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Abstract 

The purpose of this study was to empirically validate the causal relationship model of 

volunteering behavior affected on retention in volunteer working of the elderly person. The sample 

consisted of 386 elderly persons who worked in public university, in Bangkok. The sample method 

was stratified random sampling. The questionnaires were used to collect data, Cronbach’s Alpha 

Coefficient between 0.90 - 0.94. The data were analyzed by structured equation modeling technique. 

The result showed that the proposed model fitted with the empirical data ( 2 = 416.16, df= 132,  

p= 0.00, 2 /df= 3.15, RMSEA= 0.07, SRMR= 0.08, GFI= 0.90, CFI= 0.98, NFI= 0.97). The result 

of path analysis showed that 1) Positive psychology had positive and direct effect on well-being  

(β = 0.89,   p < 0.05), 2) Social support and volunteering motivation had positive and direct effects on 

volunteering behavior (β = 0.26, 0.30, p < 0.05, respectively), 3) Well-being, Social support and 

volunteering behavior had positive and direct effected on retention in volunteer working (β = 0.14, 

0.25, 0.78, p < 0.05 ,respectively), 4) Volunteering behavior played a mediating role variable of the 

indirect effects between social support and retention in volunteer working (β = 0.09, p < 0.05), and   

5) Well-being played a mediating role variable of the indirect effects between positive psychology 

and retention in volunteer working (β = 0.08, p < 0.05).              
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รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา 
ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในการท างานอาสาของบุคลากรเกษียณอายุ 

ในมหาวิทยาลัยภาครัฐ1 

นิพิฐพนธ์  แสงด้วง2 
อังศินันท์ อินทรก าแหง3 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที่ส่งผลต่อการคง
อยู่ในงานอาสาของบุคลากรเกษียณอายุ ในมหาวิทยาลัยภาครัฐ กลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลากรเกษียณอายุ 
ที่เคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยภาครัฐ เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 386 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.90 ถึง 0.94 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที่ส่งผลต่อ
การคงอยู่ในงานอาสา มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หลังจากการปรับโมเดล ( 2 = 416.16, df= 132, 
p= 0.00, 2 /df= 3.15, RMSEA= 0.07, SRMR= 0.08, GFI= 0.90, CFI= 0.98, NFI= 0.97) ผลการทดสอบ
เส้นทางอิทธิพล พบว่า 1) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อสุขภาวะ (β = 0.89, p < 0.05) 
2) การได้รับการสนับสนุนทางสังคม และแรงจูงใจอาสา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมอาสา (β = 0.26, 
0.30, p < 0.05 ตามล าดับ) 3) สุขภาวะ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมอาสา มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อการคงอยู่ในการท างานอาสา (β = 0.14, 0.25, 0.78, p < 0.05 ตามล าดับ) 4) การได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคงอยู่ในการท างานอาสา ผ่านพฤติกรรมอาสา (β = 0.09, p < 0.05) และ               
5) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคงอยู่ในการท างานอาสา ผ่านสุขภาวะ (β = 0.08, p < 0.05) 

ค ำส ำคัญ:  พฤติกรรมอาสา  การคงอยู่ในการท างานอาสา  สุขภาวะ  ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก  วัยเกษียณอายุ 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 
 การท างานอาสา หรือ งานอาสาสมัคร เป็นลักษณะหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม (Pro-social Behavior) 
มีลักษณะของการท างานที่แตกต่างจากงานโดยทั่วไป งานอาสาเป็นงานที่สร้างประโยชน์ให้แก่บุคคลอ่ืน กลุ่ม
บุคคล ชุมชน รวมถึงสังคมโดยรวม เป็นรูปแบบการท างานที่เกิดจากความสมัครใจ ความเต็มใจ ท างานด้วยความ
เสียสละ โดยปราศจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ผลที่ได้คือ ความภาคภูมิใจ ความสุขทางใจ (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข , 
2539; สมพร เพทสิทธา, 2541; ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, 2548; ปฏิญญาอาสาสมัครไทย, 2544; Cnaan, Handy & 
Wadsworth, 1996; Wilson, 2000; Ramona, 2009)  
 นักวิชาการในหลายประเทศได้ท าการศึกษาถึงประโยชน์ของการเป็นอาสาสมัคร พบว่า การเข้ามาเกี่ยวข้อง
เป็นอาสาสมัครจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครเอง ขณะเดียวกันสังคมก็ยังได้รับประโยชน์จาก 
ความทุ่มเทของอาสาสมัคร สามารถประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล (สุนิตย์ เชรษฐาน และ วินย์ 
เมฆไตรภพ, 2548) ประโยชน์ที่ตัวอาสาสมัครได้รับจากการท างานอาสา อาทิเช่น การท างานอาสาก่อให้เกิดการ
พัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณ์ให้มีความมั่นคงสูงขึ้น ท าให้รู้สึกว่าชีวิตตนเองมีค่ามีประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม  
ซึ่งเป็นความรู้สึกเชิงบวกต่อตนเองในกลุ่มคนทุกช่วงวัย (ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ , 2548) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
อาสาสมัครวัยสูงอายุ เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยกันได้ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกับประชากรวัยต่างๆในสังคม โดยเป็นไปตามความความมุ่งหวังขององค์การ
อนามัยโลก ในประเด็น “การสร้างพฤฒิพลัง” (Active Aging) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ 
ความรู้ความสามารถ และภูมิปัญญาที่มีอยู่ประกอบกับร่างกายที่ยังแข็งแรง เข้ามามีส่วนร่วมในการท าประโยชน์
เพ่ือสังคม (รวี สัจจโสภณ , 2556) ทั้งนี้ในประเทศที่พัฒนาแล้วมองว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรอันมีค่าของ
ประเทศ และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม การท างานอาสาสมัครจึงเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างพฤฒิพลังให้กับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่เพ่ิงเกษียณอายุจากการท างาน ที่ยังมีความพร้อม
ในการท ากิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการดูแลตนเองและครอบครัว ซึ่งการท างานอาสาสมัครมิได้เป็นไปเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ แต่เป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจให้สามารถด ารงชีวิตหลังเกษียณได้อย่างภาคภูมิใจ มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ท าให้
ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และส่งผลดีต่อสุขภาพกายใจที่ดี ป้องกันการเจ็บป่วยและลดโอกาสการเกิด
โรคเรื้อรัง นอกจากนี้ยังช่วยลดภาวะซึมเศร้าจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย หน้าที่การงาน และสังคมแวดล้อม 
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2553) ขณะที่การศึกษาของมูลนิธิ European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Condition (2011) ยังพบว่า สิ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุ
ควรจะท างานอาสาสมัคร คือ การมีโอกาสได้ใช้ทักษะที่มีอยู่ การคงไว้และการพัฒนาเครือข่ายทางสังคม การลด
การแยกตัวจากสังคม การเพิ่มการยอมรับนับถือตนเอง และพบว่า โดยทั่วไปผู้สูงอายุที่ท างานอาสาสมัครจะระบุถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการท างานอาสา คือ การได้ช่วยเหลือชุมชน และการได้ช่วยเหลือสังคมโดยทั่วไป จะเห็นได้ว่า
คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการการท างานอาสาดังกล่าวข้างต้น องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จึงควรที่
จะส่งเสริมให้มีการสร้างกิจกรรมอาสาสมัครให้มากข้ึน (ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, 2548)  



136 | JBSD Journal of Behavioral Science for Development   Vol.8  No.2,   August 2016 ISSN 2228-9453 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา   ปีที่ 8  ฉบับที ่2   สิงหาคม 2559  ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 จากความส าคัญและประโยชน์ที่เกิดจากการท างานอาสาในกลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัย  
มีความสนใจที่จะศึกษาในประเด็น รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในการ
ท างานอาสา โดยมุ่งเน้นศึกษาในกลุ่มของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐวัยเกษียณอายุ ที่ท างานอาสาภายใต้บริบท
ของประสบการณ์การเป็นผู้กระท าประโยชน์เพ่ือบุคคลและสังคม ทั้งท างานอาสาในรูปแบบของอาสาสมัครที่เป็น
ทางการ หรืออาสาสมัครที่ไม่เป็นทางการ ผลการวิจัยที่ได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม
ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ มีความพร้อมและมีศักยภาพในการท างานอาสาสมัคร ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อตัว
บุคลากรเองและประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งเป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริม และเตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรผู้ที่ก าลังเข้าสู่วัยเกษียณให้ท างานอาสา เพ่ือให้เป็นผู้สูงอายุวัยเกษียณท่ีมีศักยภาพ สามารถจัดการสุขภาพ
และพ่ึงพาตนเองได้ ช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้ และมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติ ร่วมกับ
ประชากรกลุ่มวัยต่างๆในสังคมได้ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในการท างานอาสา
ของบุคลากรเกษียณอายุ ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ 

การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาการคงอยู่ในการท างานอาสาของบุคลากรเกษียณอายุ ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ 
ซึ่งการคงอยู่ในการท างานอาสา หมายถึง การกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานอาสาสมัครมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
อย่างน้อย 1 ปี ด้วยความเต็มใจ และเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับบุคคลและสังคม จนมี
ความรู้สึกผูกพัน ภาคภูมิใจ มีเจตคติที่ดี และมีความตั้งใจที่จะท างานอาสาต่อไป โดยท าการวัดใน 2 ประเด็นหลัก 
คือ ระยะเวลาที่ท างานอาสา หมายถึง ระยะเวลาที่บุคคลท ากิจกรรมอาสาตั้งแต่เริ่มท าครั้งแรกอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปี เป็นต้นไป (Thoits & Hewitt, 2001; Erlinghagen & Hank, 2005; Lum & Lightfoot, 
2005; Bonsdorff & Rantanen, 2011) และ ความตั้งใจที่จะคงอยู่ในการท างานอาสา หมายถึง ความปรารถนา
ของบุคคลที่จะท ากิจกรรมอาสาอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต  
 ส าหรับแนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุ ด้านบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม และพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อการ  
คงอยู่ในการท างานอาสา ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ 
แบนดูรา (Bandura, 1986) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ทางสังคม เป็นการเรียนรู้ที่เน้นที่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ภายใน โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการแสดงออก ซึ่งแนวคิดพ้ืนฐานของแบนดูราเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจาก
ปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง ฯลฯ กับปัจจัยด้านสภาพ  
แวดล้อม โดยแบนดูราเน้นว่าพฤติกรรมของบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียว 
แต่มาจากกระบวนการทางปัญญาด้วย โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีดังกล่าว เพ่ือก าหนดกลุ่ม 
ตัวแปรเชิงสาเหตุของการคงอยู่ในการท างานอาสา และก าหนดสมมติฐานการวิจัย ตามรายละเอียดดังนี้   
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1. พฤติกรรมอาสา แรงจูงใจอาสา กับการคงอยู่ในการท างานอาสา 

 พฤติกรรมอาสา หมายถึง การกระท ากิจกรรมใดๆ ที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ให้  กระท าด้วยความ
เสียสละ เพ่ือให้ความช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร สังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน 
ผลที่ได้จากการท ากิจกรรมอาสา คือ ความสุขใจ ความภาคภูมิใจ จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่ า บุคคล
เมื่อได้ร่วมท ากิจกรรมอาสามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จะท าให้ตระหนักถึงคุณค่าของงานอาสาและท าให้ยังคงท างาน
อาสาอย่างต่อเนื่องยาวนาน (Bussell & Forbes, 2003) สอดคล้องกับข้อค้นพบของนักวิชาการหลายคน ที่พบว่า 
บุคคลที่เคยท างานอาสาในปีที่ผ่านมา จะมีอัตราการคงอยู่ในงานอาสาในปัจจุบันสูงอย่างมีนัยส าคัญ (Cohen-
Callow, 2008; Oesterle et al. 2004 citing Paul A., 2008) ข้อค้นพบดังกล่าวเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่า 
พฤติกรรมอาสานั้นเป็นปัจจัยสาเหตุของการคงอยู่ในการท างานอาสา และจากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องยัง
พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลที่เป็นสาเหตุหนึ่งของพฤติกรรมอาสา คือ แรงจูงใจอาสา ซ่ึงเป็นความปรารถนาของบุคคล
ที่เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลกระท าพฤติกรรมอาสา และยังคงท างานอาสาอย่างต่อเนื่อง โดยที่แรงกระตุ้นในการ
ท างานอาสา เป็นสิ่งจูงใจหรือเป็นสิ่งที่ผลักดันให้บุคคลเข้าร่วมท างานอาสา ทั้งนี้เพ่ือการสร้างคุณค่าให้กับสังคม 
เพ่ือสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ เพ่ือการท าความเข้าใจและสนองความต้องการของตนเอง แรงจูงใจอาสาจึงเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมอาสา (Penner, 2002; Omoto & Snyder, 1995; Gustavo et al., 
2005) และยังพบว่านอกจากอิทธิพลทางตรงที่มีต่อพฤติกรรมอาสาแล้ว แรงจูงใจอาสา ยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
การคงอยู่ในการท างานอาสาด้วย (อนุ เจริญวงศ์ระยับ, 2552)  

2. สุขภาวะ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก กับการคงอยู่ในการท างานอาสา  
 สุขภาวะ หมายถึง สภาวะที่บุคคลมีความสมดุลทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญาหรือจิต
วิญญาณ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือภาวะคุกคามที่ก่อให้เกิดโรค เป็นภาวะที่สามารถตอบสนองต่อสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ จะส่งผลถึง
ความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ความสามารถในการท างานต่างๆ รวมถึงความสามารถในการท า
กิจกรรมอาสาอย่างต่อเนื่อง จากการประมวลเอกสารที่ผ่านมา พบว่า สุขภาวะของบุคคลเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
คงอยู่ในการท างานอาสา ยิ่งบุคคลมีสุขภาวะที่สมบูรณ์มากเท่าไรก็จะยิ่งส่งผลให้คงอยู่ในการท างานอาสาได้อย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน (Butrica, Johnso & Zedlewski, 2007; Cohen-Callow, 2008) และพบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่
จะส่งผลให้บุคคลมีสุขภาพที่สมบูรณ์ คือ การที่มีบุคคลมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Sin & Lyubomirsky, 2009; 
Avey et al., 2011) ซึ่งทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกนั้นเป็นจิตลักษณะของบุคคล จะส่งผลให้มีสมรรถภาพทางจิตใจ 
ที่ยืดหยุ่น มีสติ มีพลังใจทางบวก (Luthans, Youssef & Avolio, 2007) และช่วยป้องกันจากความเจ็บป่วย 
ทั้งทางด้านจิตใจ และด้านร่างกายได้ (Hmielesk & car, 2007) แสดงให้เห็นว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้บุคคลมีสุขภาวะที่ดี   
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3. การได้รับการสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมอาสา กับการคงอยู่ในการท างานอาสา 
 การสนับสนุนทางสังคม เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนและผู้รับการสนับสนุน 
การสนับสนุนทางสังคมก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกในด้านต่างๆ จากการศึกษาของ Brown et al. (2011) พบว่า สาเหตุ
ประการหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักต่อการท ากิจกรรมอาสา และการคงอยู่ในการท างานอาสาของผู้สูงอายุ คือ การได้รับ
การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง เช่น ครอบครัวหรือคู่สมรส ทั้ งในด้านอารมณ์ ความรู้สึก และด้านทรัพยากรที่
จ าเป็นต่อการท างานอาสา นอกจากนั้นผลการวิจัยของ Omoto & Snyder (1995), โกศล  มีความดี (2547) และ
การวิจัยของ อนุ  เจริญวงศ์ระยับ (2552) ยังแสดงให้เห็นว่าการได้รับการสนับสนุนทางสังคม เป็นตัวแปรส าคัญท่ีมี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการท างานอาสา 
 จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ ที่มีอิทธิพล
ต่อการคงอยู่ในการท างานอาสา ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ผู้วิจัยได้น ามาก าหนดความสัมพันธ์
ระหว่าง ตัวแปรต่างๆ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงตามภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย  
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่สร้างขึ้น มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อยตาม

เส้นทางอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ได้แก่ 1) แรงจูงใจอาสา และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมอาสา 2) การได้รับการสนับสนุนทางสังคม สุขภาวะ และพฤติกรรมอาสา มีอิทธิพลทางตรงต่อการคงอยู่
ในการท างานอาสา 3) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคงอยู่
ในการท างานอาสา โดยผ่านสุขภาวะ และ 4) แรงจูงใจอาสา และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อการคงอยู่ในการท างานอาสา โดยผ่านพฤติกรรมอาสา 

แรงจูงใจอาสา 
- การให้คุณค่า 
- การเข้าสังคม 
- การสนองความตอ้งการ 
- การปกป้องตนเอง 

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 
- ความหวัง 
- การมองโลกในแง่ด ี
- การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
- ความหยุ่นตัว 

การได้รับการสนับสนุนทางสังคม 
- การได้รับการสนับสนุนจากครอบครวั 
- การได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน 

พฤติกรรมอาสา 
- ช่วยเหลือผู้ประสบความทกุข์ยาก 
- ช่วยเหลือบริการผู้อืน่ที่ไมรู่้จกั 
- กิจกรรมแก้ไขปัญหาสังคม 
- กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วม 

สุขภาวะ 
- สุขภาวะทางกาย 
- สุขภาวะทางจติ 
- สุขภาวะทางสังคม 
- สุขภาวะทางปัญญา 

 

การคงอยู่ในการท างานอาสา 
- ระยะเวลาทีท่ างานอาสา 
- ความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานอาสา 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal relationships) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มบุคคลอายุตั้งแต่ 60–75 ปี 
ที่เคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยภาครัฐ เขตกรุงเทพมหานคร ท าการก าหนดขนาดตัวอย่างตามแนวคิดของ  
Kline (2005) โดยในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ขนาดตัวอย่างควรอยู่ระหว่าง 10 - 20 คน ต่อหนึ่งตัวแปรสังเกต 
ทั้งนี้ในโมเดลการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนตัวแปรสังเกต จ านวน 20 ตัวแปร ดังนั้น ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมควรอยู่
ระหว่าง 200 - 400 คน และท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยก าหนดให้
มหาวิทยาลัยภาครัฐ เขตกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยการสุ่ม แล้วท าการจ าแนกมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิม กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
สุ่มเลือกมหาวิทยาลัยกลุ่มละ 2 แห่ง และค านวณหาขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรของมหาวิทยาลัยนั้นๆ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม จ านวน 800 ฉบับ ซึ่งคิดเป็น 2 เท่า ของขนาดตัวอย่างเพ่ือ
ชดเชยกรณีที่อัตราการตอบกลับไม่ครบ และเพ่ือคัดแยกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ตรงตามค านิยามของ
การคงอยู่ในงานอาสา ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 465 ฉบับ คิดเป็นอัตรา
การตอบกลับ ร้อยละ 58.13 และเมื่อน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง และตรงตามนิยามของการคงอยู่ในงาน
อาสา ว่าต้องท างานอาสาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี พบว่าจ านวนของแบบสอบถามที่ใช้ได้จริงในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ 386 ฉบับ ซึ่งถือว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวปัจจัยเชิงสาเหตุของการคงอยู่ใน
การท างานอาสา โดยแบ่งออกเป็น 7 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับการคงอยู่ในงานอาสา โดยแบ่งการวัด
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ระยะเวลาที่คงอยู่ในงานอาสา ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 
“ไม่เคยท าเลย” ถึง “ท าต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี” และ 2) ความตั้งใจคงอยู่ในงานอาสา ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมอาสา ลักษณะ
ข้อค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตั้ งแต่ “ไม่ เคยท าเลย” ถึง “ท าปีละ 7 ครั้ง ขึ้นไป” ส่วน
แบบสอบถาม ตอนที่ 4 - 7 ได้แก่ การสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจอาสา สอบถามเกี่ยวกับสุขภาวะ สอบถามเกี่ยวกับ
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และสอบถามเกี่ยวกับการได้รับการสนับสนุนทางสังคม มีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบ           
มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด”  
 ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของ 
ครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis) ผลการตรวจสอบพบว่า ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
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ทั้งฉบับ ประเมินจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของ ครอนบัค มีค่าอยู่ระหว่าง 0.90 ถึง 0.94 ผลการวิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมั่นเชิงประกอบ (Composite Reliability: CR)  ซึ่งเป็นค่าที่สะท้อนว่าชุดของตัวแปรสังเกตได้ สามารถวัดตัวแปร
แฝงที่เป็นโครงสร้างได้ดีเพียงใด โดยค่าที่ได้ควรไม่น้อยกว่า 0.70 จึงจะบ่งชี้ว่ามีความเชื่อมั่นสูง (Hair et al., 2010) 
พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.70 ถึง 0.93 ส่วนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้าง ของรูปแบบการวัดตัวแปรแฝง ทั้ง 6 รูปแบบ คือ รูปแบบการวัดการคงอยู่ในการท างานอาสา รูปแบบการ
วัดพฤติกรรมอาสา รูปแบบการวัดแรงจูงใจอาสา รูปแบบการวัดสุขภาวะ รูปแบบการวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และ
รูปแบบการวัดการได้รับการสนับสนุนทางสังคม พบว่า ทุกรูปแบบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า
ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน ภายหลังการปรับแก้ อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ทุกรูปแบบการวัด และเมื่อพิจารณาค่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมด พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.94 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทุกตัวแปร แสดงว่าทุกรูปแบบการวัดมีความตรงเชิงโครงสร้าง รายละเอียดผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแสดง
ดังตาราง 1 

ตาราง 1  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง และค่าความเชื่อมั่น 

ชื่อตัวแปร 
จ านวน

ข้อ 

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
น้ าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) 

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า

ของ ครอนบาค (α) 

ความเชื่อมั่นเชงิ
ประกอบ (CR) 

1. การคงอยู่ในการท างานอาสา (ค่า α ทั้งฉบับ =0.90) 

1.1 ระยะเวลาที่ท างานอาสา 15 0.89 0.89 0.37 - 0.82 

1.2 ความตั้งใจคงอยู่ในงานอาสา 4 0.87 0.93 0.82 - 0.90 
2 =331.79, df=123, P=0.00, RMSER=0.06, SRMR=0.08, GFI=0.92, CFI=0.98, NFI=0.96 

2. พฤติกรรมอาสา (ค่า α ทั้งฉบับ = 0.93) 

2.1 ช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก 4 0.85 0.84 0.67  - 0.83 

2.2 ช่วยเหลือบริการผู้อื่นที่ไม่รู้จัก 6 0.79 0.84 0.42 - 0.80 

2.3 กิจกรรมแก้ไขปัญหาสังคม 3 0.87 0.89 0.82 - 0.88 
2.4 กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วม 2 0.79 0.70 0.69 - 0.77 
2 =162.01, df=70, P=0.00, RMSER=0.05, SRMR=0.04, GFI=0.95, CFI=0.99, NFI=0.99 

3. แรงจูงใจอาสา (ค่า α ทั้งฉบับ = 0.94) 

3.1 การให้คุณค่า 5 0.89 0.89 0.74 - 0.86 

3.2 การเข้าสังคม 5 0.84 0.76 0.58 - 0.81 
3.3 การสนองความต้องกา 4 0.77 0.70 0.33 - 0.87 

3.4 การปกป้องตนเอง 5 0.87 0.85 0.65 - 0.80 
2 =162.01, df=70, P=0.00, RMSER=0.05, SRMR=0.04, GFI=0.95, CFI=0.99, NFI=0.99 

4. สุขภาวะ (ค่า α ทั้งฉบับ = 0.91) 

1.1 สุขภาวะทางกาย 2 0.87 0.88 0.86 - 0.91 
1.2 สุขภาวะทางจิต 4 0.73 0.73 0.52 - 0.76 

1.3 สุขภาวะทางสังคม 4 0.74 0.74 0.61 - 0.70 

1.4 สุขภาวะทางปัญญา 6 0.89 0.89 0.63 - 0.88 
2 =263.82, df=91, p=0.000, RMSER=0.07, SRMR=0.054, GFI=0.93, CFI=0.98, NFI=0.97 
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ตาราง 1  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง และค่าความเชื่อมั่น(ต่อ) 

ชื่อตัวแปร 
จ านวน

ข้อ 

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
น้ าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) 

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า

ของ ครอนบาค (α) 

ความเชื่อมั่นเชงิ
ประกอบ (CR) 

5. ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (ค่า α ทั้งฉบับ = 0.94) 

5.1 การรับรู้ความสามารถของตนเอง 6 0.88 0.87 0.67 - 0.79  
5.2 ความหวัง 5 0.84 0.86 0.65 - 0.77  

5.3 การมองโลกในแง่ด ี 5 0.88 0.83 0.65 - 0.75  

5.4 ความหยุ่นตัว 5 0.85 0.83 0.63 - 0.78  
2 =362.99, df=173, P=0.00, RMSER=0.05, SRMR=0.04, GFI=0.92, CFI=0.99, NFI=0.98 

6. การได้รับการสนับสนุนทางสังคม (ค่า α ทั้งฉบับ = 0.94) 
6.1 การสนับสนุนจากครอบครับ 9 0.91 0.91 0.67 - 0.80 

6.2 การสนับสนุนจากเพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน 8 0.92 0.93 0.68 - 0.90 
2 =256.30, df=91, P=0.000, RMSER=0.06, SRMR=0.05, GFI=0.93, CFI=0.99, NFI=0.98  

 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดตัวแปร 
การวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product 
moment correlation coefficient) ท าการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบการวัดตัวแปรแฝงด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน และท าการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐาน 
การวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) โดยพิจารณาจากค่าดัชนีตรวจสอบความ

กลมกลืนของโมเดล ได้แก่ ค่า ไค-สแควร์ ( 2 ) ค่าสัดส่วนระหว่างไค-สแควร์ และองศาความอิสระ ( 2 /df) ค่า 
RMSEA ค่า SRMR ค่า CFI ค่า GFI และค่า NFI โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ ค่าไค-สแควร์ ควรมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ค่า 2 /df ควรมีอัตราส่วนไม่เกิน 5 ค่า RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 ค่า SRMR ควรมีค่าไม่เกิน 
1.00 ค่า CFI ต้องไม่ต่ ากว่า 0.90 ค่า GFI ต้องไม่ต่ ากว่า 0.90 และ ค่า NFI ต้องไม่ต่ ากว่า 0.90 (Kline, 2005) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 72.20) มีอายุเฉลี่ย เท่ากับ 67.61 ปี (SD=6.63) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 55.40) และนับถือ
ศาสนาพุทธมากท่ีสุด (ร้อยละ 95.90) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตท้ัง 20 ตัวแปร ของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในภาพรวม พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -0.01 ถึง 0.83 ซึ่งถือว่าเป็น
ค่าที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที่ส่งผลต่อการคง
อยู่ในการท างานอาสากับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น มีความกลมกลืน
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กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ ภายหลังการปรับแก้ อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 

ได้ แก่  ค่ า  Chi-Square= 416 .16 , df= 132 , p= 0 .00 , 2 /df= 3 .15 , RMSEA= 0 .07 , SRMR= 0 .08 ,  
GFI= 0.90, CFI= 0.98, NFI= 0.97) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสุขภาวะ พฤติกรรมอาสา และการคง
อยู่ในการท างานอาสา มีค่าเท่ากับ 0.80 , 0.27 และ 0.55 ตามล าดับ  โดยตัวแปรสาเหตุภายในรูปแบบ
ความสัมพันธ์สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสุขภาวะ พฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการท างาน
อาสา ได้ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 27.00 และ ร้อยละ 55.00 ตามล าดับ ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ
ตัวแปร พบว่า  1) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.89 2) แรงจูงใจอาสา และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมอาสา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.30 และ 0.26 ตามล าดับ 
3) การได้รับการสนับสนุนทางสังคม สุขภาวะ และพฤติกรรมอาสา มีอิทธิพลทางตรงต่อการคงอยู่ในการท างาน
อาสา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.25, 0.14 และ 0.78 ตามล าดับ  
4) การได้รับการสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคงอยู่ในการท างานอาสา โดยผ่านพฤติกรรมอาสา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.09 และ 5) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก  
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคงอยู่ในการท างานอาสา โดยผ่านสุขภาวะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.08 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ยอมรับสมมติฐานหลัก และสมมติฐานย่อย  
ทุกข้อ ผลการประมาณค่าภายในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ แสดงรายละเอียดตามตาราง 2 และ 
ภาพประกอบ 2 

ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (β) ของตัวแปรสาเหตุไปยังตัวแปรผลภายในรูปความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ปรับแก้ 

ตัวแปร 
สุขภาวะ 

(R2= 0.80) 
พฤติกรรมอาสา 

(R2= 0.27) 
การคงอยู่ในการท างาน

อาสา (R2= 0.55) 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 0.89* - 0.89* - - - - 0.08* 0.08* 

แรงจูงใจอาสา - - - 0.30* - 0.30* - 0.22* 0.22* 
การไดร้ับการสนับสนุนทางสังคม - - - 0.26* - 0.26* 0.25* 0.09* 0.34* 

สุขภาวะ - - - - - - 0.14* - 0.14* 
พฤติกรรมอาสา - - - - - - 0.78* - 0.78* 
2 =416.16, df= 132, p= 0.00, 2 /df= 3.15, RMSEA= 0.07, SRMR=0.08, GFI=0.90, CFI=0.98, NFI=0.97 

DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct effect) IE หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) TE หมายถึง อิทธิพลโดยรวม 
(Total effect)  
* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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หมายเหตุ : * = มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในการท างานอาสา 

อภิปรายผล 
 จากการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในการท างาน
อาสา พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ภายหลังการปรับ 
ถึงแม้ว่าค่า ไค-สแควร์ จะมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด อาจเนื่องมาจาก 1) ความซับซ้อนของ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีเส้นอิทธิพลหรือค่าพารามิเตอร์จ านวนมาก 2) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด
ใหญ่ และ 3) ค่าไค-สแควร์ เป็นค่าที่มีความไวต่อการละเมิดข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจงแบบปกติหลาย
ตัวแปร (Multivariate Normality) (Kline, 2005) ดั งนั้ น  จึ งพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจากค่าอ่ืน ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ทุกค่า และพบว่า เส้นอิทธิพลภายในสมการ
โครงสร้างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกเส้น ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานย่อยของการวิจัยทุกข้อ ทั้งนี้เพราะ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ของ 

การให้คุณค่า 

การเข้าสังคม 

การสนองความต้องการ 

การปกปอ้งตนเอง 

ความหวัง 

การมองโลกในแง่ด ี

การรับรู้ความสามารถฯ 

ความหยุ่นตวั 

ครอบครัว 

เพื่อน 

ช่วยเหลือบรกิารฯ 

แก้ไขปัญหาสังคมฯ 

สร้างการมีส่วนร่วมฯ 

ความตั้งใจฯ 

 

สุขภาวะ 

การได้รับการ

สนับสนุนทางสังคม 

ทุนทางจิตวิทยา

เชิงบวก 

การคงอยู่ในการ

ท างานอาสา 

พฤติกรรม

อาสา 

 

แรงจูงใจอาสา 

สุขภาวะทางกาย 

สุขภาวะทางจิต 

สุขภาวะทางสังคม 

สุขภาวะทางปัญญา

ปัญญา 

ระยะเวลาฯ 

ช่วยเหลือผู้ประสบฯ 

0.81* 

0.88* 

0.72* 

0.76* 

0.84* 

0.79* 

0.87* 

0.83* 

0.73* 

0.82* 

0.87* 

0.98* 

0.80* 

0.72* 

0.78* 

0.55* 

0.31* 

0.65* 

0.92* 

0.82* 

0.30* 

0.26* 

0.25* 

0.78* 

0.14* 0.89* 
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Bandura (1986) ที่อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคล และจากศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุของการคงอยู่ในการท างานอาสา ของ Penner (2002) ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการของ
การตัดสินใจเป็นอาสาสมัคร การท างานอาสาในระยะเริ่มต้น และการคงอยู่ในการท างานอาสา หรือการเป็น
อาสาสมัครที่ยั่งยืน ร่วมกับการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ในการท างานอาสา (ภูมิ นริศชาติ, 2547; 
Bonsdorff, & Rantanen, 2011 ; Corporation for National & Community Service, 2012 ) จึ งท า ให้
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพล ตามสมมติฐานย่อยของการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

1. แรงจูงใจอาสา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมอาสา และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคงอยู่ในการ
ท างานอาสา โดยผ่านพฤติกรรมอาสา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ แรงจูงใจอาสา เป็นความ
ปรารถนาของบุคคลที่เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลกระท าพฤติกรรมอาสา และยังคงท างานอาสาอย่างต่อเนื่อง                
ข้อค้นพบจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า หากยิ่งผู้สูงอายุมีแรงจูงใจที่จะท างานอาสาสมัคร ทั้งแรงจูงใจในการให้
คุณค่า การเข้าสังคม การท าความเข้าใจและสนองความต้องการของตนเอง และการปกป้องตนเอง มากเท่าไร ก็จะ
ยิ่งส่งเสริมให้เข้าร่วมท างานอาสาสมัคร ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการ มากข้ึนเท่านั้น ข้อค้นพบ
ดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัยของ ภูมิ นริศชาติ (2547) ที่ศึกษาถึงการท างานภายหลังเกษียณอายุราชการของ
บุคคลากรมหาวิทยาลัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลอย่างมากในการท างานอาสาสมัคร ภายหลังเกษียณอายุ คือ ความ
ต้องการทางสังคม และการยอมรับ และยังพบว่าส่วนมากต้องการท างานภายหลังเกษียณ เพราะได้ใช้ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่มี ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และสังคม และสอดคล้องกับการวิจัยของ Mowen & 
Sujan (2005) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ และพฤติกรรมอาสา พบว่า แรงจูงใจทั้ง 6 ประเภท คือ 
การให้คุณค่า การท าความเข้าใจ หน้าที่การงาน การเข้าสังคม การปกป้องตนเอง และการสนองความต้องการของ
ตนเอง มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมอาสา และการวิจัยของ Penner (2002) ที่ได้พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของอาสาสมัครที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอาสาสมัครที่ยั่งยืน 
พบว่า แรงจูงใจในการท างานอาสา เป็นปัจจัยสาเหตุหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการท างานอาสาของอาสาสมัคร 

2. การได้รับการสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการ
ท างานอาสา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลของการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ยิ่งผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัว คนรอบข้าง รวมถึง เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน มากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เข้าร่วม
ท ากิจกรรมอาสาเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม และยังคงท างานอาสานั้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่การได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมเป็นเรื่องของการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนและผู้รับการ
สนับสนุน ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก  ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัย ของ 
Brown et al. (2011) ที่ ได้ท าการศึกษาเพ่ืออธิบายและท าความเข้าใจในกระบวนการ การเข้าสู่การเป็น
อาสาสมัครของผู้สูงอายุ พบว่า สาเหตุประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเป็นอาสาสมัคร และการคงอยู่ในการท างาน
อาสาสมัครของผู้สูงอายุ คือ การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว หรือ คู่สมรส ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึก และ
ด้านทรัพยากรที่จ าเป็นในการท างานอาสา และสอดคล้องกับการวิจัยของ โกศล มีความดี (2547) ที่พบว่า การ
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ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากประชาชนของข้าราชการต ารวจ จะช่วยส่งเสริม ให้มีจิตสาธารณะสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับ การวิจัยของ Omoto & Snyder (1995) และการวิจัยของ  
อนุ  เจริญวงศ์ระยับ (2552) ที่พบว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวแปรส าคัญที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการ
อาสาสมัครอย่างยั่งยืน 

3. สุขภาวะ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ และการคงอยู่ในการท างานอาสา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับที่ระดับ 0.05 ข้อค้นพบจากวิจัยแสดงให้เห็นว่า หากผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้ยังคงอยู่และ
สามารถท างานอาสาสมัครได้อย่างต่อเนื่อง สุขภาวะของบุคคลเป็นสภาวะที่มีความสมดุลทั้งทางกาย ทางจิต ทาง
สังคม และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือภาวะคุกคามที่ก่อให้เกิดโรค เป็นภาวะที่บุคคล
สามารถตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต เพ่ือการบรรลุสู่เป้าหมายของการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ จะส่งผลถึงความสามารถในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ความสามารถในการท างานต่างๆ รวมถึงความสามารถในการท ากิจกรรมอาสาอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา เช่น การวิจัยของ Butrica, Johnson & 
Zedlewski (2007) ที่ได้ท าการศึกษาระยะยาว โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้เกษียณอายุ ที่ท างานอาสาสมัครอย่างเป็น
ทางการ ในองค์กรศาสนา องค์ทางการศึกษา องค์กรทางด้านสุขภาพ และองค์กรอ่ืนๆ พบว่า อาสาสมัคร  
ที่มีสุขภาพที่ดีมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในการท างานอาสาอย่างต่อเนื่อง และในทางตรงข้ามอาสาสมัครสูงอายุที่มีภาระ
ที่ต้องดูแลสุขภาพตนเอง มีแนวโน้มที่จะออกจากการท างานอาสา และสอดคล้องกับการวิจัยของ Cohen-Callow 
(2008) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกจากองค์กรอาสาสมัคร ของอาสาสมัครที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี 
ขึ้นไป พบว่า ภาวะสุขภาพ มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบ ต่อการออกจากการท างานอาสา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
อาสาสมัครที่มีภาวะสุขภาพที่ดี จะส่งผลให้การออกจากการท างานอาสาลดลง หรือท าให้อาสาสมัครยังคงอยู่  
ในงานอาสาอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น 

4. พฤติกรรมอาสา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก ต่อการคงอยู่ในการท างานอาสา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การท างานอาสาของผู้สูงอายุ ทั้งในรูปของงานอาสาที่เป็นทางการ 
หรืองานอาสาที่ไม่เป็นทางการ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความตั้งใจและคงอยู่ในการท างาน
อาสาอย่างต่อเนื่อง ข้อค้นพบดังกล่าวอธิบายได้ด้วยแนวคิดวงจรชีวิตการท างานอาสา (Volunteer Life Cycle) 
ของ Bussell & Forbes (2003) ที่ได้อธิบายว่า การที่บุคคลคงอยู่ในการท างานอาสาอย่างต่อเนื่องยาวนานนั้น 
เริ่มจากการได้รับการชักชวน สนับสนุน เกิดแรงจูงใจ ให้เข้าร่วมท างานอาสา จนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของ
งานอาสา และท้ายที่สุดส่งผลให้บุคคลได้ท างานอาสาอย่างต่อเนื่อง และข้อค้นพบจากการวิจัยยังสอดคล้องกับการ
วิจัยของ Penner & Finkelstein (1998) และการวิจัยของ  Grube & Piliavin (2000) ที่พบว่า เวลาที่อุทิศให้กับ
การท างานอาสาในระยะแรก เป็นตัวแปร ที่ท านายเวลาที่อุทิศให้กับการท างานอาสาในระยะต่อมา และการวิจัย
ของ Oesterle et al. (2004) citing Paul A. G. (2008) พบว่า บุคคลที่เคยท างานอาสาในปีที่ผ่านมา จะมีอัตรา
การคงอยู่ในงานอาสาในปัจจุบันสูงอย่างมีนัยส าคัญ และสอดคล้องกับข้อค้นพบในงานวิจัยของ Cohen-Callow 
(2008) ที่พบว่า ประสบการณ์การท างานอาสาของผู้สูงอายุ มีอิทธิพลโดยตรงเชิงลบ ต่อการออกจากการท างาน
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อาสา แสดงให้เห็นว่า อาสาสมัครที่มีประสบการณ์การท างานอาสายิ่งมาก จะท าให้การออกจากการท างานอาสา
ลดลง หรือท าให้อาสาสมัครยังคงอยู่ในงานอาสาอย่างต่อเนื่องเพ่ิมมากข้ึน 

5. ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ สุขภาวะ และมีอิทธิทางอ้อมต่อการคงอยู่ในการ
ท างานอาสา ผ่านสุขภาวะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า หากผู้สูงอายุมีทุน
ทางจิตวิทยาเชิงบวก ในระดับสูงก็จะยิ่งส่งผลให้เป็นผู้ที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น ทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุข
ภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกนั้นเป็นจิตลักษณะของบุคคล ผู้ที่มีทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก จะมีแรงจูงใจทางบวก จะส่งผลให้มีสมรรถภาพทางจิตใจที่ยืดหยุ่น มีสติ มีพลังใจทางบวก 
(Luthans, Youssef & Avolio, 2007) และช่วยป้องกันจากความเจ็บป่วยทั้งทางด้านจิตใจ และด้านร่างกายได้ 
(Hmielesk & car, 2007) ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Sin & Lyubomirsky (2009) ได้ท าการ
สังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน จากงานวิจัยจ านวน 51 เรื่อง พบว่า มีงานวิจัยที่ศึกษาอิทธิพลของ
จิตวิทยาเชิงบวก ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะ และภาวะซึมเศร้า จ านวน 49 เรื่อง มีค่าขนาดอิทธิพลแบบไม่ถ่วง
น้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 0.29 และ 0.31 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะ 
อย่างชัดเจน และยังสอดคล้องกับ การวิจัยของ  Avey et al. (2011) ที่ได้ท าการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์
อภิมานเช่นกัน พบว่า ขนาดอิทธิพลเฉลี่ย ของงานวิจัยที่ศึกษาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิต 
มีค่าเท่ากับ 0.40 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายิ่งบุคคลมีทุนทางจิตวิทยาสูงเท่าไรก็จะยิ่งท าให้มีสุขภาวะทางจิตดีขึ้นมาก
เท่านั้น และในทางตรงข้าม ยังพบว่า ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของงานวิจัยที่ศึกษาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ที่ส่งผลต่อ
ความเครียดหรือความวิตกกังวล มีค่าเท่ากับ -0.20 แสดงว่า ยิ่งบุคคลมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกสูงมากเท่าไร  
ก็จะยิ่งท าให้มีความเครียดหรือความวิตกกังวลลดน้อยลงหรือส่งผลให้บุคคลนั้นมีสุขภาวะทางจิตดีขึ้นเท่านั้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผลจากการวิจัยครั้งนี้ พบตัวแปรสาเหตุ ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม สุขภาวะ พฤติกรรม

อาสา แรงจูงใจอาสา และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในการท างานอาสา ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน น าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเพ่ือสร้างความพร้อม 
ส่งเสริมพัฒนา หรือสร้างโปรแกรมพัฒนา ให้เกิดคุณลักษณะตามลักษณะของตัวแปรสาเหตุนั้นๆขึ้นในตัวบุคคล
เพ่ือพัฒนาบุคคลให้ร่วมท างานอาสาและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและตนเอง ต่อไป 

2. ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ตัวแปรที่ร่วมอธิบายพฤติกรรมอาสา สามารถอธิบายความแปรปรวน   
ได้ร้อยละ 27.00 และ ตัวแปรที่ร่วมอธิบายการคงอยู่ในการท างานอาสา สามารถอธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 
55.00 แสดงว่ายังมีตัวแปรอ่ืนอีกที่สามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมอาสา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้  
ยังไม่ได้น ามาศึกษา ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรพิจารณาน าตัวแปรสาเหตุอ่ืน เช่น ตัวแปรสาเหตุจากทฤษฎี
ต้นไม้จริยธรรม มาอธิบายร่วมด้วย 

3. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ท าการศึกษาพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการท างานอาสา ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ท างานอาสา ในรูปแบบที่เป็นภายใต้องค์กรต่างๆ และรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ที่ไม่ได้ท างานอาสา
ภายใต้องค์กรใดๆ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมีบริบทการท างานที่ต่างกัน ปัจจัยสาเหตุที่ท าให้ยังคงอยู่ในการท างานอาจ
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ต่างกัน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรพิจารณาศึกษางานอาสาสมัครในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
และควรขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังกลุ่มวัยอ่ืนๆ เช่น วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน เป็นต้น เพ่ือให้สามารถตอบค าถาม
การวิจัย ให้มีความครอบคลุมและละเอียดมากยิ่งขึ้น 
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