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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจัยท่ี มีผลต่อความสำเร็จในการสร้างจิตอาสาเยาวชนไทย กรณีศึกษาโครงการ Hello 

massage โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 19 คน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบความสำเร็จของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า  
1.1) กระบวนการเรียนรู้ของโครงการ Hello Massage จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดจากการเรียนรู้สภาพบริบททาง

สังคมการเรียนรู้การนวดฝ่าเท้าจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรมย์ การเรียนรู้การนวดกัวซา 

จากคลินิกวิมุตติเวชการแพทย์แผนไทย จังหวัดนครราชสีมา การเรียนรู้การตอกเส้น จากวัดป่าสุขสมบูรณ์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ การเรียนรู้การนวดตัว จากโอฬารนวดแผนไทยเบญจศาสตร์ จังหวัดบุรีรมย์ การเรียนรู้จากพ่ี

สอนน้องและการเรียนรู้โครงสร้างหน้าท่ี และการดำเนินโครงการ 1.2) กระบวนการดำเนินกิจกรรม พบว่า 

กิจกรรมแกนนำฝึกทักษะการนวดฝ่าเท้าให้รุ่นน้อง กิจกรรมลงพ้ืนท่ีให้บริการกลุ่มเป้าหมาย และการลง

พ้ืนท่ีทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานราชการ 1.3) กระบวนการสนับสนุน พบว่า การสนับสนุนท่ี
สำคัญต่อการขับเคล่ือนโครงการ คือ ด้านทักษะความรู้และด้านงบประมาณ 1.4) กระบวนเสริมแรง พบว่า 

รางวัล ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา และพัฒนาต่อยอดโครงการ 2) ปัจจัยแห่ง

ความสำเร็จของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 2.1) เครือข่ายมีความสำคัญในการดำเนิน

โครงการในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ 2.2) จิตอาสาการสร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนเกิดความ
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ตระหนักในเร่ืองการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน มุ่งเน้นให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมของการเป็น “ผู้ให้”  

2.3) ผลลัพธ์การดำเนินงานท่ีส่งต่อเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมจิตอาสา เกิดทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการ

ทำกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมเกิดสำนึกรักชุมชนท้องถ่ินของตนเอง 
 

คำสำคัญ: เยาวชน, รูปแบบ, ปัจจัยแห่งความสำเร็จ, เครือข่าย, จิตอาสา 
 

ABSTRACT 

Factors effecting the succession of the Thai youth volunteer project: A Case Study 

of Hello massage project Thanonhak pittayakom School, Buriram Province. The objective 

is to study the succession model of the Hello massage project, Buriram Province. Factors 

effecting the succession of the Hello massage project, Buriram Province. By using 

qualitative methods, consists of tools that are important in-depth interviews, a study of the 

documents and related research and field work. Field survey 19 key.  

The research findings were as follows: 1) The succession pattern of Sawasdee 

Massage Project, Buriram Province. Firstly, active learning social context, active learning 

foot massage from Buriram office for skill development, Guasa health from Wimuttiwech 

clinic Nakhon Ratchasima Province, Tapping Line from Eatpasuksomboon Buriram 

Province, Body massage from Olannuadthai Buriram Province, mentoring class and 

Learning the structure, functions and implementation of the project. Secondly, it was found 

that the vocal activities practiced foot massage skills for the younger generation, Activities 

in the area serving target groups and field work to volunteer activities with government 

agencies. Third, Support process It found that the most important support to drive the 

project was skills, knowledge and budget. Finally, the reinforcement process was found 

that the reward gave an incentive for conducting volunteer activities. and further 

development of the project. 2) Factors effecting the succession of the Hello massage 

project, Buriram Province. Firstly, Networks are essential to implementing a project in 

promoting and supporting the project. Secondly, Volunteer mindset for youths to be aware 

of helping and supporting each other Focus on attitudes and behaviors of being a "giver". 

Finally, outcomes of the results of the work sent to children and youth in volunteering 

activities Creating positive attitudes about volunteering for society Creating a sense of love 

for their local community. 

 

Keywords: Youth, Model, Factors effecting the succession, Network, Volunteer 
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บทนำ 

 ปัจจุบันท่ัวโลกให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน อย่างต่อเน่ืองในมิติต่าง ๆ 

อาทิ การศึกษา การทำงานและการมีรายได้ สุขภาพอนามัย ท่ีอยู่อาศัย นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม  
และการบริการสังคม เพราะเด็กและเยาวชนเป็นกลไกท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศซ่ึงประเทศไทย 

ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนท่ีเป็นแกนนำสำคัญของชาติ มุ่งเน้นด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้

เป็นคน “ดี เก่ง มีสุข” ส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการเปิดพ้ืนท่ีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกตามความสามารถ
ของตนเองได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามสภาพสังคมท่ีแปรเปล่ียน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของกรอบประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมและชุมชน รัฐบาลได้มีการออกนโยบายและกิจกรรมท่ีสนับสนุนและคุ้มครอง

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ อาทิเช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในทางแพ่งเก่ียวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ.2555 พระราชบัญญัติส่งเสริมการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติ พ.ศ.2550 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of 

the Child) เป็นต้น จากนโยบายสำคัญท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนดังกล่าวน้ันสอดคล้องกับเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายท่ี 1 ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้าง
คนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อม ตระหนักเร่ืองความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหา และเป้าหมายท่ี 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) เป้าหมายรวมคนไทยมีคุณลักษณะท่ีสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) เผยว่า มีเด็กและเยาวชน อายุ 12 - 21 ปี จำนวน 1,726,318 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.52 ของเด็กและเยาวชนท้ังหมดอยู่นอกระบบการศึกษาและผลสำรวจดังกล่าวระบุว่า สาเหตุท่ีทำให้เด็ก

ในวัยดังกล่าวต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา คือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านพฤติกรรม ปัญหาการ
ติดเทคโนโลยี (ท่ีมา: รายงานสถิติการศึกษาประจำปี สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ) 

 ดังน้ันเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม ศาสนา 

สถาบันงานหน่วยงานต่าง ๆ ต้องทำหน้าท่ีเช่ือมโยงประสานความสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา 

ให้เกิดกิจกรรมในพ้ืนท่ี เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในมิติต่าง ๆ ในการใช้ศักยภาพของ
ชุมชน (empowerment) แล้วทุนท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 “โครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์” เป็นโครงงานท่ีเร่ิมจากการทำกิจกรรมอาสาด้านการ

นวดฝ่าเท้า ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ท่ีทำงานหนักและผู้ท่ีไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ 

ของตนเอง โดยการฝึกทักษะเด็ก เยาวชน ท่ีมีความสนใจจะทำกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  
สานสัมพันธ์ครอบครัว แล้วใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงโรงเรียนถนนหักพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยม

ขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง นักเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองประกอบอาชีพใช้แรงงานหา

เช้ากินค่ำต้องไปทำงานต่างถ่ิน เพ่ือหารายได้ในการเล้ียงดูครอบครัวในการเล้ียงดู และอบรมส่ังสอน
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นักเรียนจึงเป็นหน้าท่ีของปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพ่ีน้อง นักเรียนบางส่วนผู้ปกครองแยกทางกัน ทำให้

นักเรียนขาดความอบอุ่น ขาดการเอาใจใส่เท่าท่ีควร ทำให้ขาดการปลูกฝัง ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้

นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และผลการเรียนมีปัญหา จับประเด็นปัญหาดังกล่าวและผนวกกับทุน
ชุมชนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีชุมชนมีอยู่จึงทำให้เกิดโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ 

ท่ีเด็กและเยาวชนนำความรู้ ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จะได้รับรางวัลต่าง ๆ 

 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ทำให้นักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคม เร่งเห็นถึง

ความสำคัญและจุดประกายความคิดท่ีจะดำเนินโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินกิจกรรม
การนวดให้แก่กลุ่มเป้าหมายจน “ประสบความสำเร็จ” มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุน

โครงการจนเป็นท่ีรู้จักท้ังระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษารูปแบบความสำเร็จของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ Hello message จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการสร้างจิตอาสาเยาวชนไทย 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  กระบวนการดำเนินงาน  คุณภาพชีวิตของจิตอาสา 

1. ด้านเครือข่าย 
2. ด้านจิตอาสา  

  1. การเรียนรู้ 
 2. กิจกรรม 

 3. การสนับสนุน 

 4. การเสริมพลัง 

  การพัฒนาจิตใจ 
 

 

  

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 จากกรอบแนวคิดข้างต้น แสดงให้เห็นถึงข้ันตอนการศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ Hello 

message จังหวัดบุรีรัมย์ 
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การดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการสร้างจิตอาสาเยาวชนไทยกรณีศึกษาโครงการ 

“Hello message โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ท่ีเน้นการพรรณนา (Descriptive Analysis) ตีความข้อมูลในการค้นหาข้อสรุปและอธิบาย

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยผู้ศึกษาได้แบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ 

 ข้ันตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ีศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) โดยผู้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย จากหนังสือวารสาร บทความวิชาการ และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
งานวิจัยเพ่ือนำมาเป็นกรอบสำหรับการสรุป อภิปรายผล และเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับงานวิจัย 

 ข้ันตอนท่ี 2 ข้อมูลจากการลงภาคสนาม (Field Study) เพ่ือศึกษาหาคำตอบของปรากฏการณ์

ท่ีต้ังไว้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - Participant) การสัมภาษณ์โดยใช้แนวคําถามการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซ่ึงเป็น

วิธีท่ีมีความเหมาะสมในการศึกษาเพ่ือทำความเข้าใจแนวคิดและพฤติกรรมของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยผู้ศึกษา 

มุ่งศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จในรูปแบบท่ีสนับสนุนให้โครงการ Hello message จังหวัดบุรีรัมย์  

ประสบความสำเร็จ 
 ผู้ ให้ ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ผู้นำ กลุ่มและเครือข่าย 1) ผู้นำ ได้แก่ คุณครูท่ีปรึกษา  

และนักเรียนแกนนำ โครงการ Hello message จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 คน 2) กลุ่ม ได้แก่สมาชิก

โครงการ Hello message จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 คน 3) เครือข่ายท่ีสนับสนุนโครงการ ได้แก่  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และโอฬารนวดไทย จำนวน 4 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Deep Interview)

เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย ใดผู้ศึกษาใช้คำถามท่ี ต้ังไว้ไปสอบถาม สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  

กลุ่มเฉพาะเจาะจง โดยผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1. ผู้นำ ได้แก่ คุณครูท่ีปรึกษา และนักเรียนแกนนำ โครงการ Hello message จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวน 5 คน 

 2. กลุ่ม ได้แก่ สมาชิกโครงการ Hello message จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 คน 

 3. เครือข่ายท่ีสนับสนุนโครงการ ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และโอฬารนวดไทย 
จำนวน 4 คน 

 วิธีการเก็บรวบรวม แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยผู้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยจาก
หนังสือวารสาร บทความวิชาการ และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยเพ่ือนำมาเป็นกรอบสำหรับ 

การสรุป อภิปรายผล และเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับงานวิจัย 
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 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ซ่ึงผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการลงภาคสนาม เพ่ือประเมินศักยภาพ

ของชุมชนโดยรวมก่อนการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม โดยผู้ศึกษามุ่งศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จ

และรูปแบบท่ีสนับสนุนให้โครงการ Hello message จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดความสำเร็จ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 1. ผู้ศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้สำหรับการศึกษา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

ผ่านการจำแนกประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การศึกษาท่ีวางไว้โดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร 

การวิจัย 
 2. ผู้ศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้สำหรับการศึกษา โดยใช้วิธีการการสังเกต จากการลง

พ้ืนท่ีภาคสนาม  

 3. การสัมภาษณ์เชิงลึก มาประมวลเพ่ือเช่ือมโยงความสัมพันธ์และความสอดคล้องของข้อมูลโดยใช้
วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ เพ่ืออธิบายปัจจัยแห่งความสำเร็จ และรูปแบบท่ีสนับสนุนให้โครงการ Hello 

Massage จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบความสำเร็จ 

 

ผลการวิจัย 

 วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือศึกษารูปแบบความสำเร็จของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์

ข้างต้น ปรากฏผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. กระบวนการเรียนรู้ พบว่า กระบวนการเรียนรู้ของโครงการ Hello Massage จังหวัดบุรีรัมย์ 

เกิดจากการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ดังน้ี การเรียนรู้จากสภาพบริบททางสังคม เกิดจากการท่ีเด็ก 
เยาวชน ลงพ้ืนท่ีไปศึกษาชุมชนกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีและพบเจอกับกลุ่มเป้าหมาย ท่ีเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้

ท่ีทำงานหนักและผู้ท่ีไม่มีเวลาดูแลสุขภาพของตนเอง จนเกิดการจุดประกายความคิดท่ีจะเขียนโครงการ 

Hello Massage จังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินกิจกรรมด้านการนวดให้กับกลุ่มเป้าหมาย จึงได้ไปเรียนรู้
กระบวนการนวดกับสถานท่ีต่าง ๆ อาทิ การเรียนรู้ การนวดฝ่าเท้า จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 

จังหวัดบุรีรัมย์ การเรียนรู้การนวดกัวซา จากคลินิกวิมุตติเวชการแพทย์แผนไทย จังหวัด นครราชสีมา ท่ีนํา

อุปกรณ์ท่ีมีลักษณะโค้งมนมา ขูดตามร่างกาย เพ่ือกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและแก้อาการน้ิวล็อค  

การเรียนตอกเส้น จากวัดป่าสุขสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกิจกรรมท่ีนําอุปกรณ์ท้ังค้อนและไม้ตอกเส้นมา
ตอกเส้นเอ็นและกล้ามเน้ือ เพ่ือกระตุ้นเส้นเอ็นท่ีปวดเม่ือยให้กลับสู่สภาพปกติ การเรียนรู้การนวดตัวจาก

โอฬารนวดแผนไทยเบญจศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นนวดเพ่ือปรับสมดุลร่างกายให้ร่างกายมีความ

กระปร้ีกระเปร่า การเรียนรู้จากพ่ีสอนน้อง คือ การท่ีรุ่นพ่ีถ่ายทอดความรู้ให้กับรุ่นน้อง ซ่ึงจะทำให้รุ่นน้อง

เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และความสนิทสนมกลมเกลียวกันในโครงการ และการเรียนรู้โครงสร้างหน้าท่ีและ
การดำเนินโครงการ จะทำให้สมาชิกรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการดำเนินกิจกรรมและเป็นการฝึก

ทักษะของการทำงานเป็นทีม  
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 2. กระบวนการดำเนินกิจกรรม พบว่ากระบวนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ Hello Massage 

จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินกิจกรรมดังน้ี 1) กิจกรรมแกนนําฝึกทักษะการนวดฝ่าเท้าให้รุ่นน้อง คือ กิจกรรรมท่ี

ฝึกฝนทักษะการนวดในรูปแบบ ของพ่ีส่งต่อให้น้องโดยใช้ระบบพ่ีเล้ียง ซ่ึงพ่ีเล้ียงจะฝึกทักษะให้รุ่นน้องตาม
ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะในด้านน้ัน ๆ 2) กิจกรรมออกพ้ืนท่ีดูกลุ่มเป้าหมาย เป็นการมุ่งเน้น

ให้เด็ก เยาวชน ตระหนักถึงความเป็นจิตอาสา จิตสาธารณะ เกิดการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีความรู้ ให้มี

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการดำเนินกิจกรรม 3) การออก

พ้ืนท่ีทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานราชการ ชุมชน ท้องถ่ิน ซ่ึงกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน
ได้แสดงศักยภาพของตนเองท่ีได้ฝึกทักษะการนวดในด้านต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

 3. กระบวนการสนับสนุน พบว่า โครงการ Hello Massage จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนท่ี

สำคัญต่อการขับเคล่ือนโครงการการ คือ ด้านทักษะความรู้ และด้านงบประมาณ ท่ีเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีจะทำ
ให้โครงการน้ันเกิดการต่อยอดและพัฒนาให้เกิดความย่ังยืนต่อไป ซ่ึงการท่ีโครงการจะได้รับการสนับสนุน

น้ันจะต้องนำโครงการเข้าไปเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงทางหน่วยงานจะมีหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน 

หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมในชุมชนและงบประมาณท่ีจะสนับสนุนโครงการ อันประกอบด้วย  

1) โครงการจะต้องมีความชัดเจน โดยมีรายละเอียดเน้ือหาสาระเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต กลุ่มเป้าหมายในชุมชน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ ได้ประโยชน์อย่างไร เป็นต้น 2) หลักการ 

และเหตุผล ต้องสะท้อนกับสภาพปัญหาของคน ในชุมชนว่าทําไมจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการ  

3) มีการกำหนดกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ และ 4) มีรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนิน

กิจกรรมไว้อย่างชัดเจน มีความสมเหตุสมผล ประหยัด คุ้มค่า เม่ือส่งโครงการไปนำเสนอต่อหน่วยงานน้ัน
และเป็นไปตามเกณฑ์ การพิจารณา จึงจะได้รับการสนับสนุนโครงการ 

 4. กระบวนเสริมแรง พบว่า โครงการ Hello Massage จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดจากการ ระดมความคิด

กันในกลุ่มว่าจะดำเนินการเร่ืองการนวดกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในชุมชนถนนหัก  
จึงเกิดการจุดประกายเขียนโครงการเข้าแข่งขันกันในระดับจังหวัดต้ังแต่ปี 2558-2562 จนได้รับรางวัล

ชนะเลิศระดับ จังหวัด/เขตพ้ืนท่ี/ระดับภาค ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียน

ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม และได้รับการคัดเลือก เด็ก เยาวชนดีเด่นนําช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ  

เข้าเย่ียมคารวะรับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ซ่ึงรางวัลท่ีเกิดจากการดำเนิน โครงการ Hello 

Massage จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้เกิดแรงกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนอยากจะเข้ามาดำเนินกิจกรรมจิตอาสา  

และคิดค้น  ประดิษฐ์ นวัตกรรม/กิจกรรมพัฒนาต่อยอดโครงการ พัฒนาสังคม  พัฒนาชุมชน  

ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป 

 วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ 
ปรากฏผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. เครือข่าย พบว่า มีความสำคัญในการ ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการในพ้ืนท่ีไม่ว่าจะเป็นระดับ

ท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เครือข่ายเป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมและสนับสนุนซ่ึงเครือข่ายจะเป็น



 
 

47 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 

การเช่ือมโยงการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการในลักษณะต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

เพ่ือบูรณาการกิจกรรมหรือโครงการร่วมกันโดยท่ีแต่ละฝ่ายยังดำเนินกิจกรรมหรือโครงการตามภารกิจหลัก

อย่างไม่สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์โดย เครือข่ายจะเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล  
กลุ่มองค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม ซ่ึงโครงการ Hello 

massage จังหวัด บุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนโครงการจากเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนท้ังทางด้าน

ส่งเสริมทักษะ ความรู้ และด้านงบประมาณในการดำเนิน กิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 

 2. จิตอาสา พบว่า เป็นการสร้างจิตสํานึกให้เด็ก เยาวชน เกิดความตระหนักในเร่ืองการช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน มุ่งเน้นให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมของการเป็น “ผู้ให้” รวมท้ังมีการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน

ร่วมในการช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนาในลักษณะของจิตอาสาช่วยเหลือสังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือดึงศักยภาพ 

ของเด็กเยาวชน ให้เกิดพลังในการในการขับเคล่ือนงานจิตอาสาในชุมชน และสามารถเช่ือมองค์ความรู้ท่ีมี
ในทรัพยากรหรือทุนท่ีมีอยู่ในชุมชนมาให้ให้เกิดประโยชน์สามารถทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม  

และสามารถช่วยเหลือผู้ท่ีประสบปัญหาทางสังคมให้มีสุขภาพท่ีดี ด้วยการลงพ้ืนท่ีการจัดโครงงานจิตอาสา

นวดฝ่าเท้า เน่ืองจากชุมชนมีผู้สูงวัย และผู้พิการในชุมชน ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีต้องการความดูแล เอาใจใส่

ต้องการกำลังใจจากครอบครัว และสังคมในการท่ีจะดำเนินชีวิต จึงทำให้เกิดการทำกิจกรรมจิตอาสานวด 
ฝ่าเท้า  โดยเด็กเยาวชนต้องผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการนวด ซ่ึงต้องใช้ความอดทนและการเปิด

มุมมองใหม่ ๆ เก่ียวกับการนวดฝ่าเท้า การปรับพฤติกรรมเพ่ือช่องว่างระหว่างวัยของเยาวชนและผู้สูงวัย 

จนนำไปสู่ความร่วมมือกับชุมชน วัด และหน่วยงานต่าง ๆ 

 3. ผลลัพธ์การดำเนินงานท่ีส่งต่อเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมจิตอาสาเกิดทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับ
การทำกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม เด็กเยาวชนเกิดสำนึกท่ีดีต่อชุมชน สังคมส่วนรวม โดยการเอาใจใส่ 

และให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จะทำให้เด็ก เยาวชน เกิดสำนึกรักชุมชนท้องถ่ินของตนเอง 

เกิดความเสียสละต่อชุมชน สังคมอยากดำเนินการการช่วยเหลือผู้อ่ืน และเกิดความมุ่งม่ันในการพัฒนา
ชุมชน พัฒนาสังคมต่อไป 

 

อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัย เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการสร้างจิตอาสาเยาวชนไทย 
กรณีศึกษาโครงการ Hello massage โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการวัตถุประสงค์

การวิจัยดังต่อไปน้ี 

 1. วัตถุประสงค์การวิจัยท่ี 1 ศึกษารูปแบบความสำเร็จของโครงการ Hello Massage จังหวัด

บุรีรัมย์ ผู้ศึกษาได้นำแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ (Management Theory) ของ Henri Fayol มาเป็น
หลักในการศึกษา โดยสามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

1.1 ด้านการเรียนรู้ พบว่า ความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้ทักษะการนวดจากสถานท่ีท่ีมี 

ความเช่ียวชาญ จากน้ันแกนนำโครงการจะนำส่ิงท่ีตนเองได้เรียนรู้มาถ่ายทอดกระบวนการนวดให้กับ 
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รุ่นน้อง ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของกังสดาล กนกหงส์ (2556) ในการศึกษาเร่ือง “ถอดบทเรียน

ความสำเร็จของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนใฝ่ดี บ้านสบเต้ืน ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ี

พบว่า บทเรียนความสำเร็จ ท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มเครือข่ายเยาวชนใฝ่ดีมีกระบวนการทำงานเพ่ือเสริมสร้างสํานึก
พลเมืองประกอบด้วย การทำงานท่ีต้องเข้าใจธรรมชาติของสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มของเด็ก

และเยาวชน ในพ้ืนท่ีต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการคิดและสร้างสรรค์กิจกรรม โดยใช้หลักการเด็กนําผู้ใหญ่

หนุน มีการค้นหาศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวเด็กและเยาวชนแต่ละคน พร้อมท้ังหนุนเสริมให้มีการนําเอาศักยภาพ

ท่ีมีอยู่มาพัฒนาตามความสามารถมีการนําหลักธรรมทางศาสนาเข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคนพัฒนา
งาน ประสานกัน และมีการถอดบทเรียนจากการทำงานทุกคร้ังเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากพ่ีสู่น้อง 

1.2 ด้านกระบวนการดำเนินกิจกรรม พบว่า กระบวนการดำเนินกิจกรรมทำเกิดการเรียนรู้ 

และการพัฒนาตัวเอง เกิดการสร้างองค์ความรู้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์เกิดความรู้ความสามารถและทำ
ให้รู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ปลูกฝังการเป็นผู้ให้อันเป็นหัวใจในการทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม 

ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษา ของอโรชา ทองลาว (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง “การถอดบทเรียนผลการ

ดําเนินงานโครงการ 9 บวร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน” ผลการศึกษาพบว่า 

หลังจากเข้าร่วมโครงการ 9 บวร ได้มีการวางแผนการดําเนินงานร่วมกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียนมีการ
นําทุนทางสังคมมาพัฒนาชุมชนและสร้างแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ผู้นําชุมชนให้การสนับสนุนคนในชุมชนเข้า

ร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการได้รับการศึกษา

ของคนในชุมชนส่งผลให้ชุมชนประสบความสำเร็จ สรุปได้ว่าการดําเนินงานท่ีดีต้องอาศัยการร่วมมือการ

สร้างการส่วนร่วม ระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน รวมถึงการได้รับงบประมาณสนับสนุน 
1.3 ด้านการสนับสนุน พบว่า โครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุน  

จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านทักษะความรู้และงบประมาณท่ีทำ

ให้เด็ก เยาวชน โครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาโครงการให้
ประสบความสำเร็จ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของวัฒนาของโนนสูง (2558) การศึกษาเร่ือง  

“การถอด บทเรียนกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสําหรับพ่อแม่วัยรุ่นจากกิจกรรม

พัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชนกรณีศึกษาคลองสองต้นนุ่น ท่ีพบว่าการท่ีชุมชนเปล่ียนทัศนคติเชิงลบต่อ

พ่อแม่วัยรุ่นและวิธีการแก้ปัญหาท่ีพ่อแม่วัยรุ่นปัจจัยและเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อกระบวนการ เรียนรู้ของชุมชนท่ี
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสําหรับพ่อแม่วัยรุ่น มี 3 ปัจจัย ได้แก่1) ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุให้เด็กวัยรุ่นกลายเป็น

พ่อแม่  2) ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ของชุมชน และ 3) เง่ือนไขท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน 

และแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสําหรับพ่อแม่วัยรุ่น 

ได้แก่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสําหรับพ่อแม่ร่วมกับชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างต้นทุนชีวิตเด็ก
และพัฒนากลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการบูรณาการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง

หน่วยงานรัฐ องค์กร พัฒนาเอกชนและชุมชน 
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2. จากวัตถุประสงค์การวิจัยท่ี 2 ศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ 

สามารถอภิปายผลได้ ดังน้ี 

2.1 เครือข่าย พบว่า โครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุน โครงการ
จากเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง ทางด้านส่งเสริมทักษะความรู้ และด้านงบประมาณในการดําเนิน

กิจกรรมให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ สุชา สิริจันทร์ข้ึน

และศิวัช ศรีโภคางกุล (2550) การศึกษาเร่ือง ถอดบทเรียนความสําเร็จของการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์ 

เพ่ือการผลิต ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือถอดบทเรียนกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือการผลิต
ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น ท้ัง 3 กลุ่ม 2) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ของการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์

เพ่ือการผลิต และ 3) เพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่ม ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึนไป พบว่า กลุ่มออมทรัพย์กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ คือ มีการคัดกรองสมาชิกโดยเน้นคนในชุมชนเป็น
หลัก คณะกรรมการต้องมีหลักธรรมมาภิบาลไม่เลือกปฏิบัติ ยึดกติกาตามระเบียบข้อบังคับของการ

ดำเนินงาน คือ สมาชิกมีความเช่ือม่ันในคณะกรรมการชุดเดิมทำให้ไม่ค่อยมีการเปล่ียนตัวคณะกรรมการ

และขาดการทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา แนวทางการพัฒนากลุ่มฯ คือ การประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานออมทรัพย์เพ่ือการผลิตให้ทุกคนทุกฝ่ายได้รับทราบ 
2.2 จิตอาสา พบว่า โครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการสร้างจิตสํานึกให้เด็ก 

เยาวชน เกิดความตระหนักในเร่ืองการช่วยเหลือสังคม มุ่งเน้นให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมของการเป็น 

“ผู้ให้” รวมท้ังมีการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชนใน

ลักษณะของจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือดึงศักยภาพของเด็ก เยาวชน ให้เกิดพลังในการ
ขับเคล่ือนงานจิตอาสาในชุมชน และสามารถเช่ือมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 

สังคม และสามารถช่วยเหลือผู้ท่ีประสบปัญหาทางสังคมให้มีสุขภาพท่ีดีด้วยการลงพ้ืนท่ีการจัดทําโครงงาน

จิตอาสานวดฝ่าเท้า ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของทัชชา สิงหทะแสน (2556) การศึกษาเร่ือง 
“กระบวนการสร้างจิตอาสาในกลุ่มเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาแกนนําฯ ในโครงการกล้าอาสา เครือข่าย

เพ่ือนฯ คุณธรรมภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง” พบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จของโครงการ คือ 1) การรับรู้และ

ตระหนักในปัญหาความต้องการของตนเองเป็นหลัก 2) คิดค้นแนวทางเข้าสู่ค่ายกล้าอาสาฯและเตรียมความ

พร้อมของตนเอง 3) การจัดการความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 4) การมีประสบการณ์โดยตรง
และประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และ 5) การจัดความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงกระบวนการ

ดังกล่าวก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ “กิจกรรม” เป็นส่ือกลางของการมีส่วนร่วมและการ

ปฏิสัมพันธ์ซ่ึงจะมีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้กลายเป็นบุคคลท่ีมีจิตอาสา 

2.3 คุณภาพของโครงการ Hello massager จังหวัดบุรีรัมย์ ทําให้เด็ก เยาวชนเกิดการพัฒนา
จิตใจ จิตแห่งความดีงามแก่เพ่ือนมนุษย์ เต็มใจสมัครใจ พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญามี

รายได้ระหว่างเรียนและต่อยอดเป็นอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเยาวชน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ 

จิราพรรณ เรืองพุทธ (2556) การศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมการมีจิตอาสา ของนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษา: การวิจัยแบบผสมวิธี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับจิตอาสาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาจําแนกตามเพศ สังกัดโรงเรียน ขนาดโรงเรียน และระดับช้ันเรียน และวิเคราะห์ลักษณะและ

นําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน แบ่งการศึกษาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ระยะท่ีสองเป็น

การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ระดับจิตอาสาด้านการช่วยเหลือผู้อ่ืนอยู่ในระดับสูง แต่ด้านมุ่งม่ัน

พัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ระดับจิตอาสาของนักเรียน เม่ือจําแนกตามสังกัดโรงเรียนและขนาดโรงเรียน 

พบว่าไม่ต่างกัน 2) ลักษณะกิจกรรมส่งเสริมการมีจิตอาสาของนักเรียนแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ กิจกรรม
ด้านการพัฒนาเยาวชน และส่งเสริมความรู้ ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้านสาธารณสุขและด้านพัฒนา

คุณภาพชีวิตและด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดมากท่ีสุดเป็นกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 

กิจกรรมท่ีจัดน้อยท่ีสุดเป็นกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยน้ีมีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะสําหรับ 

การวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา คือ ชุมชนควรเข้ามาเป็นท่ีปรึกษาในการดำเนินโครงการ Hello 

massage จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือโครงการจะได้เกิดการบูรณาการร่วมกันและชุมชนท้องถ่ินเกิดการรวมพลังใน

การขับเคล่ือนโครงการ 

 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยจุดเร่ิมต้นของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดจาก
นโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐด้วย

การสร้างมาตรฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไป 

โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ มาเป็นแนวทางปฏิบัติตนท่ีจะต้องมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ช่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงดีงาม เพ่ือส่วนรวม กตัญญูต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู/อาจารย์ 

ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาหาความรู้ท้ังทางตรง และทางอ้อม รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม  

มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปัน เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ มีสติรู้ตัว 
รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจําเป็นมี

พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่ายและพร้อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อมเม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  

มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจ หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลัก
ของศาสนา คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง และการสร้าง

กิจกรรมจิตอาสาสร้างอาสาสมัครฝึกการเป็นผู้ให้โดยไม่รับผลตอบแทน เพ่ือขัดเกลาการละวางตัวตน  

บ่มเพาะความรัก ความเมตตาผู้อ่ืน โดยไม่มีเง่ือนไข ซ่ึงการยอมสละตน เพ่ือรับใช้และช่วยเหลือผู้ท่ีประสบ
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ปัญญาทางสังคม อาสาสมัครจะได้เรียนรู้ความละเอียดอ่อนต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน เห็นของสังคมจริง ๆ ได้สัมผัส

ความจริง เช่ือมโยงเหตุผล ปัจจัยความสุข และความทุกข์ และเป็นการขัดเกลาตนเอง เรียนรู้ภายใน  

และเกิดปัญญาได้ ซ่ึงรัฐบาลควร ดําเนินนโยบายอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดการต่อยอดของกิจกรรมต่อไป 

 3. ข้อเสนอแนะงานวิจัยคร้ังต่อไป 

3.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมารับบริการโครงการ Hello massage จังหวัด

บุรีรัมย์ ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือการค้นหาแนวทางการพัฒนาต่อยอดโครงการต่อไป 

3.2 ควรศึกษาการจัดการเครือข่ายของโครงการ Hello massage จังหวัดบุรีรัมย์ เน่ืองจาก

โครงการมีการดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 5 ปี เครือข่ายยังคงอยู่และมีเครือข่ายเพ่ิมเติมมากข้ึน 
3.3 ควรศึกษาโครงการจิตอาสาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของเด็กในด้านต่าง ๆ 

เน่ืองจากโครงการด้านจิตอาสาเป็นการกล่อมเกลาพฤติกรรมของเด็กให้เด็กมีจิตท่ีเป็นสาธารณะ 

3.4 ควรเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกและออกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มกับผู้รับบริการ  
โดยแยกชุดคําถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากข้ึนรายการอ้างอิง 
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