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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของกลุ่ม
จิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาการน�ำหลักสังคหวัตถุธรรมไป
ใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อเสนอ
แนวทางการประยุกต์ใช้สังคหวัตถุธรรมในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนคร
พิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุม่ ตัวอย่างเลือก
แบบเจาะจง จ�ำนวน 30 คน ประกอบด้วยกลุม่ จิตอาสาทีเ่ ป็นนักร้องและนักดนตรี จานวน 15
คน กลุม่ จิตอาสาทีเ่ ป็นช่างตัดผม จานวน 5 คน กลุม่ จิตอาสาทีเ่ ป็นแพทย์พยาบาล จานวน 5
คน และกลุม่ จิตอาสาทัว่ ไป จานวน 5 คน กลุม่ จิตอาสากลุม่ สัมพันธ์ จานวน 5 คน เครือ่ งมือ
ในการวิจัยได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการวิจัยพบว่า: 1) กลุ่มจิตอาสาได้ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ ท�ำด้วยใจ
มีความเที่ยงธรรม เมตตา เอื้ออาทร และสร้างความสมานสามัคคี โดยไม่ได้หวังผลตอบ
เป็นการท�ำประโยชน์ให้แก่สงั คม กลุม่ จิตอาสามีการน�ำหลักสังคหวัตถุธรรมในการปฏิบตั งิ าน
เน้นการบ�ำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเสียสละทั้ง
ก�ำลังแรงกายและก�ำลังทรัพย์ ให้แก่ผู้ป่วย ญาติ
2) เจ้าหน้าที่อย่างสม�่ำเสมอ ใช้ปิยวาจาอย่างเหมาะสม สุภาพอ่อนน้อมถ่อม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ตน รวมทั้งปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะเสมอต้น เสมอปลาย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
3) กลุ่มจิตอาสามีแนวทางการประยุกต์ใช้สังคหวัตถุธรรม ในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม เอือ้ เฟือ้ และแบ่งปันซึง่ กันและกัน ปฏิบตั งิ านทุกๆ
กิจกรรม ด้วยความสุภาพ นุ่มนวล ถูกกาลเทศะ น�ำสิ่งของของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและผู้อื่น

ค�ำส�ำคัญ : สังคหวัตถุธรรม, การปฏิบัติงาน, จิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์
Abstract

The objectives of this research were as follows; to study work
performance of volunteer group in Nakornping hospital, to study application
of Sangahavatthu in work of volunteer group in Nakornping hospital, and to
propose guidelines for application of Sangahavatthu in work of volunteer
group in Nakornping hospital, Chiang Mai province. It was a qualitative research
with in-depth interview. The amount of 30 samples from Nakornping Hospital
volunteer group consisting of 30 people, consisting of 15 singers, musicians, 5
barbers, 5 nurses and 5 general practitioners. The research instrument was indepth interview.
The results of research were found that 1.Volunteer group
worked with sincerity, willingness, virtuousness, loving-kindness, generosity
and unity without hoping for something in return and it was done for benefit of
society. Volunteer group had applied Sangahavatthu in its work. It emphasized
how to conduct themselves for benefit of the public by regularly participating
in activities with sacrifice of both physical strength and wealth to patients,
relatives, and staff.
2.They spoke proper, polite and humble and they worked with
consistent diligence and respected one another and Volunteer group
possessed guidelines for application Sangahavatthu in accordance with social
and cultural contexts, generosity and mutual sharing.
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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3.They performed all activities with politeness, gentleness and
awareness of circumstances.They consistently used their own things for the
benefit of themselves and others in the work that would bring happiness and
prosperity in the future.

Keywords: Sangahavatthu, Work, Volunteer in Nakornping Hospital
บทน�ำ

จิตอาสาเป็นการจิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม การบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมโดย
การถ้อยทีถ้อยอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกันและกัน กิจกรรมจิตอาสา เป็นกิจกรรม
ที่มีค่าต่อสังคมไทย บุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกจิตอาสา ต้องเสียสละเวลาอันมีค่า และความ
สุขส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน และท�ำประโยชน์ ให้กับสังคม เพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมโดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ปัจจุบันสังคมไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาก
ขึ้น วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆทางสังคม ซึ่งการที่มีจิตอาสาเข้า
มาช่วยบรรเทาปัญหา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน และมีความ
สุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นจิตที่มีเมตตาสูง จิตอาสาจึงประกอบไปด้วยพฤติกรรมหลัก 3
ประการ คือ 1) การช่วยเหลือผู้อื่น 2) การเสียสละต่อสังคม 3) ความมุ่งมั่นพัฒนา ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการท�ำงานของจิตอาสานั้นมี 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 1) ปัจจัยภายนอก คือ สภาพ
แวดล้อมทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์ 2) ปัจจัยภายใน คือ การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ซึง่ ส่ง
ผลต่อพฤติกรรม โดยเฉพาะทางจิตใจ เพื่อขัดเกลาตนเองให้เป็นไปในทางใดทางหนึ่ง เป็น
แหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
ให้เกิดความเป็นสุข ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ สามารถช่วยเหลือเพือ่ น หรือคนอืน่ ๆ ในสังคม
โดยไม่หวังผลตอบแทน จิตอาสาเป็นการจิตส�ำนึกเพือ่ ส่วนรวม การบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้แก่
สังคมโดยการถ้อยทีถ้อยอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกันและกัน กิจกรรมจิตอาสา เป็น
กิจกรรมทีม่ คี า่ ต่อสังคมไทย บุคคลทีเ่ ข้ามาเป็นสมาชิกจิตอาสาต้องเสียสละเวลาอันมีคา่ และ
ความสุขส่วนตัวเพือ่ ช่วยเหลือผูอ้ นื่ และท�ำประโยชน์ ให้กบั สังคม เพือ่ ช่วยลดปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ในสังคมโดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ปัจจุบันสังคมไทยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นผู้ให้ในรูป
แบบการเป็นจิตอาสาจึงมีเป็นจ�ำนวนมาก (จิตรา แสงวัฒนาฤกษ์, พระมหาหรรษา ธมฺมหา
โส และ ขันทอง วัฒนประดิษฐ์, 2560: 86) รวมถึงจิตอาสาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนคร
พิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลศูนย์ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาล
ของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2523 มาจนถึง
ปัจจุบนั ครบรอบ 40 ปี เดิมชือ่ “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ” แต่ชอื่ ไปสอดคล้องกับ “โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ หรือ โรงพยาบาลสวนดอก” ท�ำให้ประชาชนผูม้ ารับบริการเกิดความ
สับสนระหว่างชื่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ กับ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในสมัยนั้น
ท�ำให้ทา่ นผูอ้ ำ� นวยการ นายแพทย์สละ สุขตระกูล ได้ทำ� การประกวดและเปลีย่ นชือ่ ใหม่ จาก
“โรงพยาบาลเชียงใหม่” เป็น “โรงพยาบาลนครพิงค์” ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2533 มาจนถึงปัจจุบนั
และได้ด�ำเนินการให้บริการรักษาผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ เดิมเป็นโรงพยาบาล
ขนาด 75 เตียง และขยายเตียงเพิ่มขึ้นมาจนถึงปัจจุบันมี ขนาด 720 เตียง ให้บริการรักษาผู้
ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง รวมถึงเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผูป้ ว่ ย เป็นโรงพยาบาล
ศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญ 4 ด้าน คือ ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้านทารกแรกเกิด ด้านมะเร็ง
และรังสีรกั ษา ด้านโรคหัวใจ สถิตใิ นแต่ละวันจะมีผปู้ ว่ ยมารับบริการแบบผูป้ ว่ ยนอก จ�ำนวน
2,500-3,000 ราย/วัน สถิตผิ ปู้ ว่ ยใน จ�ำนวย 720 ราย/วัน ผูม้ ารับบริการส่วนใหญ่เป็นผูป้ ว่ ย
มีรายได้น้อย และเดินทางมาไกลจากอ�ำเภอรอบนอก เป็นผลท�ำให้การบริการของบุคลากร
ทางการแพทย์มขี อ้ จ�ำกัด ในทางด้านจ�ำนวนของบุคลากรต่อจ�ำนวนผูเ้ ข้ามารับบริการไม่เพียง
พอ รวมถึงเวลาค่อนข้างจ�ำกัด (ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, 2561: 5) ท�ำให้กลุ่ม
จิตอาสาเห็นความส�ำคัญในด้านนี้ จึงมีแนวคิดทีจ่ ะรวมกลุม่ กันมาเป็นจิตอาสา และรับอาสา
ช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพิงค์ในด้านต่างๆ เป็นการแบ่งเบาภาระของบุคลากรโรงพยาบาล
นครพิงค์ รวมถึงได้อำ� นวยความสะดวกช่วยเหลือผูม้ ารับบริการให้บรรเทาความทุกข์ ทัง้ ทาง
ด้านร่างกายและจิตใจ ในสภาพที่ร่างกายก�ำลังต้องการความช่วยเหลือ ด้านการรักษากับ
แพทย์พยาบาล และต้องการก�ำลังใจจากคนรอบข้าง กลุ่มจิตอาสาจึงรับอาสามาท�ำงานใน
ด้านนี้ โดยมาปฏิบัติงานตลอด และไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การปฏิบตั งิ านของกลุม่ จิตอาสา
เป็นการบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคมโดยใช้หลักปรัชญาของการปฏิบตั งิ านคือ ความตัง้ ใจในการ
ประกอบคุณความดีดว้ ยความมุง่ มัน่ และเสียสละ ประกอบด้วย ความจริงใจ ความรูส้ กึ ทีด่ ที แี่ ท้
จริงทีแ่ สดงออกกับผูอ้ นื่ อย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ กันมากกว่าทีจ่ ะเป็นความรูส้ กึ
ในด้านลบ ความเทีย่ งธรรม การวางตัวเป็นกลางตัง้ อยูบ่ นหลักของพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย
ความมีเมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา ความเมตตาปราณี ความเป็นมิตรการปฏิบตั เิ พือ่ ช่วยให้ผู้
อืน่ มีความสุข ให้พน้ ทุกข์ ความสมานสามัคคี ความพอใจร่วมกัน ความพอใจเสมอกัน เพือ่ ให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาไปในทางทีด่ มี คี วามสอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาโดย
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เฉพาะสังคหวัตถุธรรมอันเป็นหลักธรรมทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านของ
กลุม่ จิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ศกึ ษาการประยุกต์ใช้สงั คหวัตถุธรรมใน
การปฏิบตั งิ านของกลุม่ จิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์
เชียงใหม่

1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัด

2. เพื่อศึกษาการน�ำหลักสังคหวัตถุธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิต
อาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้สังคหวัตถุธรรมในการปฏิบัติงานของ
กลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวิธีวิจัย

1. ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยนี้ด�ำเนินการวิจัยโดยใช้การวิจัยแบบคุณภาพ ผู้วิจัยได้
ก�ำหนดขอบเขตของการวิจัยออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ กลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาล
นครพิงค์ จ�ำนวน 30 คน ประกอบด้วย กลุ่มจิตอาสาที่เป็นนักร้องและนักดนตรี จ�ำนวน 15
คน กลุม่ จิตอาสาทีเ่ ป็นช่างตัดผม จ�ำนวน 5 คน กลุม่ จิตอาสาทีเ่ ป็นแพทย์พยาบาล จ�ำนวน
5 คน และกลุ่มจิตอาสาทั่วไป จ�ำนวน 5 คน กลุ่มจิตอาสากลุ่มสัมพันธ์ จ�ำนวน 5 คน
1.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาได้แก่ ศึกษาการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรง
พยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และการน�ำหลักสังคหวัตถุธรรมไปใช้รวมทั้งแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
1.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล ณ จุดปฏิบัติงาน
ของจิตอาสาในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือน สิงหาคมพฤศจิกายน 2562
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2. กรอบแนวคิดการวิจยั

3. วิธดี ำ� เนินการวิจยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มจิตอาสาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
นครพิงค์ ที่น�ำหลักสังคหวัตถุธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คน และกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล เป็นประชากรที่ผู้วิจัยมุ่งท�ำการศึกษา โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (KEY Informants) โดยเลือกท�ำการสนทนาไม่เป็นทางการ
และท�ำการบันทึกเสียงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ กลุ่มจิตอาสาเป็นนักร้องและนักดนตรี จ�ำนวน
15 คน กลุ่มจิตอาสาที่เป็นช่างตัดผม จ�ำนวน 5 คน กลุ่มจิตอาสาที่เป็นแพทย์ และพยาบาล
จ�ำนวน 5 คน กลุ่มจิตอาสาทั่วไป จ�ำนวน 5 คน รวม 30 คน
3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย จ�ำแนกเป็น 2 ประเภท
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลทีเ่ ป็นบุคคล วัตถุ สิง่ ของ และ
สถานทีท่ เี่ กีย่ วข้องทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จดั เก็บข้อมูลโดยตรงจากพืน้ ทีท่ จี่ ะน�ำเสนอต่อไปในสภาพพืน้ ทีจ่ ริง
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการวยรวม
เอกสารสิ่งพิมพ์และรายงานวิจัยเกี่ยวข้องกับจิตอาสา และหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวข้อง
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยมีการวางแผนการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ละเอียดครอบคลุม และ
สามารถตอบค�ำถามตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างชัดเจน โดยการใช้เทคนิค
หลายรูปแบบในการได้มาซึง่ ข้อมูลตามความเป็นจริงเพือ่ น�ำไปใช้ในการรายงานผลการศึกษา
ปัญหาและแนวทางแก้ไขและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อกลุม่ จิตอาสาให้เกิดความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ โดย
ได้ศึกษาจากประชากรที่อยู่ในพื้นที่ และจากต�ำราเอกสาร หนังสือที่เกี่ยวข้อง
1) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non –Participant Observation)
เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้สังเกตการณ์เท่านั้น เพื่อเป็นการศึกษาบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ ในด้านการร้องเพลง การเยี่ยมไข้ให้ก�ำลัง
ผู้ป่วย และด้านบริการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มจิต
อาสาโรงพยาบาลนครพิงค์และผูเ้ กีย่ วข้องประกอบด้วย ผูป้ ว่ ย ญาติ และเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวค�ำถามเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์และท�ำการจดบันทึก เพือ่ เก็บข้อมูล
3) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เป็นการจัดการ
สนทนากลุม่ ร่วมกับสมาชิกกลุม่ จิตอาสา ซึง่ ไม่ได้กำ� หนดเวลาและโอกาส ในการพูดคุย ส่วน
ใหญ่แล้วจะไม่มรี ปู แบบและไม่เป็นทางการซึง่ หัวข้อในการสนทนาจะเกีย่ วข้องกับการมีสว่ น
ร่วมในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์
4) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับบุคคล เป็นกิจกรรมที่ไม่เป็น
ทางการที่ส�ำคัญมากกิจกรรมหนึ่งที่ด�ำเนินการต่อเนื่องทุกเวลาทุกสถานที่ โดยมีเทคนิคที่
ส�ำคัญคล้ายกับการประชุมกลุม่ ย่อยเป็นพืน้ ฐาน เป็นการสนทนากับบุคคลทีเ่ ป็นจิตอาสา ให้
เห็นแนวคิดและวิธกี ารปฏิบตั ขิ องกลุม่ จิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ บางครัง้ ผูท้ ใี่ ห้การแลก
เปลีย่ นไม่ตอ้ งการเปิดเผยในเวทีใหญ่ ทีส่ ำ� คัญกิจกรรมนีย้ งั เป็นการตรวจสอบความคิดเห็นซึง่
กันและกันว่า กลุ่มจิตอาสามีความคิดเห็นเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
5) วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้วิจัยได้น�ำไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา ได้แก่
เครื่องบันทึกเสียง แบบบันทึกข้อมูล และกล้องถ่ายรูป
4. การสร้างและการตรวจสอบเครื่องในการวิจัย
4.1 สร้างแบบสัมภาษณ์ แล้วน�ำมาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
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4.2 น�ำแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ผู้
เชีย่ วชาญจ�ำนวน 3 ท่านพิจารณาเพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา และความถูกต้อง
ของแบบสัมภาษณ์
4.3 น�ำเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ไปใช้ในงานวิจัยต่อไป
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
เพราะผู้วิจัยเองเป็นจิตอาสาในการรวมกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จึงได้รวบรวม
ข้อมูลมาแบบภาพรวมก่อน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และได้เจาะประเด็นรวบรวมข้อมูล
ลงไปตามล�ำดับ 4 ระยะ ดังนี้
วันที่ 1 เริม่ สร้างล�ำดับความเป็นมาของกลุม่ จิตอาสาทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
นครพิงค์แบบภาพรวม เพือ่ สร้างเป็นฐานข้อมูลในการวิจยั คุณภาพของการประยุกต์ใช้สงั คห
วัตถุธรรมในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มจิตอาสาในโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยผู้วิจัย
ได้แจ้งความประสงค์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆของกลุ่ม
จิตอาสาและบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานเพื่อขออนุญาตท�ำการวิจัยเป็นต้น
วันที่ 3 การเก็บข้อมูลในประเด็นที่จะศึกษา โดยก�ำหนดประเด็นไว้ล่วงหน้า
การออกแบบสัมภาษณ์ โดยการส�ำรวจพืน้ ที่ การสัมภาษณ์ การสังเกต ทัง้ เจาะลึก ทัง้ แบบมี
ส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม
วันที่ 4 ระยะตรวจสอบข้อมูลและน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาปรึกษาอาจารย์ทปี่ รึกษางาน
วิจัย เพื่อรับฟังค�ำแนะน�ำและหาแนวทางให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
6. การตรวจสอบข้อมูล
เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้สามารถตอบปัญหาของการวิจัยได้อย่างชัดเจนและ
ครอบคลุมในรายละเอียดของประเด็นที่จะท�ำการศึกษา ผู้วิจัยมีการตรวจสอบข้อมูลหลัง
การเก็บรวบรวมข้อมูล สิง่ ทีไ่ ด้จากการตรวจสอบข้อมูลแบบ 3 เส้า (Triangulation) คือการ
ตรวจสอบข้อมูลในองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับเวลา สถานที่ และบุคคล ว่าทัง้ 3 องค์ประกอบ
นีม้ คี วามสอดคล้องสัมพันธ์กนั เชือ่ ถือได้หรือไม่รวมทัง้ การตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสาร
และปรากฏการณ์จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมด้วย
7. การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สังคห
วัตถุธรรมในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อที่
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จะบรรยายและอธิบายประกอบข้อเท็จจริงต่าง ๆตลอดจนการแปลความหมายตามเนื้อหา
สาระจากการรวบรวมข้อมูลตามเทคนิคของการสังเกตอย่างมีสว่ นร่วมอย่างใกล้ชดิ จากการ
สัมภาษณ์ สังเกต มีการจดบันทึก การถ่ายภาพกิจกรรมสัมภาษณ์ เพื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
เชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ตลอดจนถึง
ปัจจัยการเปลีย่ นแปลงทางพฤติกรรมและคุณภาพชีวติ ของกลุม่ จิตอาสาในโรงพยาบาลนคร
พิงค์ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานในแง่บวกหรือแง่ลบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมสัมพันธ์
เชื่อมโยงในเชิงลึกของบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึง
ปัจจุบนั ซึง่ ปรากฏการณ์เหล่านีม้ วี วิ ฒ
ั นาการมาจากผลของการปฏิบตั งิ านของกลุม่ จิตอาสา
โรงพยาบาลนครพิงค์หรือมาจากปัจจัยภายนอกที่เป็นสิ่งเร้าท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
และพร้อมกับสิง่ ทีต่ อ้ งการศึกษาโดยมองในบริบทขององค์รวม (Holistic) มีการอ้างอิงเปรียบ
เทียบข้อมูลในเอกสารงานวิจยั ทีผ่ อู้ นื่ ได้ศกึ ษาไว้กบั ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้จากงานภาคสนาม
ซึ่งระหว่างเขียนรายงานจากการวิจัยนั้นเพื่อให้งานวิจัยมีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้
วิจัยได้ปฏิบัติดังนี้ คือ มีการตรวจสอบข้อมูลช�้ำด้วยการไปร่วมกิจกรรมอีกเป็นระยะๆ เพื่อ
น�ำผลการวิจัยไปวิเคราะห์ความถูกต้องร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง
8. การน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในเบื้ อ งต้ น จะท� ำไปพร้ อ มๆ กั บ การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยผู ้
วิจัยเก็บข้อมูลได้ในส่วนหนึ่ง และน�ำมาตรวจสอบข้อมูลแล้วว่าน่าเชื่อถือได้ ก็จะท�ำการ
วิเคราะห์ข้อมูลพร้อม ๆกันไปด้วย ประเด็นที่ท�ำการศึกษาเป็นการศึกษาถึงการประยุกต์
ใช้สังคหวัตถุธรรมในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อที่จะแยกปรากฏการณ์และข้อมูลของแต่ละช่วงเพื่อน�ำมาวิเคราะห์
ข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้ปรากฏการณ์ของบริบทการด�ำเนินงานของการประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถธรรมมาเป็นหลักและมีองค์ประกอบปัจจัยด้านอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ โดยมีการน�ำทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวิเคราะห์และ
ตีความในปรากฏการณ์นั้นๆ ไปด้วย โดยการน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปใน
ลักษณะของการเขียนเชิงพรรณนา
ผลการวิจยั

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้สังคหวัตถุธรรมในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
การปฏิบัตงิ านของกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ว่าการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาด้วยความจริงใจ เป็นการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาที่
ออกมาจากใจ ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ อยากท�ำประโยชน์ให้แก่สังคม ในการวิจัยครั้งนี้
หมายถึงโรงพยาบาล ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกถึงการเสียสละ
ที่จริงใจ บนพื้นฐานของความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทรและตรงไปตรงมาทั้งผู้ให้และ
ผูร้ บั โดยมีการปฏิบตั งิ านของกลุม่ จิตอาสาด้วยความเทีย่ งธรรม เป็นการปฏิบตั งิ านด้วยความ
ถูกต้อง ตรงไปตรงมาไม่ล�ำเอียง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรมโปร่งใส
ตรวจสอบได้นับว่าหัวใจของการปฏิบัติงานจิตอาสาด้วยความเทียงธรรมน�ำมาซึ่งความสุข
และความเจริญต่อไปตลอดจนมีการปฏิบตั งิ านของกลุม่ จิตอาสาด้วยความเมตตา ความเอือ้
อาทร การให้ความช่วยเหลือด้วยความรัก ความปรารถนาดี ความเสียสละ น�ำมาซึง่ ความสุข
ทั้งผู้ให้และผู้รับ รวมถึงมีการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาด้วยความสมานสามัคคี เป็นการ
ปฏิบัติงานรวมกลุ่มกันด้วยความรัก ความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มุ่ง
เน้นประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตนทุกคนท�ำด้วยใจ การให้อภัยและสร้างความ
สมานสามัคคี
การน�ำหลักสังคหวัตถุธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรง
พยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุม่ จิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ มีการน�ำหลัก
สังคหวัตถุธรรมในการปฏิบตั งิ านกลุม่ จิตอาสาน�ำหลักทานมาใช้ในการปฏิบตั งิ านด้วยวิธกี าร
ต่าง ๆ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุม่ จิตอาสา ใช้กำ� ลังแรงกายและก�ำลังแรงใจ สิง่ ของเครือ่ งใช้
มาแบ่งปัน รวมถึงจัดกิจกรรมดี ๆ มอบให้แก่ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่อย่างสม�่ำเสมอด้วย
ดีมาตลอด และมีการน�ำหลักปิยวาจาในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาจะเห็นได้ว่ากลุ่ม
จิตอาสาแต่ละคน มีหลักการใช้ปิยวาจาได้อย่างเหมาะสม เช่น การพูดจาดี พูดในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ พูดด้วยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน รวมทัง้ มีการน�ำหลักอัตถจริยาในการปฏิบตั ิ
งานของกลุ่มจิตอาสา ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีหลักในการท�ำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว ท�ำงานด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะเน้นการบ�ำเพ็ญตนเพือ่ ประโยชน์แก่สว่ นรวม
เป็นหลัก ตลอดจนมีการน�ำหลักสมานัตตตาในการปฏิบตั งิ านของกลุม่ จิตอาสา ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเน้นและให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความเสมอต้น
เสมอปลาย การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ท�ำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นกันเอง
แนวทางการประยุกต์ใช้สังคหวัตถุธรรมในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสา
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าแนวทางการประยุกต์ใช้หลักทานในการปฏิบตั ิ
งานของกลุม่ จิตอาสาส่วนใหญ่มหี ลักการเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ให้วตั ถุสงิ่ ของเป็นทาน
ให้กำ� ลังกายก�ำลังทรัพย์เป็นทาน ให้ความเสียสละ เอือ้ เฟือ้ และแบ่งปันซึง่ กันและกันเป็นทาน
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เป็นหัวใจหลักในการประยุกต์ใช้กับหลักทานดังกล่าว และมีแนวทางการประยุกต์ใช้หลัก
ปิยวาจาในการปฏิบัติงานของ กลุ่มจิตอาสาได้ให้ความเห็นไปในทางเดียวกัน คือ พูดด้วย
ความสุภาพ นุม่ นวล ถูกกาลเทศะ และมีประโยชน์ และใช้ในทุกๆกิจกรรมทีป่ ฏิบตั ิ รวมทัง้ มี
แนวทางการประยุกต์ใช้อตั ถจริยาในการปฏิบตั งิ านของกลุม่ จิตอาสาส่วนใหญ่ใช้หลักการคือ
การประยุกต์ใช้สงิ่ ของต่างๆของตนทีม่ อี ยูน่ ำ� มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ นื่ เป็นหลัก
ไม่วา่ จะเป็นวัตถุสงิ่ ของ หรือก�ำลังแรงกายแรงใจ ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสมานั
ตตาในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสา ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับการให้ความสม�ำ่ เสมอ
ความต่อเนื่อง ความจริงใจในการปฏิบัติงานน�ำมาซึ่งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พบข้อมูลส�ำคัญที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
สังคหวัตถุธรรมในการปฏิบตั งิ านของกลุม่ จิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย
พบว่า กลุม่ จิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ มีการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุธรรมใช้การปฏิบตั ิ
งานและมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ มีความสุข
ในขณะที่ผู้ป่วยพักรักษาในโรงพยาบาล และเป็นแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พบ
ว่ากลุ่มจิตอาสาเป็นต้นแบบที่ดีของการเป็นผู้ให้ด้วยความเสียสละเป็นกลุ่มบุคคลที่สมควร
ได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่
ไม่ว่าจะเป็น การเล่นดนตรีและร้องเพลงเพราะๆ ให้กับผู้ป่วยและญาติได้คลายความโศก
เศร้า การบริการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยและญาติในด้านต่างๆ ให้ได้รบั ความสะดวกสบาย งานเยีย่ ม
ไข้และให้ก�ำลังใจผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนครพิงค์ ให้มีขวัญและก�ำลังใจใน
การตูส้ โู้ รคภัยไข้เจ็บทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็นอยู่ งานบริการตัดผม โดยให้บริการตัดผมให้ผปู้ ว่ ยและญาติ
ตลอดจนผูส้ นใจ ฟรี ทุกงานบริการทัง้ หมด ซึง่ การพัฒนาขบวนการสร้างจิตอาสาให้เกิดมีได้
นั้นด้วยความสมัครใจทั้งการเสียสละแรงกายแรงใจและก�ำลังทรัพย์ดังที่ปรากฏในงานวิจัย
ของ วราพร วันไชยธนวงศ์, ประกายแก้ว ธนสุวรรณ และ วรรณา พิพฒ
ั น์ธนวงศ์ (2551: 59)
ที่ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการสร้างจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า “นักศึกษาให้ความจิตอาสา และความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจท�ำ
เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจหรือทรัพย์สิน ในการท�ำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้
อืน่ โดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือผูอ้ นื่ ส�ำหรับกระบวนการจิต อาสามี
4 ประเด็นคือ ปลุกฝังให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของจิตอาสา การเตรียมความพร้อมทั้งทาง
ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านความรูแ้ ละการติดต่อสือ่ สาร การสร้างความเชือ่ มัน่ ในตนและการ
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง ผลการพัฒนาจิตอาสาท�ำให้เป็นคนเก่ง คนดี และใช้ชวี ติ อย่าง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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มีความสุข และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง” ซึ่งการจะมาเป็นกลุ่มจิตอาสาได้นั้นต้องมีมูล
เหตุแรงจูงใจคือ ความต้องการเสียสละมากกว่าการหวังผลประโยชน์อนั จะพึงมีสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พิชติ ตันติศกั ดิ์ (2548: 84) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ ง “บทบาทของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงใหม่” พบว่ามูลเหตุจงู ใจของการเข้ามาเป็น อปพร ได้แก่ความ
ต้องการการเสียสละมากกว่าผลประโยชน์ การเข้าไปร่วมช่วยเหลือราชการในงานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนการเข้าไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่าง ๆ เกิดขึน้ ตลอดจนการเสียสละต่อสังคมใน
การอุทศิ ก�ำลังกายก�ำลังใจตลอดจนทรัพย์สนิ เพือ่ ช่วยเหลือสังคม การมีสทิ ธิแต่งเครือ่ งแบบ
และเครื่องหมายประดับ อปพร การมีสิทธิในการใช้อาวุธปืนในงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ราชการและเป็นลายลักษณ์อกั ษร การมีสทิ ธิสอื่ สารและใช้เครือ่ งมือสือ่ สารในเครือข่ายของ
อปพร สาเหตุในการเข้ามาเป็นอาสา เพราะต้องการเสียสละต่อสังคมมากกว่าผลประโยชน์
เครื่องแต่งกาย การใช้วิทยุสื่อสาร ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ รายได้และระดับการ
ศึกษาของ อปพร มีอิทธิพลต่อบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
การน�ำหลักสังคหวัตถุธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรง
พยาบาล นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มจิตอาสาได้น�ำหลักสังคหวัตถุธรรมไปใช้
ในงานบริการที่ตนปฏิบัติอยู่ตามภารกิจนั้นๆ เช่น การขับร้องเพลงก็ร้องเพลงในท�ำนองที่
ฟังสบาย ๆ ไม่เร้าร้อน ฟังแล้วผ่อนคลาย งานบริการดูแลผู้ป่วยก็จะใช้ปิยวาจาพูดคุยและ
ให้ก�ำลังใจแก่ผู้ป่วย ช่างตัดผมก็เป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี บางครัง้ ผูป้ ว่ ยเมือ่ เจ็บป่วยก็ไม่คอยโอกาสนีไ้ ด้ดแู ลสุขภาพของตนเองไปด้วย เช่น
เดียวกับงานตะกร้าบุญและโรงทานอาหารและญาติกเ็ ช่นกัน การให้อาหารถือเป็นทานอันยิง่
ใหญ่ โดยเฉพาะผูเ้ จ็บไข้ได้ปว่ ย เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านกับผูป้ ว่ ยญาติทมี่ าส่งผูป้ ว่ ยเป็นต้น ซึง่
เป็นไปตามหลักสังคหวัตถุธรรม (ที.ปา.11/140/167) ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้ำใจของผู้อื่น
ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน อันได้แก่
1. การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆ ตนเพื่อประโยชน์แก่
บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็น
คนละโมบ ไม่เห็นแก่ตวั เราควรค�ำนึงอยูเ่ สมอว่า ทรัพย์สงิ่ ของทีเ่ ราหามาได้ มิใช่สงิ่ จีรงั ยัง่ ยืน
เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะน�ำติดตัวเอาไปได้
2. การพูดจาด้วยถ้อยค�ำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบ
คายก้าวร้าว พูดในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์เหมาะส�ำหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส�ำคัญ
กับการพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิด
ขึ้น วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ เว้นจากการพูดเท็จ
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เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค�ำหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
3. การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
4. การเป็นผูม้ คี วามสม�ำ่ เสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย คุณธรรมข้อ
นีจ้ ะช่วยให้เราเป็นคนมีจติ ใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทัง้ ยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่
ผูอ้ นื่ อีกด้วย
แนวทางการประยุกต์ใช้สังคหวัตถุธรรมในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสา
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าแนวทางการประยุกต์ใช้หลักทานในการปฏิบตั ิ
งานของกลุม่ จิตอาสาส่วนใหญ่มหี ลักการเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ให้วตั ถุสงิ่ ของเป็นทาน
ให้กำ� ลังกายก�ำลังทรัพย์เป็นทาน ให้ความเสียสละ เอือ้ เฟือ้ และแบ่งปันซึง่ กันและกันเป็นทาน
เป็นหัวใจหลักในการประยุกต์ใช้กบั หลักทานดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ อารีนา เลิศ
แสนพร (2554) กล่าวว่า จิตสาธารณะ จิตส�ำนึกและจิตอาสา ทั้ง 3 ค�ำนี้ มีความหมายใกล้
เคียงกัน จิตสาธารณ (Public mind) หมายถึง จิตเพือ่ ส่วนรวม เพราะค�ำว่า “สาธารณะ”คือ
สิง่ ทีม่ ไิ ด้เป็นของผูห้ นึง่ ผูใ้ ด จิตสาธารณจึงเป็นความรูส้ กึ การเป็นเจ้าของในสิง่ ทีเ่ ป็นสาธารณ
ในสิทธิและหน้าทีท่ จี่ ะดูแลบ�ำรุงรักษาร่วมกัน เช่น การช่วยกันดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม โดยไม่
ทิ้งขยะลงในแม่น�้ำล�ำคลอง การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ หลอด
ไฟฟ้าทีใ่ ห้ความสว่างตามถนนหนทางแม้แต่การประหยัดน�ำ้ ประปา หรือไฟฟ้าทีเ่ ป็นของส่วน
รวม โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา ให้ความช่วยเหลือผู้ตก
ทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะท�ำได้ ตลอดจนความร่วมมือกระท�ำเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยกันแก้ไขปัญหาแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วน
รวมและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

อภิปรายผล

การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้พบข้อมูลส�ำคัญทีเ่ ป็นประโยชน์เกีย่ วกับการประยุกต์ใช้
สังคหวัตถุธรรมในการปฏิบตั งิ านของกลุม่ จิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย
พบว่ากลุม่ จิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ มีการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุธรรมใช้การปฏิบตั ิ
งาน และมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ มีความสุข
ในขณะที่ผู้ป่วยพักรักษาในโรงพยาบาล ได้แบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พบ
ว่ากลุ่มจิตอาสาเป็นต้นแบบที่ดีของการเป็นผู้ให้ด้วยความเสียสละ เป็นกลุ่มบุคคลที่สมควร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ได้รบั การยกย่องเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มาปฏิบตั งิ านในการช่วยเหลือผูป้ ว่ ย ญาติ เจ้าหน้าที่ ไม่วา่
จะเป็นการเล่นดนตรีและร้องเพลงเพราะๆ ให้กบั ผูป้ ว่ ยและญาติได้คลายความโศกเศร้า การ
บริการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยและญาติในด้านต่างๆ ให้ได้รบั ความสะดวกสบาย งานเยีย่ มไข้และให้
ก�ำลังใจผูป้ ว่ ยทีน่ อนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนครพิงค์ ให้มขี วัญและก�ำลังใจในการตูส้ โู้ รค
ภัยไข้เจ็บที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ งานบริการตัดผม โดยให้บริการตัดผมให้ผู้ป่วยและญาติ ตลอดจน
ผู้สนใจ ฟรี ทุกงานบริการทั้งหมด ซึ่งการพัฒนาขบวนการสร้าง จิตอาสาให้เกิดมีได้นั้นด้วย
ความสมัครใจทั้งการเสียสละแรงกาย แรงใจและก�ำลังทรัพย์ ดังที่ปรากฏในงานวิจัยของ ว
ราพร วันไชยธนวงศ์, ประกายแก้ว ธนสุวรรณ และ วรรณา พิพัฒน์ธนวงศ์ (2551) ที่ได้วิจัย
เรื่อง “การพัฒนากระบวนการสร้างจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่”
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาให้ความจิตอาสา และความสมัครใจ เต็มใจ ตัง้ ใจท�ำเสียสละทัง้ แรง
กายและแรงใจหรือทรัพย์สนิ ในการท�ำกิจกรรมหรือสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผอู้ นื่ โดยไม่หวังผล
ตอบแทนและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ส�ำหรับกระบวนการจิต อาสามี 4 ประเด็น คือ
ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของจิตอาสา การเตรียมความพร้อมทัง้ ทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ด้านความรูแ้ ละการติดต่อสือ่ สาร การสร้างความเชือ่ มัน่ ในตนและการเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนือ่ ง ผลการพัฒนาจิตอาสาท�ำให้เป็นคนเก่ง คนดี และใช้ชวี ติ อย่างมีความสุข และ
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งการจะมาเป็นกลุ่มจิตอาสาได้นั้นต้องมีมูลเหตุแรงจูงใจคือ
ความต้องการเสียสละมากกว่าการหวังผลประโยชน์อันจะพึงมีสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิชิต ตันติศักดิ์ (2548) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “บทบาทของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลนครเชียงใหม่” พบว่ามูลเหตุจูงใจของการเข้ามาเป็น อปพร. ได้แก่ความต้องการ
การเสียสละมากกว่าผลประโยชน์ การเข้าไปร่วมช่วยเหลือราชการในงานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เกิดขึ้นตลอดจนการเสียสละต่อสังคมในการ
อุทศิ ก�ำลังกายก�ำลังใจตลอดจนทรัพย์สนิ เพือ่ ช่วยเหลือสังคม การมีสทิ ธิแต่งเครือ่ งแบบและ
เครือ่ งหมายประดับ อปพร. การมีสทิ ธิในการใช้อาวุธปืนในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามราชการ
และเป็นลายลักษณ์อักษร การมีสิทธิสื่อสารและใช้เครื่องมือสื่อสารในเครือข่ายของ อปพร.
สาเหตุในการเข้ามาเป็นอาสา เพราะต้องการเสียสละต่อสังคมมากกว่าผลประโยชน์ เครื่อง
แต่งกาย การใช้วทิ ยุสอื่ สาร ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้และระดับการศึกษาของ
อปพร. มีอิทธิพลต่อบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
การน�ำหลักสังคหวัตถุธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรง
พยาบาล นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มจิตอาสาได้น�ำหลักสังคหวัตถุธรรมไปใช้
ในงานบริการที่ตนปฏิบัติอยู่ตามภารกิจนั้นๆ เช่น การขับร้องเพลงก็ร้องเพลงในท�ำนองที่
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ฟังสบาย ๆ ไม่เร้าร้อน ฟังแล้วผ่อนคลาย งานบริการดูแลผู้ป่วยก็จะใช้ปิยวาจาพูดคุยและ
ให้ก�ำลังใจแก่ผู้ป่วย ช่างตัดผมก็เป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี บางครั้งผู้ป่วยเมื่อเจ็บป่วยก็ไม่คอยโอกาสนี้ได้ดูแลสุขภาพของตนเองไปด้วย
เช่นเดียวกับงานตะกร้าบุญและโรงทานอาหารและญาติกเ็ ช่นกัน การให้อาหารถือเป็นทานอัน
ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะผู้เจ็บไข้ได้ป่วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยญาติที่มาส่งผู้ป่วยเป็นต้น
ซึ่งเป็นไปตามหลักสังคหวัตถุธรรม ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ
เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน อันได้แก่
1. การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆ ตนเพื่อประโยชน์แก่
บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็น
คนละโมบ ไม่เห็นแก่ตวั เราควรค�ำนึงอยูเ่ สมอว่า ทรัพย์สงิ่ ของทีเ่ ราหามาได้ มิใช่สงิ่ จีรงั ยัง่ ยืน
เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะน�ำติดตัวเอาไปได้
2. การพูดจาด้วยถ้อยค�ำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบ
คายก้าวร้าว พูดในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์เหมาะส�ำหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส�ำคัญ
กับการพูดเป็นอย่างยิง่ เพราะการพูดเป็นบันไดขัน้ แรกทีจ่ ะสร้างมนุษย์สมั พันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้
วิธีการที่จะพูดให้เป็น ปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ เว้นจากการพูดเท็จ เว้น
จากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค�ำหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
3. การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
4. การเป็ น ผู ้ มี ค วามสม�่ ำ เสมอ หรื อ มี ค วามประพฤติ เ สมอต้ น เสมอปลาย
คุณธรรมข้อนีจ้ ะช่วยให้เราเป็นคนมีจติ ใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทัง้ ยังเป็นการสร้างความนิยม
และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย
แนวทางการประยุกต์ใช้สังคหวัตถุธรรมในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสา
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าแนวทางการประยุกต์ใช้หลักทาน ในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาส่วนใหญ่มีหลักการเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ให้วัตถุสิ่งของ
เป็นทาน ให้ก�ำลังกายก�ำลังทรัพย์เป็นทาน ให้ความเสียสละ เอื้อเฟื้อและแบ่งปันซึ่งกันและ
กันเป็นทาน เป็นหัวใจหลักในการประยุกต์ใช้กับหลักทานดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิด
ของ อารีนา เลิศแสนพร (2554) กล่าวว่า จิตสาธารณะ จิตส�ำนึกและจิตอาสา ทั้ง 3 ค�ำนี้ มี
ความหมายใกล้เคียงกัน จิตสาธารณ (Public mind) หมายถึง จิตเพื่อส่วนรวม เพราะค�ำว่า
“สาธารณะ”คือสิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณจึงเป็นความรู้สึกการเป็นเจ้าของใน
สิ่งที่เป็นสาธารณในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแลบ�ำรุงรักษาร่วมกัน เช่น การช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งขยะลงในแม่น�้ำล�ำคลอง การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เช่น โทรศัพท์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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สาธารณะ หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนนหนทางแม้แต่การประหยัดน�้ำประปา หรือ
ไฟฟ้าที่เป็นของส่วนรวม โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา
ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะท�ำได้ ตลอดจน
ความร่วมมือกระท�ำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยกันแก้ไขปัญหาแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวคิดของ ศุภรัตน์ รัตนมุขย์
(2544) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าใจร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความส�ำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม
ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบง่าย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ซึง่ กลุม่ จิตอาสาพร้อมทีจ่ ะเสียสละเวลา แรงกายและก�ำลังสติปญ
ั ญาดังที่ พระไพศาล วิสาโล
(2542) ได้กล่าวไว้วา่ ผูท้ เี่ ป็นจิตอาสามีจติ ใจทีพ่ ร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปญ
ั ญา เพือ่
สาธารณประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับ
ผูค้ น เป็นจิตทีม่ คี วามสุขเมือ่ ได้ทำ� ความดี เป็นจิตแห่งการให้ความดีงามทัง้ ปวงแก่เพือ่ มนุษย์
โดยเต็มใจ สมัครใจ อิม่ ใจ ซาบซึง้ ใจ ปิติ สุข มีคณ
ุ ค่าและพัฒนาจิตวิญญาณให้สงู ขึน้ เป็นความ
สมัครใจ เต็มใจ ตัง้ ใจท�ำและเสียสละทัง้ แรงกายหรือทรัพย์สนิ ในการท�ำกิจกรรมหรือสิง่ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์แก่ผอู้ นื่ โดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือผูอ้ นื่ เป็นผูม้ จี ติ เป็นผู้
ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้านก�ำลังแรงกาย แรงสมองซึ่งเป็นการเสียสละ
สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั้งเวลาเพื่อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม อีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็น
ตนของตนเองลงได้บ้าง

องค์ความรู้จากงานวิจัย

ได้องค์ความรู้ใหม่ในการท�ำงานของจิตอาสาซึ่งได้ปฏิบัติงานด้วยความความ
เมตตาความเอื้ออาทร การให้ความช่วยเหลือด้วยความรัก ความปรารถนาดี ความเสียสละ
น�ำมาซึ่งความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ
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จิตอาษา ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญในเรื่องความเสมอต้น เสมอปลาย การให้
เกียรติซึ่งกันและกัน ท�ำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นกันเอง
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุธรรมในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรง
พยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการน�ำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบตั งิ านท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านและผูม้ ารับบริการมีความสุขในชีวติ ความรู้ และเผยแพร่
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ดงั กล่าว และควรมีการสนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้กิจกรรมเหล่านี้มีความยั่งยืน

สรุป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้สังคหวัตถุธรรมในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
การปฏิบัตงิ านของกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พบ
ว่าการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาด้วยความจริงใจ เป็นการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาที่
ออกมาจากใจ ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ อยากท�ำประโยชน์ให้แก่สังคม ในการวิจัยครั้งนี้
หมายถึงโรงพยาบาล ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกถึงการเสียสละ
ที่จริงใจ บนพื้นฐานของความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทรและตรงไปตรงมาทั้งผู้ให้และ
ผูร้ บั โดยมีการปฏิบตั งิ านของกลุม่ จิตอาสาด้วยความเทีย่ งธรรม เป็นการปฏิบตั งิ านด้วยความ
ถูกต้อง ตรงไปตรงมาไม่ล�ำเอียง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรมโปร่งใส
ตรวจสอบได้นับว่าหัวใจของการปฏิบัติงานจิตอาสาด้วยความเทียงธรรมน�ำมาซึ่งความสุข
และความเจริญต่อไปตลอดจนมีการปฏิบตั งิ านของกลุม่ จิตอาสาด้วยความเมตตา ความเอือ้
อาทร การให้ความช่วยเหลือด้วยความรัก ความปรารถนาดี ความเสียสละ น�ำมาซึง่ ความสุข
ทั้งผู้ให้และผู้รับ รวมถึงมีการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาด้วยความสมานสามัคคี เป็นการ
ปฏิบัติงานรวมกลุ่มกันด้วยความรัก ความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มุ่ง
เน้นประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตนทุกคนท�ำด้วยใจ การให้อภัยและสร้างความ
สมานสามัคคี
การน�ำหลักสังคหวัตถุธรรมไปใช้ ในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาโรง
พยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุม่ จิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ มีการน�ำหลัก
สังคหวัตถุธรรมในการปฏิบตั งิ านกลุม่ จิตอาสาน�ำหลักทานมาใช้ในการปฏิบตั งิ านด้วยวิธกี าร
ต่างๆ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุม่ จิตอาสา ใช้กำ� ลังแรงกายและก�ำลังแรงใจ สิง่ ของเครือ่ งใช้
มาแบ่งปัน รวมถึงจัดกิจกรรมดีๆ มอบให้แก่ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่อย่างสม�่ำเสมอด้วย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ดีมาตลอด และมีการน�ำหลักปิยวาจาในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสาจะเห็นได้ว่ากลุ่ม
จิตอาสาแต่ละคน มีหลักการใช้ปิยวาจาได้อย่างเหมาะสม เช่น การพูดจาดี พูดในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ พูดด้วยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน รวมทัง้ มีการน�ำหลักอัตถจริยาในการปฏิบตั ิ
งานของกลุ่มจิตอาสา ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีหลักในการท�ำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว ท�ำงานด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะเน้นการบ�ำเพ็ญตนเพือ่ ประโยชน์แก่สว่ นรวม
เป็นหลัก ตลอดจนมีการน�ำหลักสมานัตตตาในการปฏิบตั งิ านของกลุม่ จิตอาสา ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเน้นและให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความเสมอต้น
เสมอปลาย การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ท�ำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นกันเอง
แนวทางการประยุกต์ใช้สงั คหวัตถุธรรม ในการปฏิบตั งิ านของกลุม่ จิตอาสา
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าแนวทางการประยุกต์ใช้หลักทานในการปฏิบตั ิ
งานของกลุม่ จิตอาสาส่วนใหญ่มหี ลักการเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ให้วตั ถุสงิ่ ของเป็นทาน
ให้กำ� ลังกายก�ำลังทรัพย์เป็นทาน ให้ความเสียสละ เอือ้ เฟือ้ และแบ่งปันซึง่ กันและกันเป็นทาน
เป็นหัวใจหลักในการประยุกต์ใช้กับหลักทานดังกล่าว และมีแนวทางการประยุกต์ใช้หลัก
ปิยวาจาในการปฏิบัติงานของ กลุ่มจิตอาสาได้ให้ความเห็นไปในทางเดียวกัน คือ พูดด้วย
ความสุภาพ นุม่ นวล ถูกกาลเทศะ และมีประโยชน์ และใช้ในทุกๆ กิจกรรมทีป่ ฏิบตั ิ รวมทัง้ มี
แนวทางการประยุกต์ใช้อตั ถจริยาในการปฏิบตั งิ านของกลุม่ จิตอาสาส่วนใหญ่ใช้หลักการคือ
การประยุกต์ใช้สงิ่ ของต่างๆของตนทีม่ อี ยูน่ ำ� มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ นื่ เป็นหลัก
ไม่วา่ จะเป็นวัตถุสงิ่ ของ หรือก�ำลังแรงกายแรงใจ ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสมานั
ตตตาในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสา ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับการให้ความสม�่ำเสมอ
ความต่อเนื่อง ความจริงใจในการปฏิบัติงานน�ำมาซึ่งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า กลุม่ จิตอาสาได้ปฏิบตั งิ านด้วยความความเมตตาความ
เอือ้ อาทร การให้ความช่วยเหลือด้วยความรัก ความปรารถนาดี ความเสียสละ น�ำมาซึง่ ความ
สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ฉะนั้นโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ควรมีนโยบายก�ำหนดรูป
แบบการท�ำงานจิตอาสาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่ต้องการรับบริการ
และสอดคล้องกับความเดื่อดร้อนของตนเอง
2. จากผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือเน้น
และให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความเสมอต้น เสมอปลาย การให้เกียรติซงึ่ กันและกัน ท�ำกิจกรรม
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อย่างต่อเนือ่ งและเป็นกันเอง ฉะนัน้ โรงพยาบาลนครพิงค์ เจ้าหน้าทีบ่ คุ ลากรทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิด
ชอบต่อกลุ่มจิตอาสาควรมีนโยบาย แนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสา
เพื่อเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สอดคล้องกับพันธกิจ นโยบาย ปรัชญาของโรงพยาบาล
3. จากผลการวิจยั พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุธรรมในการปฏิบตั งิ าน
ของกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการน�ำหลักธรรมในพระพุทธ
ศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการมีความสุขใน
ชีวิต ฉะนั้นนอกจากกลุ่มจิตอาสาแล้วบุคคลในหน่วยงานต่างๆ หรือกลุ่มจิตอาสาอื่นๆ ควร
น�ำหลักการเหล่านี้ไปก�ำหนดเป็นนโยบาย เช่นมีการอบรมให้ความรู้ และเผยแพร่กิจกรรม
อันเป็นประโยชน์ดงั กล่าว และควรมีการสนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้
กิจกรรมเหล่านี้มีความยั่งยืน
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