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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาสภาพและป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสร

อินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์

แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Random sampling)ได้แก่ 11 โรงเรียน มีสมาชิกจ านวน 275 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม

สภาพป―ญหาและการจัดการภายในด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์  ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร และแบบ

ยืนยันแนวทางจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                       ผลการศึกษาสภาพและป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์  ภาค 3350 ในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งได้ 4 ด้าน โดยพบว่า 1) สภาพการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์สูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่

ท่ี 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในองค์กร และ ป―ญหา

ท่ีพบในด้านน้ีคือเรื่องงบประมาณโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี  4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 เน่ืองจากการได้รับความ

สนับสนุนเงิน สิ่งของท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมยังไม่มีเท่าท่ีควร 2) กิจกรรมท่ีด าเนินด้านจิตอาสา คือกิจกรรมจิตอาสาด้าน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการด าเนินกิจกรรมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 และ

ป―ญหาในการจัดกิจกรรมจิตอาสาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  มีการปฏิบัติน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ โดย

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 3) การประสานงาน สโมสรอินเตอร์แรคท์มีการแจ้งข่าวสารการจัด

กิจกรรมให้กับสมาชิกภายในองค์กร  และยินดีรับฟ―งค าแนะน าจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 แต่ยังพบป―ญหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่าง

หน่วยงานหรือกลุ่มเครือข่ายภายนอกโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 4) การสร้างเครือข่าย 

คณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มเครือข่ายภายนอก และมีการประชาสัมพันธ์การจัด

กิจกรรมให้เครือข่ายภายนอกทราบเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 แต่ป―ญหาท่ีพบคือ 

การติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายท่ีเข้าร่วมในกิจกรรมภายหลังจากจบกิจกรรม  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.69                                                                                           

                       จากเครื่องมือท่ี 1 จึงได้แนวทางท่ีผ่านการพิจารณายืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีความเหมาะสม  ความ

เป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังน้ี ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 8 แนวทาง ด้าน

กิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา 3 แนวทาง ด้านการประสานงาน 4 แนวทาง และด้านการสร้างเครือข่าย 3 แนวทาง 
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The purposes of this research were as follows: (1) to study the overall and management 

problems of Volunteers spirit, an Interact club in Region 3350, Bangkok; (2) to study the management 

guidelines of Volunteers spirit, including a sample of two hundred and seventy-five participants from eleven 

schools using Stratified Random sampling. A tool used in data collection included a survey about the 

problem and management of the club, and confirmation from experts. The statistics used for data analysis 

were percentage, mean, and standard deviation.                                                        

                    The results of the study of the overall and management problems in Volunteers spirit, could be 

divided into four areas: (1) An organizational management in the material area had the highest mean of 4.52 

and S.D. of 0.51 which used communicative technologies. The problem in this area was insufficient budget 

and a lack of equipment; (2) most volunteer activities were based on environmental conservation had a mean 

of 4.16 and S.D. of 0.71. On the other hand, the least common volunteer activities were religion and arts and 

culture, which had a mean of 3.73 and S.D. of 1.02; (3) the coordination of interact club had activities for 

members and willing to listen to suggestions from relevant parties in order to achieve the objectives, which 

had a mean of 4.63 and S.D. of 0.56. There were problems with learning exchange between the club and 

external network groups which had a mean of 4.39 and S.D. of 0.70; (4) the networking of the interact club 

had a good relationship with external network groups and always publicized their activities for external 

network groups, with a mean of 4.44 and S.D. of 0.67. There were problems contacting the network groups 

that participated in the activity after completing the activity with a mean of 4.21 and S.D. of 0.69.           

                    The results of the confirmation of guidelines for the management of volunteer minds by experts 

which were appropriate, possible, accurate, and could be utilized as follows; an organizational management 

had eight models, a volunteer activity had four models and a networking had three models. 
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ปริญญานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะผู้ วิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ดร .
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ปริญญานิพนธ์ ท่านทั้งสองได้เสียสละเวลาอันมีค่าให้ค าแนะน า ปรึกษาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการจัดท า
งานวิจัยนี้จนสมบูรณ์ ด้วยความเอาใจใส่ และความตั้งใจดีต่อนิสิตเป็นอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ประธานกรรมการสอบปากเปล่า และอาจารย์ ดร. สมบูรณ์ บูรศิ
ริรักษ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ร่วมเป็นกรรมการสอบ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของทุกๆท่าน และขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย์  ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ จากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม จากคณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และดร.เบญจพร จั่นเจริญ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตลอดชีวิต เขตบางรัก ที่กรุณารับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ ให้ค าแนะน า ข้อมูลวิธีการ
ด าเนินงานต่างๆอันเป็นประโยชน์ในการท าวิจัย และอาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล อาจารย์ ดร.จันทรัศม์ 
ภูติอริยวัฒน์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ให้ความกรุณารับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิชาการเพื่อยืนยันแบบแนวทางการวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์ที่ให้ความร่วมมือด้านข้อมูล การประสานงานกับ
สโมสรภายในเครือข่ายและร่วมตอบแบบสอบถาม ท าให้สามารถด าเนินงานวิจัยได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
คุณครูที่ปรึกษาสโมสรอินเตอร์แรคท์ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปฏิบัติ  เพื่อยืนยันแนว
ทางการบริหารจัดการภายในสโมสรอินเตอร์แรคท์ ตลอดจนเพื่อนครูที่คอยประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ
และให้ก าลังมาโดยตลอด 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาการบริหารและจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดจนคณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เป็นการส่งเสริมด้านการ
ท างานให้แก่ผู้วิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เพื่อนสนิท คนใกล้ชิดที่คอยเป็นก าลังใจและให้ค าปรึกษาที่ดี 
เป็นแรงผลักดันให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินงานวิจัยจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี คุณค่าของปริญญานิพนธ์นี้ผู้วิจัยขอ
มอบแด่บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่านสืบไป 

  
  

ชิดชนก  เจริญมงคลการ 
 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ 

สารบัญ ................................................................................................................................. ช 

สารบัญตาราง ....................................................................................................................... ญ 

สารบัญรูปภาพ ...................................................................................................................... ฏ 

บทท่ี 1  บทน า ........................................................................................................................ 1 

ภูมิหลัง ............................................................................................................................. 1 

ความมุ่งหมายของการวิจัย ................................................................................................. 7 

ความส าคัญของการวิจัย .................................................................................................... 7 

ขอบเขตของการวิจัย .......................................................................................................... 7 

นิยามศัพท์เฉพาะ ............................................................................................................... 8 

กรอบแนวคิดการวิจัย ....................................................................................................... 10 

บทท่ี 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ................................................................................. 11 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร ........................................................................................... 11 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา ...................................................................... 19 

3. สโมสรอินเตอร์แรคท์ .................................................................................................... 46 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ...................................................................................................... 57 

บทท่ี 3  วิธีด าเนินการวิจัย ..................................................................................................... 64 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง .............................................................................. 64 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ................................................................................................... 65 

               



  ซ 

การสร้างเครื่องมือ ............................................................................................................ 66 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ...................................................................................................... 68 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ....................................................................... 68 

บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .............................................................................................. 71 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................................ 71 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ...................................................................................................... 72 

บทท่ี 5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ............................................................................ 95 

ความมุ่งหมายของการวิจัย ............................................................................................... 95 

วิธีการด าเนินงานวิจัย ...................................................................................................... 95 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ...................................................................................................... 96 

การวิเคราะห์ข้อมูล ........................................................................................................... 97 

สรุปผลการวิจัย ................................................................................................................ 97 

อภิปรายผล ................................................................................................................... 100 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ ................................................................................ 109 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป................................................................................ 109 

บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 110 

ภาคผนวก .......................................................................................................................... 114 

ภาคผนวก ก ........................................................................................................... 115 

ภาคผนวก ข ........................................................................................................... 117 

ภาคผนวก ค ........................................................................................................... 125 

ภาคผนวก ง ............................................................................................................ 133 

ภาคผนวก จ ........................................................................................................... 136 

ภาคผนวก ฉ ........................................................................................................... 149 



  ฌ 

ประวติัผู้เขียน ..................................................................................................................... 153 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย .................... 72 

ตาราง 2 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการภายในองค์กร ด้านบุคลากร ........................................................................................ 73 

ตาราง 3 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในด้านการบริหาร
จัดการภายในองค์กร ด้านงบประมาณ .................................................................................. 74 

ตาราง 4 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในด้านการบริหาร
จัดการภายในองค์กร ด้านวัสดุอุปกรณ์ .................................................................................. 75 

ตาราง 5 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในด้านการบริหาร
จัดการภายในองค์กร ด้านการจัดการ .................................................................................... 76 

ตาราง 6 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในด้านการบริหาร
จัดการภายในองค์กรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการ
จัดการ ................................................................................................................................. 77 

ตาราง 7 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในกิจกรรมที่
ด าเนินด้านจิตอาสา ประเภทกิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ .... 78 

ตาราง 8 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในกิจกรรมที่
ด าเนินด้านจิตอาสา ประเภทกิจกรรมจิตอาสาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ............................... 79 

ตาราง 9 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในกิจกรรมที่
ด าเนินด้านจิตอาสา ประเภทกิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต ............ 80 

ตาราง 10 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในกิจกรรมที่
ด าเนินด้านจิตอาสา ประเภทกิจกรรมจิตอาสาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ......................... 81 

ตาราง 11 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในกิจกรรมที่
ด าเนินด้านจิตอาสาทั้ง 4 ด้าน ............................................................................................... 82 

               



  ฎ 

ตาราง 12 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในด้านการ
ประสานงาน ........................................................................................................................ 83 

ตาราง 13 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในด้านการสร้าง
เครือข่าย ............................................................................................................................. 84 

ตาราง 14 ความถี่ของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของแนวทางการบริหารจัดการด้าน
จิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร ............................................ 85 

ตาราง 15 ผลการยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 1 การบริหารจัดการภายในองค์กร ............................................ 90 

ตาราง 16 ผลการยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 2 กิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา ..................................... 92 

ตาราง 17 ผลการยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 3 การประสานงาน .................................................................. 93 

ตาราง 18 ผลการยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 4 การสร้างเครือข่าย ................................................................ 94 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย .................................................................................. 10 

ภาพประกอบ 2  แสดงองค์ประกอบที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของป―จจัยทางพฤติกรรม ......... 21 

ภาพประกอบ 3 แผนผังการบริการสโมสรอินเทอร์แรคท์ .......................................................... 49 

ภาพประกอบ 4 สมาชิกภาพที่มีการปฏิบัติงานอย่างเนื่อง ....................................................... 53 

ภาพประกอบ 5 ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ................................................................................................................. 56 

 

               



 

บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การด าเนินชีวิตของมนุษย์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการหลั่งไหลของกระแส
วัฒนธรรมต่างชาติผ่านทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งท าให้เกิดการคัดกรองและ
การคัดเลือกวัฒนธรรมที่ดีงามส่งผลให้เกิดค่านิยมในสังคมไทยและคนไทยลดลง เมื่อเทคโนโลยี
ต่างๆได้รับการปรับให้ทันสมัยเกิดการไหลบ่าของการรับวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้ามา จึงท าให้
วัฒนธรรม คุณธรรม ค่านิยมไทย วิถีชีวิตของสังคมไทยเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะผลกระทบกับเด็ก
และเยาวชน เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และ
สถาบันศาสนา ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ รวมถึงการปลูกฝ―งศีลธรรมแก่
เด็กและเยาวชนมีบทบาทน้อยลง ค่านิยมทางวัตถุมีบทบาทมากขึ้น โดยมีข้อค้นพบว่า สภาพ
สังคมไทยในป―จจุบันเด็กและเยาวชนเกิดการเลียนแบบและแสดงออกในค่านิยมที่ไม่เหมาะสม 
และไม่สร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น ขาดการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ขาดความซื่อสัตย์ ขาดความ
อดทน นอกจากนี้พฤติกรรมที่เป็นสิ่งคาดหวังของสังคมไทย เช่น การจุนเจือ การช่วยเหลือ การ
เอ้ือเฟื้อแบ่งป―นประโยชน์เพื่อผู้อ่ืน การมีคุณธรรม การให้อภัย จิตส านึกของคนที่มีจิตใจเสียสละ 
สร้างสรรค์งานเพื่อส่วนร่วมพบว่ามีการแสดงออกที่น้อยลง (โกวิทย์ พวงงาม. 2550: 3) สอดคล้อง
กับการวิจัยเรื่องคุณภาพวัยรุ่น: กรณีศึกษานักเรียนสายสามัญและสายอาชีพในเขต กทม.ชลบุรี 
เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา พบว่า "กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเด็กมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 
- 3.5 และกว่า 90% อยู่กับพ่อแม่และครอบครัวที่อบอุ่น แต่เด็กถูกหล่อหลอมจากครอบครัวให้เน้น
เรื่องการเรียนเป็นหลัก เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้พ่อแม่พอใจ แต่ไม่มีจิตส านึกสาธารณะ  (ประชาไท, 
2549) และจากการส ารวจระดับความคิดเห็นของคนไทยในหัวข้อสถาบันหลักกับการปลูกฝ―ง
คุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชนไทย พบว่า ระดับคุณธรรมจริยธรรมในหมู่คนไทยเมื่อเทียบ
กับอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีสติสัมปชัญญะ ความมีวินัย
ลดลง (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2552) ซึ่งหากมีการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ย่อมจะส่งผลให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพน าไปสู่การ
พัฒนาให้สังคมเข้มแข็ง และยั่งยืน ส าหรับในประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองใน
เด็กและเยาวชนในหลายภาคส่วน โดยสถาบัน การศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน แต่ยังคง
ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป(คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
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เด็กและเยาวชนแห่งชาติ, แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564, หน้า 
16) 

จิตอาสา หรือจิตสาธารณะเป็นคุณธรรมประการหนึ่ง  กล่าวคือ การมีส่วนร่วมส านึกของ
ตัวบุคคลที่มีต่อสังคมส่วนรวม แสดงออกเป็นพฤติกรรมอาสาเพื่อท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืนโดยไม่หวัง
ผลสิ่งตอบแทน (ญัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์, 2550) การขาดจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ การคิดถึงแต่
เรื่องของตนเอง ดูดายในการช่วยเหลือผู้อ่ืน ก่อให้เกิดป―ญหาสังคมมากมาย (เครือข่ายจิตอาสา, 
2560 : ออนไลน์) แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมแห่งการบริจาคเงิน หรือสิ่งของเพื่อการกุศล แต่
ในภาพรวมด้านพฤติกรรม สังคมไทยยังขาดจิตอาสา จิตสาธารณะ การแสดงออกต่อสังคมเป็นอัน
มาก เช่น  การไร้ระเบียบวินัย การไม่ตรงต่อเวลา การไม่รักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ การ
ท าลายทรัพยากร ทรัพย์สินส่วนรวม การแก่งแย่งแข่งขัน แบ่งพรรคแบ่งพวก การทุจริตคอร์รัปชั่น   
(เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2558) โดยส านักข่าวต่างประเทศรายงาน องค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International) ตีพิมพ์ผลการจัดอันดับการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ
ต่างๆ 180 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดท าเป็น ดัชนีการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption 
Perceptions Index) ประจ าปี 2561 พบว่า ประเทศไทยมีดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี 2561 ได้
คะแนนที่ 36 จาก 100 โดยลดลงกว่าปีก่อน ที่ได้ 37 โดยครองอันดับที่ 99 (ไทยรัฐ, 29 มกราคม 
2562)   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 ได้มีการ
กล่าวถึงประเทศไทยว่าต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบและเสี่ยงต่อ
การพัฒนาประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศพร้อมผชิญการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลใหสังคมไทยมี
ความเป็นวัตถุนิยม ให้ความส าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ขาดการยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวม (จิราพรรณ เรืองพุทธ, 2556) นอกจากนี้ยังได้มีการส ารวจข้อมูลสถานภาพ
คุณธรรมของสังคมไทยในป―จจุบัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี ซึ่ง
เป็นนักเรียน นักศึกษามีความเสี่ยงต่อการไม่มีจิตอาสา (วิริยา ศรีวิเชียร, 2551) การปลูกฝ―งจิต
อาสา จิตสาธารณะ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่คนในสังคมควรให้ความส าคัญโดยเฉพาะการปลูกฝ―งจิต
สาธารณะในเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ (ดวงกมล ทองอยู่, 2555) จากข้อมูลการ
ส ารวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย (น.พ.สุริยเดว ทรีปาตี, 2552 ) พบว่า เด็กและเยาวชนไทย
ยังมีจุดอ่อนด้อยหลายประการ ที่ส าคัญคือการพูดจริง และความซื่อสัตย์ แม้กระทั่งเด็กเรียนดีก็ยัง
ได้คะแนนข้อนี้น้อย นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการบ าเพ็ญประโยชน์
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และการได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
สะท้อนเรื่องจิตอาสาในการสร้างประโยชนเ์พื่อส่วนรวม (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2555-2559, หน้า 15) เมื่อขาดการปลูกฝ―งคุณลักษณะที่ดี ท าให้ขาดทักษะชีวิต รวมถึงขาด
เป้าหมายและแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิต รวมทั้งการศึกษา การพัฒนาประเทศ (โครงการร้อย
พลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย, 2562) จากข้อสรุปของสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (2552-2553) เด็กและเยาวชนต้องการโอกาสในการมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีผู้ใหญ่ส่งเสริมให้เกิดเวทีและพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเด็กกับเด็ก และเด็กกับผู้ใหญ่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ค้นพบตนเอง 
เติบโตเป็นพลเมืองที่มีจิตอาสาในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559, หน้า 16) เยาวชนจึงเป็นกลุ่มซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
ดังปรากฎในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ที่มุ่งเน้นให้มีพื้นที่แสดงออก
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน และใน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ไว้ได้แก่  
1) ให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพันต่อครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย และรู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน รวมทั้งกฎเกณฑ์ 
และกติกาในสังคม 2) ให้มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง รู้จักป้องกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพ
ติด 3) ให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ตามสมควรแก่วัย จริยธรรม และคุณธรรม 4) ให้มีทักษะและเจต
คติที่ดีต่อการท างาน มีศักด์ิศรีและความภาคภูมิใจในการท างานสุจริต 5) ให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล
และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 6) ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยมีจิตส านึกในการให้และการ
อาสาสมัคร รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 7) ให้มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อส่วนรวมตามสมควรแก่วัย  

นอกจากนี้ยังมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกระบบการศึกษาให้เกิดการรวมกลุ่มและ
ท างานพัฒนาชุมชนอย่างสม่ าเสมอ สร้างเสริมพลังและสถานะของเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้
เป็นศูนย์รวม และเป็นตัวแทนของกลุ่มเด็กและเยาวชนในกระบวนการพัฒนาเท่าเทียมกับภาคส่วน
อ่ืนๆ รวมทั้งมีบทบาทระดับชาติ ภูมิภาค และสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2560) มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ในการด ารงชีวิตของเด็กและเยาวชน มีเป้าประสงค์ให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งกาย ใจ 
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สติป―ญญา อารมณ์ สังคม และมีพฤติกรรมเหมาะสมกับวัย ปลูกฝ―งให้เด็กและเยาวชนมีความ
ผูกพันกับครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและส านึกรักบ้านเกิด มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่น
ในหลักค าสอนทางศาสนา มีความพอเพียง มีส านึกความเป็นพลเมือง มีวิถีประชาธิปไตย เคารพ
สิทธิผู้อ่ืน รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาต่อชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นองค์ประกอบส าคัญเทียบเท่าความรู้ทางวิทยาการเฉพาะด้าน สนับสนุนการ
รวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน ด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างคุณค่าต่อตนเองและสังคมอย่าง
เป็นระบบ สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ, แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564, หน้า 38-39) 

จะเห็นได้ว่าจิตอาสาเป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่สังคมปรารถนาให้ผู้คนยึดถือ ดังที่ส านัก
ส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ(สสส.) กล่าวว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศควรเป็นคนเก่งและคนดี มี
คุณธรรม 5.0 ซึ่งประกอบด้วย วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา และความรับผิดชอบ คุณธรรมเหล่านี้
จะส่งผลให้เกิดคนที่มีคุณภาพ กล่าวคือการมีส่วนร่วมส านึกของตัวบุคคลที่มีต่อสังคมส่วนรวม 
แสดงออกเป็นพฤติกรรมอาสาเพื่อท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทน โดย  ศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) (2552) กล่าวว่า การเน้นคุณธรรมที่ส าคัญและจ าเป็น ได้แก่ จิตอาสา 
ซึ่งหมายถึง การมีน้ าใจแบ่งป―น เป็นคุณสมบัติของพลเมืองที่ดี (ไทยโพสต์, 2561 ; ออนไลน์) 
กลุ่มเป้าหมายหนึ่งซึ่งถือได้ว่ามีความส าคัญและเป็นก าลังของชาติ ควรส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตอาสา 
ได้แก่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ดังจะปรากฏให้เห็นในค าขวัญวันเด็กแห่งชาติ ตัวอย่างเช่น ค า
ขวัญจากอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในปีพ.ศ.2552 ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกาย
ฝ―น ผูกพันรักสามัคคี ปีพ.ศ. 2553 คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม ปีพ.ศ. 2554 รอบคอบ รู้
คิด มีจิตสาธารณะ และค าขวัญจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบค าขวัญวัน
เด็กแห่งชาติในปีพ.ศ.2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี และในปีพ.ศ.2562 เด็ก เยาวชน 
จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาจิตอาสา ของเด็กและเยาวชน 
ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  

การที่เยาวชนจะมีจิตอาสาที่น าไปสู่การแสดงออกถึงพฤติกรรมอาสาท าประโยชน์ 
ช่วยเหลือผู้อ่ืน และสังคมได้ดีนั้น จ าเป็นจะต้องมีแรงจูงใจอาสา (Volunteer Motivation) ซึ่งเป็น
แรงผลักดันภายในที่ท าให้ บุคคลต้องการท างานอาสาในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ตามที่ 
เคลรี่และคณะ (Clary; et al. 1999) ได้ ท าการศึกษาแรงจูงใจอาสาซึ่งเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้บุคคล
เกิดความต้องการที่จะเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อ่ืน และได้ก าหนดหน้าที่ไว้ 6 หน้าที่ ได้แก่ 1) 
การให้คุณค่า (value) เป็นแรงจูงใจของการอาสาสมัครว่าเกิดมาจากบุคคลให้คุณค่ากับความรู้สึก
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เอ้ือเฟื้อผู้อ่ืน 2) การท าความเข้าใจ (understanding) เป็นแรงจูงใจของการ อาสาสมัครว่าท าให้
เกิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ และมีโอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่  มีอยู่ 
3) หน้าที่การงาน (career) เป็นแรงจูงใจของการอาสาสมัครว่าท าให้มีโอกาสในการได้งานท าใหม่ 
หรือ เป็นการรักษางานที่ตนเองก าลังท าอยู่ 4) การเข้าสังคม (social) เป็นแรงจูงใจในการเป็น
อาสาสมัครเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 5) การปกป้องตนเอง (protective) แรงจูงใจนี้ให้ความ
สนใจกับการปกป้องเอกลักษณ์ ต่อลักษณะทางลบของตนเอง ในกรณีของอาสาสมัครอาจเป็นการ
ลดความรู้สึกผิดที่มีโอกาสมากกว่าผู้อ่ืน และ 6) การสนองความต้องการของตน (enhancement) 
เป็นแรงจูงใจของการอาสาสมัครที่ต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อน ามาซึ่งความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจอาสาเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้บุคคล แสดงออกถึงการมีพฤติกรรมอาสา
อย่างต่อเนื่อง และได้มีการกล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญของการเป็นอาสาสมัครไว้ 4 ประการ โดย 
Susan J. Ellis และ Katerines H. Noyes (อ้างในศุภรัตน์ รัตนมุขย์, 2544) คือ 1) การเลือก
(Choose) อันเป็นการเน้นที่เจตจ านงที่อิสระที่จะกระท าหรือไม่กระท าในสิ่งใดๆ 2) ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) หมายถึงการกระท าที่มุ่งมั่นเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ซึ่ง
อาจเป็นได้ทั้งบุคคล กลุ่มคน หรือสังคมส่วนรวม 3) โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทอง (Without 
Monetary Profit) หมายถึง ไม่ได้หวังผลรายได้ทางเศรษฐกิจแต่อาจรับเป็นรางวัลหรือค่าใช้จ่าย
ทดแทนที่ตนเองได้ใช้จ่ายไป แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่อาจเทียบได้กับค่าของสิ่งที่ได้กระท าลงไป 4) 
ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องท าตามหน้าที่ (Beyond Basic Obligations) หมายถึง สิ่งที่ท านั้นอยู่
นอกเหนือความจ าเป็น หรือสิ่งที่ถูกคาดหวังว่า จะต้องท าตามภาระหน้าที่ 

องค์กรสากลอีกแห่งหนึ่งที่มีรูปแบบการด าเนินงานเพื่อรับใช้สังคม และสร้างสรรค์
โครงการเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นั่นคือ สโมสรโรตารี วัตถุประสงค์ของโรตารี คือ เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่ง การบ าเพ็ญประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็น
หลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนและส่งเสริม 1.  เสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อ
โอกาสในการบ าเพ็ญประโยชน์ 2. ส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การตระหนัก
ในคุณค่าของอาชีพที่มีประโยชน์ทุกอาชีพ และความภาคภูมิใจในอาชีพของ โรแทเรียนแต่ละคนที่
จะใช้เป็นโอกาสในการบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 3. การใช้อุดมการณ์ในการบ าเพ็ญประโยชน์ใน
ชีวิตส่วนตัว ธุรกิจและ ชุมชนของโรแทเรียนแต่ละบุคคล 4. เพิ่มพูนความเข้าใจไมตรีจิตและสันติ
สุขระหว่างชาติโดยผ่านมิตรภาพ ของผู้ที่มีธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก ซึ่งเชื่อมโยงกันในอุดมการณ์
แห่งการ บ าเพ็ญประโยชน์ (ศูนย์โรตารีในประเทศไทย, 2557) 
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สโมสรอินเตอร์แรคท์อยู่ภายใต้การดูแลของสโมสรโรตารี ภาค 3350 ที่มีขอบเขตอยู่ใน
เครือข่ายภาคกลาง และสังกัดสโมสรโรตารีสากลซึ่งเป็นชุมชนของผู้มีวิชาชีพทั่วโลกซึ่งท างาน
ร่วมกันเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและส่งเสริมสันติภาพ สโมสรอินเตอร์แรคท์ คือสโมสรของ
เยาวชนที่มีอายุ 12 - 18 ปี รวมกลุ่มเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับเยาวชนกลุ่มอ่ืนๆในชุมชน โรงเรียน 
โดยสมาชิกอินเตอร์แรคท์จะร่วมกันท าโครงการบ าเพ็ญประโยชน์และเรียนรู้ไปพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกจากการลงมือปฏิบัติโครงการที่เกี่ยวข้องในแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคม สโมสรอินเตอร์แรคท์ เป็นสโมสรที่สนับสนุนตนเองและปกครองตนเอง แต่จะรับค าแนะน า
จากสโมสรโรตารีอุปถัมภ์ในท้องถิ่น โดยองค์บริหารของสโมสรอินเตอร์แรคท์ คือคณะกรรมการ
บริหารซึ่งประกอบด้วย นายก อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆตามขนาดของ
สโมสร วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสโมสรอินเตอร์แรคท์ ที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือสังคม เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายเยาวชนจากการท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ (ศูนย์โรตารีสากล, 2557) เป็นการส่งเสริมลักษณะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญ 4 อย่าง (4C) คือ Collaboration การ
ร่วมมือร่วมใจ Creativity ความคิดสร้างสรรค์ Communication การสื่อสารติดต่อ และ Critical 
Thinking การคิดวิเคราะห์ (Bellanca & Brandt, 2010) 

จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า งานวิจัยในด้านจิตอาสา จะเน้นไปที่การส่งเสริมให้
เยาวชน หรือนักเรียนมีจิตอาสา( จิราพรรณ เรืองพุทธ, 2557 ; ญัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์, 2550) 
งานวิจัยที่ศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมจิตอาสาของระดับนักศึกษา (ภัทรพร มงคลวัจน์, 2552 
; ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย, 2554 ; ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, 2559) ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการ
เสริมสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้น ผลการศึกษาจะได้ทราบถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีจิตอาสา หรือ แนว
ทางการส่งเสริมการมีจิตอาสา และการศึกษาการจัดกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา ในระดับ
มหาวิทยาลัย และ การศึกษาแนวทางการจัดอาสาสมัครในระดับผู้บริหาร ครู ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นองค์กรเยาวชนที่ด าเนินงานในด้านจิตอาสา เพื่อศึกษาสภาพและป―ญหาการบริหารจัดการ
ด้านจิตอาสา และศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการด้านจิตอาสาแก่สโมสรที่ด าเนินงานในจิต
อาสาให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพและป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 

3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้จะได้ทราบถึงสภาพและป―ญหาของการบริการจัดการองค์กรด้านจิต
อาสา และน าไปศึกษาเพื่อเรียนรู้และได้น าข้อมูลเพื่อไปใช้วางแผนให้เกิดการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ ได้แนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสา ที่มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ปฏิบัติในองค์กร
ให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  มีประโยชน์ต่อองค์กรที่มีวิธีการด าเนินงานโดยไม่แสวงหา
ผลก าไร แต่มุ่งเน้นไปที่การด าเนินงานเพื่อส่วนร่วม รวมถึงองค์กรการศึกษาที่สามารถน าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเยาวชนจิตอาสาไปวางแผนและพัฒนา ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษา
ต่อยอดให้เกิดทักษะด้านการบริหารจัดการต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 จ านวน 

1,100 คน (rotary3350, 2562) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

คณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 275 
คนโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรท่ีศึกษา ดังนี้ 

1. ตัวแปรการบริหารจัดการด้านจิตอาสา 4 ประเด็น 
1.1 การบริหารจัดการภายในองค์กร 
1.2 กิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา 
1.3 การประสานงาน 
1.4 การสร้างเครือข่าย 

2. แนวทางในการบริหารจัดการด้านจิตอาสา 



  8 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การบริหารด้านจิตอาสา หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆภายในสโมสรอินเตอร์

แรคท ์ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 
1.1 การบริหารจัดการภายในองค์กร หมายถึง การบริหารทรัพยากรในการบริหาร 

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 1) บุคลากร (Man) ทั้งในส่วน
การบริหารและปฏิบัติให้เหมาะสม 2) งบประมาณ (Money) เพื่อให้สามารถด าเนินงานโครงการ
ต่างๆต่อไปได้ 3) วัสดุอุปกรณ์ (Material) เพื่อให้การด าเนินงานออกมามีคุณภาพ โดยใช้
ทรัพยากรให้น้อย แต่มีประโยชน์สูงสุด 4) การจัดการ (Management) การบริหารงานทั้งภายใน
และภายนอกวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค การร่วมมือประสานงาน ตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 กิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา หมายถึง กิจกรรมที่สโมสรอินเตอร์แรคท์ 
ภาค 3350 เป็นผู้ริเริ่ม และกระท าด้วยตนเองด้านจิตอาสา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1.2.1 กิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ หมายถึง 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจ 
แสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม 

1.2.2 กิจกรรมจิตอาสาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง กิจกรรมที่ท า
ร่วมกันระหว่างป่าชุมชนกับชาวชุมชน เช่น การปลูกป่าชายเลน การสร้างฝายชะลอน้ า 

1.2.3 กิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต  หมายถึง 
กิจกรรมที่ด าเนินการโดยมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข และท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
เช่น การบริจาคโลหิต การบริจาคสิ่งของ การจัดกิจกรรมในสถานสงเคราะห์ 

1.2.4 กิจกรรมด้านศาสนาและศลิปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินในด้าน
ศาสนาและร่วมรักษาศิลปวัฒนธรรม เช่น การท ารณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
การจัดท าป้ายนิเทศก์ให้ความรู้ 

1.3 การประสานงาน หมายถึง การประสานงานโดยประสานนโยบายหรือ
วัตถุประสงค์ ประสานกับสมาชิก ประสานกระบวนการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ โดยศึกษาการ
ประสานงานภายใน ซึ่งเป็นการประสานงานในแนวด่ิงต้ังแต่ระดับผู้บริหารถึงสมาชิกทั่วไป และ
การประสานงานภายนอก ซึ่งเป็นการประสานงานระหว่างองค์กรของตนเองกับองค์กรภายนอก 

1.4 การสร้างเครือข่าย หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานของการ
แลกเปลี่ยน, ความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะการแลกเปลี่ยน ความถี่และระยะของ
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ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม การมีเป้าหมายเดียวกัน เกิดความร่วมมือโดยใช้กิจกรรมเป็น
สื่อกลางของการประสานงานเครือข่ายให้เกิดขึ้น 

2. แนวทางในการบริหารจัดการด้านจิตอาสา หมายถึง แนวทางในการบริหารจัดการของ
สโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านจิตอาสา 

3. จิตอาสา หมายถึง การแสดงออกในลักษณะการเป็นผู้ให้ โดยเข้าไปมีส่วนต่อการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน ทั้งก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ก าลังใจที่พร้อมช่วยเหลือผู้อ่ืน เสียสละ และปฏิบัติอาสา
ท าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยกิจกรรมด้านจิตอาสา ประกอบด้วย 
กิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้  กิจกรรมจิตอาสาด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมจิตอาสาด้าน
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ให้ครบองค์ประกอบของจิตอาสา ได้แก่ การช่วยเหลือผู้อ่ืน การ
เสียสละต่อสังคม และความมุ่งมั่นในการพัฒนา 

4. สโมสรอินเตอร์แรคท์ หมายถึง สโมสรของเยาวชนที่มีอายุ 12- 18 ปี รวมกลุ่มเพื่อ
เชื่อมความสัมพันธ์กับเยาวชนกลุ่มอ่ืนๆในชุมชน โรงเรียน โดยสมาชิกอินเทอร์แรคท์จะร่วมกันท า
โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย นายกสโมสร อุปนายก 
เลขานุการ เหรัญญิก คณะกรรมการสโมสร คณะกรรมการเงิน คณะกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ 
คณะกรรมการความเข้าใจระหว่างประเทศ คณะกรรมการอ่ืนๆ 

5. สโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 หมายถึง สโมสรอินเทอร์แรคท์ เขตพื้นที่ภาคกลาง 
จ านวน 11 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ให้ความร่วมมือและเข้าประชุมอย่างต่อเนื่อง 3 ครั้ง 
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การบริหารจัดการด้านจิตอาสา 4 ประเด็น คือ 

1. การบริหารจัดการภายใน 

2. กิจกรรมที่ด าเนินด้านจิตอาสา 

3. การประสานงาน 

4. การสร้างเครือข่าย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาของสโมสร

อินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 เขตกรุงเทพมหานคร  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
  

แนวทางในการ
บริหารจัดการ 
ด้านจิตอาสา 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตามหัวข้อ 

ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

1.1 ความหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา 
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา 
2.2 ความเป็นมาเกี่ยวกับจิตอาสา 
2.3 กิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา 
2.4 การประสานงาน 
2.5 การสร้างเครือข่าย 

3. สโมสรอินเตอร์แรคท ์
3.1 การด าเนินงานของสโมรสรอินเตอร์แรคท์ 
3.2 ความเกี่ยวข้องระหว่างสโมสรกับโรงเรียน 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา 
4.3 งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
1.1 ความหมายเกี่ยวกับการบริหาร 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารถือเป็นเรื่องของการวางแผนงานเพื่อด าเนินงาน
ตาม กระบวนการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้และมีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้
ให้ ความหมาย และออกแบบทฤษฎีไว้หลายท่านดังที่ได้ค้นคว้า เพื่อเป็นแนวทางของการศึกษา 
ดังนี้ 
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การบริหารเป็นกระบวนการสั่งการ และควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองค์การรูปนัย 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการท าให้เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของสถาบันส าเร็จผลการด าเนินงาน
ตามล าดับขั้นอันประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การ
อ านวยการ (Actuating) และการควบคุม (Controlling) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยคน
และทรัพยากรอ่ืน การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (Getting things done through other 
people) และกล่าวหน้าที่ของนักบริหารเป็นกรอบในการพิจารณาหน้าที่ (Function) ของนักบริหาร 

พยอม วงศ์สารศรี (2542) ได้ให้ความหมาย การบริหารไว้ว่า การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่าง ๆ โดย  อาศัย
ความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความ
ต้องการและมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย 
องค์การจึงจะสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ธีระรัตน์ กิจจารักษ์ (2542) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้ 5 ประการ คือ 
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง แผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงานใน

อนาคต ให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการ โดยก าหนดงานที่จะท าวิธีการและวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ไว้
ล่วงหน้า 

2. การแสวงหาและก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation) หมายถึง การแสวงหา 
ก าหนดบุคคลและวัสดุทุกชนิดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ 
ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation) หมายถึง การบ ารุงขวัญ กระตุ้นและส่งเสริมให้ 
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

4. การประสานงาน (Co-ordination) หมายถึง การจัดผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุก 
หน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกันเพื่อให้แสดงโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการ
ปฏิบัติงานของผู้อื่นและเพื่อให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 

5. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะ
ให้ ทราบผลการปฏิบัติงานและป―ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้น
สุดท้าย เพื่อทราบผลปฏิบัติงานและป―ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผล
ขั้นสุดท้าย เพื่อเปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ต้ังแต่ต้น เพื่อ
วางแผนใหม่ส าหรับ การปฏิบัติงานในอนาคต 
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ศจี อนันต์นพคุณ (2542) ได้ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ การน า
ทั้งศาสตร์และศิลป์มาใช้ในการท างานร่วมกัน เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนด
ไว้ โดยอาศัยป―จจัยการบริหารอย่างเหมาะสมและ ใช้กระบวนการบริหารอย่างมีระบบ 

สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2542) ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ 
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยป―จจัยต่างๆ ได้แก่ คน 
(Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) เป็นอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

กาหลง เย็นจิตต์ (2548) ได้กล่าวถึงการบริหารไว้ว่า การบริหาร คือ การท างานของคณะ
บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปที่ร่วมกับปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน การบริหารเป็นสิ่งที่มีความ
จ าเป็นส าหรับมนุษย์ ท าให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และความก้าวหน้าขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการน าป―จจัยต่างๆที่มีอยู่อย่างจ ากัดภายในองค์กรไปใช้ให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้ดี ส าหรับป―จจัยในการบริหาร ได้แก่ คน เงิน วัส ดุสิ่งของ และวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2555) กล่าวว่า การบริหาร บางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ 
หมายถึง การด าเนินงาน การปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน 
โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่เรียกว่า กระบวนการบริหาร หรือ ป―จจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร 
หรือที่เรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCORB) ได้แก่ การบริหารนโยบาย (Policy) การ
บริหารอ านาจหน้าที่ (Authority) การบริหารคุณธรรม (Morality) การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม 
(Society) การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating)  การรายงานผล 
(Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) 

อ านาจ ธีระวนิช (2553) ได้ให้ความเห็นว่า การบริหารจัดการ คือ การะบวนการที่
ผู้จัดการท างานร่วมกัน โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยาการอ่ืน โดยการวางแผน การจัดองค์การ 
การน าและควบคุมเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

เสริชย์ โชติพานิช  (2553 : 72) ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการสามารถแบ่งได้ 2 ส่วนหลัก 
ได้แก่ ส่วนบริหารและส่วนจัดการ 



  14 

- ส่วนบริหาร (Strategic FM) เป็นส่วนที่ท าหน้าที่ด้านการก าหนดนโยบาย วางแผน 
จัดการแผน และด าเนินการในระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรมีทรัพยากรกายภาพที่
เพียงพอและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ส่วนจัดการ (Operational FM) เป็นส่วนหน้าที่ในการจัดการงานในระดับปฏิบัติให้
เป็นไป โดยต้องมีการประสานงาน ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อให้การปฏิบัติการ
เป็นไปอย่างราบรื่น เกิดผลเป็นรูปธรรม 

จากการศึกษาความหมายของการบริหารจัดการ กล่าวได้ว่า การบริหารจัดการ แบ่งเป็น
สองส่วนคือส่วนการบริหาร และส่วนจัดการ โดยมีองค์ประกอบของการบริหาร คือ คน ในที่นี้คือ 
ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติ การวางแผน การประสานงาน อุปกรณ์ และเงิน เพื่อให้การ
บริหารเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การท่ีก าหนดไว้ 

1.2 แนวคิดการบริหารจัดการ 
ประพันธ์ สุริหาร (2547) กล่าวว่า การบริหาร เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการท างาน

ให้ส าเร็จโดยการใช้คนอ่ืน เป็นความถนัดหรือทักษะส่วนบุคคลอันได้แก่ การวางแผนการจัดองค์กร 
การสั่งการและการควบคุม รวมถึงการ ใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อความส าเร็จขององค์ที่ก าหนดไว้ 
ส่วนการบริหารนั้นเป็นแนวทางหรือวิธีการที่ ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
อย่างมีระบบ 

สมยศ นาวีการ (2545) กล่าวว่า การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผู้น าโครงสร้าง
ระบบราชการและหน้าที่ของผู้บริหารใน องค์การแห่งหนึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับองค์การ 
เรียกว่า วิธีดีที่สุด (one best way) อย่างไรก็ตามผู้บริหารในแต่ละองค์การจะเผชิญกับสถานการณ์
เฉพาะที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ไม่มีหลักสากลใดที่สามารถใช้ได้กับทุกป―ญหาผู้บริหารต้องศึกษา
การบริหาร โดยมีประสบการณ์จากกรณีศึกษา (case study) จ านวนมากและวิเคราะห์ว่ามีวิธีการ
ใดที่สามารถใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ 

พงษ์ศักด์ิ ป―ญจพรผล (2542) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ กระบวนการการบริหาร ไว้ 
10 ประการ คือ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้ 
โดยเกี่ยวกับการคาดการณ์ (Forecasting) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective) การพัฒนา
กลวิธี (Develop strategies) ในการวางแผน ซึ่งต้องค านึงถึงนโยบาย (Policy) เพื่อให้แผนงานที่
ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการด าเนินงาน 



  15 

2. การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการท างานเพื่อให้งาน
ต่างๆ สามารถด าเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี 

3. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้
เหมาะสม ตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

4. การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการที่จะ
ตัดสินใจ แยกแยะและวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าในการท างานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง 

5. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการ
ควบคุมงานและนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะท าให้การท างานประจ าวันของ
เจ้าที่ทุกคนเป็นไปด้วยดี 

6. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพื่อการ
ด าเนินการ เป็นไปด้วนดี และราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะท าการประสานงานดีขึ้น
และด าเนินการแก้ไขเมื่อเกิดป―ญหาขึ้น 

7. การร่วมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานให้
ผู้ปฏิบัติงานทุก ฝ่ายมีความเข้าใจในงาน เข้ามาร่วมท างานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงที่
ส าคัญยิ่งของการประสานงาน คือ ความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ” 

8. การสื่อข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูล และ
ความเข้าใจ เพื่อที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ 

9. การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของ
หน่วยงานให้แก่ ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงาน 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ (Publish Relation) แจ้งให้ประชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการรายงาน
จะหมายถึง วิธีการของสถาบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถาม
ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ความส าคัญของการรายงานนั้นจะต้องต้ังอยู่บนรากฐานของความเป็น
จริง 

10. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบ
ถึงระบบ และกรรมวิธีในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณ
ในการควบคุมงาน 

Henri Fayol ได้สนอหลักการบริหารที่ใช้ในการบริหารงานองค์การไว้ 14 ประการ คือ 
(John Sheldrake, 1996 : 48-53) 
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1. การแบ่งงานกันท า (Division of work) ได้แก่ แบ่งงานกันท าตามความช านาญ
เฉพาะด้านเพื่อให้เกิดผลดีแก่องค์การมากที่สุด 

2. อ านาจ (Authority) คือ สิทธิอ านาจ หรืออ านาจที่ชอบธรรมในการสั่การให้
ผู้ปฏิบัติงานกระท าการอย่างใดตามที่ผู้บริหารต้องการ อ านาจมีทั้งอ านาจที่เป็นทางการและ
อ านาจที่เป็นอ านาจบารมี ซึ่งท าให้ผู้อ่ืนเชื่อฟ―ง 

3. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) ได้แก่ การยอมปฏิบัติตามกติกาของ
องค์การ เคารพในระเบียบวินัยขององค์การจะเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งช่วยเสริมสร้างความนับถือและ
ความน่าเชื่อถือส าหรับบุคคลภายในและภายนอกองค์การ 

4. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) คือ การก าหนดให้
องค์การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว จะท าให้การท างานในหน้าที่และความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพ 
เกิดความชัดเจนและลดความขัดแย้งในการท างาน 

5. เอกภาพของทิศทาง (Unity of Direction) องค์การจะต้องมีทิศทางในการ
ท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

6. การยึดประโยชน์ขององค์การมากกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
(Subordination of individual interest to general interest) องค์การจะต้องยึดถือประโยชน์ของ
องค์การเป็นหลัก มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว และหากทุกคนมุ่งสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์การ 
ผลประโยชน์จะกลับมาตกกับบุคคลในองค์การ 

7. การให้การตอบแทน (Remuneration of Personnel) ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
จะต้องได้รับผลตอบแทนการการท างานที่เป็นธรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ปฏบัติ
งานทุกคน และยังท าให้บุคคลต้องการท างานกับองค์การต่อไปให้นานที่สุด 

8. หลักการรวมอ านาจ (Centralization) ได้แก่ การรวมอ านาจหรือการกระจาย
อ านาจในองค์การ ซึ่งจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

9. หลักสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) เป็นการจัดระบบบังคับบัญชาจาก
ระดับสูงสุดสู่ระดับต่ าสุด เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในการติดต่อสื่อสาร สายการบังคับบัญชาจะ
ก าหนดช่องทางการสื่อสารภายในองค์การ และเส้นทางของการใช้อ านาจในองค์การ 

10. การออกค าสั่ง (Order) ต้องจัดล าดับต าแหน่งและหน้าที่ได้รับจากองค์การ
อย่างชัดเจน เพื่อการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความถูกต้อง และใช้หลัก
ความเสมอภาพซึ่งช่วยสร้างแรงจูงใจแก่บุคคลที่อยู่ในองค์การให้ด าเนินงานได้ส าเร็จ 
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11. หลักความเสมอภาพ (Equity) เป็นการปฏิบัติกับทุกๆคนอย่างเท่าเทียม ซึ่ง
หลักความเสมอภาพเป้นป―จจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจแก่บุคคลในองค์การให้ท างานร่วมกันได้
เป็นอย่างดี 

12. ความมั่นคงในการท างาน (Stability of Tenure of Personnel) ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องรู้สึกมีความมั่นคงในอาชีพ มีช่องทางความก้าวหน้า เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถมีชีวิตอยู่ได้ มี
ก าลังในการสร้างสรรค์ผลงานและท างานให้กับองค์การยาวนานที่สุด 

13. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) เป็นการเปิดให้ผู้ปฏิบัติได้แสดงความ
คิดเห็นหรือการกระท าต่างๆ ซึ่งความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอาจช่วยให้ผู้บริหารน าไปใช้ประโยชน์
ในการท างานได้ 

14. ความสามัคคี (Esprit de Crops) คือการท างานเป็นกลุ่มและมีการ
ติดต่อสื่อสารที่ดีสามารถสร้างทีมงานในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 

Lyndall Urwick & Luther Gulick. (1987). ได้เสนอแนวคิดทางการบริหารว่า การ
บริหารเป็นเรื่องของการประสานงานภายในองค์การ และเสนอแนวคิดใหม่ เรื่อง “POSDCORB” 
โดยมีกระบวนการประกอบด้วย 

1. การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดเป้าหมายขององค์การว่าควรท างาน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อะไร และจะด าเนินการอย่างไร 

2. การจัดองค์การ (Organization) คือ การจัดต้ังโครงสร้างอ านาจอย่างเป็น
ทางการภายในองค์การเพื่อประสานงานหน่วยท างานย่อยต่าง ๆ ให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. การจัดก าลังคน (Staffing) คือ ฝ่ายบริหารต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาว่าจะ
ดูแลควบคุมจัดสรรคนอย่างไรให้เหมาะสมกับงาน และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การอ านวยการ (Directing) คือ การสั่งการ (Decision Making) การควบคุม
งาน นิเทศก์งาน และศิลปะในการบริหารงาน 

5. การประสานงาน (Coordinating) คือ การร่วมมือประสานงาน เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น คือหัวใจของการบริหาร 

6. การรายงาน (Reporting) คือ การรายงานความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในองค์การ
ให้ทุกฝ่ายทราบ รวมถึงงานประชาสัมพันธ์ (Public Relation)ด้วย 

7. การงบประมาณ (Budgeting) คือ งบประมาณในรูปของการวางแผนและการ
ควบคุมด้านการเงินการบัญชี 
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นอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวถึงสิ่งที่ส าคัญในกระบวนการบริหาร คือ ทรัพยากรในการ
บริหารจัดการ โดยบุญทัน ดอกไธสง, และ อิมรอน มะลูลีม. (2552). กล่าวว่า ทรัพยากรในการ
บริหาร (Resources) ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้  เพื่อประกอบการด าเนินงานรวมไปถึง 
ความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรในการบริหารสามารถแบ่งแยกได้เป็น 4 ประเภท หรือเรียก 
4 M คือ 

1. บุคลากร (Man) 
มีการก าหนดนโยบายการบริหารงานให้พนักงานแต่ละคนต้องผ่านกระบวนการ

การฝึกฝนทักษะความสามารถก่อนเข้างาน จึงจะมอบหมายงานที่มีลักษณะเหมาะสมกับทักษะที่
มีให้แต่ละคน การบริหารคนให้มีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548) ที่กล่าว
ว่าการบริหารคนเป็นป―จจัยที่มีความส าคัญต่อการบริหารและเรียกได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการ
บริหาร ที่ผู้บริหารแต่ละคนน าไปในในกระบวนการท างานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว ้

2. งบประมาณ (Money) 
มีการก าหนดแนวทางการบริหารการใช้จ่ายเงินหรือต้นทุนการผลิตอย่างประหยัด

และคุ้มค่า ให้ได้ผลลัพธ์มากกว่าต้นทุนที่ก าหนดไว้ ซึ่งการบริหารการเงินองค์ประกอบที่ส าคัญของ
การบริหารจัดการตามแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548) การควบคุมการผลิตงานที่มีผลงาน
ที่ไม่มีคุณภาพให้น้อยที่สุด ซึ่งมาจากเทคนิค เครื่องมือเครื่องใช้และพนักงานผลิตที่มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรง 

3. วัสดุอุปกรณ์ (Material) 
โดยการก าหนดแนวทางการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นส่วนส าคัญของการ

ผลิตออกมา ให้มีคุณภาพ และผลิตได้ในระยะเวลาที่ก าหนด รู้จักบริหารจัดการวัตถุดิบ ให้มี
ประสิทธิภาพสามารถมีเพียงพอในการผลิต การบริหารจัดการให้ได้ต้นทุนที่ต่ าในการผลิต และท า
ให้ธุรกิจได้ผลก าไรสูงสุดการบริหารวัสดุ ในการด าเนินงานว่าท าอย่างไรให้สิ้นเปลืองทรัพยากรใน
การผลิตให้น้อยที่สุด หรือการใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, 2561) 

4. การจัดการ (Management) 
มีการก าหนดกลยุทธ์การบริหารงานที่ค านึงถึงป―จจัยแวดล้อมภายในและ

ภายนอกองค์การ โดยท าการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการ
บริหารงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อหากลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 
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จากการศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ กล่าวได้ว่า การบริหารจัดการ 
เป็นกระบวนการการบริหาร ซึ่งจะต้องมีทรัพยากรในการบริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 1) บุคลากร (Man) ทั้งในส่วนการบริหารและปฏิบัติให้
เหมาะสม 2) งบประมาณ (Money) เพื่อให้สามารถด าเนินงานโครงการต่างๆต่อไปได้ 3) วัสดุ
อุปกรณ์ (Material) เพื่อให้การด าเนินงานออกมามีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรให้น้อย แต่มี
ประโยชน์สูงสุด 4) การจัดการ (Management) การบริหารงานทั้งภายในและภายนอก โดย
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค การร่วมมือประสานงาน ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา 

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา 
ทฤษฏีประชาสังคม (Civil Society Theory) (เรียม นมรักษ์. 2552: 23 - 24; อ้างอิง

มาจาก ชาย โพธิสิตา, อุไรวรรณ คะนึงชุขเกษม; และอมราสุนทรธาดา. 2540: ข) เป็นทฤษฎีหนึ่งที่
สามารถอธิบายและใช้เป็นแนวทางในการศึกษาจิตอาสา โดยมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านคุณธรรม และ
สิทธิหน้าที่ของบุคคลในสังคมที่มีจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคมเพื่อแก้ไขป―ญหา โดยประชาสังคม 
(civil society) หมายถึง การให้ความส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการช่วยเหลือสังคมโดยองค์กรที่ไม่
หวังผลก าไร การมีจิตส านึกเพื่อส่วนร่วม หรือจิตอาสาเพื่อชุมชน และเป็นเครื่องมือทางสังคม เช่น 
มูลนิธิ ชมรม ชุมนุม สโมสร โดยทฤษฎีประชาสังคมมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับจิตอาสาดังนี้ (ชู
ชัย ศุภวงศ์, 2540)  

1. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ ความเป็นกลุ่ม เป็นองค์กรที่ร่วมกันมองถึงอนาคต 
รับรู้และเข้าใจร่วมกัน รู้และเข้าใจร่วมกัน ถึงทิศทางข้างหน้าที่จะไปด้วยกันหรือท ากิจกรรมร่วมกัน 
มีเป้าหมายไปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง 

2. มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง คือ สิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วม เป็น
เงื่อนไขให้เกิดการเรียนรู้ ตัดสินใจ และร่วมลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน มี
ความหลากหลาย และสร้างการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

3. มีความเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่การแต่งตั้งขึ้น คือ ประชาสังคมมีความเป็นองค์กร
ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐ มีความเป็นอิสระ และมีการพัฒนาขึ้นบนเงื่อนไขของ
ส านึกที่จะจัดกจิกรรมร่วมกัน 



  20 

4. มีความรัก ความเอ้ืออาทร สมานฉันท์ คือ การรวมกลุ่มของประชาสังคมบน
พื้นฐานที่มีความหลากหลายของบุคคล ความเมตตา เอ้ือาทร สามัคคี จะเป็นส่วนเชื่อมโยงให้เกิด
การร่วมมืออย่างมีพลัง 

5. มีสติป―ญญา ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขป―ญหา คือ ประชาสังคม
จะต้องมีการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีศักยภาพที่จะสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ 

6. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติหรือท ากิจกรรมร่วมกัน คือ การเรียนรู้ร่วมกันของ
คนในสังคมจะช่วยสร้างให้เกิดพลัง เกิดป―ญญา กระบวนการในการก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
ต้องอาศัยเทคนิควิธีการต่าง และมีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ แต่
ละกลุ่ม ซึ่งจะต้องเกิดจากการคิดค้นร่วมกัน 

7. มีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ คือ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ าท าให้ประชาสังคมมีความก้าวหน้า และขยายกลุ่มออกไปได้อย่างมั่นคง 
การคิดค้นรูปแบบใหม่ๆ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว เป็นแนวทางส าคัญใน
การสร้างความเข้มแข็งด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ จะท าให้เกิดการ
เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.  มีระบบการจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ คือ การสร้างประชาสังคมจะต้องวางอยู่
บนพื้นฐานการจัดการที่ดี เพราะประชาสังคมเป็นองค์กรอิสระ การจัดการจะต้องมีการวางแผน มี
การจัดองค์กรอย่างเป็นระบบ ทั้งประสิทธิภาพของคนและองค์กร 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura) 
(สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. 2553: 48; อ้างอิงจาก Bandura. 1977: 40 - 51) ซึ่งมีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมจะมองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้าน
ของการแสดงออก หรือที่เรียกว่า performance หมายถึง บุคคลจะต้องแสดงออกในพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปจึงจะเรียกว่า เกิดการเรียนรู้ในขณะที่แบนดูรา (Bandura) มีแนวทางการพิจาณา
อีกแนวนางหนึ่งซึ่งเชื่อว่า การเรียนรู้ไม่จ าเป็นจะต้องพิจารณาในแง่ของการแสดงออก หากแต่การ
ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ (Acquired) ถือว่าเป็นการได้เรียนรู้ แม้ว่าจะยังไม่มีการแสดงออกก็ตามแบน
ดูรา (Bandura) จึงเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมภายใน โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการ
แสดงออก แต่ถ้าแสดงออกด้านพฤติกรรมก็จะเป็นผลมาจากการเรียนรู้นั้น โตยสาระส าคัญของ
ทฤษฎีนี้  แบนดูรา (Bandura) มีความเชื่อว่า พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากปฏิสัมพันธ์  3 



  21 

องค์ประกอบ คือ พฤติกรรม องค์ประกอบของบุคคล และองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ทั้ง 3 
องค์ประกอบนี้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แสดงในภาพประกอบที่..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  แสดงองค์ประกอบที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกนัและกันของป―จจัยทางพฤติกรรม 

 

ที่มา: สมโภชน์ เอีย่มสุภาษิต. (2553). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. หน้า 48. 
 

จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสาข้างต้น จะเห็นได้ว่า จิตอาสาของแต่ละบุคคล
นั้นเกิดจากส่วนประกอบส าคัญ 2 ป―จจัย ได้แก่ ป―จจัยภายนอก หมายถึง ป―จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม การสร้างความร่วมมือของเครือข่าย การติดต่ออย่างต่อเนื่อง ป―จจัยภายใน 
หมายถึง ป―จจัยส่วนบุคคล หรือป―จจัยที่เกิดขึ้นจากภายในองค์กร การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้
จากการปฏิบัติร่วมกัน รวมถึงการจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ 

2.2 ความเป็นมาเกี่ยวกับจิตอาสา 
ค าว่า จิตอาสา (Volunteer spirit) มีการน ามาใช้และรู้กันมากขึ้นอย่างแพร่หลายใน

ประเทศไทยจากภายหลังเหตุการณ์เกิดธรณีพิบัติสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในครั้ง
นั้นอาสาสมัครจ านวนมากหลั่งไหลจากทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งสึนามิคือภัยพิบัติที่ถือเป็น
จุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ “จิตอาสา” ซึ่งกลายมาเป็นค าที่มีความหมายถึง “อาสาสมัคร” และ
คุณค่าอันเกิดจากการท างานอาสาสมัคร (เครือข่ายจิตอาสา, 2558) ก่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างๆได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ท า
ให้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสการเป็นอาสาสมัครที่เป็นการช่วยเหลือซึ่งกัน และเป็นประโยชน์
ร่วมกันทั้งต่อผู้กระท าและผู้อ่ืน โดยเน้นไปที่คุณค่าของความสามัคคี การมีส่วนร่วม และการ

 

 

 

 

 

 

P = บุคคล  E = สิ่งแวดล้อม  B = พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล 

P 

B E 
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สร้างสรรค์ประโยชน์สุขในสังคมโดยหน่วยงานต่างๆได้ให้ความส าคัญกับจิตอาสา ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 เห็นชอบประกาศให้ปีพุทธศักราช 2550 
เป็นปีแห่งการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมเป็นวาระแห่งชาติด้วยการรณรงค์สร้างจิตส านึก
ด้านการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมให้เกิดขึ้นกับคนทุกคนในสังคมไทย (มิชิตา จ าปาเทศ 
รอดสุทธิ, 2550.) 

ความหมายของจิตอาสา จากการศึกษาความหมายและนิยามต่างๆที่เกี่ยวข้องพบว่า 
จิตอาสา จิตสาธารณะ เป็นค าที่มีความหมายตรงกัน โดยมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

พระไพศาล วิสาโล (2550) ได้ให้นิยามของจิตอาสาไว้ว่า เป็นจิตที่พร้อมจะสละเวลา 
แรงกายและสติป―ญญา เพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบป―ญหา หรือเห็นความ
ทุกข์ยากท่ีเกิดกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดี 

ชาติชาย พุคยาภรณ์ (2550) อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมันตรีและ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (มูลนิธิกระจกเงา, 2550) ได้ให้
ค าจ ากัดความของจิตอาสาว่า จิตอาสา คือ การสร้างจิตส านึกของมนุษย์ตามความรู้สึกที่มีอยู่จริง
ให้เป็นจิตของการให้ การเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน 

ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550) ได้ให้ความหมายของค าว่า จิตอาสา หมายถึง ความ
ส านึกของบุคคลที่มีต่อสังคมส่วนร่วม โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือ ผู้ที่มีจิตอาสาจะ
แสดงออกพฤติกรรมที่อาสาท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วม เช่น การเสียสละเงิน สิ่ งของ เวลา แรงกาย 
และสติป―ญญาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน 

สุดาพรรณ บินนอก (2551) ได้ให้ความหมายจิตอาสาว่า จิตอาสาหรือจิตสาธารณะ 
หมายถึงพฤติกรรมการช่วยเหลือและเสียสละต่อสังคมที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจ ด้วยจิต
วิญญาณ มีความรัก ความเอื้ออาทร และมีส่วนร่วมในการอาสาท ากระโยชน์เพื่อส่วนร่วมอย่างเต็ม
ใจ มีการแสดงออกโดยการอาสา ไม่มีใครบังคับ 

อนิษฎา แจ้งเอี่ยม (2553) ให้ความหมายของ จิตอาสาว่า เป็นจิตใจที่เห็นแก่ผู้อ่ืน ไม่
เห็นแก่ตัวเอง มีน้ าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถแสดงออกมาได้ในหลายรูปแบบตลอดจน
การอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2555: 233) ได้ให้ความหมายจิตอาสาดังนี้ จิตอาสา หมายถึง ความ
ส านึกของบุคคลที่มีต่อส่วนรวม เป็นจิตที่เป็นผู้ให้ คิดดี คิดทางบวก มีความหวังดีต่อผู้อ่ืน เป็น
ความ สมัครใจ เต็มใจต้ังใจท า อยากช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน และส่งผลให้เกิดความสุข
ทางจิตใจ ผู้มีจิตสาธารณะจะแสดงพฤติกรรมที่อาสาท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม การงดเว้นการ
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กระท าที่จะส่งผล ให้เกิดความช ารุดเสียหาย การมีส่วนร่วมดูแลรักษาและเคารพสิทธิของบุคคลอ่ืน
ในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม 

จิตสาธารณะ 
จิตสาธารณะ เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1 ใน 8 ประการ ของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งกล่าวถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็ม
ใจ กระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2543) ได้ให้ความหมายของจิตสาธารณะว่า หมายถึง
ความไม่เห็นแก่ตัว มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ป―ญหาให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคม พยายาม
ฉกฉวยโอกาสที่จะช่วยเหลืออย่างจริงจังและมองโลกในแง่ดีบนพื้นฐานของความเป็นจริง 

โกศล มีความดี (2547) ได้ให้ความหมายของ จิตสาธารณะ ว่าเป็นการกระท าที่
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติด้วยการเอาใจใส่ดูแลเป็นธุระ และเข้าร่วมในเรื่อง
ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยจะพิจารณาจากการที่บุคคลหลีกเลี่ยงการใช้หรือการ
กระท าสิ่งต่างๆที่ท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552) ให้ความหมายของ จิตสาธารณะ ว่าหมายถึง การรู้จักดูแล
เอาใจใส่ เป็นธุระและการเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความส านึก
และยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัด
และมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

ดนุชา ปกค า (2555) ได้ให้ความหมายของ จิตสาธารณะ ว่าเป็นความตระหนักรู้ใน
ความต้องการหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมและการใช้สติป―ญญาสร้างสรรค์สาธารณะประโยชน์ 

เนื่องด้วยในความหมายของ จิตอาสา และจิตสาธารณะ จะให้ความหมาย คือ การ
กระท าที่ท าประโยชน์เพื่อผู้อื่น ท าประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยก าลังกายและก าลังใจที่เอ้ือเฟื้อต่อผู้อ่ืน
โดยไม่หวังผลตอบแทน และกระท าอย่างเต็มใจ ดังนั้นงานวิจัยในเรื่องนี้ ผู้วิจัยจะใช้ ค าว่า จิต
อาสา แทน จิตสาธารณะ ซึ่งสรุปได้ว่า จิตอาสา หมายถึง การแสดงออกในลักษณะการเป็นผู้ให้ 
โดยเข้าไปมีส่วนต่อการช่วยเหลือผู้อ่ืน ทั้งก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ก าลังใจที่พร้อมช่วยเหลือผู้อ่ืน 
เสียสละ และปฏิบัติอาสาท าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

2.3 กิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2551, บทสรุปของผู้บริหาร) ได้

ท าการศึกษาเรื่อง “การถอดบทเรียนผลการด าเนิน และการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนเพื่อ
พัฒนาสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานและการมีส่วนร่วมของสภาเด็ก
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เยาวชนเพื่อการพัฒนาสังคม และเสนอแนวทางในการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน ผลการศึกษา
พบว่า กิจกรรมที่มีการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ 

1. กิจกรรมที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ริเริ่ม และกระท าด้วยตนเอง เช่น สาน
วัฒนธรรมชุมชน กิจกรรมรักนวลสงวนตัว เป็นต้น 

2. กิจกรรมที่เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงฯของรัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ
ในพื้นที่ เช่น การจัดเวทีประชาธิปไตย ชุมชน โครงการถนนเด็กเดิน การจัดค่ายเสริมศักยภาพแกน
น าเด็กและเยาวชน โครงการคุณธรรมน าไทย 

3. กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เช่น การรณรงค์แจกถุงยาง
อนามัยในวันแห่งความรัก การรณรงค์การปลูกป่า การเฝ้าระวังหรือสายลับยาเสพติด 

ในส่วนการท ากิจกรรมทางสังคม เหตุผลที่ท าให้เยาวชนส่วนใหญ่เข้าร่วมในการท า
กิจกรรมทางสังคมในชุมชน 5 อันดับแรก คือ 1) เพราะมีความสมัครใจ 2) พัฒนาทักษะความรู้ 3) 
เป็นการท าความดี 4) เพื่อหาเพื่อนใหม่ 5) อยากไปร่วม 

ในส่วนกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เข้าร่วมท ากับเครือข่ายเยาวชน 5 อันดับ
แรก คือ 1) กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 2) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 3) กิจกรรมด้านยาเสพติด 4) 
กิจกรรมด้านเอดส์ และ 5) กิจกรรมด้านดนตรี 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552) ได้แบ่งกิจกรรมจิตอาสา(จิตสาธารณะ) สามารถแบ่งได้ 4 
ด้าน ดังนี้ 1)กิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ 2) กิจกรรมจิตอาสา
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3) กิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 4) 
กิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

เครือข่ายจิตอาสา (2558) ได้มีการแบ่งประเภทของกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งได้รับความ
สนใจและเป็นที่นิยมไว้ 7 ประเภท ได้แก่ 

1. กิจกรรมจิตอาสาต่างแดน 
2. กิจกรรมจิตอาสางานฝีมือ หัตถกรรม เพื่อน าไปบริจาคหรือขายระดมทุน 
3. กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการ หรือผู้ไร้ความสามารถ 
4. กิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมการศึกษา 
5. กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
6. กิจกรรมจิตอาสาในสถานสงเคราะห์ 
7. กิจกรรมจิตอาสาซึ่งสนับสนุนงานเฉพาะกิจขององค์กร 
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ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ากิจกรรมที่ได้จากการถอดบทเรียนการมีส่วนร่วมของสภา
เด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสาของนักวิชาและเครือข่ายที่ท างานด้านจิตอาสา ผู้วิจัยจึงศึกษา
กิจกรรมด้านจิตอาสาของ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552) ได้แบ่งกิจกรรมจิตอาสา(จิตสาธารณะ) 
สามารถแบ่งได้ 4 ด้าน ดังนี้ 1)กิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ 2)
กิจกรรมจิตอาสาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3)กิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ 4)กิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   

2.3.1 กิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (2552: 21) ได้ให้

ความหมาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ว่า เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนา
ต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

2.3.2 กิจกรรมจิตอาสาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
1. ท ากิจกรรมกับนักเรียน และชุมชน เป็นกิจกรรมที่โรงเรียน และป่าชุมชนกับ

ชาวชุมชน โดยให้มีเยาวชนและเด็กๆในชุมชนเป็นผู้น ากิจกรรมในป่าชุมชน ช่วยปลูกป่า และ
พัฒนาโรงเรียน 

2. เสริมการเรียนรู้เรื่องป่าชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และ
วิถีชีวิตพึ่งพาตนเอง 

3. กิจกรรมเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือและการอยู่ร่วมกัน (ค้างคืนร่วมท าอาหารเอง) 
2.3.3 กิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คณะท างานด้านคุณภาพชีวิตองค์การอนามัยโลก (WHOQOL Group 1994, 
41-60) แบ่งองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ ระดับความเป็น
อิสระของบุคคล ความสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อมและความเชื่อส่วนบุคคล ต่อมาในปีค.ศ. 
1995 ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก จัดองค์ประกอบใหม่โดยรวมองค์ประกอบ
บางด้านเข้าด้วยกันคือ ด้านร่างกายกับด้านระดับความเป็นอิสระของบุคคลและด้านจิตใจกับด้าน
ความเชื่อส่วนบุคคล จึงเหลือเพียง 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ด้านร่างกาย (Physical Health) คือ การรับรู้ทางด้านร่างกายของบุคคลซึ่ง
มีผลต่อชีวิตประจ าวัน ได้แก่การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงในร่างกายการรับรู้ในความรู้สึก
สุขสบาย ไม่มีความเจ็บป่วยการรับรู้ความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายการ
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รักษาทางการแพทย์การรับรู้ถึงพละก าลังในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การพักผ่อนนอนหลับ การ
ปฏิบัติกิจวัตร ประจ าวันการท างาน การรับรู้เหล่านี้มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

2. ด้านจิตใจ (Psychological) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง ได้แก่
การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง ความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเองความมั่นใจในตนเองการรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ การตัดสินใจ 
ความสามารถในการจับการกับความเศร้าความกังวลการรับรู้ถึงความเชื่อด้านจิตใจศาสนาการให้
ความหมายของชีวิตและความเชื่ออ่ืนๆ ที่มีผลในทางที่ดีต่อการด าเนินชีวิต มีผลต่อการชนะ
อุปสรรค 

3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship) คือการรับรู้ด้าน
ความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม 
การได้รับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคม รวมทั้งการรับรู้ในเรื่องอารมณ์ทาง
เพศหรือการมีเพศสัมพันธ์ 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
การด าเนินชีวิต เช่นการรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงใน
ชีวิต อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดีการคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถาน
บริการสุขภาพ การบริการทางสังคม การรับรู้ว่าตนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสาร มีกิจกรรมสันทนา
การและมีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นต้น 

กิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต  หมายถึง กิจกรรมที่
ด าเนินการโดยมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข และท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เช่น การ
บริจาคโลหิต การบริจาคสิ่งของ การจัดกิจกรรมในสถานสงเคราะห์  

2.3.4 กิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.

2560-2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. ฟื้นฟู อนุรักษณ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ความ
เป็นไทยที่เป็รมรดกและคุณค่าของท้องถิ่น 

2. สนับสนุนให้บ้าน ศาสนสถาน สถาบันการศึกษาทุกกระดับปลูกฝ―งและ
ถ่ายทอดภูมิป―ญญา ประเพณีที่ดีงาม หลักศาสนาของคนในชุมชน และการน าภูมิป―ญญาไปใช้
ในทางปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของการไว้เนื้อเชื่อใจ 
การประนีประนอม การสร้างสันติและความสมานสามัคคี 

ดังนั้นกิจกรรมที่ด าเนินในด้านศาสนาและร่วมรักษาศิลปวัฒนธรรม เช่น การท า
รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา การจัดท าป้ายนิเทศก์ให้ความรู้ 

Susan J. Ellis และ Katerines H. Noyes (อ้างในศุภรัตน์ รัตนมุขย์, 2544) ได้เห็น
พ้องในความหมายว่า “เป็นการเลือกกระท าสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรกระท า และเป็นความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทอง และการกระท านี้ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องท า
ตามหน้าที่” ซึ่งจากความหมายนี้จะะเห็นถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของค าว่า “อาสาสมัคร” อยู่ 4 
ประการด้วยกันคือ 

1) การเลือก (Choose) อันเป็นการเน้นที่เจตจ านงที่อิสระที่จะกระท าหรือไม่
กระท าในสิ่งใดๆ 

2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) หมายถึงการกระท าที่
มุ่งมั่นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบุคคล กลุ่มคน หรือสังคมส่วนรวม 

3) โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทอง (Without Monetary Profit) หมายถึง 
ไม่ได้หวังผลรายได้ทางเศรษฐกิจแต่อาจรับเป็นรางวัลหรือค่าใช้จ่ายทดแทนที่ตนเองได้ใช้จ่ายไป 
แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่อาจเทียบได้กับค่าของสิ่งที่ได้กระท าลงไป 

4) ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องท าตามหน้าที่ (Beyond Basic Obligations) หมายถึง 
สิ่งที่ท านั้นอยู่นอกเหนือความจ าเป็น หรือสิ่งที่ถูกคาดหวังว่า  จะต้องท าตามภาระหน้าที่ เช่น งาน
ตามหน้าที่ประจ าที่ได้รับค่าจ้าง การดูแลครอบครัวตนเอง ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง (เช่น 
การไป ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง) 

และยังสามารถแบ่งลักษณะงานอาสาออกเป็น 4 แบบ United Nations 
Development Programme (2003 อ้างถึงใน ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, 2003) คือ 

1) การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือการพึ่งตนเอง (Mutual aid or 
selfhelp) 

2) การช่วยเหลือบริการผู้อื่น (Philanthropy or service to others) 
3) การมีส่วนร่วม (Participation) 
4) ผู้สนับสนุนหรือเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อสังคม (Advocacy or 

campaigning) 
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ทั้งยังมีการศึกษาวิจัยของ ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550) ซึ่งได้แยกองค์ประกอบของ
จิตอาสาเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 

1) การช่วยเหลือผู้อื่น ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การช่วยแนะน าสิ่งที่ถูกที่ควร
แก่ผู่อ่ืน การอ านวยความสะดวก และการแบ่งป―นสิ่งของให้กับผู้อื่น 

2) การเสียสละต่อสังคม ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การสละเงิน แรงกายเพื่อ
ผู้อื่นและสังคม และการสละเวลา การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

3) ความมุ่งมั่นพัฒนา มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การสนใจในป―ญหาและการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเสนอแนวคิดที่จะพัฒนาสังคม และการร่วมพัฒนากิจกรรมการสร้างเสริม
จิตอาสาเพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย 

ในการศึกษาความหมายของอาสาสมัคร องค์ประกอบของอาสาสมัคร จึงหมายถึง 
การท าสิ่งใดโดยไม่หวังผลตอบแทน เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนร่วม และมีการกระท าอย่างเนื่อง ซึ่ง
ในความหมายของอาสาสมัครนั้น มีความหมายสอดคล้องกับ จิตอาสา จิตสาธารณะ ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ค าว่า จิตอาสา เพื่อเป็นค าที่ระบุถึงลักษณะส าคัญที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ 
โดยกิจกรรมด้านจิตอาสา ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และกิจกรรมจิตอาสาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ให้ครบองค์ประกอบของจิต
อาสา ได้แก่ การช่วยเหลือผู้อ่ืน การเสียสละต่อสังคม และความมุ่งมั่นในการพัฒนา 

2.4 การประสานงาน 
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆทางด้านบริหารนั้นต่างต้องอาศัยการติดต่อสื่อสาร การ

ประสานงาน  เพื่อที่ผู้บริหารจะได้สามารถด าเนินงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ แม้ว่าการ
ติดต่อสื่อสารเพียงอย่างเดียวอาจมิใช่ป―จจัยของการบริหารที่ส าคัญที่สุด แต่ก็เป็นรากฐานที่
จ าเป็นต้อง เนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถบริหารงานแต่เพียงผู้เดียวได้ แต่ต้องปฏิบัติหน้าที่การ
บริหารด้วยการเกี่ยวข้อง และการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน (วรนารถ แสงมณี, 2544)  ซึ่งมี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการประสานงานไว้ว่า 

สมคิด บางโม (2545) กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบการท างาน 
และการติดต่อกันเพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือปฏิบัติการเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ไม่ให้
งานซ้ าซ้อน ขัดแย้งกันเอง หรือเหลื่อมล้ ากัน ท้ังนี้เพื่อให้งานด าเนินไปได้อย่างราบรื่นสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ขององค์กรน้ัน ๆ อย่างสมานฉันท์และมีประสิทธิภาพ 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3+%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
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วิเชียร วิทยอุดม (2551) ได้กล่าวถึงการประสานงานไว้ว่า ในองค์การหรือหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามจ าเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอยู่ตลอดเวลา การ
ติดต่อสื่อสารจัดได้ว่าเป็นป―จจัยส าคัญที่จะสื่อสารถึงความต้องการ ความคิด ความรู้สึก น าไปสู่
ความเข้าใจในเป้าหมายและท าให้มีการประสานงานกันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือกลุ่มกับกลุ่ม 
หรือระหว่างบุคคลและกลุ่มกับองค์การ การติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสั่งการให้มีการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

ดังนั้นการประสานงาน เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันขององค์กรหรือหน่วยงาน 
เป็นป―จจัยส าคัญเพื่อให้เกิดการจัดระเบียบการท างาน สื่อสารให้ถึงความต้องการ ความคิด และ
ไม่ให้เกิดการท างานซ้ าซ้อน น าไปสู่ความเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน น าไปสู่การประสานงานกัน
ระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือกลุ่มกับกลุ่ม หรือระหว่างบุคคลและกลุ่มกับองค์กร ให้มีการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

2.4.1 ความส าคัญของการประสานงาน 
การประสานงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดต่อสื่อสาร การประสานงานที่ดี

จะช่วยให้เข้าใจซึ่งกันและกัน มีผลเชื่อมโยงให้เกิดการด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร 
หากแต่ละหน่วยงานย่อยๆต่างท างานของตน ไม่ค านึงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการจัดให้มีการ
ประสานงานที่ดี จะท าให้งานขององค์กรน้ันบรรลุเป้าหมายได้ยาก (ภิญญา ทนุวงษ์, 2555) 

สาธิต วิมลคุณารักษ์ และ ประยงค์ เนาวบุตร (2546) ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของการประสานงานไว้ว่า ผู้บริหารล้วนเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร ร่วมกับการมอบหมายงาน 
การท าความเข้าใจ การให้ข้อมูล และการประสานงาน ดังนี้ 

1) ความส าคัญด้านมอบหมายงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้บริหาร
ของ หน่วยงานย่อมต้องมีการมอบหมายงาน การสั่งการ ออกค าสั่ง เพื่อให้งานหรือภารกิจของ
องค์การ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ การมอบหมายงานจึงต้องใช้การติดต่อ
ประสานงาน การสื่อสารที่ดีเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในเรื่องที่มอบหมาย ไม่ก่อให้เกิดผล
เสียหายตามมา 

2) ความส าคัญด้านท าความเข้าใจ การท าความเข้าใจผู้บริหารต้องการอาศัย
การติดต่อสื่อสาร การประสานงานที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกัน
และกัน และเกิดความเข้าใจตรงกัน 

3) ความส าคัญด้านข้อมูลข่าวสาร การติดต่อประสานงานเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางที่ช่วยให้ผู้บริหารได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท าให้ทราบป―ญหา อุปสรรคของการท างาน 
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การติดต่อประสานงานที่ดีจะท าให้ได้แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ และน ามาใช้ในการวางแผน 
ตัดสินใจ และก าหนดนโยบาย 

4) ความส าคัญด้านการประสานงาน การติดต่อประสานงานเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือ ขอความร่วมมือ หากผู้บริหารมีการติดต่อสื่อสาร และ
ประสานงานที่ดีมีความเหมาะสมจะช่วยให้การประสานบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลดีต่อองค์กร 

เอกวิทย์ มณีธร (2552) ความส าคัญของการประสานงาน เป็นสาระส าคัญของการเป็น
ผู้จัดการ ผู้บริหารที่มีความสามารถจะต้องเป็นผู้ที่สามารถประสานความทุ่มเททางด้านก าลังแรง
และก าลังความคิดของสมาชิกในองค์กรทุกคนให้ร่วมมือปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย
ของส่วนรวมได้ การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ผู้บริหารจะต้องมีภาระหน้าที่ในด้านการประสานงาน 
เพื่อให้องค์กรมีลักษณะเป็นระบบของความร่วมมือ (System of Cooperation) ที่ดีที่สุดเสมอ 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี  สุทธิสมบูรณ์ (2544) ได้ให้ความส าคัญของการ
ประสานงานไว้ดังนี้ 

1) การประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดให้งานสอดคล้องกัน ปราศจากการ
ขัดแย้ง หรือเหลื่อมล้ า หรือซ้ าซ้อนกัน กล่าวคือ การจัดให้งานแต่ละส่วนสามารถรับกันได้ในจังหวะ
หรือเวลาอันเหมาะสม (Timing) และสามารถผสมผสานกลมกลืนเข้ากันได้อย่างแนบเนียน 
(Integrating) 

2) การประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือ (Cooperation) การ
ประสานงานมิใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดให้งานประสานกันเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย เพื่อให้งานบรรลุจุดหมายในรูป Teamwork อีกด้วย 

3) การประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการบริหาร อันมีลักษณะเป็นส่วนที่
ใส่เข้าไป (Input) กับส่วนที่เป็นผลออกมาหรือผลผลิต (Output) ส าหรับส่วนที่ใส่เข้าไป ได้แก่ 
ป―จจัยต่าง ๆ ในการบริหาร คือ คน เงิน และวัสดุสิ่งของ ตลอดจนอ านาจหน้าที่ เวลา ความต้ังใจใน
การท างาน และความสะดวกต่าง ๆ ทั้งนี้ ก็ เพื่อหวังที่จะให้ได้ผลออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นการประสานงานที่ดีจะต้องอาศัยการใช้เทคนิคในทางการบริหารในรูปต่าง ๆ เช่น การ
วางแผนที่ดีการจัดให้มีแผนผังขององค์การ แผนผังเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ แผนผัง
เกี่ยวกับการกระจายงาน แผนผังเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของงาน แผนผังแสดงสถานที่ท างาน 
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ แบบแผน การขัดแย้งก็จะ
ลดน้อยลง ในขณะเดียวกันการประสานงานก็จะดีขึ้น 
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4) การประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร (Communication) หลัก
ส าคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน คือ บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนที่จะให้ความร่วมมือ 
ประสานงานกับหน่วยงานของเราได้ก็ต่อเมื่อเขามีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ หรือความต้องการ
นั้นๆกระจ่างดีแล้ว อุปกรณ์ส าคัญที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน เพราะถ้าการติดต่อสื่อสาร
ไม่ดีเกิดการเข้าใจผิดพลาดขึ้น การประสานงานจะไม่เกิดผล 

5) การประสานงานมีอยู่ทุกระดับชั้น การประสานงานย่อมมีอยู่ทุกระดับชั้นของ
สายการบังคับบัญชา (Hierarchy) ทั้งในรูปที่เป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) 
ถ้าเป็นองค์การหรือหน่วยงานขนาดใหญ่ เพราะการขาดความร่วมมือประสานงานเพียงในระดับใด
ระดับหนึ่ง ย่อมมีผลกระทบกระเทือนไปถึงส่วนรวมได้ด้วยเสมอ 

จึงกล่าวได้ว่า การประสานมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพราะการ
ประสานงานเป็นเครื่องมือซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เข้าใจในวัตถุประสงค์ เป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น การประสานงานจะต้องอาศัย
การติดต่อสื่อสารที่ดี เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร เกิดการประสานความร่วมมือ การให้
ความช่วยเหลือ ลดข้อขัดแย้ง บรรลุผลส าเร็จในการท างานเป็นทีม ท าให้เกิดความผิดพลาดน้อย
ที่สุด ซึ่งส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานขององค์กร 

2.4.2 รูปแบบการประสานงาน 
เอกวิทย์ มณีธร (2552) ได้กล่าวถึงการประสานงานที่ดีไว้ในหนังสือ ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร/การจัดการ ไว้ว่า การประสานงานที่ดีต้องอาศัยการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รูปแบบหรือประเภทของการประสานงานมีรูปแบบหลักๆ 2 รูปแบบ 
คือ 

1) การประสานงานภายในกับภายนอกองค์การ (Internal and External 
Coordination) การประสานงานภายใน หมายถึง การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่อยู่ภายใน
สังกัดหรือองค์การเดียวกัน ส่วนการประสานงานภายนอก หมายถึง การประสานงานระหว่าง
องค์การกับองค์การอ่ืนในธุรกิจเดียวกันหรือต่างธุรกิจกัน 

2) การประสานงานแนวด่ิงกับการประสานงานแนวนอน (Vertical and 
Horizontal Coordination) การประสานงานแนวด่ิง คือ การประสานงานระหว่างบุคคลที่อยู่ ใน
ต าแหน่งงานซึ่งสูงกว่ามายังบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งงานที่ต่ ากว่า ส่วนการประสานงานแนวนอน 
หมายถึง การประสานงานระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ในต าแหน่งงานเสมอกันหรือเท่ากันในหน่วยงาน
เดียวกัน 
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นอกจากน้ีไม่ว่าการประสานงานในรูปแบบใดทั้งการประสานงานภายในกับภายนอก
องค์การ หรือ การประสานงานแนวด่ิงกับการประสานงานแนวนอน จ าเป็นจะต้องมีสาระส าคัญ
ของการประสานงาน 4 ประการ (สมคิด บางโม, 2545) ดังนี้ 

1) ประสานนโยบายหรือวัตถุประสงค์ ในองค์การมีวัตถุประสงค์ 3 ระดับ คือ 
วัตถุประสงค์หลัก วัตถุประสงค์ในการบริหาร และวัตถุประสงค์เฉพาะกรณี วัตถุประสงค์เหล่านี้แต่
ละวัตถุประสงค์ยังมีส่วนย่อยลงไปอีก จึงจ าเป็นต้องประสานงานระหว่างวัตถุประสงค์ให้ตรงกัน 

2) ประสานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ องค์การโดยทั่วไปมีบุคลากรจ านวนมาก มีความรู้ 
ความสามารถ ทัศนคติ และนิสัยต่างกัน จ าเป็นต้องมีการประสานงานให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อ
กัน มิฉะนั้นการขัดแย้ง การริษยา และชิงดีชิงเด่นย่อมจะเกิดขึ้นโดยง่าย 

3) ประสานการเงินและวัสดุ คือ การจัดงบประมาณและวัสดุให้ได้สัดส่วนกันและ
จัดเตรียมไว้ให้ทันฤดูกาลท างาน 

4) ประสานกระบวนการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ การปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น 
การจัดรูปงาน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และ
นโยบายขององค์การ 

กล่าวได้ว่าการประสานงาน (Coordination) หมายถึง การจัดให้มีความเกี่ยวเนื่องใน
การท างาน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับตัวคน จิตใจ วัสดุ และวิธีการ ตลอดจนการตรวจตราเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในอันที่จะด าเนินงานไปอย่างราบรื่น
และมีเป้าหมายร่วมกัน 

ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการประสานงานโดยใช้สาระส าคัญของ
การประสานงานทั้ง 4 ประการ ประกอบด้วย 1) ประสานนโยบายหรือวัตถุประสงค์ 2) ประสาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 3) ประสานการเงินและวัสดุ 4) ประสานกระบวนการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 
มาศึกษารูปแบบการประสานงานภายใน ซึ่งเป็นการประสานงานภายในสังกัดหรือองค์กรเดียวกัน 
และการประสานงานภายนอก ซึ่งเป็นการประสานงานระหว่างองค์กรของตนเองกับองค์กร
ภายนอก 

2.5 การสร้างเครือข่าย 
เครือข่ายพัฒนามาจากฐานคิดที่หลากหลาย โดยเกิดจากฐานคิดของความสัมพันธ์

ทางสังคมที่มีความไร้ระเบียบโดยธรรมชาติ แต่สามารถจัดการตัวเองให้สร้างระเบียบที่เป็นแบบ
แผนของตนเองได้  (รุจิเรข โกมินทรชาต ิ, 2559) กระบวนการของเครือข่ายเป็นอีกกลยุทธ์ที่พัฒนา
ความร่วมมือ กระตุ้นหรือเสริมสร้างขีดความสามารถ และมีผลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82+%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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สังคมมากกว่าการด าเนินการโดยกลุ่มบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เนื่องจากการมี
เครือข่ายท าให้เกิดการประสานพลัง (Synergy) คือ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายและ
จะให้ผลเพิ่มแบบทวีคูณ (เดชา วิลาวรรณ และอาทิตยา พองพรหม, 2554) 

2.5.1 ความหมายของเครือข่าย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้ให้ความหมายของ 

เครือข่าย ไว้ว่า เป็นการเชื่อมโยงระหว่างป―จเจกต่อป―จเจก กับการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม 
รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน มี
เป้าหมายในการท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่กระท าต่อเนื่อง ใช้ การรวมตัวเพื่อ
แลกเปลี่ยนกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน ใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ข้อมูลข่าวสารความรู้ บุคลากร ตลอดจนเงินงบประมาณสนับสนุน 

กองส่งเริมและพัฒนาเครือข่าย (2546) ภายใต้สังกัดส านักงานส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ ได้ให้ความหมายของ เครือข่าย 
หมายถึง การเชื่อมระบบความประสานสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการตามวัตถุประสงค์ เกิดสมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือการท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (2547) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
เครือข่าย หมายถึง กลุ่มของคนหรือกลุ่มคนที่มีการประสานงานหรือท างานร่วมกัน ลงมือท า
กิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม โดยมีการ
จัดรูปแบบการจัดการให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกัน และกิจกรรมเครือข่ายนั้น
ต้องมีลักษณะเท่าเทียมกัน มีความเก็นตระหนักร่วมกันในเป้าหมายและแผนงานที่จะท า 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการในประเทศไทยได้ให้ความหมายของเครือข่ายไว้ 
ตัวอย่างเช่น เสรี พงศ์พิศ (2548) ซึ่งกล่าวว่า เครือข่ายเป็นขบวนการทางสังคมที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์และความต้องการ
บางอย่างร่วมกัน เกิดการท ากิจกรรมโดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็นอิสระ โดยไม่เน้น
อ านาจการจัดการแต่เป็นการสร้างบรรยากาศในการท างาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในทางที่ดีและ
ท างานแบบประสานพลัง ซึ่งสอดคล้องกับเสถียร จิรรังสิมันต์ (2549) ที่กล่าวว่า เครือข่าย เป็นการ
เชื่อมโยงความพยายามและการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันโดยที่แต่ละฝ่ายยังปฏิบัติภารกิจหลักของ
ตนเองต่อไป และยังมีมุมมองที่น่าสนใจจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข 
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(2556) ว่า การท างานแบบเครือข่ายนั้น เป็นป―จจัยส าคัญต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างยั่งยืน เนื่องจากสมาชิกเครือข่ายต่างมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยใช้กลไกของการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ก่อให้เกิดความร่วมมือกันในเรื่อง
ต่างๆ และท าให้มีอ านาจการต่อรองกับอ านาจต่างๆได้ดีขึ้น 

จากความหมายของ เครือข่าย สามารถให้ค าจ ากัดความได้ว่า เครือข่าย เป็นการ
รวมกลุ่มระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือระหว่างบุคคลกับกลุ่มคน หรือ ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม ที่มีการ
ประสานงานหรือท างานร่วมกัน ลงมือท ากิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในหลายด้าน 
มีการจัดรูปแบบการท ากิจกรรมร่วมกัน ภายใต้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน แต่ยังคงความ
เป็นอิสระในการจัดการของกลุ่มตนเองอยู่ การรวมกันเป็นเครือข่ายจึงเป็นการสร้างพลังในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเป็นพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ 

2.5.2 ประเภทของเครือข่าย 
นักสังคมวิทยาได้จัดเครือข่ายเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบหนึ่ง (Social 

relationship) ที่แตกต่างไปจากกลุ่มสังคม (Social group) กล่าวคือกลุ่มสังคมจะมีขอบเขตที่
ชัดเจนโดยรู้ว่าใครเป็นสมาชิก ใครไม่ใช่สมาชิก มีโครงสร้างสังคมระดับหนึ่ง มีความเป็นรูปธรรมที่
มองเห็นได้ แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีทั้งมองเห็นเป็นรูปธรรมและไม่เป็นรูปธรรม 
ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนตายตัว แต่จะมีการออกแบบโครงสร้างขึ้นมาท าหน้าที่สานความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง แต่ละบุคคล แต่ละกลุ่ม แต่ละองค์กรสามารถเป็น
ศูนย์กลางเครือข่ายได้เท่าเทียมกัน (กรมการพัฒนาชุมชน ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน, 2547) 

ส านักเลขาธิการ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยและจ าแนกประเภทของเครือข่าย 
โดยน าเสนอมุมมองไว้หลายด้านดังนี้ 

1) มุมมองจากนักการศึกษาวิจัยด้านการจัดการความรู้ คือ Swan et al 
(1999) พบว่า เครือข่ายสังคมแบ่งได้ 2 ประเภท ประเภทแรก เป็นเครือข่ายสังคมเสมือนที่เน้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT focused) และประเภทที่สอง เป็นเครือข่ายสังคมจริงของบุคคล 
(Human focused) 

2) มุมมองความเชื่อมโยงของเครือข่าย ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ 
2.1 ประเภท Ego-centric หมายถึง เครือข่ายนั้นเชื่อมโยงระหว่างหน่วยเด่ียว 

หน่วยต่อหน่วย และจะถูกพิจารณาว่าเป็นเครือข่ายเมื่อต่องการมีการเชื่อมโยงของสาระระหว่าง
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หน่วยทั้ง 2 เพราะไม่เช่นนั้นจะวิเคราะห์เครือข่ายไม่ได้ และหน่วยเดียวยังสามารถเชื่อมโยงหน่วย
จ านวนมากได้ โดยเรียกหน่วยนั้นว่ามีเครือข่ายสังคมใหญ่ 

2.2 ประเภท Socio-centric หมายถึง เครือข่ายที่อยู่ในระบบสังคมหนึ่ง หรือที่
เรียกว่า อยู่ในกล่อง (in a box) เพราะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยในกลุ่มสังคมที่มีขอบเขต
ระดับหนึ่ง เช่น ในชั้นเรียนหรือองค์กร ถือเป็นเครือข่ายสังคมในระบบปิด 

2.3 ประเภท Open-system เป็นลักษณะเครือข่ายที่ไม่จ าเป็นต้องระบุขอบเขต 
ใช้เพื่อศึกษาปรากฏการณ์สังคมในระบบกว้าง เช่น เครือข่ายการก่อการร้าย เครือข่ายป―ญญาชน
โลก 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547) ได้จัดประเภทของเครือข่ายในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมวิทยา ซึ่งจ าแนกลักษณะความสัมพันธ์ของเครือข่ายไว้ดังนี้ 

1) ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม เป็นแนวความคิดพื้นฐานของการเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการยอมรับในค่านิยมและความหมายที่จะน าไปสู่การจัดการ
ชุมชนและเครือข่ายในลักษณะของความเกื้อกูลและไว้วางใจซึ่งกัน ก่อให้เกิดระเบียบ แบบแผน 
และการพัฒนาที่ต่อเนื่องหรือเป็นทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่จะน าไปสู่การจัดการและ
การขยายขอบเขตของเครือข่ายให้กว้างขวางออกไป 

2) ความสัมพันธ์เชิงอ านาจเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมของการให้และ
การรับ หมายถึง ในสังคมมีผู้ให้น้อยกว่าผู้รับ แต่มีอิทธิพลมากกว่าหรือมีการครอบง าและแข่งขัน
มากกว่าการพึ่งพอาศัยกัน จึงท าให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันในเชิงผลประโยชน์ต่างตอบแทน
ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้ได้รับการอุปถัมภ์ หรือการเกิดความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิและอ านาจที่มีการครอบง าและกอบโกยผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่มีอ านาจปกครองกับผู้ที่
อยู่ใต้การปกครอง 

3) ความสัมพันธ์ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ ความรู้และป―ญญา ซึ่งเป็น
ป―จจัยส าคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในรูปแบบ
ของการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิก เพราะจะน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ เป็นวิธีการที่
ทุกฝ่ายท างานร่วมมือกัน ภายใต้การเรียนรู้ที่เป็นอิสระจากการควบคุมในเชิงอ านาจ 

กรมการพัฒนาชุมชน ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน (2547)   ยังได้
น าเสนอแนวคิดของเครือข่ายในทางสังคมวิทยาที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ทางสังคมของ
สมาชิกเครือข่ายท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
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1)  ความสัมพันธ์ทางสั งคมที่ ต้ั งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ ยน 
(Transactional content) สิ่งที่น ามาแลกเปลี่ยนในความสัมพันธ์ทางสังคม คือ สิ่งของ น้ าใจที่มี
การแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลในการแสดงบทบาทแต่ละบทบาท 

2) ความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะการแลกเปลี่ยน (Directional flow) 
เป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยตรงระหว่างบุคคล อาจมีลักษณะของการให้และการรับที่
สมดุลกัน หรือเป็นรูปแบบที่ให้มากกว่ารับ หรือรับมากกว่าให้ก็ได้ โดยลักษณะการให้และการรับ
เป็นเครื่องบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลแต่ละคน ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลหนึ่ง
อย่างไร 

3) ความถี่และระยะของความสัมพันธ์ (Frequency and Duration of 
relationship) หมายถึง จ านวนครั้งที่พบปะกันและระยะเวลาที่รู้จักกัน การได้พบกันบ่อยครั้งและ
รู้จักกันเป็นเวลานานจะช่วยให้คนรู้สึกผูกพันกันมาก ระยะเวลาจึงเป็นเครื่องมือที่แสดงถึงคุณภาพ
ท่ีดีของความสัมพันธ์ เพราะท าให้รู้ว่าระยะเวลาที่ใช้กับความสัมพันธ์มีมากน้อยเพียงใด 

Chan & Liebowit (2006) ได้จ าแนกเครือข่ายสังคมออกเป็น 2 ประเภทย่อย 
ได้แก่ เครือข่ายท่ีเป็นทางการ และเครือข่ายสังคมแบบไม่เป็นทางการ 

1) เครือข่ายท่ีเป็นทางการ มีรูปแบบการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
ตามสายงานโครงสร้างองค์กร ซึ่งการไหลของสารจะเป็นไปตามล าดับขั้นการสั่งการ และผล
การศึกษายังพบว่า การไหลของสารตามเครือข่ายสังคมลักษณะนี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ฝ―ง
ลึกที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

2) เครือข่ายสังคมแบบไม่เป็นทางการ มีรูปแบบการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของความสนิทและความคุ้นเคย ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวก เช่น 
ชอบ ให้ความไว้ใจ หรือทางลบ เช่น เกลียด ไม่ไว้ใจ ลักษณะความสัมพันธ์ประเภทนี้ได้รับความ
สนใจจากนักบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า งานส าคัญจ านวนมากบรรลุผล
ส าเร็จเพราะใช้เครือสังคมประเภทนี้ 

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายในรูปแบบใด จะมีลักษณะเฉพาะหรือลักษณะร่วมกัน
ของทุกเครือข่าย นั่นคือ(เสรี พงศ์พิศ, 2548) 

1) เป็นกลุ่มองค์กร กลุ่มบุคคลที่มาร่วมกันเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์
และความสนใจที่ตัง้ขึ้นร่วมกัน 

2) เป็นเวทีเพื่อกิจกรรมสังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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3) ด ารงอยู่ได้ยาวนาน (ไม่ใช่เฉพาะกิจ) ด้วยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่ง
อย่างต่อเนื่อง 

4) มีความรู้สึกผูกผันกับโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกัน และร่วมกัน
รับผิดชอบ 

5) มีฐานอยู่ที่การเป็นเจ้าของร่วมกันและมีความมุ่ งมั่นที่จะท าตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน รวมไปถึงเครื่องมือ วิธีการในการด าเนินการที่คิดไว้ร่วมกัน 

จากการศึกษาประเภทของเครือข่ายผู้วิจัย จะท าการศึกษาประเภทของเครือข่าย
แบบไม่เป็นทางการ ในประเภท Socio-centric เพราะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยในกลุ่ม
สังคมที่มีขอบเขตระดับหนึ่ง เช่น ในชั้นเรียนหรือองค์กร และให้ความส าคัญในประเด็นเรื่อง 
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน ความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะ
การแลกเปลี่ยน ความถี่และระยะของความสัมพันธ์ เนื่องจากเครือข่ายเป็นความสัมพันธ์ทาง
สังคมรูปแบบหนึ่ง ที่มีทั้งมองเห็นเป็นรูปธรรมและไม่เป็นรูปธรรม ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนตายตัว 
แต่จะมีการออกแบบโครงสร้างขึ้นมาท าหน้าที่สานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรได้
อย่างต่อเนื่อง 

2.5.3 โครงสร้างของเครือข่าย 
โครงสร้างของเครือข่ายสามารถแบ่งได้หลายลักษณะ หลายรูปแบบ โดยมี

นักวิชาการได้แบ่งโครงสร้างของเครือข่ายไว้ตามความเหมาะสมของสิ่งที่ต้องการศึกษา 
เสรี พงศ์พิศ (2548) แบ่งโครงสร้างของเครือข่ายโดยพิจารณาจากลักษณะใน

การประสานไว้ 2 ประเภท คือ 
1) เครือข่ายที่เป็นทางการ เป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้างการประสานงานอย่าง

เป็นทางการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการท างานท าให้เครือข่ายสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็ว
ข้ึน 

2) เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ เป็นเครือข่ายที่ไม่มีโครงสร้างการประสานงาน
อย่างเป็นทางการ แต่จะขึ้นอยู่เป้าหมาย ทรัพยากร และความต้องการของสมาชิก 

สนทยา พลศรี (2550) ได้แบ่งโครงสร้างของเครือข่ายตามผู้จัดต้ังเครือข่าย โดย
พิจารณาจากผู้รับผิดชอบในการจัดต้ังและด าเนินงานเครือข่าย อาจแบ่งได้ 4 ประเภท คือ 
เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายภาค
ประชาชน ดังนี้ 
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1) เครือข่ายภาครัฐ เป็นเครือข่ายที่จัดต้ังและด าเนินงานโดยภาครัฐบาล 
ผ่านหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น เครือข่ายสถาบันการศึกษา เครือข่ายในความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เป็นเครือข่ายที่จัดต้ังและด าเนินงานโดยนัก
ธุรกิจภาคเอกชน เช่น สภาหอการค้า สมาคมพ่อค้าไทย สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู้ส่งออก  
เป็นต้น 

3) เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นเครือข่ายที่จัดต้ังและด าเนินงานโดย
องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย เครือข่ายองค์กรพัฒนา
เอกชนในภาคต่างๆ จังหวัดต่างๆ เป็นต้น 

4) เครือข่ายภาคประชาชน เป็นเครือข่ายที่จัดต้ังและด าเนินงานโดย
ประชาชน แต่อาจจะได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายประเภทอ่ืนๆ เช่น เครือข่ายสมัชชาคนจน 
เครือข่ายประมงพื้นฐาน เครือข่ายปราชญ์อีสาน สโมสรไลออนส์ สโมสรโรตารี เป็นต้น 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547) ได้จัดแบ่งโครงสร้างของเครือข่ายไว้ 3 รูปแบบ 
คือ เครือข่ายเชิงพื้นที่ เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม และเครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ ดังนี้ 

1) เครือข่ายเชิงพื้นที่ (Area) หมายถึง การรวมตัวของกลุ่ม องค์กร เครือข่าย 
ที่ อา ศัยพื้ นที่ รูปธรรมหรือพื้ นที่ ด า เนินการ เป็นป―จจัยหลักในการท างานร่ วมกัน  เป็น
กระบวนการพัฒนาที่อาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นเป้าหมายน าทาง และเป็นการพัฒนาแบบ
บูรณาการที่ไม่แยกส่วนต่างๆ ออกจากกัน โดยยึดเอาพื้นที่เป็นที่ต้ังแห่งความส าเร็จในการท างาน 
ร่วมกันของทุกฝ่าย เช่น 

1.1 การแบ่งเครือข่ายตามระบบการปกครองของภาครัฐ อาทิ เครือข่าย
ระดับต าบล เครือข่ายระดับหมู่บ้าน เครือข่ายระดับจังหวัด เครือข่ายระดับภูมิภาค เครือข่าย
องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น 

1.2 การแบ่งตามพื้นที่ตามความส าคัญของทรัพยากร อาทิ เครือข่ายลุ่ม
น้ าปิง เครือข่ายอ่าวป―ตตานี เครือข่ายป่าเขาสก เป็นต้น 

2) เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue Network) ได้แก่ เครือข่ายที่ใช้
ประเด็นกิจกรรม หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นป―จจัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กร โดยมองข้ามมิติ
ในเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆอย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือ
กับภาคีอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  ในประเด็นกิจกรรมและความสนใจสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภาครัฐ 
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ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยไม่ได้ยึดติดกับพื้นที่ด าเนินการ แต่ใช้หลักของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
เป็นตัวก าหนด ความเป็นเครือข่าย เช่น เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายภูมิป―ญญาชาวบ้าน เครือข่าย
ปฏิรูปการศึกษา เครือข่ายสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

3) เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ ได้แก่ เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ภารกิจ/กิจกรรม และการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย ซึ่ง
อาจแบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค์กรพัฒนาเอกชน โดย
เครือข่ายต่างๆ ดังกล่าวมุ่งเน้นการด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของหน่วยงานหรือโครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์นั้นๆ ส าหรับสังคมไทยอาจ
แบ่งกลุ่มผลประโยชน์ได้ 4 ภาคส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ 

3.1 เครือข่ายภาครัฐ เป็นเครือข่ายที่ขับเคลื่อนสังคมให้ด าเนินไปอย่าง
เป็นระบบและนโยบายของภาครัฐในแต่ละช่วงเวลา โดยเครือข่ายภาครัฐจะมีหลากหลายประเภท
ทั้งตามโครงสร้างและตามภารกิจของหน่วยงาน ส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายอ่ืนๆในแนวด่ิง มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการจัดต้ังให้กับเครือข่ายภาคประชาชน เป็น
ลักษณะความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจซึ่งอาจะมีการครอบง าในเรื่องของทุน ทรัพยากร และการ
บริหารจัดการ เช่น เครือข่ายสถาบันการศึกษา เครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชน หรือเครือข่าย
องค์กรอิสระของภาครัฐ เช่น สถาบันพระปกเกล้า สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3.2 เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน จะมีการท างานในลักษณะของการ
ประสานผลประโยชน์ต่างตอบแทน และการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของการ
ด าเนินทางธุรกิจ และการคืนก าไรให้กับสังคม เช่น เครือข่ายสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม 
สมาคมผู้ส่งออก เครือข่ายSME เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนา
ชุมชน เป็นต้น 

3.3 เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) พัฒนามาจากการช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมขององค์กรระหว่างประเทศ ที่เข้ามาสนับสนุนการท างานและการเรียนรู้ของภาค
ประชาชน เพื่อให้ภาคประชาชนด าเนินการจัดการในประเด็นป―ญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ผลักดันการ
แก้ป―ญหาของผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ปรากฏขึ้น โดยจะมีรูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะของ
การประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายเพื่อนตะวันออก เครือข่ายด้านแรงงานสวัสดิการสังคม เป็นต้น 

3.4 เครือข่ายภาคประชาชน เป็นการรวมตัวอของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ 
โดยเฉพาะในชุมชนชนบท เป็นการรวมของป―จเจกบุคคล กลุ่มคน และเครือข่าย มี ลักษณะ
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ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันภายใต้ระบบความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชน เป็นความสัมพันธ์ใน
แนวราบที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันและการพึ่งพาอาศัย เช่น เครือข่ายปราชญ์อีสาน เครือข่าย
ประมงพื้นบ้าน สโมสรโรตารี เป็นต้น 

สัมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ (2540) ได้กล่าวถึง โครงสร้างของเครือข่ายว่า อาจ
จ าแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

1) เครือข่ายความคิด เป็นเครือข่ายที่เน้นการท างานด้วยความคิด ความรู้ 
หรือเทคนิคต่างๆ เครือข่ายเหล่านี้เป็นแหล่งที่ผู้น าได้มีโอกาสเผยแพร่แนวความคิดของตนและได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนกับคนอ่ืนๆ ท าให้เกิดความคิดที่ชัดเจนขึ้น เครือข่ายความคิดนั้น
มักจะเน้นเครือข่ายของกลุ่มคนที่อยู่บนสถานภาพที่คล้ายคลึงกัน แต่อยู่ต่างถิ่นกันได้รวมตัวกัน
สร้างเครือข่ายขึ้นเพื่อที่จะได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เช่น เครือข่ายกลุ่มครู 
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น 

2) เครือข่ายกิจกรรม เป็นเครือข่ายที่เน้นการช่วยเหลือร่วมมือกันในการท า
กิจกรรม ส่วนมากมักจะเป็นเครือข่ายภายในชุมชนที่สมาชิกของเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

3) เครือข่ายสนับสนุนทุน เป็นเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนทุนแก่เครือข่าย
อ่ืนๆ ในการด าเนินงาน ซึ่งอาจเป็นทั้งกลุ่มทุนภายในเครือข่ายและมาจากภายนอกเครือข่าย 

จากการศึกษาโครงสร้างของเครือข่ายผู้วิจัยพบว่า โครงสร้างเครือข่ายมีความ
หลากหลาย และสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น แบ่งตามพื้นที่ แบ่งตามกิจกรรม แบ่งตาม
โครงสร้าง หรือ การแบ่งตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น เครือข่ายของรัฐ เครือข่ายเอกชน 
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน แต่ทั้งนี้โครงสร้างของเครือข่ายต้องอาศัย
ความร่วมมือ การประสานร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่
ต้องการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเครือข่ายในรูปแบบใดก็ตาม สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ การมีส่วน
ร่วม การมีเป้าหมายเดียวกัน เกิดความร่วมมือโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางของการประสานงาน
เครือข่ายให้เกิดขึ้น 

2.5.4 การสร้างเครือข่าย 
เครือข่ายแต่ละประเภทมีลักษณะ รูปแบบที่แตกต่างกัน การสร้างเครือข่ายจึงมีส

เหตุ ป―จจัยสนับสนุน และการก่อรูปของเครือข่ายจึงแตกต่างกันออกไป 
นฤมล นิราทร (2543) ได้กล่าวถึงการก่อเกิดเครือข่าย ว่าสามารถเกิดขึ้นใน 2 

รูปแบบ คือ 
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1) เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เกิดจากสายใยความสัมพันธ์เครือญาติ
การ แลกเปลี่ยนสิ่งของ ความรู้ภูมิป―ญญาซึ่งกันและกันของมนุษย์ที่มีมาแต่เดิม ต่อมาได้ขยาย
ความสัมพันธ์กันมากขึ้นหรือเกิดจากป―จจัยทางความเชื่อของคนในชุมชน ที่ใช้หลักการอยู่ร่วมกัน
ด้วยความรักเอ้ืออาทรและความเมตตากันของคนในชุมชนที่มีความสัมพันธ์กัน ตลอดจนป―จจัย
ทางเศรษฐกิจที่เมื่อบุคคลที่เคยติดต่อกัน เกิดป―ญหาเหมือนกันจึงพยายามรวมตัวเพื่อหาแนวทาง
แก้ป―ญหาร่วมกัน 

2) เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยการจัดต้ัง เครือข่ายประเภทนี้อาศัยผู้น าและความ
พร้อมใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้น า แล้วค่อยขยายผลไปสู่สมาชิก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
เครือข่ายท่ีราชการส่งเสริมสนับสนุน โดยมีป―จจัยที่ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายหลายประการ ได้แก่ 1) 
ต้องการมีเพื่อนในการท างาน 2) ต้องการมีทรัพยากรในการท างาน 3) ต้องการรับภาระความเสี่ยง
ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 4) ต้องการประสบการณ์ความช านาญเฉพาะด้านในแต่ละบุคคลมา
ช่วยในการบริหารงาน 5) ต้องการประหยัดและลดความซ้ าซ้อนในการท างานร่วมกัน 6) ต้องการ
เรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน 

สนทยา พลศรี (2550) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดเครือข่ายว่า การเครือข่าย
อาจเกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียวหรือจากหลายสาเหตุต่อไปนี้ 

1) การเกิดโดยธรรมชาติ เป็นการเกิดเครือข่ายขึ้นเองโดยไม่มีใครจัดต้ังซึ่ง
เป็นผลของความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมนุษย์ เช่น ความสัมพันธ์ของระบบครอบครัวและเครือ
ญาติ ความสัมพันธ์ของครูอาจารย์และลูกศิษย์ เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะของการเป็นเครือข่ายอยู่แล้ว 
เมื่อบุคคลมีส่วนร่วมในระบบความสัมพันธ์ดังกล่าว ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายด้วย 

2) เกิดจากวิกฤตการณ์ของสังคมมนุษย์ เป็นการเกิดเครือข่ายที่เป็นผลจาก
การเกิด ป―ญหา หรือวิกฤตการณ์ขึ้นในสังคมที่สมาชิกตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องร่วมมือกัน
แก้ไขป―ญหาในลักษณะของการรวมพลังกัน สมาชิกส่วนใหญ่จะมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น 
อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน อาชีพเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน ด ารงชีวิตร่วมกันหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน เป็นต้น การเกิดของเครือข่ายอาจจะเริ่มจากการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แสวงหา
แนวทางในการแก้ป―ญหาและร่วมกันแก้ไขป―ญหาในลักษณะของเครือข่ายที่เป็นอิสระ ปราศจาก
การครอบง ากันและกัน มีความสัมพันธ์แบบไม่ซับซ้อน หรือเป็นแนวราบที่ต่างพึ่งพาอาศัยกันและ
กัน เช่น เครือข่ายพิทักษ์ป่า เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ า เป็นต้น 

3) การเกิดโดยวิวัฒนาการ เป็นการเกิดเครือข่ายเนื่องจากความสัมพันธ์ของ
สมาชิก เช่น เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น มารวมกันโดยวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นเวลานาน 
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ในลักษณะของกลุ่มและองค์กร แล้วพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเครือข่าย เช่น จากกลุ่มแบบสภา
กาแฟ พัฒนาเป็นเครือข่ายประชาคมหมู่บ้านหรือประชาคมเมือง เป็นต้น 

4) การเกิดโดยการจัดต้ัง เป็นการเกิดเครือข่ายที่มีผู้จัดต้ังและให้การ
สนับสนุน เพื่อวัตถุประสงค์บางประการ จนสมาชิกรวมกันเป็นเครือข่ายทั้งการจัดต้ังโดยผู้น า
รัฐบาล ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
เครือข่ายสหกรณ์ เครือข่ายของกระทรวงต่างๆ เป็นต้น 

วีณา เที่ยงธรรมและคณะ (2554) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่สนับสนุนให้เกิดการสร้าง
เครือข่าย ว่ามีสาเหตุและป―จจัยที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง
บุคคล เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวและเครือญาติ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนในชั้นเรียนเดียวกันในโรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน เป็นต้น 

2) เกิดขึ้นจากป―ญหาทางสังคม หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้คน
ส่วนใหญ่ ท าให้สมาชิกตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อแสวงหาวิธีแก้ไขป―ญหา เริ่ม
จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แสวงหาแนวทางในการแก้ป―ญหาและร่วมกัน 

3) เกิดขึ้นจากการวิวัฒนาการของการรวมกลุ่มเล็กๆ ของบุคคล เพื่อ
วัตถุประสงค์ เฉพาะบางอย่างของกลุ่ม ซึ่งการรวมกลุ่มดังกล่าวได้ด าเนินมาเป็นเวลานาน และ
ค่อยๆเกิดพัฒนาการขยายรูปแบบความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มมาเป็นเครือข่าย เช่น จากกลุ่ม
สภากาแฟ พัฒนาเป็นเครือข่ายประชาคมหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน พัฒนาเป็นเครือข่าย
ผู้สูงอายุระดับชาติ กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาล พัฒนาเป็นเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
เป็นต้น 

ดังนั้นจากการศึกษาจากนักวิชาการที่กล่าวถึงสาเหตุการเกิดขึ้นของเครือข่าย 
หรือการสร้างเครือข่าย สามารถสรุปได้ว่า เครือข่ายสามารถเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ และมีหลาย
ป―จจัยเข้ามากระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่าย ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุเดียว หรือหลายสาเหตุที่
ประกอบกัน แต่สิ่งที่มีจุดร่วมเหมือนกันของการสร้างเครือข่าย คือ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่าง
บุคคล หรือกลุ่มบุคคล มีจุดมุ่งหมายเดียวกันและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นเครือข่าย 

2.5.4 องค์ประกอบของเครือข่าย 
เมื่อพิจารณาความเป็นมา แนวคิด ประเภทของเครือข่าย และการสร้างเครือข่าย 

สามารถสังเกตได้ว่าเครือข่ายมีองค์ประกอบหลายประการ  
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สนทยา พลศรี (2550) ได้กล่าวว่าการเป็นเครือข่ายจะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบดังนี้ 

1) สมาชิกของเครือข่าย อาจจะเป็นบุคคล กลุ่มคน องค์กร หรือชา ต่างๆ 
ตามระดับของเครือข่าย สมาชิกเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย หากไม่มีสมาชิกแล้ว
เครือข่ายไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกของเครือข่ายจะต้องมี
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเหมือนกัน มารวมกันเป็นเครือข่ายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเดียวกัน 

3) ระบบความสัมพันธ์ของเครือข่าย สมาชิกของเครือข่ายมารวมกันด้วย
ความสมัครใจ สมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระในการด าเนินงาน มีความเท่าเทียมกันในการด าเนิน
กิจกรรม มีระบบในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์หรือการถักทอสายใยของความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกให้เกิดความยั่งยืน 

4) การบริหารจัดการ สมาชิกเครือข่ายเป็นผู้ร่วมกันก าหนดการบริหารและ
จัดการ เครือข่ายทั้งโครงสร้างของเครือข่าย สถานภาพและบทบาทของสมาชิก กฎระเบียบที่ใช้
ร่วมกัน การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร แผนและโครงการ งบประมาณ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบของ
การบริหารจัดการเครือข่ายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เป้าหมายของเครือข่าย คุณลักษณะสมาชิก
เครือข่ายเป็นส าคัญ 

5) ผู้ประสานงานเครือข่าย เครือข่ายต้องมีผู้ประสานงานเพื่อท าหน้าที่
ประสานงานบริหารและจัดการเครือข่ายท่ีคัดเลือกโดยสมาชิก ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ในลักษณะของคณะกรรมการเครือข่าย อาจจะมีศูนย์กลางประสานงานเพียงศูนย์เดียวหรือหลาย
ศูนย์ก็ได้ 

6) กิจกรรมร่วมกัน เครือข่ายต้องมีกิจกรรมที่สมาชิกร่วมกันด าเนินงานเพื่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเครือข่าย ซึ่งควรจะเป็นกิจกรรมในการด าเนินงานของ
เครือข่ายตามปกติและกิจกรรมที่ร่วมกันด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้สมาชิกของเครือข่ ายได้
ร่วมกิจกรรมกันอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

7) การรวมพลังสมาชิก เครือข่ายต้องมีการรวมพลังหรือศักยภาพของสมาชิก
มาใช้ในการด าเนินงานร่วมกัน เพราะพลังของเครือข่ายเป็นพลังที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณและมีผลต่อ 
ความส าเร็จของเครือข่าย 
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8) การสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน สมาชิกของเครือข่ายสนับสนุนส่งเสริม 
สมาชิกคนอ่ืนๆให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ต่าง
คนต่างท า โดยทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของสมาชิกแต่ละคน มีจิตส านึกในการเป็นเจ้าของ
เครือข่ายและการบรรลุเป้าหมายของเครือข่ายร่วมกัน 

9) การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สมาชิกของเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ของเครือข่ายอย่างกว้างขวางทั้งการร่วมเรียนรู้ ร่วมสรุปบทเรียน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมวางแผนงาน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ 

10) ผลงานของเครือข่าย เครือข่ายต้องมีผลการด าเนินงานซึ่งเป็นเครื่องชี้วัด
ความส าเร็จดังกล่าวคือ การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และความส าเร็จของเครือข่าย ดังนั้น
นอกจากเครือข่ายจะมีกิจกรรมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ผลงานของเครือข่ายก็เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งของเครือข่าย 

จอหน์ เวอร์เนอร์ (อ้างใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ , 2546) 
กล่าวถึงองค์ประกอบของเครือข่าย โดยใช้ตัวอักษรย่อในภาษาอังกฤษ 4 ตัว คือ link หรือการ
เชื่อมต่อ เพื่อใช้อธิบายองค์ ประกอบดังกล่าวซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) การเรียนรู้ (learning) ได้แก่ การเรียนรู้เกี่ยวกับความจ าเป็น และความ
ต้องการของตนเองและผู้อื่น 

2) การลงทุน (investing) ได้แก่ การลงทุนด้านเวลา และพลังงาน ในการ
ติดต่อและเชื่อมประสานกับบุคคลต่างๆ 

3) การดูแล (nurturing) ได้แก่ การดูแลสัมพันธภาพระหว่าง สมาชิกของ
เครือข่ายอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของการท างานและสัมพันธภาพส่วนตัว 

4. การรักษา (keeping) ได้แก่ การรักษาทิศทางในการบรรลุเป้าหมาย 
โดยเฉพาะการตรวจสอบความต้องการของสมาชิกและการเปิดใจรับฟ―งความคิดเห็นของกันและ
กัน เพื่อแสวงหาทางในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2543) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ ส าคัญของเครือข่าย
ว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ 7 ประการ คือ 

1) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (common perception) หมายถึง การที่สมาชิก
เข้ามาอยู่ในเครือข่าย ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่วมเป็น
เครือข่าย อาทิ มีความเข้าใจในป―ญหา มีส านึกในการแก้ไขป―ญหาร่วมกัน และมีความต้องการ
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ความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกเครือข่ายเกิดความรู้สึก
ผูกพัน ในการด าเนินกิจกรรมบางอย่างเพื่อแก้ป―ญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น 

2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) หมายถึง การมองเห็น
จุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้เข้าใจถึงทิศทางเดียวกัน และการมี
เป้าหมายที่จะด าเนินไปด้วยกัน จะช่วยท าให้ขบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายมีพลัง เกิดเอกภาพ 
และช่วยบรรเทาความขัดแย้งอันเกิดจากมุมมองที่แตกต่างลงไป 

3) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (mutual interests/benefits) 
หมายถึงการที่การสมาชิกแต่ละคนมาร่วมกัน เพื่อประสานผลประโยชน์และความต้องการซึ่ง
ผลประโยชน์และความต้องการนั้นจะไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ 
ดังนั้น จึงมีการรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชน์ร่วมที่มากเพียงพอจะดึงดูดให้รวมเป็นเครือข่าย 

4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (all stakeholders 
participation) การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความส าคัญต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย 
เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลง
มือกระท าอย่างแข็งขัน ดังนั้นสมาชิกในเครือข่าย จึงควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะของ
ความเท่าเทียมในฐานะของหุ้นส่วนเครือข่าย และเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ 

5) กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 
หมายถึง การที่สมาชิกในเครือข่ายต่างต้องเสริมกระบวนการท างานของกันและกัน โดยที่ใช้จุดแข็ง
ของฝ่ายหนึ่งไปช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งที่มีจุดอ่อน ซึ่งจะท าให้เกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน 
การเสริมสร้างต่อกันนั้น เกิดขึ้นจากการรวมตัวเป็นเครือข่ายซึ่งมีผลดีมากกว่าการไม่ร่วมเป็น
เครือข่าย 

6) การพึ่งอิงร่วมกัน (interdependence) คือ การเติมเต็มในส่วน ที่ขาดของ
แต่ละฝ่ายเนื่องจากทุกฝ่ายต่างก็มีข้อจ ากัดในกระบวนการท างาน และมีความรู้ประสบการณ์ที่
แตกต่าง ดังนั้นจึงมีการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย 

7) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (interaction) หมายถึง การที่สมาชิกใน
เครือข่ายมีการท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และผลการปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยนระหว่างกันนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามด้วย 

ดังนั้นเครือข่ายเป็นความสัมพันธ์เชิงระบบ จึงมีองค์ประกอบหลักของเครือข่าย
ประกอบด้วย สมาชิกของเครือข่าย ต้องมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการบริหารจัดการ 
รวมถึงการจัดกิจกรรมในฐานะเท่าเทียมกัน รวมถึงมีการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง 
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3. สโมสรอินเตอร์แรคท์  
สโมสรอินเตอร์แรคท์ อยู่ภายใต้สังกัดสโมสรโรตารีสากล โดยมีการต้ังสโมสรอยู่ทั่ว

ภูมิภาค (rotarythailand, ออนไลน์) ได้แก่ 
โรตารีภาค 3330 โรตารีสากล ครอบคลุม พื้นที่ ภาคใต้ ภาคตะวันตก 
โ รตารี ภาค  3340  โ รตารี ส ากล  ครอบคลุ ม  พื้ นที่  ภ าคตะวั นออก  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ประเทศลาว 
โรตารีภาค 3350 โรตารีสากล ครอบคลุม พื้นที่ ภาคกลาง และประเทศกัมพูชา 
โรตารีภาค 3360 โรตารีสากล ครอบคลุม พื้นที่ ภาคเหนือ 

สโมสรอินเตอร์แรคท์ เป็นสโมสรซึ่งท างานร่วมกันเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและ
ส่งเสริมสันติภาพ สโมสรอินเทอร์แรคท์ คือสโมสรของเยาวชนที่มีอายุ 12- 18 ปี รวมกลุ่มเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์กับเยาวชนกลุ่มอ่ืนๆในชุมชน โรงเรียน โดยสมาชิกอินเตอร์แรคท์จะร่วมกันท า
โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และเรียนรู้ไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกจากการลงมือปฏิบัติ
โครงการที่เกี่ยวข้องในแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สโมสรอินเตอร์แรคท์ เป็นสโมสรที่
สนับสนุนตนเองและปกครองตนเอง แต่จะรับค าแนะน าจากสโมสรโรตารีอุปถัมภ์ในท้องถิ่น โดย
องค์บริหารของสโมสรอินเตอร์แรคท์ คือคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย นายก อุปนายก 
เลขานุการ เหรัญญิก และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆตามขนาดของสโมสร วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสโมสร
อินเตอร์แรคท์ ที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เกิดการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน สร้างเครือข่ายเยาวชนจากการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (ศูนย์โรตารีสากล, 2557, 
ออนไลน์) 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาในพื้นที่ โรตารีภาค 3350 ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมในเขตภาค
กลาง เนื่องจากสมาชิกจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

3.1 การด าเนินงานของสโมรสรอินเทอร์แรคท์ 
3.1.1 คณะกรรมการอินเทอร์แรคท์ 

องค์บริหารของสโมสรอินเทอร์แรคท์ คือคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย 
นายก อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆตามขนาดของสโมสร    

1. นายกสโมสร บทบาทหลักของนายก คือ เป็นผู้น าสโมสร ท าให้ สโมสร
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

หน้าที่รับผิดชอบก่อนที่จะรับต าแหน่งนี้ คือ 
- เรียนรู้เกี่ยวกับเอกสารธรรมนูญของสโมสร 
- ประชุมกับคณะกรรมการบริหารเพื่อวางแผนงานกิจกรรมของสโมสร 
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- แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าและพิเศษ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหาร และท าหน้าที่เป็นกรรมการโดยต าแหน่งในกรรมการทุกชุด 

- แต่งต้ังประธานคณะกรรมการตามที่มีประสบการณ์และพูดคุยกัน
เกี่ยวกับการเลือกกรรมการ 

หน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมส าหรับสโมสรอินเทอร์แรคท์ที่ก่อต้ังแล้ว 
- ประชุมกับนายกและคณะกรรมการบริหารที่ก าลังจะหมดวาระเพื่อ

พิจารณาบันทึกต่างๆของสโมสร รวมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมในป―จจุบัน 
- ตัดสินใจว่ากรรมการที่มีอยู่แล้วชุดใดควรจะยังอยู่ต่อไปในปีที่จะมาถึง

และพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมใหม่ๆ 
หน้าที่รับผิดชอบขณะอยู่ในต าแหน่งมีดังนี้ 

- ด าเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพโดยการเตรียมวาระการประชุมที่มี
รายละเอียดโครงร่างว่าจะครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างและใช้เวลานานเท่าใด ให้เวลาพอส าหรับ
รายงานจากเจ้าหน้าที่และกรรมการต่างๆ 

- วางแผนโปรแกรมการประชุมที่สร้างสรรค์เอาไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้ง
จัดเตรียมผู้บรรยาย การอภิปรายเป็นคณะ การเดินทางและเรื่องบันเทิงที่ดึงดูดความสนใจในวง
กว้าง 

- มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการช่วยให้สมาชิกอ่ืนๆได้พัฒนา
ทักษะความเป็นผู้น า และหลีกเลี่ยงการมีรายละเอียดมากเกินไป 

- บ่งชี้ความช านาญและความสนใจของสมาชิก แล้วจึงให้ท างานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการของสโมร 

- ท างานให้มั่นใจว่ากิจกรรมและโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ของสโมสร
ได้รับการส่งเสริมและการด าเนินการอย่างประสบความส าเร็จ 

- ให้ความสนใจในการเพิ่มและพัฒนาสมาชิกภาพ รักษาความสมดุลของ
กลุ่มเพศและอาย ุ

- สื่อสารและร่วมมือกับโรแทเรียนหรืออาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งประธาน 
อินเทอร์แรคท์ของภาคด้วยความกระตือรือร้น 

2. อุปนายก บทบาทส าคัญของอุปนายก คือ การสนับสนุนนายก บางสโมสร
อาจจะเลือกให้นายกรับเลือกท าหน้าที่ก่อนรับต าแหน่ง การเป็นอุปนายกมิได้หมายถึงจะก่วไปสู่
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การเป็นนายกโดยอัตโนมัติ แต่เป็นการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยมส าหรับผู้น าสโมสรในอนาคต อุปนายก
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

- เป็นประธานในที่ประชุมเมื่อนายกสโมสรไม่อยู่ 
- เป็นกรรมการบริหารของสโมสร 
- ท างานร่วมกับนายกในการจัดการงานพิเศษต่างๆ 
- ติดตามเปา้หมายและกิจกรรมที่ก าลังด าเนินการ 

3. เลขานุการ หน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นของเลขานุการ คือ ช่วยให้สโมสร
ท างานมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

- เก็บรักษาบันทึกต่างๆของสโมสร เช่น สมาชิกภาพ เอกสารการนัด
หมายคณะกรรมการ การเข้าประชุม การช าระค่าบ ารุง เอกสารต่างๆที่ส าคัญของสโมสร รวมทั้ง
ใบรับรองการก่อต้ังสโมสร เอกสารงบประมาณและรายงานต่างๆ 

- จดรายงานการประชุม บันทึกสิ่งที่พูดคุยและการปฏิบัติต่างๆของการ
ประชุมสโมสรทุกครั้งอย่างสั้นกระชับและชัดเจน 

- รับผิดชอบในการแจ้งให้โรตารีสากลทราบถึงโครงการต่างๆที่ประสบ
ความส าเร็จโดยการส่งแบบฟอร์มข้อมูลโครงการอินเทอร์แรคท์ (Interact Project Data Form) 
และปรับข้อมูลเจ้าหน้าที่สโมสรให้กับโรตารีสากลเป็นป―จจุบันทุกๆปี 

4. เหรัญญิก มีบทบาทท าหน้าที่ร่วมกับเลขานุการ เพื่อการเก็บบันทึกทาง
การเงินที่ถูกต้อง จึงควรเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและเก็บรายละเอียดได้ดี เหรัญญิกมีหน้าที่ ดังนี้ 

- เก็บค่าบ ารุงสมาชิก 
- ฝากเงินค่าบ ารุงและเงินจากโครงการหาทุนต่างๆ เข้าบัญชีธนาคาร 
- จัดการงานส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมและบริหารงบประมาณ 
- จัดเตรียมรายงานประจ าเดือน 
- เตรียมท ารายงานเมื่อสิ้นปีโดยเป็นการสรุปการใช้เงินงบประมาณใน

การท ากิจกรรมต่างๆในปีที่ผ่านมา 
โดยเหรัญญิกที่ก าลังจะหมดหน้าที่ลงควรมอบรายงานสรุปสิ้นปีให้สมาชิก

สโมสรและเหรัญญิกที่จะเข้ามารับหน้าที่ รายงานทุกฉบับของเหรัญญิกจะเป็นส่วนหนึ่งของบันทึก
ถาวรของสโมสร 
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5. คณะกรรมการสโมสร มีหน้าที่ในการท ากิจกรรมและโครงการต่างๆ โดย
มาจากการแต่งต้ังของนายกสโมสร ซึ่งมีคณะกรรมการประจ า 4 ชุด คือ สโมสร การเงิน บ าเพ็ญ
ประโยชน์ และความเข้าใจระหว่างประเทศ และสามารถแต่งตั้งเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 

- คณะกรรมการสโมสร มีหน้าที่พัฒนาความคิดเห็นต่างๆส าหรับ
โปรแกรมการประชุมสโมสร วิธีการหาสมาชิกใหม่และรักษาสมาชิกป―จจุบัน และวิธีการเผยแพร่
กิจกรรมของสโมสรในการด าเนินงานต่างๆเหล่านี้ให้บรรลุผลส าเร็จ โดยอาจจะต้องมีการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ 

- คณะกรรมการเงิน มีหน้าที่วางแผนว่าสโมสรจะใช้เงินในกิจกรรมต่างๆ
อย่างไร ควรมีเป้าหมายในการเก็บค่าบ ารุงให้น้อยและพยายามสนับสนุนตนเองให้ได้อยู่เสมอ 
คณะกรรมการต้องหาวิธีการของรับบริจาคทั้งเงินและสิ่งของ เพื่อท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ
จากบริษัท ห้างร้าน และองค์กรต่างๆ โดยเสนอมอบสิ่งที่มีค่าเป็นการตอบแทน เช่น การบริการ
หรือการยกย่อง 

- คณะกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ คณะกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์จัดท า
โครงการหนึ่งโครงการที่เป็น ประโยชน์แก่โรงเรียนหรือชุมชนในแต่ละปี 

- คณะกรรมการความเข้าใจระหว่างประเทศ คณะกรรมการความเข้าใจ
ระหว่างประเทศท าโครงการหนึ่งโครงการที่ ส่งเสริมสันติไมตรีระหว่างประเทศในแต่ละปี 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 แผนผังการบริการสโมสรอินเทอร์แรคท์ 
 

ดังนั้นจากการศึกษาการบริหารภายในสโมสรอินเตอร์แรคท์ คือ สโมสรของ
เยาวชนที่มีอายุ 12- 18 ปี รวมกลุ่มเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับเยาวชนกลุ่มอ่ืนๆในชุมชน โรงเรียน 
โดยสมาชิกอินเตอร์แรคท์จะร่วมกันท าโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการบริหาร 
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ประกอบด้วย นายกสโมสร อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก คณะกรรมการสโมสร คณะกรรมการ
เงิน คณะกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ คณะกรรมการความเข้าใจระหว่างประเทศ คณะกรรมการ
อ่ืนๆ 

3.1.2 ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรอินเตอร์แรคท์ 
ในธรรมนูญของสโมสรอินเตอร์แรคท์ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะมาตราที่มีความ

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันดังนี้ 
มาตรา ๑ — ชื่อ 
ชื่ อ ข อ ง อ ง ค์ ก ร นี้  คื อ  ส โ ม ส ร อิ น เ ท อ ร์ แ ร ค ท์ ข อ ง

โรงเรียน_____________________________ 
มาตรา ๒ — ความมุ่งหมายและเป้าหมาย 
ความมุ่งหมายของอินเตอร์แรคท์ คือ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ปฏิบัติงาน

ร่วมกันด้วยมิตรภาพระหว่างกันในโลก  โดยอุทิศตนเพื่อการบ าเพ็ญประโยชน์และความเข้าใจ
ระหว่างกันในนานาประเทศ 

เป้าหมายของอินเตอร์แรคท์มีดังนี้ 
1. เพื่อยอมรับและพัฒนาความเป็นผู้น าที่มั่นคง รวมทั้งความมีคุณธรรมของ

แต่ละบุคคล 
2. เพื่อการสนับสนุนและฝึกการรู้จักคิดและการช่วยเหลือผู้อื่น 
3. เพื่อสร้างสรรค์การเห็นความส าคัญของบ้านและครอบครัว 
4. เพื่อเสริมสร้างการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน โดยค านึงถึงคุณค่าของมนุษย์แต่

ละบุคคลเป็นหลัก 
5. เพื่อเน้นการยอมรับเกี่ยวกับความรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละบุคคลเสมือน

เป็นพื้นฐานแห่งความส าเร็จในชีวิตส่วนตัว ความก้าวหน้าของชุมชน และความส าเร็จของหมู่คณะ 
6. เพื่อพัฒนาทักษะในการด าเนินชีวิตรวมทั้งการพัฒนาตนเอง การบริหาร

เวลา และการเงินของแต่ละบุคคล 
7. เพื่อยกย่องให้เกียรติและเห็นคุณค่าของอาชีพที่เป็นประโยชน์ทุกอาชีพ 

เพื่อท าประโยชน์แก่สังคม 
8. เพื่อให้โอกาสในการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน รวมทั้ง

เรื่องต่างๆ ของชาติบ้านเมืองและโลก 
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9. เพื่อเปิดแนวทางให้แต่ละบุคคลและหมู่คณะได้ร่วมกันกระท ากิจกรรม ซึ่ง
น าไปสู่ความเข้าใจและไมตรีจิตระหว่างมวลมนุษย์ได้มากย่ิงขึ้น 

มาตรา ๕ — การประชุม 
1. สโมสรอินเตอร์แรคท์จะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือนตามที่

ได้ระบุไว้ในข้อบังคับ ตามเวลาและสถานที่แล้วแต่ความสะดวกของสมาชิก โดยค านึงถึงกฎ
ข้อบังคับของโรงเรียนด้วย 

มาตรา ๖ — เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการบริหาร 
1. เจ้าหน้าที่ของสโมสรจะประกอบด้วย นายกสโมสร อุปนายก เลขานุการ 

เหรัญญิกและเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ เพิ่มเติมอีกตามที่กล่าวไว้ในข้อบังคับของสโมสร 
2. องค์บริหารของสโมสรนี้จะเป็นคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยนายก

สโมสร อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิกและกรรมการบริหารอ่ืนๆ จ านวนเท่าใดก็ได้ตามแต่สโมสร
จะพิจารณาโดยการเห็นชอบจากสโมสรโรตารีที่อุปถัมภ์  คณะกรรมการจะต้องเลือกต้ังจาก
สมาชิกที่ปฏิบัติตาม ข้อก าหนดอย่างครบถ้วน การตัดสินใจต่างๆ ตลอดจนนโยบายและการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารและของสโมสรจะขึ้นอยู่กับ สโมสรโรตารีที่อุปถัมภ์ และ
จะต้องปฏิบัติตามธรรมนูญและนโยบายของโรตารีสากลอีกด้วย หากเป็นสโมสรในโรงเรียน สโมสร
จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและนโยบายที่ก าหนดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อใช้กับ
องค์กรนักเรียนต่างๆรวมทั้งกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียน   คณะกรรมการบริหารของสโมสร
จะมีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการต่างๆ โดยทั่วไป  และหากมีความเห็นหรือ
เหตุผลอันสมควรก็อาจประกาศถอดถอนหรือเลิกต าแหน่งใดๆ ให้ว่างลงได้  คณะกรรมการบริหาร
ทุกคนจะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการรับอุทธรณ์เรื่องค า วินิจฉัยต่างๆ ของเจ้าหน้าที่และการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกชุด 

3. การเลือกต้ังเจ้าหน้าที่และกรรมการบริหารจะต้องใช้วิธีการต่างๆ ให้
สอดคล้องกับระเบียบประเพณีทางท้องถิ่นที่ได้เคยปฏิบัติกันมา  แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็จะต้องเป็น
ตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกซึ่งอยู่ ณ ที่ประชุมซึ่งปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่และกรรมการบริหารจะด ารงอยู่ในต าแหน่งมีก าหนดวาระ 1 ปี  เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับสโมสรให้มีวาระน้อยกว่า 1 ปี ซึ่ง จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรตารี
สากลเสียก่อน 
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มาตรา ๗ — กิจกรรมและโครงการ 
ในปีหนึ่ง สโมสรนี้จะต้องท ากิจกรรมที่เป็นโครงการใหญ่ของสโมสรอย่างน้อย 

2 โครงการ  โครงการหนึ่งเพื่อให้บริการแก่โรงเรียนหรือชุมชน อีกโครงการหนึ่งเพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างประเทศ  โครงการแต่ละโครงการจะต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทั้งหมด
หรือ สมาชิกส่วนใหญ่ของสโมสร 

มาตรา ๘ — คณะกรรมการต่างๆ 
นายกสโมสรมีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการพิเศษที่เห็นว่ามีความจ าเป็นได้  

ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสโมสรด้วย และในการแต่งต้ังจะต้องแจ้ง
หน้าที่ในระยะที่แต่งต้ังด้วย  กรรมการพิเศษดังกล่าวจะหมดวาระลงเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่
แล้ว หรือโดย ค าสั่งเพิกถอนจากนายกสโมสรที่ได้รับการแต่งต้ัง หรือเมื่อหมดวาระหน้าที่การเป็น
นายกสโมสรของผู้แต่งตั้งคณะกรรมการนั้นๆ  แล้วแต่ข้อใด จะเกิดขึ้นก่อน 

จากบทธรรมนูญของสโมสรอินเตอร์แรคท์ สรุปได้ว่า สโมสรอินเตอร์แรคท์ มี
แนวทางการด าเนินงานโดยจัดต้ังสโมสรภายในโรงเรียน เพื่อให้เยาวชนเป็นคณะกรรมการบริหาร 
จะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับ ตามเวลาและสถานที่
แล้วแต่ความสะดวกของสมาชิก โดยค านึงถึงกฎข้อบังคับของโรงเรียนด้วย หากเป็นสโมสรใน
โรงเรียน สโมสรจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและนโยบายที่ก าหนดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
เพื่อใช้กับองค์กรนักเรียนต่างๆรวมทั้งกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียน 

ทั้งนี้สโมสรอินเทอร์แรคท์ โรตารีภาค 3350 มีโรงเรียนอยู่ในสังกัดทั้งสิ้นจ านวน 
44 โรงเรียน (rotary3350, ออนไลน์) โดยมีสมาชิกภาพที่มีการปฏิบัติงานอย่างเนื่องอยู่ทั้งสิ้น 11 
โรงเรียน โดยมาจากการเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องจ านวน 3 ครั้งขึ้นไป ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 4 สมาชิกภาพที่มีการปฏิบัติงานอย่างเนื่อง 
 
ดังนั้นในการศึกษาสภาพป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา

สโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 จ านวน 11 โรงเรียนที่ให้ความร่วมมือและเข้าประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง 3 ครั้ง 
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3.2 ความเกี่ยวข้องระหว่างสโมสรกับโรงเรียน 
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุก

คนซึ่งเป็น ก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา 
การประกอบอาชีพและการศึกษา ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ การพัฒนาที่ส าคัญ คือ การพัฒนาที่
สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ความ
เป็นคนดีทั้งร่างกาย สติป―ญญา อารมณ์และสังคม ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้อง
สร้างองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและ เจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติ เพื่อ เสริมสร้างสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นส่วนหนี่งของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้ ทักษะ จากการเรียนรู้และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีจิตส านึก
สาธารณะที่ดีงาม เป็นคนมีป―ญญาในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแก้ป―ญหา และการ
ใช้เทคโนโลยี โดยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ (ส านักวิชาและมาตรฐานการศึกษา , 
2553: 2) 

นักวิชาและมาตรฐานการศึกษา (2553: 3 - 4) ได้กล่าวถึงประเภทของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ว่าประกอบด้วย
กิจกรรม 3 ลักษณะดังนี้   

1) กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ป―ญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้งด้านการเรียน 
และอาขีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยัง
เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  

2) กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า 
ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ป―ญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมี
เหตุผล การช่วยเหลือแบ่งป―นเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ 



  55 

ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่  การศึกษา
วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

2.1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
2.2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียน

รวมกลุ่มกัน จัดขึ้นตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู้เรียน มีความมุ่งหมายอย่างใด
อย่างหนึ่งร่วมกัน มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ สมาชิก โครงสร้างของชมรม และบทบาท
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสถานศึกษา 

3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อ
แสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น 
กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 21) 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในแนวทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
ครอบคลุมทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ดังภาพประกอบแสดงขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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ภาพประกอบ 5 ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 
 

ที่มา : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 
 

สรุปได้ว่าความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างสโมสรอินเตอร์แรคท์กับโรงเรียนนั้น 
คณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์เป็นเยาวชนที่มีอายุต้ังแต่ 12-18 ปี ความมุ่งหมายของสโมสร
อินเตอร์แรคท์ คือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ปฏิบัติงานร่วมกันในการบ าเพ็ญประโยชน์ โดยสโมสร
อินเตอร์แรคท์จะต้องจัดต้ังสโมสรโดยมีสถานศึกษารองรับ และสถานศึกษายังมีข้อปฏิบัติในการ
จัดต้ังกิจกรรมชมรม เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ และประสบการณ์
ของผู้เรียน โดยมีการปฏิบัติเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้สามารถพัฒนาได้อย่างรอบด้าน เพื่อความ
เป้นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติป―ญญา อารมณ์ และสังคม ปลูกฝ―งจิตอาสาผ่านการท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้  และอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  

 

เป้าหมาย 

กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมเพื่อสังคม 

และสาธารณประโยชน์ 

กิจกรรมแนะ
แนว 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

สิริพัฒน์ ลาภจิตร (2550) ได้ท าการศึกษา ป―จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ป―จจัยด้านบุคคล ป―จจัยด้านชุมชน และป―จจัยด้าน
องค์การ (อบต.) มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุน
การบริหารงาน อบต. ซึ่งหากระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมใดสูงก็จะพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมอื่นสูงตามกันด้วย การมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเพียงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในขณะที่การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต. อยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า ส่วนป―จจัยหรือสาเหตุที่ท าให้ประชาชนตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมงานกับ อบต. พบว่า 
ป―จจัยด้านบุคคล ได้แก่ การเป็นหน้าที่ของประชาชน อาสาสมัครด้วยใจ มีความรู้ความสามารถ 
กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน มีทักษะและประสบการณ์ เป็น
ประโยชน์กับตัวเองและชุมชน ส่วนป―จจัยด้านชุมชน ได้แก่ ชุมชนให้การสนับสนุนและเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วม เลือกให้เป็นตัวแทน ชุมชนมีความสามัคคี และมีกลุ่มต่างๆ ที่สนับสนุนผลักดันการมี
ส่วนร่วม ส่วนป―จจัยด้านองค์การ ได้แก่ อบต. ด าเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ เอาใจใส่
กระตือรือร้นในการแก้ป―ญหา มีประชาพิจารณ์ประชาคมหมู่บ้าน ส าหรับตัวแบบการตัดสินใจ 
พบว่าทั้ง 3 กลุ่มมีการตัดสินใจแบบมีเหตุผล มีระดับความถี่มากที่สุด รองลงมา คือ การตัดสินใจ
แบบผสม การตัดสินใจแบบกลุ่ม ตัวแบบผู้น า ตัวแบบสถาบัน ตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป และท้ายสุด
เป็นตัวแบบถังขยะ สาเหตุที่คนตัดสินใจไม่เข้ามีส่วนร่วมเป็นป―จจัยด้านบุคคล คือ ในเรื่อง
การศึกษา ความรู้ทักษะประสบการณ์ ความคิดหรือปม (Stigmatizations) ของประชาชนที่คิดว่า
ตัวเองไม่ส าคัญ ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีเวลา ขาดโอกาสการประกอบอาชีพ ส่วนป―จจัยด้านชุมชน เป็น
ป―ญหาที่ชุมชนขาดความสามัคคี มีความขัดแย้งกัน ส่วนป―จจัยด้านองค์การ เป็นป―ญหาความ
โปร่งใสและความเป็นธรรมาภิบาลของอบต. เมื่อวิเคราะห์ป―จจัย (Factor Analysis) พบว่า การมี
ส่วนร่วมมีป―จจัยส าคัญ คือ ความมีหน้าตาสังคม จิตสาธารณะ การด าเนินงานของ อบต. และการ
เป็นเพศชาย สาเหตุที่คนตัดสินใจไม่เข้ามีส่วนร่วมเป็นป―จจัยด้านบุคคล ในเรื่องการศึกษา ความรู้
ทักษะประสบการณ์ ความคิดหรือปม (Stigmatizations) ของประชาชนที่คิดว่าตัวเองไม่ส าคัญ 
ไม่ใช่หน้าที่-เป็นหน้าที่ของรัฐ ไม่มีเวลา ขาดโอกาสการประกอบอาชีพ ส่วนป―จจัยด้านชุมชน เป็น
ป―ญหาที่ชุมชนขาดความสามัคคี มีความขัดแย้งกัน ส่วนป―จจัยด้านองค์การ(อบต.) เป็นป―ญหา
ความโปร่งใสและความเป็นธรรมภิบาลของ อบต. เมื่อวิเคราะห์ป―จจัย (Factor Analysis) พบว่า
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การมีส่วนร่วมมีป―จจัยส าคัญ คือ ความมีหน้าตาสังคม จิตสาธารณะ การบริหารจัดการอบต. และ
การเป็นเพศชาย 

บุญลดา คุณาเวชกิจ (2550) ศึกษาป―จจัยส่วนบุคคลที่มีต่อการพัฒนาทีมงานสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ผลการวิจัยได้ข้อสรุปดังนี้ 1) พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทผลิตแอ
มิเนชั่นแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาทีมงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยแนวทางพัฒนาทีมงานไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นอันดับ
แรก รองลงมาเป็นทัศนคติในการท างานเป็นทีมไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้และพฤติกรรมในการ
ท างานเป็นทีมเป็นอันดับสุดท้าย 2) เปรียบเทียบป―จจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนาทีมงานสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้พบว่า ในด้านป―จจัยส่วนบุคคลมีเพียงระดับการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงานสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านทัศนคติในการท างานเป็นทีมไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้และ
แนวทางพัฒนาทีมงานไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05)
ส่วนป―จจัยส่วนบุคคลได้แก่อายุฝ่ายงานที่ปฏิบัติระยะเวลาการท างาน จ านวนสมาชิกในทีมมีการ
พัฒนาทีมงานไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 

ณัฏฐนันท์ มนัตะพงศ์ (2554) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์   จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1. บุคลากรมีความคิดเห็น ต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นว่า 
ประสิทธิภาพการบริหารงาน อยู่ในระดับมากทุกด้านตามล าดับ ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้าน
การบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร
งบประมาณ 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่า 
บุคลากรที่มี เพศ อาชีพ รายได้สถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนบุคลากรที่มีอายุ และระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 3. ป―ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของโรงเรียน ชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรีนั้น พบว่าป―ญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
ชลประทาน สงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี คือ บุคลากรบางส่วนมีทักษะการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนน้อย โรงเรียนขาดงบประมาณในการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน บุคลากรขาดการมีส่วนร่วมในการ
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พัฒนาและปรับปรุง การบริหารงานในโรงเรียน บุคลากรมีอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบิตังานที่
ได้รับมอบหมายไม่มาก และการบรหิารงานบุคคลมีระบบการบริหารจัดการในการใชอ้าคารสถาน
ที่ไม่เป็นระเบียบจึง ส่งผลให้การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

กิติภัส  เพ็งศรี (2554) ได้วิจัยเรื่อง ป―จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับของประสิทธิภาพในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
อุปสรรคในการปฏิบัติงานและเสนอแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรป―จจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชน ได้แก่ เพศ มีพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับจิตอาสา 
ญัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550) ศึกษาการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. จิตอาสาของนักเรียนมีองค์ประกอบ 3 ด้านคือ การช่วยเหลือผู้อ่ืน การ
เสียสละต่อสังคม และความมุ่งมั่นพัฒนา และมีตัวชี้วัดทั้งหมด 7 ตัว คือ (1) การช่วยแนะน าสิ่งที่
ถูกที่ควรแก่ผู้อ่ืน (2) การอ านวยความสะดวกให้กับผู้อ่ืน (3) การแบ่งป―นสิ่งของให้กับผู้อ่ืน (4) การ
สละเงิน แรงกาย เพื่อผู้อ่ืนและสังคม (5) การสละเวลา และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม (6) การสนใจในป―ญหาและการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งเสนอความคิดที่จะพัฒนาสังคม และ 
(7) การร่วมพัฒนากิจกรรมการเสริมสร้างจิตอาสาเพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย 2. 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่าเฉลี่ยของคะแนนจิตอาสาอยู่ในระดับปานกลาง ป―จจัยที่ส่งผล
ต่อจิตอาสาของนักเรียนมี 6 ด้านคือ ป―จจัยด้านนักเรียน ครอบครัว โรงเรียน/ครู เพื่อน สังคม/
ชุมชน และด้านสื่อมวลชน 3. โมเดลที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยตัวแปรแฝง 7 ตัว และตัวแปรสังเกต
ได้ 16 ตัว 4. โมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(chi-square = 11.53, df = 29, p = .998, GFI = .998, AGFI = .990, RMR = .003) โดยตัวแปร
ในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรจิตอาสาของนักเรียนได้ร้อยละ 38.60 

ภัทรพร มงคลวัจน์ (2552) ได้ท าการศึกษา การวิเคราะห์กระบวนการการถ่ายทอด
ความรู้เพื่อการอาสาสมัครรับใช้สังคม : กรณีศึกษาโรงเรียนพระดาบส ผลการวิจัยพบว่า 1. 
กระบวนการการถ่ายทอดความรู้ของผู้บริหาร ครูและดาบสอาสา ในด้านเนื้อหาความรู้ ด้าน
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กิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการประเมินผล ด้านเนื้อหาความรู้สรุปได้ว่า สอนวิชาชีพ โดย
เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ป―จจุบันและความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมทั้ง
ปลูกฝ―งการอาสาสมัครรับใช้สังคม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมมีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ความรู้ทางวิชาชีพและปลูกฝ―งการอาสาสมัครรับใช้สังคมทั้งในและ
นอกห้องเรียน ด้านการประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายเช่น การสอบข้อเขียน การสอบปาก
เปล่า การสอบปฏิบัติ และการสังเกตพฤติกรรมประเมินตามสภาพจริง 2. กระบวนการการรับ
ความรู้ของศิษย์พระดาบส ในด้านเนื้อหาความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม 
พบว่า กระบวนการรับความรู้ของศิษย์พระดาบส โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านเนื้อหาความรู้ระดับ
มากที่สุดคือศิษย์คิดว่าสามารถตอบแทนสังคมได้ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ดาบสอาสามี
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน บรรยากาศเป็นกันเอง กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
หลากหลาย เน้นการฝึกปฏิบัติและน าไปใช้ได้ และมีแบบอย่างที่ดีจากดาบสอาสา ด้านกิจกรรม
เสริม พบว่า การร่วมกิจกรรมเสริมและและสังเกตอากัปกิริยาผู้ร่วมกิจกรรม ท าให้ศิษย์ตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการอาสาสมัครรับใช้สังคม และสร้างความเคยชินให้ศิษย์พร้อมจะ
อาสาสมัครรับใช้สังคมด้วยตนเอง 

ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย (2554) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชนผลการวิจัยพบว่า 1.คุณลักษณะและสภาพแวดล้อมของอาสาสมัครการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยประกอบด้วยการเป็นผู้ยึดค าสอนทางศาสนา ค าสอน
ของบิดา มารดา และบรรพบุรุษ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรมการเกื้อกูลในสังคมไทย 
มีความเป็นจิตอาสา ความเป็นครู ความใฝ่รู้ ความจริงใจ ความมุ่งมั่น ความกระตือรือร้น ความ
เสียสละ ความศรัทธา มีการแต่งกาย กิริยาท่าทาง และการพูดที่เหมาะสมกับกาลเทศะ และมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 2.รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครการศึกษานอกระบบโรงเรียน
และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ประกอบด้วยหลักการ ได้แก่ 
การพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคม ความศรัทธาต่อตัวเองและผู้อ่ืน ความเข้าใจในบริบท
สังคม ความเข้าใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมีจิตวิญญาณความเป็นครู และกระบวนการ 
ได้แก่ การมีต้นแบบที่ดี การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต การตระหนักรู้ด้วยตนเองที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน 
ความเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์ และการมีจิตวิญญาณความเป็นครู 3.ป―จจัยในการใช้
รูปแบบ ได้แก่ การสร้างทัศนคติที่ดี ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การยกย่องและเชิดชูเกียรติ และ
การมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เงื่อนไขในการใช้รูปแบบ ได้แก่ เวลา การสนับสนุนจากหน่วยงานต้น
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สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารในการปฏิบัติงาน และความเข็มแข็ง
ด้านเครือข่าย 4.ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ประกอบด้วย
การจัดกลไกการพัฒนาความเป็นอาสาสมัครการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และศักยภาพของอาสาสมัครการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน การส่งเสริมกลไกความ
ร่วมมือระหว่างอาสาสมัครการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยและ
อาสาสมัครกลุ่มอ่ืนๆ ตลอดจนทุกภาคส่วนในสังคม และการส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อาสาสมัครการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จิราพรรณ เรืองพุทธ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมการมีจิต
อาสาของนักเรียนมัธยมศึกษา: การวิจัยแบบผสมวิธี ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับจิตอาสาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง 2) กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาประกอบด้วยกิจกรรมที่จัดภายในโรงเรียนและจัดภายนอกโรงเรียน 
โดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการช่วยเหลือผู้อ่ืน 3) เปรียบเทียบระดับจิตอาสาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาแตกต่างกัน 4) แนวทางการส่งเสริมการมีจิตอาสาของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ควรเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ท าร่วมกัน เป็นลักษณะกิจกรรมที่นักเรียนได้ช่วยเหลือ
ผู้อื่น เสียสละต่อสังคมและควรส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาที่เกี่ยวกับการมุ่งมั่นพัฒนา 

ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การให้ความหมายและที่มา
ของความหมาย กระบวนการ และแนวทางในการจัด กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นการวิจัยคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ความหมายและที่มาของความหมาย กระบวนการและแนวทางใน
การจัดกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ใช้คือ แนวค าถามที่ก าหนดโครงสร้างค าถาม ท าการ
เก็บข้อมูลจากตัวแทน นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 3 คนกลุ่มที่ 1 ปฎิบัติงานจิตอาสาในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 2 ปฏิบัติงานจิตอาสา ณ 
หมู่บ้านไลโว่ อ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อน าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ พบว่าการให้ความหมาย จิตอาสา คือ การช่วยเหลือสังคม การท าประโยชน์ต่อสังคม 
การตอบสนองประเด็นป―ญหาทางสังคมโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนมีกระบวนการในการท างานจิต
อาสาทั้งหมด 4 ขั้นตอน ตามวงจรเดมมิ่งที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานคือ การวางแผน 
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การลงมือท า การติดตามและประเมินผล และการปรับปรุงมาตรฐานในการท างานให้ดียิ่งขึ้น
กว่าเดิม (PDCA) พร้อมทั้งข้อสรุปแนวทางในการจัดกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจในครั้งต่อไป 6 ประการ คือ การแต่งกายและพูดจาด้วยความสุภาพ ใช้ป้าย
ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน ด าเนินการติดต่อขอใช้สถานที่อย่างเป็นทางการ จัดเก็บเอกสารและ
หลักฐานทุกอย่าง มีรายงานการท างานด้วยรูปภาพ และสุดท้ายคือการสานต่องานจิตอาสาที่ รุ่นพี่
ได้ท าเอาไว้ 

4.3 งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
Arecia Aguirre ,Lidon Moliner (2019) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของนักเคลื่อนไหว

ชาติพันธุ์ในสโมสรเยาวชน Maranya การศึกษานี้เน้นไปที่วัฒนธรรมที่เยาวชนมีส่วนร่วมในเวลา
ว่างซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการศึกษาของวัยรุ่นในฐานะพลเมืองจ าเป็น ช่วง 3 ปีของงานภาคสนาม
ในฐานะนักเคลื่อนไหวของ Youth Club (YC) ได้ด าเนินการสืบสวนโดยยึดชีวประวัติ,เรื่องเล่า,การ
มีส่วนร่วมและเครื่องมือสังเกตการณ์เป็นหลัก พยายามท าความเข้าใจถึงป―จจัยที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการมีส่วนร่วมให้เป็นเครื่องมือส าหรับต้นแบบของความก้าวหน้าแบบมีส่วน
ร่วมและมอบความเป็นไปได้ในการสร้างวิถีการมีส่วนร่วมส่วนบุคคลโดยเฉพาะ ผลลัพธ์ที่ได้แสดง
ให้เห็นว่าโครงสร้างการมีส่วนร่วมในสโมสรเยาวชนจะเป็นประโยชน์ได้หากเราใส่ใจในลักษณะ
ต่างๆเช่น ความรับผิดชอบ,หน้าที่,ความพร้อม,ความเป็นผู้น าและความรู้สึกเป็นสมาชิกหาก
ประยุกต์ใช้ป―จจัยเหล่านี้ไปสู่อุปนิสัยของเยาวชนจะสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยตนเองได้อย่าง
มากซึ่งจะเปิดใช้งานและเพิ่มขีดจ ากัดการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้นอีกด้วย 

Lea Zanbar. (2019) ได้ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอาสาสมัครเพื่อจัดกิจกรรม
ชุมชนต่อทรัพยากรทางสังคมของชุมชนที่มีรายได้ต่ า งานวิจัยนี้ศึกษาความต้องการเพิ่มทรัพยากร
ทางสังคมของนักกิจกรรมจิตอาสา และขยายโอกาสงานอาสาสมัครในการพัฒนาชุมชน และ
เสริมสร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผู้อาศัยในที่มีชุมชนรายได้ต่ าจ านวน 200 คน อาสาเข้าร่วมเป็นนัก
กิจกรรมอาสา และอีก 200 คน ได้ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดระดับทรัพยากรทางสังคม 5 ด้าน 
ได้แก่ ความเป็นชุมชน, ความมุ่งมั่นของชุมชน, ความรู้เกี่ยวกับบริการในท้องถิ่น, ความสามารถ
ทางสังคม, ความเป็นผู้น าชุมชน นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า นักกิจกรรมอาสาที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชุมชน การปฏิบัติต่อทรัพยากรทางสังคม ยังสามารถบ่งชี้ได้ว่า ชุมชนนั้นมีความร่วมมือ
ของนักกิจกรรมอาสาที่เข้มแข็งหรือไม่ 

Galit Yanay Ventura, Gila Amilay. (2019) ได้ศึกษาในหัวข้อ อาสาสมัครฝึกให้
ค าปรึกษาแก่เยาวชนที่เป็นโรคซึมเศร้า กรณีศึกษา ตัวแทนเยาวชนจิตอาสา การศึกษานี้มุ่งไปที่
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การเติมเต็มช่องว่างด้วยการส ารวจวิธีใช้กลยุทธ์โดยเยาวชนให้ค าปรึกษาอาสาสมัคร ซึ่งเป็น
งานวิจัยคุณภาพ โดยใช้อาสาสมัครจ านวน 28 คน 2 ใน 3 จากผู้ให้สัมภาษณ์พบว่าเคยเป็น
เยาวชนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า อาสาสมัครที่เข้ามาร่วมการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จะช่วยให้เข้าใจ
วิธีการรับมือกับเยาวชนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าจากผู้มีประสบการณ์ งานวิจัยนี้ต้องการเพิ่มการเข้าถึง
เยาวชนโดยมอบความช่วยเหลือแบบไม่มีเงื่อนไขและเพื่อเสริมความเป็นมืออาชีพแก่อาสาสมัคร 
และยังสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับอาสาสมัครในการให้ค าปรึกษากับเยาวชน สามารถสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างให้เยาวชนเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  

Andrea M.McArther. (2011) ได้ท าการส ารวจป―จจัยที่ส่งผลกระทบต่ออาสาสมัคร
เยาวชนผู้ให้ความช่วยเหลือทางอ้อม ผลการศึกษาพบว่าเยาวชนจิตอาสาที่เข้าร่วมการวิจัยโดย
องค์กรอาสาสมัครแต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ทราบถึงป―จจัยที่ส่งผลต่อเยาวชนที่เป็นอาสาสมัคร
ทางอ้อม จุดแข็งและป―ญหาที่พวกเขาเผชิญ การกระตุ้นให้รับรู้และกิจกรรมหาทุนเป็นตัวอย่างที่
พบเห็นได้ทั่วไปของกิจกรรมอาสาทางอ้อมที่ดึงดูดเยาวชนจ านวนมากให้มาเข้าร่วมในการด าเนิน
ด้านจิตอาสา วิธีการประกอบด้วยจุดประสงค์ตัวอย่างส าหรับเยาวชนจิตอาสาไปถึงการมีส่วนร่วม
ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
ผลลัพธ์เน้นแรงจูงใจ อุปสรรคระยะสั้นและโอกาสส าหรับการเป็นผู้น าที่สมเหตุสมผล และผลลัพธ์
ยังเน้นไปที่จุดแข็งและอุปสรรคของเยาวชนอาสา บทบาทที่ไม่ชัดเจนของเยาวชนจิตอาสา รวมถึง
ค้นพบว่ายังขาดการส ารวจถึงความสามารถ การปฏิบัติงานของเยาวชนจิตอาสา และการบอกเล่า
ประสบการณ์ของการเป็นเยาวชนจิตอาสา น าไปสู่ความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านจิตอาสา
ของเยาวชน  
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บทที่ 3  
วิธดี าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเทอร์แรคท์ ภาค 3350 

ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การสร้างเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร 
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 

3350 เขตภาคกลาง จ านวน 44 โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 1,100 คน (rotary3350, 2562) 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random sampling) ซึ่งมีจ านวน 11 โรงเรียน คณะกรรมการบริหาร
สโมสรอินเทอร์แรคท์ จ านวนทั้งสิ้น 275 คน โดยมีเกณฑ์ในการแบ่งชั้น คือ 

1. สุ่ ม ตั ว อย่ า ง คณะก ร รมส โมส ร อิ น เ ตอ ร์ แ ร คท์  ภ าค  3350 ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 19 โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 475 คน 

2. เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบใช้เกณฑ์โดย 
2.1 เป็นสโมสรสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ที่เข้าร่วมการประชุมโดย

สมัครใจ 
2.2 เป็นสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ที่ให้ความร่วมมือและเข้าประชุม

อย่างต่อเนื่อง 3 ครั้ง 
2.3 เป็นสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ที่มีสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

ครบทุกฝ่าย 



  65 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
บริหารองค์กร การบริหารองค์กรด้านจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
องค์กรเพื่อสังคม รวมถึงนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการบริหาร
จัดการและนักปฏิบัติการ รวมจ านวน 5 คน โดยผู้วิจัยได้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง โดย
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันแนวทางไว้ดังนี้ 

3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ จ านวน 2 คน 
- ผู้มีความช านาญในด้านการบริหาร หรือมีวุฒิการศึกษาทางด้านการ

บริหารระดับปริญญาโทขึ้นไป 
- ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 
3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฏิบัติการ จ านวน 3 คน 
- ผู้มีประสบการณ์ท างานในสโมสรอินเตอร์แรคท์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจิตอาสา หรือเคยปฏิบัติงานในองค์กรจิตอาสา 
- เคยด ารงต าแหน่งหรือก าลังด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารในองค์กรที่

เกี่ยวข้องกับจิตอาสา 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้ งนี้  คือ แบบสอบถาม  

(Questionnaire) และการยืนยันแนวทางที่ค้นพบ 
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

คณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามเพื่อ
ศึกษาสภาพและป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาของสโมสร แบ่งเป็น 3 ตอนคือ  

ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก
เปน็ เพศ อายุ ต าแหน่งหน้าที่ในสโมสรอินเทอร์แรคท์ 

ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสา
สโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 4 ประเด็น คือ 1. การบริหาร
จัดการภายในองค์กร 2. กิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา 3. การประสานงาน 4. การสร้าง
เครือข่าย 



  66 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 5 
ระดับ ที่สร้างขึ้นตามระบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) ในแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ค าตอบ 
ซึ่งมีระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับปฏิบัติมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับปฏิบัติมาก 
3 หมายถึง ระดับปฏิบัติปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับปฏิบัติน้อย 
1 หมายถึง ระดับปฏิบัติน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สภาพป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเทอร์แรคท์ ภาค 3350 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 4 ประเด็น คือ 1. การบริหารจัดการภายในองค์กร 2. กิจกรรมที่
ด าเนินการในด้านจิตอาสา 3. การประสานงาน 4. การสร้างเครือข่าย 

2. แบบยืนยันแนวทางจากผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือเพื่อใช้ยืนยันแนวทางการบริหาร
จัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
การสร้างเครื่องมือ  

ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็น
แบบสอบถามและประเด็นการสนทนากลุ่ม ตามขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ 1  
1. ศึกษาแนวคิดจากต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวคิดรวบ

ยอด แล้วน ามาก าหนดแนวทางในการศึกษาค้นคว้า และสร้างนิยามศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเทอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร แล้ว
น ามาสร้างเป็นกรอบค าถามใน 4 ประเด็น คือ 1. การบริหารจัดการภายในองค์กร 2. กิจกรรมที่
ด าเนินการในด้านจิตอาสา 3. การประสานงาน 4. การสร้างเครือข่าย 

2. น าข้อมูลจากการศึกษามาพิจารณาท าแบบสอบถาม และต้ังประเด็นการ
สนทนากลุ่มให้ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็น คือ 1. การบริหารจัดการภายในองค์กร 2. กิจกรรมที่
ด าเนินการในด้านจิตอาสา 3. การประสานงาน 4. การสร้างเครือข่าย 
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3. สร้างแบบสอบถาม โดยน าข้อมูลที่ได้จาก 4 ประเด็น มาใช้เป็นแนวทาง
การศึกษาสภาพป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาของสโมสรอินเทอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อท า
การปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือที่ 1 
1. น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิคค IOC และเลือกข้อที่ IOC ≥ 0.5  
(ทองสง่า ผ่องแผ้ว. 2549) 

2. น าแบบสอบถาม ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไข 

3. น าแบบสอบถาม ไปทดลองใช้ (Try-out) กับตัวแทนจ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่
คณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของ แบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประ

สิทธิอัลฟา (∞ - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbarc. 1970) โดยค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม .82 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ 2 
1. สร้างแบบยืนยันแนวทางที่ได้จากเครื่องมือท่ี 1  
2. น าผลจากแบบยืนยันแนวทางที่ได้มาเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

โดยแบ่งออกเป็นแนวทางทั้ง 4 ด้าน  
3. น าแบบยืนยันแนวทางที่สร้างน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ

ท าการปรับปรุงแก้ไข 
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือที่ 2 

1. น าแบบยืนยันแนวทางที่สร้างเสนอต่อผู้คุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน เพื่อยืนยัน
แนวทาง โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบยืนยัน โดยใช้เทคนิค IOC และเลือก

ข้อที่ IOC ≥ 0.5 (ทองสง่า ผ่องแผ้ว. 2549) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้  

1.1 ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้า
ภาควิชาศึกษาผู้ใหญ่ ไปยังสโมสรอินเทอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 
โรงเรียนเพื่อขออนุญาตใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.2 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามทาง Google Form ให้กับคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์
แรคท์จ านวน 275 ชุด 

1.3 ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนมาแล้วจ านวน 275 ชุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 น ามา
ตรวจและท าการวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและน าผลอภิปราย
ต่อไป 

1.4 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.4.1 เป็นคณะกรรมการบริหารของสโมสรอินเทอร์แรคท์ 
1.4.2 เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจการหลักการบริหารและการด าเนินงานภายใน

สโมสรอินเตอร์แรคท์ 
1.5 น าแบบยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาที่ได้รับ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านวชิาการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฏิบัติการจ านวน 5 คนเพื่อท าแบบยืนยันแนวทาง 
1.6 ผู้วิจัยเดินทางไปมอบแบบยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาและรับ

กลับด้วยตนเอง ซึ่งได้รับแบบยืนยันแนวทางครบถ้วนทั้ง 5 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
1.7 ผู้วิจัยได้รับแบบยืนยันแล้วน ามาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 

(Construct Validity) และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) การหาค่าความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิค IOC 
 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยท าการเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการค านวณหาค่าสถิติต่อไปนี้ 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
คณะกรรมการสโมรสรสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาสภาพและป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาของสโมสร แบ่งเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก
เป็น เพศ อายุ ต าแหน่งหน้าที่ในสโมสรอินเตอร์แรคท ์
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ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสา
สโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 4 ประเด็น คือ 1. การบริหาร
จัดการภายในองค์กร 2. กิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา 3. การประสานงาน 4. การสร้าง

เครือข่าย โดยใช้วิธีวิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบื่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ และ
รายด้านโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าคะแนนตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถงึ ระดับมากที่สุด 
ค่าคะแนนตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก 
ค่าคะแนนตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
ค่าคะแนนตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย 
ค่าคะแนนตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
ความกว้างของอันตรภาคชั้นของค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.5 ซึ่งได้มาจากการ

ค านวณโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ดังนี้ (Fisher อ้างถึงในชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2539, หน้า 
15) 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด รวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นแนว
ทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเทอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร แล้ว
น ามาแจกแจงความถี่ของค าตอบแต่ละข้อ และน าเสนอโดยเรียงล าดับข้อที่มีคะแนนความถี่มาก
ไปหาข้อที่มีคะแนนความถี่น้อย 

2. แบบยืนยันแนวทางจากผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือเพื่อใช้ยืนยันแนวทางการบริหาร
จัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสร
อินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสา 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 ค่าสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยแจกแจงความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

3.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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3.1.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจของแบบสอบถามโดยพิจารณาจาก
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence. IOC) 

3.2.2 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟ่า ( - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbarc. 1970) 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเทอร์แรคท์ ภาค 3350 

ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคเราะห์ข้อมูลเป็นล าดับดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็น เพศ อายุ ต าแหน่งหน้าที่

ในสโมสรอินเทอร์แรคท์ 
ตอนที่  2 วิ เคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนของแบบสอบถามส าหรับ

คณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์ เรื่อง สภาพป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสร
อินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกทั้งสิ้น 4 ประเด็น คือ 1. การบริหาร
จัดการภายในองค์กร 2. กิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา 3. การประสานงาน 4. การสร้าง
เครือข่าย 

ตอนที่  3 วิ เคราะห์แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับ แนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเทอร์แรคท์ ภาค 
3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 4 ประเด็น คือ 1. การบริหารจัดการภายในองค์กร 2. กิจกรรม
ที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา 3. การประสานงาน 4. การสร้างเครือข่าย 

ตอนที่ 4 วิเคราะห์ผลการยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสร
อินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 1) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ฝ่ายวิชาการ จ านวน 2 ท่าน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายปฏิบัติ จ านวน 3 ท่าน 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์และการแปรผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ 

ได้ก าหนดสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ดังต่อไปนี้ 
n1  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
n2  แทน จ านวนของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ̅  แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็น เพศ อายุ ต าแหน่ง

หน้าที่ในสโมสรอินเตอร์แรคท์ n1 = 275 คน 
 

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

   1.1 ชาย 89 32.40 

   1.2 หญิง 186 67.60 

รวม 275 100 

2. อายุ   

   2.1 16 ปี 103 37.45 

   2.2 17 ปี 119 43.27 

   2.3 18 ปี 47 17.10 

   2.4 19 ปี 6 2.18 

รวม 275 100 

3. ต าแหน่งหน้าที่ในสโมสรอินเตอร์แรคท์   

   3.1 นายกภาค 1 0.30 

   3.2 อุปนายก 5 1.81 

   3.3 เลขา 10 3.63 

   3.4 เหรัญญิก 10 3.63 

   3.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 18 6.54 

   3.6 คณะกรรมการฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ 157 57.09 

   3.7 คณะกรรมการอ่ืนๆ 74 26.9 

รวม 275 100 
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จากตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย ร้อยละ 32.4 เพศหญิง ร้อย
ละ 67.7 อายุในการตอบค าถาม คือ 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อยู่ในช่วงอายุ 17 ปี เมื่อพิจารณาแล้วส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการที่มีต าแหน่งในสโมสร
อินเตอร์แรคท์ในฝ่ายต่างๆ 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนของแบบสอบถามส าหรับ
คณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสร
อินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกทั้งสิ้น 4 ประเด็น คือ 1. 
การบริหารจัดการภายในองค์กร 2. กิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา 3. การ
ประสานงาน 4. การสร้างเครือข่าย  
 

ตาราง 2 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการภายในองค์กร ด้านบุคลากร 

 

ตัวแปร  ̅ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

1. การบริหารจัดการภายในองค์กร    
1.1 ด้านบุคลากร    
1.1.1 ท่านได้รับผิดชอบฝ่ายงานที่เหมาะสมกับตนเอง 4.38 0.87 มาก 
1.1.2 ท่านมีส่วนแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
กิจกรรม 

4.10 0.86 มาก 

1.1.3 ท่านมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรมด้าน
จิตอาสา 

4.65 0.59 มากที่สุด 

1.1.4 ท่านท างานด้านจิตอาสาด้วยความเต็มใจ และสมัครใจ 4.69 0.54 มากที่สุด 
1.1.5 ทุกคนในองค์กรมีการร่วมมือประสานงานร่วมกันอย่างมี
ความเข้าใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 

4.23 0.78 มาก 

รวม 4.42 0.47 มาก 

 

จากตาราง 2 พบว่า การบริหารจัดการภายใองค์กรด้านบุคลากร โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน 0.47 ซึ่ งอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
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คณะกรรมการท างานด้านจิตอาสาด้วยความเต็มใจ และสมัครใจ สูงที่สุด มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 
ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน 0.54 รองลงมา คือ คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
การท ากิจกรรมด้านจิตอาสา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน 0.59 และน้อยที่สุด คือ 
การมีส่วนแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยง
มาตรฐาน 0.86 
 

ตาราง 3 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในด้านการบริหาร
จัดการภายในองค์กร ด้านงบประมาณ 

 

ตัวแปร  ̅ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

1.2 ด้านงบประมาณ    
1.2.1 องค์กรของท่านได้รับการสนับสนุนเงิน สิ่งของ ที่ใช้ใน

การจัดกิจกรรมจากหน่วยงานต้นสังกัด 

3.99 0.91 มาก 

1.2.2 องค์กรของท่านได้รับการสนับสนุนเงิน สิ่งของ ที่ใช้ใน

การจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก เช่น สปอนเซอร์ 

เครือข่ายท่ีอยู่ร่วมสังกัด 

3.64 0.94 มาก 

1.2.3 การจัดกิจกรรมจะได้รับเงิน สิ่งของจากการจัดหาด้วย

องค์กรเอง เช่น การเปิดหมวก การขอรับบริจาค 

4.41 0.73 มาก 

1.2.4 ท่านเสียสละเงิน สิ่งของส่วนตัวเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 3.80 0.87 มาก 

1.2.5 องค์กรของท่านสามารถบริหารการใช้เงิน สิ่งของ ให้

เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 

4.42 0.70 มาก 

รวม 4.05 0.53 มาก 

 

จากตาราง 3 การบริหารจัดการภายใน ด้านงบประมาณมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วน
เบี่ยงมาตรฐาน 0.53อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสโมสรอินเตอร์แรคท์สามารถ
บริหารการใช้เงิน สิ่งของ ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยง
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มาตรฐาน 0.70 รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมจะได้รับเงิน สิ่งของจากการจัดหาด้วยองค์กรเอง เช่น 
การเปิดหมวก การขอรับบริจาค ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน 0.73 และน้อยที่สุด คือ 
การได้รับการสนับสนุนเงิน สิ่งของ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก เช่น สปอนเซอร์ 
เครือข่ายท่ีอยู่ร่วมสังกัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 
 

ตาราง 4 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในด้านการบริหาร
จัดการภายในองค์กร ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

 

ตัวแปร  ̅ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์    
1.3.1 องค์กรของท่านมีการส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่

จ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมเสมอ 

4.53 0.69 มากที่สุด 

1.3.2 วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่จ าเป็นเพียงพอต่อการจัด

กิจกรรมขององค์กร 

4.41 0.71 มาก 

1.3.3 ภายในองค์กรมีการวางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด 

4.45 0.68 มาก 

1.3.4 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อสื่อสารกับ

สมาชิกในองค์กร เช่น Line Facebook Twitter Instagram 

4.64 0.65 มากที่สุด 

1.3.5 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรมภายในองค์กร 

เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการ ภาพการท ากิจกรรมผ่าน 

Facebook Twitter Instagram 

4.62 0.67 มากที่สุด 

1.3.6 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดกิจกรรม 

4.45 0.74 มาก 

รวม 4.52 0.51 มากที่สุด 
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จากตาราง 4 การบริหารจัดการภายใน ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สโมสรอินเทอร์แรคท์มี
การใช้สื่อ เทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในองค์กร เช่น Line Facebook Twitter 
Instagram สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 รองลงมาคือ มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการ ภาพการท ากิจกรรมผ่าน 
Facebook Twitter Instagram มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 และน้อยที่สุด 
คือ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่จ าเป็นเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 
 

ตาราง 5 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในด้านการบริหาร
จัดการภายในองค์กร ด้านการจัดการ 

 

ตัวแปร  ̅ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

1.4 ด้านการจัดการ    
1.4.1 องค์กรของท่านมีการแบ่งหน้าที่ภายในอย่างชัดเจน 4.47 0.63 มาก 

1.4.2 องค์กรของท่านมีการแบ่งงานตามความสามารถของ

สมาชิก 

4.29 0.68 มาก 

1.4.3 องค์กรของท่านมีการตรวจสอบการจัดกิจกรรมของ

องค์กรให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

4.36 0.62 มาก 

1.4.4 องค์กรของท่านมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้

เหมาะสมตามสถานการณ์ 

4.32 0.69 มาก 

1.4.5 องค์กรของท่านมีการประชุมงานอย่างสม่ าเสมอ 4.36 0.70 มาก 

รวม 4.36 0.48 มาก 

 

จากตาราง 5 การบริหารจัดการภายในองค์กร ด้านการจัดการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สโมสรอินเตอร์แรทค์มี
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การแบ่งหน้าที่ภายในอย่างชัดเจนสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 
รองลงมา คือ มีการตรวจสอบการจัดกิจกรรมขององค์กรให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 ซึ่งมีค่าเท่ากับการประชุมงานอย่างสม่ าเสมอ  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และน้อยที่สุด คือ การแบ่งงานตามความสามารถของ
สมาชิก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 
 

ตาราง 6 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในด้านการบริหาร
จัดการภายในองค์กรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ด้านการจัดการ 

 

ตัวแปร  ̅ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

1. การบริหารจัดการภายในองค์กร    
1.1 ด้านบุคลากร 4.42 0.47 มาก 
1.2 ด้านงบประมาณ 4.05 0.53 มาก 
1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ 4.52 0.51 มากที่สุด 
1.4 ด้านการจัดการ 4.36 0.48 มาก 

รวม 4.34 0.50 มาก 

 

จากตาราง 6 การบริหารจัดการภายในองค์กรมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.34 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.51 ระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการบริหารจัดการภายในองค์กร
ด้านวัสดุอุปกรณ์สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ระดับการปฏิบัติมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ด้านการ
จัดการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 ด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 ตามล าดับ 
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ตาราง 7 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในกิจกรรมที่
ด าเนินด้านจิตอาสา ประเภทกิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

 

ตัวแปร  ̅ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

2.1 กิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนาเยาวชนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

   

2.1.1 การจัดกิจกรรมในเชิงเผยแพร่ความรู้ในพื้นที่ที่ตน

อาศัยอยู่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การรณรงค์เรื่องการ

เลือกต้ัง การจัดป้ายนิเทศก์ภายในโรงเรียน  

3.97 0.89 มาก 

2.1.2 การจัดกิจกรรมรูปแบบของอาสาพัฒนา เช่น การ

ทาสีให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร การปรับปรุงห้องสมุด  

4.39 0.75 มาก 

2.1.3 การจัดกิจกรรมฝึกทักษะชีวิตของเยาวชนร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ เช่นการเข้าร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพ การ

เรียนรู้กับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 

3.89 1.02 มาก 

2.1.4 การจัดกิจกรรมมอบสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วให้กับ

หน่วยงานต่างๆที่มีความต้องการ เช่น การบริจาคเสื้อผ้า

มือสอง การบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด 

4.07 0.93 มาก 

2.1.5 การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 

สุนัขจรจัด แมวจรจัด 

4.12 0.96 มาก 

รวม 4.09 0.72 มาก 

 

จากตารางที่ 7 พบว่าการปฏิบัติในกิจกรรมที่ด าเนินด้านจิตอาสา ประเภทกิจกรรมจิต
อาสาด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.72 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การจัดกิจกรรมรูปแบบของอาสา
พัฒนา เช่น การทาสีให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร การปรับปรุงห้องสมุดสูงที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
สุนัขจรจัด แมวจรจัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 และน้อยที่สุด คือ การ
จัดกิจกรรมฝึกทักษะชีวิตของเยาวชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่นการเข้าร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพ การ
เรียนรู้กับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 
 

ตาราง 8 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในกิจกรรมที่
ด าเนินด้านจิตอาสา ประเภทกิจกรรมจิตอาสาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ตัวแปร  ̅ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

2.2 กิจกรรมจิตอาสาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    

2.2.1 การจัดกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า  

การสร้างฝายชะลอน้ า 

4.40 0.76 มาก 

2.2.2 การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส ารวจพื้นที่ป่าไม้ที่

ประสบป―ญหา 

4.02 0.96 มาก 

2.2.3 การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า หรือการ

เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า 

4.08 1.02 มาก 

2.2.4 การจัดกิจกรรมเก็บขยะ ดูแลความสะอาดในพื้นที่

สาธารณะ เช่น การเก็บขยะบริเวณชายฝ―่งทะเล การเก็บขยะใน

ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 

4.24 0.99 มาก 

2.2.5 การจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ทรัพยากร เช่น ลดใช้

ถุงพลาสติก การน ากระดาษที่ใช้หน้าเดียวมาท าประโยชน์  

การแยกขยะให้ถูกต้องในเขตชุมชน 

4.07 0.93 มาก 

รวม 4.16 0.71 มาก 

 

จากตาราง 8 การปฏิบัติในกิจกรรมที่ด าเนินด้านจิตอาสา ประเภทกิจกรรมจิตอาสาด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 อยู่ในระดับมาก เมื่อ
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พิจารณารายด้านพบว่า การจัดกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า การสร้างฝายชะลอน้ า
สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมเก็บ
ขยะ ดูแลความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ เช่น การเก็บขยะบริเวณชายฝ―่งทะเล การเก็บขยะใน
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 และน้อยที่สุด คือ 
การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส ารวจพื้นที่ป่าไม้ที่ประสบป―ญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 

 
ตาราง 9 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในกิจกรรมที่

ด าเนินด้านจิตอาสา ประเภทกิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ตัวแปร  ̅ S.D. ระดับการ
ปฏิบัต ิ

2.3 กิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต    

2.3.1 การจัดกิจกรรมมอบสิ่งของบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน เช่น 

มอบผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือ มอบเครื่องอุปโภค 

บริโภคให้ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

3.81 1.09 มาก 

2.3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส เช่น การสอนหนังสือ

ในโรงเรียนด้อยโอกาส การจัดสันทนาการในบ้านพักผู้สูงอายุที่ถูก

ทอดทิ้ง 

3.96 1.00 มาก 

2.3.3 การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับองค์กรต่างๆภายนอก เช่น การบริจาค

โลหิตร่วมกับสภากาชาด การมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 

3.69 1.17 มาก 

2.3.4 การจัดกิจกรรมระดมทนุเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้าน

สุขภาพ เช่น มอบเงินใหห้น่วยงานที่ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สูงอายุที่

ทุพพลภาพ 

3.72 1.12 มาก 

2.3.5 การจัดกิจกรรมรณรงค์ลดป―ญหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่

เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การจัดท าป้าย

รณรงค์ลดใช้ความรุนแรงในเด็ก การใช้สื่อเทคโนโลยีแสดงความคิดเห็น

อย่างเหมาะสม 

3.80 1.16 มาก 

รวม 3.80 0.96 มาก 
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จากตาราง 9 การปฏิบัติในกิจกรรมที่ด าเนินด้านจิตอาสา ประเภทกิจกรรมจิตอาสาด้าน
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส เช่น การสอน
หนังสือในโรงเรียนด้อยโอกาส การจัดสันทนาการในบ้านพักผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมมอบสิ่งของบริจาค เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลน เช่น มอบผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือ มอบเครื่องอุปโภค 
บริโภคให้ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 และน้อยที่สุด 
คือ การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับองค์กรต่างๆภายนอก เช่น การบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาด การ
มีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 
 

ตาราง 10 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในกิจกรรมที่
ด าเนินด้านจิตอาสา ประเภทกิจกรรมจิตอาสาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

 

ตัวแปร  ̅ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

2.4 กิจกรรมจิตอาสาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม    
2.4.1 การจัดกิจกรรมอาสาสมัครช่วยท าความสะอาดสถานที่
ส าคัญ เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด สถานที่ประวัติศาสตร์ 

3.88 1.04 มาก 

2.4.2 การจัดกิจกรรมโดยมีส่วนร่วมกับวัด โบถส์ มัสยิด หรือ
ชุมชนในการจัดสถานที่เนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 

3.63 1.15 มาก 

2.4.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สถานที่ส าคัญ เช่น วัด 
โบสถ์ มัสยิด หรือสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในชุมชนของ
ตนเอง 

3.72 1.16 มาก 

2.4.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณค่ารูปแบบวิถีชีวิตในชุมชนที่
ตนอาศัยอยู่ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้อื่น 

3.70 1.13 มาก 

2.4.5 การจัดกิจกรรมในเชิงประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้ 
พิพิธภัณฑ์ ที่มีเอกลักษณ์ให้เป็นท่ีรู้จักกับบุคคลอ่ืน เช่น  
ยุวมัคคุเทศน์อาสา  

3.70 1.21 มาก 

รวม 3.73 1.02 มาก 
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จากตาราง 10 การปฏิบัติในกิจกรรมที่ด าเนินด้านจิตอาสา ประเภทกิจกรรมจิตอาสา
ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การจัดกิจกรรมอาสาสมัครช่วยท าความสะอาดสถานที่ส าคัญ 
เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด สถานที่ประวัติศาสตร์สูงที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.04 รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สถานที่ส าคัญ เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด หรือ
สถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.16 และน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมโดยมีส่วนร่วมกับวัด โบถส์ มัสยิด หรือชุมชนในการจัด
สถานที่เนื่องในวันส าคัญทางศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 
 

ตาราง 11 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในกิจกรรมที่
ด าเนินด้านจิตอาสาทั้ง 4 ด้าน  

 

ตัวแปร  ̅ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

2.1 กิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการ

เรียนรู้ 

4.09 0.72 มาก 

2.2 กิจกรรมจิตอาสาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.16 0.71 มาก 

2.3 กิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.80 0.96 มาก 

2.4 กิจกรรมจิตอาสาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 3.73 1.02 มาก 

รวม 3.95 0.85 มาก 

 

จากตาราง 11 กิจกรรมที่ด าเนินด้านจิตอาสาทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.95 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กิจกรรมจิตอาสาด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 รองลงมา คือ 
กิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 กิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 และกิจกรรมจิตอาสาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 ตามล าดับ 
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ตาราง 12 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในด้านการ
ประสานงาน 

 

ตัวแปร  ̅ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

3. การประสานงาน    
3.1 องค์กรของท่านมีการแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมให้กับ

สมาชิกภายในองค์กรทราบ 

4.57 0.56 มากที่สุด 

3.2 องค์กรของท่านมีการท างานเชื่อมโยงกับส่วนอ่ืนๆ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4.56 0.58 มากที่สุด 

3.3 ท่านยินดีรับฟ―งค าแนะน าจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การ

ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4.63 0.56 มากที่สุด 

3.4 เมื่อเกิดข้อผิดพลาด สมาชิกภายในองค์กรจะร่วมกัน

คิด และช่วยกันแก้ไขเพื่อให้การจัดกิจกรรมส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ 

4.50 0.66 มากที่สุด 

3.5 องค์กรของท่านมีการประสานงานในแนวด่ิงต้ังแต่

ระดับผู้บริหารถึงสมาชิกทั่วไป 

4.39 0.70 มาก 

3.6 องค์กรของท่านมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่าง

หน่วยงานหรือกลุ่มเครือข่ายภายนอก 

4.39 0.70 มาก 

3.7 องค์กรของท่านมีการประสานความร่วมมือกับ

เค รื อ ข่ ายภายนอก  เพื่ อ ใ ห้ ก า ร จั ดกิ จ ก ร รมบร รลุ

วัตถุประสงค์ 

4.43 0.69 มาก 

รวม 4.53 0.43 มากที่สุด 

 
จากตาราง 12 การปฏิบัติในด้านการประสานงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.43 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คณะกรรมการยินดีรับฟ―ง
ค าแนะน าจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 รองลงมา คือ สโมสรอินเตอร์แรคท์มีการแจ้งข่าวสารการจัด
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กิจกรรมให้กับสมาชิกภายในองค์กรทราบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 
และน้อยที่สุด คือ สโมสรอินเตอร์แรคท์มีการประสานงานในแนวด่ิงต้ังแต่ระดับผู้บริหารถึงสมาชิก
ทั่วไป และ สโมสรอินเตอร์แรคท์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่มเครือข่าย
ภายนอก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 2 ข้อ คือ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 
 

ตาราง 13 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติในด้านการสร้าง
เครือข่าย 

 

ตัวแปร  ̅ S.D. ระดับการ
ปฏิบัติ 

4. การสร้างเครือข่าย    
4.1 องค์กรของท่านมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
ให้กับเครือข่ายภายนอกเสมอ 

4.41 0.73 มาก 

4.2 องค์กรของท่านมีการติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายท่ีเข้าร่วมใน
กิจกรรม ภายหลังจากจบการจัดกิจกรรม 

4.21 0.69 มาก 

4.3 เมื่อองค์กรของท่านจัดกิจกรรมจะมีกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วม
มากกว่า 1 กลุ่มเสมอ 

4.27 0.85 มาก 

4.4 องค์กรของท่านมีการติดต่อกับสมาชิกขององค์กร แม้
สมาชิกองค์กรจะไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรแล้ว 

4.20 0.83 มาก 

4.5 องค์กรของท่านได้รับความร่วมมือที่เกิดขึ้นเกิดจากกลุ่ม
เครือข่ายท่ีจัดกิจกรรมด้วยกันอย่างสม่ าเสมอ 

4.36 0.72 มาก 

4.6 สมาชิกภายในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเครือข่าย
ภายนอก 

4.44 0.67 มาก 

4.7 องค์กรของท่านมีการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือกับกลุ่ม
เครือข่ายภายนอกเสมอ เช่น การให้ค าแนะน า การให้ยืมวัสดุ 
อุปกรณ์ สิ่งของ 

4.39 0.70 มาก 

รวม 4.33 0.55 มาก 

 



  85 

จากตาราง 13 การปฏิบัติในด้านการสร้างเครือข่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.55 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สมาชิกภายในองค์กรมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับกลุ่มเครือข่ายภายนอกสูงที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 
รองลงมา คือ องค์กรมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้กับเครือข่ายภายนอกเสมอ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 และน้อยที่สุด คือ องค์กรของท่านมีการติดต่อกับ
สมาชิกขององค์กร แม้สมาชิกองค์กรจะไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรแล้ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 

ตอนที่ 3 วิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับ สภาพปัญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอิน
เทอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 4 ประเด็น คือ 1. การบริหาร
จัดการภายในองค์กร 2. กิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา 3. การประสานงาน 4. การ
สร้างเครือข่าย 
 

ตาราง 14 ความถี่ของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของแนวทางการบริหารจัดการด้าน
จิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ความคิดเห็น ความถี ่

1. การบริหารจัดการภายในองค์กร  

1.1 ด้านบุคลากร 

   (1) ควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และรู้หน้าที่ของตนเองในต าแหน่งที่ได้รับ  

 

6 

   (2) ควรมีการเลือกคณะกรรมการหรือสมาชิกที่มีความต้ังใจจริงในการท างาน 5 

   (3) ควรจัดแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสมกับคณะกรรมการ 2 

1.2 ด้านงบประมาณ 

   (1) ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด 

และจัดให้มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในโครงการที่จัดประจ าของสโมสร 

 

7 

   (2) จัดท ารายงานงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยจัดสรรงบประมาณตามล าดับ

ความส าคัญของโครงการ  

5 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ความคิดเห็น ความถี ่

   (3) ควรจัดให้มีงบประมาณส ารองฉุกเฉิน  2 

1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

   (1) ควรจัดวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานภายในกิจกรรมและการจัด

โครงการ 

 

8 

   (2) จัดเตรียมวางแผนการใช้อุปกรณ์ให้คุ้มค่าและเหมาะสมกับกิจกรรม โดย

ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ล่วงหน้า และเตรียมอุปกรณ์ส ารอง 

5 

   (3) ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้สนับสนุน หรือโรงเรียนที่เข้าร่วมใน

การจัดโครงการ ตลอดจนขอวัสดุอุปกรณ์จากผู้เข้าร่วมโครงการ 

2 

1.4 ด้านการจัดการ 

   (1) ควรแบ่งล าดับความส าคัญของการปฏิบัติงานให้เป็นระบบมากขึ้น วาง

แผนการด าเนินงาน 

ก่อน - หลังให้ชัดเจน 

 

7 

   (2) แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน มอบหมายการท างานไม่ให้มีหน้าที่ทับซ้อน 4 

   (3) ควรสร้างความร่วมมือภายในให้เข้มแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3 

2. กิจกรรมที่ด าเนินในด้านจิตอาสา 

   (1) ควรท างานด้วยใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเน้นความส าคัญของการท าให้

ผู้อื่นมีความสุข 

 

10 

   (2) ควรมีความสามัคคีในการท างาน เกิดการท างานเป็นทีม และท างานร่วมกัน

โดยไม่ถือต าแหน่งในองค์กร 

9 

   (3) ควรส ารวจพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม โดยค านึงถึงว่าสถานที่หรือ

กลุ่มบุคคลแห่งนั้นอยู่ในจุดที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ  

8 

   (3) ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้ังไว้ 6 

   (4) ให้ความร่วมมือในการท างานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ 6 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ความคิดเห็น ความถี ่

3. การประสานงาน  

   (1) ควรมีการสื่อสารให้ชัดเจน เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้และเข้าใจในสิ่งเดียวกัน เพื่อ

ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด  

20 

   (2) ควรพูดคุยกับสมาชิก คณะกรรมการท างานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อกระจาย

ข่าวสารให้ถั่วถึง 

10 

   (3) รับฟ―งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 7 

   (4) มีการติดต่อกับบุคคลภายนอกที่ร่วมจัดกิจกรรมและรายงานผลเป็นระยะ เพื่อ

ไม่ให้เกิดความผิดพลาด  

6 

4. การสร้างเครือข่าย  

   (1) เครือข่ายท่ีเข้มแข็งควรมีวัตถุประสงค์เดียวกันในการท างาน โดยท าโครงการ

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ และร่วมมือกันในการแก้ไขป―ญหา 

13 

   (2) ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของเครือข่าย โดยรับฟ―งความคิดเห็นซึ่งกันและ

กัน เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในเครือข่าย 

10 

   (3) ควรมีการติดต่อกับสมาชิกเครือข่ายอย่างอย่างต่อเนื่อง มีการพูดคุย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความช่วยเหลือ หรือสิ่งของร่วมกันอยู่เสมอ 

9 

   (4) การสร้างเครือข่ายควรเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกเครือข่าย

ภายในก่อน และจึงสร้างเครือข่ายภายนอก 

3 

   (5) ควรเสริมให้มีการประชสัมพันธ์โครงการหลากหลายช่องทาง เพื่อเพิ่มจ านวน

ผู้เข้าร่วมหรือเครือข่าย 

3 

 
จากตาราง 14 การบริหารจัดการภายในองค์กร ที่มีข้อเสนอแนะ ความถี่มากที่สุด คือ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ ควรจัดวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานภายในกิจกรรมและการจัดโครงการ 
จัดเตรียมวางแผนการใช้อุปกรณ์ให้คุ้มค่าและเหมาะสมกับกิจกรรม โดยส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้
ล่วงหน้า และเตรียมอุปกรณ์ส ารอง  รองลงมา คือ ด้านงบประมาณ ควรได้รับงบประมาณ
สนับสนุนในการจัดโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด และจัดให้มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
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ในโครงการที่จัดประจ าของสโมสร และจัดท ารายงานงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยจัดสรร
งบประมาณตามล าดับความส าคัญของโครงการ รวมถึงด้านการจัดการ ควรแบ่งล าดับ
ความส าคัญของการปฏิบัติงานให้เป็นระบบมากขึ้น วางแผนการด าเนินงานก่อน – หลังให้ชัดเจน 
และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน มอบหมายการท างานไม่ให้มีหน้าที่ทับซ้อน 

ด้านกิจกรรมที่ด าเนินในด้านจิตอาสา ที่มีข้อเสนอแนะ ความถี่มากที่สุด คือ การท า
กิจกรรมจิตอาสาควรท างานด้วยใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเน้นความส าคัญของการท าให้ผู้อ่ืน
มีความสุข รองลงมา คือ การท างานจิตอาสาควรมีความสามัคคีในการท างาน เกิดการท างานเป็น
ทีม และท างานร่วมกันโดยไม่ถือต าแหน่งในองค์กร รวมถึงควรส ารวจพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสม โดยค านึงถึงว่าสถานที่หรือกลุ่มบุคคลแห่งนั้นอยู่ในจุดที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ 

ด้านการประสานงาน ที่มีข้อเสนอแนะ ความถี่มากที่สุด คือ ควรมีการสื่อสารให้ชัดเจน 
เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้และเข้าใจในสิ่งเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และควรพูดคุยกับสมาชิก 
คณะกรรมการท างานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อกระจายข่าวสารให้ถั่วถึง และรับฟ―งความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน เพื่อให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 

ด้านการสร้างเครือข่าย ที่มีข้อเสนอแนะ ความถี่มากที่สุด คือ เครือข่ายที่เข้มแข็งควรมี
วัตถุประสงค์เดียวกันในการท างาน โดยท าโครงการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ และร่วมมือกันในการ
แก้ไขป―ญหา ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของเครือข่าย โดยรับฟ―งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในเครือข่าย ตลอดจนมีการติดต่อกับสมาชิกเครือข่ายอย่าง
อย่างต่อเนื่อง มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความช่วยเหลือ หรือสิ่งของร่วมกัน 

จากการตอบแบบสอบถามและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์ท า
ให้ได้แนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสา ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการภายในองค์กร 
- บุคลากร ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และรู้หน้าที่ของตนเองในต าแหน่งที่

ได้รับและเลือกคณะกรรมการหรือสมาชิกที่มีความต้ังใจจริงในการท างาน 
- งบประมาณ ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการจากหน่วยงาน

ต้นสังกัด และจัดให้มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในโครงการที่จัดประจ าของสโมสร และ
จัดท ารายงานงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยจัดสรรงบประมาณตามล าดับความส าคัญของ
โครงการ 



  89 

- วัสดุอุปกรณ์ ต้องจัดวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานภายในกิจกรรมและ
การจัดโครงการ และจัดเตรียมวางแผนการใช้อุปกรณ์ให้คุ้มค่าและเหมาะสมกับกิจกรรม โดย
ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ล่วงหน้า และเตรียมอุปกรณ์ส ารอง 

- การจัดการ ต้องมีการจัดล าดับความส าคัญของการปฏิบัติงานให้เป็นระบบมาก
ขึ้น วางแผนการด าเนินงานก่อน – หลังให้ชัดเจน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน มอบหมาย
การท างานไม่ให้มีหน้าที่ทับซ้อน 

2. กิจกรรมที่ด าเนินในด้านจิตอาสา  
- กิจกรรมที่จัดด้านจิตอาสาควรท างานด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทน ต้องเน้น

ความส าคัญของการท าให้ผู้อื่นมีความสุข 
- ต้องส ารวจพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม โดยค านึงถึงสถานที่หรือกลุ่ม

บุคคลนั้นอยู่ในจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง 
- การจัดกิจกรรมจิตอาสาต้องครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาเยาวชน

และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

3. การประสานงาน 
- ต้องมีการสื่อสารให้ชัดเจน เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้และเข้าใจสิ่งเดียวกัน เพื่อไม่ให้

เกิดข้อผิดพลาด 
- ต้องพูดคุยกับสมาชิก คณะกรรมการท างานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อกระจาย

ข่าวสารให้ท่ัวถึง 
- มีการรับฟ―งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการประสานที่มีประสิทธิภาพ 
- มีการติดต่อกับบุคคลภายนอกที่ร่วมจัดกิจกรรม และรายงานผลเป็นระยะ เพื่อ

ไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
4. การสร้างเครือข่าย 

- เครือข่ายต้องมีวัตถุประสงค์เดียวกันในการท างาน โดยท าโครงการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ และร่วมมือกันในการแก้ไขป―ญหา 

- มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของเครือข่าย โดยรับฟ―งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในเครือข่าย 

- ต้องติดต่อกับสมาชิกเครือข่ายอย่างอย่างต่อเนื่อง มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ความช่วยเหลือ หรือสิ่งของร่วมกันอยู่เสมอ 
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ตอนที่ 4 วิเคราะห์ผลการยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสร
อินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตาราง 15 ผลการยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 1 การบริหารจัดการภายในองค์กร 

 

แนวทาง
ที ่

ด้านท่ี 1 การบริหารจัดการภายใน
องค์กร 

 

ความสอดคล้อง IOC (n2 = 5) 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
ถูกต้อง 

การใช้
ประโยชน์ 

1 บุคลากร ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
และรู้หน้าที่ของตนเองในต าแหน่งที่ได้รับ 

1 1 1 1 

2 เลือกคณะกรรมการหรือสมาชิกที่มีความ
ต้ังใจจริงในการท างาน 

0.8 1 1 1 

3 ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัด
โครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด และจัด
ให้มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการใน
โครงการที่จัดประจ าของสโมสร 

1 0.6 0.6 1 

4 จัดท ารายงานงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
โดยจั ดส ร ร งบประมาณตามล า ดับ
ความส าคัญของโครงการ 

1 1 1 1 

5 ต้องจัดวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้

งานภายในกิจกรรมและการจัดโครงการ 

1 1 1 1 

6 จัดเตรียมวางแผนการใช้อุปกรณ์ให้คุ้มค่า

และเหมาะสมกับกิจกรรม โดยส ารวจวัสดุ

อุปกรณ์ที่จะใช้ล่วงหน้า และเตรียม

อุปกรณ์ส ารอง 

0.8 1 1 1 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

 

แนวทาง
ที ่

ด้านท่ี 1 การบริหารจัดการภายใน
องค์กร 

 

ความสอดคล้อง IOC (n2 = 5) 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
ถูกต้อง 

การใช้
ประโยชน์ 

7 การจัดการ ต้องมีการจัดล าดับความส าคัญ

ของการปฏิบัติงานให้เป็นระบบมากขึ้น 

วางแผนการด าเนินงานก่อน – หลังให้

ชัดเจน  

1 1 0.8 0.8 

8 จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 

มอบหมายการท างานไม่ให้มีหน้าที่ทับซ้อน 

0.8 1 1 1 

 
จากตาราง 15 พบว่าแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 

3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตามรายละเอียดดังนี้ 
1) บุคคลที่เข้ามาท างานจิตอาสาควรท าด้วยใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน 
2) การบริหารควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3) มีการเข้าร่วมประชุมประจ าสัปดาห์ 
4) อาจมีบางล าดับที่สามารถควบคู่กันได้ 
5) การใช้ข้อค าถามควรกระชับ และใช้ค า(Wording) ให้ชัดเจน 
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ตาราง 16 ผลการยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 2 กิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา 

 

แนวทาง
ที ่

ด้านท่ี 2 กิจกรรมที่ด าเนินการในด้าน
จิตอาสา 

ความสอดคล้อง IOC (n2 = 5) 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
ถูกต้อง 

การใช้
ประโยชน์ 

1 กิจกรรมที่จัดด้านจิตอาสาควรท างานด้วยใจ

ไม่หวังสิ่งตอบแทน ต้องเน้นความส าคัญ

ของการท าให้ผู้อ่ืนมีความสุข 

1 1 1 1 

2 ต้องส ารวจพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้

เหมาะสม โดยค านึงถึงสถานที่หรือกลุ่ม

บุคคลนั้นอยู่ในจุดที่ต้องการความช่วยเหลือ

อย่างแท้จริง 

1 1 0.8 1 

3 การจัดกิจกรรมจิตอาสาต้องครอบคลุมทุก

ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาเยาวชนและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุขและพัฒนา

คุณภาพชีวิต และด้านศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

0.8 1 1 1 

 
จากตาราง 16 พบว่าแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 

3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านกิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตามรายละเอียดดังนี้ 
1) กิจกรรมด้านจิตอาสาควรส่งเสริมในวิชาชีพของตนเอง 
2) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของชุมชน สนับสนุนความเข้าใจอันดีร่วมกัน 
3) องค์กรจิตอาสาต้องจัดกิจกรรมจิตอาสาที่ชคลอบคลุมความต้องการหรือป―ญหา

หลักของสังคม 
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ตาราง 17 ผลการยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 3 การประสานงาน 

 

แนวทาง
ที ่

ด้านท่ี 3 การประสานงาน ความสอดคล้อง IOC (n2 = 5) 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
ถูกต้อง 

การใช้
ประโยชน์ 

1 ต้องมีการสื่อสารให้ชัดเจน เพื่อให้

สมาชิกได้รับรู้และเข้าใจสิ่งเดียวกัน เพื่อ

ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 

1 1 1 1 

2 ต้องพูดคุยกับสมาชิก คณะกรรมการ

ท างานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อกระจาย

ข่าวสารให้ทั่วถึง 

0.8 1 0.8 1 

3 มีการรับฟ―งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

เพื่อให้เกิดการประสานที่มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 0.8 

4 มีการติดต่อกับบุคคลภายนอกที่ร่วมจัด

กิจกรรม และรายงานผลเป็นระยะ เพื่อ

ไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

0.8 1 1 0.8 

 
จากตาราง 17 พบว่าแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 

3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประสานงาน มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูก
ต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตามรายละเอียดดังนี้ 
1) รายละเอียดข้อย่อยในด้านการประสานงานมีความเป็นได้ต่อการน าไปใช้ 
2) การรับฟ―งค าแนะน าจากผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากจะ

มีตัวแปรจริง หรือเท็จ ซึ่งอาจท าให้ได้ข้อมูลไม่ตรงความจริง 
3) การประสานกับหน่วยงานภายนอกจะมีการแฝงด้วยผลประโยชน์ จึงควร

ระมัดระวังในการประสานงาน 
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4) การประสานควรแบ่งล าดับให้เห็นชัดเจน เช่น การประสานงานก่อนเตรียมงาน 
ระหว่างด าเนินงาน และหลังการด าเนินงาน 
 

ตาราง 18 ผลการยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 4 การสร้างเครือข่าย 

 

แนวทาง
ที ่

ด้านท่ี 4 การสร้างเครือข่าย ความสอดคล้อง IOC (n2 = 5) 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
ถูกต้อง 

การใช้
ประโยชน์ 

1 เครือข่ายต้องมีวัตถุประสงค์เดียวกันในการ

ท างาน โดยท าโครงการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

และร่วมมือกันในการแก้ไขป―ญหา 

1 1 0.8 1 

2 มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของเครือข่าย  

โดยรับฟ―งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อสร้าง

ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในเครือข่าย 

0.8 1 0.8 1 

3 ต้องติดต่อกับสมาชิกเครือข่ายอย่างอย่าง

ต่อเนื่อง มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ความช่วยเหลือ หรือสิ่งของร่วมกันอยู่เสมอ 

0.8 1 0.8 1 

 
จากตาราง 18 พบว่าแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 

3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านด้านการสร้างเครือข่าย มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มี
ความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตามรายละเอียดดังนี้ 
1) เครือข่ายต้องมีมิตรไมตรีที่ดีต่ิกัน 
2) สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างเครือข่ายภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
3) ส่งเสริมมาตรฐาน จรรยาบรรณในการสร้างเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพและป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 
3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 

3350 เขตภาคกลาง จ านวน 44 โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 1,100 คน (rotary3350, 2562) 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งชั้น (Stratified Random sampling) ซึ่งมีจ านวน 11 โรงเรียน คณะกรรมการบริหารสโมสรอิน
เทอร์แรคท์ จ านวนทั้งสิ้น 275 คน โดยมีเกณฑ์ในการแบ่งชั้น คือ 

1. สุ่มตัวอย่างคณะกรรมสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 19 โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 475 คน 

2. เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบใช้เกณฑ์โดย  
2.1 เป็นสโมสรสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ที่เข้าร่วมการประชุมโดยสมัครใจ 
2.2 เป็นสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ที่ให้ความร่วมมือและเข้าประชุมอย่าง

ต่อเนื่อง 3 ครั้ง 
2.3 เป็นสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ที่มีสมาชิกคณะกรรมการบริหารครบ

ทุกฝ่าย 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร

องค์กร การบริหารองค์กรด้านจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อ
สังคม รวมถึงนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการและ
นักปฏิบัติการ รวมจ านวน 5 คน โดยผู้วิจัยได้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง โดยก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันแนวทางไว้ดังนี้ 

3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ จ านวน 2 คน 
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- ผู้มีความช านาญในด้านการบริหาร หรือมีวุฒิการศึกษาทางด้านการบริหาร
ระดับปริญญาโทขึ้นไป 

- ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 
3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฏิบัติการ จ านวน 3 คน 

- ผู้มีประสบการณ์ท างานในสโมสรอินเตอร์แรคท์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจิตอาสา หรือเคยปฏิบัติงานในองค์กรจิตอาสา 
- เคยด ารงต าแหน่งหรือก าลังด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารในองค์กรที่เกี่ยวข้อง

กับจิตอาสา 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม จ านวน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็น เพศ อายุ ต าแหน่งหน้าที่
ในสโมสรอินเทอร์แรคท์ 

ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอิน
เทอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 4 ประเด็น คือ 1. การบริหารจัดการภายใน
องค์กร มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .85 2. กิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 
.91 3. การประสานงาน มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .82 และ4. การสร้างเครือข่าย มีค่าความเชื่อมั่นอยู่
ท่ี .89 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับ สภาพป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเทอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 4 ประเด็น คือ 1. การบริหารจัดการภายในองค์กร 2. กิจกรรมที่ด าเนินการ
ในด้านจิตอาสา 3. การประสานงาน 4. การสร้างเครือข่าย 

4. แบบยืนยันแนวทางจากผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือเพื่อใช้ยืนยันแนวทางการบริหาร
จัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าภาควิชา
ศึกษาผู้ใหญ่ ไปยังสโมสรอินเทอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียนเพื่อขอ
อนุญาตใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามทาง Google Form ให้กับคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์
แรคท์จ านวน 275 ชุด 
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3. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนมาแล้วจ านวน 275 ชุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 น ามา
ตรวจและท าการวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและน าผลอภิปราย
ต่อไป 

4.  น าแบบยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาที่ได้รับ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฏิบัติการจ านวน 5 คนเพื่อท าแบบยืนยันแนวทาง 

5. ผู้วิจัยเดินทางไปมอบแบบยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาและรับกลับ
ด้วยตนเอง ซึ่งได้รับแบบยืนยันแนวทางครบถ้วนทั้ง 5 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ  ด าเนินการ
วิเคราะห์เป็นขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพป―ญหาการบริหาร

จัดการด้านจิตอาสาทั้ง 4 ประเด็น คือ 1. การบริหารจัดการภายในองค์กร 2. กิจกรรมที่ด าเนินการ
ในด้านจิตอาสา 3. การประสานงาน 4. การสร้างเครือข่าย 

ตอนที่ 3 วิเคราะห์ค่าความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสา 
โดยใช้ 1. การบริหารจัดการภายในองค์กร 2. กิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา 3. การ
ประสานงาน 4. การสร้างเครือข่าย 

ตอนที่ 4 วิเคราะห์ผลการยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้เทคนิค IOC 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 
เพศหญิงจ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 67.7 อายุในการตอบค าถาม คือ 17 ปี จ านวน 119 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมาคืออายุ 16 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 17 ปี เมื่อพิจารณาแล้วส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการที่มี
ต าแหน่งในสโมสรอินเตอร์แรคท์ในฝ่ายต่างๆ 

2. ผลการวิเคราะห์สภาพและป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ 
ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบการศึกษาดังนี้ 
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2.1 สภาพการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การบริหารจัดการภายในองค์กร สโมสรอินเตอร์แรคท์มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการติดต่อสื่อสารภายในกับสมาชิกภายในองค์กรรวมถึงใช้สื่อ เทคโนโลยี เพื่อจัดกิจกรรม
ภายในองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์โดยใช้ Line Facebook Twitter Instagram (บุคลากร
ภายในสโมสรอินเตอร์แรคท์ท างานจิตอาสาด้วยความเต็มใจและสมัครใจ และมีความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรมด้านจิตอาสา การจัดการภายในมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมาจากการจัดหาด้วยองค์กรเอง เช่น การเปิดหมวก การขอรับ
รับบริจาค 

กิจกรรมที่ด าเนินในด้านจิตอาสา ที่สโมรสรอินเตอร์แรคท์ด าเนินกิจกรรมมากที่สุด 
คือกิจกรรมจิตอาสาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่นการปลูกป่า การสร้างฝายชะลอน้ า กิจกรรม
จิตอาสาด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ จะจัดกิจกรรมในรูปแบบอาสาพัฒนาให้กับ
พื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตมีรูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในลักษณะกิจกรรสันทนาการ การสอนหนังสือในโรงเรียนด้อย
โอกาส และกิจกรรมจิตอาสาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เป็นการจัดกิจกรรมช่วยท าความ
สะอาดในสถานที่ส าคัญ เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด สถานที่ประวัติศาสตร์ 

การประสานงาน สโมสรอินเตอร์แรคท์มีการแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิก
ภายในองค์กร และคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์ยินดีรับฟ―งค าแนะน าจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ แต่ยังพบว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างหน่วยงาน
หรือกลุ่มเครือข่ายภายนอกยังอยู่ในระดับน้อย 

การสร้างเครือข่าย คณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่ม
เครือข่ายภายนอก และมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้เครือข่ายภายนอกทราบเสมอ และมี
การแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือกับกลุ่มเครือข่ายภายนอก เช่น การให้ค าแนะน า การให้ยืมวัสดุ 
อุปกรณ์ 

2.2 ป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การบริหารจัดการภายในองค์กร ด้านงบประมาณพบป―ญหาการบริหารมากที่สุด 
เนื่องจากการได้รับความสนับสนุนเงิน สิ่งของที่ใช้ในการจัดกิจกรรมยังไม่มีเท่าที่ควร การจัด
โครงการหรือกิจกรรมควรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และจัดให้มี
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ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในโครงการที่จัดเป็นประจ า ส่วนของการจัดการควรมีการแบ่ง
งานตามความสามารถของสมาชิก จัดล าดับความส าคัญของการปฏิบัติงานให้เป็นระบบมากข้ึน 

กิจกรรมที่ด าเนินในด้านจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
พบค่าเฉลี่ยการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อมาพิจารณาพบว่าการจัดกิจกรรมโดยมีส่วน
ร่วมกับวัด โบสถ์ มัสยิด หรือสถานที่ประวัติศาสตร์ ขึ้นอยู่กับความสนใจของคณะกรรมการสโมสร 
และกิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตยังมีการจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับ
องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างน้อย เช่น การจัดกิจกรรมร่วมกับสภากาชาด การมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในพื้นที่ 

การประสานงาน ในแนวด่ิงต้ังแต่ระดับผู้บริหารถึงสมาชิกทั่วไปยังมีน้อย รวมถึงการ
สื่อสารเพื่อประสานงานควรมีการสื่อสารให้ชัดเจน ให้สมาชิกได้รับรู้และเข้าใจในสิ่งเดียวกัน เป็น
การป้องกันไม่ให้เกิดการประสานงานที่ผิดพลาด และควรพูดคุยกับสมาชิก คณะกรรมการอย่าง
สม่ าเสมอ 

การสร้างเครือข่าย คณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์มีการติดต่อกับสมาชิกองค์กร
แม้สมาชิกนั้นจะไม่ได้เป็นสมาชิกของสโมสรแล้ว และการติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายภายหลังจากจบ
การจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งคณะกรรมการควรมีการติดต่อกับสมาชิกเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความช่วยเหลือ และสิ่งของกันอยู่เสมอ 

3. วิเคราะห์ค่าความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสร
อินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบการศึกษาดังนี้ 

การบริหารจัดการภายในองค์กร ความถี่มากที่สุด คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ควรจัดวัสดุ
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานภายในกิจกรรมและการจัดโครงการ จัดเตรียมวางแผนการใช้
อุปกรณ์ให้คุ้มค่าและเหมาะสมกับกิจกรรม โดยส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ล่วงหน้า และเตรียม
อุปกรณ์ส ารอง รองลงมา คือ ด้านงบประมาณ ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการ
จากหน่วยงานต้นสังกัด และจัดให้มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในโครงการที่จัดประจ าของ
สโมสร และจัดท ารายงานงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยจัดสรรงบประมาณตามล าดับ
ความส าคัญของโครงการ รวมถึงด้านการจัดการ ควรแบ่งล าดับความส าคัญของการปฏิบัติงานให้
เป็นระบบมากขึ้น วางแผนการด าเนินงานก่อน – หลังให้ชัดเจน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 
มอบหมายการท างานไม่ให้มีหน้าที่ทับซ้อน 

ด้านกิจกรรมที่ด าเนินในด้านจิตอาสา ที่มีข้อเสนอแนะ ความถี่มากที่สุด คือ การท า
กิจกรรมจิตอาสาควรท างานด้วยใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเน้นความส าคัญของการท าให้ผู้อ่ืน
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มีความสุข รองลงมา คือ การท างานจิตอาสาควรมีความสามัคคีในการท างาน เกิดการท างานเป็น
ทีม และท างานร่วมกันโดยไม่ถือต าแหน่งในองค์กร รวมถึงควรส ารวจพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสม โดยค านึงถึงว่าสถานที่หรือกลุ่มบุคคลแห่งนั้นอยู่ในจุดที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ 

ด้านการประสานงาน ที่มีข้อเสนอแนะ ความถี่มากที่สุด คือ ควรมีการสื่อสารให้
ชัดเจน เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้และเข้าใจในสิ่งเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และควรพูดคุยกับ
สมาชิก คณะกรรมการท างานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อกระจายข่าวสารให้ถั่วถึง และรับฟ―งความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 

ด้านการสร้างเครือข่าย ที่มีข้อเสนอแนะ ความถี่มากที่สุด คือ เครือข่ายที่เข้มแข็งควร
มีวัตถุประสงค์เดียวกันในการท างาน โดยท าโครงการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ และร่วมมือกันในการ
แก้ไขป―ญหา ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของเครือข่าย โดยรับฟ―งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในเครือข่าย ตลอดจนมีการติดต่อกับสมาชิกเครือข่ายอย่าง
อย่างต่อเนื่อง มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความช่วยเหลือ หรือสิ่งของร่วมกัน 

4. วิเคราะห์ผลการยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
พบผลยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาดังนี้ 

ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ประกอบด้วย 8 แนวทาง มีความเหมาะสม มี
ความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ด้านกิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา ประกอบด้วย 3 แนวทาง มีความเหมาะสม 
มีความเปน็ไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ด้านการประสานงาน ประกอบด้วย 4 แนวทาง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มี
ความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ด้านการสร้างเครือข่าย ประกอบด้วย 3 แนวทาง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ 
มีความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลโดยแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 อภิปรายผลสภาพและป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์
แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพและป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์
แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการบริหารจัดการระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือด้าน
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วัสดุอุปกรณ์ เมื่อจ าแนกในด้านวัสดุอุปกรณ์พบว่า มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีมาช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในองค์กร เช่น Line Facebook Twitter Instagram อยู่ในระดับมากที่สุด 
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการ ภาพการท า
กิจกรรมผ่าน Facebook Twitter Instagram อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเกิดจากการในยุคป―จจุบัน
ได้มีการการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ที่อ านวยความสะดวกต่อการติดต่อประสานงาน และ
สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆได้ในวงกว้าง มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เนื่องจากกลุ่ม
เยาวชนเป็นผู้ที่ให้ความสนใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถ
พล กิตติธนาชัย(2555) ซึ่งพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับ
มาก โดยมีสมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร ทั้งนี้อาจเนื่องจากป―จจุบันมีการเทคโนโลยี
ทางด้านการสื่อสารในปริมาณที่มากขึ้น โดยดูจากสถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการ
พิจารณาแนวโน้มของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
ระหว่างปี 2557-2561 พบว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์ลดลงจากร้อยละ 38.2 คิดเป็นจ านวน 23.8 ล้านคน 
เป็นร้อยละ 28.3 คิดเป็นจ านวน 17.9 ล้านคน ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.9 คิดเป็น
จ านวน 21.8 ล้านคน เพิ่มเป็นร้อยละ 56.8 คิดเป็นจ านวน 36.0 ล้านคน ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 77.2 คิดเป็นจ านวน 48.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 89.6 คิดเป็นจ านวน 
56.7 ล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2561. ออนไลน์) รองลงมาคือด้านบุคลากร เมื่อจ าแนกใน
ด้านบุคลากรพบว่า การท างานด้านจิตอาสาด้วยความเต็มใจ และสมัครใจ และมีความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรมด้านจิตอาสา อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานของธิดา
ชนก วงค์พิทักษ์  (2556) ที่ ศึกษาป―จจัยจิตสังคมที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นตัวท านายพฤติกรรม
จิตอาสาที่ส าคัญที่สุด โดยการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นยังเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาสูงที่สุดด้วย ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองเป็นป―จจัยที่ส าคัญที่ท าให้ตัดสินใจว่าจะแสดงพฤติกรรมจิตอาสาหรือไม่ ล าดับที่สาม คือ 
ด้านการจัดการภายใน เมื่อจ าแนกในด้านการจัดการภายในพบว่า สโมสรมีการแบ่งหน้าที่ภายใน
อย่างชัดเจนและมีการตรวจสอบการจัดกิจกรรมขององค์กรให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงมีการ
ประชุมงานอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากการบริหารของสโมสรอินเตอร์แรคท์มีการก าหนดโครงหน้า
หน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ในความรับผิดชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกกับงานวิจัยชัชราวรรณ 
มีทรัพย์ทอง (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  การให้ความหมายและที่มาของความหมาย 
กระบวนการ และแนวทางในการจัด  กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาคณะบริหารธุ รกิจ 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นการวิจัยคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ความหมายและที่มาของความหมาย กระบวนการและแนวทางใน
การจัดกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ มีกระบวนการในการท างานจิตอาสาทั้งหมด 4 ขั้นตอน ตามวงจรเดมมิ่งที่ใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการท างานคือ การวางแผน การลงมือท า การติดตามและประเมินผล และ
การปรับปรุงมาตรฐานในการท างานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม (PDCA) และล าดับสุดท้าย คือด้าน
งบประมาณ เมื่อจ าแนกรายด้านงบประมาณพบว่า ภายในสโมสรอินเตอร์แรคท์สามารถบริหาร
การใช้เงิน สิ่งของ ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมจะได้รับเงิน สิ่งของจากการ
จัดหาด้วยองค์กรเอง เช่น การเปิดหมวก การขอรับบริจาค อยู่ในระดับมาก ซึ่งสัมพันธ์กับค่าที่น้อย
ที่สุดในด้านงบประมาณการได้รับสนับสนุนเงิน สิ่งของ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น สปอนเซอร์ เครือข่ายที่อยู่ร่วมสังกัด แสดงให้เห็นว่า การสนับสนุนด้านงบประมาณ
ของสโมสรอินเตอร์แรคท์ได้มาจากการรับบริจาคภายนอก ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหามาด้วย
ตนเอง เพราะการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานต้นสังกัด เครือข่าย
ร่วมสังกัด หรือการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ยังไม่ดีเท่าที่ควร ท าให้การด าเนินงานในด้าน
งบประมาณของสโมสรจึงจ าเป็นต้องบริหารการใช้เงิน สิ่งของให้เพียงต่อการจัดกิจกรรม ซึ่งตรงกับ
อุปสรรคและป―ญหาที่พบในงานวิจัยของณัฏฐนันท์  มนัตะพงศ์ (2554)  ได้ท าการศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์   จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
1. บุคลากรมีความคิดเห็น ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 
จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
บุคลากรมีความคิดเห็นว่า ประสิทธิภาพการบริหารงาน อยู่ในระดับมากทุกด้านตามล าดับ 
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ป―ญหาและอุปสรรคในด้านงบประมาณที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์   จังหวัดนนทบุรี คือบุคลากรบางส่วนมีทักษะการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ มีการผลิคสื่อน้อย เพราะโรงเรียนขาดงบประมาณในการส่งเสริมให้ ขาดการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานภายในโรงเรียน 

การจัดกิจกรรมด้านจิตอาสา  ของสโมสรอินเตอร์แรคท์ภาค 3350 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือกิจกรรมจิตอาสาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า การจัดกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า การสร้างฝาย
ชะลอน้ า อยู่ในระดับมาก และรองลงมาคือ การจัดกิจกรรมเก็บขยะ ดูแลความสะอาดในพื้นที่
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สาธารณะ กิจกรรมด้านจิตอาสาที่ปฏิบัติรองลงมา คือ กิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนาเยาวชน
และส่งเสริมการเรียนรู้ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การจัดกิจกรรมรูปแบบของอาสาพัฒนา เช่น 
การทาสีให้โรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร การปรับปรุงห้องสมุด มีการปฏิบัติในระดับมาก และรองลงมา
คือการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ สุนัขจรจัด แมวจรจัด ในล าดับต่อมา คือการ
จัดกิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส เช่น การสอนหนังสือในโรงเรียนด้อยโอกาส การจัดสันทนาการในบ้านพัก
ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง และการจัดกิจกรรมมอบสิ่งของบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน เช่น มอบ
ผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ การ
จัดกิจกรรมด้านจิตอาสาล าดับสุดท้าย คือ กิจกรรมจิตอาสาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า มีการจัดกิจกรรมอาสาสมัครช่วยท าความสะอาดสถานที่ส าคัญ เช่น วัด 
โบสถ์ มัสยิด สถานที่ประวัติศาสตร์ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่เอ้ืออ านวย
แตกต่างกัน หรือ ความสนใจในการจัดกิจกรรมจิตอาสาที่แตกต่างกัน โดยสอดคล้องกับกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2551, บทสรุปของผู้บริหาร) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การ
ถอดบทเรียนผลการด าเนิน และการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาสังคม” ในส่วน
กิจกรรมที่เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เข้าร่วมท ากับเครือข่ายเยาวชน 5 อันดับแรก คือ 1) กิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยว 2) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 3) กิจกรรมด้านยาเสพติด 4) กิจกรรมด้านเอดส์ 
และ 5) กิจกรรมด้านดนตรี 

การประสานงานของสโมสรอินเตอร์แรคท์ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการ
ปฏิบัติในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คณะกรรมการยินดีรับฟ―งค าแนะน าจาก
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมให้กับ
สมาชิกภายในองค์กรทราบ อาจเนื่องมาจากการด าเนินงานจะต้องมีการติดต่อประสานงานทั้งใน
แนวด่ิง(Vertical) และแนวราบ(Horizontal) กล่าวคือ การประสานงานในแนวด่ิง(Vertical)  เป็น
ลักษณะการประสานตามล าดับของต าแหน่งหน้าที่ จึงต้องมีการรับฟ―งค าแนะน าจากผู้เกี่ยวข้องที่
มีต าแหน่งหน้าที่สูงกว่า มีการสั่งการและมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น 
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา ค าแนะน าจากรุ่นพี่  เป็นต้น การประสานงานในแนวราบ
(Horizontal)  เป็นการประสานงานของต าแหน่งในระดับเดียวกัน หรือมีสถานะทางสังคมในระดับ
เดียวกัน เช่น ค าแนะน าจากเพื่อนร่วมงาน ซึ่งการประสานงานในแนวราบนั้นจะต้องมีการพูดคุย
กันสม่ าเสมอ มีการแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกภายในองค์กรได้รับทราบร่วมกัน โดย
การประสานงานในแนวราบ(Horizontal)นั้นจะช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกัน 



  104 

การประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือ (Cooperation) การประสานงานมิใช่เป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการจัดให้งานประสานกันเท่าน้ัน หากแต่เป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงาน
ทุกฝ่าย เพื่อให้งานบรรลุจุดหมายในรูป Teamwork อีกด้วย(สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธิ
สมบูรณ์. 2544) ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของธรรญชนก ศรีทิพย์รัตน์ (2558) ที่กล่าวว่าการ
ประสานงานและการด าเนินงาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานในองค์กรทั้งนี้
เนื่องจากการประสานงานและการด าเนินงาน ช่วยให้การท างานบรรลุเป้าหมายโดยราบรื่นและ
รวดเร็ว ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลส าเร็จของงาน สร้างความกลม
เกลียว ความเข้าใจอันดีและความสามัคคี ช่วยลดข้อขัดแย้งในการท างาน ป้องกันการก้าวก่าย
หน้าที่ ขจัดป―ญหาการท างานซ้ าซ้อนหรือเหลื่อมล้ ากัน ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม สร้างความ
ส านึกและรับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงเข้าใจถึงข้อเท็จจริงและป―ญหาของหน่วยงานอ่ืน น าไปสู่การ
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และลู่ทางการปรับปรุงงาน ซึ่งจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตในการท างานใน
องค์กร ซึ่งถ้าแต่ละฝ่ายมีการประสานงานที่ดี ต่างฝ่ายต่างช่วยกันท างานไม่เกี่ยงงาน ก็จะลด
ป―ญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร และท าให้งานเสร็จตามก าหนด ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ด้วยเช่นกัน จึงส่งผลให้การประสานงานและการด าเนินงาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานในองค์กร สอดคล้องกับทฤษฎีการประสานงานและการด าเนินงานของสมิต สัชฌุกร 
(2553) ที่ว่า การประสานงาน คือ การที่บุคคลหรือหน่วยงานในองค์กร ท างานร่วมกับบุคคลและ
หน่วยงานอ่ืนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต้องกระท าต่อเนื่ อง 
สอดคล้องกันไปเพื่อให้งานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พัชราภรณ์ ดวงชื่น (2545) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดสภาคริสจักรในประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า การสื่อสาร
และการประสานงาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทั้งโดยภาพรวมและทุกงานการจัดระบบงานใน
ส านักงาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานทั้งโดยภาพรวมและสองงาน คือ งานบริหารทั่วไป และงาน
แผนงานและเสริมสร้างชุมชน 

การสร้างเครือข่าย ของสโมสรอินเตอร์แรคท์ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
การปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สมาชิกภายในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
กลุ่มเครือข่ายภายนอกสูงที่สุด และองค์กรมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้กับเครือข่าย
ภายนอกเสมอ แสดงให้เห็นถึงการสร้างเครือข่ายของสโมสรอินเตอร์แรคท์จะมีจัดกิจกรรมกับ
หน่วยงานอ่ืน ที่มีความต้องการในแบบเดียวกัน รวมถึงการสร้างเครือข่ายยังมาจากการ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้กับเครือข่ายภายนอกทราบ เมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสร
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อินเตอร์แรคท์แล้ว จะเกิดการแลกเปลี่ยนช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรม
ร่วมกันต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกฤษณา มุขทอง (2559) เรื่องการสร้างเครือข่ายศูนย์
การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานหลักสี่กรุงเทพมหานคร 
ด้านการสร้างเครือข่ายจากการศึกษาพบว่าแต่ละศูนย์การเรียนรู้มีรูปแบบการวางแผนการสร้าง
เครือข่าย การคัดเลือก และวิธีการชักชวนองค์กรหรือหน่วยงานให้มาเป็นเครือข่ายโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นการวางแผนคัดเลือกจากหน่วยงานหรือบุคคลที่รู้จักคุ้นเคย คนที่เคยมาอบรมหรือเคยทางาน
ร่วมกันมาก่อน โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การมีแนวคิดและอุดมการณ์คล้ายกัน คือ การใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการทางเกษตรแบบยั่งยืนโดยไม่ใช้สารพิษและมองว่าแต่ละ
หน่วยงานหรือบุคคลนั้นมีความสามารถหรือมีจุดเด่นในเรื่องใด โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ท างานร่วมกัน แบ่งป―นทรัพยากรซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดต้ังกลุ่มหรือเครือข่ายของ
ตนเองในโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่ม เป็นต้น และยังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของชญาณ์นันท์ ลิ่มถาวรานันต (2559) เรื่อง การสร้างเครือข่ายในชุมชนออนไลน์ท่องเที่ยวแบบ
อิสระ กรณีศึกษา I Roam Alone ว่าแนวคิดเครือข่ายทางสังคม หมายถึง การรวมตัวของบุคคล 
กลุ่ม หรือองค์กรที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร บริการ และค าแนะน า
ระหว่างกัน มีรากฐานของแนวคิดมาจากทฤษฏีแห่งการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) ซี่งมี
พื้นฐานส าคัญที่เชื่อว่า การกระท าระหว่างกันของบุคคลจะกระท าโดยอาศัยการโต้ตอบจะ
พิจารณาจากรางวัลกับการลงโทษหรือความพอใจกับความไม่พอใจ เป็นการแลกเปลี่ยนการ
กระท าระหว่างกันตลอดจนการพิจารณาจากการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยบุคคลจะมีความ
พอใจที่จะมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนที่มีความคล้ายคลึงกับตนเนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประเมินแนวคิด และความสามารถของตนเอง 

ตอนที่ 2 อภิปรายผลการยืนยันแนวทางในการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสร
อินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มี
ความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตามรายละเอียดดังนี้ 
1) บุคคลที่เข้ามาท างานจิตอาสาควรท าด้วยใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน 
2) การบริหารควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3) มีการเข้าร่วมประชุมประจ าสัปดาห์ 
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4) อาจมีบางล าดับที่สามารถควบคู่กันได้ 
5) การใช้ข้อค าถามควรกระชับ และใช้ค า (Wording) ให้ชัดเจน 

จากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกับ ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550) กล่าว
ว่า จิตอาสา หมายถึง ความส านึกของบุคคลที่มีต่อสังคมส่วนร่วม โดยการเอาใจใส่และการ
ช่วยเหลือ ผู้ที่มีจิตอาสาจะแสดงออกพฤติกรรมที่อาสาท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วม เช่น การเสียสละ
เงิน สิ่งของ เวลา แรงกาย และสติป―ญญาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน และ
อนุ เจริญวงศ์ระยับ (2552) ที่กล่าวว่า อาสาสมัคร หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือการ
ท ากิจกรรมต่างๆที่มุ่งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยสมัครใจ โดยการท ากิจกรรมนั้นมีการวาง
แผนการปฏิบัติไว้ก่อนล่วงหน้าภายใต้การจัดการขององค์กร มีความต่อเนื่อง และประเภทของ
กิจกรรมนั้นมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับความสนใจและความถนัดของบุคคล และบุคลากรยังมี
ความส าคัญของระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรให้มีความส าเร็จ มี
ความชัดเจน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน มีบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการสร้างความรู้ของ
ตนเอง ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ (รวมพร 
ทองรัศมี. 2558) 

แนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านกิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มี
ความถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตามรายละเอียดดังนี้ 
1) กิจกรรมด้านจิตอาสาควรส่งเสริมในวิชาชีพของตนเอง 
2) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของชุมชน สนับสนุนความเข้าใจอันดีร่วมกัน 
3) องค์กรจิตอาสาต้องจัดกิจกรรมจิตอาสาที่คลอบคลุมความต้องการหรือ

ป―ญหาหลักของสังคม 
จากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกับทฤษฏีประชาสังคม (Civil Society 

Theory) (เรียม นมรักษ์. 2552: 23 - 24; อ้างอิงมาจาก ชาย โพธิสิตา, อุไรวรรณ คะนึงชุขเกษม; 
และอมราสุนทรธาดา. 2540: ข) เป็นทฤษฎีหนึ่งที่สามารถอธิบายและใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
จิตอาสา โดยมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านคุณธรรม และสิทธิหน้าที่ของบุคคลในสังคมที่มีจิตส านึกใน
การช่วยเหลือสังคมเพื่อแก้ไขป―ญหา โดยประชาสังคม (civil society) หมายถึง การให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับกระบวนการช่วยเหลือสังคมโดยองค์กรที่ไม่หวังผลก าไร การมีจิตส านึกเพื่อส่วนร่วม หรือ
จิตอาสาเพื่อชุมชน และเป็นเครื่องมือทางสังคม เช่น มูลนิธิ ชมรม ชุมนุม สโมสร และกิจกรรมจิต
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อาสาที่ส่งเสริมในวิชาชีพของตัวเองยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา พะเนตรรัมย์ (2559) เรื่อง
ความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ด้านการเสียสละต่อสังคม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็น
ที่มีต่อพฤติกรรมจิตอาสา ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.78 อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อจาก
ด้านการเสียสละต่อสังคม พบว่า ความ คิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมจิตอาสาการช่วยเก็บขยะและท า
ความสะอาดบริเวณที่สาธารณะ มีค่าเฉลี่ย สูงสุด 3.96 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นผู้สอน เป็นผู้อบรม คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน และเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการมีจิตอาสา อยากให้โรงเรียนมี สภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย จึงเสียสละ
เวลาในการท าความสะอาด เพื่อเป็นแบบอย่างกับนักเรียน 

แนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการประสานงาน มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ มี 

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตามรายละเอียดดังนี้ 
1) รายละเอียดข้อย่อยมีความเป็นได้ต่อการน าไปใช้ 
2) การรับฟ―งค าแนะน าจากผู้ เกี่ยวข้องในการด า เนินงาน ยังไม่เหมาะสม

เนื่องจากจะมีตัวแปรจริง หรือเท็จ ซึ่งอาจท าให้ได้ข้อมูลไม่ตรงความจริง 
3) การประสานกับหน่วยงานภายนอกจะมีการแฝงด้วยผลประโยชน์ จึงควร

ระมัดระวังในการประสานงาน 
4) การประสานควรแบ่งล าดับให้เห็นชัดเจน เช่น การประสานงานก่อนเตรียม

งาน ระหว่างด าเนินงาน และหลังการด าเนินงาน 
จากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกับสมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธิ

สมบูรณ์ (2544) ได้ให้ความส าคัญของการประสานงานไว้ดังนี้ 1) การประสานงานเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดให้งานสอดคล้องกัน ปราศจากการขัดแย้ง หรือเหลื่อมล้ า หรือซ้ าซ้อนกัน กล่าวคือ 
การจัดให้งานแต่ละส่วนสามารถรับกันได้ในจังหวะหรือเวลาอันเหมาะสม (Timing) และสามารถ
ผสมผสานกลมกลืนเข้ากันได้อย่างแนบเนียน (Integrating) 2) การประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความร่วมมือ (Cooperation) การประสานงานมิใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดให้งานประสานกัน
เท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย เพื่อให้งานบรรลุจุดหมาย
ในรูป Teamwork อีกด้วย และการประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร 
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(Communication) หลักส าคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน คือ บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนที่จะ
ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานของเราได้ก็ต่อเมื่อเขามีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 
หรือความต้องการนั้นๆกระจ่างดีแล้ว อุปกรณ์ส าคัญที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน เพราะ
ถ้าการติดต่อสื่อสารไม่ดีเกิดการเข้าใจผิดพลาดขึ้น การประสานงานจะไม่เกิดผล 

แนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการสร้างเครือข่าย มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตามรายละเอียดดังนี้ 
1) เครือข่ายต้องมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน 
2) สนับสนุนให้ เกิดความเข้าใจที่ ดีระหว่างเครือข่ายภายนอกทั้งในและ

ต่างประเทศ 
3) ส่งเสริมมาตรฐาน จรรยาบรรณในการสร้างเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 

จากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกับพระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547) ที่
กล่าวว่าความสัมพันธ์ของเครือข่ายทางวัฒนธรรม เป็นแนวความคิดพื้นฐานของการเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการยอมรับในค่านิยมและความหมายที่จะน าไปสู่การจัดการ
ชุมชนและเครือข่ายในลักษณะของความเกื้อกูลและไว้วางใจซึ่งกัน ก่อให้เกิดระเบียบ แบบแผน 
และการพัฒนาที่ต่อเนื่องหรือเป็นทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่จะน าไปสู่การจัดการและ
การขยายขอบเขตของเครือข่ายให้กว้างขวางออกไป โดยความสัมพันธ์ของการสร้างเครือข่ายทาง
สังคม ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ ความรู้และป―ญญา ซึ่งเป็นป―จจัยส าคัญใน
การพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในรูปแบบของการ
แลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิก เพราะจะน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ เป็นวิธีการที่ทุกฝ่าย
ท างานร่วมมือกัน ภายใต้การเรียนรู้ที่เป็นอิสระจากการควบคุมในเชิงอ านาจ และการสร้าง
เครือข่ายยังรวมถึง 1) เครือข่ายความคิด เป็นเครือข่ายที่เน้นการท างานด้วยความคิด ความรู้ หรือ
เทคนิคต่างๆ เครือข่ายเหล่านี้เป็นแหล่งที่ผู้น าได้มีโอกาสเผยแพร่แนวความคิดของตนและได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนกับคนอ่ืนๆ ท าให้เกิดความคิดที่ชัดเจนขึ้น เครือข่ายความคิดนั้น
มักจะเน้นเครือข่ายของกลุ่มคนที่อยู่บนสถานภาพที่คล้ายคลึงกัน แต่อยู่ต่างถิ่นกันได้รวมตัวกัน
สร้างเครือข่ายขึ้นเพื่อที่จะได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เช่น เครือข่ายกลุ่มครู 
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น 2) เครือข่ายกิจกรรม เป็นเครือข่ายที่เน้นการช่วยเหลือ
ร่วมมือกันในการท ากิจกรรม ส่วนมากมักจะเป็นเครือข่ายภายในชุมชนที่สมาชิกของเครือข่ายมี
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ส่วนร่วมในการช่วยเหลือในการท ากิจกรรมร่วมกัน 3) เครือข่ายสนับสนุนทุน เป็นเครือข่ายที่ให้การ
สนับสนุนทุนแก่เครือข่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินงาน ซึ่งอาจเป็นทั้งกลุ่มทุนภายในเครือข่ายและมาจาก
ภายนอกเครือข่าย(สัมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ. 2540) 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการด้านจิตอาสาในวงกว้างต่อไป ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการภายใน ด้านบุคลากร การประสานความร่วมมืออย่างมีความ
เข้าใจและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีส่วนแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรม 
อยู่ในระดับน้อยที่สุด ด้านวัสดุอุปกรณ์ถึงแม้จะมีการน าสื่อ เทคโนโลยีมาใช้อยู่ในระดับมากที่สุด 
แต่ยังมีบางข้อเสนอแนะที่กล่าวถึงการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย 

2. กิจกรรมจิตอาสาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีการปฏิบัติน้อยที่สุดเมื่อเทียบ
กับกิจกรรมด้านอ่ืนๆ แสดงว่าการจัดกิจกรรมในด้านนี้อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มเยาวชน 

3. การประสานงานสิ่งที่ส าคัญคือการสื่อสารให้ชัดเจน และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้
ถูกต้อง ตลอดจนมีการพูดคุยกับสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ รับฟ―งความคิดเห็นซึ่งกันกันและกัน 
รวมถึงให้ความส าคัญกับการติดตามผล ประเมินผล 

4. การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งควรมีวัตถุประสงค์เดียวกันในการท างาน โดยท า
โครงการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ และร่วมมือกันในการแก้ไขป―ญหา แต่ทั้งนี้การสร้างเครือข่ายควร
เริ่มจากสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกเครือข่ายภายในก่อนและจึงสร้างเครือข่ายภายนอก 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรน าแนวทางในการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ใน
เขตกรุงเทพมหานครไปใช้และทดสอบประสิทธิภาพภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน 

2. ศึกษาตัวแปรการบริหารด้านอ่ืนๆที่สามารถน ามาใช้กับองค์กรด้านจิตอาสา 
3. การศึกษากลุ่มตัวอย่างควรขยายพื้นที่ไปในเขตอ่ืน เพราะสภาพแวดล้อม สังคม สิ่ง

อ านวยความสะดวกอาจแตกต่างกัน ซึ่งท าให้ผลของแนวทางการบริหารที่ได้แตกต่างกันไปด้วย 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือเพื่อการวิจยั 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์  

ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1. อาจารย์ ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์  
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาการการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ประสบการณ์ คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และการศึกษาดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2. อาจารย์ ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม 
 ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสบการณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ดร.เบญจพร จั่นเจริญ  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิต เขตบางรัก 

 ประสบการณ์ ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิต เขตบางรัก 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพือ่ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสา 

สโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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รายละเอียดของแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามที่ใช้ในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็น เพศ อายุ ต าเหน่ง
หน้าที่ในสโมสรอินเทอร์แรคท์  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสา
สโมสรอินเทอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1. การบริหารจัดการ
ภายในองค์กร 2. กิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา 3. การประสานงาน 4. การสร้างเครือข่าย 

โดยให้ท าเครื่องหมาย √ ลงในตารางที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของคณะกรรมการสโมสรอินเทอร์
แรคท์ ดังนี้   
   5  หมายถึง  มีการปฏิบัติมากที่สุด  
   4  หมายถึง  มีการปฏิบัติมาก  
   3  หมายถึง  มีการปฏิบัติปานกลาง  
   2  หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อย  
   1  หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อยที่สุด  
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 
 
 

*** แบบสอบถาม ***  

ส าหรับคณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์ เร่ือง แนวทางการบริหารจัดการ 

ด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
 1. เพศ   ( ) ชาย   ( ) หญิง 
 2. อายุ   ............. ปี 
 3. ต าแหน่งหน้าที่ในสโมสรอินเทอร์แรคท์ 
 ................................................................................. 
ตอนที่ 2 สภาพปัญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเทอร์แรคท์ ภาค 3350 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

1. การบริหารจัดการภายในองค์กร 
1.1 ด้านบุคลากร 
1.1.1 ท่านได้รับผิดชอบฝ่ายงานที่เหมาะสมกับตนเอง      

1.1.2 ท่านมีส่วนแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
กิจกรรม 

     

1.1.3 ท่านมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรมด้านจิต
อาสา 

     

1.1.4 ท่านท างานด้านจิตอาสาด้วยความเต็มใจ และสมัครใจ      

1.1.5 ทุกคนในองค์กรมีการร่วมมือประสานงานร่วมกันอย่างมี
ความเข้าใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 

     

1.2 ด้านงบประมาณ      
1.2.1 องค์กรของท่านได้รับการสนับสนุนเงิน สิ่งของ ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมจากหน่วยงานต้นสังกัด  

     

1.2.2 องค์กรของท่านได้รับการสนับสนุนเงิน สิ่งของ ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก เช่น สปอนเซอร์ เครือข่ายท่ี
อยู่ร่วมสังกัด 

     

1.2.3 การจัดกิจกรรมจะได้รับเงิน สิ่งของจากการจัดหาด้วย
องค์กรเอง เช่น การเปิดหมวก การขอรับบริจาค 

     

1.2.4 ท่านเสียสละเงิน สิ่งของส่วนตัวเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม      

1.2.5 องค์กรของท่านสามารถบริหารการใช้เงิน สิ่งของ ให้
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
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1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์      
1.3.1 องค์กรของท่านมีการส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่จ าเป็น
ต่อการจัดกิจกรรมเสมอ 

     

1.3.2 วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่จ าเป็นเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
ขององค์กร 

     

1.3.3 ภายในองค์กรมีการวางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด 

     

1.3.4 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อสื่อสารกับ
สมาชิกในองค์กร เช่น Line Facebook Twitter Instagram 

     

1.3.5 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรมภายในองค์กร เช่น 
การประชาสัมพันธ์โครงการ ภาพการท ากิจกรรมผ่าน Facebook 
Twitter Instagram 

     

1.3.6 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดกิจกรรม 

     

1.4 ด้านการจัดการ 
1.4.1 องค์กรของท่านมีการแบ่งหน้าที่ภายในอย่างชัดเจน      

1.4.2 องค์กรของท่านมีการแบ่งงานตามความสามารถของ
สมาชิก 

     

1.4.3 องค์กรของท่านมีการตรวจสอบการจัดกิจกรรมขององค์กร
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

     

1.4.4 องค์กรของท่านมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

     

1.4.5 องค์กรของท่านมีการประชุมงานอย่างสม่ าเสมอ      

2. กิจกรรมที่ด าเนินในด้านจิตอาสา 
2.1 กิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
2.1.1 การจัดกิจกรรมในเชิงเผยแพร่ความรู้ในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ 
หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การรณรงค์เรื่องการเลือกต้ัง การจัดป้าย
นิเทศก์ภายในโรงเรียน  
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2.1.2 การจัดกิจกรรมรูปแบบของอาสาพัฒนา เช่น การทาสีให้
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร การปรับปรุงห้องสมุด  

     

2.1.3 การจัดกิจกรรมฝึกทักษะชีวิตของเยาวชนร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ เช่นการเข้าร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพ การเรียนรู้กับชุมชนที่ตน
อาศัยอยู่ 

     

2.1.4 การจัดกิจกรรมมอบสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วให้กับหน่วยงาน
ต่างๆที่มีความต้องการ เช่น การบริจาคเสื้อผ้ามือสอง การบริจาค
หนังสือให้ห้องสมุด 

     

2.1.5 การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ สุนัขจรจัด 
แมวจรจัด 

     

2.2 กิจกรรมจิตอาสาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.2.1 การจัดกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า การสร้าง
ฝายชะลอน้ า 

     

2.2.2 การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส ารวจพื้นที่ป่าไม้ที่ประสบ
ป―ญหา 

     

2.2.3 การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า หรือการ
เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า 

     

2.2.4 การจัดกิจกรรมเก็บขยะ ดูแลความสะอาดในพื้นที่
สาธารณะ เช่น การเก็บขยะบริเวณชายฝ―่งทะเล การเก็บขยะใน
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 

     

2.2.5 การจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ทรัพยากร เช่น ลดใช้
ถุงพลาสติก การน ากระดาษที่ใช้หน้าเดียวมาท าประโยชน์ การ
แยกขยะให้ถูกต้องในเขตชุมชน 

     

2.3 กิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.3.1 การจัดกิจกรรมมอบสิ่งของบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ขาด
แคลน เช่น มอบผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือ มอบ
เครื่องอุปโภค บริโภคให้ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
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2.3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส เช่น  
การสอนหนังสือในโรงเรียนด้อยโอกาส การจัดสันทนาการใน
บ้านพักผู้สูงอายุท่ีถูกทอดทิ้ง 

     

2.3.3การจัดกิจกรรมเข้าร่วมกับองค์กรต่างๆภายนอก เช่น การ
บริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาด การมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 

     

2.3.4 การจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมด้านสุขภาพ เช่น มอบเงินให้หน่วยงานที่ดูแลเด็กที่ติดเชื้อ
เอชไอวี ผู้สูงอายุท่ีทุพพลภาพ 

     

2.3.5 การจัดกิจกรรมรณรงค์ลดป―ญหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การจัดท า
ป้ายรณรงค์ลดใช้ความรุนแรงในเด็ก การใช้สื่อเทคโนโลยีแสดง
ความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 

     

2.4 กิจกรรมจิตอาสาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
2.4.1 การจัดกิจกรรมอาสาสมัครช่วยท าความสะอาดสถานที่
ส าคัญ เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด สถานที่ประวัติศาสตร์ 

     

2.4.2 การจัดกิจกรรมโดยมีส่วนร่วมกับวัด โบถส์ มัสยิด หรือ
ชุมชนในการจัดสถานที่เนื่องในวันส าคัญทางศาสนา 

     

2.4.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สถานที่ส าคัญ เช่น วัด 
โบสถ์ มัสยิด หรือสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง 

     

2.4.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณค่ารูปแบบวิถีชีวิตในชุมชนที่ตน
อาศัยอยู่ ให้เป็นท่ีรู้จักแก่ผู้อ่ืน 

     

2.4.5 การจัดกิจกรรมในเชิงประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้ 
พิพิธภัณฑ์ ที่มีเอกลักษณ์ให้เป็นท่ีรู้จักกับบุคคลอ่ืน เช่น ยุว
มัคคุเทศน์อาสา  

     

3. การประสานงาน 
3.1 องค์กรของท่านมีการแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมให้กับ
สมาชิกภายในองค์กรทราบ 
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3.2 องค์กรของท่านมีการท างานเชื่อมโยงกับส่วนอ่ืนๆ เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

     

3.3 ท่านยินดีรับฟ―งค าแนะน าจากผู้ เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

     

3.4 เมื่อเกิดข้อผิดพลาด สมาชิกภายในองค์กรจะร่วมกันคิด และ
ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้การจัดกิจกรรมส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

     

3.5 องค์กรของท่านมีการประสานงานในแนวด่ิงต้ังแต่ระดับ
ผู้บริหารถึงสมาชิกทั่วไป 

     

3.6 องค์กรของท่านมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างหน่วยงาน
หรือกลุ่มเครือข่ายภายนอก 

     

3.7 องค์กรของท่านมีการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอก เพื่อให้การจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ 

     

4. การสร้างเครือข่าย 
4.1 องค์กรของท่านมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ให้กับ
เครือข่ายภายนอกเสมอ 

     

4.2 องค์กรของท่านมีการติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายท่ีเข้าร่วมใน
กิจกรรม ภายหลังจากจบการจัดกิจกรรม 

     

4.3 เมื่อองค์กรของท่านจัดกิจกรรมจะมีกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วม
มากกว่า 1 กลุ่มเสมอ 

     

4.4 องค์กรของท่านมีการติดต่อกับสมาชิกขององค์กร แม้สมาชิก
องค์กรจะไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรแล้ว 

     

4.5 องค์กรของท่านได้รับความร่วมมือที่เกิดขึ้นเกิดจากกลุ่ม
เครือข่ายท่ีจัดกิจกรรมด้วยกันอย่างสม่ าเสมอ 

     

4.6 สมาชิกภายในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเครือข่าย
ภายนอก 

     

4.7 องค์กรของท่านมีการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือกับกลุ่ม
เครือข่ายภายนอกเสมอ เช่น การให้ค าแนะน า การให้ยืมวัสดุ 
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อุปกรณ์ สิ่งของ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรในแต่ละด้านควรเป็นอย่างไร 
 1.1 ด้านบุคลากร 
 .................................................................................................................................. 
 1.2 ด้านงบประมาณ 
 .................................................................................................................................. 
 1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
 .................................................................................................................................. 
 1.4 ด้านการจัดการ 
 .................................................................................................................................. 
2. การด าเนินกิจกรรมจิตอาสาที่มีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร 
 .................................................................................................................................. 
3. การประสานงานที่มีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร 
 .................................................................................................................................. 
4. การสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งควรด าเนินการอย่างไร
 .................................................................................................................................. 
 
 

*** ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินความสอดคล้อง  

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและพิจารณาความสอดคล้องของค าถาม 
(IOC : Index of Item Objective Congruence) 

เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสา 
สโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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02 บรรณานุกรมรอบ

แก.้doc  
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขต 
กรุงเทพมหานคร 
รายละเอียดของแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพและป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสา
สโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสังเคราะห์แนวคิดเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็น เพศ 
อายุ ต าเหน่งหน้าที่ในสโมสรอินเทอร์แรคท์ 

ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอิน
เทอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตเนื้อหา ทั้งสิ้น 4 ประเด็น คือ 1. การ
บริหารจัดการภายในองค์กร 2. กิจกรรมที่ด าเนินการในด้านจิตอาสา 3. การประสานงาน 4. การ
สร้างเครือข่าย 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับ สภาพป―ญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเทอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 4 ประเด็น คือ 1. การบริหารจัดการภายในองค์กร 2. กิจกรรมที่ด าเนินการ
ในด้านจิตอาสา 3. การประสานงาน 4. การสร้างเครือข่าย 

ขอให้ผู้ เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบประเมินโดยใส่

เครื่องหมาย√ ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไป
พิจารณาปรับปรุงต่อไป ระดับคุณภาพประกอบด้วย 

-1  หมายถึง ไม่สอดคล้อง 
0  หมายถงึ ไม่แน่ใจ 
1  หมายถึง สอดคล้อง 

  
  

*** แบบประเมินความสอดคลอ้ง ***  

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาคุณภาพเคร่ืองมอืเพือ่การวิจัย (การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาและพิจารณาความสอดคลอ้งของค าถาม) (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
 1. เพศ   ( ) ชาย   ( ) หญิง 
 2. อายุ   ............. ปี 
 3. ต าเหน่งหน้าที่ในสโมสรอินเทอร์แรคท์ 
 ................................................................................. 
ตอนที่ 2 สภาพปัญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเทอร์แรคท์ ภาค 3350 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

หัวข้อ 
ผุเชี่ยวชาญ 

สรุปค่า 
IOC 

/ คงไว้ 
และ x ตัด

ออก 

ข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญ ผชช 

1 
ผชช 

2 
ผชช 

3 
1. การบริหารจัดการภายในองค์กร           

1.1 ด้านบุคลากร           
1.1.1 ท่านมีส่วนร่วมในการคิด วางแผนการจัด
กิจกรรมภายในองค์กร 

-1 1 1 0.333333 
x ไม่มีปรากฏใน

นิยามศัพท์ 
1.1.2 ท่านได้รับผิดชอบฝ่ายงานที่เหมาะสมกับ
ตนเอง 

1 1 1 1 
/  

1.1.3 ท่านมีส่วนแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินกจิกรรม 

1 1 1 1 
/  

1.1.4 ท่านได้รับการสนับสนุนจากสมาชกิภายใน
องค์กร 

1 1 0 0.666667 
x  

1.1.5 ท่านท างานจิตอาสาเพราะต้องการท าในส่ิง
ที่แปลกใหม ่

0 1 1 0.666667 
x  

1.1.6 ท่านเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรม
ด้านจติอาสา 

1 1 1 1 
/  

1.1.7 ท่านท างานด้านจิตอาสาดว้ยความเตม็ใจ 
และสมัครใจ 

1 1 1 1 
/  

1.1.8 ทุกคนในองค์กรมกีารร่วมมือประสานงาน
ร่วมกันอยา่งมีความเขา้ใจและชว่ยเหลือซึง่กัน
และกันเป็นอยา่งด ี

1 1 1 1 

 
/ 

 

1.2 ด้านงบประมาณ           
1.2.1 องค์กรของทา่นได้รับการสนับสนุนเงิน 
ส่ิงของใช้ในการจัดกจิกรรมจากหน่วยงานต้น
สังกัด 

1 1 1 1 

 
/ 
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หัวข้อ 
ผุเชี่ยวชาญ 

สรุปค่า 
IOC 

/ คงไว้ 
และ x ตัด

ออก 

ข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญ ผชช 

1 
ผชช 

2 
ผชช 

3 
1.2.2 องค์กรของทา่นได้รับการสนับสนุนเงิน 
ส่ิงของที่ใช้ในการจดักจิกรรมจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น สปอนเซอร ์เครือขา่ยร่วมสังกดั 

1 1 0 0.666667 

 
/ 

 

1.2.3 องค์กรของทา่นมีการเรยีกเก็บค่าจัด
กิจกรรมจากสมาชิก 

0 1 1 0.666667 
x  

1.2.4 การจัดกิจกรรมจะได้รับเงนิ ส่ิงของจากการ
จัดหาด้วยองคก์รเอง เช่น การเปดิหมวก การ
ขอรับบริจาค 

1 1 1 1 

 
/ 

 

1.2.5 ท่านเสียสละเงิน ส่ิงของส่วนตัวเพื่อใชใ้น
การจดักิจกรรม 

1 1 1 1 
/  

1.2.6 องค์กรของทา่นมักประสบป―ญหาเงินไม่
เพียงพอต่อการจัดกจิกรรม 

1 -1 1 0.333333 
x คล้ายกับข้อ 

1.2.7 
1.2.7 องค์กรของทา่นสามารถบริหารการใชเ้งิน 
ส่ิงของ ใหเ้พียงพอต่อการจัดกิจกรรม 

1 1 1 1 
/  

1.3 ด้านวัสดุอปุกรณ ์           

1.3.1 องค์กรของทา่นมีการส ารวจวัสดุ อุปกรณ ์
ส่ิงของที่จ าเป็นต่อการจัดกจิกรรมเสมอ 

1 1 1 1 
/  

1.3.2 วัสดุ อุปกรณ์ ส่ิงของที่จ าเป็นเพียงพอต่อ
การจดักิจกรรมขององคก์ร 

1 1 1 1 
/  

1.3.3 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ ์ส่ิงของเพื่อใชใ้น
การจดักิจกรรมได้มาจากการสนับสนุนของ
บุคคลภายนอก 

1 -1 1 0.333333 
 
x 

คล้ายกับข้อ
1.2.1 

1.3.4 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อจัดกจิกรรม
ภายในองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการ 
ภาพการท ากิจกรรมผ่าน Facebook Twitter 
Instagram 

1 1 1 1 

 
/ 

 

1.3.5 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีมาชว่ยในการ
ติดต่อสื่อสารกับสมาชกิในองค์กร เช่น Line 
Facebook Twitter Instagram 
 

1 1 1 1 

 
/ 
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หัวข้อ 
ผุเชี่ยวชาญ 

สรุปค่า 
IOC 

/ คงไว้ 
และ x ตัด

ออก 

ข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญ ผชช 

1 
ผชช 

2 
ผชช 

3 
1.3.6 มีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการจัดกิจกรรม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดกจิกรรม 

1 1 1 1 
/  

1.3.7 ภายในองค์กรมีการวางแผนการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ ส่ิงของ เพื่อให้เกดิประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด 

1 1 1 1 
/  

1.4 ด้านการจดัการ           

1.4.1 องค์กรของทา่นมีการแบ่งหน้าที่ภายใน
อย่างชัดเจน 

1 1 1 1 
/  

1.4.2 องค์กรของทา่นมีการแบ่งงานตาม
ความสามารถของสมาชิก 

1 1 1 1 
/  

1.4.3 องค์กรของทา่นมีการตรวจสอบการจัด
กิจกรรมขององค์กรใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

1 1 1 1 
/  

1.4.4 องค์กรของทา่นมีการปรับรปูแบบการจดั
กิจกรรมให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

1 1 1 1 
/  

1.4.5 องค์กรของทา่นมีการประชมุงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

1 1 0 0.666667 
/  

1.4.6 มีการแจง้การจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
การจดักิจกรรมอยา่งชัดเจน 

1 1 1 1 
x ปรับไปใช้ในดา้น

การประสานงาน 
1.4.7 มีการเปดิโอกาสให้สมาชกิได้ร่วมวางแผน
ตัดสินใจ แก้ป―ญหาและมคีวามเหมาะสมกับ
องค์กร 

1 1 0 0.666667 
 
x 

ปรับไปใช้ในดา้น
การประสานงาน 

1.4.8 องค์กรของทา่นมักไม่ได้ความร่วมมือจาก
สมาชิก 

1 -1 0 0 
x ให้ค าตอบเชิงลบ 

1.4.9 องค์กรของทา่นมีการประสานความรว่มมือ
กับเครือขา่ยภายนอกในการจัดกจิกรรม 

 1 1  1  1  
 
x 

 
ซ้ ากับข้อ 3.6 

1.4.10 เมื่อจบการจดักจิกรรมมกีารประเมินผล 
และเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมในครัง้ต่อไป 

1 1 1 1 
 
x 

 
ซ้ ากับข้อ 3.4 

2. กิจกรรมทีด่ าเนินในด้านจติอาสา       

2.1 การจัดกจิกรรมทีเ่กี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือสุนัขจรจัด แมวจรจัด 
 

1 1 1 1 
/  
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หัวข้อ 
ผุเชี่ยวชาญ 

สรุปค่า 
IOC 

/ คงไว้ 
และ x ตัด

ออก 

ข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญ ผชช 

1 
ผชช 

2 
ผชช 

3 
2.2 การจัดกจิกรรมอาสาสมัครชว่ยท าความ
สะอาดสถานท่ีส าคัญ เช่น วัด สวนสาธารณะ 

1 1 1 1 
/  

2.3 การจัดกจิกรรมมอบส่ิงของบริจาค เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลน เช่น มอบผ้าห่มให้
ผู้ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือ มอบเครื่อง
อุปโภค บริโภคให้ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

1 1 1 1 

 
/ 

 

2.4 การจัดกจิกรรมเพื่อชว่ยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส 
เช่น การสอนหนังสือในโรงเรียนดอ้ยโอกาส การ
จัดสันทนาการในบา้นพักผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิง้ 

1 1 1 1 
 
/ 

 

2.5 การจัดกจิกรรมทางส่ิงแวดลอ้ม เช่น การปลูก
ป่า การสร้างฝาย 

1 1 1 1 
/  

2.6 การจัดกจิกรรมในเชิงเผยแพร่ความรู้ เช่น 
การรณรงคเ์รื่องการเลือกตั้ง การจัดป้ายนิเทศก์
ภายในโรงเรยีน 

1 1 1 1 
 
/ 

 

2.7 การจัดกจิกรรมเข้ารว่มกับองค์กรต่างๆ
ภายนอก เช่น การบริจาคโลหิตรว่มกับ
สภากาชาด การมีส่วนร่วมกับชุมชนในพ้ืนท่ี 

1 1 1 1 
 
/ 

 

2.8 การจัดกจิกรรมรูปแบบของอาสาพัฒนา เช่น 
การทาสีให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร การปรับปรุง
ห้องสมุด 

1 1 1 1 
 
/ 

 

3. การประสานงาน       

3.1 องคก์รของทา่นมีการแจง้ข่าวสารการจัด
กิจกรรมให้กับสมาชิกภายในองคก์รทราบ 

1 1 1 1 
/  

3.2 องคก์รของทา่นมีการท างานเชื่อมโยงกับส่วน
อื่นๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์

1 1 1 1 
 
/ 

 

3.3 ท่านยินดีรับฟ―งค าแนะน าจากผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ 

1 1 1 1 
/  

3.4 เมื่อเกิดข้อผิดพลาด สมาชิกภายในองค์กรจะ
ร่วมกันคดิ และช่วยกันแก้ไขเพื่อให้การจัด
กิจกรรมส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

1 1 1 1 

 
/ 
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หัวข้อ 
ผุเชี่ยวชาญ 

สรุปค่า 
IOC 

/ คงไว้ 
และ x ตัด

ออก 

ข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญ ผชช 

1 
ผชช 

2 
ผชช 

3 
3.5 องคก์รของทา่นมีการประสานงานในแนวดิง่
ตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงสมาชกิทั่วไป 

1 1 1 1 
/  

3.6 องคก์รของทา่นมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน
ระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่มเครือข่ายภายนอก 

1 1 1 1 
/  

3.7 องคก์รของทา่นมีการประสานความร่วมมือ
กับเครือขา่ยภายนอก เพื่อให้การจัดกจิกรรม
บรรลุวัตถุประสงค ์

1 1 1 1 
 
/ 

 

4. การสร้างเครือข่าย       

4.1 องคก์รของทา่นมีการประชาสัมพันธ์การจดั
กิจกรรม ให้กับเครือข่ายภายนอกเสมอ 

1 1 1 1 
/  

4.2 องคก์รของทา่นจะจัดกจิกรรมที่ท าใหเ้กิดการ
มีส่วนร่วมกับเครือขา่ยภายนอก 

0 1 1 0.66667 
x คล้ายกับข้อ 3.7 

4.3 องคก์รของทา่นมีการติดต่อกบักลุ่มเครือขา่ย
ที่เข้าร่วมในกิจกรรม ภายหลังจากจบการจัด
กิจกรรม 

1 1 1 1 
/  

4.4 เมื่อองค์กรของท่านจัดกิจกรรมจะมีกลุม่
เครือข่ายเขา้ร่วมมากกว่า 1 กลุ่มเสมอ 

1 1 1 1 
/  

4.5 องคก์รของทา่นมีการติดต่อกบัสมาชิกของ
องค์กร แม้สมาชกิองค์กรจะไม่ไดเ้ป็นสมาชกิของ
องค์กรแล้ว 

1 1 1 1 
 
/ 

 

4.6 ความรว่มมือทีเ่กิดขึ้นเกดิจากกลุ่มเครือข่าย
ที่จัดกิจกรรมดว้ยกันอย่างสม่ าเสมอ 

1 1 1 1 
/  

4.7 สมาชกิภายในองค์กรมคีวามสัมพันธ์ที่ดีกับ
กลุ่มเครือขา่ยภายนอก 

1 1 1 1 
/  

4.8 องคก์รของทา่นมีการแลกเปล่ียนความ
ช่วยเหลือกับกลุ่มเครือขา่ยภายนอกเสมอ เช่น 
การใหค้ าแนะน า การให้ยืมวัสดุ อุปกรณ์ ส่ิงของ 

1 1 1 1 
 
/ 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอให้มีการปรับค าถามในข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรในแต่ละด้านควรเป็นอย่างไร 
 1.1 ด้านบุคลากร 
 .................................................................................................................................. 
 1.2 ด้านงบประมาณ 
 .................................................................................................................................. 
 1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
 .................................................................................................................................. 
 1.4 ด้านการจัดการ 
 .................................................................................................................................. 
2. การด าเนินกิจกรรมจิตอาสาที่มีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร 
 .................................................................................................................................. 
3. การประสานงานที่มีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร 
 .................................................................................................................................. 
4. การสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งควรด าเนินการอย่างไร
 .................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ง 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแบบยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสา 

สโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแบบยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสา 
สโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ 
1. อาจารย์ ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์  
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาการการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ประสบการณ์ คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และการศึกษาดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2. อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล 

 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาการผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
 ประสบการณ์  
 ปี 2559 อาจารย์สังกัดโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
 ปี 2560 อาจารย์ประจ าภาควิชาการผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปฏิบัติ 
1. นางสาวธนินท์ธร ค าทองสุข 
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานกิจกรรมพิเศษและสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนอัสสัมชัญ 

 ประสบการณ์  
 ปี 2560 คณะกรรมการงานบริหารฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ 
 ปี 2561 ประธานกรรมการงานกิจกรรมพิเศษและสัมพันธ์ชุมชน 
 ปี 2562 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานกิจกรรมพิเศษและสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนอัสสัมชัญ 

2. นางสาวปฐมา สิมะวัฒนา 
 ต าแหน่ง คุณครูที่ปรึกษาสโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
 ประสบการณ์ คุณครูที่ปรึกษาสโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ต้ังแต่ปี 2552 – 
ป―จจุบัน และคณะกรรมการงานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญ 
3. นายภูคณิน เลิศสดใส 
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 ต าแหน่ง นายกสโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ปี 2562 
 ประสบการณ์  
 ปี 2560 ประธานโครงการงานพิทักษ์ผืนป่า สโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 และประธาน
โครงการเด็กอินฯสร้างยิ้มสู่น้อง สโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 
 ปี 2561 ประธานโครงการอาสาพาน้องเล่น สโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 
 ปี 2562 นายกสโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
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ภาคผนวก จ 
แบบยืนยันแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสา 

สโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แบบยืนยัน 

แบบแสดงความคิดเห็น 

ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการวิจัย 

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเทอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 แบบแสดงความคิดเห็นฉบับนี้ เป็นส่วนส าคัญก่อนจะสรุปผลการวิจัย กล่าวคือเป็น
ขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อยืนยันแนวทางในการบริหาร โดยผู้วิจัยก าหนดกรอบการตรวจสอบ
แนวทาง 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 2) ด้านกิจกรรมที่ด าเนินด้านจิตอาสา 
3) ด้านการประสานงาน 4) ด้านการสร้างเครือข่าย หลังจากที่ท่านได้ศึกษารายละเอียด
ประกอบการพิจารณาแล้ว ขอความกรุณาท่านในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแสะ เพื่อสรุป
ผลงานวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างต่อการบริหารจัดการ
องค์กรจิตอาสา องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร และผู้ที่สนใจ เพื่อน าแนวทางไปใช้ประโยชน์ในองค์กร
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณยิ่งที่ท่านได้กรุณาอนุเคราะห์ในครั้งนี้ 
 
 
 

      นางสาวชิดชนก เจริญมงคลการ 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

      สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
.............................................................................................................................. 
ต าแหน่ง
........................................................................................................................................... 
วุฒิการศึกษา
.................................................................................................................................... 
ประวัติการท างาน
............................................................................................................................ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารจัดการด้านจิตอาสา 
 ก่อนที่ท่านจะแสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยขอให้ข้อมูลเอกสารประกอบแบบแสดง
ความคิดเห็นสรุปข้อค้นพบงานวิจัย 
การวิเคราะห์ตัวแปรท่ีศึกษา ตอนที่ 1 
(การบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
 ตัวแปรที่ศึกษา ตอนที่ 1 คือ การบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 
3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์องค์ประกอบจากการตอบแบบสอบถามคณะกรรมการ
สโมสรอินเตอร์แรคท์ปรากฏผลสรุปดังนี้ 
 การบริหารจัดการภายใน 
 1. บุคลากรในองค์กรควรท างานด้านจิตอาสาด้วยความเต็มใจและสมัครใจ 
 2. บุคลากรในองค์กรต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรมด้านจิตอาสา 
 3. องค์กรต้องสามารถบริหารการใช้เงิน สิ่งของ ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม  
 4. การจัดกิจกรรมจะได้รับเงิน สิ่งของจากการจัดหาด้วยองค์กรเอง 
 5. องค์กรควรมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก 
 6. องค์กรควรมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรม จัดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
 7. องค์กรมีการแบ่งหน้าที่ภายในอย่างชัดเจน 

*** แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ***  

เพื่อประกอบการพิจารณา แนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสา 
สโมสรอินเตอร์แรคท์  

ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 8. ตรวจสอบการจัดกิจกรรมขององค์กรให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 9. มีการประชุมงานอย่างสม่ าเสมอ 
 กิจกรรมที่ด าเนินในด้านจิตอาสา 
 10. กิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ ควรเน้นการจัด
กิจกรรมรูปแบบของอาสาพัฒนา 
 11. กิจกรรมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม ควรเน้นที่การปลูกป่า การสร้างฝายชะลอน้ า 
 12. กิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรเน้นการจัดกิจกรรม
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
 13. กิจกรรมจิตอาสาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ควรเน้นการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร
ช่วยท าความสะอาดสถานที่ส าคัญ เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด สถานที่ประวัติศาสตร์ 
 การประสานงาน 
 14. รับฟ―งค าแนะน าจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 15. ควรมีการแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกภายในองค์กรทราบ 
 16. ควรมีการท างานเชื่อมโยงกับส่วนอ่ืนๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 การสร้างเครือข่าย 
 17. สมาชิกภายในองค์กรควรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเครือข่ายภายนอก 
 18. ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ให้กับเครือข่ายภายนอกเสมอ  
 19. ควรมีการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือกับกลุ่มเครือข่ายภายนอกเสมอ 
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โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านจิต
อาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 

การบริหารจัดการด้านจิตอาสา
สโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  
(ตวัแปรที่ศึกษา) 

ความคดิเห็น 

ความเหมาะสม ความเปน็ไปได ้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน ์

เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

เป็น 
ไปได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

เป็น
ประโยชน ์

ไม่เป็น
ประโยชน ์

การบริหารจดัการภายใน         

1. บุคลากรในองค์กรควรท างานด้าน
จิตอาสาด้วยความเตม็ใจและสมคัร
ใจ 

        

2. บุคลากรในองค์กรต้องมีความ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการท า
กิจกรรมด้านจติอาสา 

        

3. องค์กรต้องสามารถบริหารการใช้
เงิน ส่ิงของ ให้เพยีงพอต่อการจัด
กิจกรรม 

        

4. การจัดกิจกรรมจะได้รับเงิน ส่ิงของ
จากการจดัหาด้วยองคก์รเอง 

        

5. องค์กรควรมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
มาชว่ยในการติดต่อส่ือสารกับ
สมาชิก 

        

6. องค์กรควรมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
เพื่อจัดกิจกรรม จัดประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กร 

        

7. องค์กรมกีารแบ่งหน้าที่ภายใน
อย่างชัดเจน 

        

8. ตรวจสอบการจัดกิจกรรมของ
องค์กรให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

        

9. มีการประชมุงานอยา่งสม่ าเสมอ         
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การบริหารจัดการด้านจิตอาสา
สโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  
(ตวัแปรที่ศึกษา) 

ความคดิเห็น 

ความเหมาะสม ความเปน็ไปได ้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน ์

เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

เป็น 
ไปได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

เป็น
ประโยชน ์

ไม่เป็น
ประโยชน ์

กิจกรรมทีด่ าเนินในดา้นจิตอาสา         

10. กิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนา
เยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ ควร
เน้นการจัดกจิกรรมรูปแบบของอาสา
พัฒนา   

        

11. กิจกรรมจิตอาสาด้านส่ิงแวดล้อม 
ควรเน้นท่ีการปลูกป่า การสร้างฝาย
ชะลอน้ า 

        

12. กิจกรรมจิตอาสาด้านสาธารณสุข
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ควรเน้นการ
จัดกจิกรรมเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

        

13. กิจกรรมจิตอาสาด้านศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม ควรเน้นการจัด
กิจกรรมอาสาสมัครช่วยท าความ
สะอาดสถานท่ีส าคัญ เช่น วัด โบสถ์ 
มัสยิด สถานท่ีประวัติศาสตร ์

        

การประสานงาน         

14. รับฟ―งค าแนะน าจากผู้เกี่ยวขอ้ง
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

        

15. ควรมีการแจ้งขา่วสารการจัด
กิจกรรมให้กับสมาชิกภายในองคก์ร
ทราบ 

        

16. ควรมีการท างานเชื่อมโยงกับส่วน
อื่นๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์
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การบริหารจัดการด้านจิตอาสา
สโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  
(ตวัแปรที่ศึกษา) 

ความคดิเห็น 

ความเหมาะสม ความเปน็ไปได ้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน ์

เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

เป็น 
ไปได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

เป็น
ประโยชน ์

ไม่เป็น
ประโยชน ์

การสร้างเครือขา่ย         

17. สมาชกิภายในองค์กรควรมี
ความสัมพันธ์ท่ีดกีับกลุ่มเครือข่าย
ภายนอก 

        

18. ควรมีการประชาสัมพันธก์ารจัด
กิจกรรม ให้กับเครือข่ายภายนอก
เสมอ 

        

19. ควรมีการแลกเปล่ียนความ
ช่วยเหลือกับกลุ่มเครือขา่ยภายนอก
เสมอ 
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสา 
 ก่อนที่ท่านจะแสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยขอให้ข้อมูลเอกสารประกอบแบบแสดง
ความคิดเห็นสรุปข้อค้นพบงานวิจัยตามข้อเสนอแนะ 
การวิเคราะห์ตัวแปรท่ีศึกษา ตอนที่ 2 
(แนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร) 

ตัวแปรที่ศึกษา ตอนที่ 2 คือ แนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์
แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์องค์ประกอบจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์ปรากฏผลสรุปดังนี้ 

1. ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรในแต่ละด้านควรเป็นอย่างไร 
1.1 ด้านบุคลากร 

(1) ควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และรู้หน้าที่ของตนเองในต าแหน่งที่ได้รับ 

(2) ควรมีการเลือกคณะกรรมการหรือสมาชิกที่มีความตั้งใจจริงในการท างาน 
1.2 ด้านงบประมาณ 

(1) ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด 
และจัดให้มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในโครงการที่จัดประจ าของสโมสร 

(2) จัดท ารายงานงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยจัดสรรงบประมาณตามล าดับ
ความส าคัญของโครงการ 

1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
(1) ควรจัดวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานภายในกิจกรรมและการจัด

โครงการ 
(2) จัดเตรียมวางแผนการใช้อุปกรณ์ให้คุ้มค่าและเหมาะสมกับกิจกรรม โดย

ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ล่วงหน้า และเตรียมอุปกรณ์ส ารอง 
1.4 ด้านการจัดการ 

(1) ควรแบ่งล าดับความส าคัญของการปฏิบัติงานให้เป็นระบบมากขึ้น วาง
แผนการด าเนินงานก่อน - หลังให้ชัดเจน 

(2) แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน มอบหมายการท างานไม่ให้มีหน้าที่ทับซ้อน 
2. การด าเนินกิจกรรมจิตอาสาที่มีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร 

(1) ควรท างานด้วยใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเน้นความส าคัญของการท าให้
ผู้อื่นมีความสุข 
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(2) ควรส ารวจพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม โดยค านึงถึงว่าสถานที่หรือ
กลุ่มบุคคลแห่งนั้นอยู่ในจุดที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ 

(3) จัดกิจกรรมจิตอาสาให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

3. การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร 
(1) ควรมีการสื่อสารให้ชัดเจน เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้และเข้าใจในสิ่งเดียวกัน เพื่อ

ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 
(2) ควรพูดคุยกับสมาชิก คณะกรรมการท างานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อกระจาย

ข่าวสารให้ถ่ัวถึง 
(3) รับฟ―งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 

(4) มีการติดต่อกับบุคคลภายนอกที่ร่วมจัดกิจกรรมและรายงานผลเป็นระยะ 
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

4. การสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งควรด าเนินการอย่างไร 
(1) เครือข่ายที่เข้มแข็งควรมีวัตถุประสงค์เดียวกันในการท างาน โดยท าโครงการ

ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และร่วมมือกันในการแก้ไขป―ญหา 
(2) ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของเครือข่าย โดยรับฟ―งความคิดเห็นซึ่งกัน

และกัน เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในเครือข่าย 

(3) ควรมีการติดต่อกับสมาชิกเครือข่ายอย่างอย่างต่อเนื่อง มีการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความช่วยเหลือ หรือสิ่งของร่วมกันอยู่เสมอ 
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โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 

แนวทางการบริหารจัดการ 
ด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ 
ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(ตัวแปรที่ศึกษา) 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน์ 

เหมาะ 
สม 

ไม่
เหมาะสม 

เป็น 
ไปได้ 

เป็นไป
ไม่ได้ 

ถูก 
ต้อง 

ไม่
ถูกต้อง 

เป็น
ประโยชน์ 

ไม่เป็น
ประโยชน์ 

1.1 ด้านบุคลากร         

 (1) ควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและรู้
หน้าท่ีของตนเองในต าแหน่งที่ได้รับ 

        

(2) ควรมีการเลือกคณะกรรมการหรือ
สมาชิกท่ีมีความตั้งใจจริงในการท างาน 

        

1.2 ด้านงบประมาณ         

 (1) ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนใน
การจัดโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด 
และจัดให้มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็น
ทางการในโครงการ ท่ีจัดประจ าของ
สโมสร  

        

(2) จัดท ารายงานงบประมาณอย่างเป็น
ระบบ โดยจัดสรรงบประมาณตามล าดับ
ความส าคัญของโครงการ 

        

1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์         

(1) ควรจัดวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ
การใช้งานภายในกิจกรรมและการจัด
โครงการ 

        

(2) จัดเตรียมวางแผนการใช้อุปกรณ์ให้
คุ้มค่าและเหมาะสมกับกิจกรรม โดย
ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ล่วงหน้า และ
เตรียมอุปกรณ์ส ารอง 
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แนวทางการบริหารจัดการ 
ด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ 
ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(ตัวแปรที่ศึกษา) 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน์ 

เหมาะ 
สม 

ไม่
เหมาะสม 

เป็น 
ไปได้ 

เป็นไป
ไม่ได้ 

ถูก 
ต้อง 

ไม่
ถูกต้อง 

เป็น
ประโยชน์ 

ไม่เป็น
ประโยชน์ 

1.4 ด้านการจัดการ         

(1) ควรแบ่งล าดับความส าคัญของการ
ปฏิบัติงานให้เป็นระบบมากขึ้น วาง
แผนการด าเนินงานก่อน - หลังให้ชัดเจน 

        

(2)  แบ่ งหน้า ท่ีรับผิดชอบให้ชัด เจน 
มอบหมายการท างานไม่ให้มีหน้าท่ีทับ
ซ้อน 

        

2. การด าเนินกิจกรรมจิตอาสาที่มี
ประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร 

        

(1) ควรท างานด้วยใจโดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน และเน้นความส าคัญของการท าให้
ผู้อื่นมีความสุข 

        

(2) ควรส ารวจพื้นท่ีในการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสม โดยค านึงถึงว่าสถานท่ีหรือ
กลุ่มบุคคลแห่งนั้นอยู่ในจุดท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือจริงๆ 

        

(3) จัดกิจกรรมจิตอาสาให้มีความ
หลากหลายครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ 
ด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้าน
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
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แนวทางการบริหารจัดการ 
ด้านจิตอาสาสโมสรอินเตอร์แรคท์ 
ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(ตัวแปรที่ศึกษา) 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน์ 

เหมาะ 
สม 

ไม่
เหมาะสม 

เป็น 
ไปได้ 

เป็นไป
ไม่ได้ 

ถูก 
ต้อง 

ไม่
ถูกต้อง 

เป็น
ประโยชน์ 

ไม่เป็น
ประโยชน์ 

3. การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
ควรเป็นอย่างไร 

        

(1) ควรมีการสื่อสารให้ชัดเจน เพื่อให้
สมาชิกได้รับรู้และเข้าใจในสิ่งเดียวกัน 
เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 

        

(2) ควรพูดคุยกับสมาชิก คณะกรรมการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อกระจาย
ข่าวสารให้ถั่วถึง 

        

(3) รับฟ―งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เพื่อให้เกิดการประสานงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

        

(4) มีการติดต่อกับบุคคลภายนอกท่ีร่วม
จัดกิจกรรมและรายงานผลเป็นระยะ เพื่อ
ไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

        

4. การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งควร
ด าเนินการอย่างไร 

        

(1) เครือข่ายท่ีเข้มแข็งควรมีวัตถุประสงค์
เดียวกันในการท างาน โดยท าโครงการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และร่วมมือกันใน
การแก้ไขป―ญหา 

        

(2) ควรมีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีของ
เครือข่าย โดยรับฟ―งความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น
ภายในเครือข่าย 

        

(3) ควรมีการติดต่อกับสมาชิกเครือข่าย
อย่างอย่างต่อเนื่อง มีการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความช่วยเหลือ 
หรือสิ่งของร่วมกันอยู่เสมอ 

        

 
 
 
 



  148 

ตอนที่ 3 โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านจิตอาสาสโมสร
อินเตอร์แรคท์ ภาค 3350 ในเขตกรุงเทพมหานครตามข้อค าถามต่อไปนี้ 
1. ความเห็นต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร การจัดกิจกรรมด้านจิตอาสา การประสานงาน 
และการสร้างเครือข่าย ต่อแนวทางในการบริหารจัดการด้านจิตอาสา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
2. ความคิดเห็นอ่ืนๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการต่อแนวทางในการบริหารจัดการด้านจิตอาสา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
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ชื่อ-สกุล นางสาวชิดชนก เจริญมงคลการ 
วัน เดือน ปี เกิด 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2550 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสายป―ญญาในพระบรม

ราชินูปถัมภ์  
 
พ.ศ. 2555 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)   
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 246 ถ เสือป่า ป้อมปราบฯ กทม. 10100   
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