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บทคัดย่อ
 การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบจิตอาสาของเยาวชนโดยชุมชนโดยใช้ทุนทาง

สงัคมและศกัยภาพของชมุชน ภายใต้บรบิทของสงัคมและวัฒนธรรมของพืน้ที ่ใช้วธิกีารวิจยัเชงิชาติพนัธุว์รรณา แบบวพิากษ์ 

(Critical Ethnography) แบ่งระยะของการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) เพื่อศึกษาและท�าความเข้าใจบริบทของชุมชนตาม

บริบทของสังคมและวัฒนธรรม 2) เพื่อศึกษาข้อมูลสถานะ ศักยภาพ และระบบจิตอาสาของชุมชน และ 3) การพัฒนาระบบ

จิตอาสาของเยาวชนในชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 42 คน และ

ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จ�านวน 19 คน โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการบันทึกภาคสนาม และการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

 ผลการวิจัยพบว่า 1)  ลักษณะกิจกรรมอาสาของเยาวชน แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมอาสาด้านสังคม ด้าน

เศรษฐกจิ ด้านสิง่แวดล้อม ด้านสขุภาพ และด้านสงัคม 2) เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีน่�าไปสูก่ารท�ากจิกรรมอาสา คอื จาก

ปัญหาและความต้องการของพืน้ที ่นโยบายของพืน้ทีแ่ละนโยบายของชาต ิการท�ากจิกรรมทางวฒันธรรมของชมุชนร่วมกบั

ผู้ใหญ่ และการร่วมกิจกรรมของชุมชน 3) กระบวนการในการพัฒนาระบบจิตอาสาประกอบด้วย 6 กระบวนการ ประกอบ

ด้วย การให้ความรูแ้ละพฒันาทกัษะ การเปิดโอกาสให้ร่วมท�ากจิกรรมอาสาร่วมกบัผูน้�า การยกย่องชืน่ชมเมือ่ท�าด ีการมพ่ีอ

แม่ ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างในการท�ากิจกรรมอาสา การฝึกการช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชน และการสนับสนุน ส่งเสริมให้ร่วม

กิจกรรมของชุมชน 4) กลไกส�าคัญในการพัฒนาระบบจิตอาสา คือ การท�างานร่วมกันระหว่าง 3 องค์กร (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และ กลุ่มจิตอาสา) การมีกลุ่มจิตอาสาท�างานในชุมชนเป็นต้นแบบ มีกลุ่ม องค์กรทางสังคมสนับสนุน

และส่งเสริม และ 5) 6 บุคคลส�าคัญที่ให้เกิดกระบวนการพัฒนาระบบจิตอาสา

 ผลของการศกึษาครัง้นีส้ามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยบรกิารสุขภาพ ในระดบักระทรวง 

และระบบการศึกษาทางการพยาบาล
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Abstract
 The purpose of this qualitative study aimed to study model to build volunteer spirit in youth by using  

community capacity in a socio-cultural context. This study employed critical ethnography method divided into 3 

phases: 1) exploring the community to understand its socio-cultural context, 2) studying the community status, 

community potential and community voluntary system situations, and 3) developing system of youth volunteerism. 

Participants were divided into two groups including forty-two key informants’ and nineteen general informants. The 

data were collected using participant observation, in-depth interview, focus group discussions, and field note and 

analyzed by content analysis. 

 The results indicated that 1) Characteristics of volunteer spirit activities in the community consisted of five 

scenarios: sociological, economic, environmental, health-related and political characteristics 2) The Events  

causing contributing the development of volunteerism including problems and needs in the community, national 

and local policies, cultural practice, and community activities. 3) The development process of youth volunteering 

spirit had six processes including; providing knowledge and skills, providing the opportunity to work with leader, 

Praising when doing good things, Having parents and adult as role model, assisting other and Encouraging joining 

the community activities. 4) Mechanisms that build community volunteer spirit development; Cooperation of the 

three sectors (local administrative organization, school, and volunteer group), having a group of volunteers as a 

role model, having social enterprises as a supporting and reinforcing the occurrence of systemic 5) six key actors 

who work for development system of youth volunteering spirit.

 These findings could be applied to social groups, local administrative organizations, primary care units, health 

promoting hospitals, and educational nursing institutions for building volunteerism community.
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