวทิยุ
และส่ือเด็กเพื่อ
เยาวชน 
(สสดย.) 

www.kidsradioclub.or.
th 

ฉลาดท าบุญใน
วาระมาฆบูชา : ท า
ตุก๊ตานอ้งบุญ มอบ
ใหเ้ด็กดอย 
 

ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ 

http://goo.gl/DNCk๖f 

พ.ค. 
๒๕๕๘ 

wherevent www.wherevent.com รวมมิตรจิตอาสา ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ 

http://goo.gl/OOXcfi 

พ.ค. 
๒๕๕๘ 

evensi www.evensi.com รวมมิตรจิตอาสา ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ 

https://goo.gl/KeFjnA 

 

ช่อง Youtube 
 

วนัที่
เผยแพร่ 

ผู้เผยแพร่ หัวข้อ รูปแบบ หมำยเหตุ 

๒๔ ก.ค. 
๒๕๕๗ 

Nattapat 
Nusnsuk 

จิตอาสาศรีปทุม ๒๕๕๗  
โครงการฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสา  
กลุ่ม  Aston Martin 

บนัทึกบรรยากาศ
กิจกรรม 

http://goo.gl/g๗dYdH 

๑๔ ธ.ค. 
๒๕๕๗ 

ธนาคม 

เดชาธน-
เมธากลู 

ฉลาดท าบุญดว้ยจิตอาสา  
เครือข่ายพุทธิกา  
พระไพศาล วสิาโล  
(ประธานเครือข่ายพุทธิกา) 
 

สัมภาษณ์  
พระไพศาล 
 วสิาโล  
ถึงแนวคิดฉลาด
ท าบุญ 

http://goo.gl/unukw๒ 

 

หนังสือพมิพ์ 

วนัทีเ่ผยแพร่ ส่ือมวลชน คอลมัน์ หัวข้อ รูปแบบ หมำยเหตุ 
๕ ก.ค. 
๒๕๕๗ 

มติชน จิตววิฒัน์ “จิตววิฒัน์ จิตอาสา 
และกระจกเงา” โดย 
นพ.ประเสริฐ 
ผลิตผลการพิมพ ์

บทความ http://goo.gl/dJUMdi 

https://www.youtube.com/channel/UCGA3wdLe-fXEwTMz-eASxhw
https://www.youtube.com/channel/UCGA3wdLe-fXEwTMz-eASxhw


๙๙ 

 

 

โทรทัศน์ 
 
วนัทีเ่ผยแพร่ ส่ือมวลชน รำยกำร หัวข้อ รูปแบบ หมำยเหตุ 
๑๖ 
กุมภาพนัธ์ 
๒๕๕๘ 

ThaiPBS หนา้ท่ีพลเมือง หุ่นรีไซเคิล สืบสาน
หุ่นกระบอกไทย 

 

บนัทึกบรรยากาศ
กิจกรรม 

http://goo.gl/vS๔J๑f 

๑๘ 
กุมภาพนัธ์ 
๒๕๕๘ 

ช่อง ๕ ร้อยใจไทย หุ่นรีไซเคิล สืบสาน
หุ่นกระบอกไทย 

 

บนัทึกบรรยากาศ
กิจกรรม 

http://goo.gl/QgKyQ๑ 

๒๒ 
กุมภาพนัธ์ 
๒๕๕๘ 

NOW ๒๖ คาราวานแห่ง
ความสุข 

หุ่นรีไซเคิล สืบสาน
หุ่นกระบอกไทย 

 

บนัทึกบรรยากาศ
กิจกรรม 

http://goo.gl/EIYbcH 

- ช่อง ๕ ร้อยใจไทย รวมมิตรจิตอาสา บนัทึกบรรยากาศ
กิจกรรม 

รอการออกอากาศ 

 

....................................................................................................................................................................... 

 

 

 


