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Abstract  

The volunteer work  is not for a living. But it is proud, honor  and dignity which impact a healthy and 
decreased depression for a better quality of life after retirement. The purposes of this mixed methods 
research were 1) to study the readiness preparation to volunteer working, and 2) to develop and compare 
the causal relationship models of self- wellness management related to volunteer working between the 
faculty group and academic supporter group in university. There are 6 persons who working volunteer 
by in-depth interview. The samples included 566 university staff using to analyze in a questionnaire 
with reliability of 0.90-0.95. The qualitative resultsshowed that 1) the university staff to be pro-social 
personality was socialized by family, school, and religion agents since early childhood to adult age with 
work socialization, and 2) the condition of  university staff to be the volunteer worker was the 
supporting from family and colleague, hope, self- efficacy,  optimize, and good health.  For quantitative 
datashowed that  1) a causal relationship model of self- wellness management related to volunteer 
working of university staff  was consistent with an empirical data ( Chi-Square= 2.71, df=3, p-value= 
0.44 RMSEA= 0.00, SRMR=0.01, GFI= 1.00, NFI= 1.00, CFI= 1.00, Chi-Square/df= 0.90 ), and 2) 
volunteer working behavior that got direct influence from positive psychology capital, self- wellness 
management, socialization to volunteer working, and social support from their family. (effect size = 
0.23, 0.16, 0.14  and  0.11  respectively), and  invariance analysis of a model of  self- wellness 
management related to volunteer working of university staff found that no difference between a faculty 
group and a supporter group. And socialization in volunteer workinghad influence self-wellness 
managementsignificantdifferencebetween afaculty group and a supporter group. (x2= 4.38, df=1, 
p=0.04) 
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การเตรียมพรอมสูการทํางานอาสาและการพัฒนารูปแบบความสมัพันธเชิงสาเหตุของการ

จัดการสุขภาวะตนเองท่ีเก่ียวของกับการทํางานอาสาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย2

1 
 

อังศินันท อินทรกําแหง3

2 
 

บทคัดยอ 

การทํางานอาสาสมัครไมไดเปนไปเพ่ือการเลี้ยงชีพ แตเปนการหลอเลี้ยงจิตใจใหสามารถดํารงชีวิตหลังเกษียณได

อยางภาคภูมิใจ มีเกียรติมีศักดิ์ศรี จะสงผลดีตอสุขภาพกายใจลดภาวะซึมเศราสงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีหลังเกษียณ 

ในการวิจัยครั้งนี้ จึงสนใจศึกษาในชวงวัยท่ีกําลังจะเขาสูการเกษียณอายุเพ่ือการทํางานอาสา จึงใชวิธีวิจัยแบบผสาน

วิธี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการเตรียมพรอมกอนเกษียณสูการทํางานอาสา และ 2) พัฒนาและเปรียบเทียบ

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเองท่ีเก่ียวของกับการทํางานอาสาของบุคลากร

มหาวิทยาลัยระหวางกลุมบุคลากรสายวิชาการ กับกลุมสนับสนุนวิชาการโดยเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยการ

สัมภาษณเชิงลึกกับบุคลากรท่ีมีการทํางานอาสาอยางตอเนื่องจํานวน 6 คน เก็บขอมูลเชิงปริมาณกับบุคลากรรวม

จํานวน 566 คนจากแบบสอบถามท่ีมีคาความเชื่อม่ันอยูระหวาง 0.90–0.95 ผลกรณีศึกษาจากผลการสัมภาษณ 

พบวา 1) การเตรียมพรอมใหบุคคลมีบุคลิกภาพท่ีชอบชวยเหลือสังคมนั้นเกิดข้ึนจากการถายทอดทางสังคมจาก

ครอบครัว สถานศึกษา รวมถึงความเชื่อทางศาสนาตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยผูใหญทํางาน และ 2) เง่ือนไขท่ีทําให

บุคลากรไดทํากิจกรรมอาสา ไดแก การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว จากเพ่ือนมีความหวัง การมองเห็น

ความสามารถของตนเอง การมองโลกในแงดี รวมท้ังมีสุขภาพทางรางกายและจิตดี ซ่ึงมูลเหตุดังกลาวนําไปสูการ

พัฒนาและทดสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุในการศึกษาเชงิปริมาณซ่ึงผลการศึกษาพบวา 1) รูปแบบความสัมพันธเชงิ

สาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเองท่ีเก่ียวของกับการทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัย มีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ (Chi-Square = 2.71, df = 3, p-value = 0.44 RMSEA = 0.00, SRMR = 0.01, GFI = 1.00, NFI = 1.00, 

CFI = 1.00, Chi-Square/df = 0.90) และ 2) พฤติกรรมการทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัยไดรับอิทธิพลทางตรง

จากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก การจัดการสุขภาวะตนเอง การไดรับการถายทอดสูการทํางานอาสา การสนับสนุนทาง

สังคมจากครอบครัว (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.23, 0.16, 0.14 และ 0.11 ตามลําดับ สวนผลการวิเคราะห

ความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเองท่ีเก่ียวของกับการทํางานอาสา

ของบุคลากรมหาวิทยาลัย พบวา ไมแตกตางกันระหวางกลุมบุคลากรสายวิชาการและกลุมสนับสนุนวิชาการ แตพบ

คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรการไดรับการถายทอดสูการทํางานอาสาท่ีสงผลตอการจัดการสุขภาวะตนเอง มี

ความแตกตางกันระหวางกลุม (x2 = 4.38, df = 1, p = 0.04) 

คําสําคัญ: รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ การเตรียมพรอมสูการทํางานอาสา ทุนจิตวิทยาเชิงบวก  การจัดการสุข

ภาวะตนเอง การทํางานอาสา บุคลากรมหาวิทยาลัย 
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บทนํา 

 ปจจุบันเปนยุคสมัยของเทคโนโลยสารสนเทศ

อยางสมบูรณ  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาท

สําคัญตอการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาปจจุบันท่ีเปนสังคมแหง

การเรียนรู (Learning Society) มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีสําคัญ

เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู ในทุกด านท้ั งด าน

วิทยาศาสตร  การเมืองการปกครอง สังคมเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (Samoff, 2003) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีภารกิจหลักในการผลิต

บัณฑิตหลากหลายสาขามีหนาท่ีใหการศึกษาและวิชาชีพ

ชั้นสูง บริการแกสังคม การวิจัยและบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2517) ได

ตระหนักถึงความสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยรับใช

สังคม ซ่ึงถือการบริการวิชาการแกสังคมเปนอีกกาวหนึ่ง

ของสถาบันอุดมศึกษาในการแสดงบทบาทและการปฏิรูป

ระบบอุดมศึกษาท่ีสนับสนุนใหสังคมไทยเปนสังคมแหง

การเรียนรู 

 จากท่ีกลาวมานั้นจะเห็นไดวามหาวิทยาลัยเปน

แหลงวิชาการท่ีแทจริงของสังคม อาจารยมหาวิทยาลัยจึง

มีหนาท่ีในการศึกษาพัฒนาและสรางความรูใหแกสังคม 

(ไพฑูรย สินลารัตน, 2542) และผลสืบเนื่องจากการเปน

มหาวิทยาลัยรับใชสังคมจึงทําใหบุคลากรทุกสายงานใน

มหาวิทยาลัย ตองขยายมุมมอง รวมถึงบทบาท ในดาน

บริการวิชาการเพ่ือรับใชสังคมท่ีตอบสนองตอนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย รวมถึงเพ่ือใช เปนผลงานเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรเอง และเพ่ือประโยชน

ท่ี เกิดกับชุมชน สังคมอยางยั่งยืนบทบาทท่ีสําคัญ

ประการหนึ่งคือการทํางานอาสา ใหแกชุมชนไมวาจะ

เปนรูปแบบใดก็ตาม ผลท่ี ได คือความภาคภู มิ ใจ 

ความสุ ขทางใจ ท่ี ได จากการช วย เหลื อสั งคม 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2530; สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2539; 

สมพร เพทสิทธา, 2544; ปฏิญญาอาสาสมัครไทย, 

2554) นอกจากนั้นการทํางานอาสายังเปนการสนับสนุน

ใหมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรชวงวัยสูงอายุ

เปนไปตามความมุงหวังขององคการอนามัยโลก (WHO) 

คือ การสรางพฤฒิพลัง (Active Aging) โดยนําผูสูงอาย ุ

ท่ีมีประสบการณความรูความสามารถ และภูมิปญญา 

ท่ีมีอยูประกอบกับรางกายท่ียังแข็งแรงเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนาประเทศชาติ ท้ังทางตรงและทางออม

โดยเฉพาะกลุมผูท่ีเพ่ิงเกษียณอายุจากการทํางาน ท่ียังมี

ความพรอมในการทํากิจกรรมตาง ๆ มิไดเปนไปเพ่ือการ

เลี้ยงชีพแตเปนการหลอเลี้ยงจิตใจใหสามารถดํารงชีวิต

หลังเกษียณไดอยางภาคภูมิใจทําใหมีกิจกรรมทําอยาง

ตอเนื่องซ่ึงจะสงผลดีตอสุขภาพกายใจท่ีดี จะชวย

ป องกันการเจ็บป วยและลดภาวะซึมเศร าจากการ

เปลี่ยนแปลงของรางกาย หนาท่ีการงานและสังคมแวดลอม 

จึงสงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีหลังเกษียณ (ชื่นตา วิชชาวุธ, 

2553) 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการจัดการสุขภาวะตนเองและการทํางานอาสา

เพ่ือเพ่ิมคุณคาทางสังคมของบุคลากรรวมถึงบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยท่ีกําลังเขาสูวัยสูงอายุ โดยใชระเบียบ

วิธีวิจัยแบบผสานวิธี ใชการวิจัยเชิงคุณภาพนําการวิจัย

เชิงปริมาณ ซ่ึงเริ่มจากการศึกษาการเตรียมพรอมกอน

เกษียณสูการทํางานอาสาของบุคลากร ตามดวยการ

พัฒนาและเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ของการจัดการสุขภาวะตนเองท่ีเก่ียวของกับการทํางาน

อาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีเปน

มหาวิทยาลัยท่ีนําองคความรูท่ีไดจากการวิจัยสูบริการ

สังคมตอไปอยางเขมแข็ง เพ่ือประโยชนในการเปน

แนวทางจูงใจและสนับสนุนใหบุคลากรอาวุโส สามารถ

ดูแลจัดการสุขภาวะของตนเองและสรางคุณคาในตนเอง

ดวยการทํางานอาสาท้ังในระดับครอบครัว ชุมชนและ

สังคมและเปนขอมูลใหกับหนวยงานการเจาหนาท่ีของ

มหาวิทยาลัยในการเตรียมความพรอมบุคลากรหรือ

หนวยงานอาสาสมัครในการรองรับการทํากิจกรรม

รวมกันในกลุมบุคลากรและกลุมวัยสูงอายุไดอยางยั่งยืน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการเตรียมพรอมกอนเกษียณ 

สูการทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัยรวมท้ัง

เง่ือนไขท่ีทําใหบุคลากรเขาสูการทํางานอาสา 

 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ของการจัดการสุขภาวะตนเองท่ีเก่ียวของกับการทํางาน

อาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัยกลุมสายวิชาการและ

กลุมสนับสนุนวิชาการ  

 3. เพ่ือเปรียบเทียบของรูปแบบความสัมพันธ

เชิงสาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเองท่ีเก่ียวของกับ

การทํางานอาสา ระหวางบุคลากรในกลุมสายวิชาการ

และกลุมสนับสนุนวิชาการดวยการวิเคราะหความไม

แปรเปลี่ยน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยแบบผสาน

วิธีแบบสํารวจตามลําดับ (Exploratory Sequential Design) 

ตามแนวคิดของเครสเวลลและพลาโนคลาก (Creswell & 

Plano Clark, 2011) โดยมีขอบเขตการศึกษาท่ีผูวิจัยได

แบงเปน 2 ระยะ คือ 

 ระยะท่ี 1 เพ่ือตอบโจทยวัตถุประสงคขอท่ี 1 

คือ เพ่ือศึกษาการเตรียมพรอมสูการทํางานอาสาของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยรวมท้ังเง่ือนไขท่ีทําใหบุคลากรเขา

สู การทํ างานอาสาใชการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กรณี ศึกษาโดยมีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีอายุ 40 -

65 ปท่ีทํางานอาสาสมัครกอใหเกิดประโยชนตอสังคม 

เปนท่ีประจักษของมหาวิทยาลัยและยังคงทํางานอาสา

ตอเนื่องอยางนอย 5 ป โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพกรณีศึกษา จํานวน 6 คน 

 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ซ่ึงเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 6 ระดับโดยคําถามทางบวกให

คะแนน 1 - 6 และขอคําถามทางลบใหคะแนนตรงขาม

ซ่ึงมีคุณภาพเครื่องมือดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบสอบถาม 

ช่ือแบบวัด แนวคิดพ้ืนฐาน 
จํานวน

(ขอ) 

คาสหสัมพันธคะแนน
รายขอกับคะแนนรวม 

(คา r) 

คาสัมประสทิธิค์วาม
เชื่อม่ันของครอนบาค

ทั้งฉบบั (คาα) 

1.พฤติกรรมการทํางานอาสา Clary et al., 1998 19 .497- .736 .924 

2.การจัดการสุขภาวะตนเอง สุขภาวะของกระทรวง

สาธารณสุข 

22 .313- .739 .900 

3.ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก Luthans, Youssef, 
&Avolio, 2007 

22 .484 - .814 .945 

 4.การสนับสนุนทางสังคม 

จากครอบครัว 

House & Kahn,1985 9 .682 - .826 .940 

5.การสนับสนุนทางสังคม 

จากเพ่ือน 

House & Kahn,1985 9 .323 - .909 .939 

6.การถายทอดทางสังคมสู 

การทํางานอาสา 

Greenberg 
& Baron, 2003 

8 .719 - .891 .943 
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 การเก็บรวมรวมขอมูล ซ่ึงขอมูลเชิงคุณภาพ

ใชแนวคําถามสัมภาษณ เชิ งลึ ก (In-depth Interview)  

ท่ีผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content 

Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบแบบสามเสา 

(Data Triangulation) จากขอมูลท่ีมาจากหลายแหล ง 

ไดแก แหลงปฐมภูมิหรือแหลงบุคคล แหลงทุติยภูมิ

หรือเอกสาร และใชการสอบทานขอมูลโดยผูใหขอมูล

เปนผูตรวจสอบ 

 การวิเคราะหขอมูล การวิจัยครั้งนี้ผู วิจัย

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลแบบการเทียบเคียงรูปแบบ 

(Pattern Matching) (Yin, 2003) โดยการสรางขอสรุปจาก

การเก็บขอมูลท่ีไดนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลทางทฤษฎี 

(Theory) และงานวิจัยท่ีผานมาโดยมีข้ันตอนการวิเคราะห

ขอมูลตามแนวทางของไมลและอูเบอรแมน (Miles & 

Huberman, 1994: 10-11) ท่ีได เสนอแนะการจัดการกับ

ขอมูลเชิงคุณภาพไว 3 ข้ันตอน คือ 1) การลดขอมูล (Data 

Reduction) 2) การจัดรูปขอมูล (Data Display) และ 3) การ

ร างข อสรุปและการยื นยั น (Conclusion Drawing and 

Verification) 
 ระยะท่ี 2 เพ่ือตอบโจทยวัตถุประสงคขอท่ี 2 

และ 3 คื อ เพ่ื อพั ฒนาและเปรี ยบเที ยบรู ปแบบ

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเอง 

ท่ีเก่ียวของกับการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ในกลุมสนับสนุนวิชาการ และกลุมสายวิชาการ 

 ประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง เพ่ือใชใน

การตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุฯ ตาม

สมมติฐานเปนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสายวิชาการ และ

สายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รวมจํานวนประมาณ 3,000 คน 

 กลุ มตั วอย าง คื อ บุ คลากรบุ คลากรท่ี

ปฏิบัติงานในสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการของ

มหาวิทยาลัยศรีนครีนครินทรวิโรฒ จํานวน 566 คน ไดมา

จากการกําหนดขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยางแบบแบง

ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยศึกษาตามแนวคิด

ของทาแบคนิคและฟ เดล (Tabachnick & Fidell, 2001) ได

เสนอแนะวาควรมีขนาดตัวอยาง 10-20 คนตอพารามิเตอร

ท่ีตองการประมาณคา 1 ตัว และในการศึกษาครั้งนี้มีตัว

แปรสังเกตมี 16 ตัวดังนั้นจํานวนกลุมตัวอยางจึงมีขนาด 

16*10-20 = อยูระหวาง 160–320 คน ตอกลุมและในการ

วิจัยครั้งนี้ มีจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 258 คน และ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 308 คน รวมขนาดกลุม

ตั วอย างท่ี ศึ กษาเท ากั บ 566 คน ซ่ึ งอยู ในช วง 

ท่ียอมรับไดในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ 

 ตัวแปรสําหรับการวิจัย ประกอบดวย 1) ตัว

แปรภายนอก ไดแก การถายทอดทางสังคมสูการทํางาน

อาสา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการ

สนั บสนุ นทางสั งคมจากเพ่ื อน 2) ตั วแปรภายใน 

ประกอบดวย 3 ตั ว ได แก ทุนทางจิตวิทยาเชิ งบวก  

การจัดการสุขภาวะตนเอง พฤติกรรมการทํางานอาสา และ 

3) ตัวแปรจัดประเภท ไดแก บุคลากรสายวิชาการ และ

บุคลากรสนับสนุนวิชาการ  

 

สมมตฐิานการวิจัย 

 1. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของการ

จัดการสุขภาวะตนเองท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการ

ทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามสมมติฐาน 

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีสมมติฐาน

ยอย ดังนี้ 

 1.1  การสนั บสนุ นทางสั งคมจาก

ครอบครัว การถายทอดทางสังคมสูการทํางานอาสา 

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และการจัดการสุขภาวะตนเอง 

มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการทํางานอาสา 

 1.2 การสนั บสนุ นทางสั งคมจาก

ครอบครัว การถายทอดทางสังคมสูการทํางานอาสาและ

จิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการสุข

ภาวะตนเอง 

 1.3 การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน

และการถายทอดทางสังคมสูการทํางานอาสามีอิทธิพล

ทางตรงตอทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 

วารสารพฤติกรรมศาสตร ปที่ 22 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม 2559 ลิขสิทธิโ์ดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 107 



Journal of Behavioral Science Vol.22  No.2 July 2016 ISSN 1686-1442 

 1.4 การถายทอดทางสังคมสูการทํางาน

อาสา มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการทํางานอาสา 

ผานทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการสุขภาวะ

ตนเอง 

 2. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของการ

จัดการสุขภาวะตนเองท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการ

ทํางานอาสาระหวางกลุมบุคลากรสายสนับสนุน กับกลุม

บุคลากรสายวิชาการ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ พัฒนามาจาก

วิธีการวิจัยแบบผสานวิธีแบบสํารวจตามลําดับ ตาม

แนวคิดของ เครสเวลล และคลาก (Creswell & Clark,  

2011) เพ่ือตอบประเด็นปญหาการวิจัยซ่ึงไดแบงการ

ดําเนินการวิจัยเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การวิจัยเชิง

คุณภาพ มีจุดมุงหมายเพ่ืออธิบายและทําความเขาใจถึง

การเตรียมพรอมเขาสูการทํางานอาสา ผานการรับรู 

ตีความ ใหความหมาย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ 

วัยกอนเกษียณอายุและหลังเกษียณอายุ รวมท้ังคนหา

มูลเหตุท่ีเก่ียวของท่ีเปนสาเหตุของการทํางานอาสา 

ผานมุมมองของบุคคลดังกลาว เพ่ือใหไดขอมูลสําหรับ

ตอบปญหาการวิจัยท่ีชัดเจน ครอบคลุม และลุมลึก 

นําไปสูการกําหนดและนิยามตัวแปร กําหนดสมมุติฐาน

การวิจัย การสรางเครื่องมือวัดตัวแปร เพ่ือรวบรวม

ขอมูล และทดสอบสมมุติฐานดวยการวิจัยเชิงปริมาณ 

เพ่ืออธิบายปรากฏการณสูกลุมตัวอยางในวงกวางตอไป 

ระยะท่ี  2 การวิจัยเชิ งปริมาณ เป นการวิจัยท่ี มี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ของการจัดการสุขภาวะตนเองท่ีสงผลตอพฤติกรรมอาสา

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แนวคิด

ทฤษฎีหลักท่ีผูวิจัยใชเพ่ืออธิบายพฤติกรรมคือทฤษฎี

ทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา 

(Bandura, 1986) ซ่ึงในการกําหนด นิยามตัวแปรอิสระท่ี

เปนสาเหตุแหงพฤติกรรมนั้น สวนหนึ่งไดมาจากการ

วิจัยเชิ งคุณภาพในระยะท่ี  1 อีกสวนหนึ่ งมาจาก

การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

พฤติกรรมการจัดการสุขภาวะตนเอง และพฤติกรรม

อาสาซ่ึงสามารถสรุปเปนแผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัย

เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับการศึกษาดังนี้ 
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ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ 

ผูวิจัยแบงการนําเสนอเปน 2 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลระยะท่ี 1 

ในการวิจัยเชิ งคุณภาพเพ่ือทําความเขาใจถึงการ

เตรียมพรอมกอนเกษียณสูการทํางานอาสารวมท้ัง

เง่ือนไขท่ีเปนมูลเหตุของการทํางานอาสาของบุคลากร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ 

 ขอมูลท่ัวไปของกรณีศึกษา ไดแก บุคลากร

มหาวิทยาลัยเพศชาย 2 คน เพศหญิง 4 คน อายุอยู

ระหวาง 40–65 ป ปฏิบัติงานในสายวิชาการ 4 คน และ

เปนบุคลากรท่ีเกษียณอายุ 2 คน นับถือศาสนาพุทธ 4 

คน ศาสนาคริสต 2 คน ระดับการศึกษาศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก 3 คนปริญญาโท 3 คน 

 การเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุ 

สูการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีไดจาก

การสัมภาษณเชิงลึกกรณีศึกษา 6 คน พบวา ทุกคน 

มีบุคลิกภาพท่ีชอบชวยเหลือผู อ่ืนเปนทุนตั้งวัยเด็ก 

เนื่องจากไดรับการถายทอดและได เห็นแบบอยาง 

ของการชวยเหลือจากสถาบันครอบครัวและสถาบันทาง

การศึกษา ซ่ึงสวนใหญเริ่มทํางานอาสาตั้งแตเปนเด็ก

นักเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา และเม่ือเขาสูวัยทํางาน

จึงยั งคงทํางานอาสาตอเนื่ องตามความสนใจและ

ความสามารถของตนเอง จนถึงวัยเกษียณก็ยังคงทํางาน

อาสาตามความรู ความสามารถและศักยภาพของตนเอง

อยางตอเนื่อง ผลวิเคราะหขอมูลยังแสดงจะเห็นไดวา 

โครงการบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัยนั้น

เปนเง่ือนไขสําคัญท่ีมีสวนสงเสริมการเตรียมความพรอม

ใหบุคลากรมหาวิทยาลัยเขาสูเสนทางทํางานอาสาเพ่ือ

สรางประโยชนใหกับสังคมเง่ือนไขสาเหตุหลักของการ

ทํางานอาสามี 2 ดานคือ 

 

วิจัยเชิงคุณภาพ – กรณีศึกษา ในกลุมบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ 

 

วิจัยเชิงปริมาณ – รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานอาสา 

 

 

 

การจัดการสุขภาวะตนเอง                      การตัดสินใจทํางานอาสา 

การใหความหมายและทํางานอาสา สาเหตุของพฤติกรรมการทํางานอาสา 

พฤติกรรมการทํางานอาสา 

 

ปจจัยทางสังคม 
- การสนับสนนุทางสังคมจากครอบครวั 
- การสนับสนนุทางสังคมจากเพ่ือน 
- การไดรับการถายทอดสูการทํางานอาสา 

ปจจัยทางจิต 

- ทุนทางจติวทิยาเชิงบวก 

การจัดการสุขภาวะตนเอง 

การเตรียมพรอมสูการทํางานอาสา 
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 1. ดานบุคคล  

 1.1 การมีความหวังซ่ึงเปนพลังจูงใจ

ทางบวกพลังแหงความปรารถนาท่ีทําใหตนเองรูสึกวามี

หนทางท่ีจะไปสูเปาหมายความสําเร็จท่ีตองการแมวา

ตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคก็จะฝนฝาได 

 1.2 มีสุขภาพแข็งแรงจะสงผลตอ

ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน ความสามารถ

ในการทํางานรวมถึงการทํากิจกรรมอาสาเพ่ือสราง

ประโยชนใหแกสังคม จึงทําไดอยางราบรื่น 

 2. ดานสภาพแวดลอม  

 2.1 การถายทอดจากสถาบันทาง

สังคมพบวา สถาบันทางสังคม มีบทบาทสําคัญมากใน

การกอรูปและปลูกฝงคุณลักษณะท่ีดีแกสมาชิกเรื่อง

ของความหวงใย เอ้ือเฟอเผื่อแผ เห็นอกเห็นใจผู อ่ืน 

รวมถึงการใหความชวยเหลือบุคคลท่ีดอยกวา หรือ

ประสบทุกขยากในสังคม และสถาบันครอบครัว มี

ความสําคัญในการถายทอดคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค

เก่ียวกับการทํากิจกรรมอาสาของสมาชิกในครอบครัวท้ัง

ทางตรงและทางออมซ่ึงเปนเง่ือนไขสําคัญในการ

เสริมสรางลักษณะนิ สัยความคิดความรูสึก และ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

 2.2 การสนับสนุนทางสังคมเปนการ

ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหเกิดความผาสุกใน

การดําเนินชีวิต เปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลท้ังท่ีเปน

ผูใหและผูรับการสนับสนุน กอใหเกิดผลลัพธเชิงบวกคือ

พฤติกรรมอาสาท่ีสรางประโยชนกับสังคม 

 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระยะท่ี 2 

ในการวิจัยเชิงปริมาณ 

 2.1 การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัว

แปรโดยใชการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร

สองตัวแปร (Bivariate Relationship) ดวยการคํานวณ 

หาค าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ เพี ยร สั นพบว าคู

ความสัมพันธของแตละตัวแปรมีความสัมพันธกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกคูตัวแปร โดยคูตัว

แปรท่ีมีความสัมพันธกันมากท่ีสุด คือ การสนับสนุนทาง

สังคมจากเพ่ือนกับ การสนับสนุนทางจากครอบครัว (r = 

0.657) และคูตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันนอยท่ีสุดไดแก 

การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนกับตัวแปรพฤติกรรม

อาสา (r = 0.258) ซ่ึงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง

ตัวแปรมีคาไมสูงกวา 0.85 จึงไมเกิดปญหาภาวะรวม

เสนตรง (Multicollinearity) (Kline, 2005) จึงกลาวไดวา 

ตัวแปรในการศึกษาครั้ งนี้ มีความเหมาะสมนํามา

วิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ไดดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชในการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 2.2 การวิเคราะหขอมูลตามสมมุติฐาน 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 
Mean (บุคลากรสายสนับสนุน) 41.451 92.856 87.764 32.418 33.411 29.758 

Standard Deviation 14.093 17.448 14.205 9.641 8.911 7.440 
1. พฤติกรรมอาสา  0.430* 0.464* 0.358* 0.332* 0.405* 

2. จิตวทิยาเชิงบวก 0.380*  0.630* 0.298* 0.374* 0.451* 
3. การจัดการสุขภาวะตนเอง 0.423* 0.569*  0.327* 0.331* 0.372* 

4. การสนับสนุนจากครอบครัว 0.467* 0.277* 0.466*  0.702* 0.630* 

5. การสนับสนุนจากเพื่อน 0.288* 0.269* 0.299* 0.679*  0.576* 

6. การถายทอดทางสังคมสูการทํางานอาสา 0.438* 0.341* 0.467* 0.678* 0.453*  

Mean (บุคลากรสายวิชาการ) 40.919 101.713 91.317 35.186 34.038 31.697 
Standard Deviation 13.127 15.804 12.791 9.167 9.154 7.077 
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 ส วน ท่ี  1  ผลการวิ เค ราะห รู ป แบ บ

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเอง 

ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการทํางานอาสา ตามสมมุติฐาน 

ซ่ึงเปนการตรวจสอบรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิง

เสนท่ีไดพัฒนาข้ึนมาจากรากฐานทางทฤษฎี วามีความ

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม จากนั้นทําการ

พิจาณาถึงขนาดอิทธิพล  

 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ

ความสัมพันธตามสมมุติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ มีคา

Chi-Square = 2.71, df = 3, p-value = 0.439,  มี ค า  Chi-Square = 

2.71, df = 3, p-value = 0.439, RMSEA = 0.000, SRMR = 0.010, 

GFI = 1.000, NFI = 1.000, CFI = 1.000, Chi-square/df = 0.903 
เม่ือพิจารณาคาดัชนีท่ีไดเทียบกับเกณฑความกลมกลืน

ของรูปแบบความสัมพันธท่ีสรางข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ 

พบวาคาดัชนีดังกลาวเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดแสดงวา

รูปแบบความสัมพันธท่ีสรางข้ึนจึงมีความกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ สวนผลการประมาณคาอิทธิพลทางตรง 

อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ดังในภาพประกอบ 2 

และตาราง 3 

 

 

ภาพประกอบ 2 ผลการประมาณคาสมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ 

การจัดการสุขภาวะตนเองท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการทํางานอาสา ในกลุมรวม (n=566) 

0.38* 

 

จิตวิทยาเชิงบวก 

Chi-Square=2.71, df=3, p-value=0.439, RMSEA<0.001 

การสนับสนนุสังคม        

จากเพ่ือน 

การถายทอดทางสังคม            

สูการทํางานอาสา 

 

พฤติกรรม 

การทํางานอาสา 

การจดัการ 

สุขภาวะตนเอง 

การสนับสนนุสังคม        

จากครอบครัว 
0.10* 

0.24* 

0.15* 

0.34* 0.14* 

0.23* 

0.11* 

0.16* 
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ตาราง 3 ผลการประมาณคาอิทธพิลทางตรง อิทธิพลทางออม อิทธิพลรวม ของปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการทํางาน

อาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุมรวม (n=566)

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 จากคาอิทธิพลของตัวแปรภายนอกท่ีสงผล

ตอตัวแปรภายใน ดังภาพประกอบ 2 และตาราง 3 

สามารถสรุปผลตามสมมุติฐานการวิจัย ไดดังนี้ 

 1. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของการ

จัดการสุขภาวะตนเองท่ี เก่ียวของกับพฤติกรรม 

การทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามสมติ

ฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษผลจากคา

ดัชนีความกลมกลืนท่ีไดจาการวิเคราะหแสดงใหเห็น

วารูปแบบความสัมพันธ มีความสอดคลองกับขอมูล

เชิงประจักษ จึงสนับสนุนสมมุติฐานการวิจัย  

 2. สมมุติฐานการวิจัยยอยขอท่ี 1.1 “การ

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การถายทอดทาง

สังคมสูการทํางานอาสาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และ

การจัดการสุขภาวะตนเอง มี อิทธิพลทางตรงตอ

พฤติกรรมการทํางานอาสา” ผลการวิเคราะหขอมูล 

พบวา ตัวแปรดังกลาวมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรม

การทํางานอาสาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.16 0.14 

0.23 และ 0.11 ตามลําดับ ผลการศึกษาจึงสนับสนุน

สมมุติฐานการวิจัย  

 3. สมมุติฐานการวิจัยยอยขอท่ี 1.2 “การ

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวการถายทอดทาง

สั งคมสู การทํ างานอาสาและจิตวิทยาเชิ งบวก 

มีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการสุขภาวะตนเอง” ผล

การวิเคราะหขอมูล พบวา ตัวแปรดังกลาวมีอิทธิพล

ทางตรงตอการจัดการสุขภาวะตนเอง โดยมีค า

สัมประสิทธิ์ อิทธิพล เทากับ 0.10, 0.38 และ 0.28 

ตามลําดับ ผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมุติฐาน 

การวิจัย  

 4. สมมุติฐานการวิจัยยอยขอท่ี 1.3 “การ

สนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน และการถายทอดทาง

สังคมสูการทํางานอาสา มีอิทธิพลทางตรงตอทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวก”ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา 

ตัวแปรดังกลาวมีอิทธิพลทางตรงตอทุนทางจิตวิทยา

เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี

ค าสัมประสิทธิ์ อิทธิพล เท ากับ 0.15 และ 0.34 

ตามลําดับ ผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมุติฐาน 

การวิจัย  

 5. สมมุติฐานการวิจัยยอยขอท่ี 1.4 “การ

ถายทอดทางสังคมสูการทํางานอาสา มี อิทธิพล

ทางออมตอพฤติกรรมการทํางานอาสา ผานทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวก และการจัดการสุขภาวะตนเอง” 

ผลการวิ เคราะหข อมูล พบวา ตั วแปรดังกล าว 

มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการทํางานอาสา ผาน

ตัวแปรสาเหต ุ
ตัวแปรผล 

จิตวิทยาเชิงบวก การจดัการสุขภาวะตนเอง พฤติกรรมการทํางานอาสา 
DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว - - - 0.10* - 0.10* 0.16* 0.01 0.17* 

การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน 0.15* - 0.15* - - - - - - 

การถายทอดทางสังคมสูการทํางานอาสา 0.34* - 0.34* 0.24* 0.13* 0.37* 0.14* 0.12* 0.26* 

จิตวิทยาเชิงบวก - - - 0.38* - 0.38* 0.23* 0.04* 0.27* 

การจัดการสุขภาวะตนเอง - - - - - - 0.11* - 0.11* 

หมายเหตุ : * มนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05, DE=อิทธิพลทางตรง, IE=อิทธพิลทางออม, TE=อิทธิพลรวม 
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ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และการจัดการสุขภาวะ

ตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี

คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.12 ผลการศึกษาจึง

สนับสนุนสมมุติฐานการวิจัย 

 

 

สวนท่ี  2 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบ

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเอง

ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการทํางานอาสาของบุคลากร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระหวางบุคลากรสาย

สนับสนุนกับบุคลากรสายวิชาการตามสมมุติฐาน 2 

รายละเอียดแสดงตามตาราง 4 

 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเอง 

ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัย ระหวางกลุมบุคลากรสายสนับสนุน และกลุม

บุคลากรสายวิชาการ 

 

เง่ือนไข x2 df p RMSEA x2/df 
เง่ือนไขความไมแปรเปล่ียน 

x2 (ผลตาง) df (ผลตาง) p 

• ข้ันที่ 1: รูปแบบความสัมพันธ  เหมือนกัน และ

ไมมีการกําหนดเง่ือนไขใหคาอิทธิพลเทากัน 
22.67 9 0.007 0.074 2.519 - - - 

• ข้ันที่ 2: ข้ันที่1 เพ่ิมเง่ือนไขใหคาอิทธิพลของตัว

แปรภายนอกที่สงผลตอตัวแปรภายในทุกตัวใน

รูปแบบเทากัน 

35.79 15 0.002 0.070 2.386 
8.73 

(ข้ัน2-ข้ัน1) 

3 

(ข้ัน2-ข้ัน1) 
0.033* 

- ข้ันที่ 2.1: ข้ันที่ 2 เพ่ิมเง่ือนไขใหคาอิทธิพล

ของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ที่

สงผลตอพฤติกรรมการทํางานอาสาเทากัน 

23.43 10 0.009 0.069 2.343 
0.76 

(ข้ัน2.1-ข้ัน1) 

1 

(ข้ัน2.1-ข้ัน1) 
0.383 

- ข้ันที่ 2.2: ข้ันที่ 2 เพ่ิมเง่ือนไขใหคาอิทธิพล

ของตัวแปรการถายทอดทางสังคมสูการทํางานอาสา 

ที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานอาสาเทากัน 

26.13 10 0.004 0.076 2.613 
3.46 

(ข้ัน2.2-ข้ัน1) 

1 

(ข้ัน2.2-ข้ัน1) 
0.063 

- ข้ันที่ 2.3: ข้ันที่ 2 เพ่ิมเง่ือนไขใหคาอิทธิพล

ของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ที่

สงผลตอการจัดการสุขภาวะตนเองเทากัน 

22.71 10 0.012 0.067 2.271 0.04 

(ข้ัน2.3-ข้ัน1) 

1 

(ข้ัน2.3-ข้ัน1) 

0.841 

- ข้ันที่ 2.4: ข้ันที่ 2 เพ่ิมเง่ือนไขใหคาอิทธิพล

ของตัวแปรการถายทอดทางสังคมสูการทํางานอาสา

ที่สงผลตอการจัดการสุขภาวะตนเองเทากัน 

27.05 10 0.003 0.078 2.705 
4.38 

(ข้ัน2.4-ข้ัน1) 

1 

(ข้ัน2.4-ข้ัน1) 
0.036* 

- ข้ันที่ 2.5: ข้ันที่ 2 เพ่ิมเง่ือนไขใหคาอิทธิพล

ของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน ที่สงผล

ตอจิตวิทยาเชิงบวกเทากัน 

22.93 10 0.011 0.068 2.293 
0.26 

(ข้ัน2.5-ข้ัน1) 

1 

(ข้ัน2.5-ข้ัน1) 
0.610 

- ข้ันที่ 2.6: ข้ันที่ 2 เพ่ิมเง่ือนไขใหคาอิทธิพลของตัว

แปรการถายทอดทางสังคมสูการทํางานอาสาที่สงผลตอ

จิตวิทยาเชิงบวกเทากัน 

23.68 10 0.008 0.070 2.368 
1.01 

(ข้ัน2.6-ข้ัน1) 

1 

(ข้ัน2.6-ข้ัน1) 
0.315 

• ข้ันที่ 3: ข้ันที่ 2 เพ่ิมเง่ือนไขใหคาอิทธิพลของ

ตัวแปรภายในที่สงผลตอตัวแปรภายในทุกตัวใน

รูปแบบเทากัน 

36.93 18 0.005 0.061 2.051 
1.14 

(ข้ัน3-ข้ัน2) 

3 

(ข้ัน3-ข้ัน2) 
0.767 
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 จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหความไม

แปรเปลี่ยนของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของการ

จัดการสุขภาวะตนเองท่ี เก่ียวของกับพฤติกรรม 

การทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัย ระหวางกลุม

บุคลากรสายสนับสนุน และกลุมบุคลากรสายวิชาการ 

ข้ันท่ี 1 พบวา ดัชนีแสดงความกลมกลืนของรูปแบบ 

ท่ีสรางข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ มีคาเปนไปตามเกณฑ

ท่ีกําหนด (Chi-Square = 22.67,df = 9, p-value = 0.007, RMSEA 

= 0.074, Chi-Square/df = 2.519) แสดงว า โครงสร าง

ความสัมพันธระหวางตัวแปรในรูปแบบความสัมพันธท้ัง

สองกลุ มเหมื อนกัน แต อาจแตกต างกั นท่ี ขนาด

ความสัมพันธระหวางตัวแปร ข้ันท่ี 2 การวิเคราะหขอมูล

เพ่ือทดสอบวาคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรภายนอก

ท่ีสงผลตอตัวแปรภายในทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ 

ระหวางกลุม โดยใชรูปแบบความสัมพันธตามข้ันตอนท่ี 1 

และเพ่ิมเง่ือนไขใหคาสัมประสิทธิ์ อิทธิพลของตัวแปร

ภายนอกท่ีสงผลตอตัวแปรภายใน ในรูปแบบความสัมพันธ

ท้ังสองกลุมเทากัน ผลการทดสอบพบวา ผลตาง Chi-Square 

ระหว างรูปแบบความสั มพั นธ ข้ั นท่ี  2 กับข้ันท่ี  1 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (x2diff = 8.73, dfdiff = 3, p-

value = 0.033) แสดงวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร

ภายนอกท่ีสงผลตอตัวแปรภายใน อยางนอย 1 คา ใน

รูปแบบความสัมพันธแตกตางกันระหวางกลุมฯ และข้ัน 

ท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบวาคาสัมประสิทธิ์

อิทธิพลของตัวแปรภายในท่ีสงผลตอตัวแปรภายในทุกตัว

ในรูปแบบความสัมพันธ ระหวางกลุม โดยใชรูปแบบ

ความสัมพันธตามข้ันตอนท่ี 2 และเพ่ิมเง่ือนไขใหคา

สัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรภายในท่ีสงผลตอตัวแปร

ภายใน ในรูปแบบความสัมพันธท้ังสองกลุมเทากัน ผลการ

ทดสอบพบว า ผลต าง Chi-Square ระหว างรู ปแบบ

ความสัมพันธข้ันท่ี 3 กับข้ันท่ี 2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ท่ีระดับ 0.05  

 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหพบวามีคา

อิทธิพลระหวางตัวแปรแตกตางกันระหวางกลุมเพียงคา

เดี ยว คื อ ค าสั มประสิ ทธิ์ อิ ทธิ พลของตั วแปร 

การถายทอดทางสังคมสูการทํางานอาสาท่ีสงผลตอ 

การจัดการสุขภาวะตนเอง ซ่ึงพบวา กลุมบุคลากรสาย

สนับสนุน มีค าสัมประสิทธิ์ อิทธิพลของตั วแปร 

การถายทอดทางสังคมสูการทํางานอาสาท่ีสงผลตอ 

การจัดการสุขภาวะตนเอง เทากับ 0.02 (p-value > 0.05) 

แตในกลุมบุคลากรสายวิชาการ คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล 

เทากับ 0.21 (p-value < 0.05) ท้ังนี้จากผลการวิเคราะห

ขอมูลดังกลาว จึงสรุปไดวารูปแบบความสัมพันธ 

เชิงสาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเองท่ีเก่ียวของกับ

พฤติกรรมการทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ระหวางกลุมบุคลากรสายวิชาการกับกลุมบุคลากร 

สายสนับสนุนไม มีความแตกต างกันผลการวิจั ย 

จึงสนับสนุนสมมุติฐานการวิจัย 

 

การอภิปรายผล 

การศึกษาระยะท่ี 1: การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 การอภิปรายผลจะเปนการเทียบเคียงผล

การศึกษากับองคความรูท่ีเคยศึกษามาแลวท้ังแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยสามารถนําเสนอ

รายละเอียดไดดังนี้ 

 1. การเตรียมพรอมสูการทํางานอาสา ซ่ึง

ลวนแลวแตเปนบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีชอบชวยเหลือ

ผู อ่ืนเปนทุนตั้ งวัยเด็ก ซ่ึงไมชี้ ชัดในเรื่องของการ

ถายทอดทางสั งคมจากตั วแทนตาง ๆ ท่ี เปนการ

สนับสนุนใหบุคคลได ทํางานอาสาท้ังทางตรงและ

ทางออมเทียบเคียงไดกับแนวคิดของการถายทอดทาง

สังคม ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีสังคมหรือกลุมตัวแทนทาง

สังคมไดถายทอดแนวคิด วิธีปฏิบัติ ท้ังโดยตรงหรือโดย

ออมใหผูท่ีจะเปนสมาชิกของกลุมไดเรียนรู และนําไป

ปฏิบัติ โดยท่ีกระบวนถายทอดทางสังคมจะเกิดข้ึนอยาง

ตอเนื่องไปในทุกชวงชีวิตของบุคคล (งามตา วนินทา

นนท, 2547) และเม่ือเขาสูวัยเรียนในระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมอาสาท่ีกรณีไดรวมทําอาจถือไดวาเปนการ
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เตรียมหรือสรางใหบุคคลไดสรางประโยชนในกับสังคม

จนกรณีศึกษาท่ีเปนบุคลากรวัยเกษียณก็ยังคงทํางาน

อาสาตามความรู ความสามารถและศักยภาพของตนเอง

อยางตอเนื่อง ผลการวิเคราะหขอมูลยังแสดงจะเห็นได

วา โครงการบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัย

นั้น เปนเง่ือนไขสําคัญประการหนึ่งท่ีมีสวนสงเสริม

เตรียมความพรอมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยไดเขาสูการ

ทํางานอาสาเพ่ือสรางประโยชนใหกับสังคม 

 2. เง่ือนไขหรือมูลเหตุของการทํางานอาสา

เริ่มตนจากการถายทอด ปลูกฝง จากบุคคลท่ีใกลชิด

ภายในครอบครัวตั้งแตวัยเด็กโดยผานการเห็นแบบอยาง

การปฏิบัติของคนในครอบครัวท้ังไดรับการถายทอดทาง

สังคมแนวคิด วิธีปฏิบัติ จากตัวแทนสถาบันท่ีทําหนาท่ี

ถายทอดทางสังคม สอดคลองกับแนวคิดของการ

ถายทอดทางสังคม ท่ีกลาวถึงตัวแทนท่ีทําหนาท่ี

ถายทอดวัฒนธรรม วิ ถีปฏิบั ติ  รวมถึงการพัฒนา

บุคลิกภาพ นั้นมาจากตัวแทนการถายทอด 6 กลุม 

ไดแก ครอบครัว กลุมเพ่ือน โรงเรียน กลุมอาชีพ ศาสนา 

และสื่อมวลชน (สุพัตรา สุภาพ, 2546; ปฬาณี ฐิติวัฒนา 

2553) และยังเทียบเคียงไดกับงานวิจัยในอดีตท่ีไดศึกษา

ถึงปจจัยเง่ือนไขท่ีทําใหบุคคลทํางานอาสา หนึ่งใน

ปจจัยเง่ือนไขนั้นก็คือ การถายทอดทางสังคม (สุพัฒนา 

บุญแกว, 2556; พระมหาจันทรธรรม อินทรีเกิดและ

คณะ, 2553) ดังนั้นจึงสามารถสรุปถึงเง่ือนไขท่ีเปน

มูลเหตุของการทํางานอาสาของกรณี ศึกษา ไดวา 

เง่ือนไขหรือสาเหตุท่ีทํากรณีศึกษาไดเขามาทํางานอาสา

นั้น ประกอบดวยสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 1) สาเหตุ

ดานบุคคล ไดแก การเปนบุคคลท่ีมีความหวัง มีภาวะ

สุขภาพท่ีแข็งแรง และ 2) สาเหตุดานสภาพแวดลอม 

ไดแก การไดรับการถายทอดทางสังคม และการไดรับ

การสนับสนุนทางสังคมดี ซ่ึงมูลเหตุดังกลาวนําไปสูการ

ทดสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุ ในการศึกษาระยะท่ี 2 

เพ่ืออธิบายปรากฏการณสูกลุมบุคคลในวงกวางตอไป 

 

การศึกษาระยะท่ี 2: การวิจัยเชิงปริมาณ 

 1. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของการ

จัดการสุขภาวะตนเองท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการ

ทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัย จากผลการวิจัย

พบวา ผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ของการจัดการสุขภาวะตนเองท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม

การทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒในกลุมบุคลากรสายสนับสนุน และกลุมบุคลากร

สายวิชาการ พบวา รูปแบบความสัมพันธมีความกลมกลืน

กับขอมูลเชิงประจักษและตัวแปรท่ีมีอิทธิพลท้ังอิทธิพล

ทางตรงและทางออมกับพฤติกรรมการทํางานอาสา และ

การจัดการสุขภาวะตนเอง มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรม 

การทํางานอาสา สอดคลองกับการวิจัยของวิลสันและ 

มิวสิก (Wilson & Musick, 1997) ท่ีพบวา ตัวแปรสถานะ

สุขภาพซ่ึงเปนตัวแปรในกลุมของตัวแปรทุนมนุษย 

มีอิทธิพลทางตรงในทางบวกตอการทํางานอาสาสมัคร 

ท่ีไมเปนทางการ และยังสอดคลองกับการวิจัยของ มาร

เซล และคารสัน (Marcel & karsten, 2005)  ท่ีพบวา ภาวะ

สุขภาพมีความสัมพันธ กับการทํางานอาสา ท้ังนี้ 

การทํ างานอาสาจะช วยสรางเสริมสุขภาพให แก

อาสาสมัคร และเปนไปไดมากท่ีสุดท่ีคนท่ีมีสุขภาพดี 

มีแนวโนมท่ีจะเปนอาสาสมัครและยังผลวิจัยของไตร

รัตน ทองสัมฤทธิ์ (2548) ท่ีพบวาการเขารวมกลุมทํางาน

อาสาสมัคร ใหผลดีตอสุขภาพทางรางกายและสมอง พบวา 

การทํางานรวมกันทําใหมีความสุข ความสบายใจ ชวยลด

ปญหาความเครียด ความวาเหว ในดานสังคมและจิต

วิญญาณ ทําใหอาสาสมัครผูสูงอายุไดรับความสุข และ

ดําเนินชีวิตบั้นปลายอยางมีความหวังและยังเปนสาเหตุ 

ใหเขารวมกลุมทํางานอาสาอยางตอเนื่อง  

 2. ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ผลการวิจัยครั้งนี้

ท่ีพบวาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงตอ

พฤติกรรมการทํางานอาสา ขอคนพบดังกลาวสอดคลอง

กับแนวคิดของจิตวิทยาทางบวก ท่ีมุงเนนทําการศึกษา

ถึงศักยภาพ ความเขมแข็ง และความเจริญงอกงาม 
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ของบุคคลมากกวาเรื่องทางพยาธิสภาพ และความ

เจ็บปวยทางดานจิตใจ เปาหมายของจิตวิทยาเชิงบวก 

คือ การพัฒนาคนใหมีความสุข (Sheldon & King, 2002) 

และสอดคลองกับการศึกษาของณัฐวุฒิ อรินทร และ

คณะ (2556) ท่ีศึกษาถึงการทําหนาท่ีตัวแปรค่ันกลาง

ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาวะทาง

จิต และพฤติกรรมการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากร

สาธารณสุขพบวา ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพล

ทางตรงตอสุขภาวะทางจิต และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

ทําหนาท่ีเปนตัวแปรค่ันกลางโดยสงผานไปยังตัวแปรผล

ดานสุขภาวะทางจิต 

 3. การถายทอดทางสังคมสูการทํางานอาสา 

มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการทํางานอาสา ซ่ึง

สอดคลองกับการวิจัยของ ภัสวรรณ องอาจ (2554) ท่ีได

ทําการศึกษา การขัดเกลาทางสังคมท่ีเก่ียวของกับจิต

สาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี พบวา ตัวแปร

ท่ีมีความสัมพันธกับจิตสาธารณะอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ไดแกการขัดเกลาทางครอบครัว การขัดเกลาทาง

สื่อมวลชน การขัดเกลาทางกลุมเพ่ือน การขัดเกลาทาง

สถาบั นการศึกษา และการวิ จั ยครั้ งนี้ ยั งพบว า 

การถายทอดทางสังคมสูการทํางานอาสา มีอิทธิพล

ทางตรงตอทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สอดคลองกับ

แนวคิดของการถายทอดทางสังคมซ่ึงเปนกระบวนการ

ถานทอดความคิดธรรมเนียม แบบแผน วิธีปฏิบัติ ใหกับ

สมาชิกในสังคมนั้น ๆ และจากการวิจัยครั้งนี้ ยังพบวา 

การถายทอดทางสังคมสูการทํางานอาสา มีอิทธิพล

ทางตรงตอการจัดการสุขภาวะตนเอง สอดคลองกับการ

วิจัยของ ชัยพงศ เครือจักร (2551) ท่ีไดทําการศึกษา

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพ่ือสุขภาวะของคณะ

อนุ ชนคริ สตจั กรฟาร มสั มพั นธกิ จ และพบว า

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางตรง และทางออม

สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะท้ังความสมบูรณทาง

กาย ท่ีสงผลใหตองรักษาความสะอาดของรางกาย 

ความสมบูรณทางจิต สงผลใหเกิดความรูสึกเปนสุขใจ 

และผอนคลายความสมบูรณทางสังคม สงผลใหเกิด 

การอยูรวมกันดวยดีกับบุคคลอ่ืนและตั้งม่ันอยูในความ

ดี 

 4. การสนับสนุนทางสังคม ผลการวิจัยครั้งนี้ 

พบวา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีอิทธิพล

ทางตรงตอพฤติกรรมการทํางานอาสาสอดคลองกับ 

การวิจัยของอนุ เจริญวงศระยับและคณะ (2553) ท่ี

พัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของการอาสาสมัคร

อย างยั่ งยืนในนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พบว า 

การสนั บสนุ นทางสั งคมมี อิ ทธิ พลทางตรงต อ 

การอาสาสมัครท่ียั่งยืน นอกจากนั้นผลการวิจัยยังแสดง

ใหเห็นถึงอิทธิทางตรงของการสนับสนุนทางสังคมจาก

เพ่ือน ท่ีมีตอทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกสอดคลองกับผล

วิจัยของอมราพร สุรการ (2558) ท่ีทําการศึกษาปจจัย

เชิงสาเหตุและผลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกท่ีสงผลตอ

ความสุขและพฤติกรรมการเรียน พบวา การสนับสนุน

ทางสังคมจากเพ่ือนการสนับสนุนจากครอบครัวและ 

การสนับสนุนจากครู มีอิทธิพลทางตรงตอทุนทาง

จิตวิทยาเชิ งบวกอย างมีนั ยสํ าคัญและยั งพบว า 

การสนับสนุนจากครอบครัวมี อิทธิพลตอทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวกมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวา ยิ่งบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัวมากข้ึนเทาไร ก็จะสงผลให มีการจัดการ 

สุขภาวะจนเองมากข้ึนเทานั้น ผลการวิจัยดังกลาว

สอดคลองกับการวิจัยของซินกางและเวพเวอร (Sin, 

Kang & Weaver, 2005) ปริญดา ศรีธราพิพัฒน (2555) 

สุพิชา อาจคิดการ (2555) ท่ีศึกษาตัวทํานายท่ีสงผล 

ตอพฤติกรรมการจัดการตนเองพบวาการสนับสนุนทาง

สังคมเปนตัวแปรท่ีสําคัญสงผลตอพฤติกรรมการจัดการ

ตนเองอยางมีนัยสําคัญ 

 

ขอเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยพบวา ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 

มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการทํางานอาสา และ 
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การจัดการสุขภาวะตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ซ่ึงทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกนั้น มุงเนนท่ีการคนหาจุด

แข็งของบุคคล และผลการวิจัยหลายเรื่องไดแสดงใหเห็น

วากระบวนการปรับเปลี่ยนท่ีวิธีคิดโดยใชจะจุดแข็ง

ภายในตัวบุคคล จะชวยลดผลลัพธท่ีไมพ่ึงประสงคได 

การพัฒนาใหเกิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในบุคคลท้ัง 

4 ด าน คื อ ความหยุ นตั ว ความหวั ง การรั บรู

ความสามารถของตนเอง และการมองโลกในแงดี ใหมาก

ข้ึนในตัวบุคคลจะสงผลใหบุคคลนั้น ประสบผลสําเร็จ 

ในสิ่งท่ีทําอยู เชนการเรียน การทํางาน การแขงขัน 

อีกท้ังยังเกิดพฤติกรรมทางบวกในการทํางาน มีความ 

พึงพอใจ มีความสุขในการทํางาน ดั งนั้ น จึ งควร 

มีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเพ่ือใหเกิดหรือเพ่ิมทุน

ทางจิตวิทยาข้ึนในบุคคลโดยใหปจจัยกระตุนหรือสราง

โปรแกรมพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก   
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