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 การวิจัยครั Bงนี Bมีวัตถุประสงค์เพื#อ 1) ทําความเข้าใจถึงการเข้าสู่เส้นทางการทํางานอาสา 

รวมทั Bงเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอันเป็นเหตุและผลของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา 

ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ 2) พัฒนารูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา                  

ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ และ3) ศึกษาความไม่

แปรเปลี#ยนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างกลุ่มบุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลัย                  

และกลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอาย ุของมหาวิทยาลยัภาครัฐที#มีที#ตั Bงอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสานวิธี แบบสาํรวจตามลาํดบั แบง่การวิจยัออกเป็น  2 ระยะ คือ ระยะ

ที# 1 การศกึษาเชิงคณุภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึกบักลุม่ผู้ให้ข้อมลูสาํคญั จํานวน 6 คน ผลการวิจยั 

พบว่า บุคคลนั Bนเริ#มเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา ผ่านช่วงวัยต่างๆ ต้ังแตวัยเด็ก วัยเรียน วัยทํางาน 

จนถึงวัยเกษียณ ลักษณะของงานอาสาที่ทําจะสอดคล้องกบัช่วงวยั ศกัยภาพ และความสนใจของบุคคล 

โดยมีเงื#อนไขที#เป็นสาเหตขุองการทํางานอาสา และยงัคงทํางานอาสาอยา่งตอ่เนื#อง ได้แก่ เป็นคนชอบ

ช่วยเหลอืผู้ อื#น ยดึมั#นในคําสอนของศาสนา รับรู้วา่ตนเองมีคณุคา่และความสามารถที#จะช่วยเหลอืผู้ อื#น 

ต้องการเป็นที#ยอมรับของสงัคม ต้องการก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค ต้องการเรียนรู้ในสิ#งใหม่หรือสิ#งที#ท้า

ทายความสามารถของตนเอง ต้องการให้สงัคมดีขึ Bน ต้องการสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ ได้รับการ

สนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง เป็นคนที#มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และจากประสบการณ์และความ

ประทับใจที#ได้จากการทํางานอาสา ทั Bงนี B เมื#อนําเงื#อนไขดังกล่าวเทียบเคียงกับ แนวคิด ทฤษฎี                        

ที#เกี#ยวข้องแล้ว สามารถเทียบเคียงเข้ากบัตวัแปร เพื#อการประมวลเอกสาร นิยามตวัแปร สร้างเครื#องมือ

วดั และทดสอบสมมติฐาน ในการวิจัยระยะที# 2 ได้ดังนี B 1) ตวัแปรแรงจูงใจอาสา 2) ตวัแปรทุนทาง

จิตวิทยา 3) ตวัแปรการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 4) ตวัแปรสขุภาวะ และ5) ตวัแปรพฤติกรรมอาสา  

 ระยะที# 2 การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลัย และ

บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ ของมหาวิทยาลยัภาครัฐที#มีที#ตั Bงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน

ทั Bงหมด 776 คน โดยทําการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชั Bน ทําการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ที#มีค่าความ

เชื#อมั#นอยู่ระหว่าง 0.90 ถึง 0.95 และทําการวิเคราะห์ข้อมูลเบื Bองต้นเพื#ออธิบายลกัษณะของกลุ่ม

ตวัอย่าง และลกัษณะของตวัแปรที#ใช้ในการวิจัย ด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลเพื#อทดสอบ



 

สมมติฐานการวิจยั ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบความสมัพนัธ์

เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ภาครัฐ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า 2� = 689.22, df= 147, p-value= 0.00, 

2� /df= 4.68, RMSEA= 0.069, SRMR= 0.067, GFI= 0.92, CFI= 0.98, NFI= 0.97 ผลการทดสอบ

เส้นทางอิทธิพล พบวา่ 1) ตวัแปรที#มีอิทธิพลทางตรงต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ได้แก่ พฤติกรรม

อาสา สุขภาวะ และการได้รับการสนับสนุนทางสงัคม (β = 0.53, 0.24, 0.14, p-value < 0.05 

ตามลําดับ) 2) ตัวแปรที#มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา  ได้แก่ การได้รับการ

สนับสนุนทางสงัคม และแรงจูงใจอาสา มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านพฤติกรรมอาสา (β = 0.15, 0.13,                 

p-value < 0.05 ตามลําดบั) Z) ตวัแปรทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคงอยู่ในการ

ทํางานอาสา ผ่านสขุภาวะ (β = 0.10, p-value < 0.05) 4) ตวัแปรที#มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม

อาสา ได้แก่ การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม แรงจูงใจอาสา และสขุภาวะ (β = 0.28, 0.25, 0.11,                

p-value < 0.[\ ตามลําดบั) และ5) ตวัแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงต่อสขุภาวะ               

(β = 0.34, p-value < 0.05) ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี#ยน ของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ

พบวา่ ไม่แตกตา่งกนักลุม่ระหวา่งกลุม่บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลยั และกลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยั
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 The purposes of this research were 1) to understand volunteering and related 

conditions which have a cause and effect relationship in team of volunteering and retention 

in volunteer work among public university staff; 2) to develop a model of causal relationship 

between volunteering behaviour affecting the retention of volunteer work among public 

university staff; 3) to study the invariance in the causal relationship model of volunteering 

behaviour affected the retention of volunteers working as public university staff. The method 

used was mixed methods research. The research was divided into two phases; the first 

phase was qualitative research and the informants were staff who worked at a public 

university and retired from a public university with a total of six people. The data was 

collected by in-depth interviews and analysis of the method of Miles and Huberman stage. 

The results of first phase showed that people started working voluntarily through each stage 

of life, from childhood to school age and from working age and retirement. In addition, the 

characteristics of volunteer work are related to age. However, there are conditions that 

cause people work as volunteers and continue to do this, such as individuals who willingly 

help other people, following religious instructions, seeing the value of oneself and the ability 

of an individual to help people, wanting to be accepted in society, wanting to overcome 

obstacles, wanting to learn new knowledge or things that challenge their ability, wanting to 

enhance society, wanting to make the connections, receiving support from the people 

around them, being a healthy person, and having impression experiences which resulted 

from working as a volunteer. Nevertheless, compared to the connections to related ideology 

and theory and can be correlates with variables to organize documents, identify variables, 

produce instruments, and test the hypothesis in the second phase of the including  

1) volunteering motivation 2) positive psychology 3) social support 4) well-being, and  

5) volunteering behaviour.  



 

 The second phase was quantitative research and the participants included seven 

hundred and seventy six staff members who work at a public university as retirees of a 

public university. The tools used to collect the data were questionnaires. The Cronbach’s  

Alpha Coefficient was between 0.90 and 0.95. The data were analyzed by descriptive statistics 

and the structured equation modeling technique. The results of the second phase showed that 

the proposed model fit with the empirical data ( 2� = 689.22, df= 147, p-value= 0.00, 2� /df= 

4.68, RMSEA= 0.069, SRMR= 0.067, GFI= 0.92, CFI= 0.98, NFI= 0.97). The result of the path 

analysis showed the following 1) Volunteering behavior, well-being, and social support positively 

and directly effected retention among volunteer worker (β = 0.53, 0.24, 0.14, p < 0.05, 

respectively), 2) Social support and volunteering motivation played a mediating role and as a 

variable in the indirect effects between volunteering behavior and retention in volunteer workers 

(β = 0.15, 0.13, p < 0.05, respectively), 3) Positive psychology played a mediating role as a 

variable of the indirect effects between well-being and retention in terms of  volunteer workers, 

4) Social support, volunteering motivation and well-being had positive and direct effects on 

volunteering behavior (β = 0.28, 0.25, 0.11, p < 0.05, respectively). 5) Positive psychology had a 

positive and direct effect on well-being (β = 0.34, p < 0.05). The results of the invariance of the 

model showed that the form of causal relation was similar between the staff who worked at a 

public university and a retired from a public university. 
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 การวิจยัครั Bงนี Bสาํเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี เนื#องจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ 

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง และผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิชุดา กิจธรธรรม 

คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ที#ให้ความกรุณากับผู้วิจัยเป็นอย่างยิ#งในการให้คําปรึกษาและ
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 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สถาบันวิจัยพฤติกรรมทุกท่าน ที#ให้การอบรมสั#งสอนให้

ความรู้แก่ผู้วิจยัด้วยความเมตตามาโดยตลอด และสดุท้ายขอขอบพระคุณกําลงัใจ และการสนบัสนุน

ที#ได้จากครอบครัวของผู้ วิจัย คุณประโยชน์อันใดที#เกิดจากปริญญานิพนธ์นี B ผู้ วิจัยขอมอบให้กับผู้ มี

พระคณุทกุทา่นที#คอยให้กําลงัใจตลอดมา 
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บทที� 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง  
“งานอาสาสมัคร” เป็นงานที#มีคณุคา่ตอ่สงัคม บุคคลที#เข้ามาเป็นอาสาสมคัรนั Bน ควรแก่การ

ยกย่องสรรเสริญ โดยเฉพาะในสังคมไทยยุคใหม่ที#มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที#

เปลี#ยนไปทําให้เป็นปัญหาทางสงัคม การที#มีอาสาสมคัรเข้ามาช่วยรัฐบาลบรรเทาปัญหาของบ้านเมือง 

รวมถึงปัญหาที#เกิดขึ Bนในสงัคม นับว่าเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ#ง “งานอาสาสมัคร” เป็นงานที#สําคญัทั Bงใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังจะเห็นได้จากองค์การสหประชาชาติ ได้กําหนดให้ปี พ.ศ.2544  

(ค.ศ.2001) เป็นปีอาสาสมคัรสากล (International Year of Volunteer) หรือรู้จกักนัในชื#อยอ่วา่ IYV 2001 

เพื#อเน้นถึงความสาํคญัของงานอาสาสมคัรและกระตุ้นให้ผู้คนในสงัคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจและองค์การ

เอกชน ได้หาแนวทางที#จะสง่เสริมสนบัสนนุยกระดบัและสร้างความเข้มแข็งให้กบังานอาสาสมคัรทั Bงใน

ระดบับุคคล กลุ่ม และสาธารณชน (ศุภรัตน์ รัตนมุขย์. 2548) การประกาศดังกล่าวได้สร้างกระแส 

การตื#นตวัของการอาสาสมัครไปทั#วโลก สําหรับประเทศไทย ระบบอาสาสมัครได้กลายเป็นสว่นหนึ#ง

ของวฒันธรรมที#มีความชดัเจนยิ#ง โดยเฉพาะในกลุม่นกัเรียน นกัศกึษา ผา่นวฒันธรรมค่ายอาสาสมัคร

ตา่งๆ ซึ#งมีประวติัยาวนานกว่าห้าสิบปี ซึ#งล้วนแต่เป็นกลไกสําคญัในด้านการยกระดบัจิตใจของคนไทย

ให้มีความเห็นใจและร่วมช่วยเหลือสงัคมตลอดมา (สุนิตย์ เชรษฐาน และ วินย์ เมฆไตรภพ. 2548: 4) 

อีกทั Bง คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในวนัที# 19 ธันวาคม 2543 กําหนดให้วนัที# 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ#งตรงกับ

วนัคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ#งรัฐบาลกําหนดให้เป็นวันสงัคม

สงเคราะห์แห่งชาติ ให้เป็น “วันอาสาสมัครไทย” และมีมติในวันที# 16 ตุลาคม 2544 เห็นชอบใน 

“ปฏิญญาอาสาสมัครไทย” และนโยบายพฒันางานอาสาสมัคร โดยให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร

เอกชน และองค์การตา่งๆ สง่เสริมสนบัสนุนให้ข้าราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที#องค์การ ได้

ปฏิบติังานอาสาสมัครที#เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ และในวนัที# 30 มกราคม 2550 

คณะรัฐมนตรี มีมติ “การให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมเป็นวาระแห่งชาติ” เพื#อส่งเสริมและ

ผลกัดนัความดีที#เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ Bนทั#วทั Bงแผ่นดิน โดยการร่วมมือกันทุกภาคสว่น ทั Bงภาครัฐ สงัคม 

เอกชน และประกาศให้ ปี 2550 เนื#องในวโรกาสที#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา “เป็นปีแห่งการให้และช่วยเหลือสังคม”  

(ประวิช จรดํา. 2551) จะเห็นได้วา่งานอาสาสมัครเป็นงานที#มีความสําคญั และผู้ ที#เป็นอาสาสมัครจึง

เป็นบุคคลที#มีเกียรติและศกัดิ;ศรีเป็นที#ยอมรับในระดบัชาติและระดบัสากล 
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การทํางานอาสา หรืองานอาสาสมัคร เป็นชนิดหนึ#งของการช่วยเหลือสงัคม (Pro-social 

Behavior) มีลกัษณะของการทํางานที#แตกต่างจากงานโดยทั#วไป งานอาสาเป็นงานที#สร้างประโยชน์                  

ให้แก่บุคคลอื#น กลุม่บุคคล ชุมชน รวมถึงสงัคมโดยรวม เป็นรูปแบบการทํางานที#เกิดจากความสมัคร

ใจ  ความเต็มใจ ทํางานด้วยความเสียสละ โดยปราศจากค่าตอบแทนที#เป็นตวัเงิน ผลที#ได้คือความ

ภาคภู มิ ใจ  ความสุขทางใจ  อันไ ด้จากการช่วยเหลือสังคม (สมศักดิ;  ศ รีสันติสุข .  2542;  

สมพร เพทสิทธา. 2544; ศุภรัตน์ รัตนมุขย์. 2548; ปฏิญญาอาสาสมัครไทย, 2544; Cnaan;  

Handy; & Wadsworth. 1996; Wilson. 2000; Ramona. 2009) ทั Bงนี Bอาสาสมัครแบ่งได้เป็น 2 

ประเภท ตามโครงสร้างของการทํางานอาสา คือ อาสาสมัครที#เป็นทางการ (Formal Volunteering) เป็น

การทํางานอาสาภายใต้บริบทองค์กร หรือมูลนิธิ ที#ไม่หวังผลกําไร และอาสาสมัครที#ไม่เป็นทางการ 

(Informal Volunteering) เป็นลกัษณะของการช่วยเหลือ การให้บริการผู้ อื#น  โดยไม่ได้ทํางานอาสา

ภายใต้บริบทองค์กรใดๆ (Cnaan; Handy; & Wadsworth. 1996; Wilson; & Musick. 1997; Carson. 

2000; Ramona. 2009) ซึ#งบทบาทของอาสาสมัครในสงัคมไทยนั Bน ประกอบด้วย 1) บทบาทในด้าน

สงัคมสงเคราะห์ เป็นบทบาทของอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนประเภท

ต่างๆ เช่น ทหาร ตํารวจ ที#ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบติัหน้าที# และผู้ เจ็บป่วยที#รักษาตวัที#โรงพยาบาล 

ผู้ ประสบภัย คนพิการ เด็กเร่ร่อน คนไร้ที#พึ#ง ผู้ สูงอายุ เป็นต้น อาสาสมัครจะเข้าไปช่วยในการ

รักษาพยาบาลช่วยเป็นเพื#อนช่วยให้คําปรึกษา และกําลงัใจช่วยให้มีความสขุและความหวงั 2) บทบาท

ในการแก้ไขปัญหาสงัคม เช่น การร่วมรณรงค์และร่วมโครงการเกี#ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา

สงัคม เป็นต้น 3) บทบาทในการพฒันาสงัคม ซึ#งเป็นบทบาทในการพฒันากลุม่คนให้เป็นคนที#มีคุณภาพ

และคุณธรรม 4) บทบาทในการพัฒนาองค์การ เป็นการร่วมบริหารงานกับองค์กรเอกชน เช่น มูลนิธิ 

สมาคม ด้วยความรู้ความสามารถ และความเสียสละ ทําให้องค์กรมีบทบาทสําคญัในการทําประโยชน์

แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ และ5) บทบาทในการส่งเสริมความมั#นคง เป็นบทบาทของ

อาสาสมัครในการรักษาและสง่เสริมความมั#นคงของสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ เช่น ลกูเสอืชาวบ้าน อาสาสมัครรักษาดินแดนไทย อาสา

ป้องกนัชาติ เป็นต้น (สมพร เทพสทิธา. 2544: 20-25) 

จากบทบาทของอาสาสมัครดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการที#บุคคลได้เข้าสู่สภาวะความเป็น

อาสาสมคัร อาจเป็นอาสาสมคัรที#เป็นทางการ หรืออาสาสมคัรที#ไม่เป็นทางการ ทํางานอาสาสมคัรอยา่งเต็ม

เวลา หรือชั#วขณะที#มีเวลาวา่ง ตา่งก็เป็นสิ#งที#ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งมากมาย ทั Bงตอ่ตวัอาสาสมัครเอง 

และสงัคมสว่นรวม นกัวิชาการในหลายประเทศได้ทําการศึกษาถึงประโยชน์ของการเป็นอาสาสมัคร 

พบวา่ การเข้ามาเกี#ยวข้องเป็นอาสาสมคัรจะสง่ผลประโยชน์ตอ่ตวัอาสาสมัครเอง ขณะเดียวกันสงัคม

ก็ยงัได้รับประโยชน์จากความทุม่เทของอาสาสมัคร สามารถประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่าง
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มหาศาล (สนิุตย์ เชรษฐาน และ วินย์ เมฆไตรภพ. 2548) สว่นประโยชน์ที#ตวัอาสาสมัครได้รับจากการ

ทํางานอาสานั Bน อาทิเช่น การทํางานอาสาก่อให้เกิดการพัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณ์ให้มีความ

มั#นคงสงูขึ Bน ทําให้รู้สึกว่าชีวิตตนเองมีค่ามีประโยชน์ต่อผู้ อื#นและสงัคม ซึ#งเป็นความรู้สกึเชิงบวกต่อ

ตนเองในกลุม่คนทุกช่วงวยั ได้เรียนรู้ความรู้และทกัษะการทํางานใหม่ๆ ได้หลดุพ้นจากความซํ Bาซาก

จําเจในชีวิต ได้เพื#อนใหม่ๆ เครือข่ายความสมัพนัธ์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้การให้ความเคารพต่อผู้ อื#น ได้

พฒันาภาวะความเป็นผู้ นําให้กับตนเอง รวมถึงได้พัฒนาการเป็นพลเมืองที#มีคุณภาพของประเทศ  

(ศภุรัตน์ รัตนมขุย์. 2548: 5-7) ในขณะที#การศึกษาของ European Foundation for the Improvement 

of Living and Working Condition (2011) พบวา่ ปัจจยัที#ทําให้ผู้สงูอายคุวรจะทํางานอาสาสมัคร คือ 

การมีโอกาสได้ใช้ทกัษะที#มีอยู่ การคงไว้และการพัฒนาเครือข่ายทางสงัคม การลดการแยกตวัจาก

สงัคม การเพิ#มการยอมรับนบัถือตนเอง และพบว่า โดยทั#วไปผู้สงูอายุที#ทํางานอาสาสมัครจะระบุถึง

ประโยชน์ที#ได้รับจากการทํางานอาสา คือ การได้ช่วยเหลอืชุมชน และการได้ช่วยเหลือสงัคมโดยทั#วไป 

จะเห็นได้วา่คณุคา่และประโยชน์ที#ได้รับจากการการทํางานอาสาดงักลา่ว องค์กร หนว่ยงานที#เกี#ยวข้อง

ต่างๆ จึงควรที#จะส่งเสริมให้มีการสร้างกิจกรรมอาสาสมัครให้มากขึ Bน (ศุภรัตน์ รัตนมุขย์. 2548) 

โดยเฉพาะอยา่งยิ#งในกลุม่อาสาสมคัรวยัสงูอาย ุเพื#อให้เป็นผู้สงูอายทีุ#มีศกัยภาพ สามารถพึ#งพาตนเอง

ได้ ช่วยเหลอืผู้สงูอายดุ้วยกนัได้ และมีสว่นร่วมในการพฒันาประเทศร่วมกบัประชากรวยัตา่งๆในสงัคม 

อีกทั Bงยงัเป็นไปตามความความมุ่งหวังขององค์การอนามัยโลก ในประเด็น “การสร้างพฤฒิพลัง” 

(Active Aging) ซึ#งเป็นการสง่เสริมให้ผู้สงูอายทีุ#มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และภูมิปัญญา

ที#มีอยูป่ระกอบกบัร่างกายที#ยงัแข็งแรง เข้ามามีสว่นร่วมในการทําประโยชน์เพื#อสงัคม (รวี สจัจโสภณ. 

2556) ทั Bงนี Bในประเทศที#พัฒนาแล้วมองว่ากลุ่มผู้ สูงอายุเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศ และ

สามารถสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจได้ทั Bงทางตรงและทางอ้อม การทํางานอาสาสมัครจึงเป็นกิจกรรม

หนึ#งที#ช่วยเสริมสร้างพฤฒิพลงัให้กบัผู้สงูอาย ุโดยเฉพาะกลุม่ผู้ ที#เพิ#งเกษียณอายจุากการทํางาน ที#ยังมี

ความพร้อมในการทํากิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการดูแลตนเองและครอบครัว ซึ#งการทํางาน

อาสาสมคัรมิได้เป็นไปเพื#อการเลี Bยงชีพ แตเ่ป็นการหลอ่เลี Bยงจิตใจให้สามารถดํารงชีวิตหลงัเกษียณได้

อย่างภาคภูมิใจ มีเกียรติมีศกัดิ;ศรี ทําให้ผู้สงูอายุได้ทํากิจกรรมอย่างต่อเนื#อง และสง่ผลดีต่อสขุภาพ

กายใจที#ดี ป้องกนัการเจ็บป่วยและลดโอกาสการเกิดโรคเรื Bอรัง นอกจากนี Bยงัช่วยลดภาวะซึมเศร้าจาก

การเปลี#ยนแปลงของร่างกาย หน้าที#การงาน และสงัคมแวดล้อม ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที#ดีหลัง

เกษียณ (ชื#นตา วิชชาวธุ; และ คนอื#นๆ. 2553) 

 จากการทบทวนเอกสารที#เกี#ยวข้องตา่งๆ พบวา่ตลอดระยะเวลาหลายปีที#ผา่นมา นกัวิชาการ

จากหลายประเทศได้ทําการศกึษาวา่ มีปัจจยัอะไรบ้างที#ทําให้บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมอาสาและยงัอยู่ใน

ทํางานอาสาอยา่งตอ่เนื#อง เพื#อนําไปสูก่ระบวนการในการเสริมสร้างให้มีจิตใจอาสาสมคัรมากยิ#งขึ Bนใน
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สงัคม เพราะอาสาสมัครจัดได้ว่าเป็นทรัพยากรที#มีคุณค่ายิ#งในการพัฒนาชุมชนและสงัคม อาทิ               

เพนเนอร์ (Penner. 2002) ได้ทําการศึกษาสาเหตุด้านต่างๆ ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในงานอาสา และได้

พัฒนาโมเดลการคงอยู่ในงานอาสา (Model of Sustained Volunteerism) ที#แสดงให้เห็นถึง

กระบวนการของการตดัสินใจเป็นอาสาสมัคร การทํางานอาสาในระยะเริ#มต้น และการคงอยู่ในงาน

อาสา และแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ของปัจจัยต่างๆที#เป็นสาเหตุทําให้บุคคลคงอยู่

ในงานอาสา ที#ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ลกัษณะทางชีวสงัคม บุคลิกภาพชอบช่วยเหลือ 

ความเชื#อส่วนบุคคล การเห็นถึงคุณค่าของงานอาสา แรงจูงใจในการทํางานอาสา ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อม ได้แก่ แรงกดดันทางสงัคมที#มีต่ออาสาสมัคร งานวิจัยดังกลา่วแสดงให้เห็นว่าการ

ทํางานอาสาในอดีตเป็นตวัแปรที#ทํานายพฤติกรรมการทํางานอาสาในอนาคต สอดคล้องกับข้อค้นพบ

ของนกัวิจัยอีกหลายคน (Cohen-Callow. 2008; Grube; & Piliavin. 2000) ที#พบว่า เวลาที#อุทิศให้กับการ

ทํางานอาสาในระยะแรก เป็นตัวแปรที#ทํานายเวลาที#อุทิศให้กับการทํางานอาสาในระยะต่อมา 

นอกจากนั Bนการวิจัยของ บูทริก้า จอห์นสนั และ เซดเลสกี B (Butrica; Johnson; & Zedlewski. 2007) 

พบวา่ อาสาสมคัรที#มีสขุภาพที#ดี มีแนวโน้มที#จะคงอยูใ่นการทํางานอาสา ในทางกลบักนั อาสาสมัครที#

มีภาระที#ต้องดูแลตนเอง มีแนวโน้มที#จะออกจากการทํางานอาสา ซึ#งเป็นการวิจัยที#แสดงให้เห็นถึง

ปัจจยัทางสขุภาพที#สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นงานอาสา สว่นการศกึษาของ โคเฮน-คาโรว์ (Cohen-Callow. 

2008) ยงัพบว่า ภาวะสขุภาพของผู้สูงอายุ มีอิทธิพลทางตรงในทางลบต่อการออกจากการทํางาน

อาสา นอกจากนั Bนการวิจัยของ ฮี จาง ซิน (Hae Jung Shin. 2011) และการวิจัยของ บราวห์ และคน

อื#นๆ (Brown; et al. 2011) พบว่าปัจจัยด้านบุคคลที#สําคญัประการหนึ#งที#ทําให้ผู้ สงูอายุตดัสินใจเป็น

อาสาสมคัร และยงัคงอยูใ่นงานอาสาอยา่งตอ่เนื#องคือ การมีภาวะสขุภาพที#ดี ยิ#งบุคคลมีภาวะสขุภาพ 

รวมถึงความสามารถทางกาย ดีมากเทา่ไร ก็จะสง่ผลให้เข้าสูก่ารเป็นอาสาสมคัร และทํากิจกรรมอาสา

อย่างต่อเนื#อง ขณะที#การวิจัยของ โอโมโตะ และ สนายเดอร์ (Omoto; & Snyder, 1995) ยงัพบว่า 

แรงจูงใจอาสา การสนบัสนุนทางสงัคม มีอิทธิพลทางตรงในทางบวกต่อระยะเวลาที#อุทิศให้กับการ

ทํางานอาสา สาํหรับการศึกษาในประเทศไทยนั Bน จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที#เกี#ยวข้อง พบว่า  

มีงานวิจัยที#ศึกษาถึงสาเหตุของการคงอยู่ในการทํางานอาสาค่อนข้างน้อย เท่าที#พบมีงานวิจัยของ  

อน ุเจริญวงศ์ระยบั (2552) ที#ศึกษาการเป็นอาสาสมัครที#ยั#งยืนในกลุม่นกัศึกษามหาวิทยาลยั ซึ#งเป็น

การทํากิจกรรมอาสาร่วมกบัชมรมตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลยั ที#มีวตัถุประสงค์หลกัในการทํากิจกรรม

อาสาสมัคร ผลการวิจัย พบว่าการสนบัสนุนทางสงัคม เอกลกัษณ์ในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ 

ความพึงพอใจในกิจกรรมอาสาและองค์กร บุคลิกชอบช่วยเหลือแบบพุทธ มีอิทธิพลทางตรงต่อการ

อาสาสมัครที#ยั#งยืน นอกจากนั Bนยงัพบว่า ความพึงพอใจในกิจกรรมและองค์การ มีอิทธิพลคั#นกลาง

แบบบางสว่น ระหวา่งบุคลกิภาพชอบช่วยเหลอืแบบพทุธกับการอาสาสมคัรที#ยั#งยืน  
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 จากความสาํคญัและประโยชน์ที#เกิดจากการทํางานอาสาดงักลา่ว จึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัยมี

ความสนใจที#จะศึกษาในประเด็น เส้นทางการทํางานอาสา และรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของ

ปัจจัยด้านต่างๆ ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา โดยมุ่งเน้นศึกษาใ นกลุ่มของบุคลากร

มหาวิทยาลยัภาครัฐ ที#ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั และบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ ที#ทํางาน

อาสาภายใต้บริบทของประสบการณ์การเป็นผู้ กระทําประโยชน์เพื#อบุคคลและสังคม โดยไม่หวัง

ผลตอบแทนที#เป็นลกัษณะของเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน ทั Bงทํางานอาสารูปแบบของอาสาสมัครที#เป็น

ทางการ หรืออาสาสมัครที#ไม่เป็นทางการ ซึ#งกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวนั Bน เป็นไปตามทฤษฎีทฤษฎี

พฒันาการทางจิตสงัคม ของ อีริคสนั (Eric H. Erikson) ที#กลา่วว่า บุคคลที#อยู่ในช่วงของวยักลางคน

หรือวยัทํางาน ที#มีอายุตั Bงแต่ 35-60 ปี นั Bน เป็นช่วงวยัที#มีความพร้อมที#จะสร้างประโยชน์ให้กับสงัคม 

สว่นบุคคลากรที#มีอายตุั Bงแต ่60 ปีขึ Bนไป หรือบุคคลวยัเกษียณอายุ ตามทฤษฎีของอีริคสนัแล้ว บุคคล

ดงักลา่วอยูใ่นขั Bนของความภาคภมิูในเกียรติของตนกบัความสิ Bนหวงั หากพฒันาการแต่ละขั Bนที#ผ่านมา

ดําเนินไปด้วยดีบุคคลวยันี Bจะเป็นผู้ ที#มีคุณสมบติัแห่งความอาทร มีความเอื BอเฟืBอเผื#อแผ่แก่บุคคลอื#น 

(สทิธิโชค วรานุสนัติกูล. 2546: 69-70) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของนกัวิชาการหลายคน ที#พบว่า 

บุคคลที#มีการศึกษาสงู มีรายได้หรืออาชีพที#มั#นคงมีแนวโน้มที#จะทํากิจกรรมและคงอยู่ในการทํางาน

อาสา มากกวา่บุคคลที#มีการศกึษาตํ#าและมีรายได้น้อยกว่า (Wilson; & Musick. 1997; Rotolo. 2000 

citing Thoits; & Hewitt. 2001; Chambre. 1993 citing Greenfield: & Marks. 2004) ซึ#งการทําการ

วิจัยในกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐถือได้ว่ามีความเหมาะสม เพราะเป็นกลุ่มบุคคลมีระดับ

การศกึษาสงูและมีความมั#นคงทางอาชีพและรายได้ สําหรับวิธีการวิจัยผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสาน

วิธี ตามแนวคิดของ เครสเวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell; & Plano Clark. 2011) โดยเริ#มต้นด้วย

การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื#อให้ได้ข้อมูลสําหรับตอบปัญหาการวิจัยที#ชัดเจน ครอบคลมุ และลุ่มลกึ ใน

บริบทของปรากฏการณ์ที#ศกึษา นําไปสูก่ารกําหนดและนิยามตวัแปร กําหนดสมมุติฐานการวิจัย การ

สร้างเครื#องมือวดัตวัแปรเพื#อรวบรวมข้อมูล และทดสอบสมมุติฐานด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ อันจะ

นําไปสูก่ารอธิบายปรากฏการณ์สูก่ลุม่ประชากรในวงกว้าง ซึ#งการวิจัยครั Bงนี Bผู้ วิจัยได้ทําการลงสนาม

วิจยัในเบื Bองต้น โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึกบับุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ที#อุทิศเวลาให้กับงานอาสา

มาอยา่งยาวนาน รวมทั Bงเป็นที#ยอมรับจากสงัคมวา่เป็นผู้ ที#มีความเสยีสละ เพื#อประโยชน์ของผู้ อื#นอยา่ง

แท้จริง เพื#อทําความเข้าใจถึงการเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา รวมทั Bงเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอันเป็นเหตุ

และผลของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา เพื#อการค้นหา และกําหนดตวัแปร

สาเหตุของพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสาในเบื Bองต้น ในการกําหนดกรอบการ

ทบทวนเอกสารเกี#ยวกับตวัแปรที#ได้จากการลงสนามวิจัยดงักลา่ว รวมทั Bงการนิยามความหมาย และ

วิธีการวัดตวัแปร สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ#งเป็นการพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของ
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พฤติกรรมอาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ และ

เปรียบเทียบรูปแบบความสมัพนัธ์ที#สร้างขึ Bน ระหว่างกลุม่บุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั และ

บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ โดยการเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรภายในรูปแบบ

ความสมัพนัธ์ที#สร้างขึ Bน ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงเส้นแบบหลายกลุม่ (Multi Group 

Structural  Equation Modeling) ผลการวิจัยที#ได้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพฒันา 

สง่เสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ มีความพร้อมและมีศกัยภาพในการทํางานอาสาสมัคร ทั Bงนี Bเพื#อ

ประโยชน์ตอ่ตวับุคลากรเองและประโยชน์ต่อสงัคม รวมทั Bงเป็นแนวทางในการวางแผนสง่เสริม และเตรียม

ความพร้อมให้กับบุคลากรผู้ ที#กําลงัเข้าสูว่ ัยเกษียณให้ทํางานอาสา เพื#อให้เป็นผู้สูงอายุวยัเกษียณที#มี

ศกัยภาพ สามารถจัดการสุขภาพและพึ#งพาตนเองได้ ช่วยเหลือผู้ อื#นได้ และมีส่วนร่วมในการสร้าง

ประโยชน์ให้กบัสงัคมประเทศชาติ ร่วมกบัประชากรกลุม่วยัตา่งๆในสงัคมได้ตอ่ไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 การวิจยัผสานวิธีครั Bงนี Bมีวตัถปุระสงค์เพื#อทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที#เกิดขึ Bนภายใต้บริบท

แวดล้อมที#ศกึษา และเพื#อพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุโดยมีวตัถปุระสงค์เฉพาะดงันี B  

1. เพื#อทําความเข้าใจถึงการเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา รวมทั Bงเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอันเป็น

เหตแุละผลของการทํางานอาสา และการคงอยูใ่นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ 

2. เพื#อพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ใน

การทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ 

3. เพื#อศึกษาความไม่แปรเปลี#ยนของรูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา                  

ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ระหว่างกลุ่มบุคลากรที#ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั และ

บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอาย ุ

 

ความสาํคัญของการวิจัย 
การวิจัยครั Bงนี B ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยที#เกี#ยวข้องกับพฤติกรรมอาสา  

การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ร่วมกบัการลงสนามวิจัยเบื Bองต้น แล้วนํามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย

บูรณาการศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา สงัคมวิทยา และศาสตร์ทางด้านสขุภาพ เพื#ออธิบายประเด็นที#เกี#ยวกับ

การคงอยู่ในการทํางานอาสา ซึ#งการวิจัยครั Bงนี Bจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยภาครัฐ บุคลากรของ

มหาวิทยาลยัภาครัฐ และการวิจยั ดงันี B 

1. เป็นส่วนหนึ#งในการเพิ#มพูนองค์ความรู้เกี#ยวกับ เงื#อนไขที#เป็นเหตุและผลของการคงอยู่ใน

การทํางานอาสา อะไรที#ทําให้บุคคลตดัสนิใจเข้ามาเกี#ยวข้องกบังานอาสา และยงัคงทํางานอาสาอย่าง
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ต่อเนื#อง สภาวะความคิดดังกล่าวเกิดขึ Bนได้อย่างไร มีอะไรเป็นปัจจัยเงื#อนไขที#สําคญัที#มีอิทธิพลต่อ

ความคิดและพฤติกรรมดงักลา่ว และเมื#อบุคคลเข้ามาเป็นอาสาสมคัรแล้ว มีอะไรบ้างที#พฒันาขึ Bนในตวั

ของบุคคลเหลา่นั Bน รวมทั Bงเป็นการเพิ#มพนูองค์ความรู้เกี#ยวกบัลกัษณะความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ ที#สง่ผลต่อ

การคงอยู่ในการทํางานอาสา ทั Bงตวัแปรทางด้านบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม และความแตกต่างระหว่าง

บุคคล มีความสมัพนัธ์เป็นอย่างไร ระหว่างความสมัพนัธ์ที#เป็นอิสระต่อกันในการอธิบายการคงอยู่ในการ

ทํางานอาสา หรือความสมัพนัธ์แบบคั#นกลาง ซึ#งจะทําให้องค์ความรู้ดงักลา่วมีความชดัเจนยิ#งขึ Bน 

2. องค์ความรู้ที#ได้จากการวิจยั เป็นแนวทางให้มหาวิทยาลยัภาครัฐ ประยุกต์ใช้เพื#อการวางแผน

พฒันาสง่เสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลยัมีความพร้อม และมีศกัยภาพในการทํางานอาสาสมัคร ทั Bงนี Bเพื#อ

ประโยชน์ต่อตวับุคลากรเอง และประโยชน์ต่อสงัคม รวมทั Bงกระตุ้นให้บุคลากรมหาวิทยาลยัให้มีความ

พร้อม มีความเสียสละ   และเข้าใจในภารกิจการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม สามารถทํางาน

ร่วมกบัชุมชน และภาคีเครือขา่ยตา่งๆ ก่อให้เกิดผลเป็นที#ประจกัษ์ในการพฒันาชุมชน และสงัคมอย่าง

ยั#งยืน 

3. ผลจากการวิจยัทําให้ได้แนวทางปฏิบติัที#ดีของการทํางานอาสาสมัคร รวมถึงงานบริการ

วิชาการแก่ชุมชน ผ่านมุมมองของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ที#เป็นแบบอย่างที#ดีของการอุทิศตน

ทํางานเพื#อสงัคม ซึ#งจะเป็นแนวทางปฏิบติัของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐตอ่ไป 

4. ผลจากการวิจยัใช้เป็นแนวทางในการวางแผน สง่เสริม และเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร

ผู้ ที#กําลงัเข้าสู่วัยเกษียณให้ทํางานอาสา เพื#อให้เป็นบุคคลวัยเกษียณที#มีศักยภาพ สามารถจัดการ

สุขภาพและพึ#งพาตนเองได้ ช่วยเหลือผู้ อื#นได้ และมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

ประเทศชาติ ร่วมกบัประชากรกลุม่วยัตา่งๆในสงัคมได้ตอ่ไป  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจัยครั Bงนี Bผู้ วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) แบบสํารวจตามลําดับ 

(Exploratory Sequential Design) ตามแนวคิดของ เครสเวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell; & 

Plano Clark. 2011) ซึ#งเป็นการวิจยัแบบผสานวิธีที#เริ#มต้นดําเนินการวิจยัด้วยการวิจยัเชิงคุณภาพเพื#อ

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในระยะแรก และนําผลที#ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ มา

ตรวจสอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณในระยะต่อมา อันจะนําไปสู่การอธิบายปรากฏการณ์สู่กลุ่ม

ประชากรในวงกว้างตอ่ไป ทั Bงนี Bผู้วิจยัได้แบง่การวิจยัออกเป็น 2 ระยะ คือ  
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 ระยะที� 1 ดําเนินการวิจัยโดยวิธีเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ใน

การสืบค้นหาความรู้ความจริงอย่างละเอียดลกึซึ Bง เกี#ยวกับปรากฏการณ์ ที#สนใจ ซึ#งเกิดขึ Bนในบริบท 

หรือระบบที#มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง (Specific context or bounded system) ปรากฏการณ์ที#สนใจ

นั Bนอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล โครงการ เหตุการณ์ ชุมชนหรือองค์การเฉพาะรายใดรายหนึ#งหรือ 

หลายรายที#นกัวิจัยเลือกมาทําการศึกษาวิจัย ซึ#งการศึกษาครั Bงนี Bกําหนดที#จะศึกษาบุคคลโดยมุ่งที#จะ

อธิบาย และทําความเข้าใจเกี#ยวกบัการเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา รวมถึงการคงอยู่ในการทํางาน

อาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ว่าเป็นอย่างไร มีเงื#อนไขเกี#ยวข้องอะไรบ้างที#เป็นสาเหตุและ

เป็นผล ของการทํางานอาสา การยังคงอยู่ในการทํางานอาสา กรณีศึกษาครั Bงนี B คือ  เป็นบุคลากรที#

ทํางานในมหาวิทยาลยั และบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอาย ุของมหาวิทยาลยัภาครัฐที#มีที#ตั Bงอยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานคร เป็นบุคคลที#เสียสละอุทิศตนทํางานเพื#อสงัคม ด้วยการทํางานอาสาด้วยตนเอง 

หรือทํางานร่วมกับองค์กรที#ไม่หวงัผลกําไร ตั Bงแต่ 10 ปีขึ Bนไป และ ได้รับรางวลัยกย่องเชิดชูเกียรติว่า

เป็นผู้ อุทิศตนทํางานอาสาเพื#อสังคม และเป็นที#รู้จักของบุคคลทั#วไปว่าเป็นบุคคลที#อุทิศตนทํางาน

อาสาเพื#อสงัคมอยา่งแท้จริง จํานวน 6 คน (Stake. 2006: 22) โดยผู้วิจัยทําการเลือกกรณีศึกษาแบบ

ยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลกั (Purposeful Sampling) (Creswell. 2007: 75) เพื#อให้ได้

กรณีศกึษาที#มีคณุลกัษณะตรงตามที#กําหนดไว้  

 

ระยะที�  2 ดําเนินการวิจัยโดยวิธีเชิงปริมาณ ภายหลังที#ได้ผลการวิจัยจากการวิจัยใน

ระยะแรก ร่วมกบัการศกึษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที#เกี#ยวข้อง เป็นพื Bนฐานของการวางแนวคิด การ

กําหนดและนิยามตวัแปร กําหนดสมมติุฐานการวิจยั การสร้างเครื#องมือวดัตวัแปร เพื#อรวบรวมข้อมูล 

และทดสอบสมมุติฐานด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ เพื#อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและพัฒนา

แบบจําลองความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในการทํางาน

อาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ เปรียบเทียบระหว่าง กลุ่มบุคลากรที#ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลยั และกลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ ประชากรที#ใช้ในการศึกษาระยะนี Bคือ กลุม่

บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลยั และกลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ ของมหาวิทยาลยัภาครัฐ

ที#มีที#ตั Bงอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 แหง่ จํานวนประมาณ 56,998 คน (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 

2557) ประกอบด้วย บุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐกลุม่บุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั จํานวน 

50,006 คน กลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ จํานวน 6,992 คน ทําการกําหนดขนาดตวัอย่าง

ตามข้อเสนอของ ไคล์ (Kline. 2005) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั Bน (Stratified random 

sampling) 
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ตัวแปรที�ศกึษา 

การกําหนดตัวแปรที#ศึกษา เป็นการกําหนดตวัแปรเพื#อทําการวิจัยในระยะที# 2 การวิจัย               

เชิงปริมาณ ในการพฒันาและศกึษาถึงรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อ

การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ซึ#งตวัแปรที#นํามาศึกษานั Bนเป็นตวัแปร             

ที#ได้มาจากการวิจยัระยะที# 1 และจากการประมวลเอกสารที#เกี#ยวข้อง ดงันี B  

1. ตวัแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วย 2 กลุม่ ได้แก่  

1.1 กลุม่ตวัแปรปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม คือ การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

1.2 กลุ่มตวัแปรปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และแรงจูงใจ

อาสา  

2. ตวัแปรแฝงภายใน ประกอบด้วย ตวัแปรคั#นกลาง ได้แก่ พฤติกรรมอาสา และสขุภาวะ              

ตวัแปรผล ได้แก่ การคงอยูใ่นการทํางานอาสา 

3. ตัวแปรจัดประเภท ได้แก่  บุคลากรที#ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากร

มหาวิทยาลยัเกษียณอาย ุ  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. อาสาสมัคร หมายถึง บุคคลที#กระทํากิจกรรมต่างๆ โดยการตดัสินใจที#เป็นอิสระ มุ่งทํา

ประโยชน์แก่บุคคลอื#น กลุ่มบุคคล และสงัคม โดยไม่มุ่งหวงัสิ#งตอบแทนที#เป็นตวัเงิน เงินเพิ#มที#เป็น

รายได้ประจํา อาจกระทําในรูปแบบของอาสาสมัครที#เป็นทางการ ซึ#งเป็นอาสาสมัครที#ทํางานอาสา

ภายใต้บริบทขององค์กรหรือหนว่ยงานที#จดัตั Bงขึ Bนโดยไม่ได้หวงัผลกําไร หรือในรูปแบบของอาสาสมัคร

ที#ไม่เป็นทางการซึ#งเป็นอาสาสมัครที#ทํางานอาสา หรือช่วยเหลือผู้ อื#นตามสถานการณ์ของสงัคมที#

ต้องการความช่วยเหลอืโดยไม่อยูภ่ายใต้บริบทขององค์กรใดๆ 

2. บุคลากรมหาวิทยาลัย หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลยัภาครัฐ ที#มีที#ตั Bงอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ทั Bงที#ทํางานในสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ กลุ่ม

บุคลากรที#มีอายตุั Bงแต ่35-60 ปี และกลุม่บุคลากรเกษียณอาย ุที#มีอายตุั Bงแต ่60-75 ปี  

 

นิยามปฏิบัติการ 
1. การคงอยู่ในการทํางานอาสา หมายถึง การที#บุคคลแสดงการกระทําที#เกี#ยวข้องกับการ

ทํางานอาสาสมัครมาอย่างต่อเนื#องเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ด้วยความเต็มใจ และเสียสละ อุทิศแรงกาย 

แรงใจ เพื#อสร้างประโยชน์ให้กับบุคคลและสงัคม จนมีความรู้สึกผูกพัน ภาคภูมิใจ มีเจตคติที#ดี และมี

ความตั Bงใจที#จะทํางานอาสาต่อไป ทั Bงนี Bการคงอยู่ในการทํางานงานอาสา วัดจากองค์ประกอบ 2 
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องค์ประกอบ คือ 1) ระยะเวลาที#ทํางานอาสา หมายถึง ระยะเวลาที#บุคคลทํากิจกรรมอาสาตั Bงแต่เริ#มทํา

ครั Bงแรกอย่างต่อเนื#องจนถึงปัจจุบัน ตั Bงแต่ 1 ปี เป็นต้นไป (Omoto; & Snyder. 1995; Wilson; & 

Musick. 1997; Penner; & Finkelstein. 1998; Thoits; & Hewitt. 2001; Erlinghagen; & Hank. 

2005; Lum; & Lightfoot. 2005; Bonsdorff; & Rantanen. 2011) และ2) ความตั Bงใจที#จะคงอยูใ่นการ

ทํางานอาสา หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลที#จะทํากิจกรรมอาสาอยา่งตอ่เนื#องตอ่ไปในอนาคต  

การวัดการคงอยู่ในการทํางานอาสา ผู้ วิจัยพัฒนาขึ Bน โดยดัดแปลงมาจากแบบวัด 

ของ ฮอย และคนอื#นๆ (Hoye; et al. 2008) นํามาปรับภาษาและสร้างข้อคําถามเพิ#มให้เหมาะสมกับ

บริบทของงานวิจยั ทําการวดัใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ระยะเวลาที#ทํางานอาสา และ2) ความตั Bงใจที#

จะคงอยูใ่นงานอาสา ลกัษณะของแบบวดัองค์ประกอบที# 1 เป็นมาตราประเมินรวมค่า 5 ระดบั ตั Bงแต ่

ไม่เคยทําเลย (0 คะแนน) ถึง ทําตอ่เนื#องมากกวา่ 5 ปี (4 คะแนน) ลกัษณะของแบบวดัองค์ประกอบที# 

2 เป็นมาตราประเมินรวมคา่ 6 ระดบั ตั Bงแต ่ไม่จริงเลย (0 คะแนน) ถึง จริงที#สดุ (5 คะแนน) การแปล

ความหมายคะแนนพิจารณาจาก ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมมากแสดงวา่เป็นผู้ ที#มีการคงอยู่ในการ

ทํางานอาสาสงูกวา่ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมน้อยกวา่  

2. พฤติกรรมอาสา หมายถึง ความถี#ในการกระทํากิจกรรมใดๆของบุคลากรมหาวิทยาลยั

ภาครัฐ ที#แสดงออกถึงการเป็นผู้ ให้กระทําด้วยความเสียสละทั Bงเวลา แรงกาย แรงใจ เพื#อให้ความ

ช่วยเหลอืและสร้างประโยชน์ให้กับบุคคล กลุม่บุคคล องค์กร สงัคม โดยไม่หวงัผลตอบแทนที#เป็นเงิน

รายได้ประจํา ทั Bงนี Bบุคคลดังกล่าวกระทําตามกิจกรรมอาสาในด้านใดด้านหนึ# ง แต่เป็นความสุขใจ 

ความภาคภมิูใจ ที#ได้กระทํากิจกรรมของอาสาสมคัรในลกัษณะใดลกัษณะหนึ#ง ได้แก่ การช่วยเหลือผู้

ประสบความทกุข์ยากเดือดร้อนประเภทต่างๆ เช่น ทหารตํารวจที#ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบติัหน้าที# 

และผู้ เจ็บป่วยที#รักษาตวัที#โรงพยาบาล ผู้ประสบภยั คนพิการ เด็กเร่ร่อน คนไร้ที#พึ#ง ผู้สงูอายุ เป็นต้น 

กิจกรรมอาสาที#เป็นการให้การช่วยเหลอืบริการคนอื#น เป็นการอาสาเพื#อชุมชน หรือสงัคมสว่นรวม เช่น 

การไปเยี#ยม การเป็นเพื#อน การดูแล การให้ความรู้ ให้คําแนะนําต่างๆ มากไปกว่ากลุม่ของตนหรือ

บุคคลที#รู้จกั เป็นต้น การแก้ไขปัญหาสงัคม เช่น การร่วมรณรงค์ และร่วมโครงการเกี#ยวกับการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาสงัคม เป็นต้น และกิจกรรมอาสาที#เป็นการสร้างการมีสว่นร่วม และพึ#งพาตวัเอง เป็น

การมีสว่นร่วมของคนในการร่วมกันเป็นเจ้าของและปกครองตนเอง เช่น การมีคณะกรรมการหมู่บ้าน

คอยจัดการระบบสาธารณูปโภคในหมู่บ้านหรือเป็นที#ปรึกษา เป็นต้น ทั Bงนี Bพฤติกรรมอาสาวัดจาก

องค์ประกอบ  4 องค์ประกอบ คือ 1) การช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก หมายถึง ระดบัของการเข้า

ร่วมทํากิจกรรมอาสาในลกัษณะของการช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก เช่น ผู้ประสบภัยต่างๆ คน

พิการ เด็กเร่ร่อน คนไร้ที#พึ#งพิง ผู้ สูงอายุ เป็นต้น 2) การช่วยเหลือบริการผู้ อื#นที#ไม่ใช่บุคคลที#รู้จัก 

หมายถึง ระดบัของการเข้าร่วมทํากิจกรรมอาสาในลกัษณะของการช่วยเหลือบริการผู้ อื#นที#ไม่ใช่บุคคลที#
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รู้จกั เช่น การไปเยี#ยม การเป็นเพื#อน การดูแล การให้ความรู้ ให้คําแนะนําต่างๆ เป็นต้น 3) กิจกรรมที#

เกี#ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสงัคม หมายถึง ระดับของการเข้าร่วมทํากิจกรรมอาสาในลกัษณะของ

กิจกรรมที#เกี#ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาสงัคม เช่น การร่วมรณรงค์และร่วมโครงการเกี#ยวกับการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาสงัคม เป็นต้น 4) กิจกรรมที#เกี#ยวข้องกับการสร้างการมีสว่นร่วม หมายถึง ระดบัของ

การเข้าร่วมทํากิจกรรมอาสาในลกัษณะของกิจกรรมที#เกี#ยวข้องกับการสร้างการมีส่วนร่วม เช่น การ

อาสาเพื#อชุมชนหรือสังคมส่วนรวมการเป็นคณะกรรมการหมู่ บ้าน ชุมชน คอยจัดการระบบ

สาธารณูปโภคในหมู่บ้าน หรือเป็นที#ปรึกษา เป็นต้น 

การวัดพฤติกรรมอาสา วดัจากแบบวัดที#ผู้วิจัยพฒันาขึ Bนโดยสร้างข้อคําถามขึ Bนจากการ

ประมวลเอกสารที#เกี#ยวกบัการทํางานอาสา และจากนิยามความหมายของพฤติกรรมการทํางานอาสา 

ร่วมกับดดัแปลงข้อคําถามจากแบบวดัของ กิลเลท และคณะ (Gillath; et al. 2005) และแบบวดัของ               

ซาฮา (Zaha. 2010) ลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ จาก ไม่เคยทําเลย (0 คะแนน)  

ถึง ทําปีละ 7 ครั Bงขึ Bนไป (4 คะแนน) การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจากผู้ตอบแบบวัดที#ได้

คะแนนรวมมากแสดงวา่เป็นผู้ ที#มีพฤติกรรมอาสาสงูกวา่ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมน้อยกวา่  

3. สุขภาวะ หมายถึง สภาวะที#มีความสมดุลของบุคคลทั Bงทางกาย ทางจิต ทางสงัคม และทาง

ปัญญาหรือจิตวิญญาณ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือภาวะคุกคามที#ก่อให้เกิดโรค เป็นภาวะที#บุคคล

สามารถตอบสนองตอ่สภาวะแวดล้อมตา่งๆ ที#เกี#ยวข้องกับการดําเนินชีวิตได้ เพื#อการบรรลสุูเ่ป้าหมายของ

การมีคุณภาพชีวิตที#ดี ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ทั Bงนี B สุขภาวะรัดจากองค์ประกอบ  4 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 1) สขุภาวะทางกาย หมายถึง การที#บุคคลมีร่างกายที#สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยเป็นโรค ไม่พิการ 

ปราศจากโรคภัยคุกคาม หรือมีสุขภาพดีตามที#แสดงออกให้เห็นทางร่างกาย รวมถึงการที#บุคคลไม่มี

พฤติกรรมเสี#ยงในการดําเนินชีวิต 2) สขุภาวะทางจิต หมายถึง ความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากับบุคคล

รอบข้าง รวมถึงสามารถรักษาความสมัพันธ์ดงักลา่วเอาไว้อย่างยาวนานและราบรื#น สามารถทํางานได้

อย่างเต็มความสามารถ ทํางานได้ตรงตามความถนัด และมีความภาคภูมิใจในตัวเองเมื#อได้ทําในสิ#งที#ดี  

3) สขุภาวะทางสงัคม หมายถึง ความสมัพนัธ์ของบุคคลกับสิ#งที#อยู่ภายนอก การมีความพึงพอใจในการมี

สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล คือการมีปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อื#น ความสามารถในการปรับตวัเข้ากับสถานการณ์

ทางสงัคม และพฤติกรรมประจําวนั และ4) สขุภาวะทางปัญญา หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกซึ#ง

จุดมุ่งหมายอนัเป็นอุดมการณ์ชีวิต ความต้องการที#พอเพียง การให้อภยั และการรู้จกัเคารพในทุกชีวิต  

การวัดสุขภาวะ ผู้วิจยัสร้างข้อคําถามจากการประมวลเอกสารจากเกี#ยวกับแนวคิดสขุภาพ 

ร่วมกบัการศกึษาแบบวดัของ ลกัขณา ศิรถิรกุล (2550) และแบบวดัของ เสาวนีย์ ฤดี (2554) นํามาปรับ

ภาษา และสร้างข้อคําถามให้เหมาะสมกับบริบทการวิจัย ลกัษณะเป็นมาตราประมาณค่า 6 ระดับ 

จาก ไม่จริงเลย (0 คะแนน) ถึง จริงที#สดุ (5 คะแนน) โดยข้อคําถามทางบวกให้คะแนน 0 - 5 และข้อ
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คําถามทางลบให้คะแนน 5 - 0 ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็นผู้ ที#มีสขุภาวะดีกว่า

ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมน้อยกวา่ 

4. แรงจูงใจอาสา หมายถึง ความปรารถนา หรือความมุ่งหวัง ภายในตัวบุคคล ที#เป็นแรง

กระตุ้นให้บุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐเข้าร่วมและทํากิจกรรมเกี#ยวกับงานอาสา ทั Bงนี Bความปรารถนา หรือ

ความมุ่งหวงั ที#เป็นแรงกระตุ้นดงักลา่ว วดัได้จากองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การให้คุณค่า คือ 

ความเอื Bออาทร หว่งใย เห็นแก่ประโยชน์ของผู้ อื#น ปรารถนาที#จะช่วยเหลอืผู้ อื#น โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

2) การทําความเข้าใจและสนองความต้องการของตนเอง คือ ความปรารถนาหรือมุ่งหวงัที#จะเรียนรู้

ทกัษะใหม่ ประสบการณ์ใหม่ การขยายขอบเขตความรู้ ประสบการณ์ของตนเองไปสูค่นอื#นๆ รวมทั Bง

ปรารถนาที#จะพฒันาตนเอง เสริมสร้างความรู้สกึทางบวกให้กับตนเอง เช่น ความสขุทางใจ ความ

ภาคภมิูใจ เป็นต้น 3) การปกป้องตนเอง คือ ความปรารถนา หรือมุ่งหวงัที#จะลดความรู้สกึเชิงลบที#เกิด

ขึ Bนกับตนเอง และ 4) การเข้าสงัคม คือ ความปรารถนา หรือมุ่งหวงั ในการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมที#

เพิ#มขึ Bน เพิ#มความแนน่แฟ้นในความสมัพนัธ์ที#มีอยูเ่ดิม และได้รับการยอมรับจากผู้ อื#นเพิ#มขึ Bน  

การวัดแรงจูงใจอาสา ผู้วิจยัได้สร้างข้อคําถามจากการศึกษาแบบวดัของ โยซิกะ; เบราห์; 

และ แอสคราฟ (Yoshika; Brown; & Ashcraft. 2007) ซึ#งแบบวดัดงักลา่วประยกุต์มาจากแบบวดั VIF 

ของ เคลรี# และคนอื#นๆ (Clary; et al. 1998) ผู้วิจยันํามาปรับภาษา และสร้างข้อคําถามเพิ#มให้เหมาะสม

กบับริบทของงานวิจัย ในการวดัแรงจูงใจอาสา ลกัษณะของแบบวดัเป็นมาตราประมาณค่า 6 ระดบั 

จากไม่จริงเลย (0 คะแนน) ถึง จริงมากที#สดุ (5 คะแนน) โดยข้อคําถามทางบวกให้คะแนน 0 - 5 และ

ข้อคําถามทางลบให้คะแนน 5 – 0 ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็นผู้ ที#มีแรงจูงใจอาสา

สงูกวา่ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมน้อยกวา่ 

5. ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก  หมายถึง สภาวะทางจิตใจในทางบวกข องบุคลากร

มหาวิทยาลยัในการกระทําสิ#งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเชื#อมั#นในความสามารถของ

ตนเอง คิดวา่มีหนทางที#จะนําตนเองไปสูเ่ป้าหมายแห่งความสําเร็จ ตลอดจนมีสมรรถนะทางจิตใจที#จะ

ฟืBนคืนสูส่ภาพปกติเหมือนเดิมหากต้องเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตามแนวคิดของ ลธูานส์ และคน

อื#นๆ (Luthans; et al. 2007) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การรับรู้

ความสามารถของตน หมายถึง ความเชื#อมั#นที#บุคคลมีต่อตนเองว่า ตนเองมีความสามารถ มีศกัยภาพ

ในการจัดการกับสิ#งต่างๆ ที# เกิดขึ Bน รวมทั Bงสามารถทําให้เกิดการเปลี#ยนแปลง หรือเป็นไปตาม

เป้าหมายที#ต้องการได้ 2) ความหวงั หมายถึง พลงัจูงใจทางบวกที#ทําให้ตนเองรู้สกึว่ามีหนทางหรือ

แนวทางที#จะไปสู่เป้าหมายความสําเร็จที#ต้องการ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคก็ตาม  

3) การมองโลกในแงดี่ หมายถึง ความคาดหวงัหรือลกัษณะวิธีคิดของของบุคคล ที#นึกถึงแต่สิ#งที#ดี สิ#งที#

เป็นประโยชน์ ซึ#งเป็นสิ#งที#เกิดจากการกระทําของตนเอง และเชื#อว่าสิ#งดีๆเหลา่นั Bนจะเกิดกับตนเองทั Bง
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ในปัจจุบนั และอนาคต และ 4) ความหยุน่ตวั หมายถึง ความสามารถ หรือสมรรถนะทางจิตใจ ในการ

ปรับตวั ฟืBนคืนสูส่ภาพปกติเหมือนเดิมของบุคคล ภายหลงัเผชิญกบัปัญหา อุปสรรค ความยากลําบาก

ตา่งๆ ซึ#งเป็นสิ#งที#สามารถพฒันาได้  

การวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สามารถวดัได้จากแบบวดัที#ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัด 

Psychological Capital Questionnaire: PCQ ของ ลธูานส์ และคนอื#นๆ (Luthans; Youssef; & Avolio. 

2007; Luthans; et al. 2007) ลกัษณะเป็นมาตราประมาณค่า 6 ระดบั จาก ไม่จริงเลย (0 คะแนน) ถึง 

จริงมากที#สดุ (5 คะแนน) โดยข้อคําถามทางบวกให้คะแนน 0 - 5 และข้อคําถามทางลบให้คะแนน 5 – 0 

ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมมากแสดงวา่เป็นผู้ ที#มีทนุทางจิตวิทยาสงูกวา่ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวม

น้อยกวา่  

6. การได้รับการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรู้ถึงการสนับสนุนของบุคลากร

มหาวิทยาลยัจากบุคคลที#เกี#ยวข้อง ได้แก่ ครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่วมงาน ที#ให้การสนบัสนุนด้านต่างๆ 

ในการทํากิจกรรมอาสา ทั Bงนี Bการสนบัสนุนทางสงัคม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การได้รับการ

สนบัสนนุด้านอารมณ์ หมายถึง บุคลากรมหาวิทยาลยัรับรู้วา่ ครอบครัว ญาติ เพื#อน และเพื#อนร่วมงาน 

ให้ความหว่งใย รับฟังความรู้สกึ เข้าใจ และคอยเป็นกําลงัใจ ในการร่วมทํากิจกรรมอาสา 2) การได้รับการ

สนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร หมายถึง บุคลากรมหาวิทยาลยัรับรู้ว่า ครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่วมงาน ได้

ให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ ให้ข้อมูลต่างๆ ที#เกี#ยวข้องกับการทํางานอาสา รวมทั Bงให้ข้อมูลป้อนกลบั

เกี#ยวกบักิจกรรมอาสา ที#กระทําไปแล้วเป็นอยา่งไร และ3) การได้รับการสนบัสนนุด้านทรัพยากร บุคลากร

มหาวิทยาลยัรับรู้วา่ ครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่วมงาน ได้ให้การสนบัสนุนอุปกรณ์ สิ#งของ สนบัสนุนด้าน

การเงิน เสยีสละแรงกาย และเสยีสละเวลาในการทํากิจกรรมอาสา  

การวัดการได้รับการสนับสนุนทางสังคม ผู้วิจัยสร้างข้อคําถามจากการประมวลเอกสาร

จากเกี#ยวกับการสนับสนุนทางสงัคม ของ เซฟเฟอร์, คอยน์ และ ลาซารัส (Scaefer; Coyne; & 

Lazarus. 1981) เป็นแนวคิดหลกั ร่วมกบัการศกึษาแบบวดัของ สเูหยียน เหว่ย และคนอื#นๆ (Xueyan 

Wei; et al. 2009) โดยสร้างข้อคําถามให้เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยในการวดัการรับรู้การ

สนับสนุนทางสงัคม จากครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่วมงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลยั ลักษณะเป็น

มาตราประมาณคา่ 6 ระดบั จาก ไม่จริงเลย (0 คะแนน) ถึง จริงมากที#สดุ (5 คะแนน) โดยข้อคําถาม

ทางบวกให้คะแนน 0 - 5 และข้อคําถามทางลบให้คะแนน 5 – 0 ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมมาก

แสดงวา่เป็นผู้ ที#ได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมสงูกวา่ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมน้อยกวา่ 
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บทที� 2 

เอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
  

 การวิจัยครั Bงนี B ผู้ วิจัยได้ประมวลแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที#เกี#ยวข้องกับตัวแปรใน

งานวิจยั โดยแบง่เนื Bอหาของการประมวลเอกสาร ตามลาํดบัดงันี B  

1. แนวคิด ทฤษฎี ทางด้านสงัคมวิทยาและจิตวิทยาที#เกี#ยวข้อง ได้แก่  

1.1 ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที#  

1.2 แนวคิดเกี#ยวกบัการถ่ายทอดทางสงัคม  

1.3 ทฤษฎีปฎิสงัสรรค์เชิงสญัลกัษณ์  

1.4 ทฤษฎีพฒันาการทางจิตสงัคม ของอีริคสนั (Eric H. Erikson)  

2. การคงอยูใ่นการทํางานอาสา : ความหมาย การวดั และงานวิจยัที#เกี#ยวข้อง  

3. แนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และ

พฤติกรรม  

3.1 พฤติกรรมอาสา กบัการคงอยูใ่นงานการทํางานอาสา 

3.2 สขุภาวะ กบัพฤติกรรมอาสา และการคงอยูใ่นการทํางานอาสา  

3.3 แรงจูงใจอาสา กบัพฤติกรรมอาสา 

3.4 ทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก กบัสขุภาวะ และการคงอยูใ่นการทํางานอาสา 

3.5 การสนบัสนนุทางสงัคม กบัพฤติกรรมอาสา 

4. ตัวแปรจัดประเภท ได้แก่ กลุ่มบุคลากรก่อนและหลงัเกษียณอายุ เพื#อการศึกษาความไม่

แปรเปลี#ยนของค่าเฉลี#ยตวัแปรแฝง  

5. การวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Method) 

6. รายงานสรุปผลการศกึษาเส้นทางการทํางานอาสา จากการลงสนามวิจยัเบื Bองต้น 

7. กรอบแนวคิดการวิจัยแบบผสานวิธี และรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐานการ

วิจยั  

8. สมมติุฐานการวิจยั  

 

1. แนวคิดทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยาที�เกี�ยวข้อง  

การวิจัยครั?งนี ? ในการศึกษาระยะที� 1 ใช้การศกึษาเชิงคณุภาพเพื#อทําความเข้าใจเส้นทาง

การทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐวยัก่อนและหลงัเกษียณ โดยทําความเข้าใจถึงการ

เข้าสูก่ารทํางานอาสา และเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องกับการทํางานอาสา และการคงอยู่ในงานอาสา  การ
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อธิบายเส้นทางการทํางานอาสานี B ผู้วิจัยอาศยัทั Bงทฤษฎีทางสงัคมวิทยาและจิตวิทยาเป็นแนวทางใน

การทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที#ศกึษาดงักลา่ว โดยทฤษฏีทางสงัคมวิทยาผู้วิจยัใช้มมุมองจากทฤษฎี

โครงสร้างหน้าที# เพื#อเป็นแนวทางในการทําความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสงัคมในภาพรวม ในระดับ 

มหภาค ซึ#งมีตวัแทนการถ่ายทอดทางสงัคมที#มีความเกี#ยวข้องกบัความคิด ความเชื#อ และการกระทําที#

เกี#ยวข้องกับการทํางานอาสา และทฤษฎีปฏิสงัสรรค์สญัลกัษณ์ที#มองในระดบั ปัจเจกบุคคลโดยการ

ปฏิสงัสรรค์ซึ#งเป็นการกระทําระหว่างกันของบุคคลผ่านการให้ความหมายในเชิงสญัลกัษณ์ เป็น

แนวทางในการทําความเข้าใจเส้นทางการทํางานอาสา และใช้ทฤษฎีจิตวิทยาที#เกี#ยวข้องกับ

บุคลิกภาพและคุณลกัษณะภายในจิตใจของผู้ ที#ทํางานอาสา มาเป็นแนวทางในการทําความเข้าใจ

เส้นทางการทํางานอาสาของผู้ให้ข้อมลูหลกัทั Bงสองกลุม่ ทั Bงนี Bผู้วิจยัได้ทําการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเพื#อ

เป็นแนวทางการศกึษาพอสงัเขป ดงันี B 

1.1 แนวคิดทางสังคมวิทยา 

1.1.1 ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที�  

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที#เป็นทฤษฎีระดับมหภาคที#มองโครงสร้างสงัคมในภาพรวมที#มี

องค์ประกอบตา่งๆ ทําหน้าที#เฉพาะและแตกตา่งกนัไป แตจ่ะมีสว่นที#ประสานกันเพื#อความอยู่รอดและ

เพื#อให้เกิดดลุยภาพในสงัคม มองสงัคมในฐานะที#เป็นระบบ มีอาณาเขตที#แนน่อน มีกฎ ระเบียบ และมี

การควบคมุตนเอง (สญัญา สญัญาวิวฒัน์.  2550: 26) ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที#มีสว่นช่วยในการอธิบาย

บริบทของสงัคมในมมุมององค์ประกอบของสถาบนัตา่งๆ ที#ปรากฏความสมัพนัธ์ของปัจเจกบุคคลและ

กลุม่คนในรูปแบบของวิถีชีวิต ใช้กลไกทางสงัคมผา่นระบบความเชื#อและคา่นิยมเพื#อควบคมุพฤติกรรม

ขอ ง คน ใ ห้ สัง ค ม อ ยู่ ใ นภ า ว ะส ม ดุล  ( Equilibrium)  ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ดค ว าม ไ ร้ ระ เ บี ยบ  ( Anomie)  

การเปลี#ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ#งจะนําไปสู่การเปลี#ยนแปลงส่วนอื#นๆ ด้วย ซึ#งโครงสร้างสังคม

ประกอบด้วยสถาบนัตา่งๆ  ที#ทําหน้าที#แตกตา่งกนัออกไป เช่น สถาบนัครอบครัว ทําหน้าที#ในการผลิต

และเลี Bยงดูสมาชิก สถาบันการเมืองการปกครอง ทําหน้าที#ในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบอบ

ประชาธิปไตย สถาบันศาสนา ทําหน้าที#ในการเป็นที#พึ#งทางจิตใจแก่สมาชิก สถาบันเศรษฐกิจ ทํา

หน้าที#ในการผลิตสินค้าและบริการเพื#อจําหน่าย แจกจ่ายให้แก่สมาชิกของสงัคม เป็นต้น โดยแต่ละ

สถาบนัมีความสมัพนัธ์ซึ#งกนัและกนัอยา่งเป็นระบบ (สภุางค์ จนัทวานิช. 2552: 139-141)  

การศกึษาครั Bงนี B ผู้วิจยัประยุกต์ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที#มาใช้เพื#อเป็นแนวทางในการทํา

ความเข้าใจเส้นทางการทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐทั Bงในกลุม่บุคลากรวยัก่อนและ

หลงัเกษียณ การที#บุคลากรกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่เส้นทางการทํางานอาสานั Bน โครงสร้างทางสงัคมที#

ประกอบด้วยสถาบนัต่างๆ ทางสงัคมที#ทําหน้าที#ถ่ายทอดขดัเกลาสมาชิกนั Bน อาจมีสว่นเกี#ยวข้องกับ

การเข้าสูก่ารทํางานอาสา การคงอยู่ในงานอาสา รวมทั Bงเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องกับการทํางานอาสาด้วย
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เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว สถาบนัศาสนา เป็นต้น ผู้ วิจัยจึงนําแนวคิดการถ่ายท อดทาง

สงัคมในทศันะของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที#มาเป็นแนวทางในการทําความเข้าใจเส้นทางการทํางาน

อาสาของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐดงักลา่ว  

1.1.2 แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization)  

การถ่ายทอดทางสงัคมในมุมมองของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที#ซึ#งมองการถ่ายทอดทาง

สงัคมในแงข่องกลุม่สงัคมโดยสว่นรวมถ่ายทอดค่านิยมตามบรรทดัฐานที#เกี#ยวข้องกับพฤติกรรมทาง

สงัคมไปยงัสมาชิก มองบุคคลในฐานะสมาชิกของสงัคม กลุม่ทางสงัคมจะทําการอบรมสมาชิกของ

สงัคมเพื#อให้มีความผกูพนัและมีสมรรถนะในสงัคมโดยผา่นตวัแทนทางสงัคม (Socialization Agents) 

เช่น ครอบครัว กลุม่เพื#อน โรงเรียน วดั สื#อมวลชน เป็นต้น โดยใช้กลไกการเรียนรู้แบบต่างๆ ถ่ายทอด

ถึงบรรทัดฐาน ค่านิยม และความรู้ต่างๆ ที#จําเป็นต่อการกระทําบทบาทต่างๆ ของสมาชิก การ

ถ่ายทอดทางสงัคมจากมุมมองของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที# มองสงัคมในระดบัโครงสร้างที#มีลกัษณะ

เป็นเครือขา่ยความสมัพนัธ์ที#ประกอบด้วยสถานภาพและบทบาททางสงัคม แต่ละบทบาทจะมีความ

คาดหมายวา่คนในสงัคมจะปฏิบติัอยา่งไร นําไปสูบ่ทบาททางพฤติกรรม ซึ#งสะท้อนให้เห็นบทบาทของ

สมาชิกที#อยู่ในเครือข่ายสงัคมนั Bนๆ (งามตา วนินทานนท์. 2545: 98-99) ตัวแทนการถ่ายทอดทาง

สังคม (Agent of Socialization)  เ ป็ นกลุ่ม ที# ทํ าหน้าที# ในการหล่อหลอมสมาชิกให้ มีความ รู้ 

ความสามารถ อุดมการณ์ ให้เป็นไปตามความต้องการของสงัคม การที#บุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ

วยัก่อนและหลงัเกษียณเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสาสมัครนั Bน อาจมีความเกี#ยวข้องกับการถ่ายทอด

ทางสงัคมจากตวัแทนต่างๆ ที#ทําให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบติัตามสิ#งที#สงัคมปรารถนาซึ#งการให้การ

ช่วยเหลือสงัคมด้วยการเป็นอาสาสมัครเป็นสิ#งหนึ#งที#สงัคมปรารถนาให้มีขึ Bน ตวัแทนในการถ่ายทอด

ทางสงัคมที#อาจมีความเกี#ยวข้องกับเส้นทางการทํางานอาสาสมัครของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ

วยัก่อนและหลงัเกษียณ เช่น ครอบครัว เป็นตวัแทนในการถ่ายทอดที#มีความสําคัญและเป็นสถาบัน

แรกที#ทําหน้าที#ในการถ่ายทอดทางสงัคมให้แก่สมาชิก อาสาสมัครอาจได้รับการถ่ายทอดการเป็นผู้

ช่วยเหลอืสงัคมมาจากครอบครัว กลุม่เพื#อน อาสาสมัครอาจได้รับการถ่ายทอดและนําสูเ่ส้นทางการ

ทํางานอาสาจากกลุ่มเพื#อนทั Bงเพื#อนในขณะศึกษาเล่าเรียนและเพื#อนในช่วงของการทํางาน เป็นต้น 

(สพุตัรา สภุาพ. 2541) การได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมนี Bอาสาสมัครทั Bงวยัก่อนและหลงัเกษียณอาย ุ

อาจได้รับการถ่ายทอดทั Bงทางตรงและทางอ้อม แต่ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการเข้าสูเ่ส้นทางการทํางาน

อาสา  

การทําความเข้าใจเส้นทางการทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐวยัก่อน

และหลงัเกษียณ ผู้วิจยัใช้มมุมองการถ่ายทอดทางสงัคมตามแนวทางของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที#ที#มอง

สงัคมในเชิงโครงสร้างเป็นแนวทางในการทําความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าว ว่าการที#บุคลากร
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มหาวิทยาลยัภาครัฐ มีพฤติกรรมอาสานั Bนอาจได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในฐานะที#เป็นสมาชิกหนึ#ง

ของสงัคม ทั Bงการถ่ายทอดทางตรงและทางอ้อมโดยผา่นตวัแทนการถ่ายทอดทางสงัคมต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นครอบครัว กลุม่เพื#อน สถาบนัการศึกษา เป็นต้น ซึ#งอาจเกี#ยวข้องกับการให้ความหมายของงาน

อาสา การเข้าสูก่ารทํางานอาสา รวมทั Bงเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องกับการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการ

ทํางานอาสา 

1.1.3 ทฤษฎีปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory) 

นอกจากแนวคิดเรื#องการถ่ายทอดทางสงัคมตามแนวทางทฤษฎีโครงสร้างหน้าที#แล้ว 

ผู้วิจยัยงัได้ใช้แนวทางของทฤษฎีปฏิสงัสรรค์สญัลักษณ์ ซึ#งเป็นทฤษฎีทางสงัคมวิทยาที#มองสงัคมใน

ระดับปัจเจกบุคคล เป็นแนวทางในการทําความเข้าใจเส้นทางการทํางานอาสาของบุคลากร

มหาวิทยาลยัภาครัฐวยัก่อนเกษียณ และวยัหลงัเกษียณ ซึ#งทฤษฎีปฏิสงัสรรค์สญัลกัษณ์นั Bน มองสงัคม

ในระดบัจุลภาค (Micro Approach) กลา่วคือ มองในระดบัปัจเจกบุคคล มองว่าการดํารงอยู่ของมนุษย์

ต้องมีการปฏิสงัสรรค์ระหวา่งกนัโดยผา่นสญัลกัษณ์ การกระทําของบุคคลจะมีผล อย่างใดอย่างหนึ#งต่อ

ความคิดหรือการกระทําของบุคคลอีกคนหนึ#ง ไม่ว่าการกระทํานั Bนจะเป็นไปในทิศทางเดียวหรือเป็นการ

กระทําทั Bงสองฝ่าย โดยอาศยัพฤติกรรมที#แสดงออกเป็นสื#อในการรู้ความหมาย (สญัญา สญัญาวิวฒัน์. 

2550: 157-158) 

การศึกษาครั Bงนี Bผู้ วิจัยจึงใช้แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคม จากมุมมองของทฤษฎี 

ปฏิสงัสรรค์สญัลกัษณ์เป็นแนวทางในการอธิบายและทําความเข้าใจเส้นทางการทํางานอาสาของ

บุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐวยัก่อนและหลงัเกษียณ โดยมองกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมในเชิง

ปฏิสงัสรรค์แบบสองทาง ระหว่างผู้ถ่ายทอดกับผู้ถูกถ่ายทอด ซึ#งต่างมีอิทธิพลซึ#งกันและกัน ผู้วิจัยใช้

แนวคิดของ จอร์จ เฮอร์เบิร์ท มีด (George Herbert Mead) ซึ#งเป็นผู้วางรากฐานแนวคิดเกี#ยวกับการ

พฒันาความเป็นตวัตน โดยมีด (Mead) มองว่าสิ#งเร้า (S) และการตอบสนอง (R) จะเป็นอะไรก็ตาม 

สิ#งสําคญัอยู่ที#กระบวนการตีความ ขึ Bนอยู่กับว่าบุคคลให้ความหมายกับสิ#งเร้าว่าอย่างไร และบุคคล

ตอบสนองตอ่สิ#งเร้าอยา่งไร ขึ Bนอยูก่บัการตีความหมายของการตอบสนองนั Bน ๆ การที#คนเราเกี#ยวข้อง

กนัเป็นเรื#องของการกระทําซึ#งกนัและกนั แตล่ะฝ่ายมีอิทธิพลทั Bงสองฝ่าย และการกระทําดงักลา่วมีการ

ให้ความหมายของการกระทํานั Bนด้วย มนษุย์ในชีวิตประจําวนัเป็นการปฏิสงัสรรค์ระหว่างความหมาย

ของสิ#งตา่งๆ และความหมายเหลา่นั Bนต้องเป็นความหมายร่วมกนั (Shared Meanings) ในมมุมองของ

มีด (Mead) การถ่ายทอดทางสงัคมเป็นกระบวนการก่อรูป ธํารงอยู่ และเปลี#ยนแปลงความเป็นตวัตน 

บุคคลมีความสามารถออกไปจากตนเองแล้วหันกลบัมามองตนเอง แล้วตั Bงคําถามว่า “เราเป็นใคร”  

มีการกระทําและตอบสนองตนเองได้ ตลอดจนมีความรู้สกึภาคภูมิใจในตนเองได้ด้วย การเกิดความ

เป็นตวัตนในกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมก่อตวัขึ Bนตั Bงแต่วยัเด็ก เริ#มจากการสงัเกตและตอบสนอง
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ต่อการกระทําของผู้คนรอบข้างที#มีอิทธิพลต่อตน เช่น พ่อแม่ ญาติ พี#น้อง เป็นต้น บุคคลได้รับความ

เป็นตวัตนมาจากผลสะท้อนจากการประเมินของคนอื#นทีมีต่อบุคคลนั Bน ทําให้เขาทราบว่าเขาเป็นใคร 

เป็นคนอยา่งไร เป็นคนดีหรือไม่ดี เป็นต้น (งามตา วนินทานนท์. 2545: 103 - 104) 

มีด (Mead. 1951 อ้างอิงใน สนธยา พลศรี. 2545: 92-93) ได้แบ่งขั Bนตอนพฒันาการ

ของความเป็นตวัตนออกเป็น 3 ขั Bนตอน ดงันี B 

 ขั Bนการเล่นบท (Play Stage) เป็นระยะที#บุคคลยังเป็นทารกมีความสามารถในการสวม

บทบาทของคนอื#นได้จํากัดเพียงคนหรือสองคนเท่านั Bน ภาพของตนเอง (อัตตา) ก็ยังจํากัดไม่ฝังแน่นแต่

อยา่งใด 

 ขั Bนเกมกีฬา (Game Stage) เป็นช่วงที#ทารกเจริญวยัขึ Bนสามารถสวมบทบาทของผู้ อื#น

หรือเอาอยา่งคนอื#นมากขึ Bน ร่วมกิจกรรมที#มีการประสานงานกนัอยา่งเป็นระเบียบมากขึ Bน  

 ขั Bนสวมบทบาทของบุคคลทั#วไป (Generalized other Stage) เป็นขั Bนที#บุคคลสามารถ

ยดึถือความเชื#อทั#วไป คา่นิยม บรรทดัฐานของสงัคมหนึ#งในการกระทําระหว่างกันด้านต่างๆ ได้ บุคคล

สามารถเพิ#มความเหมาะสมในการตอบโต้กบัผู้ อื#นในการกระทําระหว่างกันมากขึ Bน และขยายของเขต

ภาพของตนเองจากความสามารถในการสวมบทบาทของบุคคลจํานวนมากขึ Bนอยูเ่สมอ  

 จะเห็นได้ว่าทฤษฎีปฏิสังสรรค์สัญลกัษณ์มองว่าการดํารงอยู่ของบุคคลต้องมีการ                    

ปฏิสงัสรรค์ระหว่างกันทั Bงผู้ถ่ายทอดและผู้ถูกถ่ายทอด ซึ#งต่างก็มีอิทธิพลซึ#งกันและกัน และมีการให้

ความหมายของการกระทํา ผู้วิจัยใช้การถ่ายทอดทางสงัคมในเชิงการปฏิสงัสรรค์ระหว่างกันมาเป็น

แนวทางในการทําความเข้าใจถึงการเข้าสูก่ารทํางานอาสา และการดํารงอยูใ่นการทํางานอาสา รวมทั Bง

นํามาเป็นแนวทางในการพิจารณาเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องกับการทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ภาครัฐวัยก่อนและหลังเกษียณ นอกจากนี Bการพัฒนาการของความเป็นตัวตนทั Bงในช่วงการสวม

บทบาทของคนอื#นในขั Bนการเล่นบท การร่วมกิจกรรมที#มีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบในขั Bน

เกมกีฬา และการสวมบทบาทของบุคคลทั#วไป อาจมีความเกี#ยวข้องกับการให้ความหมาย การเข้าสู่

เส้นทางการทํางานอาสา รวมไปถึงเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องกบัการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางาน

อาสา ด้วยเช่นกนั 

 

1.2 แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา 

 การศกึษาครั Bงนี Bนอกจากจะใช้มมุมองทางสงัคมวิทยาเป็นแนวทางในการทําความเข้าใจ

เส้นทางการทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐวยัก่อนเกษียณ และวยัหลงัเกษียณแล้ว 

ผู้วิจัยยังใช้มุมมองทางจิตวิทยาที#เน้นลกัษณะภายในตวับุคคล ลกัษณะภายในจิตในที#อาจมีความ
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เกี#ยวข้องกบัการเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสาของอาสาสมัครอีกด้วย โดยทฤษฎีทางจิตวิทยาที#ผู้วิจัย

นํามาเป็นแนวทางในการศกึษาครั Bงนี B คือทฤษฎีจิตวิทยาบุคลกิภาพ รายละเอียดดงันี B  

 

1.2.1 ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ ของ อีริค เอช อีริคสัน 

 ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลกิภาพของอีริค เอช อีริคสนั ได้แบ่งชีวิตมนุษย์ตั Bงแต่เกิดจนเข้าสูว่ยั

สงูอายเุป็น 8 ขั Bน เรียกวา่ Psychosocial Stage โดยเน้นลกัษณะสมัพนัธภาพที#บุคคลมีกับกลุม่บุคคล

ต่างๆ และข้อขัดแย้งทางสังคมจิตวิทยาที#เกิดจากความสัมพันธ์นั Bนๆ เป็นจุดกระตุ้ นให้บุคคลมี

พฤติกรรมและพฒันาบุคลกิภาพในรูปแบบตา่งๆ ตามลาํดบัวยั ตั Bงแตเ่กิดจนถึงวยัสงูอาย ุดงันี B 

 เริ#มต้นจาก ขั Bนที# 1 เป็นขั Bนของความไว้วางใจกับความสงสยันํ Bาใจผู้ อื#น (Trust vs. 

Mistrust) เป็นระยะแรกเกิดถึง 1 ขวบ ที#ความไว้วางใจกบัความสงสยันํ Bาใจผู้ อื#นเกิดจากการเลี Bยงด ูการ

ได้รับการตอบสนองทางร่างกายและจิตใจ หากได้รับมากจะกลายเป็นคนที#ไว้วางใจผู้ อื#นได้งา่ย แตห่าก

ได้รับน้อยหรือไม่ได้รับมกัจะเป็นคนที#หวาดระแวงงา่ย ขั Bนที# 2 ความเป็นตวัของตวัเองกับความละอาย

ใจและไม่แน่ใจ (Autonomy vs. Shame and Doubt) วยัทารกตอนปลาย หากผู้ เลี Bยงดูปลอ่ยให้ทํา

อะไรได้ตามใจปรารถนาที#เหมาะสม ไม่เกินเลยจนเกินไปจะพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง แต่ถ้าถูก

ควบคุมมากเกินไปจะรู้สึกละอายใจและไม่แน่ใจในตนเอง เข้ากับคนยาก ซึ#งถ้ามีมากจะก ลายเป็น

ผู้ใหญ่ที#ชอบทําอะไรลบัๆ ไม่เปิดเผย ชอบพดูปด ขั Bนที# 3 ความคิดริเริ#มกับความรู้สกึผิด (Initiative vs. 

Guilt) ระยะวยัเด็กตอนต้น มีความสามารถทางกล้ามเนื Bอและประสาทสมัผสั อยากเรียนรู้ ใช้ความคิด

และมีความคิดสร้างสรรค์ เด็กที#ถกูสกดักั Bนสิ#งเหลา่นี B หรืออยูใ่นกฎระเบียบมากเกินไปจะเกิดความรู้สกึ

ผิดและกลวัการถกูลงโทษ ขั Bนตอนที# 4 ระยะเอาการเอางานกับปมด้อย (Industry vs. Inferiority) เป็น

ระยะวยัเด็กตอนปลาย เป็นช่วงที#มีการเข้าโรงเรียน เป็นช่วงที#ต้องพฒันาคุณสมบติัเอาจริงเอาจัง เพื#อ

ปรับตวัตามความคาดหวงัของครู พ่อแม่ และเพื#อน เด็กที#ได้รับความคาดหวงัและได้รับการให้อภยัเมื#อ

ผิดพลาด จะเป็นคนที#มุมานะที#จะหัดเรียน ทํากิจกรรมต่าง ๆ แต่หากได้รับความคาดหวังเกิน

ความสามารถของเด็กจะทําให้รู้สกึตํ#าต้อย ไร้ความสามารถและอาจเกิดปมด้อยแก่ตวัเด็กในแง่ใดแง่

หนึ#ง ขั Bนที# 5 การพบอัตลกัษณ์แห่งตนกับการไม่เข้าใจตนเอง (Identity vs. Identity Diffusion) เป็น

ระยะวยัรุ่น อีริคสนัเชื#อวา่เป็นช่วงที#ความขดัแย้งอยูใ่นลกัษณะวิกฤติมากกวา่ช่วงอื#นๆ เป็นช่วงหวัเลี Bยง

หวัต่อระหว่างเด็กและวยัรุ่น เด็กกําลงัละทิ Bงภาพของตนเองอย่างเป็นเด็ก เพื#อเข้าถึงภาพของตนเอง

อย่างเป็นผู้ ใหญ่ และเป็นช่วงของการแสวงหาอัตลกัษณ์แห่งตนเพื#อรู้จักตนเองในแง่มุมต่าง ๆ เช่น 

ความชอบ ความสนใจ ความปรารถนาในชีวิต เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ต้องผสมผสานลกัษณะของ

ตนให้เข้ากบัความเป็นจริงของครอบครัว วฒันธรรม คา่นิยมของสงัคม ของกลุม่เพื#อน การพฒันาตนที#

สมบูรณ์ในวยันี Bคือการเห็นตนเองตามความเป็นจริง เข้าใจตนเอง และหากมีพฒันาการช่วงนี Bไม่ดีอาจ
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ทําให้มีบุคลิกภาพที#สบัสน ขั Bนที# 6 ความสนิทเสน่หา ความร่วมใจ กับความเปลา่เปลี#ยว (Intimacy 

and Solidarity vs. Isolation) อยูใ่นวยัผู้ใหญ่ตอนต้น เป็นช่วงที#บุคคลพร้อมประสานอตัลกัษณ์ของตน

กับบุคคลอื#น และสร้างความสมัพนัธ์ฉันท์คู่ครอง ซึ#งหากไม่สามารถสร้างความสมัพนัธ์สนิทสนมกับ

บุคคลอื#นได้จะมีความรู้สกึอ้างว้างเดียวดาย และเป็นบุคคลที#หลงรักเฉพาะตนเอง ขั Bนที# 7 การบํารุง

สง่เสริมผู้ อื#นกบัการพะวงเฉพาะตนเอง เป็นวยักลางคน (Generativity vs. Absorption) จุดเด่นของวยั

นี Bคือการแบ่งปัน การเผื#อแผ่ การสร้างสรรค์ทั Bงในสิ#งที#เป็นวัตถุสิ#งของ และความรู้ ความคิด ความ

ชํานาญตา่ง ๆ ต่อบุคคลอื#น ต่อโลก และสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ#งต่อบุคคลเยาว์วยักว่า เกิดขึ Bนกับบุ

คลที#พฒันาการทางบุคลกิภาพมาด้วยดีในวยักลางคน คณุสมบติัแห่งความอาทร (Care) ที#แท้จริงเกิด

ขึ Bนกับบุคคลที#พัฒนาทางบุคลิกภาพมาด้วยดี ซึ#งสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การเลี Bยงดูอบรมให้

การศึกษาแก่เยาวชน การสาธิต แนะนําความรู้ความชํานาญแก่บุคคลอื#นการแบ่งปันให้ความ

อนเุคราะห์แก่บุคคลอื#นอย่างจริงใจ ทําให้ผู้ ที#ประพฤติแบบนี Bมีความปลาบปลื Bมอิ#มอกอิ#มใจในตนเอง 

เห็นตนเองมีคา่มีความสาํคญั และขั Bนที# 8 ความมั#นคงทางใจกับความสิ Bนหวงั (Integrity vs. Despair) 

ระยะนี Bวัยสูงอายุ หากมีพัฒนาการในช่วงวัยที#ผ่านมาดี ช่วงนี Bจะรู้จักปล่อยวาง ลดความยึดมั#นใน

ตนเอง มีความพอใจในชีวิต แต่หากพฒันาการไม่ดีจะรู้สกึอาลยัอาวรณ์หรือยอมรับอดีตไม่ได้ กลวั

ความตายที#กําลงัคืบคลานมา (ศรีเรือน แก้วกงัวาล. 2554. 58-66) 

โดยสรุปแล้วจะเห็นได้วา่ พฒันาการบุคลิกภาพตามแนวคิดของอีริคสนัเป็นพฒันาการ

ตั Bงแตเ่กิดจนถึงวยัสงูอาย ุซึ#งมีความสมัพนัธ์กบับุคคลที#อยูแ่วดล้อม เช่น บุคคลในครอบครัว กลุม่เพื#อน 

เป็นต้น ที#สง่ผลตอ่การมีพฒันาการที#ดีหรือไม่ดีของบุคคล ซึ#งพฒันาการแต่ละช่วงวยัมีความเกี#ยวข้อง

เชื#อมโยงกันในทุกช่วงของพฒันาการ ผู้วิจัยนําแนวคิดการพฒันาบุคลิกภาพ 8 ขั Bนตอนของอีริคสนั                

มาเป็นแนวทางในการทําความเข้าใจการให้ความหมายของการทํางานอาสา การเข้าสู่การทํางาน

อาสา การดํารงอยู่ของการทํางานอาสา รวมทั Bงเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องกับการทํางานอาสา ที#อาจมีความ

เกี#ยวข้องกบัพฒันาการแตล่ะขั Bนของชีวิตของของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐวยัก่อนเกษียณ และวยั

หลังเกษียณ ซึ#งการที#ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐวัยก่อนเกษียณ และวัยหลังเกษียณ  

มีพฤติกรรมอาสานั Bนอาจมีความเกี#ยวข้องกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยตามแนวคิดการพัฒนา

บุคลกิภาพของอีริคสนั ตั Bงแต่ขั Bนที# 1 จนถึง ขั Bนที# 8 โดยเฉพาะในขั Bนที# 7 และขั Bนที# 8 ที#เป็นวยักลางคน

จนถึงวยัผู้สงูอาย ุบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐวยัก่อนเกษียณ และวยัหลงัเกษียณ ที#มีพฒันาการใน

ขั Bนที# 7 และขั Bนที# 8 ที#ดีอาจทําให้เป็นผู้ ที#มีคณุสมบติัแหง่ความอาทร มีความเอื BอเฟืBอเผื#อแผแ่ก่บุคคลอื#น 

จนเกิดเป็นความปลาบปลื Bมใจที#ได้เป็นผู้ให้ รู้จกัปล่อยวาง ไม่ยึดติดกับชีวิต จนทําให้เกิดความรู้สกึว่า

ตนเองมีความพร้อมที#จะเป็นผู้ให้และเกิดเป็นพฤติกรรมอาสาในที#สดุ อันนําไปสูก่ารเข้าสูเ่ส้นทางการ

ทํางานอาสาของอาสาสมคัร  
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2. การคงอยู่ในการทาํงานอาสา : ความหมาย การวัด และงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง  

ความหมายของการคงอยู่ในงานอาสา (Retention in Volunteer Working) 

 พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2545 ให้ความหมายของคําว่า “คง” หมายถึง ยังอยู ่                     

ยังเป็นอยู่อย่างเดิม คําว่า “อยู่” หมายถึง คงที# ไม่ไปจากที# ดังนั Bนความหมายของคําว่า “คงอยู่”                        

จึงหมายถึง การยงัอยู่ที#เดิม ไม่ไปจากที#เดิม สรีุย์ ท้าวคําลือ (2549) ให้ความหมายของการคงอยู่ใน

งาน ว่าหมายถึง การที#บุคคลมีความพึงพอใจ และเต็มใจที#จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การเป็นระยะ

เวลานานที#สดุ และไม่คิดจะลาออก สอดคล้องกับนกัวิจัยหลายคน (บุญใจ ศรีสถิตย์นารากูล. 2550; 

Dunkin; Juhl; & Stratton. 1996; Taunton; Krampitz; & Woods. 1989) ที#ให้ความหมายของการคง

อยูใ่นงานวา่ หมายถึง การที#บุคคลเข้ามาปฏิบติังานในช่วงระยะเวลาหนึ#ง และยงัคงทํางานองค์กรนั Bนๆ

จนถึงปัจจุบนั ขณะที# มิทแซล และ โทมัส (Mitchell; & Thomas. 2001) ให้ความหมายของการคงอยู่

ในการทํางาน หมายถึง การที#บุคคลเกิดความรู้สกึฝังตรึงในงาน โดยรู้สกึมีความผูกพันกับบุคคลอื#น 

กลุ่ม หรือสงัคม รับรู้ว่าตนเองเหมาะสมกับงานที#ทํา และจะสูญเสียโอกาสหากต้องออกจากงาน 

นอกจากนั Bน มาทิส และแจ็คสนั (Mathis; & Jackson. 2004) ให้ความหมายว่า เมื#อบุคคลได้รับสิ#งที#

ตอบสนองกบัความต้องการของตนจากองค์กรแล้ว จะทําให้บุคคลเกิดความตั Bงใจที#จะปฏิบติังานอยู่ใน

องค์กรตอ่ไป ขณะที# ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2547) ให้ความหมายของการคงอยู่ในงาน ในลกัษณะ

ของการคงอยูใ่นอาชีพวา่ หมายถึง การที#บุคคลเข้าสูอ่าชีพแล้วจะไม่เปลี#ยนอาชีพด้วยเหตุผลใด โดย

ก้าวเข้าสูอ่าชีพด้วยความมั#นใจ และปรารถนาจะประกอบอาชีพนั Bนต่อไปด้วยความสมัครใจ ดงันั Bนจึง

สรุปได้วา่ การคงอยูใ่นงาน หมายถึง การที#บุคคลยงัทํางานนั Bนๆอยู่ ด้วยความรู้สกึผูกพนั ภาคภูมิใจ มี

ความตั Bงใจที#จะปฏิบติังานตอ่ไปให้นานที#สดุ  

 จากความหมายของการคงอยูใ่นงานดงักลา่ว จะเห็นวา่เป็นความหมายของการคงอยู่ในงาน

โดยทั#วไป เช่น การคงอยู่ในงานของพนักงาน โดยเป็นการทํางานอยู่ภายใต้องค์กรใดองค์กรหนึ#ง                  

เป็นองค์กรที#แสวงหาผลกําไร สาเหตุที#ทําให้บุคคลเหล่านั Bนยังคงอยู่ในงานมาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่                      

1) คา่ตอบแทน โดยพิจารณาเงินเดือนพื Bนฐาน คา่ตอบแทนอื#นๆ การให้การยอมรับ รวมถึงให้มีหุ้นสว่น

ในกิจการ 2) การดูแลด้านผลประโยชน์ เช่น การดูแลสขุภาพ การดูแลหลงัเกษียณ การจัดระบบเงิน

ออม การจัดสรรวันหยุด การให้ผลประโยชน์อื# นๆ 3) การเรียนรู้และการพัฒนา เช่นการพัฒนา

ความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารผลปฏิบติังาน การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง การฝึกอบรม และ 4) 

บรรยากาศภายในองค์กร ผู้ นํา การสง่เสริมการทํางาน ความสมดลุของงานและชีวิตสว่นตวั (Bussing. 

2003) การทํางานถือว่าเป็น “การคุ้มครองชีวิต” เพื#อให้คงชีวิตอยู่ จึงมีความสําคัญต่อการดํารงอยู ่

และการใช้ชีวิตในสงัคม เนื#องจากการทํางานเป็นกิจกรรมของมนุษย์ รวมถึงเป็นกิจกรรมที#ใช้เป็นสื#อ

เพื#อให้ได้มาซึ#งสิ#งต่างๆ ที#นําไปสู่การดํารงชีวิต (Neff. 1968) การทํางานจึงเป็นกิจกรรมที#ใช้เป็น
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เครื#องมือ ให้สามารถคุ้ มครองและรักษาชีวิต โดยมีความมุ่งหมายเพื#อได้มา ซึ#งปัจจัยพื Bนฐานของใช้

ชีวิตประจําวนัของมนษุย์ในสงัคม  

 ขณะที#การทํางานอาสา หรืองานอาสาสมัคร ซึ#งเป็นชนิดหนึ#งของการช่วยเหลือสงัคม (Pro-

social Behavior) มีลกัษณะของการทํางานที#แตกตา่งจากงานโดยทั#วไป ทั Bงนี Bงานอาสาเป็นงานที#สร้าง

ประโยชน์ให้แก่บุคคลอื#น กลุม่บุคคล ชุมชน รวมถึงสงัคมโดยรวม เป็นรูปแบบการทํางานที#เกิดจาก

ความสมคัรใจ ความเต็มใจ ทํางานด้วยความเสยีสละ โดยปราศจากสิ#งตอบแทนใดๆ ผลที#ได้คือความ

ภาคภูมิใจ ความสุขทางใจ อันได้จากการช่วยเหลือสงัคม (สมศักดิ; ศรีสนัติสุข. 2542; สมพร เพท

สิทธา. 2544; ศุภรัตน์ รัตนมุขย์. 2548; Cnaan; Handy; & Wadsworth. 1996; Wilson. 2000; 

Ramona. 2009; ปฎิญญาอาสาสมัครไทย. 2544) อาสาสมัครจะเป็นบุคคลที#จะพยายามหาโอกาส

ช่วยเหลือผู้ อื#นอย่างกระตือรือร้น รวมถึงอาจจะให้เวลา และความตั Bงใจทุ่มเทให้ กับงานอาสา

โดยเฉพาะกิจกรรมที#สอดคล้องกบัความต้องการสว่นตวั และอาจจะเกิดความผูกพนักับการช่วยเหลือ

ผู้ อื#น ทําให้มีการใช้เวลาในการเป็นอาสาสมคัรเป็นระยะเวลานาน (Clary & et al. 1998) ซึ#งบุคคลเมื#อ

เริ#มทํางานอาสาสมคัรแล้ว สว่นใหญ่บุคคลนั Bนจะคงทํากิจกรรมอาสาสมัครอย่างต่อเนื#องอย่างน้อย 1 

ปี ซึ#งแสดงให้เห็นถึงความผูกพนัที#มีต่องานอาสาสมัครที#กระทํา (Omoto; & Snyder. 1995; Penner; 

& Finkelstein. 1998) บทบาทของอาสาสมัคร ที#แยกงานอาสาออกจากงานทั#วไปนั Bน สามารถแบ่ง

บทบาทของอาสาสมคัรตามจุดมุ่งหมายของการทํางานอาสาได้เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) บทบาท

ในด้านสงัคมสงเคราะห์ เป็นบทบาทของอาสาสมคัรในการช่วยเหลอืผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน

ประเภทต่างๆ เช่น ทหารตํารวจที#ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที# และผู้ เจ็บป่วยที#รักษาตัวที#

โรงพยาบาล ผู้ประสบภยั คนพิการ เด็กเร่ร่อน คนไร้ที#พึ#ง ผู้ สงูอาย ุเป็นต้น อาสาสมัครจะเข้าไปช่วยใน

การรักษาพยาบาล ช่วยเป็นเพื#อนช่วยให้คําปรึกษา และกําลงัใจช่วยให้มีความสขุและความหวงั  2) 

บทบาทในการแก้ไขปัญหาสงัคม เช่น การร่วมรณรงค์ และร่วมโครงการเกี#ยวกับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสงัคมเป็นต้น 3) บทบาทในการพฒันาสงัคม และองค์กรอาสาสมคัร มีบทบาทในการพฒันา

กลุม่คนให้เป็นคนที#มีคณุภาพและคณุธรรม 4) บทบาทในการพฒันาองค์กรเอกชน ร่วมบริหารงานกับ

องค์กรเอกชน เช่น มูลนิธิสมาคมด้วยความรู้ความสามารถ และความเสียสละทําให้องค์กรมีบทบาท

สําคญัในการทําประโยชน์แก่ประชาชนสงัคม และประเทศชาติ และ5) บทบาทในการส่งเสริมความ

มั#นคง เป็นบทบาทของอาสาสมัครในการรักษาและส่งเสริมความมั#นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่น ลูกเสือชาวบ้าน

อาสาสมคัรรักษาดินแดนไทย อาสาป้องกนัชาติ เป็นต้น (สมพร เทพสทิธา. 2544: 3-4)  
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 จากที#ได้กลา่วข้างต้นจะเห็นได้ว่า งานอาสาเป็นงานที#บุคคลอุทิศและ เสียสละเวลา ในการ

สร้างประโยชน์ให้แก่บุคคลอื#น กลุม่บุคคล รวมถึงสงัคม อันเป็นการกระทําโดยไม่หวงัผลตอบแทน ซึ#ง

แตกต่างจากการทํางานทั#วไปตรงที#การทํางานทั#วไป และคงอยู่ในงานนั Bน เนื#องมาจากค่าตอบแทน 

หรือสิ#งจําเป็นอื#น เพื#อการดํารงอยู่ในสงัคม สว่นสาเหตุที#ทําให้บุคคลยงัคงอยู่ในงานอาสานั Bนมาจาก

ปัจจยัตา่งๆ ทั Bงปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านสงัคม ซึ#งแตกตา่งจากการคงอยูใ่นงานโดยทั#วไป อาทิ การ

วิจยัของ เพนเนอร์ (Penner. 2002: 447-467) ที#ได้ทําการศึกษาถึงปัจจัยสาเหตุของการคงอยู่ในงาน

อาสา รวมทั Bงได้พฒันาโมเดลการคงอยู่ในงานอาสา (Model of Sustained Volunteerism) โมเดล

ดงักลา่ว แสดงให้เห็นถึงกระบวนการของการตดัสนิใจเป็นอาสาสมคัร การทํางานอาสาในระยะเริ#มต้น 

และการคงอยู่ในงานอาสา หรือการเป็นอาสาสมัครที#ยั#งยืน และแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางตรงและ

ทางอ้อม ของปัจจยัตา่งๆ ที#เป็นสาเหตุทําให้บุคคลคงอยู่ในงานอาสา ซึ#งประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคคล 

ได้แก่ ลกัษณะทางชีวสงัคม เช่น อายุ การศึกษา เพศ รายได้ ศาสนา เป็นต้น บุคลิกภาพชอบช่วยเหลือ 

ความเชื#อสว่นบุคคล การมองเห็นถึงคุณค่าในการทํางานอาสา แรงจูงใจในการทํางานอาสา และปัจจัย

ด้านองค์กร ได้แก่ ความสมัพนัธ์ภายในองค์กร  คุณลกัษณะและการปฏิบติัในองค์กร รายละเอียดของ

โมเดลแสดงตามภาพประกอบ 1 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบการคงอยู่ในงานอาสา (Model of Sustained Volunteerism)  

                              ดดัแปลงจาก Penner (2002) 
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นอกจากปัจจยัสาเหตทีุ#ทําให้บุคคลคงอยูใ่นการทํางานอาสาตามโมเดลของ เพนเนอร์ แล้ว                   

ยงัพบวา่การที#บุคคลได้เข้าสูส่ภาวะความเป็นอาสาสมัคร ซึ#งอาจเป็นอาสาสมัครอย่างเต็มเวลา หรือ

เป็นชั#วขณะที#มีเวลาว่าง ต่างก็เป็นสิ#งที#ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย ทั Bงต่อตนเอง และสงัคม

สว่นรวม  ซึ#งเป็นเหตผุลที#แสดงถึงการคงอยูใ่นงานอาสา นกัวิชาการประเทศตะวนัตกได้ทําการศึกษา

ถึงประโยชน์ของการเป็นอาสาสมคัร โดยพบวา่ การเข้ามาเกี#ยวข้องเป็นอาสาสมคัรจะสง่ผลประโยชน์

ตอ่ตวับุคคล ขณะเดียวกนัสงัคมก็ได้รับประโยชน์จากความทุม่เทของอาสาสมคัรซึ#งประเมินเป็นมูลค่า

ทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล ทั Bงนี B ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ (2548: 5-7) ได้สรุปถึงประโยชน์ที#ได้รับจาก

การทํางานอาสาของบุคคล ประโยชน์ที#ได้รับนั Bน ได้แก่ 1) ก่อให้เกิดการพัฒนาสภาวะจิตใจและ

อารมณ์ให้มีความมั#นคงสงูขึ Bน 2) ทําให้รู้สกึว่าชีวิตตนเองมีค่ามีประโยชน์ต่อผู้ อื#นและสงัคม ซึ#งเป็น

ความรู้สึกเชิงบวกต่อตนเองในกลุ่มคนทุกช่วงวัย 3) ได้เรียนรู้ความรู้และทักษะการทํางานใหม่ๆ  

4) หลดุพ้นจากความซํ Bาซากจําเจในชีวิต 5) ได้เพื#อนใหม่ๆ เครือข่ายความสมัพนัธ์ใหม่ๆ 6) ได้เรียนรู้

การให้ความเคารพต่อผู้ อื#น �) พัฒนาภาวะความเป็นผู้ นําให้กับตนเอง และ8) พัฒนาการเป็น

พลเมืองที#มีคุณภาพของประเทศ ในขณะที#การศึกษาของ Corporation for National & Community 

Service (2012) ที#ทําการศึกษารายงานการวิจัยที#ผ่านมาในอดีต (A Review of Recent Research) 

ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุผลที#กลุม่อาสาสมัครสงูอายุ ที#มีอายุตั Bงแต่ 55 ปี ขึ Bนไป ยงัคงอยู่ในการทํางาน

อาสา เนื#องมาจากบุคคลเหลา่นั Bนรับรู้ถึงประโยชน์ของงานอาสาที#มีต่อสขุภาพของตวัอาสาสมัครเอง 

โดยการทํางานอาสานั Bนช่วยสนับสนุนกิจกรรมในชีวิตประจําวัน กิจกรรมดังกล่าวช่วยในเรื#องการ

เคลื#อนไหวของร่างกายซึ#งมีความสําคญัต่อการใช้ชีวิตประจําวนัของผู้สงูอายุ รวมทั Bงสง่ผลต่อสขุภาพ

กาย สขุภาพทางจิต ช่วยลดอตัราการตาย ลดภาวะซมึเศร้า ลดภาวะทุพพลภาพ และเพิ#มความผาสกุ

ในชีวิต ของกลุม่ผู้สงูอายุที#ทํางานอาสา ทั Bงนี Bรายงานดงักลา่วสอดคล้องกับ การวิจัยของ บอนดรอฟ 

และแรนทาเนน (Bonsdorff; & Rantanen. 2011) ที#พบว่า การทํางานและคงอยู่ในการทํางานอาสา 

สง่ผลดีต่อภาวะสขุภาพ การทําหน้าที#และการเคลื#อนไหวร่างกาย ความพึงพอใจในชีวิต รวมถึงลด

ภาวะซึมเศร้า ในกลุ่มอาสาสมัครสงูอายุ ในขณะที#การศึกษาของ European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Condition  (2011) ยงัพบว่า ปัจจัยที#ทําให้ผู้สงูอายุควรจะ

ทํางานอาสาสมคัร ได้แก่ การมีโอกาสได้ใช้ทกัษะที#มีอยู่ การคงไว้และการพฒันาเครือข่ายทางสงัคม 

การลดการแยกตัวจากสงัคม การเพิ#มการยอมรับนบัถือตนเอง (Self-esteem) และพบว่า โดยทั#วไป

ผู้สงูอายุที#ทํางานอาสาสมัครจะระบุถึงประโยชน์ที#ได้รับจากการทํางานอาสา คือ การได้ช่วยเหลือ

ชุมชน และการได้ช่วยเหลือสงัคมโดยทั#วไป สว่นการวิจัยของนกัวิชาการไทยที#แสดงให้เห็นถึงสาเหตุ

ของการคงอยูใ่นงานอาสา และประโยชน์ที#ได้รับจากการทํางานและคงอยู่ในงานอาสา อาทิ การวิจัย

ของ ภูมิ นริศชาติ (2547) ที#ศึกษาถึงการทํางานหลงัเกษียณอายุราชการของบุคคลมหาวิทยาลยั 
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พบวา่ ปัจจัยที#มีผลอย่างมากในการทํางานหลงัเกษียณคือ ความต้องการทางสงัคมและการยอมรับ 

และพบวา่สว่นมากต้องการทํางานภายหลงัเกษียณเพราะได้ใช้ความรู้ และประสบการณ์ที#มี ให้เกิด

ประโยชน์ตอ่ตนเอง ผู้ ร่วมงาน รวมถึงสงัคม และการศึกษาของ ไตรรัตน์ ทองสมัฤทธิ; (2548) ที#แสดง

ให้เห็นวา่การเข้าร่วมกลุม่ทํางานอาสาให้ผลดีตอ่ทั Bงทางด้านสขุภาพร่างกาย เนื#องจากต้องใช้พลงักาย 

พลงัสมอง และการดูแลสขุภาพตนเองเสมอ ทางด้านจิตใจ การทํางานร่วมกันทํามีความสุข ความ

สบายใจ ช่วยลดความเครียด สว่นทางด้านสงัคม นั Bนพบว่าการร่วมกลุม่อาสาสมัครเป็นการพบปะ

สงัสรรค์ มีการแลกเปลี#ยนความรู้ การยงัคงบทบาทของตนเองต่อสงัคม ทําให้ผู้สงูอายุได้รับความรัก 

ความเคารพ ได้รับเกียรติและความนับถือ ไม่รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า ในด้านจิตวิญญาณนั Bนพบว่า 

อาสาสมัครผู้ สูงอายุรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง และภาคภูมิใจต่อผลกิจกรรมของตน ส่งผลให้เกิด

ความสขุ ความมีสนัติสขุ และการดําเนินชีวิตบั Bนปลายอยา่งมีความหวงั  

จากการประมวลเอกสารที#เกี#ยวข้องกับความหมายของการคงอยู่ในงานอาสา การกําหนด

ความหมายของการคงอยูใ่นงานอาสาของการวิจัยครั Bงนี B ผู้วิจัยได้กําหนดความหมายในขอบเขตของ

การทํางานอาสา ทั Bงอาสาสมคัรที#เป็นทางการ และอาสาสมัครไม่เป็นทางการ ดงันั Bนจึงสรุปได้ว่า การ

คงอยูใ่นงานอาสา หมายถึง การที#บุคคลแสดงการกระทําที#เกี#ยวข้องกบัการทํางานอาสาสมคัรมาอยา่ง

ต่อเนื#องเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ด้วยความเต็มใจ และเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ เพื#อสร้าง

ประโยชน์ให้กบับุคคลและสงัคม จนมีความรู้สกึผูกพนั มีเจตคติที#ดี เกิดความภาคภูมิใจ และมีความ

ตั Bงใจที#จะทํางานอาสาตอ่ไป 

 

 การวัดการคงอยู่ในการทาํงานอาสา 

 จากการประมวลเอกสารที#เกี#ยวข้องกบัการวดัการคงอยูใ่นงานอาสา พบวา่การวดัตวัแปรการ

คงอยูใ่นงานอาสาจะทําการวดัในหลายลกัษณะ เช่น ระยะเวลา หรือความถี#ของการทํากิจกรรมอาสา 

และความตั Bงใจที#จะทํางานอาสา โดยมีรายละเอียดดงันี B แบบวัดที�วัดในลักษณะของระยะเวลาของ

การทํางานอาสา เช่น แบบวดัของ แทง; มอร์โร-โฮเวล; และฮ่อง (Tang; Morrow-Howell; & Hong. 

2009) ได้สร้างแบบวดัอาสาสมัครที#ยั#งยืน ของกลุม่อาสาสมัครผู้สงูอายุ โดยวดัระยะเวลาของทํางาน

อาสาด้วยข้อคําถามเพียง 1 ข้อ คือ “ระยะเวลาเท่าไรที#ท่านทํางานอาสาสมคัรในโปรแกรม” สว่นแบบ

วดัของ มสัซูบาร์ เฮิร์ท และแอดคิน (Matsuba; Hart; & Atkins. 2007) ที#วดัระยะเวลาของการทํางาน

อาสาด้วยข้อคําถาม “คุณให้เวลากับการทํางานอาสาในองค์กรต่อไปนี B กี#ชั#วโมงต่อเดือน” ได้แก่  

1) องค์กรด้านการดูแลสขุภาพ 2) โรงเรียนหรือองค์กรที#เกี#ยวข้องกับเด็ก 3) องค์กรทางการเมืองหรือ 

องค์กรที#เกี#ยวข้องกบัการเมือง และ 4) องค์กรอื#นๆหรือองค์กรเกี#ยวกับการกุศล แล้วนําจํานวนเวลาที#

ทํางานอาสากบัองค์กรดงักลา่วมารวมกนั  ใช้เวลารวมเป็นตวัที#แสดงถึงการอาสาสมคัรที# และแบบวัด
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ที�วัดในลักษณะของความตั ?งใจที�จะทํางานอาสา ซึ#งเป็นความรู้สกึของบุคคลในการวางแผนที#จะ

ยงัคงกระทําพฤติกรรมนั Bนๆตอ่ไป พบว่า ฮอย และคนอื#นๆ (Hoye; et al. 2008) ได้พฒันาแบบวดัการ

คงอยู่ในงานอาสา ของอาสาสมัครที#ทํางานในศูนย์กีฬาชุมชน โดยวัดที#ความตั Bงใจที#จะคงอยู่ในงาน

อาสา ลกัษณะของแบบวดัเป็นมาตราประเมินรวมคา่ 5 ระดบั จากไม่เห็นด้วยที#สดุ (1 คะแนน) ถึง เห็น

ด้วยที#สดุ (5 คะแนน) จํานวน 6 ข้อคําถาม ตวัอยา่งข้อคําถาม เช่น “ฉนัวางแผนที#จะทํางานอาสาต่อไป

ในฤดูการแข่งขนัหน้า” โดยแบบวดัมีค่าสมัประสิทธิ;ความเชื#อมั#น อัลฟ่าของครอนบคั ของแบบวดัทั Bง

ฉบบั เทา่กบั 0.83 แบบวดัของมาร์ตา และฟอสซี# (Marta; & Pozzi. 2008) เป็นแบบวดัที#ความตั Bงใจที#

จะคงอยู่ในงานอาสา ของกลุ่มอาสาสมัครที#ทํางานในองค์กรต่างๆ ด้วยข้อคําถาม 1 ข้อ คือ “ความ

ตั,งใจที#จะอยู่ในงานอาสาต่อไปอีก 3 ปี”  โดยผู้ ตอบจะให้คะแนนเป็น 4 ระดับ ตั Bงแต่ ไม่เลย  

(0 คะแนน) จนถึง เป็นอยา่งมาก (4 คะแนน) นอกจากนั Bน แบบวดัการคงอยู่ในงานอาสา ของ โคเฮน-

คาโรว์ (Cohen-Callow. 2008) ทําการวดัการคงอยู่ในงานอาสา โดยการวดัจากความตั Bงใจที#จะออก

จากการทํางานอาสา ลกัษณะแบบวัดเป็นมาตราประเมินรวมค่า 5 ระดับ จากไม่เห็นด้วยที#สุด  

(1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยที#สดุ (5 คะแนน) จํานวน 8 ข้อคําถาม มีค่าสมัประสิทธิ;ความเชื#อมั#นโดยรวม 

เท่ากับ 0.82 ทั Bงนี B ลกัษณะของแบบวัดที#วัดการคงอยู่ในงานอาสาดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุป

รายละเอียดนกัวิจยัที#สร้างแบบวดั ปีที#สร้างแบบวดั รวมถึงองค์ประกอบของ การวดั ดงัตาราง 1      

 จากการประมวลเอกสารดงักลา่วข้างต้น จะเห็นได้ว่าการวดัการคงอยู่ในงานอาสา หรือการ

อาสาสมคัรที#ยั#งยืน ทําการวดัหลายลกัษณะได้แก่ ความถี#หรือระยะเวลาที#ทํางานอาสา และความตั Bงใจ

คงอยูใ่นงานอาสา สาํหรับการวิจยัครั Bงนี Bการวดัการคงอยู่ในงานอาสา ผู้วิจัยได้พฒันาแบบวดัขึ Bน เพื#อ

ทําการวดัตวัแปรการคงอยู่ในงานอาสาจากกลุม่อาสาสมัครทั Bงแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  

ที#ทํากิจกรรมอาสาอยา่งตอ่เนื#องเป็นเวลาอยา่งน้อย 1 ปี โดยดดัแปลงมาจากแบบวดัของ ฮอย และคน

อื#นๆ (Hoye; et al. 2008) นํามาปรับภาษาและสร้างข้อคําถามเพิ#มให้เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัย 

ทําการวดัใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ระยะเวลาที#ทํางานอาสา และ2) ความตั Bงใจที#จะคงอยู่ในงาน

อาสา ลกัษณะของแบบวดัองค์ประกอบที# 1 เป็นมาตราประเมินรวมค่า 5 ระดบั ตั Bงแต่ ไม่เคยทําเลย  

(0 คะแนน) ถึง ทําตอ่เนื#องมากกวา่ 5 ปี (4 คะแนน) ลกัษณะของแบบวดัองค์ประกอบที# 2 เป็นมาตรา

ประเมินรวมคา่ 6 ระดบั ตั Bงแตไ่ม่จริงเลย (0 คะแนน) ถึง จริงที#สดุ (5 คะแนน) 
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ตาราง 1 รายละเอียดนกัวิจัยที#สร้างแบบวดั ปีที#สร้างแบบวดั รวมถึงองค์ประกอบของการวดั การคงอยู่ใน

การทํางานอาสา 
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 งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

งานวิจัยที#ศึกษาถึงสาเหตุของการคงอยู่ในงานอาสา อาทิ งานวิจัยของ โอโมโตะ และสนาย

เดอร์ (Omoto; & Snyder. 1995) ที#ได้ศึกษาและพฒันาโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุการช่วยเหลือ

ผู้ อื#นอยา่งยั#งยืน กบักลุม่ตวัอยา่งอาสาสมคัรช่วยเหลอืผู้ ป่วยเอดส์ จํานวน 116 คน โดยตั Bงชื#อโมเดลว่า 

“โมเดลกระบวนการของอาสาสมัคร” (Model of the Volunteer Process) ซึ#งทําการวดัอาสาสมัครที#

ยั#งยืนจากระยะเวลาที#ทํางานอาสา และเจตคติที#เกิดขึ Bนจากการทํางานอาส า ทั Bงนี Bได้กําหนดให้

แรงจูงใจในงานอาสา การสนบัสนนุทางสงัคม บุคลกิภาพช่วยเหลอื และความพงึพอใจในกิจกรรมและ

องค์กร มีอิทธิพลทางตรงตอ่การอาสาสมคัรอยา่งยั#งยืน บุคลกิภาพช่วยเหลอืมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการ

อาสาสมคัรอยา่งยั#งยืน โดยผ่านความพึงพอใจในกิจกรรมและองค์กร ผลการประเมินความกลมกลืน

ของโมเดลสมมติฐานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบวา่ โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์พอใช้ 

(คา่ไคสแควร์ เทา่กบั 147.01, สดัสว่นระหวา่งคา่ไคสแควร์กับค่าองศาสความเป็นอิสระ เท่ากับ 1.53, 

คา่ดชันี GFI เทา่กบั 0.86) และพบวา่ความพงึพอใจในกิจกรรมและองค์กร แรงจูงใจ มีอิทธิพลทางตรง

ทางบวกต่อระยะเวลาที#ทํางานอาสา การวิจัยของ  โคเฮน-คาโรว์  (Cohen-Callow. 2008) ได้
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ทําการศกึษาปัจจยัที#มีความสมัพนัธ์กบัการออกจากองค์กรอาสาสมัคร ของอาสาสมัครที#มีอายุตั Bงแต ่

55 ปี ขึ Bนไป โดยการทดสอบโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาอย่างยั#งยืน (Model of Sustained 

Volunteer) ของเพ็นเนอร์ (Penner) ผลการประเมินความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ พบวา่ โมเดลมีความกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ (คา่ไคสแควร์ เท่ากับ 111.701, สว่นสดั

ระหว่างค่าไคสแควร์กับค่าองศาความเป็นอิสระ เท่ากับ 1.836, ค่าดชันี GFI เท่ากับ 0.966, ค่าดชันี 

TLI เท่ากับ 0.796, ค่าดัชนี CFI เท่ากับ 0.863) และพบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์กร การรับรู้

สภาพแวดล้อมในองค์กร ความพึงพอใจในงานอาสา เอกลกัษณ์ในบทบาทอาสาสมัคร มีอิทธิพล

ทางตรงในทางลบ ตอ่การออกจากการทํางานอาสา แสดงให้เห็นวา่อาสาสมคัรที#มี การรับรู้บรรยากาศ

องค์กร การรับรู้สภาพแวดล้อมในองค์กร ความพึงพอใจในงานอาสา และเอกลกัษณ์ในบทบาท

อาสาสมคัร สงูมากเทา่ไร ก็จะยิ#งทําให้การออกจากการทํางานอาสาลดลง หรือทําให้อาสาสมัครยงัคง

ทํางานอาสา และคงอยู่ในงานอาสามากขึ Bน ส่วนงานวิจัยของนักวิชาการไทย พบว่า อนุ เจริญวงศ์

ระยับ (2552) ได้ทําการศึกษาและพัฒนาโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการอาสาสมัครอย่าง

ยั#งยืนในนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ผลการประเมินความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ พบวา่ โมเดลมีความกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ในระดบัดี (คา่ไคสแควร์ เท่ากับ 607.70, 

สว่นสดัระหวา่งค่าไคสแควร์กับค่าองศาความเป็นอิสระ เท่ากับ 2.68, ค่าดชันี RMSEA เท่ากับ 0.50, 

ค่าดัชนี TLI เท่ากับ 0.98, ค่าดชันี CFI เท่ากับ 0.98, ค่าดัชนี SRMR เท่ากับ 0.07) ซึ#งพบว่า การ

สนบัสนนุทางสงัคม เอกลกัษณ์ในบทบาทอาสาสมคัรแบบเฉพาะ ความพึงพอใจในกิจกรรมอาสาและ

องค์กร บุคลิกชอบช่วยเหลือแบบพุทธ มีอิทธิพลทางตรงต่อการอาสาสมัครที#ยั#งยืน นอกจากนั Bนยัง

พบว่า ความพึงพอใจในกิจกรรมและองค์การ มีอิทธิคั#นกลางแบบบางสว่น ระหว่างบุคลิกภาพชอบ

ช่วยเหลือแบบพุทธกับการอาสาสมัครที#ยั#งยืน สําหรับการศึกษาเชิงคุณภาพที#มีการศึกษาที#แสดงถึง

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรที#สง่ผลตอ่การทํางานอาสา การคงอยูใ่นงานอาสา พบวา่ บราวห์ และคนอื#นๆ 

(Brown; et al. 2011) ได้ทําการศึกษาเชิงคุณภาพของการเป็นอาสาสมัครของผู้สงูอายุ โดยวิธีการสร้าง

ทฤษฎีจากฐานราก (Grounded Theory Study) เพื#ออธิบายและทําความเข้าใจในกระบวนการ การเข้าสู่

การเป็นอาสาสมคัรของผู้สงูอาย ุทั Bงนี Bการวิจยัดงักลา่วได้ข้อค้นพบ และอธิบายถึงสาเหตขุองการเข้าสูก่าร

เป็นอาสาสมคัรของผู้สงูอายุ ว่าสาเหตุประการหนึ#งที#สง่ผลต่อการเป็นอาสาสมัคร และการคงอยู่ในการ

ทํางานอาสาสมคัร คือ ภาวะสขุภาพ และความสามารถทางกายของผู้สงูอายุ ยิ#งผู้สงูอายุมีภาวะสขุภาพ 

รวมถึงความสามารถทางกาย ดีมากเท่าไร ก็จะสง่ผลให้เข้าสู่การเป็นอาสาสมัคร และทํากิจกรรมอาสา

อยา่งตอ่เนื#อง ในทางตรงข้าม ถ้าผู้สงูอายมีุภาวะสขุภาพ รวมถึงความสามารถทางกาย ที#ไม่ดีเท่าไร ก็จะ

เป็นปัจจยัที#ขดัขวางการเป็นอาสาสมคัรและการทํางานอาสาได้เช่นกนั 
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3. แนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุ ด้านบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม และพฤติกรรม ที�

มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในการทาํงานอาสา 

 การพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในการ

ทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ในการวิจัยครั Bงนี B แนวคิดทฤษฎีหลกัที#ผู้ วิจัยใช้เพื#อ

อธิบายพฤติกรรม คือทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory) ของ แบนดูรา 

(Bandura. 1986) ที#กล่าวว่าการเรียนรู้ทางสังคม เป็นการเรียนรู้ที#เน้นที#การเปลี#ยนแปลงของ

พฤติกรรมภายใน โดยไม่จําเป็น  ที#จะต้องมีการแสดงออก ซึ#งแนวคิดพื Bนฐานของแบนดูราเชื#อว่า

พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากปัจจัยหลกั 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ความคิด ความเชื#อ 

ความคาดหวงั ฯลฯ กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดยแบนดูราเน้นว่าพฤติกรรมของบุคคลมีการ

เปลี#ยนแปลง ไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อมเพียงอยา่งเดียว แต่มาจากกระบวนการทางปัญญาด้วย ซึ#ง

พฤติกรรมของคนเราสว่นมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสงัเกต หรือการเรียนแบบจากตัวแบบ ทั Bงนี B 

ปัจจัยหรือตวัแปรทั Bง 3 จะมีลกัษณะที#มีอิทธิพลเชิงเหตุและผลซึ#งกันและกัน สามารถอธิบายได้ดัง

ภาพประกอบ 2 

 

 

        

 

        

 

 

ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด้านบุคคล สภาพแวดล้อม และพฤติกรรม  

                       ตามทฤษฎีของ แบนดรู่า (Bandura. 1986) 

 

 จากภาพประกอบ 2 แสดงให้เห็นปัจจัยทั Bง 3 ทําหน้าที#กําหนดซึ#งกันและกัน โดยคู่ระหว่าง              

P�  B แสดงให้เห็นถึงปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความคิด ความรู้สกึ และการกระทํา ความคาดหวงั ความ

เชื#อ การรับรู้เกี#ยวกบัตนเอง เป้าหมาย และความตั Bงใจ ซึ#งปัจจัยดงักลา่วกําหนดลกัษณะและทิศทาง

ของพฤติกรรม สิ#งที#บุคคลคิด เชื#อ และรู้สึก จะกําหนดว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเช่นใด ใน

ขณะเดียวกนัการกระทําของบุคคลก็จะเป็นสว่นหนึ#งในการกําหนดลกัษณะการคิดและการสนองตอบ

อารมณ์ของบุคคลเช่นกัน การกําหนดซึ#งกันและกันของ E �  P เป็นการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะ

ของบุคคลและสภาพแวดล้อม ความคาดหวงั ความเชื#อ อารมณ์ และความสามารถทางปัญญาของ

พฤตกิรรม (B) 

สภาพแวดล้อม (E) บคุคล (P) 
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บุคคลนั Bนจะพฒันาและเปลี#ยนแปลง โดยอิทธิพลทางสงัคมที#ให้ข้อมูลและการกระตุ้นการตอบสนอง

ทางอารมณ์โดยการผ่านตวัแบบ การสอน และการชักจูงทางสงัคม ขณะเดียวกันบุคคลจะกระตุ้น

ปฏิกิริยาตอบสนองที#แตกต่างกันจากสภาพแวดล้อมทางสงัคมที#เขาอาศยัอยู่ สว่นการกําหนดซึ#งกัน

และกันของ B� E เป็นการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม และสภาพแวดล้อมในชีวิตประจําวนัของ

บุคคล พฤติกรรมเปลี#ยนเงื#อนไขสภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกันเ งื#อนไขของสภาพแวดล้อมที#

เปลี#ยนไปนั Bน ก็ทําให้พฤติกรรมถกูเปลี#ยนไปด้วย สภาพแวดล้อมจะไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อบุคคล จนกว่า

จะมีพฤติกรรมบางอยา่งเกิดขึ Bน ทั Bงนี Bการทําหน้าที#ของการกําหนดซึ#งกันและกันนั Bน ไม่ได้หมายความ

ว่าจะมีอิทธิพลในการกําหนดซึ#งกันและกันอย่างเท่าเทียม บางปัจจัยอาจมีอิทธิพลมากกว่าอีกบาง

ปัจจยั และอิทธิพลของทั Bงสามปัจจยัก็ไม่ได้เกิดขึ Bนพร้อมกนั ซึ#งต้องอาศยัเวลาในการที#ปัจจัยใดปัจจัย

หนึ#งจะมีผลตอ่การกําหนดปัจจยัอื#นๆ (Bandura. 1986)  

 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคมดงักลา่วข้างต้น เป็นทฤษฎีที#อธิบายถึงสาเหตุของการเกิด

พฤติกรรมของบุคคลว่าเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ สาเหตุด้านบุคคล และสาเหตุด้าน

สภาพแวดล้อม ซึ#งผู้ วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีดังกล่าวเพื#อกําหนดตัวแปรอิสระที#เป็นสาเหตุแห่ง

พฤติกรรม ทั Bงนี Bตวัแปรอิสระที#เป็นสาเหตขุองการคงอยู่ในการทํางานอาสา ในการวิจัยครั Bงนี B สว่นหนึ#ง

ได้มาจากการวิจยัเชิงคณุภาพในระยะที#หนึ#ง อีกสว่นหนึ#งมาจากโมเดลการคงอยู่ในงานอาสา (Model of 

Sustained Volunteerism) ของเพ็นเนอร์ (Penner. 2002) ซึ#งเป็นโมเดลที#แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ

ของการตดัสนิใจเป็นอาสาสมคัร การทํางานอาสาในระยะเริ#มต้น และการคงอยู่ในงานอาสา หรือการ

เป็นอาสาสมัครที#ยั#งยืน รวมทั Bงแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ของปัจจัยต่างๆที#เป็น

สาเหตุทําให้บุคคลคงอยู่ในงานอาสา และจากการทบทวนวรรณกรรมที#เกี#ยวข้อง ตัวแปรดังกลา่ว 

ประกอบด้วย 1) สาเหตดุ้านพฤติกรรม และด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ พฤติกรรมอาสา สขุภาวะ การ

สนบัสนุนทางสงคม และ2) สาเหตุด้านบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจอาสา ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก โดยมี

รายละเอียดดงันี B 

  

3.1 พฤติกรรมอาสา กับการคงอยู่ในการทาํงานอาสา  

 ความหมายของพฤติกรรมอาสา (Volunteering Behavior) 

 ประเทศไทยมีระบบอาสาสมัครที#กลายเป็นส่วนหนึ#งของวัฒนธรรมที#มีความชัดเจนยิ#ง 

โดยเฉพาะในกลุม่นกัเรียน นกัศกึษา ผา่นวฒันธรรมคา่ยอาสาสมัครต่างๆ ซึ#งมีประวติัยาวนานกว่าห้าสิบปี 

ซึ#งล้วนแต่เป็นกลไกสําคัญยิ#งในด้านการยกระดับจิตใจของคนไทยให้มีความเห็นใจ และร่วมช่วยเหลือ

สงัคมตลอดมา (สนิุตย์ เชรษฐาน และ วินย์ เมฆไตรภพ. 2548: 4) งานอาสาเป็นงานที#มีคุณค่าต่อสงัคม 

บุคคลที#เข้ามาทํางานอาสาสมัคร ถือว่าเป็นบุคคลที#ได้เสียสละเวลาอันมีค่า ตลอดจนความสุขส่วนตัว 
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ทํางานเพื#อช่วยเหลือผู้ อื#น ทําประโยชน์ให้แก่สงัคม โดยไม่หวงัสิ#งตอบแทนใดๆ สิ#งที#อาสาสมัครได้รับคือ

ความสขุทางใจ ความภาคภูมิใจ ที#ได้ปฏิบติังานเพื#อประโยชน์แก่สงัคม อาสาสมัครจึงเป็นบุคคลที#ควรแก่

การยกย่องสรรเสริญ โดยเฉพาะในสังคมไทยยุคใหม่ที# มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชี วิตที#

เปลี#ยนไป อันเป็นที#มาของปัญหาทางสงัคมหลายๆด้าน การที#มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาของ

บ้านเมืองนั Bน นบัว่าเป็นประโยชน์ อย่างยิ#ง (สมพร เทพสิทธา. 2544: 15; ปิยะนาถ สรวิสตูร. 2552: 39; 

ปฏิญญาอาสาสมคัรไทย. 2544; สมศกัดิ; ศรีสนัติสขุ. 2542: 54)  

 “อาสาสมัคร” เป็นคําที#เทียบเคียงความหมายกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Volunteer”  

คําว่า “Volunteer” เริ#มมีการใช้ครั Bงแรกในช่วงศตวรรษที# 17 ซึ#งหมายถึงผู้ ที#สมัครเข้าเป็นทหารโดย

ไม่ได้ถูกบังคับ แต่เป็นไปด้วยความสมัครใจ (Christiansen-Ruffman. 1990 citing Cnaan; Handy; & 

Wadsworth. 1996: 366: Karl. 1984 citing Cnaan; Handy; & Wadsworth. 1996: 366) นอกจากนี B  ยงัมี

คําศพัท์ในภาษาองักฤษที#เกี#ยวข้องกบัคําวา่ “อาสาสมัคร” อีกสองคํา คําแรกคือ “Voluntarism” มีความหมายที#

ใช้กบักิจกรรมบนความสมคัรใจ ใช้กนัในองค์กรเอกชนที#ไม่ได้ถูกระบุทําหน้าที#นั Bนๆตามกฎหมาย สว่น

คําที#สอง “Volunteerism” เป็นคําที#ใช้กนัมากและมีความหมายกว้างกว่าคําแรก โดยหมายถึงเรื#องใดๆ 

ที#เกี#ยวข้องกับอาสาสมัคร หรือการอาสาเข้าไปทําเรื#องใดๆ โดยไม่จํากัดประเภทของกลุม่หรือองค์กร 

ดังนั Bน จุดต่างที#เด่นชัดของสองคํานี B คือ Voluntarism เน้นที#องค์กรเอกชนที#ไม่หวังผลกําไร ขณะที# 

Volunteerism มีความหมายถึงกิจกรรมอาสาสมัครที#ครอบคลุมหน่วยงานทุกประเภทซึ#งรวมถึง

หน่วยงานภาครัฐด้วย (ศุภรัตน์ รัตนมุขย์. 2548: 1) สําหรับภาษาไทย คําว่า “อาสาสมัคร” นั Bน

ประกอบด้วย คําวา่ “อาสา” หมายถึง ทําด้วยความเต็มใจ หรือแปลอีกในหนึ#งว่า “สมัคร” สว่นคําว่า 

“สมัคร” แปลวา่อาสาและเต็มใจ เพราะฉะนั Bนคําวา่อาสาสมคัร จึงเป็นคําที#มีความหมายเดียวกัน คือผู้

ทํางานด้วยความเต็มใจ ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน (ปุ๋ ย โรนะบุรานนท์. 2525: 1 อ้างถึงใน น้องนุช 

ประสมคํา. 2546) จะเห็นว่าอาสาสมัครนั Bนเป็นเรื#องที#เกี#ยวกับความสมัครใจ และเสียสละที#จะ

ปฏิบติังานใดๆ โดยปราศจากสิ#งตอบแทน (สมศกัดิ; ศรีสนัติสขุ, 2542; ปฏิญญาอาสาสมัครไทย. 2544) 

และเป็นกิจกรรมใดๆก็ตามที#บุคคลให้เวลาของตนเองไปทําประโยชน์ให้กับผู้ อื#น กลุม่บุคคล หรือองค์กร 

(Wilson. 2000; Wilson; & Musick. 1997; Penner. 2002)  ซึ#งอาสาสมัครนั Bน เป็นบุคคลที#สมัครใจและ

เสียสละทํางานช่วยเหลือผู้ อื#น มีความตั Bงใจที#จะบําเพ็ญประโยชน์เพื#อสงัคม มีความเป็นห่วงเป็นใยใน

เพื#อนมนษุย์ โดยไม่หวงัสิ#งตอบแทนเป็นเงิน สิ#งตอบแทนที#อาสาสมัครจะได้รับคือความสขุทางใจ ความ

ภาคภมิูใจที#ได้ปฏิบติังานเพื#อประโยชน์แก่ประชาชนสงัคม และประเทศชาติ (ปิยะนาถ สรวิสตูร. 2552: 

39) นอกจากความหมายของอาสาสมัครดงักลา่วแล้ว อาสาสมัครยงัหมายถึง กิจกรรมหนึ#งของการให้

ความช่วยเหลือ เป็นกิจกรรมที#ได้รับการวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี มักจะเป็นกิจกรรมที#มีการ

พิจารณาอย่างมีแผน มีการจัดลําดบัความสําคัญ และเลือกปฏิบติักิจกรรมที#เหมาะสมตามคุณสมบัติ



32 

 

ของตนเอง (Benson; & et al. 1980 citing Clary; et al. 1998) สว่น ปฏิญญาอาสาสมัครไทย (2544) 

ได้ให้ความหมายของอาสาสมัครว่าเป็นบุคคลที#สามารถเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ

เสียสละเพื#อช่วยเหลือผู้ อื#นป้องกันแก้ไขปัญหาและพฒันาสงัคมโดยไม่หวังสิ#งตอบแทน สอดคล้องกับ 

ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ (2548: 2) ได้ให้ความหมายของอาสาสมัครว่า หมายถึง การเลือกกระทําสิ#งต่างๆ ที#

เห็นว่าเป็นสิ#งที#ควรกระทํา และเป็นความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นเงินทอง และ

การกระทํานี Bไม่ใช่ภาระงานที#ต้องทําตามหน้าที# ดงันั Bนจึงสรุปได้ว่า อาสาสมัคร หมายถึง การกระทํา

กิจกรรมใดๆ โดยความเสียสละ อันเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสงัคม โดยไม่

หวงัผลประโยชน์ตอบแทน  

 จากความหมายของอาสาสมัคร ทําให้เห็นถึงองค์ประกอบที#สําคัญของคําว่า “อาสา” 

หรือ “อาสาสมัคร” เพื#อแยกกิจกรรมอาสาออกจากกิจกรรมอื#นๆ การเป็นอาสาสมัครจะประกอบด้วย 

1) การเลือก หรือการตดัสินใจเลือก กระทําโดยเจตจํานงที#เป็นอิสระ ที#จะกระทําหรือไม่กระทําในสิ#ง

ใดๆ อันเป็นแรงขับเคลื#อนพื Bนฐานในการอาสา สิ#งนี Bเป็นสิ#งที#แยกการเป็นอาสาสมัครออกจาก

สถานการณ์ที#ถูกบังคับจากปัจจัยทางสังคมภายนอก เช่น โรงเรียนต้องการให้เด็กเป็นอาสาแลก

คะแนน หรือพนักงานบริษัทมาเป็นอาสาสมัครเพื#อแลกกับบันทึกในรายงานประวัติ  เป็นต้น  

2) เป็นความรับผิดชอบต่อสงัคม หรือการนําประโยชน์มุ่งสูบุ่คคลที#สาม หมายถึงการกระทําที#มุ่งมั#น

เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อื#น ซึ#งอาจเป็นได้ทั Bงบุคคล  กลุม่คน หรือสงัคมสว่นรวม 3) เป็นการกระทําที#ไม่หวงั

ผลตอบแทนเป็นเงิน หมายถึงไม่ได้หวังผลรายได้ทางเศรษฐกิจ แต่อาจรับเป็นรางวัลหรือค่าใช้จ่าย

ทดแทนที#ตนเองได้ใช้จ่ายไป เพื#อให้บุคคลที#มีต้นทนุจํากดัสามารถเป็นอาสาสมัครได้ แต่อย่างไรก็ตาม

ก็ไม่อาจเทียบได้กบัคา่ของสิ#งที#ได้กระทําลงไป และ4) ไม่ใช่การกระทําที#ต้องทําตามหน้าที# หมายถึง สิ#ง

ที#ทํานั Bนอยู่นอกเหนือความจําเป็น หรือสิ#งที#ถูกคาดหวงัว่าจะทําตามภาระหน้าที# เช่น งานตามหน้าที#

ประจําที#ได้รับค่าจ้าง การดูแลครอบครัวตนเอง ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง (เช่นการไป

ลงคะแนนเสียงเลือกตั Bง) เป็นต้น (ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ 2548; สนิุตย์ เชรษฐาน และ วินย์ เมฆไตรภพ. 

2548; Cnaan; Handy; & Wadsworth. 1996) นอกจากองค์ประกอบของอาสาสมัครดงักลา่วแล้ว เคลรี# 

และคนอื#นๆ (Clary; et al. 1998) ยังได้สรุปถึงคุณลักษณะของอาสาสมัครไว้ว่าเป็นบุคคลที#  

1) ความพยายามหาโอกาสช่วยเหลือผู้ อื#นอย่างกระตือรือร้น 2) อาจจะให้เวลาและความตั Bงใจทุ่มเท

ให้กับงานอาสาสมัครโดยเฉพาะกิจกรรมที#สอดคล้องกับความต้องการสว่นตวั และ3) อาจจะเกิดความ

ผูกพันกับการช่วยเหลือผู้ อื#นซึ#งทําให้มีการใช้ เวลาในการเป็นอาสาสมัครเป็นระยะเว ลานาน  

มีการทเุทกําลงั และโอกาสเป็นอาสาสมคัร  
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 ประเภทของอาสาสมัคร และลักษณะของงานอาสา 

ในการทํากิจกรรมอาสานั Bน จะพบว่ามีอาสาสมัครที#หลากหลาย รวมถึงทํากิจกรรมอาสา

ที#หลากหลายเช่นกัน นกัวิชาการหรือหน่วยงานต่างๆ ได้แบ่งประเภทของอาสาสมัครไว้หลายแบบ ทั Bงนี B

ขึ Bนอยู่กับมุมมองหรือเหตุผลในการแบ่ง อาทิ ศูนย์สง่เสริมและพฒันาพลงัแผ่นดินเชิงคุณธรรม (2548) 

แบ่งประเภทอาสาสมัครออกเป็น 3 ประเภท ตามเนื Bอหาของงานอาสา คือ 1) ด้านความคิด เป็น

อาสาสมัครที#ทําหน้าที#ในการบริหาร เป็นกรรมการอํานวยการ หรือเป็นที#ปรึกษาองค์กร 2 ด้านแรงงาน 

เป็นอาสาสมัครที#เสียสละแรงงาน ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และ3) ด้านกําลังทรัพย์ เป็น

อาสาสมัครที#มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เครื#องอุปโภคบริโภค ที#ดิน อาคารบ้านเรือน เพื#อให้หน่วยงานเป็น

ตวักลางนําไปให้แก่ผู้ขอรับบริการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั#นคงของมนุษย์ (2551) แบ่ง

อาสาสมัครออกเป็น 2 ประเภท ตามองค์กรที#อาสาสมัครสังกัด  คือ 1) อาสาสมัครภาครัฐ เช่น 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที#มีภาระกิจช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วุฒิ

อาสาธนาคารสมอง ที#ทําหน้าที#เป็นที#ปรึกษาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้ น และ2) 

อาสาสมัครเอกชน เช่น อาสาสมัครสภากาชาดไทย ที#ทําหน้าที#ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานต่างๆ ในสภากาชาดไทย อาสาสมัครกรีนพิซเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ ที#ทําหน้าที#ร่วมรณรงค์

ป้องกันปัญหาด้านสิ#งแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั Bนอาสาสมัครยังแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 

ตามรูปแบบโครงสร้างของการทํางานอาสา คือ 1) อาสาสมัครที#เป็นทางการ (Formal Volunteering) 

เป็นการทํางานอาสาภายใต้บริบทองค์กร หรือมูลนิธิ ที#ไม่หวังผลกําไร และ2) อาสาสมัครที#ไม่เป็น

ทางการ (Informal Volunteering) เป็นลกัษณะของการช่วยเหลือ การให้บริการผู้ อื#น โดยไม่ได้ทํางาน

อาสาภายใต้บริบทองค์กรใดๆ (Cnaan; Handy; & Wadsworth. 1996; Wilson; & Musick. 1997; 

Carson. 2000; 68 Ramona. 2009)  

สาํหรับการวิจยัครั Bงนี Bผู้วิจยัได้ยดึแนวการแบง่ประเภทของอาสาสมัคร เป็น 2 ประเภท คือ 

อาสาสมัครที#เป็นทางการและอาสาสมัครที# ไม่เป็นทางการ ซึ#งถือได้ว่าเป็นการแบ่งประเภทของ

อาสาสมัครได้อย่างครอบคลุมกลุม่อาสาสมัครทุกประเภท ทั Bงอาสาสมัครที#ทํางานภายใต้องค์กร และ

อาสาสมัครที#ทํางานทํางานช่วยเหลือผู้ อื#นโดยอิสระไม่ขึ Bนอยู่กับองค์กรใดๆ ส่วนบทบาทหรือลกัษณะ

ของงานอาสา ที#ทําให้งานอาสามีลกัษณะงานที#แตกตา่งจากงานอื#นๆนั Bน จากการประมวลเอกสารพบว่า 

นกัวิชาการของไทยได้แบ่งลกัษณะของงานอาสาไว้ดงันี B สนิุตย์ เชรษฐาน และ วินย์ เมฆไตรภพ. 2548; 

ศุภรัตน์ รัตนมุขย์. 2548 แบ่งลกัษณะงานอาสาโดยยึดตามจุดมุ่งหมายของการทํางาน ออกเป็น 4 

ลกัษณะ ซึ#งเป็นการแบ่งลกัษณะของงานที#ครอบคลมุทั Bงอาสาสมัครที#เป็นทางการ และอาสาสมัครที#ไม่

เป็นทางการ ได้แก่ 1) กิจกรรมอาสาเป็นลกัษณะของการให้ความช่วยเหลือซึ#งกันและกัน 2) การให้การ

ช่วยเหลอืบริการคนอื#น เป็นการอาสาเพื#อชุมชน หรือสงัคมสว่นรวม เช่น การไปเยี#ยม การเป็นเพื#อน การ
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ดูแล การให้ความรู้ให้คําแนะนําต่างๆ มากไปกว่ากลุม่ของตนหรือบุคคลที#รู้จัก 3) การสนบัสนุนหรือ

เรียกร้องความเป็นธรรมเพื#อสงัคม หรือการรณรงค์และการเสนอแนะ เป็นกิจกรรมที#กลุม่คนที#ต้องการ

เปลี#ยนแปลงสงัคมและความเท่าเทียมกันในสงัคม โดยมีตวัอย่างเช่น การประท้วงของกลุม่นกัอนุรักษ์

สิ#งแวดล้อม การให้ความรู้คําแนะนําคนพิการ กลุม่ผู้อยู่อาศัยทําการล็อบบี Bให้เกิดการปรับปรุงพื Bนที#อยู่

อาศัย และ4) การสร้างการมีส่วนร่วม และพึ#งพาตวัเอง เป็นการมีส่วนร่วมของคนในการร่วมกันเป็น

เจ้าของ และปกครองตนเอง เช่น การมีคณะกรรมการหมู่บ้านคอยจัดการระบบสาธารณูปโภคในหมู่บ้าน

หรือเป็นที#ปรึกษา ขณะที# สมพร เทพสิทธา (2544: 20-25) แบ่งบทบาทของอาสาสมัคร ที#ประกอบด้วย 

บทบาทในด้านสงัคมสงเคราะห์ เป็นบทบาทของอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก

เดือดร้อนประเภทตา่งๆ เช่น ทหารตํารวจที#ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบติัหน้าที# และผู้ เจ็บป่วยที#รักษาตวั

ที#โรงพยาบาล ผู้ประสบภยั คนพิการ เด็กเร่ร่อน คนไร้ที#พึ#ง ผู้สงูอายุ เป็นต้น อาสาสมัครจะเข้าไปช่วยใน

การรักษาพยาบาลช่วยเป็นเพื#อนช่วยให้คําปรึกษา และกําลงัใจช่วยให้มีความสขุและความหวงั บทบาท

ในการแก้ไขปัญหาสงัคม เช่น การร่วมรณรงค์และร่วมโครงการเกี#ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา

สงัคม เป็นต้น บทบาทในการพฒันาสงัคม  ซึ#งเป็นบทบาทในการพฒันากลุม่คนให้เป็นคนที#มีคุณภาพ

และคุณธรรม บทบาทในการพัฒนาองค์การ เป็นการร่วมบริหารงานกับองค์กรเอกชน เช่น มูลนิธิ 

สมาคม ด้วยความรู้ความสามารถและความเสียสละ ทําให้องค์กรมีบทบาทสําคญัในการทําประโยชน์

แก่ประชาชนสงัคมและประเทศชาติ และการส่งเสริมความมั#นคงเป็นบทบาทของอาสาสมัครในการ

รักษาและสง่เสริมความมั#นคงของสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ เช่น ลกูเสอืชาวบ้าน อาสาสมัครรักษาดินแดนไทย อาสาป้องกนัชาติ 

จากการประมวลเอกสารที#เกี#ยวข้องกับพฤติกรรมอาสาดงักลา่ว จะเห็นได้ว่าอาสาสมัคร

เป็นทรัพยากรบุคคลที#มีความสําคญัในการช่วยเหลือสงัคม อาสาสมัครถือได้ว่าเป็นผู้ ที#มีบทบาทสําคญั

ต่อสงัคม เพราะเป็นผู้ ที#เสียสละเวลาอันมีค่ายิ#งของตน ทํางานโดยไม่หวงัผลตอบแทน โดยไม่คํานึงถึง

ความสขุหรือความสบายสว่นตน เพื#อการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของสงัคม ซึ#งนับวนัมีแต่ทวีความ

รุนแรงขึ Bน อาสาสมัครเป็นผู้  ซึ#งได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆเหลา่นั Bน จึงได้อาสาเข้ามาช่วยเหลือ แก้ไข 

โดยไม่ปลอ่ยให้เป็นภาระแก่ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว งานอาสาจึงเป็นงานที#มีความหมายมีคุณค่า เป็นงาน

ที#สร้างประโยชน์ให้กับสงัคม รวมถึงสร้างความสุขให้แก่อาสาสมัครด้วย การกําหนดความหมายของ

พฤติกรรมอาสาสําหรับการวิจัยครั Bงนี B ผู้ วิจัยได้ให้ความสําคัญกับบทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลยั

ภาครัฐ ในการทํางานอาสาภายใต้บริบทของประสบการณ์การเป็นผู้ กระทําประโยชน์เพื#อบุคคลและ

สงัคม โดยไม่หวังผลตอบแทนที#เป็นลกัษณะของเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โดยกระทําในรูปแบบของ

อาสาสมัครที#เป็นทางการ หรืออาสาสมัครที#ไม่เป็นทางการ และให้ความหมายของพฤติกรรมอาสา  

ว่าหมายถึง การกระทํากิจกรรมใดๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลยั ที#แสดงออกถึงการเป็นผู้ ให้กระทําด้วย
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ความเสยีสละทั Bงเวลา แรงกาย แรงใจ เพื#อให้ความช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับบุคคล กลุม่บุคคล 

องค์กร สงัคม โดยไม่หวงัผลตอบแทนใดๆ ทั Bงนี Bบุคคลดงักล่าวกระทําตามกิจกรรมอาสาในด้านใดด้าน

หนึ#ง แตเ่ป็นความสขุใจ ความภาคภมิูใจ  ที#ได้กระทําตามบทบาทของอาสาสมัครด้านใดด้านหนึ#ง ได้แก่ 

1) การช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนประเภทต่างๆ เช่น ทหารตํารวจที#ได้รับบาดเจ็บจาก

การปฏิบัติหน้าที# และผู้ เจ็บป่วยที#รักษาตัวที#โรงพยาบาล ผู้ประสบภัย คนพิการ เด็กเร่ร่อน คนไร้ที#พึ#ง 

ผู้สงูอาย ุเป็นต้น 2) กิจกรรมอาสาที#เป็นการให้การช่วยเหลือบริการคนอื#น เป็นการอาสาเพื#อชุมชน หรือ

สงัคมสว่นรวม เช่น การไปเยี#ยม การเป็นเพื#อน การดูแล การให้ความรู้ ให้คําแนะนําต่างๆ มากไปกว่า

กลุม่ของตนหรือบุคคลที#รู้จัก 3) การแก้ไขปัญหาสงัคม เช่น การร่วมรณรงค์ และร่วมโครงการเกี#ยวกับ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสงัคม เป็นต้น และ 4) กิจกรรมอาสาที#เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และ

พึ#งพาตัวเอง เป็นการมีส่วนร่วมของคนในการร่วมกันเป็นเจ้าของและปกครองตนเอง  เช่น การมี

คณะกรรมการหมู่บ้านคอยจัดการระบบสาธารณูปโภคในหมู่บ้านหรือเป็นที#ปรึกษา เป็นต้น 

 

 การวัดพฤติกรรมอาสา 

จากการประมวลเอกสาร และงานวิจัยที#เกี#ยวข้องกับการวดัพฤติกรรมอาสา พบว่ามีการ

วดัในหลายลกัษณะ อาทิ แบบวดัของ ลิเทิลเพจ และคณะ (Littlepage; et al. 2007) เป็นแบบที#ใช้วดั

ทั Bงอาสาสมัครที#เป็นทางการ และอาสาสมัครที#ไม่เป็นทางการ โดยการวัดจากจํานวนชั#วโมงทั Bงหมดที#

ทํางานอาสา ในกรณีอาสาสมัครที#เป็นทางการ วัดจากจํานวนชั#วโมงที# ทํางานอาสาในองค์กร

สาธารณประโยชน์ สว่นอาสาสมัครที#ไม่เป็นทางการ วดัจากจํานวนชั#วโมงของแต่ละกิจกรรมอาสาที#ทํา 

ซึ#งคล้ายกับแบบวดัของ ลมั; และไลด์ฟุท (Lum; & Lightfoot. 2005) ซึ#งวดัพฤติกรรมอาสา จากจํานวน

ชั#วโมงทั Bงหมดที#ทํางานอาสา เป็นแบบวดัที#ใช้วัดอาสาสมัครที#เป็นทางการเท่านั Bน สว่นแบบวดัที#วัดใน

ลกัษณะของความถี# หรือมาตรประมาณค่ารวม ได้แก่ แบบวดัของ กิลเลท และคณะ (Gillath; et al. 

2005) เป็นแบบวัดที#เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างใน 3 ประเทศ คือ อเมริกา เนเธอร์แลน และอิสราเอล 

ประกอบด้วย 26 ข้อคําถาม โดยวัดจาก 1) จํานวนกิจกรรมอาสาที#อาสาสมัครเข้าร่วม ตามรายชื#อ

กิจกรรมอาสาที#ให้ไว้ในแบบสอบถาม และ2) วดัจากระยะเวลาที#อาสาสมัครอุทิศให้กับกิจกรรมอาสา 

โดยการวดัระดบัความถี#ของระยะเวลาที#ทํากิจกรรมอาสา เป็นมาตรวดัความถี# 7 ระดบั ตั Bงแต่ปีละหนึ#ง

ครั Bง (1 คะแนน) จนถึง เกือบทุกวนั (7 คะแนน)  มีค่าสมัประสิทธิ;ความเชื#อมั#นเท่ากับ 0.75 ในประเทศ

อเมริกา และ 0.77, 0.72 ในประเทศเนเธอร์แลน และอิสราเอล ตามลําดบั นอกจากนั Bนแบบวดัของ ซาฮา 

(Zaha. 2010) เป็นแบบวดัอาสาสมัครที#ไม่เป็นทางการ ข้อคําถามเป็นการถามถึงความถี#ในการทํางาน

อาสา ระดบัของความถี#ตั Bงแต ่ไม่เลย (1 คะแนน) ถึง สมํ#าเสมอ (5 คะแนน) จํานวน 16 ข้อคําถาม แบง่การ

วดัเป็น 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที# 1 “ความถี#ของการทํากิจกรรมอาสา (Frequency of volunteer 
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service)” จํานวน 8 ข้อถาม คา่สมัประสทิธิ;ความเชื#อมั#น อัลฟ่า ของครอนบคั เท่ากับ 0.79 องค์ประกอบ

ที# 2 “ประโยชน์ของงานอาสา (Utilitarianism)” จํานวน 3 ข้อถาม ค่าสมัประสิทธิ;ความเชื#อมั#น อัลฟ่า 

ของครอนบคั เท่ากับ 0.79 องค์ประกอบที# 3 “เครือข่ายชุมชน (Civic engagement)” จํานวน 3 ข้อถาม 

ค่าสมัประสิทธิ;ความเชื#อมั#น อัลฟ่า ของครอนบคั เท่ากับ 0.66 องค์ประกอบที# 4 “ความเชื#อทางศาสนา 

(Religious belief)” จํานวน 2 ข้อถาม คา่สมัประสทิธิ;ความเชื#อมั#น อลัฟ่าของครอนบคั เทา่กบั 0.73   

สาํหรับการวิจยัครั Bงนี B แบบวดัพฤติกรรมอาสา เป็นแบบวดัที#ผู้วิจัยพฒันาขึ Bน โดยสร้าง                

ข้อคําถามขึ Bนจากการประมวลเอกสารที#เกี#ยวกับการทํางานอาสา และจากนิยามความหมายของ

พฤติกรรมอาสา ร่วมกับดดัแปลงข้อคําถามจากแบบวดัของ กิลเลท และคณะ (Gillath; et al. 2005) 

และแบบวัดของ ซาฮา (Zaha. 2010) ทําการวัดใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การช่วยเหลือผู้ประสบ

ความทุกข์ยาก 2) การช่วยเหลือบริการผู้ อื#นที#ไม่ใช่บุคคลที#รู้จัก 3) กิจกรรมที#เกี#ยวข้องกับการแก้ไข

ปัญหาสงัคม และ 4) กิจกรรมที#เกี#ยวข้องกับการสร้างการมีสว่นร่วม ลกัษณะของแบบวดัเป็นมาตรา

ประเมินรวมคา่ 5 ระดบั จาก ไม่เคยทําเลย (0 คะแนน) ถึง ทําปีละ 7 ครั Bงขึ Bนไป (4 คะแนน)  

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทาํงานอาสา 

 จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที#เกี#ยวข้องกับความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการ

ทํางานอาสา และการคงอยู่ในงานอาสา พบว่าพฤติกรรมการทํางานอาสาในอดีต เป็นตวัแปรที#ทํานาย

พฤติกรรมการทํางานอาสาในอนาคต โดยวดัพฤติกรรมอาสาในอดีต จากเวลาที#อุทิศให้กับทํางานอาสา

ในอดีต เทียบกบัเวลาที#อุทิศให้กบัการทํางานอาสาในช่วงเวลาต่อมา (Cohen-Callow. 2008) สอดคล้อง

กับข้อค้นพบของ เพ็นเนอร์ และฟินเคลสไตส์ (Penner; & Finkelstein. 1998) และข้อค้นพบของ กรูป 

และ พิไลวิน (Grube; & Piliavin. 2000) ที#พบว่าเวลาที#อุทิศให้กับการทํางานอาสาในระยะแรก เป็นตวั

แปรที#ทํานายเวลาที#อุทิศให้กับการทํางานอาสาในระยะต่อมา และสอดคล้องกับการศึกษาของ เอสส

เตอร์เล และคนอื#นๆ (Oesterle; et al. 2004 citing Paul Allen Gillon-Flory. 2008) พบว่าบุคคลที#เคย

ทํางานอาสาในปีที#ผา่นมา จะมีอตัราการคงอยู่ในงานอาสาในปัจจุบนัสงู อย่างมีนยัสําคญั นอกจากนั Bน

พบว่าความสมัพันธ์ของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในงานอาสา มีลักษณะเป็นวงจรที#แสดงถึง

ขั Bนตอนของการคงอยู่ในงานอาสา ข้อค้นพบนี Bมาจากงานวิจัยของ บสัเซล และโพร์เบส (Bussell; and 

Forbes. 2003) ที#ได้ทําการศึกษาและพฒันาวงจรของการเป็นอาสาสมัคร (Volunteer Life Cycle) ซึ#ง

เป็นวงจรที#อธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการทํางานอาสา และการคงอยู่ในงานอาสา การที#

บุคคลจะเป็นอาสาสมัคร และคงอยู่ในงานอาสานั Bน ประกอบด้วย � ระยะ ในลกัษณะของวงจร โดย

เริ#มต้นจากระยะที# 1 บุคคลจะได้รับการชักชวน หรือได้รับการสร้าง/เกิดแรงจูงใจ รู้สึกพึงพอใจ ต่อ

กิจกรรมอาสาทําให้บุคคลตระหนกั และสนใจในงานอาสา จนตดัสินใจเป็นอาสาสมัคร ซึ#งเป็นระยะที# 2 
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ของวงจร โดยในระยะนี Bบุคคลจะสนใจ และตระหนักถึงคุณค่าของการทํางานอาสา จนเข้าสูร่ะยะที# 3 

ของวงจร ซึ#งเป็นระยะที#บุคคลเริ#มทํากิจกรรมต่างๆที#เกี#ยวกับงานอาสา และในระยะที# 4 ของวงจร เป็น

ระยะที#บุคคลยงัคงทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื#อง สอดคล้องกับการวิจัยของโคเฮน-คาโรว์ (Cohen-

Callow. 2008) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที#มีความสัมพันธ์กับการออกจากองค์กรอาสาสมัคร ของ

อาสาสมัครที#มีอายุตั Bงแต่ 55 ปี ขึ Bนไป โดยการทดสอบโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาอย่างยั#งยืน 

พบว่า ประสบการณ์การทํางานอาสาของผู้สูงอายุมีอิทธิพลทางตรง ในทางลบ ต่อการออกจากการ

ทํางานอาสา (คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพลคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ -0.10, มีนยัสําคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05) 

ซึ#งแสดงให้เห็นว่าอาสาสมัครที#มีประสบการณ์การทํางานอาสายิ#งมาก ก็จะทําให้การออกจากการ

ทํางานอาสาลดลง หรือทําให้อาสาสมัครยงัคงอยู่ในงานอาสาอยา่งตอ่เนื#องเพิ#มมากขึ Bน  

 

จากการประมวลเอกสารดงักลา่วข้างต้น แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมอาสาเป็นตวัแปรที#มี

ความสมัพนัธ์ และมีอิทธิพลตอ่การคงอยูใ่นงานอาสา ดงันั Bนจึงทําให้มีหลกัฐานเพียงพอที#ทําให้ผู้วิจัย

คาดการณ์ว่า พฤติกรรมอาสาจะมีอิทธิทางตรงต่อการคงอยู่ในงานอาสา จึงได้กําหนดไว้เป็น

สมมติฐานการวิจยัในครั Bงนี B สามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงเส้นทางความสมัพนัธ์ได้ดงัภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 3 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมอาสา และการคงอยูใ่นงานอาสา 
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Penner; & Finkelstein. 1998 

Grube; & Piliavin. 2000 

Cohen-Callow. 2008 

Bussell; and Forbes. 2003 

Oesterle; et al. 2004 citing Paul Allen Gillon-Flory. 2008 
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3.2 สุขภาวะ กับพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทาํงานอาสา  

 ความหมายของสุขภาวะ (Well-being) 

 แนวทางการพฒันาสขุภาวะของคนไทยในระยะแรกๆ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคม แหง่ชาติ ฉบบัที# 1-7 เป็นการพฒันาที#มุ่งเพื#อผลติกําลงัคนให้ตอบสนองความต้องการในการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสําคญักับการสง่เสริมสขุภาพให้แข็งแรง และมีการศึกษาในระดบัที#

สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพฒันาในระยะต่อมาในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แหง่ชาติฉบบัที# 8-9 ได้มีการปรับเปลี#ยนกระบวนทศัน์การพฒันา โดยกําหนดให้ “คน” เป็นศูนย์กลางของ

การพฒันา พร้อมทั Bงน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมาเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาประเทศ สําหรับการพฒันาในมิติอื#นๆ เป็นเพียงเครื#องมือในการพัฒนาคน ปัจจุบันช่วง

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัที# 10 ตอ่เนื#องจนถึง ฉบบัที# 11 ได้มีการกําหนดวิสยัทศัน์การ

พฒันาประเทศมุ่งสู ่“สงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนั”  ทิศทางการพฒันาคนจึงให้ความสําคญักับการพฒันา

คณุภาพอยา่งสมดลุทั Bงจิตใจ ร่างกาย และความรู้ทกัษะความสามารถ เพื#อให้มีความเพียบพร้อมทั Bงด้าน

คณุธรรมและความรู้ ให้สามารถรู้เท่าทนัการเปลี#ยนแปลงและสามารถดํารงชีวิตร่วมกับผู้ อื#นในสงัคมได้

อยูเ่ย็นเป็นสขุ ทั Bงนี Bได้กําหนดให้ “สขุภาวะ” เป็นหนึ#งในดชันีชี Bวดัความอยู่เย็นเป็นสขุของคนไทย ขณะที#

สาระสาํคญัของแผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาติ ฉบบัที# 9 (พ.ศ.2545-2549) เสนอแนวคิดหลกัการพฒันา

สขุภาพไว้ว่า “สขุภาพ คือ สขุภาวะ” โดยให้ความหมายของ สขุภาพ ว่าหมายถึง สขุภาวะที#สมบูรณ์

และมีดุลยภาพทั Bงทางกาย ทางใจ ทางสงัคม และทางจิตวิญญาณ ที#เชื#อมโยงสมัพนัธ์กันอย่างเป็น

บูรณาการ ซึ#งเป็นแนวคิดที#เน้นเรื#องของระบบสุขภาพเชิงรุก และการสร้างเสริมสุขภาพที#ดีของ

ประชาชน จากแนวคิดหลกัดงักลา่วที#ถือว่าสขุภาพ คือ สขุภาวะที#สมบูรณ์ทั Bงทางกาย ใจ สงัคม และ

จิตวิญญาณ ที#เชื#อมโยงสมัพันธ์กันอย่างเป็นบูรณาการ ทั Bงนี Bการพัฒนาสุขภาพจึงต้องดําเนินการ

พฒันาระบบสขุภาพทั Bงระบบ สอดคล้องกับแผนพฒันาสขุภาพแห่งชาติ ฉบบัที# 11 (พ.ศ.2555-2559) 

ที#ได้กําหนดวิสยัทศัน์ไว้วา่ “ประชาชนทกุคนมีสขุภาพดี ร่วมสร้างระบบสขุภาพพอเพียง เป็นธรรม นําสู่

สงัคมสขุภาวะ” โดยที# ระบบสขุภาพพอเพียงนั Bน หมายถึง กระบวนการพฒันาสขุภาพของประชาชนให้

ไปสู่การมีสุขภาวะ ทั Bงมิติทางกาย จิต สังคมและปัญญา โดยมีระบบบริการสุขภาพที#มีคุณภาพ 

มาตรฐาน เข้มแข็ง เพียงพอและเข้าถึงได้สะดวก ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการที#แท้จริงของ

ประชาชน บนต้นทนุที#เหมาะสม  

 จากแนวคิดดงักลา่วจะเห็นได้วา่ “สขุภาพ” นั Bนมีความหมายเป็นนยัเดียวกับ “สขุภาวะ” 

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2548; พินิจ ลาภธนานนท์. 2556) ที#ครอบคลุมในบริบทที#กว้าง

ขว้าง  มากขึ Bน ซึ#งในการวิจยัครั Bงนี Bผู้วิจยัใช้คําวา่ “สขุภาวะ” เป็นแนวทางเพื#อการประมวลเอกสารและ

งานวิจยัที#เกี#ยวข้อง ทั Bงนี Bได้มีผู้ให้ความหมายของสขุภาพ หรือ สขุภาวะ ไว้  อาทิ ประเวศ วะสี (2543) 
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กลา่ววา่ สขุภาวะ หมายถึง ความเป็นหนึ#งเดียวกนัและความสมดลุที#เกิดจากความถูกต้องทั Bงหมดของ

ทั Bงทางร่างกาย ทางจิต ทางสงัคม และทางจิตวิญญาณ สอดคล้องกับ วิพุธ พูลเจริญ (2544) ที#กลา่ว

วา่ สขุภาวะ เป็นกระบวนการหรือพฤติกรรมที#มุ่งไปสูค่ณุภาพชีวิตที#มีดลุยภาพตามศกัยภาพของแต่ละ

บุคคล ครอบคลุมถึงการดําเนินชีวิตที#ยืนยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยทางร่างกาย จิตใจ สงัคม จิต

วิญญาณ มีสขุภาวะ มิได้จํากัดอยู่เพียงการไม่เจ็บป่วยหรือพิการเท่านั Bน ขณะที# กุณฑ์ชลี เพียรทอง 

(2547) ให้ความหมายของสขุภาวะไว้วา่ หมายถึง ความคิด ความรู้สกึ ความสามารถของบุคคลในการ

ทํากิจกรรมที#เป็นอยูอ่ยา่งตอ่เนื#องจนถึงปัจจุบนั เกี#ยวกบัการมีสขุภาพดี การดํารงชีวิตอย่างมีความสขุ

และแข็งแรง ไม่มีอาการรุนแรงของโรค มีความเป็นหนึ#งเดียวและความสมดลุที#เกิดจากทั Bงทางกาย ทาง

จิต ทางสงัคม และทางจิตวิญญาณ สว่น ลกัขณา ศิรถิรกุล ( 2550) กลา่วว่า สขุภาวะหมายถึง ภาวะที#

เป็นสุข มีความสมบูรณ์ทั Bงทางร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสงัคม ด้านจิตวิญญาณ และไม่มีโรคภยั สามารถ

ปรับตวัเข้ากบัสงัคมและสิ#งแวดล้อมได้ดี  สอดคล้องกับ พินิจ ลาภธนานนท์ (2556) ที#ได้ให้ความหมาย

ของสุขภาวะว่า หมายถึง ภาวะที#เป็นสุข ซึ#งความสุขนี Bหมายถึง สภาพชีวิตที#เป็นผลมาจาก

ความสามารถในการจัดการปัญหาในการดําเนินชีวิตในโลกและสงัคมปัจจุบนั การมีสขุภาวะที#ดีนั Bน 

ควรจะมีพร้อมทั Bง 4 มิติ คือ สขุภาวะทางกาย ทางจิต ทางสงัคม และทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม 

ดงันั Bนจึงสรุปได้วา่ สขุภาวะ หมายถึง “สภาวะที#มีความสมดลุของบุคคลทั Bงทางกาย ทางจิต ทางสงัคม 

และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ หรือภาวะคกุคามที#ก่อให้เกิดโรค เป็นภาวะที#

บุคคลสามารถตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที#เกี#ยวข้องกับการดําเนินชีวิต เพื#อการบรรลุสู่

เป้าหมายของการมีคณุภาพชีวิต ที#ดี ตามศกัยภาพของแตล่ะบุคคล” 

 จากแนวคิด และความหมายของสุขภาวะดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าคําว่า “สุขภาพ”  

มักใช้ควบคู่ไปกับคําว่า “สุขภาวะ” ในความหมายเช่นเดียวกัน (พินิจ ลาภธนานนท์. 2556) อีกทั Bง 

สาระสําคญัของแผนพฒันาสขุภาพแห่งชาติ ฉบับที# 9 (พ.ศ.2545-2549) ยงัได้เสนอแนวคิดหลกัในการ

พัฒนาสุขภาพไว้ว่า “สุขภาพ” คือ “สุขภาวะ” โดยการวิจัยครั Bงนี Bจึงมองประเด็นเรื#องสุขภาพ หรือ  

สขุภาวะ ในความหมายเดียวกัน  ทั Bงนี Bการมีสขุภาพดี หรือการมีสขุภาวะที#สมบูรณ์นั Bน หมายถึง การมี

สุขภาวะที#สมบูรณ์ของบุคคลทั Bงในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม ด้านจิตวิญญาณหรือด้าน

สติปัญญา และไม่ได้หมายความเพียงปราศจากโรคและความพิการเท่านั Bน (O’Donnell. 1986: 4; วิชัย 

โชควิวฒัน. 2552: 323) จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการที#บุคคลจะมีสขุภาพดีนั Bน ต้องมีสุข

ภาวะที#สมบูรณ์พร้อมกนัทั Bง 4 มิติ คือ 1) สุขภาวะทางกาย คือ การที#บุคคลมีร่างกายที#สมบูรณ์แข็งแรง 

ไม่เจ็บป่วยเป็นโรค ไม่พิการ ปราศจากโรคภยัคุกคาม หรือก็คือการมีสขุภาพดีตามที#แสดงออกให้เห็น

ทางร่างกาย รวมถึงการที#บุคคลไม่มีพฤติกรรมเสี#ยงในการดําเนินชีวิต เช่น พฤติกรรมเสี#ยงต่อการเป็น

โรคตา่งๆ รวมทั Bงยงัมีพฤติกรรมหรือการปฏิบติัที#ช่วยสร้างเสริมสขุภาวะทางกายให้ดีขึ Bน โดยการออก
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กําลงักาย การควบคมุนํ Bาหนกัการรับประทานอาหารที#มีคณุภาพและเพียงพอ การหลีกเลี#ยงพฤติกรรม

ที#สง่ผลต่อสขุภาวะทางกาย เช่น การสบูบุหรี#  2) สุขภาวะทางจิต คือ ความสามารถในการปรับตวัให้

เข้ากับบุคคลรอบข้าง สามารถรักษาความสมัพันธ์เอาไว้อย่างยาวนานและราบรื#น สามารถทํางานได้

อย่างเต็มความสามารถ ทํางานได้ตรงตามความถนัด รู้วิธีการเผชิญปัญหา มีความอดทนอดกลั Bนต่อ

ความเครียด มีความสนุกสนานกับการทํากิจกรรมและการดําเนินชีวิต รวมทั Bงมีความภาคภูมิใจใน

ตัวเองเมื#อได้ทําในสิ#งที#ดี 3) สุขภาวะทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ของบุคคลกับสิ#งที#อยู่ภายนอก  

มีความพงึพอใจในการมีสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล รวมทั Bงการมีปฏิสมัพันธ์กับผู้ อื#น มีความสามารถใน

การปรับตวัเข้ากับสถานการณ์ทางสงัคมและพฤติกรรมประจําวนั มีความพร้อมที#จะให้สร้างประโยชน์

ให้กับสงัคม และ4) สุขภาวะทางปัญญา หรือจิตวิญญาณ คือ ความสามารถในการแสดงออกซึ#ง

จุดมุ่งหมายเป็นอุดมการณ์ชีวิต ความรู้สกึสํานึกว่าตนเองเป็นสว่นหนึ#งของธรรมชาติ รู้เท่าทนัสิ#งต่างๆ 

เข้าใจปัจจยัของสรรพสิ#งตามที#เป็นจริง เข้าใจในเหตแุหง่ความดี ความชั#ว ความมีประโยชน์ และความ

มีโทษ ซึ#งนําไปสูก่ารมีสติคอยระลกึใจและอารมณ์ของตนตามเป็นจริง รู้จักปลอ่ยวางความยึดมั#นถือ

มั#นในตวัตนได้ รู้จักเคารพในทุกชีวิต รวมถึงมีความสามารถถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลอื#นได้ (ประเวศ 

วะสี. 2543; วิพุธ พูลเจริญ. 2544; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2548; เดชรัต สขุกําเนิด. มปป; 

พินิจ ลาภธนานนท์. 2556)  

จากการประมวล และทบทวนเอกสารที#เกี#ยวกับและความหมายของสุขภาวะดงักล่าว

ข้างต้น จะเห็นว่าการมีสุขภาวะที#สมบูรณ์ของบุคคลนั Bน จะส่งผลต่อความสามารถในการดําเนิน

ชีวิตประจําวนั ความสามารถในการทํางานต่างๆ รวมถึงความสามารถในการทํากิจกรรมอาสาเพื#อสร้าง

ประโยชน์ให้แก่สงัคม ดงันั Bนจึงสรุปได้ว่า สุขภาวะ หมายถึง สภาวะที#มีความสมดุลของบุคคลทั Bงทาง

กาย ทางจิต ทางสงัคม และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ หรือภาวะคุกคามที#

ก่อให้เกิดโรค เป็นภาวะที#บุคคลสามารถตอบสนองตอ่สภาวะแวดล้อมต่างๆ ที#เกี#ยวข้องกับการดําเนิน

ชีวิต เพื#อการบรรลสุูเ่ป้าหมายของการมีคุณภาพชีวิตที#ดี ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ทั Bงนี Bสขุภาวะ

นั Bนประกอบด้วย 1) สขุภาวะทางกาย หมายถึง การที#บุคคลมีร่างกายที#สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยเป็น

โรค ไม่พิการ ปราศจากโรคภยัคุกคาม หรือมีสขุภาพดีตามที#แสดงออกให้เห็นทางร่างกาย รวมถึงการที#

บุคคลไม่มีพฤติกรรมเสี#ยงในการดําเนินชีวิต 2) สขุภาวะทางจิต หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว

ให้เข้ากับบุคคลรอบข้าง รวมถึงสามารถรักษาความสมัพนัธ์ดังกล่าวเอาไว้อย่างยาวนานและราบรื#น 

สามารถทํางานได้อยา่งเต็มความสามารถ ทํางานได้ตรงตามความถนดั และมีความภาคภูมิใจในตวัเอง

เมื#อได้ทําในสิ#งที#ดี 3) สขุภาวะทางสงัคม หมายถึง ความสมัพันธ์ของบุคคลกับสิ#งที#อยู่ภายนอก การมี

ความพึงพอใจในการมีสมัพันธภาพระหว่างบุคคล คือการมีปฏิสมัพันธ์กับผู้ อื#น ความสามารถในการ

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทางสงัคม และพฤติกรรมประจําวนั และ4) สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง 
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ความสามารถในการแสดงออกซึ#งจุดมุ่งหมายอันเป็นอุดมการณ์ชีวิต ความต้องการที#พอเพียง การให้

อภยั และการรู้จกัเคารพในทกุชีวิต 

 

 การวัดสุขภาวะ 

จากการประมวลเอกสาร และงานวิจัยที#เกี#ยวข้องกับการสร้างแบบวดัสขุภาวะ พบว่า  

ลกัขณา ศิรถิรกลุ (2550) ได้พฒันาแบบวดัสขุภาวะ ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลทั#วไป โดย

ประยกุต์แบบวดัจากแนวคิดของ ประเวศ วะส ีลกัษณะของแบบวดัเป็นมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั จาก 

น้อยที#สุด (1 คะแนน) ถึง มากที#สุด (5 คะแนน) จํานวน 29 ข้อคําถาม แบ่งการวัดออกเป็น  

4 องค์ประกอบได้แก่ 1) สขุภาวะด้านกาย จํานวน 12 ข้อคําถาม 2) สขุภาวะด้านจิต จํานวน 6 ข้อ

คําถาม 3) สขุภาวะด้านสงัคม จํานวน 5 ข้อคําถาม และ4) สขุภาวะด้านจิตวิญญาณ จํานวน 6 ข้อ

คําถาม โดยมีคา่สมัประสทิธิ;ความเชื#อมั#น ของแบบวดัทั Bงฉบบั เทา่กบั 0.90 และมีคา่สมัประสิทธิ;ความ

เชื#อมั#น รายด้าน เท่ากับ 0.89, 0.84, 0.78 และ 0.89 ตามลําดับ และแบบวัดสุขภาวะของผู้ ป่วย

โรคเบาหวาน ของเสาวนีย์ ฤดี (2554) ลกัษณะของแบบวดัเป็นมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั จาก ไม่เห็น

ด้วยอยา่งยิ#ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยอยา่งยิ#ง (5 คะแนน) จํานวน  40 ข้อคําถาม แบ่งการวดัออกเป็น 

4 องค์ประกอบได้แก่ 1) สขุภาวะด้านกาย จํานวน 2) สุขภาวะด้านจิต 3) สุขภาวะด้านสงัคม และ 

4) สขุภาวะด้านการรู้คิด (ปัญญา) องค์ประกอบละ 10 ข้อคําถาม โดยมีค่าสมัประสิทธิ;ความเชื#อมั#น 

ของแบบวดัทั Bงฉบบั เทา่กบั 0.84  

สําหรับการวิจัยครั Bงนี Bการวัดสุขภาวะของบุคคล เป็นการวัดตามแนวคิดสุขภาพที#มี

ความหมายในเชิงบวก โดยให้ความสาํคญักบัพฤติกรรมของบุคคล ที#ตอบสนองต่อสขุภาวะของตนใน

ทกุมิติ ผู้วิจัยพฒันาแบบวดัสขุภาวะขึ Bน จากการศึกษาแนวคิดสขุภาพ ร่วมกับการศึกษาแบบวดัของ 

ลกัขณา ศิรถิรกลุ (2550) และแบบวดัของ เสาวนีย์ ฤดี (2554) ลกัษณะแบบวดัเป็นมาตรประมาณค่า 

6 ระดับ จาก ไม่จริงเลย (0 คะแนน) ถึง จริงที#สุด (5 คะแนน) โดยแบ่งการวัดตัวแปรเป็น 4 

องค์ประกอบ คือ 1) สขุภาวะทางกาย 2) สขุภาวะทางจิตใจ 3) สขุภาวะทางสงัคม และ4) สขุภาวะทาง

ปัญญา 

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะ กับพฤติกรรมอาสา 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจันที#เกี#ยวข้องกับความสมัพนัธ์ระหว่างสขุภาวะ และ

พฤติกรรมอาสา พบว่าตวัแปรสขุภาวะ เป็นตวัแปรสาเหตุ หรือตวัแปรทํานาย พฤติกรรมการอาสา อาทิ 

งานวิจัยของ วิลสนั และมิวสิก (Wilson; & Musick.1997) ที#ได้พฒันาโมเดลเชิงสาเหตุของการทํางาน

อาสาสมคัรที#เป็นทางการ และอาสาสมคัรที#ไม่เป็นทางการ ในกลุม่ตวัอยา่งอาย ุ60 ปีขึ Bนไป พบวา่ ตวัแปร
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สถานะสขุภาพของกลุม่ตวัอย่าง ซึ#งเป็นตวัแปรในกลุม่ของตวัแปรทุนมนุษย์ มีอิทธิพลทางตรงทางบวก 

ต่อการทํางานอาสาสมัครที#ไม่เป็นทางการ (ค่าสมัประสิทธิ; อิทธิพลคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ -0.173,                          

มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.01) สอดคล้องกับการศึกษาของ บราวห์ (Brown. 1999) พบว่าบุคคลที#มี

สขุภาพที#ดี จะอุทิศเวลาในการทํางานอาสา มากกวา่บุคคลที#มีสขุภาพที#ไม่ดี สว่นการศกึษาของ บูทริการ์, 

จอนสนั และเซดลิวสกี (Butrica: John; & Zedlewski. 2007) ยงัพบว่าการมีภาวะสขุภาพที#ไม่ดีนั Bนเป็น

ปัจจยัที#ขดัขวางการทํางานอาสา และการศึกษาของ ชอยด์ (Choi. 2003) ยงัพบว่าผู้สงูอายุที#มีสขุภาพดี                 

ก็จะมีแนวโน้มที#จะเป็นเป็นอาสาสมัคร ส่วน ตรอยส์ และเฮวิตต์  (Thoits; & Hewitt. 2001) ได้

ทําการศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของภาวะสุขภาพที#สง่ผลต่อการทํางานอาสา พบว่าสุขภาพทางกาย 

และภาวะซมึเศร้า  มีความสมัพนัธ์กบัการทํางานอาสา ซึ#งแสดงให้เห็นวา่ยิ#งอาสาสมคัรมีสขุภาพทางกาย

ที#ดีก็จะสง่ผลให้ทํางานอาสาได้มากขึ Bน และยงัแสดงให้เห็นวา่ยิ#งอาสาสมัครมีภาวะซึมเศร้าในระดบัตํ#าก็

จะยิ#งทําให้ทํางานอาสาได้มากขึ Bนเช่นกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ ไล และเฟอร์ราโร (Li; & Ferraro. 

2006) ที#ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทํางานอาสากับภาวะสุขภาพ ในกลุ่มตัวอย่าง

อาสาสมัครวยักลางคนและวยัสงูอายุ โดยทําการศึกษาระยะยาวสามช่วงเวลา พบว่าการทํางานอาสา  

มีอิทธิทางตรง ในทางลบต่อกลุ่มอาการภาวะซึมเศร้าในกลุม่ผู้ สงูอายุ และยังพบว่ากลุ่มอาการภาวะ

ซมึเศร้ามีอิทธิพลทางตรงในทางลบตอ่การทํางานอาสาทั Bงในกลุม่วยักลางคนและวยัสงูอายุ นอกจากนั Bน 

มาร์เซล และ คาร์สนั (Marcel; & karsten. 2006) ที#ทําการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวะ

สงัคม กบัการมีสว่นร่วมในการทํางานอาสาในตวัอยา่งอาสาสมัครที#เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ที#มี

อายุตั Bงแต่ 50 ปี ขึ Bนไป ใน 10 ประเทศของทวีปยุโรป พบว่าภาวะสขุภาพมีความสมัพนัธ์กับการทํางาน

อาสา ทั Bงนี Bการทํางานอาสาจะช่วยสร้างเสริมสขุภาพให้แก่อาสาสมัคร และเป็นไปได้มากที#สุดที#ผู้คนมี

สขุภาพดีมีแนวโน้มที#จะเป็นอาสาสมคัร  
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะ กับการคงอยู่ในงานอาสา 

งานวิจัยที#ศึกษาความสมัพันธ์ หรืออิทธิพลของสุขภาวะ ที#มีผลต่อการคงอยู่ทํางาน

อาสา จากการศกึษาดงักลา่ว พบวา่ตวัแปรสขุภาวะ เป็นตวัแปรสาเหตุ หรือตวัแปรทํานาย พฤติกรรม

การทํางานอาสา เช่น มิวสิก และวิลสนั (Musick; & Wilson. 2003) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ของการ

ทํางานอาสา การทํางานอาสาอยา่งยั#งยืน และภาวะซมึเศร้า ของกลุม่อาสาสมัครชาวอเมริกา ที#มีอายุ

น้อยกวา่ 60 ปี และกลุม่อายมุากกวา่ 60 ปี โดยทําการศกึษาระยะยาว เก็บรวบรวมข้อมลูจากตวัอย่าง

ในปี 1989 และปี 1994 ผลการศกึษาพบวา่การทํางานอาสาทําให้กลุม่อาสาสมัครที#มีอายุมากกว่า 60 

ปี มีภาวะซึมเศร้าลดลง ทั Bงนี Bภาวะซึมเศร้าที#ลดลงสง่ผลให้กลุม่อาสาสมัครยังคงทํางานอาสาอย่าง

ต่อเนื#อง สอดคล้องกับการวิจัยของ บูทริก้า จอห์นสนั และ เซดลิวสกี (Butrica; Johnson; & 
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Zedlewski. 2007)  ได้ทําการศกึษาระยะยาว โดยรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ ที#เกษียณอายุ อายุระหว่าง 55 

ถึง 65 ปี ที#ทํางานอาสาสมัครอย่างเป็นทางการ ในองค์กรทางศาสนา องค์ทางการศึกษา องค์กร

ทางด้านสขุภาพ และองค์กรอื#นๆ ทําการรวบรวมข้อมูลในปี 1998, 2000, 2002 และ ปี 2004 พบว่า 

อาสาสมัครที#มีสุขภาพที#ดีมีแนวโน้มที#จะคงอยู่ในการทํางานอาสา และในทางกลบักันอาสาสมัคร

สงูอายุที#มีภาระที#ต้องดูแลตนเอง มีแนวโน้มที#จะออกจากการทํางานอาสา ซึ#งเป็นการวิจัยที#แสดงให้

เห็นถึงปัจจยัทางสขุภาพที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในงานอาสา สว่นโคเฮน-คาโรว์ (Cohen-Callow. 2008) 

ได้ทําการศึกษาปัจจัยที#มีความสมัพันธ์กับการออกจากองค์กรอาสาสมัคร ของอาสาสมัครที#มีอายุ

ตั Bงแต่ 55 ปี ขึ Bนไป โดยการทดสอบโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาอย่างยั#งยืน พบว่า ภาวะ

สุขภาพของผู้ สูงอายุ มีอิทธิพลทางตรงทางลบ ต่อการออกจากการทํางานอาสา (ค่าสมัประสิทธิ;

อิทธิพลคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ -0.173, มีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.01) ซึ#งแสดงให้เห็นว่า

อาสาสมคัรที#มีภาวะสขุภาพที#ดี ก็จะทําให้การออกจากการทํางานอาสาลดลง หรือทําให้อาสาสมัคร

ยงัคงอยู่ในงานอาสาต่อมากขึ Bน นอกจากนั Bนการวิจัยของ ฮี จาง ซิน (Hae Jung Shin. 2011) ได้

ทําการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการศึกษาปรากฎการณ์วิทยา ในการสํารวจถึงการรับรู้และการ

ตดัสินใจเข้าสูก่ารทํางานอาสาของผู้สงูอายุ ในเกาหลีใต้ ยงัพบว่าปัจจัยด้านบุคคลที#สําคญัประการ

หนึ#งที#ทําให้ผู้สงูอายุตดัสินใจเป็นอาสาสมัคร และยงัคงอยู่ในงานอาสาอย่างต่อเนื#องคือ การมีภาวะ

สขุภาพที#ดี สอดคล้องกับการวิจัยของ บราวห์ และคนอื#นๆ (Brown; et al. 2011) ที#ได้ศึกษาในเชิง

คุณภาพของการเป็นอาสาสมัครของผู้สงูอายุ โดยวิธีการสร้างทฤษฎีจากฐานราก (Grounded Theory 

Study) เพื#ออธิบายและทําความเข้าใจในกระบวนการ การเข้าสูก่ารเป็นอาสาสมคัรของผู้สงูอายุ ทั Bงนี Bการ

วิจยัดงักลา่วได้ข้อค้นพบ และอธิบายถึงสาเหตุของการเข้าสูก่ารเป็นอาสาสมัครของผู้สงูอายุ ว่าสาเหตุ

ประการหนึ#งที#สง่ผลตอ่การเป็นอาสาสมคัร และการคงอยูใ่นการทํางานอาสาสมคัร คือภาวะสขุภาพ และ

ความสามารถทางกายของผู้สงูอาย ุยิ#งผู้สงูอายมีุภาวะสขุภาพ รวมถึงความสามารถทางกาย ดีมากเท่าไร             

ก็จะสง่ผลให้เข้าสูก่ารเป็นอาสาสมัคร และทํากิจกรรมอาสาอย่างต่อเนื#อง ในทางตรงข้าม ถ้าผู้สงูอายุมี

ภาวะสขุภาพ รวมถึงความสามารถทางกาย ที#ไม่ดีเทา่ไร ก็จะเป็นปัจจยัที#ขดัขวางการเป็นอาสาสมัครและ

การทํางานอาสาได้เช่นกนั  

 จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าสุขภาวะเป็นตัวแปรที#มี

ความสมัพนัธ์ และมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมอาสา และจากการประมวลเอกสารเกี#ยวกับพฤติกรรมอาสา 

และการคงอยูใ่นงานอาสา พบวา่พฤติกรรมอาสา มีอิทธิพลตอ่การคงอยู่ในงานอาสา ดงันั Bนจึงทําให้มี

หลกัฐานเพียงพอที#ทําให้ผู้วิจยัคาดการณ์วา่ สุขภาวะมีอิทธิทางตรงต่อพฤติกรรมอาสา และการ

คงอยู่ในการทํางานอาสา และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา โดยผ่าน
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พฤติกรรมอาสา จึงได้กําหนดไว้เป็นสมมติฐานของการวิจัยในครั Bงนี B สามารถเขียนเป็นแผนภาพ

แสดงเส้นทางความสมัพนัธ์ได้ ดงัภาพประกอบ 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่ง สขุภาวะ พฤติกรรมอาสา 

                             และการคงอยู่ในงานอาสา 

 

 

3.3 แรงจูงใจอาสา กับพฤติกรรมอาสา 

 ความหมายของแรงจูงใจอาสา (Volunteering Motivation) 

คําว่า “แรงจูงใจ” เป็นคําสําคัญที#มีความหมายในฐานะที#เป็นตัวต้นกําเนิดของ

พฤติกรรม โดยทั#วไปแรงจูงใจนั Bนได้แก่ ความต้องการ ความปรารถนา หรือความมุ่งหวงั (สิทธิโชค  

วรานุสนัติกูล. 2546: 157) ความหมายกว้างๆ ของแรงจูงใจ หมายถึง สิ#งใดๆ ที#ทําให้เกิดพฤติกรรม

หรือการกระทําขึ Bน (พวงเพชร วชัรอยู.่ 2537: 2) แรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุ้น หรือแรงผลกัดนัให้เกิด

พฤติกรรม เป็นแรงที#ให้พลงังานกระตุ้นร่างกายให้กระทําพฤติกรรม เป็นแรงกระตุ้นที#มีการกําหนด

ทิศทางไว้วา่จะกระทําพฤติกรรมออกไปอย่างไร แบบใด และเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลรักษาพฤติกรรม

นั Bนไว้ (Steers; & Porter. 1979: 6) แรงจูงใจ เป็นสิ#งที#ผลกัดนัให้อินทรีย์มีพฤติกรรมต่างๆนานา 

แรงจูงใจจะมีทั Bงแรงหรือพลงั และแรงนั Bนจะมีทิศทางด้วย (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

2540: 221) แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะของบุคคลที#ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมาย

ปลายทาง (ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์. 2547: 111) สอดคล้องกบั สร้อยตระกลู (ติวยานนท์) อรรถมานะ 

 

สขุภาวะ 
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(2545: 85) ที#กล่าวว่าแรงจูงใจนั Bนเกี#ยวข้องกับพฤติกรรมหรือการแสดงออกโดยมุ่งไปสู่เป้าหมาย 

แรงจูงใจ หมายถึง สิ#งที#บุคคลคาดหวงั โดยที#สิ#งนั Bนอาจเป็นสิ#งที#บุคคลพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได้ 

ความคาดหวังนี Bเป็นตวักระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม (Mc Keachie; & Doyle. 1970 อ้างอิงจาก 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช. 2545: 168) แรงกระตุ้น หรือแรงผลกัดนัให้

บุคคลแสดงพฤติกรรม ก็คือ ความต้องการ (Need) และแรงขบั (Drive) โดยที# ความต้องการ นั Bนเป็น

สภาวะความขาดแคลน หรือความไม่สมดลุของร่างกาย สว่นแรงขบั เป็นสภาวะของการถกูกระตุ้นที#มา

จากความต้องการ ซึ#งบางครั Bงความต้องการ และแรงขับอาจใช้ในความหมายเดียวกัน (สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545: 169) จากความหมายของแรงจูงใจนั Bน  

จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจจะประกอบด้วยสิ#งที# ต้องพิจารณา 3 ประการ (สิทธิโชค วรานุสันติกูล.  

2546: 157) คือ 1) แรงจูงใจทําให้เกิดแรงผลกัดนัภายในตวับุคคล ให้แสดงพฤติกรรมไปในทิศทางใด

ทิศทางหนึ#ง 2) แรงจูงใจเป็นตวักําหนดเป้าหมายของพฤติกรรม 3) แรงจูงใจเป็นระบบ ประกอบด้วยสิ#ง

ป้อนเข้า ซึ#งเป็นตวักระตุ้นให้เกิดแรงผลกัดนัภายในให้เกิดขึ Bน สง่ผลให้ต้องแสดงพฤติกรรมออกไปเป็น

ผลผลติไปจนถึงข้อมูลย้อนกลบั ซึ#งเป็นผลจากการกระทําของพฤติกรรม อันจะมีอิทธิพลทําให้บุคคล

แสดงพฤติกรรมนั Bนตอ่ไป หรือเปลี#ยนไปเป็นพฤติกรรมอื#นในโอกาสตอ่ไป จึงสรุปได้วา่ แรงจูงใจนั Bนเป็น

เรื#องของความต้องการ หรือความคาดหวงั ที#ก่อให้เกิดการกระทําของบุคคล ซึ#งเป็นการกระทําที#มี

เป้าหมาย ทั Bงนี Bนักวิชาการได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic 

Motivation) หมายถึงแรงจูงใจที#เกิดขึ Bนภายในตนเอง มีผลทําให้คนเราแสดงพฤติกรรมออกไปเพราะรัก

หรือชอบที#จะทําอย่างนั Bนจากใจจริง เช่น ความสนใจ ความรับผิดชอบ ความอยากรู้ ความอยาก

ช่วยเหลือ เป็นต้น 2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึงแรงจูงใจที#เกิดขึ Bนเนื#องจาก

ได้รับสิ#งจูงใจจากภายนอกตวัเรา ด้วยความมุ่งหมายที#จะให้เราทําพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ#ง เช่น 

รางวลั คําชมเชย ผลตอบแทน ซึ#งแรงจูงใจภายในแตกตา่งจากแรงจูงใจภายนอก ที#แรงจูงใจภายในเกิด

จากพฤติกรรมที#บุคคลแสดงออกด้วยความต้องการของตนเองมากกว่าผลตอบแทนจากวัตถุและ

สิ#งของ (สทิธิโชค  วรานสุนัติกลู. 2546: 182; ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์. 2547: 113)  

จะเห็นได้วา่ แรงจูงใจเป็นปัจจยัหนึ#งในหลายปัจจยั ที#ช่วยทําให้เข้าใจถึงพฤติกรรม หรือ

การกระทําของบุคคลในเรื#องต่างๆ รวมถึงเรื#องการทํางาน แรงจูงใจในการทํางานอธิบายถึงที#มา

เบื Bองหลงัในการทํางานของบุคคล ว่าทําไม่ถึงขยนั มีความเพียรพยายาม และปฏิบติังานได้ดี ทั Bงนี B 

อรพินทร์ ชูชม (2547: 36-39) ได้อธิบายถึงความสาํคญัของแรงจูงใจในการทํางาน ว่ามีบทบาทสําคญั

ตอ่การทํางาน 3 ประการ คือ 1) แรงจูงใจสามารถช่วยอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมและพยากรณ์

พฤติกรรมของบุคคลได้ เป็นปัจจยัที#ทําให้เข้าใจวา่ทําไมบุคคลถึงมีพฤติกรรมเช่นนั Bน อะไรเป็นสิ#งจูงใจ

ทําให้บุคคลมุ่งมั#นที#จะกระทําพฤติกรรมนั Bน 2) แรงจูงใจช่วยอธิบายความแตกต่างของบุคคล ซึ#งบุคคล
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แตล่ะคนอาจทําพฤติกรรมเดียวกันด้วยเหตุผลที#ต่างกัน เนื#องจากบุคคลเหลา่นั Bนมีแรงจูงใจในการทํา

พฤติกรรมนั Bนแตกตา่งกนั และ3) ช่วยให้บุคคล หนว่ยงาน หรือองค์กรด้านบริหารจัดการให้บุคคล หรือ

กลุม่มีแรงจูงใจที#จะกระทําพฤติกรรมที#พึงประสงค์ได้ ประเภท หรือ กลุม่ทฤษฎีที#อธิบายแรงจูงใจใน

การทํางานนั Bน แบ่งเป็น 2 ประเภท (อรพินทร์ ชูชม 2547: 36-39; ภาวิณี เพชรสว่าง. 2552: 56-72)  

คือ 1) กลุม่ทฤษฎีเนื Bอหา (Content Theories) เป็นทฤษฎีที#เกี#ยวข้องกับเนื Bอหารสาระของแรงจูงใจ ซึ#ง

กลา่วถึงความต้องการเฉพาะอยา่งหรือความต้องการภายในเป็นสิ#งจูงใจและกํากับแนวทางพฤติกรรม

ของบุคคล เป็นทฤษฎีที#พยายามหาคําตอบวา่มีปัจจยัใดบ้างที#เป็นปัจจัยภายในบุคคลหรือสิ#งจูงใจที#มี

อิทธิพลตอ่พฤติกรรมมนษุย์ ทฤษฎีในกลุม่นี Bเช่น ทฤษฎีลาํดบัขั Bนความต้ษงการของ มาสโลว์ (Maslow’ 

Needs Hierarchy Theory) ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและภายนอก ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์เบอร์ก 

(Herzberg’s Two factors Theory) ทฤษฎี ERG ของ อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s ERG Theory) ทฤษฎี

ความต้องการของ แมคเคลแลนด์ (McClelland’s Theory of Learned Needs) และทฤษฎี XY 2) 

กลุ่มทฤษฎีกระบวนการ (Process Theories) เป็นทฤษฎีที#เกี#ยวข้องกับกระบวนการรู้คิดในการ

ตดัสนิใจและเลอืกกระทําพฤติกรรมโดยพยายามอธิบายแรงจูงใจเกิดขึ Bนได้อย่างไร มีความสมัพนัธ์กับ

ปัจจยัตา่งๆ ในรูปแบบใด มากกวา่จะบอกว่าปัจจัยอะไรกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ ซึ#งความต้องการอาจ

เป็นส่วนหนึ#งของกระบวนการจูงใจ ทฤษฎีในกลุ่มนี B เช่น ทฤษฎีการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย (Goal-

Setting Theory) ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory) ทฤษฎีความเป็นธรรม (Equity Theory) 

ทฤษฎีการออกแบบงาน (Job Design Theory) และทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory)  

สําหรับแนวคิดที#อธิบายถึงแรงจูงใจของการทํางานอาสา ซึ#งแตกต่างจากการทํางาน

โดยทั#วไป เนื#องจากการทํางานอาสา เป็นการทํางานเพื#อประโยชน์ของบุคคล กลุม่บุคคล องค์กร โดย

ไม่หวงัผลตอบแทน (Wilson. 2000; Wilson; & Musick. 1997; Penner. 2002; Davis; Hall; & 

Meyer. 2003) ว่ามีที#มาเบื Bองหลงัเป็นอย่างไร อะไรคือสิ#งกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที#เป็นการ

ทํางานอาสา จากการทบทวนวรรณกรรมที#ผ่านมาพบว่า แนวคิดที#นกัวิจัยใช้เพื#ออธิบายแรงจูงใจใน

การทํางานอาสา ประยกุต์มาจากแนวคิดหน้าที# (Funtional approach) ในการทําความเข้าใจแรงจูงใจ

เบื Bองหลงัของการอาสาสมคัร (Houle; Sagarin; & Kaplan. 2005) แนวคิดหน้าที# มีต้นกําเนิดมาตั Bงแต่

ปี 1960 จากแนวคิดของ Katz’s ในเรื#องทัศนคติต่อการทํางาน และได้นํามาประยุกต์ใช้ในเรื#อง

แรงจูงใจในการทํางานอาสา โดยมีพื Bนฐานมาจากการที#คนเราเข้ามาเป็นอาสาสมัครและยงัคงอยู่ใน

การทํางานอาสา มีเหตุผลที#แตกต่างกัน และเกิดจากปัจจัยทางจิตที#แตกต่างกัน (Katz’s.1960 citing 

ChacÓn; et al. 2011: 48) แนวคิดหน้าที# ได้อธิบายถึงกระบวนการของแรงจูงใจพื Bนฐานนั Bน เกิดจาก

เหตผุล วตัถปุระสงค์ ความต้องการ และเป้าหมายที#ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมสว่นบุคคลและพฤติกรรม

ทางสงัคมออกมา ทั Bงนี Bมมุมองของนกัจิตวิทยากลุม่หน้าที#นิยม มองว่า บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรม
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ที#เหมือนกนัโดยมีหน้าที#ทางจิตที#แตกตา่งกนั ในกรณีของการศกึษาการอาสาสมัคร หมายถึง บุคคลทํา

กิจกรรมอาสาสมคัรโดยมีแรงจูงภายในที#แตกตา่งกนั และหน้าที#ที#อาสาสมคัรได้รับจากการอาสาสมัคร

จากสภาพแวดล้อมในการอาสาสมัครจะทําให้เกิดพลวัตรในการเริ#มต้นและรักษาพฤติกรรมการ

อาสาสมัครของบุคคลไว้ (Snyder; et al. 2000) ทั Bงนี B เคลลี# และคนอื#นๆ (Clary; et al. 1998) ได้

ทําการศึกษาแรงจูงใจในงานอาสาสมัคร โดยประยุกต์ใช้แนวคิดหน้าที#เพื#ออธิบายถึงเหตุผลที#บุคคล

ตดัสินใจเป็นอาสาสมัครและยงัคงเสียสละเวลา แรงงาน เพื#อทํางานอาสาอยู่เป็นระยะเวลานาน ซึ#ง

พบวา่แรงจูงใจที#ทําให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการทํางานอาสา ประกอบด้วยแรงจูงใจ 6 ประเภท และได้

พฒันาเป็นแบบวดั Volunteer Functions Inventory (VFI) ที#เป็นแบบวดัแรงจูงใจในการทํางานอาสา 

ทั Bงนี Bตอ่มา VFI ได้เป็นที#นิยมให้ใช้กันอย่างกว้างขวางในการวดัแรงจูงใจในการทํางานอาสามากที#สดุ 

(Rokach; & Wanklyn. 2009) แรงจูงใจในการทํางานอาสา 6 ประเภท ประกอบด้วย (Clary; et al. 

1998: 1520) 1) การให้คณุคา่ (Value) เป็นคา่นิยมของบุคคลที#แสดงถึงคา่นิยมที#ยดึถือ เช่น ความเห็น

แก่ผู้ อื#นและความมีมนุษยธรรม อาสาสมัครที#ถูกจูงใจโดยค่านิยมจะมีส่วนร่วมในการบริการเพราะ

ปรารถนาที#จะช่วยเหลือผู้ อื#นที#ด้อยโอกาสกว่าตนเอง 2) การทําความเข้าใจ (Understanding) เป็น

แรงจูงใจที#เกี#ยวข้องกบัความปรารถนาที#จะเรียนรู้ทกัษะใหม่ ความรู้ที#เป็นประโยชน์ หรือความสามารถ 

โดยแรงจูงใจนี Bจะทําให้อาสาสมคัรค้นหาจุดแข็งและขยายขอบเขตความรู้ของตนเอง ไปสูค่นอื#นๆ และ

องค์กร 3) การเข้าสงัคม (Social) อาสาสมคัรมีสว่นร่วมในการช่วยเหลือผู้ อื#นโดยไม่ได้รับผลตอบแทน 

แตส่ิ#งที#ได้รับกลบัคืน คือ การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมที#เพิ#มขึ Bนมีความแน่นแฟ้นในความสมัพนัธ์ที#มีอยู่

เดิม และได้รับการยอมรับจากผู้ อื#นเพิ#มขึ Bน ตวัอยา่งเช่น การมาทํางานอาสาสมคัรทําให้ได้รู้จกัคนใหม่ๆ 

พบเพื#อนใหม่ๆ หรือถ้าเพื#อนหรือคนที#สนิทแนะนําให้มาทํางานอาสาสมัคร บุคคลนั Bนก็มีแนวโน้มที#จะ

ความสนใจมาทํางานอาสาสมัคร 4) หน้าที#การงาน (Career) แรงจูงใจนี Bมีความสมัพันธ์กับความ

ปรารถนาที#จะเพิ#มประสบการณ์ในการทํางาน หรือเพิ#มโอกาสในการหางานทํา แรงจูงใจอาสาสมัครนี B

ทําให้บุคคลมีโอกาสในอาชีพของตน 5) การปกป้องตนเอง (Protective) แรงจูงใจนี Bทําหน้าที#ปกป้อง

ตนเองโดยการลดผลทางลบที#เชื#อมโยงกบัความละอายใจจากการได้รับโชคดีกว่าผู้ อื#น การที#บุคคลถูก

จูงใจด้วยหน้าที#ทางจิตวิทยานี Bหมายความวา่ เขาได้ช่วยเหลอืผู้ อื#นในการแก้ไขปัญหา และหาทางออก

ในปัญหาต่างๆ และ6) การสนองความต้องการของตนเอง (Enhancement) หน้าที#ทางจิตวิทยา

ประการสดุท้ายคือ การยกระดบั หรือการเพิ#มผลลพัธ์ทางบวกโดยการเพิ#มการพฒันาตนเองและการ

เติบโต (Self-development and growth) แรงจูงใจนี Bทําให้อาสาสมัครทํางานบริการเพื#อช่วยให้พวก

เขารู้สกึวา่ตนเองมีความสาํคญั และเป็นที#ต้องการ  
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 การนิยามความหมายของแรงจูงอาสาในการวิจยัครั Bงนี B ซึ#งกลุม่ตวัอยา่งคือ บุคคลากรที#

ทํางานในมหาวิทยาลัยภาครัฐ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มก่อนและหลังเกษียณอายุ กลุ่ม

ตวัอยา่งดงักลา่วเป็นบุคคลในวยัทํางานและวยัสงูอายุ ความหมายของแรงจูงใจอาสานั Bน คล้ายคลงึ

กับแรงจูงใจอาสาดังกล่าวแล้วข้างต้น แต่อาจแตกต่างกันตรงประเภทของแรงจูงใจอาสา จากการ

ประมวลเอกสารที#เกี#ยวข้อง พบว่า มีงานวิจัยหลายเรื#องที#แสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจอาสามีความ

แตกตา่งจากกลุม่วยัอื#นๆ ในบางประเด็น เช่น วยัรุ่นหรือวยัหนุม่สาว อาสาสมคัรกลุม่วยัหนุม่สาวจะถูก

จูงใจโดยแรงจูงใจความเห็นแก่ประโยชน์ผู้ อื#น หรือหน้าที#ทางอาชีพ สงัคม และความเข้าใจ สงูกว่า

อาสาสมัครสงูอายุ (Clary; & Snyder. 1999; Finkelstein; Penner; & Brannick. 2005; Frisch; & 

Gerrard. 1981; Omoto; Snyder; & Martino. 2000; Planalp; & Trost. 2009; Roessler; et al. 1999) สว่น

การวิจัยของ ฟินเคลสไตน์ และคนอื#นๆ (Finkelstein; Penner; & Brannick. 2005) พบว่า หน้าที#ทาง

อาชีพมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัอาย ุซึ#งการค้นพบนี Bแสดงให้เห็นวา่ เมื#อบุคคลมีอายุเพิ#มมากขึ Bนหน้าที#

ทางอาชีพจะมีความสาํคญัลดลง ทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานอาสาสมัครมากขึ Bน ดงันั Bนจึงสรุปได้

ว่า แรงจูงใจอาสา หมายถึง ความปรารถนาภายในตัวบุคคล ที# เป็นแรงกระตุ้ นให้บุคลากร

มหาวิทยาลยัเข้าร่วมและทํากิจกรรมเกี#ยวกับงานอาสา ทั Bงนี Bความปรารถนาที#เป็นแรงกระตุ้นดงักลา่ว 

ได้แก่ 1) การให้คณุคา่ คือ ความปรารถนาในการช่วยเหลือผู้ อื#น โดยไม่หวงัผลตอบแทน 2) การทําความ

เข้าใจ คือ ความปรารถนาที#จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ความรู้ที#เป็นประโยชน์ แรงจูงใจนี Bทําให้อาสาสมัคร

ค้นหาจุดแข็ง และขยายขอบเขตความรู้ของตนเองไปสูค่นอื#นๆ 3) การเข้าสงัคม คือ ความปรารถนาใน

การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที#เพิ#มขึ Bน เพิ#มความแน่นแฟ้นในความสมัพันธ์ที#มีอยู่เดิม และได้รับการ

ยอมรับจากผู้ อื#นเพิ#มขึ Bน และ4) การสนองความต้องการของตนเอง คือ ความปรารถนาที#จะสร้าง

ความรู้สกึทางบวกให้กบัตนเอง เช่น ความสขุทางใจ ความภาคภมิูใจ เป็นต้น  

     

 การวัดแรงจูงใจอาสา  

 จากการศึกษางานวิจัยที#เกี#ยวข้องกับการสร้างแบบวัดแรงจูงใจในการทํางานอาสา 

พบว่า     เคลลี# และคนอื#นๆ (Clary; et al. 1998) ได้พัฒนาแบบวัดแรงจูงใจในการทํางานอาสา 

(Volunteer’s Function Inventory: VIF) ลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตรวดัประมาณค่า 7 ระดบั ตั Bงแต ่

ไม่มีความสาํคญัเลย (1 คะแนน) ถึง สาํคญัมากที#สดุ (7 คะแนน) จํานวน 30 ข้อคําถาม ซึ#งข้อคําถามจะ

ถามถึง “การทํากิจกรรมอาสาในแต่ละข้อคําถามนั Bนมีความสําคญักับผู้ตอบแบบสอบถามมากเท่าไร” 

แบ่งการวัดเป็น 6 องค์ประกอบ คือ 1) การให้คุณค่า (Value) 2) การทําความเข้าใจ (Understand) 3) 

หน้าที#การงาน (Career) 6) การเข้าสงัคม (Social) 5) การปกป้องตนเอง (Protective) และ6) การสนอง

ความต้องการของตนเอง (Enhancement) ทั Bงที#ผู้สร้างแบบวดัได้ทําการวิเคราะห์ที#แสดงถึงหลกัฐานว่า
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แบบวัด VIF มีความตรงเชิงจําแนก ความตรงเชิงโครงสร้าง โดยทําการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

อาสาสมัครในองค์กรต่างๆ นกัศึกษามหาวิทยาลยั รวมถึงกลุม่อาสาสมัครผู้สงูอายุ พบว่า แบบวดั VIF 

ที#ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี โดยมีค่าดชันีความ

กลมกลืนของโมเดล ดังนี B ค่าไคว-สแควร์ เท่ากับ 132.766, df=45, p-value=0.000, GFI=0.91, 

NFI=0.90, RMR=0.05 และมีค่าสมัประสิทธิ;ความเชื#อมั#น อัลฟ่า ของครอนบคั ในองค์ประกอบที# 1- 6 

คือ 0.80, 0.81, 0.89, 0.83, 0.81 และ0.84 ตามลําดับ และจากการประมวลงานวิจัยที#เกี#ยวข้องนั Bน

พบว่า งานวิจัยสว่นใหญ่ที#ศึกษาปัจจัย เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ได้นําเอาแบบวัด VIF ไปปรับ

ประยกุต์เพื#อวดัแรงจูงใจใรการทํางานอาสา ของงานวิจัยนั Bนๆ อาทิ แบบวดัของ โยซิกะ; บราวห์; และแอ

สกราฟ (Yoshika; Brown; & Ashcraft. 2007) ได้พัฒนาแบบวัดแรงจูงใจในการทํางานอาสา โดย

ประยกุต์จากแบบวดั VIF เพื#อวดัในกลุม่ของอาสาสมัครสงูอายุ และกลุม่ที#ไม่ใช้อาสาสมัคร ลกัษณะข้อ

คําถามเป็นมาตรประมาณคา่ 7 ระดบั จากไม่มีความสําคญัเลย (1 คะแนน) ถึง มีความสําคญัมากที#สดุ 

(7 คะแนน) จํานวน 17 ข้อคําถาม แบ่งการวดัเป็น 6 องค์ประกอบ คือ 1) การให้คุณค่า (Value) 2) การ

เข้าสังคม (Social) 3) การทําความเข้าใจ (Understand) /การสนองความต้องการของตนเอง 

(Enhancement) และ4) การปกป้องตนเอง (Protective) มีค่าสัมประสิทธิ; ความเชื#อมั#น อัลฟ่า

ของครอนบคั ในแต่ละองค์ประกอบ เท่ากับ 0.87, 0.89, 0.88 และ 0.84 ตามลําดบั สว่นแบบวดัของ โม

เวน และแฮร์ริส (Mowen; & Harish. 2005) ได้พฒันาแบบวดัแรงจูงใจในการทํางานอาสา ของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยั โดยประยุกต์จากแบบวดั VIF ลกัษณะข้อคําถามเป็นมาตรประมาณค่า 7 ระดบั จากไม่

เลย (1 คะแนน) ถึง มากที#สดุ (7 คะแนน) แบ่งการวดัออกเป็น 6 องค์ประกอบ การเรียนรู้ ช่วยเหลือผู้ อื#น 

สร้างเพื#อน พฒันาตนเอง อาชีพ และการปกป้องตนเอง  แบบวดัแบบวดัมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์เป็นอยา่งดี  โดยมีค่าดชันีความกลมกลืนของโมเดล ดงันี B ค่าไควสแควร์ เท่ากับ 163.8, df=98,  

p-value=0.001, CFA=0.99, TLI=0.99, RMSEA=0.070 นอกจากนั Bนยงัพบว่างานวิจัยที#เกี#ยวข้องกับ

แรงจูงในการทํางานอาสา ได้พฒันาแบบวดัแรงจูงใจในการทํางานอาสา โดยประประยุกต์แบบวดั VIF 

เพื#อวดัในกลุม่ตวัอย่างอาสาสมัครอื#น เช่น กลุม่นกัศึกษามหาวิทยาลยั (Carlo; et al. 2005; Mowen; & 

Sujan. 2005; อนุ เจริญวงศ์ระยับ. 2552) กลุ่มอาสาสมัครที#มีอายุตั Bงแต่ 45 ปี ขึ Bนไป (Finkelstein. 

2007) กลุม่อาสาสมัครที#มีอายุ 24-30 ปี (Marta; & Pozzi. 2008) กลุม่อาสาสมัครเกี#ยวกับการแข่งขนั

กีฬา (Wang. 2004) เป็นต้น  

  การวิจัยในครั Bงนี B กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือ บุคคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลัย

ภาครัฐ โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือกลุม่ก่อนและหลงัเกษียณอาย ุซึ#งกลุม่ตวัอย่างดงักลา่วเป็นบุคคล

ในวัยทํางาน และวยัสูงอายุ จากการประมวลเอกสาร พบว่า มีงานวิจัยหลายเรื#องที#แสดงให้เห็นว่า 

แรงจูงใจในการทํางานอาสามีความแตกต่างจากกลุม่วยัอื#นๆ ในบางประเด็น เช่น วยัรุ่นหรือวยัหนุ่ม
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สาว อาสาสมัครกลุม่วยัหนุ่มสาวจะถูกจูงใจโดยแรงจูงใจความเห็นแก่ประโยชน์ผู้ อื#น หรือหน้าที#ทาง

อาชีพ สงัคม และความเข้าใจ สูงกว่าอาสาสมัครสูงอายุ (Clary; & Snyder. 1999; Finkelstein; 

Penner; & Brannick. 2005; Frisch; & Gerrard. 1981; Omoto; Snyder; & Martino. 2000; 

Planalp; & Trost. 2009; Roessler; et al. 1999) ส่วนการวิจัยของ ฟินเคลสไตน์ และคนอื#นๆ 

(Finkelstein; Penner; & Brannick. 2005) พบว่า หน้าที#ทางอาชีพมีความสมัพนัธ์ทางลบกับอายุ ซึ#ง

การค้นพบนี Bแสดงให้เห็นวา่ เมื#อบุคคลมีอายเุพิ#มมากขึ Bนหน้าที#ทางอาชีพจะมีความสําคญัลดลง ทําให้

เกิดแรงจูงใจในการทํางานอาสาสมัครมากขึ Bน จากเหตุผลดงักลา่วในการวิจัยครั Bงนี Bผู้ วิจัยจึงไม่นําเอา

แรงจูงใจหน้าที#ทางอาชีพ  ตามแนวคิดของ  เคลลี# และคนอื#นๆ (Clary; et al. 1998) เป็นองค์ประกอบ

ในการการวดัแรงจูงใจอาสา ทั Bงนี Bสําหรับการวดัตัวแปรแรงจูงใจในการทํางานอาสาในการวิจัยครั Bงนี B 

ผู้วิจยัได้สร้างข้อคําถามจากการศึกษาแบบวดัของ โยซิกะ; เบราห์; และแอสกราฟ (Yoshika; Brown; 

& Ashcraft. 2007) ซึ#งแบบวดัดงักลา่วประยุกต์มาจากแบบวดั VIF ของ เคลรี#  และคนอื#นๆ (Clary; et 

al. 1998) ผู้วิจัยนํามาปรับภาษา และสร้างข้อคําถามเพิ#มให้เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยในการวดั

แรงจูงใจในการทํางานอาสา แบ่งการวดัเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การให้คุณค่า (Value) 2) การ

เข้าสังคม (Social) 3)การทําความเข้าใจ (Understand)และการสนองความต้องการของตนเอง 

(Enhancement) และ 4) การปกป้องตนเอง (Protective) ลกัษณะของแบบวดัเป็นมาตรประเมินรวม

คา่ 6 ระดบั จากไม่จริงเลย (0 คะแนน) ถึง จริงที#สดุ (5 คะแนน) 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจอาสา กับพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการ

ทาํงานอาสา 

 งานวิจยัของตา่งประเทศที#ศึกษาความสมัพนัธ์ หรืออิทธิพลของแรงจูงใจของการสร้าง

คณุคา่ในการช่วยเหลือสงัคมที#มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานอาสา อาทิ การวิจัยของ โอโมโตะ และส

นายเดอร์ (Omoto; and Snyder, 1995) ที#ได้ทําการพัฒนาโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของ

กระบวนการอาสาสมัคร (Structural model of the volunteer process) โดยมีตัวแปร เช่น การ

สนบัสนนุทางสงัคม ความพงึพอใจ บุคลกิช่วยเหลอื รวมถึง แรงจูงใจ เป็นตวัแปรสาเหตุที#สง่ผลต่อการ

เป็นอาสาสมคัรที#ยั#งยืนซึ#งผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจ มีอิทธิพลทางตรงต่อการเป็นอาสาสมัครอย่างมี

นยัสาํคญั สว่นการวิจัยของ เพนเนอร์ (Penner. 2002) ที#ได้พฒันาโมเดลอาสาสมัครที#ยั#งยืน (Model 

of Sustained Volunteerism: MSV) ซึ#งเป็นโมเดลที#แสดงให้เห็นความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของ

อาสาสมัครที#ยั#งยืน พบว่า แรงจูงใจในการทํางานอาสา เป็นปัจจัยสาเหตุหนึ#งที#มีอิทธิพลทางตรงต่อ 

การทํางานอาสาของอาสาสมคัรในระยะเริ#มแรกของบุคคล ซึ#งสอดคล้องกบัข้อค้นพบจากงานวิจัยของ 

บสัเซล; และโพร์เบส (Bussell; and Forbes. 2003) ที#ได้ทําการศึกษาและพฒันาวงจรของการเป็น
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อาสาสมคัร (Volunteer Life Cycle) เป็นวงจรที#อธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการทํางาน

อาสา และการคงอยู่ในงานอาสา ซึ#งการที#บุคคลจะเป็นอาสาสมัคร และคงอยู่ในงานอาสานั Bน 

ประกอบด้วย � ระยะในลกัษณะของวงจร โดยเริ#มต้นจากระยะที# 1 บุคคลจะได้รับการชักชวน หรือ

ได้รับการจูงใจ เกิดแรงจูงใจ รู้สกึพึงพอใจ ต่อกิจกรรมอาสา ทําให้บุคคลตระหนกั และสนใจในงาน

อาสา จนตัดสินใจเป็นอาสาสมัคร ซึ#งเป็นระยะที# 2 ของวงจร โดยในระยะนี Bบุคคลจะสนใจ และ

ตระหนกัถึงคณุคา่ของการทํางานอาสา จนเข้าสูร่ะยะที# 3 ของวงจร  เป็นระยะที#บุคคลเริ#มทํากิจกรรม

ตา่งๆ ที#เกี#ยวกับงานอาสา และในระยะที# 4 ของวงจร เป็นระยะที#บุคคลรู้สกึผูกพนักับงานอาสา และ

ยงัคงทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง สว่นการวิจัยของ คาร์โล และคณะ (Gustavo; et al.  2005) ได้

ทําการศกึษาปัจจยัที#สง่ผลตอ่พฤติกรรมการทํางานอาสา ในกลุม่อาสาสมัครนกัศึกษาวิทยาลยั พบว่า 

แรงจูงใจในคุณค่าของการช่วยเหลือสงัคม มีอิทธิพลทางตรง ในทางบวก ต่อพฤติกรรมการทํางาน

อาสา (คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพลคะแนนมาตรฐาน เทา่กบั 0.318, มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.01) การ

วิจัยของ โมเวน และ สแูจน (Mowen; & Sujan. 2005) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจ และ

พฤติกรรมอาสา โดยประยกุต์แรงจูงใจตามแนวคิดของ เคลลี# และคนอื#นๆ (Clary; et al. 1998) พบว่า

แรงจูงใจทั Bง 6 ประเภท คือ การให้คุณค่า การทําความเข้าใจ หน้าที#การงาน การเข้าสังคม                     

การปกป้องตนเอง และ การสนองความต้องการของตนเอง มีอิทธิพลทางบวกตอ่พฤติกรรมอาสา อยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติ นอกจากนั Bนผลการวิจัยของ ฟินเคลสไตน์ (Finkelstein. 2009) ได้ทําการศึกษา

อิทธิพลของแรงจูงใจ ที#มีต่อพฤติกรรมอาสา ของกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 287 คน 

พบว่า แรงจูงใจในการช่วยเหลือ มี อิทธิพลต่อ พฤติกรรมอาสา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

(ค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.26, มีนยัสําคญัทางสถิติที#ระดบั 0.01) สอดคล้องกับการศึกษาในปี 

2010 (Finkelstein. 2011) ที#ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก การเห็น

ประโยชน์ และการอาสาสมัครที#ไม่เป็นทางการ ในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 302 คน 

พบวา่ แรงจูงใจภายในมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการอาสาสมคัรที#ไม่เป็นทางการ อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ (คา่สมัประสทิธิ;สหสมัพนัธ์ เทา่กบั 0.20, มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.01)  

   จากการประมวลเอกสารดงักลา่วข้างต้น แสดงให้เห็นวา่แรงจูงใจอาสาเป็นตวัแปรที#มี

ความสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอาสา ดังนั Bนจึงทําให้มีหลักฐานเพียงพอที#ทําให้ผู้ วิจัย

คาดการณ์วา่ แรงจูงใจอาสา มีอิทธิทางตรงต่อพฤติกรรมอาสา และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการ

คงอยู่ในการทํางานอาสาโดยผ่านพฤติกรรมอาสา จึงได้กําหนดเป็นสมมติฐานการวิจัยในครั Bงนี B 

สามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงเส้นทางความสมัพนัธ์ได้ดงัภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจอาสา และพฤติกรรมอาสา 

 

 

3.4 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สุขภาวะ และการคงอยู่ในการทาํงานอาสา  

แนวคิด และความหมายของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Capital) 

 ทุนทาง จิตวิทยา เ ชิงบวก พัฒนามาจ ากแนวคิดจิ ตวิทยา เ ชิ งบ วก  ( Positive 

Psychology) ของ มาร์ติน เซลิกแมน (Martin Seligman) เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที#มีบทบาทต่อ

ความคิดที#มุ่งเน้นการพฒันาความเข้มแข็งด้านจิตใจของบุคคล รวมทั Bงมุ่งสง่เสริมคุณภาพชีวิตที#ดีและ

ป้องกนัปัญหาที#เกิดขึ Bนในชีวิต โดยการสร้างประสบการณ์ของตนเองเชิงบวก คุณลกัษณะเชิงบวกของ

บุคคล รวมทั Bงมุ่งสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที#ดี และป้องกันปัญหาที#เกิดขึ Bนในชีวิต (พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ;. 

2555: 34)  มาร์ติน เซลกิแมน นั Bนเปรียบเสมือนบิดาของศาสตร์นี B ได้ให้คําจํากดัความของจิตวิทยาเชิง

บวกไว้ว่า “Positive psychology is the scientific and practical explorations of human strengths

” หรือ “จิตวิทยาเชิงบวกเป็นการศึกษาและสํารวจจุดแข็งของมนษุย์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์” และให้

ความเห็นว่าจิตวิทยาไม่ใช่การศึกษาแค่จุดอ่อน หรือผลกระทบทางลบที#เกิดขึ Bนกับบุคคล ซึ#งแต่เดิม

จิตวิทยามักมุ่งศึกษาสภาวะด้านลบ เช่น ภาวะซึมเศร้า การบําบดัรักษาผู้ ป่วยโรคจิต เป็นต้น แต่ยัง

ขาดการศึกษาเกี#ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางจิต เช่น ความสุข ความดีของมนุษย์ เป็นต้น  

ซึ#งน่าจะเป็นปัจจัยที#สําคัญในการป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิต (Seligman.1998: 2) ดงันั Bนจึงเกิด

แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกขึ Bน ซึ#งเป็นจิตวิทยาตะวนัตกสมัยใหม่ที#ยดึเอาจุดแข็งของมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

การพฒันา เช่น การพฒันาในด้านคณุคา่ ความฉลาดทางด้านอารมณ์ การมองโลกในแง่ดี ความหวงั 

และความสขุ ของบุคคลเป็นต้น ตอ่มานกัพฤติกรรมองค์การ ลธูานส์ และคนอื#นๆ ได้ทําการสงัเคราะห์

แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก เพื#อนํามาปรับใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์การให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ Bน และได้พฒันาแนวคิดการศกึษาพฤติกรรมองค์การเชิงบวก ซึ#งเป็นการศึกษา และการประยุกต์

 

แรงจงูใจอาสา 
พฤตกิรรมอาสา 

 

การคงอยู่ในการ

ทํางานอาสา 

Bussell; and Forbes. 2003 

Gustavo; et al.  2005 

Penner. 2002 

Penner; & Finkelstein. 1998 

Grube; & Piliavin. 2000 

Finkelstein. 2011 

Finkelstein. 2009 

Mowen; & Sujan. 2005 

Cohen-Callow. 2008 

Bussell; and Forbes. 2003 

Oesterle; et al. 2004 citing Paul Allen Gillon-Flory. 2008 
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ในเรื#องความเข้มแข็งของทรัพยากรมนุษย์ในด้านดี และความสามารถทางจิตวิทยา สามารถวดั พฒันา 

และจดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพื#อเป็นการเพิ#มผลการปฏิบติังาน ซึ#งวดัได้ในระดบับุคคล (Luthans;  

et al. 2008: 220) โดยการนําแนวคิดจิตวิทยา เชิงบวก และพฤติกรรมองค์การเชิงบวก มาศึกษา

องค์ประกอบและรวมตัวแปรที#มีความเกี#ยวข้องกัน เรียกตวัแปรที#รวมกันเป็นตวัแปรเดียวว่า “ทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวก” (Positive Psychological Capital)  หรือเรียกอย่างย่อว่า “PsyCap” โดยมีเกณฑ์

พิจารณาคดัเลือกตัวแปรดังกลา่ว 5 ประการ คือ 1) ตัวแปรเหล่านั Bนต้องมีทฤษฏีและงานวิจัยรองรับ  

2) มีการวดัที#น่าเชื#อถือ 3) มีความเฉพาะตวัไม่ซํ Bาซ้อนกับตวัแปรอื#น และมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรม

องค์การ 4) ตัวแปรมีลกัษณะเปลี#ยนแปลงได้ตามสภาวะแวดล้อม (State-like) ซึ#งทําให้ส่งเสริมและ

สามารถพฒันาได้ และ5) มีผลกระทบทางบวกตอ่พฤติกรรมที#เกี#ยวข้องกบัการทํางานในระดบับุคคล  จาก

เกณฑ์พิจารณาดงักล่าวจึงทําให้โครงสร้างของจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ ความ

มั#นใจในความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ความหวัง (Hope) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) 

และความหยุน่ตวั (Resilience) (Luthans; et al. 2007: 542) และให้คําจํากัดความของทุนทางจิตวิทยา

เชิงบวก วา่หมายถึง ลกัษณะและสภาวะทางจิตในทางบวกของบุคคล ที#ประกอบด้วย 1) มีความมั#นใจ 

(Self-Efficacy) เพื#อให้ได้มาซึ#งความประสบผลสําเร็จจากการทํางานที#ท้าทาย 2) มองโลกในแง่ดี 

(Optimism)  หรือสร้างความคิดเชิงบวกตอ่การได้มาซึ#งความสําเร็จทั Bงในปัจจุบนัและอนาคต 3) มีความ

พากเพียรพยายามที#จะไปให้ถึงเป้าหมาย และมีทางเลือกในหนทางที#จะนําไปสูเ่ป้าหมาย และ4) เมื#อ

ประสบปัญหาหรือสถานการณ์เลวร้ายก็ยงัคงยืนหยดั และยืดหยุ่น ต่อสู้กับปัญหานั Bน เพื#อให้ได้มาซึ#ง

ความสาํเร็จ (Luthans; et al. 2007; Avey;  et al. 2011) จากความหมายจะเห็นได้วา่ ทนุทางจิตวิทยาเชิง

บวกนั Bน เป็นลกัษณะ และสภาวะของจิตใจของบุคคล ที#สง่ผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ในการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง เสริมสร้างศกัยภาพทางจิตใจ เพื#อสง่เสริมคุณภาพชีวิตที#ดีและป้องกันปัญหาที#เกิดขึ Bนใน

ชีวิตของบุคคล ทั Bงนี Bทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบด้วย 4 ตวัแปร ซึ#งมีรายละเอียด ดงันี B  

 

1. การรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy)  

 การรับรู้ในความสามารถของตนมีบทบาทสาํคญัในทางการปรับตวัทางจิตวิทยา ปัญหา

ทางจิตใจ และสขุภาพร่างกาย รวมถึงการนําไปใช้ในกลยุทธ์การเปลี#ยนแปลงพฤติกรรมและการนํา

ตนเอง และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในการใช้วิธีการกระทํา ความพยายาม การอดทนต่อ

อุปสรรคและความล้มเหลว แบบแผนการคิดที#จะขดัขวางหรือให้กําลงัใจตนเอง และความเครียดใน

การจดัการกบัเหตกุารณ์ที#ยากลาํบาก (วิลาสลกัษณ์ ชัววลัลี. 2542) ซึ#งมีพื Bนฐานแนวคิดของแบนดูรา 

(Bandura. 1997) ที#เชื#อว่าบุคคลจะสร้างผลลพัธ์ที#น่าปรารถนาจากการกระทําของตนเอง ซึ#งเป็น

ตวักําหนดพฤติกรรมของบุคคลในการเลือกกระทําโดยรับรู้ว่าจะใช้ความพยายามของตนมากเท่าไร 
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เมื#อเผชิญกบัอุปสรรคหรือความท้าทาย โดยที#ความเชื#อในการรับรู้ความสามารถของตน ประกอบด้วย

ความคาดหวงัซึ#งมีผลต่อการตดัสินใจที#จะกระทําพฤติกรรม 2 ประการ คือ การรับรู้ในความสามารถ

ของตนเอง (Self-Efficacy) ซึ#งหมายถึงความมั#นใจของบุคคลว่าสามารถกระทําหรือแสดงพฤติกรรม

เพื#อไปสู่ผลลพัธ์ที#ต้องการเป็นความคาดหวังที#เกิดขึ Bนก่อนพฤติกรรม ส่วนความคาดหวงัในผลลพัธ์ 

(Outcome Expectation) หมายถึงการคาดคะเนของบุคคลว่าถ้ากระทําพฤติกรรมแล้วจะนําไปสู่

ผลลพัธ์ที#ตนคาดหวังไว้ เป็นการคาดหวังในผลที#เกิดขึ Bนจากการกระทําพฤติกรรมของตนเอง ส่วน

แนวคิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกนั Bน การรับรู้ในความสามารถของตนเองหมายถึง การเชื#อใน

ความสามารถตนเองที#จะใช้กําลงัความสามารถการรู้คิดของตนเองที#มีอยู่เพื#อให้ได้มาซึ#งเป้าหมายที#

ต้องการ (Page; & Donohue. 2004) โดยยงัคงยดึความหมายตามแนวคิดของแบนดูร่า ดงันั Bนจึงสรุปได้

ว่า ความมั#นใจในความสามารถของตนเอง หมายถึง ความเชื#อมั#นที#บุคคลมีต่อตนเองว่า ตนเองมี

ความสามารถ มีศกัยภาพ ในการจดัการกบัสิ#งต่างๆ ที#เกิดขึ Bน รวมทั Bงสามารถทําให้เกิดการเปลี#ยนแปลง 

หรือเป็นไปตามเป้าหมายที#ต้องการได้  

 

2. ความหวัง (Hope)  

 แนวคิดเรื#องความหวงั เริ#มมีการศึกษาตั Bงแต่ปี 1960 โดยมีนกัวิชาการได้เสนอแนวคิด

เกี#ยวกบัความหวงัออกมาหลายแนวทาง แตแ่นวคิดที#ได้รับการยอมรับและมีการนําไปใช้ในการอ้างอิง

ในการศึกษาด้านจิตวิทยาคลินิกและจิตวิทยาเชิงบวก คือทฤษฎีความหวงัของ สไนเดอร์ (C. Rick 

Snyder) ศาสตราจารย์และนักจิตวิทยาคลินิกที#มีชื#อเสียง (สิริพร วงษ์โทน. 2554: 17) ซึ#ง สไนเดอร์ 

(Snyder. 2002: 257-260) ได้กล่าวว่าความหวังเป็นกระบวนการที#ต่อเนื#องของกลุ่มความคิด 

ประกอบด้วยพลงัแห่งความตั Bงใจ อันเป็นความคิดที#จะริเริ#ม สนับสนุนให้มีการกระทําเพื#อให้ไปถึง

เป้าหมาย และพลงัแห่งแนวทาง ซึ#งเป็นการคิดเพื#อหาหนทางที#จะนําไปยงัเป้าหมายที#ปรารถนา โดย

เน้นว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมที#มุ่งเป้าหมาย (Goal-directed behavior) ออกมาได้นั Bนจะต้องผ่าน

กระบวนการของความคิดที#มุ่งเป้าหมาย (Goal-directed thinking) หรือความหวงัก่อน ตามแนวคิด

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ลธูานส์ และคนอื#นๆ (Luthans;  et al. 2007: 63-65) ได้สรุปความหมายของ

ความหวังไว้ว่า หมายถึง ความมุ่งมาดปรารถนาด้วยความคิดว่าจะบรรลุความสําเร็จโดยปราศจาก

ความรู้สกึที#สิ Bนหวงั เป็นภาวะที#สะท้อนความพยายามของบุคคลที#จะบรรลุเป้าหมาย เป็นความเชื#อว่า

แนวทางที#กําหนดมีไว้เพื#อบรรลเุป้าหมาย ความหวงัมีลกัษณะเป็นสองมิติ ประกอบด้วยพลงัแห่งความ

ปรารถนา (Will power) และพลงัแหง่แนวทาง (Way power) โดยที#พลงัแหง่ความปรารถนา คือ ความรู้สกึ

วา่ตนเองมีพลงั และควบคุมกําลงัใจภายในตนเองที#จะตดัสินใจพิจารณา และสร้างแรงจูงใจเลือกใช้

หนทางตา่งๆเหลา่นั Bน สว่นพลงัแหง่แนวทาง คือ การที#บุคคลมองว่าตนเองมีหนทาง และแนวทางต่างๆ 
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เพื#อที#จะนําไปสูเ่ป้าหมายตามที#ต้องการได้ ดงันั Bนจึงสรุปได้ว่า ความหวงั หมายถึง พลงัจูงใจทางบวกที#

ทําให้ตนเองรู้สึกว่ามีหนทางหรือแนวทางที#จะไปสูเ่ป้าหมายความสําเร็จที#ต้องการ แม้ว่าจะต้องเผชิญ

กบัปัญหาอุปสรรคก็ตาม  

 

3. การมองโลกในแง่ดี (Optimism)  

 การมองโลกในแงดี่ เป็นวิธีการคิดหรือความคาดหวงัของบุคคลในการปรับตวัเมื#อเผชิญ

สถานการณ์ที#ท้าทายหรือมีปัญหาในชีวิต บุคคลจะยงัคงพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ตราบใดที#เขา

เชื#อวา่ จะมีความสาํเร็จอยา่งที#เขาตั Bงเป้าไว้เกิดขึ Bนตามมา (ดุจเดือน พนัธุมนาวิน. 2551) การมองโลก

ในแงดี่นั Bน เป็นพลงัทางการคิดบวก เป็นคุณลกัษณะของการรับรู้ถึงการได้รับผลทางบวกที#คาดหวงัไว้ 

และเป็นคณุลกัษณะของการใช้เหตุผลเชิงบวก ยอมรับในความผิดพลาดต่างๆ ว่าเป็นผลที#เกิดให้เกิด

การเรียนรู้ ซึ#งบุคคลที#มีการมองโลกในแงดี่นั Bน จะมีความเพียร เชื#อว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นการสร้าง

ความเชื#อวา่ความสาํเร็จจะเกิดขึ Bนในปัจจุบนัและอนาคต (Luthans; et al. 2007) ตามแนวคิดของ มา

ติน เซลิกแมน (Martin Seliman. 1998 citing Luthan; et al. 2007) นั Bนกลา่วว่า การมองโลกในแง่ดี

เป็นลกัษณะของการอธิบายตามวิธีคิดของบุคคล ภายใต้สถานการณ์ที#เกิดขึ Bน ซึ#งแต่ละคนจะมีมุ่งมอง

และการอธิบายเหตุการณ์ที#เกิดขึ Bนกับตนเองแตกต่างกันออกไปทําให้สามารถบ่งบอกว่าบุคคลนั Bนมี

มมุมองเกี#ยวกับชีวิตในลกัษณะทางบวกหรือลบ ซึ#งทิศทางบวกและลบจะมีผลต่อสิ#งที#เกิดขึ Bนตามมา 

ซึ#งประกอบด้วย 3 มิติ คือ 1) มิติความคงทนถาวร (Permanence) เป็นการอธิบายการมองโลกในแง่ดี

ที#เน้นการมองประเด็นด้านเวลา คนที#มองโลกในแง่ดีจะมองว่าสิ#งดีๆนั Bนจะเกิดขึ Bนเสมอและตลอดไป 

สิ#งร้ายๆที#เกิดขึ Bนจะเกิดขึ Bนเพียงชั#วคราวเท่านั Bน ส่วนคนที#มองโลกในแง่ร้ายนั Bนจะมองว่าสิ#งร้ายๆที#

เกิดขึ Bนนั Bนจะเกิดขึ Bนอย่างถาวร ส่วนสิ#งดีๆ  จะเกิดขึ Bนชั#วคราวเท่านั Bน 2) มิติความเป็นสากล 

(Pervasiveness) เป็นการอธิบายถึงความรู้สกึที#มีตอ่เหตกุารณ์ในรูปแบบที#แตกตา่งกนั กลา่วคือบุคคล

ที#มีการมองโลกในแง่ดีจะรู้สกึว่าสิ#งร้ายๆที#เกิดขึ Bนนั Bนจะเกิดขึ Bนเฉพาะสิ#งหนึ#งสิ#งใดเท่านั Bน สว่นสิ#งดีๆ  

ที#เกิดขึ Bนนั Bนจะเกิดขึ Bนในทกุเรื#อง สาํหรับบุคคลที#มีการมองโลกในแง่ร้ายจะรู้สกึว่าสิ#งร้ายๆ ที#เกิดขึ Bนจะ

เกิดขึ Bนกับทุกสิ#งที#เกี#ยวข้องด้วยและสิ#งดีๆที#เกิดขึ Bนนั Bนจะเกิดขึ Bนเฉพาะบางเรื#องเท่านั Bน 3) มิติภายใน

บุคคล (Personalization) เป็นการอธิบายว่าสาเหตุของเหตุการณ์ที#เกิดขึ Bนนั Bนเกิดมาจากตนเอง หรือ

เกิดจากปัจจัยภายนอก หากเป็นเหตุการณ์ที#ดี คนที#มองโลกในแง่ดีจะเชื#อว่าเหตุการณ์นั Bนเป็นเป็น

เพราะตนเองทําให้เกิด สว่นคนที#มองโลกโนแง่ร้ายจะเชื#อว่าเกิดจากปัจจัยภายนอก จากคนอื#น หาก

เป็นเหตกุารณ์ที#ไม่ดี คนที#มองโลกในแงดี่จะเชื#อวา่เป็นเพราะปัจจัยภายนอก เพื#อไม่ให้เสียความมั#นใจ

และคุณค่าในตวัเอง สว่นคนที#มองโลกในแง่ร้ายจะเชื#อว่าเกิดจากตนเองทั Bงหมด โดยตําหนิหรือโทษ

ตวัเอง ดงันั Bนจึงสรุปได้ว่า การมองโลกในแง่ดี หมายถึง ความคาดหวังหรือลกัษณะวิธีคิดของของ
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บุคคล ที#นกึถึงแตส่ิ#งที#ดี สิ#งที#เป็นประโยชน์ ซึ#งเป็นสิ#งที#เกิดจากการกระทําของตนเอง และเชื# อว่าสิ#งดีๆ

เหลา่นั Bนจะเกิดกบัตนเองทั Bงในปัจจุบนั และอนาคต   

 

4. ความหยุ่นตัว (Resilience)  

 ความหยุน่ตวั (Resilience) เป็นกระบวนการปรับตวัของบุคคลให้สามารถกลบัฟืBนคืนสู่

ภาวะปกติจากสถานการณ์วิกฤต ความทกุข์ยากลําบาก ปัญหาอุปสรรคตา่งๆ ทั Bงนี Bมีนกัวิชาการได้ให้

ความหมายไว้หลายคน อาทิ เฟรดดิกสนั และคนอื#นๆ (Fredrickson; et al. 2003: 367) กลา่วว่าความ

หยุ่นตัว (Resilience)เป็นกระบวนการปรับตัวของบุคคลให้สามารถกลบัฟืBนคืนมาสูภ่าวะปกติจาก

ความทกุข์ยาก บาดแผลทางจิตใจ ความโศกเศร้า และจากการถูกคุกคาม ที#เกิดความเครียดต่างๆ ไม่

วา่จะเป็นความเครียดภายในครอบครัว ปัญหาสขุภาพ ปัญหาจากการทํางาน อยา่งไรก็ตามทกุคนจะมี

สมรรถนะมากน้อยต่างกัน มีการแปรเปลี#ยนได้ตามสถานการณ์ที#ตนเองเผชิญและที#สําคญัเป็นสิ#งที#

สามารถพฒันาได้ ลธูานส์ และคนอื#นๆ (Luthans;  et al. 2007) ได้ให้ความหมายวา่เป็นการแสดงออก

ถึงความยืดหยุ่นและการปรับตวัในการเผชิญกับอุปสรรค ความขดัแย้ง ความล้มเหลว และสามารถ

ปรับตวัคืนสูภ่าวะปกติได้ เป็นองค์ประกอบสาํคญัที#มนษุย์ใช้ตอบสนองตอ่อุปสรรคในการเปลี#ยนภาวะ

วิกฤตให้เป็นโอกาส ในภาวะแวดล้อมขององค์การในปัจจุบนัที#มีการเปลี#ยนแปลงอย่างต่อเนื#องและมี

ความไม่แนน่อนเกิดขึ Bนตลอดเวลาสามารถพฒันาได้ ดงันั Bนความหยุ่นตวั (Resilience) สอดคล้องกับ 

มาสเทน (Masten. 2001: 111) กลา่วว่า ความหยุ่นตวั (Resilience) เป็นคุณสมบติัที#เป็นจุดแข็งของ

บุคคลที#สามารถวัดได้ พัฒนาได้ในการเผชิญกับความเครียด เผชิญปัญหา มี การปรับตัวได้ใน

สถานการณ์ที#เปลี#ยนแปลง และอุปสรรคต่างๆได้อย่างเหมาะสม ดังนั Bนจึงสรุปได้ว่า ความหยุ่นตัว 

(Resilience)หมายถึง ความสามารถ หรือสมรรถนะทางจิตใจ ในการปรับตัว  ฟืBนคืนสู่สภาพปกติ

เหมือนเดิมของบุคคล ภายหลงัเผชิญกบัปัญหา อุปสรรค ความยากลําบากต่างๆ ซึ#งเป็นสิ#งที#สามารถ

พฒันาได้  

 จากการประมวลเอกสารที#เกี#ยวข้องกบั ความหมายของทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก จึงสรุป

ได้วา่ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก หมายถึง สภาวะทางจิตใจในทางบวกของบุคลากรมหาวิทยาลยั ใน

การกระทําสิ#งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเชื#อมั#นในความสามารถของตนเอง คิดว่ามี

หนทางที#จะนําตนเองไปสูเ่ป้าหมายแหง่ความสาํเร็จ ตลอดจนมีสมรรถนะทางจิตใจที#จะฟืBนคืนสูส่ภาพ

ปกติเหมือนเดิมหากต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ#งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  

คือ 1) การรับรู้ในความสามารถของตน หมายถึง ความเชื#อมั#นที#บุคคลมีต่อตนเองว่ า ตนเองมี

ความสามารถ มีศักยภาพในการจัดการกับสิ#งต่างๆ ที# เ กิดขึ Bน รวมทั Bงสามารถทําให้เกิดการ

เปลี#ยนแปลง หรือเป็นไปตามเป้าหมายที#ต้องการได้ 2) ความหวงั หมายถึง พลงัจูงใจทางบวกที#ทําให้
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ตนเองรู้สกึว่ามีหนทางหรือแนวทางที#จะไปสู่เป้าหมายความสําเร็จที#ต้องการ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับ

ปัญหาอุปสรรคก็ตาม 3) การมองโลกในแงดี่ หมายถึง ความคาดหวงัหรือลกัษณะวิธีคิดของของบุคคล 

ที#นกึถึงแตส่ิ#งที#ดี สิ#งที#เป็นประโยชน์ ซึ#งเป็นสิ#งที#เกิดจากการกระทําของตนเอง และเชื#อวา่สิ#งดีๆเหลา่นั Bน

จะเกิดกบัตนเองทั Bงในปัจจุบนั และอนาคต และ4) ความหยุน่ตวั (Resilience) หมายถึง ความสามารถ 

หรือสมรรถนะทางจิตใจ ในการปรับตวั ฟืBนคืนสู่สภาพปกติเหมือนเดิมของบุคคล ภายหลงัเผชิญกับ

ปัญหา อุปสรรค ความยากลาํบากตา่งๆ ซึ#งเป็นสิ#งที#สามารถพฒันาได้ 

 

การวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 

ลธูานส์, ยูเซฟ และ อะโวลิโอ (Luthans; Youssef; & Avolio. 2007: 237-238)  

ได้พฒันาแบบวดั Psychological Capital Questionnaire: PCQ ขึ Bนในปี �[[� เป็นแบบวดัที#ได้มา

จากแนวคิดในแตล่ะองค์ประกอบของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ได้แก่ ความหวงั ของ Snyder และคน

อื#นๆ ปี 1996 ความมั#นใจในความสามารถของตนเอง ของ Parker ปี 1998 การมองโลกในแง่ดี ของ 

Scheier และ Carver ปี 1985 และการปรับฟืBนคืนสภาพ ของ Wagnild และ Young ปี 1993 ลกัษณะ

แบบวดัเป็นมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั ตั Bงแต ่ไม่เห็นด้วย (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยมากที#สดุ (6 คะแนน) 

จํานวน 24 ข้อคําถาม ซึ#งแต่ละองค์ประกอบมีข้อคําถามจํานวน 6 ข้อคําถาม เป็นคําถามที#ถามถึง 

“ความรู้สกึ ณ ปัจจุบนั ว่าเป็นเท่าไร”  ซึ#งคําถามจะปรับปรุงในเข้ากับลกัษณะในบริบทของงานที#ทํา 

ตวัอย่างข้อคําถาม เช่น “ข้าพเจ้ามั#นใจในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื#นเพื#อรับมือกับปัญหา

ต่างๆได”้ (ความมั#นใจในความสามารถของตนเอง) “ปัจจุบนัขา้พเจ้าเต็มไปดว้ยพลงัในการดําเนินชีวิต

เพื#อใหบ้รรลเุป้าหมายที#ตั,งไว้” (ความหวงั) “ขา้พเจ้าจะมีมุมมองที#ดีในการใช้ชีวิตเสมอ” (การมองโลก

ในแง่ดี) “ข้าพเจ้าสามารถจัดการกับความเครียดในการดําเนินชีวิตได้ดี ” (การปรับฟืBนคืนสภาพ) 

ลธูานส์ และคนอื#น (Luthans; et al. 2007: 555-559) ได้ทําการทดสอบคณุภาพของแบบวดั เพื#อแสดง

หลักฐานความเชื#อมั#น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ;ความเชื#อมั#น อัลฟ่า ของครอนบัค  

ของแตล่ะองค์ประกอบโดยทําการทดสอบในกลุม่ตวัอย่าง 4 กลุม่ พบว่า ความหวงั มีค่าความเชื#อมั#น 

เท่ากับ 0.72, 0.75, 0.80, 0.76 ความหยุ่นตวั (Resilience) มีค่าความเชื#อมั#น เท่ากับ 0.71, 0.71, 

0.66, 0.72  ความมั#นใจในความสามารถของตนเอง มีคา่ความเชื#อมั#น เท่ากับ 0.75, 0.84, 0.85, 0.75 

การมองโลกในแงดี่ มีคา่ความเชื#อมั#น เทา่กบั 0.74, 0.69, 0.76, 0.79 และมีคา่ความเชื#อมั#นโดยรวมทั Bง

ฉบบั เทา่กบั 0.88, 0.89, 0.89, 0.89 นอกจากนั Bนได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั เพื#อแสดง

หลักฐานความเที#ยงตรงเชิงโครงสร้าง ความตรงเชิงจําแนก พบว่า โมเดลการวัดที#ประกอบด้วย  

4 องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี โดยมีค่าดชันีความกลมกลืนของ
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โมเดล ดังนี B ค่าไควสแควร์ เท่ากับ 422.7, df=234, p-value=0.01, CFI=0.934, RMSEA=0.046, 

SRMR=0.051  

สําหรับการวัดตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในการวิจัยครั Bงนี B ผู้ วิจัยได้นําแบบวัด 

Psychological Capital Questionnaire: PCQ มาปรับใช้โดยทําการปรับภาษาให้เหมาะสมกับบริบท               

ของงานวิจยั แบง่การวดัเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความหวงั 2) การรับรู้ความสามารถของตนเอง                 

3) การมองโลกในแงดี่ และ4) ความหยุ่นตวั (Resilience) ลกัษณะของแบบวดัเป็นมาตรประเมินรวม

คา่  6 ระดบั จากไม่จริงเลย (0 คะแนน) ถึงจริงที#สดุ (5 คะแนน)  

 

ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สุขภาวะ และการคงอยู่ในงาน

อาสา 

 ซิน และ ไลบาร์มัสกี B (Sin; & Lyubomirsky. 2009) ได้ทําการสงัเคราะห์งานวิจัยด้วย

การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) จากงานวิจัยที#มีตวัแปรจิตวิทยาเชิงบวกเป็นตวัแปรจัดกระทํา 

ที#ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะ (Enhancing Well-being) และภาวะซึมเศร้า (Depression) จาก

งานวิจัยจํานวน 51 เรื# อง ที#ทําการวิจัยช่วงปี 1977 ถึง 2008 พบว่ามีงานวิจัยที#ศึกษาอิทธิพบของ

จิตวิทยาเชิงบวก ที#สง่ผลตอ่การพฒันาสขุภาวะ จํานวน 49 เรื#อง มีคา่ขนาดอิทธิพลแบบไม่ถ่วงนํ Bาหนกั 

(Unweighted r Effect size) เฉลี#ยเท่ากับ 0.29 สว่นงานวิจัยที#ศึกษาอิทธิพบของจิตวิทยาเชิงบวก ที#

สง่ผลตอ่ภาวะซมึเศร้า จํานวน 49 เรื#อง มีค่าขนาดอิทธิพลแบบไม่ถ่วงนํ Bาหนกั (Unweighted r Effect 

size) เฉลี#ยเท่ากับ 0.31 จากนั Bนอีก 2 ปีต่อมา อเวย์ และคนอื#นๆ (Avey; & et al. 2011) ก็ได้ทําการ

สงัเคราะห์วิจยัด้วยการวิเคราะห์อภิมานเช่นกัน โดยทําการสงัเคราะห์งานวิจัยที#ที#ศึกษาความสมัพนัธ์

ของตวัแปรทนุทางทางจิตวิทยาเชิงบวกที#สง่ผลตอ่ ทศันคติของลกูจ้าง (ความพึงพอใจ ความผูกพนัต่อ

องค์กร สขุภาวะ ความเคียด ความวิตกกังวล ความตั Bงใจที#จะออกจากงาน) พฤติกรรม (สิทธิพลเมือง 

ตอ่ต้านสงัคม) และผลการปฏิบติังาน จากงานวิจยัจํานวน 51 เรื#อง พบวา่ งานวิจยัที#ศกึษาอิทธิพลของ

ทนุทางจิตวิทยาเชิงบวกที#สง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต จํานวน 3 เรื#อง มีค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.40 ซึ#ง

แสดงให้เห็นวา่ยิ#งพนกังานมีทนุทางจิตวิทยาสงูเทา่ไรก็จะทําให้มีสขุภาวะทางจิตดีขึ Bนมากเท่านั Bน และ

ในทางตรงข้ามพบวา่ งานวิจยัที#ศกึษาอิทธิพลของทนุทางจิตวิทยาเชิงบวกที#สง่ผลต่อความเครียดหรือ

ความวิตกกังวล จํานวน 4 เรื# อง มีค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ -0.20 แสดงว่ายิ#งพนักงานมีทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวกสงูมากเทา่ไร ก็จะทําให้มีความเครียดหรือความวิตกกังวลน้อยลง สอดคล้องกับการ

วิจยัของ ณฐัวฒุิ อรินทร์ (2555) ที#ได้ทําการศกึษาผลของทนุทางจิตวิทยาเชิงบวกที#สง่ต่อสขุภาวะทาง

จิตในการปฏิบติังาน (ความเติบโตทางจิต ความตั Bงใจคงอยู่ในงาน และความเหนื#อยหน่าย) พบว่า  

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที#สง่ต่อความเติบโตทางจิต และความเหนื#อยหน่าย (ค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพล
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คะแนนมาตรฐาน เทา่กบั 0.29, -0.27 ตามลาํดบั มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.01) และงานวิจัยของ 

อมราพร สุรการ (2555) ที#ได้ทําการศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที#มีต่อ

ความสขุที#แท้จริงและพฤติกรรมการเรียนของนกัศกึษาพยาบาลในมหาวิทยาลยัภาครัฐ พบว่า ตวัแปร

ความสุขที#แท้จริง ได้รับอิทธิพลทางตรงจากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(สมัประสทิธิ;อิทธิพล เทา่กบั 0.79)  

 งานอาสาหรืองานอาสาสมคัร ถือวา่เป็นงานชนิดหนึ#งมีลกัษณะงานที#เป็นเรื#องของการ

ช่วยเหลอืสงัคม ซึ#งมีความแตกตา่งจากงานโดยทั#วไปซึ#งมีเป้าหมายสาํคญัคือคา่ตอบแทนที#เป็นเงิน แต่

งานอาสาเป็นรูปแบบการทํางานที#เกิดจากความสมัครใจ ความเต็มใจ ทํางานด้วยความเสียสละ เพื#อ

สร้างประโยชน์แก่บุคคลและสังคม โดยปราศจากสิ#งตอบแทนใดๆ ผลที#ได้คือ ความสุข ความ

ภาคภูมิใจ ทั Bงนี Bจากการประมวลเอกสารงานวิจัยที#เกี#ยวข้อง ยงัไม่พบงานวิจัยที#ศึกษาความสมัพนัธ์

ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก กับการคงอยู่ในการทํางานอาสา หรือการอาสาสมัครที#ยั#งยื น การ

แสดงหลกัฐานความสมัพนัธ์ของตวัแปรในการวิจยัครั Bงนี B ผู้วิจัยจึงแสดงหลกัฐานความสมัพนัธ์ของตวั

แปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก กับพฤติกรรมการทํางานอื#นๆ ซึ#งถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมการทํางาน

เช่นเดียวกับการทํางานอาสา เช่น งานวิจัยของ วิภาพร ตณัสวสัดิ; (2559) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที#มี

อิทธิพลตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และความยดึมั#นในงานผา่นสขุภาวะทางจิตวิญญาณของครู 

พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อสขุภาวะทางจิตวิญญาณ อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที#ระดบั 0.05 (สมัประสิทธิ; อิทธิพล เท่ากับ 0.05) และพบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพล

ทางอ้อมต่อความยึดมั#นในงาน สุขภาวะทางจิตวิญญาณ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 

(สมัประสทิธิ;อิทธิพล เทา่กบั 0.65) 

 จากการประมวลเอกสารดงักลา่วข้างต้น แสดงให้เห็นวา่ทนุทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็นตวั

แปร ที#มีความสมัพันธ์ และมีอิทธิพลต่อสุขภาวะ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคงอยู่ในการทํางาน

อาสา ดงันั Bนจึงทําให้มีหลกัฐานเพียงพอที#ทําให้ผู้วิจัยคาดการณ์ว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิ

ทางตรงต่อสุขภาวะ และมีอิทธิทางอ้อมต่อการคงอยู่ในการทาํงานอาสา โดยผ่านสุขภาวะ จึง

ได้กําหนดเป็นสมมติฐานการวิจยัในครั Bงนี B สามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงเส้นทางความสมัพนัธ์ได้ดงั

ภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก สขุภาวะ  

                        และการคงอยู่ในการทํางานอาสา   

 

3.5 การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทาํงานอาสา  

                  ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 

การสนบัสนนุทางสงัคม เป็นเรื#องของการช่วยเหลือเกื Bอกูลซึ#งกันและกัน ซึ#งดํารงอยู่ใน

สงัคมไทยมาอย่างยาวนาน ทั Bงนี Bเพื#อสง่เสริมให้เกิดความผาสุกของการดําเนินชีวิต เป็นปฏิสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล ที#เป็นผู้ ให้หรือสนบัสนุน และผู้ รับการสนบัสนุน การสนบัสนุนนั Bนก่อให้เกิดผลลพัธ์ใน

เชิงบวก เช่น การมีพฤติกรรมอาสาที#สร้างประโยชน์ให้กับสงัคม มีพฤติกรรมสุขภาพที#ดี รวมถึงมี

สขุภาพกาย สขุภาพจิตที#ดี และการจัดการสขุภาพที#เหมาะสม มีขวัญกําลงัใจ ที#จะ ใช้ชีวิตในสงัคม

อยา่งมีความสขุ ทั Bงนี Bบุคคลทุกคนมีความต้องการการสนบัสนุนทางสงัคม ได้แก่ ความต้องการความ

รัก การยอมรับยกย่อง เห็นคุณค่า การเป็นส่วนหนึ#งของสงัคม การมีชื#อเสียง และความปลอดภัย 

(Jacobson.1986) การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมในต่างประเทศ พบว่าเริ#มมา จากทางด้าน

การแพทย์และพยาบาล โดยที#แพทย์ทําการสงัเกตผู้ ป่วยและพบวา่ผู้ ป่วยที#ได้รับการกําลงัใจจากแพทย์ 

พยาบาล หรือญาติที#ใกล้ชิดมาก อาการของผู้ ป่วยคนนั Bนจะทุเลาเร็ว หรือหายจากโรคเร็ว ( Cassell. 

1976; ดจุเดือน พนัธุมนาวิน. 2548) และปัจจุบนัได้มีการศึกษาพฤติกรรมการสนบัสนุนทางสงัคมใน

สาขาวิชาตา่งๆ อยา่งหลากหลาย เช่น การอาสาสมคัร พฤติกรรมองค์กร พฤติกรรมสขุภาพ เป็นต้น  

การให้ความหมายของการสนับสนุนทางสงัคมนั Bน นักวิชาการจะให้ความหมายใน                    

2 ลกัษณะ คือให้ในเชิงของผลของการสนบัสนนุทางสงัคม หรือในด้านของความอยู่ดีมีสขุ อีกลกัษณะ

หนึ#งเป็นการให้ความหมายในเชิงของประเภทของการสนบัสนุนทางสงัคม (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 

2548) ความหมายในเชิงของการสนับสนุนทางสังคม หรือในด้านของความอยู่ดีมีสุข อาทิเช่น 

คอบบ์ (Cobb. 1976) กลา่ววา่การสนบัสนุนทางสงัคมจะทําให้บุคคลรู้ว่าได้รับข้อมูลข่าวสารที#เข้าใจ 

ได้รับความรัก การยกยอ่ง มองเห็นคณุคา่  มีความผกูพนัซึ#งกนัและกนั และรู้สกึว่าตนเองเป็นสว่นหนึ#ง

ของสงัคม สอดคล้องกับ เพนเดอร์ (Pender; & Parsons. 2006: 396) ที#กลา่วว่าการสนบัสนุนทาง

ทนุทาง

จิตวทิยาเชิง
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สงัคม เป็นความรู้สกึของความเป็นเจ้าของ การได้รับการยอมรับ ได้รับความรักและนบัถือ รวมทั Bงการมี

ค่าเป็นที#ต้องการของบุคคลอื#น โดยได้รับจากกลุ่มบุคคลในระบบสงัคมนั Bนๆ เป็นผู้ ให้การสนับสนุน 

นอกจากนั Bน แกรสซา (Grasha. 1995) ยังได้ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสงัคมที#เกี#ยวกับ

สขุภาพวา่ เป็นสิ#งที#บุคคลได้รับเมื#อมีสมัพนัธภาพที#ดีกบับุคคลอื#น ซึ#งจะช่วยเหลอืให้บุคคลทุกข์ทรมาน

จากการเจ็บป่วยทางกายและทางจิตน้อยลง และยงัช่วยให้บุคคลผา่นภาวะวิกฤตของการเจ็บป่วย และ

ปัญหาอื#นๆ ด้วย ความหมายในเชิงของประเภทของการสนับสนุนทางสังคม  นกัวิชาการที#ให้

ความหมายไว้ อาทิ เฮาส์ (House. 1981)  ได้กลา่วถึงการสนบัสนุนทางสงัคมว่าเป็นความสมัพนัธ์ที#

ก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างบุคคล เพื#อน เพื#อนบ้าน เครือข่ายการทํางาน และได้แบ่งการสนบัสนุน

ทางสงัคมออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) การสนบัสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotion Support) เช่น การให้

ความรัก ความผูกพนั ห่วงใย เห็นอกเห็นใจ ความไว้วางใจ การรับฟัง การดูแลเอาใจใส ่เป็นต้น  2) 

การสนบัสนนุด้านวสัดอุุปกรณ์ (Material Support) เช่น สิ#งของ แรงงาน เวลา การบริการตา่งๆ เป็นต้น 

3) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Support) เช่น การให้ข้อมูลความรู้ คําแนะนํา 

ข้อเสนอแนะ การชี Bแนวทางเพื#อนําไปแก้ไขปัญหาที#เผชิญอยู่ เป็นต้น และ4) การสนบัสนุนด้านการ

ประเมิน (Appraisal Support) เช่น การให้ข้อมลูย้อนกลบัโดยให้การยอมรับ ยกยอ่ง ชมเชย เพื#อนําไป

ประเมินตนเองโดยการเปรียบเทียบกับบุคคลอื#น เป็นต้น นอกจากนี B  โคเฮน และ วิวส์ (Cohen; & 

Wills. 1985) ได้แบง่ประเภทการสนบัสนนุทางสงัคม ตลอดจนนิยามความหมายของแต่ละประเภทของการ

สนับสนุน ไว้ใกล้เคียงกันกับ เฮาส์ (House) โดยแบ่งการสนับสนุนทางสงัคม ออกเป็น 4 ประเภท  

คือ 1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ เช่นการทําให้เกิดความรู้สกึภูมิใจ 2) การสนบัสนุนด้านข้อมูล

ข่าวสาร เช่น ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา 3) การสนับสนุนด้านความเป็นเจ้าของ เช่น ความเป็นมิตร 

ความเป็นเพื#อน และ 4) การสนับสนุนด้านเครื#องมือ เช่นงบประมาณ สิ#งของ การบริการ เป็นต้น 

นอกจากนั Bนยงัมีนกัวิชาการอีกหลายท่าน ได้แบ่งการสนบัสนุนออกเป็น 3 ประเภท คือ  1) การสนบัสนุน

ทางด้านสิ#งของ เช่น การได้รับความช่วยเหลอืด้านแรงงาน วสัดอุุปกรณ์สิ#งของเงินทองที#จะทําให้บุคคล

ที#ได้รับนั Bนสามารถดํารงบทบาท หรือหน้าที#รับผิดชอบได้ตามปกติ 2) การสนบัสนุนทางด้านข้อมูล

สารสนเทศ เช่น การได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั Bงคําแนะนําและการป้อนกลบั และ3) การได้รับการ

สนับสนุนทางด้านอารมณ์และสงัคม เช่นการได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับ การเห็น

คุณค่าในตน และรู้สกึเป็นสว่นหนึ#งของสงัคม เป็นต้น (Scaefer; Coyne; & Lazarus. 1981; Brandt; & 

Weinert. 1981) ด้านนกัวิชาการของไทยนั Bน ดุจเดือน พันธุมนาวิน (Bhanthumnavin. 2000 อ้างอิงจาก

ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2548: 67) ได้รวบรวมและสรุปนิยามพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมว่า 

หมายถึง ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล สองคน ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ#ง โดยผู้ ให้การสนบัสนุนทาง

สงัคม จะให้การสนบัสนนุ 3 ด้าน คือ 1) การสนบัสนุนทางด้านอารมณ์ เช่น การแสดงความเป็นห่วงเป็น
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ใย เห็นใจ แสดงความรัก การยอมรับ  เป็นต้น 2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เช่นการให้ข้อมูลที#

เกี#ยวข้องกบัการทํางาน ข้อมลูย้อนกลบั เป็นต้น และ3) การสนบัสนุนด้านวสัดุอุปกรณ์รวมทั Bงทรัพยากร 

งบประมาณ และแรงงาน เช่นบริการ เงิน สิ#งของ เครื#องมือที#จําเป็น เป็นต้น       

 จากความหมายของการสนบัสนุนทางสงัคมดงักลา่วข้างต้น จะเห็นว่าการสนบัสนุนทาง

สงัคมนั Bนเกี#ยวข้องกบับุคคลสองคน หรือเป็นปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลสองคน การตีความหมายของการ

สนบัสนุนทางสงัคมเพื#อให้มีความแจ่มชัดขึ Bนนั Bน จึงควรพิจารณาในสามประเด็น (พรพิมล วรวุฒิพุทธ

พงศ์; และสงคราม เชาวน์ศิลป์, 2549) ได้แก่ ผู้ได้รับการสนับสนุนได้รับจากสนับสนุนทางสังคมใน

ด้านใด จากใคร เช่น การสนับสนุนทางสงัคมในการจัดการตนเอง การสนับสนุนทางสังคมในการ

ทํางานอาสาสมัคร ผู้ได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุนในด้าน หรือประเภทของการ

สนับสนุนประเภทใด ซึ#งจากการศึกษาเอกสารที#เกี#ยวข้องพบว่านกัวิชาการหลายท่านได้แบ่งประเภท

ของการสนบัสนุนทางสงัคมไว้โดยแบ่งประเภทของการสนบัสนุนทางสงัคมตามแนวคิดที#นกัวิชาการแต่

ละท่านนั Bนยึดถือเป็นหลกั และได้รับการสนับสนุนจากแหล่งที�มาของประโยชน์ หรือแหล่งที�มา

ของการสนับสนุนใด จากกลุ่มใด ซึ#ง การสนับสนุนทางสงัคมนั Bนสามารถได้รับจากหลายแหลง่ เช่น 

จากครอบครัวและญาติ เพื#อนทั#วไป เพื#อนร่วมงาน หัวหน้าหรือผู้บงัคบับญัชา ผู้ รับสามารถได้รับการ

สนับสนุนทางสงัคมได้จากทีละแหล่งหรือหลายแหล่งพร้อมๆกัน และการสนับสนุนทางสังคมนั Bนยัง

เปลี#ยนแปลงไปตามการเปลี#ยนแปลงของความสมัพนัธ์กับผู้ อื#นในตลอดช่วงของชีวิตด้วย เช่น ในวยัเด็ก

แหลง่ของการสนบัสนุนสว่นใหญ่มาจากบิดามารดา สว่นในวยัทํางานการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม

จากบิดามารดาจะลดลง แหล่งของการสนับสนุนทางสงัคมจะมาจากที#อื#น เช่น จากครอบครัว เพื#อน

ร่วมงาน เป็นต้น (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2547) ทั Bงนี B เพนเดอร์; เมอร์ดอฟ; และพาร์สัน (Pender; 

Murdaugh; & Parsons. 2006) ได้แบ่งกลุ่มของการสนับสนุนทางสงัคมออกเป็น 5 กลุม่ คือ 1) กลุ่ม

สนับสนุนตามธรรมชาติ ได้แก่ครอบครัว 2) กลุ่มเพื#อน 3) กลุ่มองค์กรศาสนา 4) กลุ่มสนับสนุนโดย

องค์กรวิชาชีพ เช่นกลุม่ผู้ดแูลสขุภาพ และ5) กลุม่องค์กรที#ไม่ใช่กลุม่วิชาชีพด้านสขุภาพ เช่นอาสาสมัคร

และกลุม่ที#ให้การช่วยเหลอืซึ#งกันและกัน  

 จากการประมวลเอกสารที#เกี#ยวข้องกบัความหมายของการสนบัสนุนทางสงัคม จึงสรุป

ได้ว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง  การรับรู้ถึงการสนับสนุนของบุคลากรมหาวิทยาลยัจาก

บุคคลที#เกี#ยวข้อง ได้แก่ ครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่วมงาน ที#ให้การสนบัสนนุด้านตา่งๆ ในการทํากิจกรรม

อาสาซึ#งการสนบัสนุนสงัคม ประกอบด้วย 1) การได้รับการสนบัสนุนด้านอารมณ์ หมายถึง บุคลากร

มหาวิทยาลยัรับรู้วา่ ครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่วมงาน ให้ความหว่งใย รับฟังความรู้สกึ เข้าใจ และคอยเป็น

กําลงัใจ ในการร่วมทํากิจกรรมอาสา 2) การได้รับการสนบัสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึง บุคลากร

มหาวิทยาลยัรับรู้ว่า ครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่วมงาน ได้ให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ ให้ข้อมูลต่างๆที#
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เกี#ยวข้องกบัการทํางานอาสา รวมทั Bงให้ข้อมลูป้อนกลบัเกี#ยวกบักิจกรรมอาสาที#กระทําไปแล้วเป็นอย่างไร 

และ3) การได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร บุคลากรมหาวิทยาลัยรับรู้ว่า  ครอบครัว เพื#อน เพื#อน

ร่วมงาน ได้ให้การสนบัสนนุอุปกรณ์ สิ#งของ สนบัสนนุด้านการเงิน เสยีสละแรงกาย และเสียสละเวลา ใน

การทํากิจกรรมอาสา  

 

  การวัดการสนับสนุนทางสังคม  

 จากการประมวลเอกสาร และงานวิจยัที#เกี#ยวข้องกบัการสร้างแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคม 

พบว่า สเูหยียน เหว่ย และคณะ (Xueyan Wei; et al. 2009) ได้พฒันาแบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคม จาก

แนวคิดการสนบัสนนุทางสงัคมของ เฮาส์ ลกัษณะแบบวดัเป็นมาตราประเมินรวมค่า 5 ระดบั จํานวน 14 ข้อ

คําถาม แบ่งการสนบัสนุนทางสงัคมเป็น 4 องค์ประกอบ คือการสนบัสนุนด้านอารมณ์ การสนบัสนุนด้าน

ข้อมลูขา่วสาร การสนบัสนุนด้านข้อมูลป้อนกลบั และการสนบัสนุนด้านทรัพยากร มีค่าสมัประสิทธิ;ความ

เชื#อมั#นโดยรวมเทา่กบั 0.926 แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมจากหวัหน้า ของดุจเดือน พนัธุมนาวิน (2547) 

แบง่การสนบัสนนุทางสงัคม เป็น 3 ด้าน คือการสนบัสนนุด้านอารมณ์ การสนบัสนนุด้านข้อมลูข่าวสาร และ

การสนบัสนนุด้านวสัดอุุปกรณ์ เครื#องมือ และงบประมาณ ลกัษณะของแบบวดัเป็นมาตราประเมินรวมค่า 6 

ระดบั จํานวน 20 ข้อคําถาม มีค่าสมัประสิทธิ;ความเชื#อมั#นโดยรวมเท่ากับ 0.86 และแบบวดัการสนบัสนุน

ทางสงัคมจากครอบครัว ของ พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ์; และสงคราม เชาวน์ศิลป์ (2549) ประกอบด้วยข้อ

คําถาม 20 ข้อ ลกัษณะของแบบวดัเป็นมาตราประเมินรวมคา่ 6 ระดบั แบง่การสนบัสนุนทางสงัคมออกเป็น 

4 องค์ประกอบ ได้แก่ การให้การสนบัสนุนด้านอารมณ์ การให้การสนบัสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร การให้การ

สนบัสนนุเพื#อประเมินคณุคา่ และการให้การสนบัสนนุด้านวตัถสุิ#งของ มีคา่สมัประสทิธิ;ความเชื#อมั#นโดยรวม

เทา่กบั 0.90  

 การวัดตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมในการวิจัยครั Bงนี B ผู้ วิจัยสร้างข้อคําถามจากการ

ประมวลเอกสารจากเกี#ยวกับการสนับสนุนทางสังคม ของ เซฟเฟอร์, คอยน์ และ ลาซารัส (Scaefer; 

Coyne; & Lazarus. 1981) เป็นแนวคิดหลกั ประกอบกับการศึกษาแบบวดัของ สเูหยียน เหว่ย และคนอื#นๆ 

(Xueyan Wei; et al. 2009) โดยสร้างข้อคําถามให้เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยในการวดัการรับรู้การ

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่วมงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ทําการวัดใน  

3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การให้การสนบัสนุนด้านอารมณ์ 2) การให้การสนบัสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และ

3) การสนับสนุนด้านทรัพยากร ลกัษณะของแบบวัดเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จากไม่จริงเลย  

(0 คะแนน) ถึง จริงที#สดุ (5 คะแนน)  
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 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ใน

งานอาสา  

งานวิจัยที#ศึกษาถึงสาเหตุของการคงอยู่ในงานอาสา อาทิ งานวิจัยของ โอโมโตะ และส

นายเดอร์ (Omoto; & Snyder. 1995) ที#ได้ศกึษาและพฒันาโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุการช่วยเหลือ

ผู้ อื#นอย่างยั#งยืน กับกลุม่ตวัอย่างอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ ป่วยเอดส์ จํานวน 116 คน โดยตั Bงชื#อโมเดลว่า 

“โมเดลกระบวนการของอาสาสมคัร” (Model of the Volunteer Process) ซึ#งทําการวดัอาสาสมัครที#ยั#งยืน                      

จากระยะเวลาที#ทํางานอาสา และเจตคติที#เกิดขึ Bนจากการทํางานอาสา ทั Bงนี Bได้กําหนดให้แรงจูงใจในงาน

อาสา การสนบัสนนุทางสงัคม บุคลกิภาพช่วยเหลือ และความพึงพอใจในกิจกรรมและองค์กร มีอิทธิพล

ทางตรงต่อการอาสาสมัครอย่างยั#งยืน บุคลิกภาพช่วยเหลือมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการอาสาสมัครอย่าง

ยั#งยืน โดยผา่นความพงึพอใจในกิจกรรมและองค์กร ผลการประเมินความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐาน

กบัข้อมลู เชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์พอใช้ (ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 

147.01, สดัสว่นระหวา่งคา่ไคสแควร์กบัคา่องศาความเป็นอิสระ เทา่กบั 1.53, ค่าดชันี GFI เท่ากับ 0.86) 

งานวิจยัของ อน ุเจริญวงศ์ระยบั (2552) ที#ได้ทําการศกึษาและพฒันาโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของ

การอาสาสมัครอย่างยั#งยืนในนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการประเมินความกลมกลืนของโมเดล

สมมติฐานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบวา่ โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดบัดี (ค่าไคส

แควร์ เท่ากับ 607.70, สว่นสดัระหว่างค่าไคสแควร์กับค่าองศาความเป็นอิสระ เท่ากับ 2.68, ค่าดัชนี 

RMSEA เทา่กบั 0.50, คา่ดชันี TLI เทา่กบั 0.98, คา่ดชันี CFI เทา่กบั 0.98, ค่าดชันี SRMR เท่ากับ 0.07) 

ซึ#งพบวา่การสนบัสนนุทางสงัคม เอกลกัษณ์ในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ ความพึงพอใจในกิจกรรม

อาสาและองค์กร บุคลิกชอบช่วยเหลือแบบพุทธ มีอิทธิพลทางตรงต่อการอาสาสมัครที#ยั#งยืน ส่วนการ

วิจัยของ โกศล  มีความดี (2547) ได้ทําการศึกษาปัจจัยทางจิตสงัคมที#เกี#ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะ

ของข้าราชการตํารวจ พบวา่ การสนบัสนนุทางสงัคมจากประชาชนจะช่วยสง่เสริมให้ข้าราชการตํารวจมี

จิตสาธารณะสูงขึ Bนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับการศึกษาเชิงคุณภาพที#มีการศึกษาที#แสดงถึง

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรที#สง่ผลต่อการทํางานอาสา การคงอยู่ในงานอาสา พบว่า บราวห์ และคนอื#นๆ 

(Brown; et al. 2011) ได้ทําการศึกษาเชิงคุณภาพของการเป็นอาสาสมัครของผู้สงูอายุ โดยวิธีการสร้าง

ทฤษฎีจากฐานราก (Grounded Theory Study) เพื#ออธิบายและทําความเข้าใจในกระบวนการ การเข้าสู่

การเป็นอาสาสมคัรของผู้สงูอาย ุทั Bงนี Bการวิจยัดงักลา่วได้ข้อค้นพบ และอธิบายถึงสาเหตขุองการเข้าสูก่าร

เป็นอาสาสมคัรของผู้สงูอายุ ว่าสาเหตุประการหนึ#งที#สง่ผลต่อการเป็นอาสาสมัคร และการคงอยู่ในการ

ทํางานอาสาสมคัร คือการได้รับการสนบัสนนุจากครอบครัว หรือคูส่มรส 
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จากการประมวลเอกสารดงักลา่วข้างต้น แสดงให้เห็นวา่การสนบัสนุนทางสงัคมเป็นตวั

แปรที#มีความสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอาสา และจากการประมวลเอกสารเกี#ยวกับ

พฤติกรรมอาสา และการคงอยูใ่นการทํางานอาสา พบวา่พฤติกรรมอาสามีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในการ

ทํางานอาสา ดงันั Bนจึงทําให้มีหลกัฐานเพียงพอที#ทําให้ผู้วิจยัคาดการณ์วา่ การสนับสนุนทางสังคม มี

อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา จึงได้กําหนดเป็น

สมมติฐานการวิจยัในครั Bงนี B สามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงเส้นทางความสมัพนัธ์ได้ดงัภาพประกอบ 

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนนุทางสงัคม พฤติกรรมอาสา  

                       และการคงอยู่ในงานอาสา 
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4. ความไม่แปรเปลี�ยนของรูปแบบความสัมพันธ์ของการคงอยู่ในการทาํงานอาสา  

ระหว่าง สถานภาพของการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (บุคลากรที�ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ) 

จากการศกึษาปัจจัยที#เกี#ยวข้องกับการคงอยู่ในงานอาสา พบว่าตวัแปรเชิงสาเหตุบางตวัมี

คา่เฉลี#ยไม่เทา่เทียมกนัระหวา่งตวัแปรจดัประเภทที#ศกึษา คือ สถานภาพของการเป็นบุคลากร ทฤษฎีที#

สามารถอธิบายความแตกต่างดังกล่าวได้ เช่น  ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม ของ อีริคสัน  

(Eric H.Erikson) เป็นทฤษฎีที#อธิบายถึงการเกิดและการเปลี#ยนแปลงของพฒันาการทางบุคลิกภาพ

ของบุคคล โดยอีริคสนั แบง่ลาํดบัพฒันาการของมนษุย์ออกเป็น 8 ขั Bนตอน ใน 4 ขั Bนตอนแรกเป็นระยะ

วยัทารกและวยัเด็ก เป็นขั Bนตอนของการสะสมประสบการในการแก้ไขปัญหาและการปรับตวัเพื#อการ

เกิดเอกลกัษณ์แหง่ตน ในขั Bนตอนที# 5 สว่นขั Bนตอนที# 6-8 เป็นการนําเอาเอกลกัษณ์แห่งตนไปใช้ ในการ

วิจัยครั Bงนี Bกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ซึ#งส่วนใหญ่มีอายุตั Bงแต่ 35 ปีขึ Bนไป ตาม

ทฤษฎีของอีริคสนัแล้วบุคคลดงักล่าวอยู่ในขั Bนของการทําประโยชน์ให้สงัคมกับการคิดถึงแต่ตนเอง 

(ช่วงอายรุะหวา่ง 35 - 60 ปี) ซึ#งเป็นช่วงของวยักลางคน หรือวยัทํางาน ความสนใจของคนวยันี Bมุ่งไป

เกี#ยวกบัเรื#องของครอบครัว เป็นวยัที#มีความพร้อมที#จะสร้างประโยชน์ให้กับสงัคม ถ้าหากพฒันาการ

แตล่ะขั Bนที#ผา่นมาดําเนินไปด้วยดี  (สทิธิโชค วรานสุนัติกลู. 2546: 69-70) สว่นบุคคลากรที#มีอายุตั Bงแต ่

60 ปีขึ Bนไป หรือบุคคลวยัเกษียณ ตามทฤษฎีของอีริคสนัแล้วบุคคลดงักลา่วอยูใ่นขั Bนของความภาคภูม

ในเกียรติของตนกบัความสิ Bนหวงั หากพฒันาการแตล่ะขั Bนที#ผา่นมาดําเนินไปด้วยดีบุคคลวยันี Bจะเป็นผู้

ที#มีคณุสมบติัแหง่ความอาทร มีความเอื BอเฟืBอเผื#อแผ่แก่บุคคลอื#น จนเกิดเป็นความปลาบปลื Bมใจที#ได้

เป็นผู้ ให้ รู้จักปลอ่ยวาง ไม่ยึดติดกับชีวิต จนทําให้เกิดความรู้สกึว่าตนเองมีความพร้อมที#จะเป็นผู้ ให้ 

(ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2554: 58-66) ซึ#งทฤษฎีดงักลา่วแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของพฒันาการ

ของบุคคลแตล่ะช่วงวยัอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที#ทําให้บุคคลมีสว่นร่วมในงานอาสา 

นอกจากนั Bนจากการทบทวนเอกสาร ยงัพบว่าการวิจัยที#ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงการมีสว่นร่วมทาง

สงัคมที#แตกตา่งกนัไปตามช่วงชีวิต โดยที#บุคคลวยัผู้ใหญ่เวลาสว่นใหญ่จะมีให้กับการทํางาน การดูแล

ครอบครัว ดูแลบุตรที#กําลงัอยู่ในวยัเรียน การเข้าไปมีสว่นร่วมในงานอาสา อาจเป็นการสร้างความ

วุน่วายให้กบัชีวิตของพวกเขา สว่นบุคคลวยัสงูอายจํุานวนมาก จะเข้าไปมีสว่นร่วมในงานอาสาเมื#อเข้า

สูว่ยัเกษียณ ทั Bงนี Bเพราะปรารถนาที#จะมีสว่นร่วมในกิจกรรมที#มีความหมายต่อสงัคม (Li; & Ferraro. 

2006: 498) สอดคล้องกับรายงานของ Corporation for National and Community Service (2012) 

ของอเมริกา พบวา่ 18.7 ล้านคน ของผู้สงูอายทีุ#มีอายุตั Bงแต่ 55 ปีขึ Bนไป จะอุทิศเวลาให้กับการบริการ

ชุมชน โดยการเป็นอาสาสมคัร เช่น การช่วยผู้สงูอายุให้สามารถช่วยเหลือตวัเองในการชีวิตประจําวนั

ได้ การช่วยสอนและให้คําปรึกษาแก่เยาวชนที#มีความเสี#ยง การให้ความรู้ทางการเงินและการฝึกอบรม
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งานให้กบัทหารผา่นศกึและครอบครัว รวมถึงการช่วยฟืBนฟูชุมชนภายหลงัประสบจากภยัพิบติั และยงั

พบวา่กลุม่ผู้สงูอายดุงักลา่วจะให้เวลากบัการทํางานอาสามากกว่ากลุม่อายุอื#น นอกจากนั Bนข้อค้นพบ

จากงานวิจัยที#ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานอาสา ยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของประเภท

แรงจูงใจ ในบุคคลช่วงวยัต่างๆ พบว่าแรงจูงใจหน้าที#ทางอาชีพ ตามแนวคิดของ เคลลี# และคนอื#นๆ 

(Clary; et al. 1998) มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัอาย ุซึ#งแสดงวา่เมื#อบุคคลมีอายเุพิ#มมากขึ Bน หน้าที#ทาง

อาชีพจะมีความสําคัญลดลงต่อการจูงใจในการทํางานอาสา รวมถึงการคงอยู่ในงานอาสา 

(Finkelstein; et al. 2005; Okun; & Schultz. 2003) 

 ผลจากการทบทวนเอกสารดังกล่าวขางต้น แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง

สถานภาพของการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลยั (วัยก่อนและหลงัเกษียณอายุ)  ในระดบัค่าเฉลี#ยและ

ขนาดอิทธิพลของตวัแปรสาเหตขุองการคงอยูใ่นงานอาสา ดงันั Bนจึงทําให้ผู้วิจยัคาดการณ์ว่า ค่าเฉลี�ย

ของตัวแปรแฝง และขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที�อธิบายการคงอยู่ในการทํางาน

อาสา ไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มบุคลากรที�ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และกลุ่มบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษียณอายุ จึงได้กําหนดเป็นสมมติฐานของการวิจยัครั Bงนี B 

 

5. การวจัิยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)  

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ที#ผ่านมามากกว่าสามทศวรรษถูกแบ่งออกเป็น 2 ขั Bวใหญ่  

คือ การวิจยั เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั Bงที#ทั Bงสองฝ่ายต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การ

สร้างองค์ความรู้ใหม่แก่สงัคม แตกต่างกันเพียงความคิดและวิธีการไปสูจุ่ดมุ่งหมายที#เดินคนละแนว

เท่านั Bน คือ การวิจัยเชิงปริมาณเน้นการกําหนดกรอบความคิดสมมติฐานก่อนการเก็บข้อมูล และ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื#อการยืนยันหรือปฏิเสธสมมติฐาน ข้อมูลที#เก็บและวิเคราะห์มีลกัษณะเป็นข้อมูล

ตวัเลข ในขณะที#การวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยอาจมีการเปลี#ยนแปลงสมมติฐานหลงัการเก็บข้อมลูและ

ข้อมลูที#เก็บเป็นลกัษณะ หรือการบรรยาย การวดัที#ผสานวิธีวิทยาผนวกความแข็งแกร่งจากทั Bงสองฝ่าย

ไว้ด้วยกนั จึงเป็นก้าวกระโดดทางปัญญาที#พลิกเปลี#ยนสถานการณ์ปัญหาความขดัแย้ง ให้กลายเป็น

ภมิูปัญญาการวิจยัใหม่ (ดษุฎี โยเหลา และนําชยั ศภุฤกษ์ชยัสกลุ. 2547: 95) ทั Bงนี B การวิจยัแบบผสาน

วิธี นั Bนเป็นการวิเคราะห์ หรือเก็บรวบรวมข้อมลูทั Bงในเชิงปริมาณและคณุภาพในการศกึษาเดียว ซึ#งอาจ

เกิดขึ Bนในเวลาเดียวกันหรือเป็นลําดบัก่อนหลงัก็ได้ โดยให้ความสําคญักับข้อมูลเป็นอันดบัแรก และ

เกี#ยวข้องกบัการบูรณาการข้อมลู ณ ขั Bนตอนใดขั Bนตอนหนึ#งในกระบวนการ ขณะที# ดุษฎี โยเหลา และ

นําชยั ศภุฤกษ์ชยัสกลุ. (2547: 95) ให้ความหมายของการวิจัยผสานวิธีวิทยา ว่าเป็นการวิจัยที#นําเอา

วิธีวิทยาทั Bงเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพมาใช้ร่วมกนัในงานวิจยัหนึ#ง ซึ#งครอบคลมุทุกกระบวนการของ

การวิจยั ตั Bงแตก่ารตั Bงปัญหาวิจยัการประมวลเอกสาร การเลอืกสุม่ตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมข้อมลู การ
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วิเคราะห์ข้อมลู และการสรุปอภิปรายผล ซึ#งการผสานนั Bนสามารถทําได้หลายรูปแบบในแต่ละขั Bนตอน

การวิจยั เช่น ผสานที#ขั Bนตอนของการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลทั Bงเชิงปริมาณและเชิง

คณุภาพ    

จากที#กลา่วข้างต้นจะเห็นได้ว่าแบบผสานวิธีนั Bน เป็นการนําเอาวิธีการวิจัยทั Bงเชิงปริมาณและ         

เชิงคุณภาพ มาใช้รวมกันในงานวิจัยหนึ#ง ซึ#งการผสานนั Bนสามารถทําได้หลายรูปแบบในแต่ละขั Bนตอน

ของการวิจัย ทั Bงนี B ดุษฎี โยเหลา และนําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2547: 96-102) ได้อธิบายถึงเหตุผล และ

ความสําคญัในการผสานการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ของการวิจัยเรื#องหนึ#งๆไว้หลายประการ 

ได้แก่ 1) เพื�อตอบปัญหาการวิจัยได้ดีที� สุด ซึ#งในการการวิจัยนั Bนไม่มีวิธีการใดที#สามารถตอบได้ทุก

ปัญหาการวิจัย และไม่มีวิธีการวิจัยใดที#ตอบปัญหาการวิจัยได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ วิธีการวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพต่างก็มีข้อดี และข้อจํากัดอยู่ในตวั การผสมผสานวิธีทั Bงสองสามารถนําเอา

จุดเดน่ของการวิจัยทั Bงสองประเภทใช้ในงานเดียวกัน และชดเชยข้อบกพร่องของการวิจัยแต่ละประเภท 

นอกจากนั Bนการไม่ยดึติดกบัวิธีใดวิธีหนึ#งยงัเป็นอิสระทางความคิดที#เปิดโอกาสให้นกัวิจยัสามารถเลือกใช้

วิธีใดก็ได้ที#สามารถตอบปัญหาการวิจยัได้ดีที#สดุ และสอดคล้องกบัหลกัสามญัสํานึกของการทําวิจัยด้วย

เพราะเหตุผลหลกัในการทําวิจัยใดนั Bนก็เพื#อต้องการค้นหาคําตอบของปัญหาการวิจัยที#นักวิจัยอยากรู้ 

การทําวิจยัก็เพื#อตอบคําถามการวิจยั ไม่ใช่เพื#อที#จะใช้วิธีการวิจัยใดวิธีหนึ#งเป็นการเฉพาะ การยึดติดกับ

วิธีการวิจยัวิธีเดียวเปรียบเทียบกบัการพยายามใช้แนวคิดแบบเดิมๆ ในการแก้ปัญหา ซึ#งบางครั Bงปัญหาที#

เกิดขึ Bนจําเป็นต้องใช้แนวคิดใหม่หรือต้องใช้หลายๆ แนวคิดผสมผสานกันจึงจะสามารถแก้ปัญหาได้  

2) เพื�อตรวจสอบความถูกต้องซึ�งกันและกัน ทั Bงนี Bการวิจัยแบบผสมผสานสามารถใช้ตรวจสอบความ

ถกูต้องซึ#งกนัและกนัได้ ทําให้งานวิจยัมีผลสรุปที#น่าเชื#อถือสงูกว่าการวิจัยที#ใช้วิธีการวิจัยเดียวเพราะถ้า

ผลการวิจัยที#แม้จะใช้วิธีการต่างกัน แต่ก็ให้ผลออกมาสอดคล้องกันแล้ว ก็เป็นอีกหลกัฐานหนึ#งที#สร้าง

ความมั#นใจให้แก่ผู้วิจัย เพื#อให้งานวิจัยของตนมีผลสรุปที#น่าเชื#อถือ การตรวจสอบนี Bเป็นที#รู้จักกันดีใน

ภาษาวิจัยที#เรียกว่าการตรวจสอบสามเส้า (triangulation) ซึ#งเป็นการผสานแหลง่ข้อมูลหลายแหลง่ใน

การศึกษาปรากฏการณ์ทางสงัคมเดียวกัน เพื#อตรวจสอบผลซึ#งกันและกัน 3) เพื�อให้งานวิจัยมีความ

สมบูรณ์มากที� สุด การวิจัยแบบผสานวิธีจะทําให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ทั Bงในด้านกระบวนการวิจัย 

ความลกึซึ Bง และความกว้างขวางในผลการวิจยัที#สามารถสรุปอ้างอิงทั#วไปได้ เนื#องจากวตัถุประสงค์หลกั

ของการวิจยัเชิงคณุภาพคือการทําความเข้าใจอยา่งละเอียดลกึซึ Bงในปรากฏการณ์ที#สนใจ ขณะที#การวิจัย

เชิงปริมาณนั Bนเน้นหนกัไปยงัความกว้างของผลการวิจัยที#สามารถสรุปอ้างอิงไปใช้ในกลุม่ประชากรอื#น

หรือสถานการณ์อื#น ดังนั Bนการวิจัยผสานวิธีจึงทําให้งานวิจัยนั Bนมีความสมบูรณ์ของผลการวิจัยทั Bงใน 

แนวลกึ คือได้ผลการวิจยัที#ละเอียดลกึซึ Bง และในแนวกว้าง คือให้ผลการวิจยัที#สามารถสรุปอ้างอิงทั#วไปได้  

4) เพื�อให้งานวิจัยมีทั ?งความเป็นปรวิสัยและอัตวิสัย การวิจัยแบบผสานวิธีจะเป็นการรวมการวิจัย
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เชิงปริมาณที#ให้ความสําคัญต่อความเป็นปรวิสยั หรือมีสภาวะที#เป็นอิสระจากความคิด ความรู้สกึของ

นกัวิจัยในงานวิจัย โดยพยายามดึงความคิดเห็น ค่านิยม และอคติต่างๆ ของนกัวิจัยให้ออกห่างจาก

งานวิจยัให้มากที#สดุด้วยเหตนีุ Bจึงเน้นการเก็บข้อมลูในรูปตวัเลขเชิงปริมาณเพราะเป็นข้อมูลที#เป็นปรวิสัย 

สามารถตรวจสอบได้มากที#สดุ รวมไปถึงการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ในทางกลบักัน การวิจัยเชิง

คุณภาพเน้นหนกัในหลกัอัตวิสยัหรือสภาวะที#ไม่เป็นอิสระจากความคิด ความรู้สึกของนกัวิจัย โดยใช้

ความเป็นมนษุย์ที#มีกระบวนการคิดของนกัวิจยัเป็นเครื#องมือที#สาํคญัในการวิเคราะห์และตีความแนวคิด

และค่านิยมของนักวิจัยมีส่วนสําคัญต่อการตีความข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจะเน้นในข้อมูลที#เป็น

รายละเอียดปลกียอ่ย ดงันั Bน ในการวิจยัถ้าสามารถผสมผสานกันได้ทั Bงเชิงปริมาณและคุณภาพจะทําให้

งานมีทั Bงปรวิสยัและอตัวิสยั ผลการวิจยัที#ได้จะมีความลุม่ลกึละเอียด และการแก้ไขปัญหาก็สามารถใช้ได้

ในสถานการณ์จริง และนําไปใช้ในแวดวงกว้างได้ และ 5) เพื�อให้เกิดข้อค้นพบหรือองค์ความรู้ใหม่ 

งานวิจัยแบบผสานวิธีเป็นการวิจัยที#ใช้ทั Bงข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หากผลที#ได้มีความ

สอดคล้องตรงกัน ถือว่าเป็นการตรวจสอบความเที#ยงตรงของงานวิจัยอย่างหนึ#ง แต่หากผลที#ได้มีความ

ขดัแย้งกัน โดยที#ผู้วิจัยตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วว่ากระบวนการวิจัยมีความถูกต้อง ความขดัแย้ง ที#

เกิดขึ Bนอาจนําไปสูก่ารตีความ ผลที#ได้จากการตีความอาจนําไปสูข้่อค้นพบหรือองค์ความรู้ใหม่ได้ 

 

 แบบแผนการวิจัยผสานวิธี (Mixed Method Research Design)   

 การวิจยัผสานวิธีนั Bน เป็นการนําเอาวิธีการวิจัยทั Bงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มาใช้รวมกัน

ในงานวิจัยหนึ#ง ซึ#งการผสานนั Bนสามารถทําได้หลายรูปแบบในแต่ละขั Bนตอนของการวิจัย ทั Bงนี B

นักวิชาการได้เสนอแนวคิดและแบบการวิจัยไว้หลายคน โดยที# กรีน; คาราเซลไล และกราแฮม 

(Greene; Caracelli; & Graham) ถือได้ว่าเป็นนกัวิชาการกลุม่แรกที#ได้เสนอแบบแผนของการวิจัย

ผสานวิธี ไว้ตั Bงแตปี่ 1989 ซึ#งตอ่มานกัวิชาการอีกหลายคนก็ได้เสนอแบบแผนการวิจยัออกมาเรื#อยๆ ซึ#ง

มีลกัษณะที#ใกล้เคียงกันอาจแตกต่างกันบ้างในประเด็นรายละเอียดย่อย อาทิ เพทตนั (Patton) ในปี 

1990 มอร์แกน (Morgan) ในปี 1998 เครสเวลล์ (Creswell) ในปี 1999 ทาซาโกริ และเทรดดี B 

(Tashakkori; & Ted) ในปี 1998, 2003, 2009 เครสเวลล์ และและพลาโน คลาก (Creswell; & Plano 

Clark) ในปี 2011 เป็นต้น สาํหรับการวิจัยครั Bงนี B ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ตามแนวคิดของ 

เครสเวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell; & Plano Clark. 2011) ดงันั Bนจึงนําเสนอเฉพาะรายละเอียด

ของแบบแผนการวิจยัตามแนวคิดที#ใช้เท่านั Bน ทั Bงนี B เครสเวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell; & Plano 

Clark. 2011: 69-104) ได้เสนอแบบแผนการวิจยัผสานวิธี ไว้ 6 แบบแผน ดงันี B       
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1. แบบแผนผสานเท่าเทียมกัน (The convergent parallel design) 

 เป็นแบบแผนการวิจัยที#นกัวิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพในระยะเวลาพร้อมกัน               

ในขั Bนตอนเดียวกนัของกระบวนการวิจยั จดัลาํดบัวิธีการอยา่งเทา่เทียมกนั และดแูลให้เป็นอิสระต่อกัน

ในระหวา่งการวิเคราะห์ข้อมูล ต่อมารวบรวมผลลพัธ์ของการวิเคราะห์เข้าด้วยกัน และทําการตีความ

โดยรวม ตวัอยา่งเช่น นกัวิจยัอาจจะใช้แบบแผนการผสาน เพื#อพฒันาความเข้าใจในทศันคติเกี#ยวกับ

การสบูบุหรี#ของนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างหนึ#งภาคการศึกษา นกัวิจัยควรสํารวจ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเกี#ยวกับทัศนคติของพวกเขาและการสนทนากลุ่มด้วยหัวข้อนี Bกับ

นกัเรียน นกัวิจยัวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุม่ และ

หลงัจากนั Bนรวมคําตอบที#ได้ของทั Bงสองวิธีเข้าด้วยกนั เพื#อประเมินผลลพัธ์เกี#ยวกบัภาพรวมทศันคติของ

วยัรุ่นที#ผสานกนัหรือแตกตา่งกนั ดงัภาพประกอบ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 แบบแผนผสานเทา่เทียมกนั (The convergent parallel design) 
 

2. แบบแผนการอธิบายตามลําดับ (The explanatory sequential design)  

 แบบอธิบายตามกาลเวลา (หรือเรียกอีกอยา่งวา่การออกแบบอธิบาย) เกิดขึ Bนในสองขั Bนตอน                  

ที#แตกต่างกัน ความสําคญัอยู่ที#คําถามของการศึกษา โดยเริ#มด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมลูเชิงปริมาณ และตามด้วยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยมีการนําข้อมูลเชิง

คุณภาพมาอธิบายเพิ#มเติมผลของข้อมูลเชิงปริมาณ ตวัอย่างเช่น นกัวิจัยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณ ที#มีนัยสําคัญในการทํานายการสบูบุหรี#ของเยาวชน  ผลการวิจัยมีความสมัพันธ์

ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลกัสูตรและการใช้ยาสบู นักวิจัยได้ตีความโดยใช้ข้อมูลเชิง

คุณภาพ อธิบายถึงผลที#ไม่คาดคิดในส่วนของเยาวชนที#เป็นผู้ มีสว่นร่วมในกิจกรรมนอกหลกัสตูร ดัง

ภาพประกอบ 9 
 

  

 

การเก็บรวบรวม 

และการวิเคราะห์ข้อมลู 

เชิงคุณภาพ 

การเก็บรวบรวม 

และการวิเคราะห์ข้อมลู 

เชิงปริมาณ เปรียบเทียบหรือ 

บรรยาย 

การตีความหมาย 
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ภาพประกอบ 9 แบบแผนอธิบายเป็นลาํดบั (The explanatory sequential design) 
 

3. แบบแผนการสํารวจตามกาลเวลา (The exploratory sequential design)   

 แบบแผนการสํารวจตามกาลเวลา (หรือเรียกว่าแบบแผนการสํารวจ) เป็นศึกษาที#ใช้ความ

ต่อเนื#องของระยะเวลา ซึ#งแตกต่างจากแบบแผนการอธิบายตามเวลา แบบแผนการสํารวจตาม

กาลเวลา เริ#มด้วยให้ความสาํคญักบัการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในระยะแรก และนํา

ผลที#ได้นั Bนมาตรวจสอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ โดยนกัวิจัยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณตีความการค้นพบของ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น นักวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเกี#ยวกับเรื#องของความ

พยายามของเยาวชน ที#จะเลิกสูบบุหรี#และวิเคราะห์ข้อมูลที#ระบุถึงเงื#อนไข บริบท วิธีการ แล ะผลที#

เกิดขึ Bนจากความพยายามเลกิสบู การพิจารณาถึง กลุม่ของตวัแปรที#มีผล นกัวิจยัได้พฒันาเครื#องมือวดั

ข้อมูลในเชิงปริมาณและใช้ประเมินตัวแปรซึ#งมีขนาดใหญ่ในกลุ่มของเยาวชนที#สูบบุหรี#  ดัง

ภาพประกอบ 10   

 

    

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 แบบแผนสาํรวจตามลาํดบัเวลา (The explanatory sequential design) 
 

4. แบบแผนรองรับภายใน (The embedded design)  

แบบแผนรองรับภายใน (Embedded) หรือ “ซ้อนใน” (Nested)  เกิดขึ Bนเมื#อนกัวิจยัได้รวบรวม

และวิเคราะห์ทั Bงข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที#ภายในเป็นแบบแผนเชิงปริมาณและ                 

เชิงคณุภาพ โดยนกัวิจยัอาจศกึษาข้อมลูเชิงคณุภาพแล้วเสริมด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น การทดลอง 

หรือศกึษาข้อมูลเชิงปริมาณแล้วเสริมด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ศึกษาเฉพาะกรณี  ซึ#งเป็นการเพิ#ม

 

 การเก็บรวบรวม 

และการวิเคราะห์

ข้อมลู 

เชงิปริมาณ 

การเก็บรวบรวม 

และการวิเคราะห์

ข้อมลู 

เชงิคุณภาพ 

 

ติดตามผลด้วย การตีความ 

 

 
การเก็บรวบรวม 

และการวิเคราะห์

ข้อมลู 

เชงิคุณภาพ 

การเก็บรวบรวม 

และการวิเคราะห์

ข้อมลู 

เชงิปริมาณ 

เพื#อสร้าง การตีความ 
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คณุคา่ของงานวิจยัให้สมบูรณ์ยิ#งขึ Bน ตวัอยา่งเช่น นกัวิจัยอาจจะต้องการพฒันากลยุทธ์ในการช่วยให้

เยาวชนตอ่การตอ่ต้านการสบูบุหรี# นกัวิจยัอาจเริ#มด้วยการการจัดสนทนากลุม่เล็กๆ ในกลุม่เยาวชนที#

รับรู้ถึงแรงกดดนัที#รู้สกึและวิธีการบางอย่างที#เยาวชนต่อต้าน นกัวิจัยนําผลการวิจัยนี B ไปพฒันาและ

ตรวจสอบด้วยแบบแผนการทดลองเชิงปริมาณที#เกี#ยวกับนักเรียนที#อยู่ในโรงเรียนที#ต่างกัน ดัง

ภาพประกอบ 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 แบบแผนรองรับภายใน (The embedded design) 

 

5. แบบแผนการเปลี�ยนรูป (The transformative design)  

 แบบแผนการเปลี#ยนรูป คือแบบแผนการผสมผสานวิธีการ ที#นักวิจัยมีการกําหนดกรอบ

แนวคิดทฤษฎี ทกุขั Bนตอนของการพิจารณา (ปฏิสมัพนัธ์ ลาํดบัความสาํคญั ระยะเวลา และผสม) และ

ทําภายในบริบทของกรอบแนวคิด โดยให้ความสาํคญัของแนวคิดทฤษฎีเป็นหลกั ตวัอย่างเช่น นกัวิจัย

ศึกษาถึงมุมองของสตรีนิยมอาจใช้แบบแผนการเปลี#ยนรูปที#เป็นเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ

ศึกษาถึงการสบูบุหรี#ของเพศหญิง ที#เป็นเรื#องชายขอบที#มีความเสี#ยงต่อนกัเรียนภายในโรงเรียน ดัง

ภาพประกอบ 12 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 12 แบบแผนการเปลี#ยนรูป (The transformative design) 

 

 

แบบแผนเชิงปริมาณ (หรือเชิงคุณภาพ) 

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหข้์อมลูเชิง

ปริมาณ (หรือเชิงคณุภาพ) 

 
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ ข้อมลู

เชิงคณุภาพ (หรือเชิงปริมาณ) 

(ก่อน, ระหว่าง และหลงั) 

การตีความ 

การเก็บรวบรวม 

และการวิเคราะห์ข้อมลู 

เชิงปริมาณ 

การเก็บรวบรวม 

และการวิเคราะห์ข้อมลู 

เชิงคณุภาพ 

ตดิตามผล การตีความ 
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6. แบบแผนหลายระดับ (The multiphase design)  

 แบบแผนหลายระดับ เป็นการรวมกันระหว่างตามกาลเวลาและพร้อมกันในช่วงเวลา ที#

นกัวิจยัดําเนินการภายในโครงการที#ศกึษาที#อยูใ่นภาพรวมของวตัถปุระสงค์  วิธีการนี Bถูกใช้บ่อยในการ

ประเมินผล โครงการ ซึ#งมีลกัษณะเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นการใช้ช่วงเวลามาสนบัสนุน

การพัฒนา การดัดแปลง และประเมินผลซึ#งเป็นลกัษณะเฉพาะของโครงการ ตวัอย่างเช่น  ทีมของ

นกัวิจัยอาจต้องการช่วยลดอัตราการสูบบุหรี#ของเยาวชน ที#อาศัยอยู่ในชุมชนชาวอเมริกันพื Bนเมือง  

นกัวิจยัอาจเริ#มด้วยการศกึษาประเมินความจําเป็นด้วยข้อมลูเชิงคณุภาพ ที#จะให้เข้าใจถึงความหมาย

ของการสูบบุหรี#และสขุภาพจากมุมมองของเยาวชนในชุมชนนี B   นกัวิจัยอาจนําผลของการวิจัยมา

พฒันาเครื#องมือวดัและประเมินความแตกต่างของเจตคติในลกัษณะข้ามชุมชน  และในระยะที#สาม

นกัวิจยัอาจจะพฒันาบนฐานของสิ#งที#พวกเขาเรียนรู้ และตรวจสอบทั Bงคูด้่วยกระบวนการและผลลพัธ์ที#

ได้ของโครงการนี B ดงัภาพประกอบ 13 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 แบบแผนหลายระดบั (The multiphase design) 

  

 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าแบบแผนการวิจัยผสานวิธี มีลกัษณะที#แตกต่างกันซึ#งบางแบบแผน

จะดําเนินการวิจัยไปพร้อมกันระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ บางแบบแผนใน

ความสาํคญักบัการดําเนินการวิจยัตามลาํดบัก่อนหลงั ซึ#งอาจจะเริ#มด้วยการวิจยัเชิงคณุภาพและตาม

ด้วยการวิจยัเชิงปริมาณ หรือเริ#มด้วยการวิจยัเชิงปริมาณและตามด้วยการวิจยัเชิงคณุภาพ  

 สําหรับการวิจัยครั Bงนี B มีจุดมุ่งหมายของการวิจัย เพื#อทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที#เกิดขึ Bน

ภายใต้บริบทแวดล้อมที#ศึกษา และเพื#อพัฒนารูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรทางด้าน

บุคคล ตวัแปรด้านสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของ

บุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ จะเห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายการวิจัยนั Bน แบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ สว่นแรก

เป็นสว่นที#ต้องใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา เนื#องจากเป็นการทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที#

เกิดขึ Bนภายใต้บริบทแวดล้อมที#ศึกษา  ซึ#งในการวิจัยครั Bงนี B ซึ#งเป็นการทําความเข้าใจถึงการเข้าสู่

เส้นทางการทํางานอาสา รวมทั Bงเงื#อนไขที#เกี#ยวข้อง อนัเป็นเหตแุละผลของการทํางานอาสา และการคง

รูปแบบ 

วตัถปุระสงค์   

โดยสรุป 

 

การศกึษา 1: 

คณุภาพ 

 

การศกึษา �: 

ปริมาณ 

 

การศกึษา Z: 

ผสานวธีิ 
รายงาน รายงาน 
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อยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ส่วนที# 2 เป็นส่วนที#ต้องใช้การวิจัยเชิง

ปริมาณ เนื#องจากเป็นการพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของ ของตวัแปรทางด้านบุคคล ตวั

แปรด้านสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากร

มหาวิทยาลยัภาครัฐ ซึ#งเป็นการศกึษาความเป็นเหตุและผลของตวัแปรว่า มีตวัแปรอะไรบ้างที#เป็นตวั

แปรเหตุของพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในงานอาสา มีขนาดอิทธิพล และมีนัยสําคญัทางสถิติ

หรือไม่ อยา่งไร เพื#อให้มีความเชื#อมโยงกนัระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของการศึกษา

ในเรื#องเดียวกัน รวมทั Bงเพื#อตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ และให้ได้

ผลการวิจัยที#มีความลุ่มลกึละเอียด สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง อีกทั Bงยงัสามารถ

อธิบายปรากฏการณ์สูก่ลุม่ตวัอยา่งในวงกว้างได้เป็นอยา่งดี  

 ดงันั Bน ผู้วิจัยจึงใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) แบบแผนการ

สาํรวจตามกาลเวลา (The exploratory sequential design) ในการตอบคําถามวิจัย ซึ#งเป็นแบบแผน

ที#มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของการวิจยัครั Bงนี B แบบแผนการสํารวจตามกาลเวลา

นั Bน เริ#มต้นดําเนินการวิจัยด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื#อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในระยะแรก 

และนําผลที#ได้นั Bนมาตรวจสอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณในระยะต่อมา สําหรับการประยุกต์ใช้แบบ

แผนการสาํรวจตามกาลเวลา ของการวิจยัครั Bงนี B เริ#มต้นจากการวิจยัเชิงคณุภาพ เพื#อทําความเข้าใจถึง

การเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา และเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องกับการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการ

ทํางานอาสา วา่เป็นอยา่งไร รวมทั Bงค้นหามูลเหตุเกี#ยวข้องว่ามีอะไรบ้างที#เป็นสาเหตุ และเป็นผลของ

การทํางานอาสา การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยั โดยการวิจัยคุณภาพ ด้วย

การศกึษาเฉพาะกรณี (Case Study) ในกลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยั ที#อุทิศตนทํางานเพื#อสงัคม โดยที#

อาจทํางานด้วยตนเอง ทํางานร่วมกับกลุม่/ชมรม/องค์กรสาธารณะประโยชน์/ องค์กรที#ไม่หวงัผลกําไร 

เป็นที#รู้จักของบุคคลทั#วไป และ/หรือได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็นผู้อุทิศตนทํางานเพื#อสงัคม

อยา่งแท้จริง เพื#อให้ได้ข้อมลูสาํหรับตอบปัญหาการวิจยัที#ชดัเจน ครอบคลมุ และลุม่ลกึ รวมถึงให้ได้ตวั

แปรเงื#อนไขหรือปัจจยัสาเหตุของการทํางานอาสา การคงอยู่ในงานอาสา นําผลที#ได้นั Bนมาตรวจสอบ

ด้วยข้อมลูเชิงปริมาณ ในการกําหนดและนิยามตวัแปร กําหนดสมมุติฐานการวิจัย การสร้างเครื#องมือ

วดัตวัแปร เพื#อรวบรวมข้อมลู และทดสอบสมมุติฐาน นําไปสูก่ารอธิบายปรากฏการณ์สูก่ลุม่ตวัอย่าง

ในวงกว้างตอ่ไป 
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6. สรุปรายงานผลการศกึษาเส้นทางการทาํงานอาสา จากการลงสนามวิจัยเบื ?องต้น 

 การศกึษาเส้นทางการทํางานอาสา จากการลงสนามวิจัยเบื Bองต้นครั Bงนี B มีวตัถุประสงค์เพื#อ

ทําความเข้าใจถึงการเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา รวมทั Bงเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอันเป็นเหตุและผลของ

การทํางานอาสา และการคงอยูใ่นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ โดยใช้ระเบียบ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) กรณีศึกษาในครั Bงนี Bคือ บุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ วยั

ก่อนและหลงัเกษียณ ที#อุทิศตนทํางานเพื#อสงัคมโดยที#อาจทํางานด้วยตนเอง ทํางานร่วมกับกลุ่ม/ 

ชมรม/ องค์กรสาธารณะประโยชน์/ องค์กรที#ไม่หวงัผลกําไร เป็นที#รู้จักของบุคคลทั#วไป และ/หรือได้รับ

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็นผู้ อุทิศตนทํางานเพื#อสงัคมอย่างแท้จริง จํานวน 2 คน การเลือก

กรณีศกึษาแบบยดึจุดมุ่งหมายของการศกึษาเป็นหลกั (Purposeful Sampling) เพื#อให้ได้กรณีศึกษาที#

มีคณุลกัษณะตรงตามที#กําหนดไว้ ซึ#งผลการศกึษาจากการลงสนามวิจัยเบื Bองต้นครั Bงนี B จะเป็นสว่นหนึ#ง

ในการเพิ#มพนูองค์ความรู้เกี#ยวกับ เงื#อนไขที#เป็นเหตุและผลของการคงอยู่ในการทํางานอาสา อะไรที#ทํา

ให้บุคคลตดัสนิใจเข้ามาเกี#ยวข้องกับงานอาสา และยงัคงทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง สภาวะความคิด

ดงักล่าวเกิดขึ Bนได้อย่างไร มีอะไรเป็นปัจจัยเงื#อนไขที#สําคญัที#มัอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรม 

รวมทั Bงปัจจยัเงื#อนไขดงักลา่วจะเป็นแนวทางการกําหนดตวัแปรสาเหตขุองพฤติกรรมอาสา และการคง

อยูใ่นการทํางานอาสาในเบื Bองต้น ในการกําหนดกรอบการทบทวนเอกสารเกี#ยวกับตวัแปรที#ได้ รวมทั Bง

การนิยามความหมาย และวิธีการวัดตัวแปร สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณต่อไป สําหรับการนําเสนอ

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้สรุปผลการวิเคราะห์เป็นรายกรณีศกึษา ดงันี B  

 

 สรุปผลกรณีศึกษารายที�  1 โดยผู้ วิจัยใช้นามสมมติของกรณีศึกษารายที# 1 ว่า “V1”                      

ปัจจุบนั V1 เป็นประธานกรรมการมูลนิธิองค์กรที#ไม่แสวงหาผลกําไรแห่งหนึ#ง ที#ทํางานเกี#ยวกับการ

ช่วยเหลอืผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม การนําเสนอผลการศกึษาผู้วิจยัแบง่การนําเสนอออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที# 1 การเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา ตอนที# 2 เงื#อนไขเกี#ยวข้องอนัเป็นสาเหตุของการทํางาน

อาสา การคงอยูใ่นงานอาสา และตอนที# Z ผลอนัเกิดจากการทํางานอาสา และการคงอยูใ่นงานอาสา  

 ตอนที# 1 การเข้าสู้เส้นทางการทํางานอาสา  

 การเข้าสู้เส้นทางการทํางานอาสา ตามมมุมองของ V1 นั Bน เห็นว่าการเข้าสูก่ารทํางานอาสา

ของบุคคลนั Bน อาจเพราะเป็นผู้ ซึ#งประสบปัญหาด้วยตนเองโดยตรง ทําให้เกิดความคับแค้นหรือ

สะเทือนใจในเรื#องนั Bนๆ อนัเป็นสาเหตใุห้ต้องการทําอะไรบางอย่างเพื#อช่วยเหลือหรือปลดปลอ่ยสงัคม 

หรือเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสาโดยไม่มีปัญหาใดๆ แตเ่ป็นลกัษณะของความต้องการที#จะช่วยเหลือ
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ผู้ อื#น ซึ#ง V1 มองว่าตนเองเข้าสู่การทํางานอาสาด้วยลกัษณะนี B เพราะต้องการที#จะช่วยเหลือผู้ อื#น 

ช่วยเหลอืสงัคม 
 

 “การเข้าสู่เส้นทางการเป็นอาสาสมคัร ถ้ามอง มองคนอื#นก่อน บางคนเข้าสู่

เสน้ทางอาสาสมคัรเพราะว่าตวัเองอาจจะคบัแค้นหรืออาจจะมีสิ#งที#หมองใจหรือประสบ

ปัญหากับตวัเองโดยตรง ก็เลยคิดว่าอยากจะทําอะไรอย่างงี,เพื#อปลดปล่อยสงัคมใน

อนาคต ถ้ามองบคุคลเป็นสองประเภทหนึ#งนะ ประเภทหนึ#งคือประสบการณ์ตรง มีความ

สะเทือนใจกับเรื#องนั,นๆ ก็เลยเกิดความคิดที#อยากจะไปช่วย อีกประเภทหนึ#งคือไม่มีอ่ะ 

ถ้ามองกว้างๆ ใหญ่ ผมอยู่ประเภทที#ไม่มี ไม่ไดมี้ปัญหา...” 
 

 การเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสาของ V1 เริ#มจากครอบครัว ในการช่วยเหลือพ่อแม่แบ่งเบา

ภาระของครอบครัว โดยการช่วยดูแลเลี Bยงน้อง ช่วยเหลืองานบ้าน ช่วยงานซึ#งเป็นธุรกิจในครอบครัว 

นอกจากนั Bนยังให้การช่วยเหลือพี# ช่วยเหลือน้อง ญาติ ในเรื#องต่างๆ จากนั Bนเมื#อเข้าสูว่ยัเรียนก็เป็นผู้ ที#

อาสาช่วยครูทํางานต่างๆ ในโรงเรียน อีกทั Bงขณะที#ศึกษาอยู่ในระดบัอุดมศึกษาได้ทํากิจกรรมอาสาโดย

ร่วมเป็นอาสาสมัครในชมรมค่ายอาสาของมหาวิทยาลยั ในการพฒันาชนบท ซึ#งเข้าร่วมกิจกรรมอาสา

ดงักลา่วตั Bงแตเ่ริ#มเข้าศกึษาจนกระทั Bงจบการศึกษา หลงัจากนั Bนก็ยงักลบัเข้าไปทํางานอาสาเรื#อยมาเป็น

เวลากวา่ 10 ปี และปัจจุบนั V1 เป็นประธานกรรมการของมลูนิธิที#ไม่แสวงหาผลกําไรแห่งหนึ#ง เป็นมูลนิธิ

ที#ทํางานเกี#ยวกบัการช่วยเหลอืผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม 
  

 “...เริ#มที#จากในครอบครัว ก็ตอ้งไปช่วยพี# ช่วยนอ้ง ช่วยญาติอะไรอย่างงั,น แล้ว

ก็ในห้องเรียนในโรงเรียน รู้สึกภาคภูมิใจเลยถ้าครูอาจารย์ใช้ อือ..ถ้าอาจารย์ใช้ทํานู้น ทํา

นี, มนัพราว มนัต่างกบัตอนที#เราเป็นอาจารย์เองนะ เราก็จะเห็นกบันิสิตใช้สิบคนก็ไม่รู้จะ

มีซักคนคิดเหมือนเราแบบเมื#อก่อนไหม แล้วก็เวลามีกิจกรรมในสถานศึกษา โอ้โหจะ

ภูมิใจมากเลยถ้าได้เป็นหนึ#งในนั,นที#ได้ไปช่วยทําตรงนั,น ...... แต่ที#ภูมิใจก็คือนี#แหละใน

เรื#องของ..(การทํางานอาสาในมูลนิธิที#ทํางานเกี#ยวกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน

สงัคม)..” 
 

 ตอนที# 2 เงื#อนไขเกี#ยวข้องอนัเป็นสาเหตขุองการทํางานอาสา การคงอยูใ่นงานอาสา  

 จากการวิเคราะห์ข้อมลูของกรณีศึกษา พบว่า เงื#อนไขหรือเหตุที#ทําให้ V1 เข้าสูเ่ส้นทางการ

ทํางานอาสานั Bน ประการหนึ#งอาจมาจาก การอบรมเลี Bยงดจูากครอบครัว ซึ#งลกัษณะครอบครัวของ V1 

เป็นครอบครัวใหญ่ มีพี#น้องรวมทั Bงหมด 6 คน V1 เป็นบุตรคนที# 5 อีกทั Bงครอบครัวยงัประกอบกิจการที#

เป็นของตนเอง ทั Bงนี B V1 ได้รับการเลี Bยงดแูละถกูฝึกให้ต้องรับผิดชอบงานตา่งๆ มาตั Bงแตว่ยัเด็ก เช่นต้อง

รับผิดชอบในการดูแลน้อง ช่วยเหลืองานบ้าน ช่วยเหลือกิจการของครอบครัว ซึ#งกิจกรรมดงักลา่วได้
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หล่อหลอมและพัฒนาศกัยภาพความเป็นอาสาสมัครโดยไม่รู้ตัว นอกจากนั Bนขณะเมื#อศึกษาอยู่ใน

ระดบัอุดมศกึษา ยงัได้ร่วมทํากิจกรรมอาสา โดยการเข้าร่วมกับชมรมค่ายอาสาของมหาวิทยาลยั ใน

การพฒันาชนบท ซึ#งเข้าร่วมกิจกรรมอาสาดงักลา่วเรื#อยมาเป็นเวลากว่า 10 ปี จากที#กลา่วข้างต้นจะ

เห็นได้ว่าการอบรมเลี ?ยงดูจากครอบครัว การได้รับประสบการณ์การทํางานอาสาจาก

สถาบันการศึกษา เป็นเงื#อนไขประการหนึ#งที#ทําให้ V1 ได้เข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา และยงัคงอยู่

ในการทํางานอาสาอยา่งตอ่เนื#องถึงปัจจุบนั  
 

 “...อาจจะเป็นผลมาจากเลี,ยงดู ไอ้กลุ่มที#ไม่เกี#ยวอาจเป็นผลจากการเลี,ยงดู ผม

คิดว่าผมเป็นผลจากการเลี,ยงดู และก็เออ.. ด้วยความที#โตขึ,นมา ด้วยความที#มีความรู้สึก

ต้องแชร์ ต้องให้ เป็นวัยๆ จนถึงมหาวิทยาลยัเราก็ยงัอยากไปช่วยคนนั,นคนนี, มนัถูกโต

ขึ,นมาลกัษณะนั,น ก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสก็อยากจะช่วยสงัคม...” 
 

 ปัจจุบนั V1 เป็นผู้ ที#ก่อตั Bง และเป็นประธานกรรรมการของมูลนิธิที#ไม่แสวงหาผลกําไรแห่ง

หนึ#งซึ#งเป็นมูลนิธิที#ทํางานเกี#ยวกับการช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม ทั Bงนี Bมูลนิธิดังกล่าวเป็นงาน

อาสาที#สร้างความภาคภูมิใจให้กับ V1 มากที#สุด มูลเหตุของการก่อตั Bงมูลนิธิของ V1 เนื#องมาจาก

ต้องการสร้างระบบการศกึษาใหม่ โดยการรวมเอาผู้พิการที#มีหลากหลายแตกต่าง เข้ามาเรียนด้วยกัน 

เติมเต็มซึ#งกันและกัน ด้วยหลกัสูตรเดียวกัน เพื#อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่คุณธรรมให้กับ

เยาวชนทั Bงไม่พิการและพิการทุกประเภท ให้สามารถก้าวข้ามกรอบความคิด และอุปสรรคทั Bงด้าน

ร่างกายและจิตใจ ให้มีความเอื Bออาทร อดทน เสียสละและบําเพ็ญประโยชน์เพื#อสว่นรวม อันนําไปสู่

ความเข้าใจ และมิตรภาพระหว่างเพื#อมนุษย์ในทุกสงัคม ซึ#ง V1 กลา่วว่าเป็นความท้าทายเป็นอย่าง

มาก เพราะยงัไม่เคยมีใครทํามาก่อน รวมทั Bงยงัไม่มีทฤษฎี ไม่มีตําราที#นํามาอ้างอิงได้ อีกทั Bง ตลอด

ระยะเวลาวา่ 17 ปี ทีทํางานอาสาดงักลา่ว พบปัญหาและอุปสรรคมากมายที#ต้องเผชิญและแก้ไข โดย 

V1 มองว่าหากสามารถแก้ไขปัญหาในแต่ละช่วงไปได้ ปัญหาที#จะตามมาอีกในอนาคตก็จะหมดไป 

ปัญหาอุปสรรคนั Bนยงัเป็นเหมือนพลงัที#กระตุ้นให้ทํางานอาสามาอยา่งตอ่เนื#องยาวนาน จากที#กลา่วมา

ข้างต้นจะเห็นว่าเงื#อนไขหรือปัจจัยสาเหตุของการทํางานอาสา รวมทั Bงการคงอยู่ในงานอาสาอย่าง

ตอ่เนื#องยาวนาน ของ V1 นั Bนมาจาก อุปนิสัยที�ชอบช่วยเหลือผู้อื�น ที#ได้รับการสั#งสมหลอ่หลอมมา

ตั Bงวยัเด็ก ผา่นการกลอมเกลาจากสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศกึษา นอกจากนั Bนยงัมาจากความท้า

ทายในการสร้างสรรค์สิ#งใหม่ให้กับสงัคม อันเป็นแรงจูงใจที#จะนําสังคมนําไปสู่ความเข้าใจและ

มิตรภาพระหว่างเพื#อนมนุษย์ รวมทั Bงการที#เป็นบุคคลที#มีความสามารถในการเผชิญกับปัญหา 

สามารถปรับตวั ฟืBนคืนสูส่ภาพปกติ ภายหลงัเผชิญกับปัญหา อุปสรรค ความยากลําบากต่างๆ รวมทั Bง

เป็นผู้ที�รับรู้ถึงความสามารถของตนเอง รวมทั ?งเป็นผู้ที�มองโลกในแง่ดี เป็นผู้ที�มีความหวังต่อ
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สิ�งที�กระทํา อันเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของการทํางานอาสาสมัคร ซึ#งปัจจัย

เงื#อนไขเหลา่นี Bเป็นเสมือนแรงผลกัดนัให้ V1 เข้าสู้ เส้นทางการทํางานอาสา และคงอยู่ในการทํางาน

อาสามาอยา่งตอ่เนื#องยาวนานเรื#อยมา 
 

 “...เออ..ผมอยากจะสร้างระบบการศึกษาใหม่ เพราะว่าผมว่าโลกเราเนี#ยกําลงั

เฉไปอีกทางซึ#งมนัผิด ผิดธรรมชาติ...” 

 

 “...อันนี,ก็ระทึกใจมากเลย ไม่มีทฤษฎีใดไม่มีตําราไหนที#จะอ้างอิงมาได้ ก็ก็ 

ยากลําบากมาก กลวัมาก และก้อเราไม่รู้เลยว่าหนทางข้างหน้าเป็นอย่างไร แต่เมื#อมนัผ่าน

ไป พอมันผ่านไป ไอ้ความยากลําบากตรงนั,นอ่ะ มันกลายมาเป็นพลงั มันกลบัมาเป็นปิติ

ใช่ไหม ที#มนันึกถึงเมื#อไหร่มนัก็มีความสขุ ไอ้ความทรมานเหล่านั,นมนัก็หายไป ก็เลยลุก

ขึ,นมาต่อปีที#สอง...” 

 

 “...มนัก็จะเป็นปัญหาเก่าซํ,าๆ ฉะนั,น ก็กลบัมาว่าไอ้ความยากลําบากทกุปีเนี,ย

มนัผนักลบัมาเป็นความปิติ ผนักลบัมาเป็นพลงั ๆ มันก็เลยทําให้ต่อเนื#องทุกปี ๆ โดย

ทําไมมนัเกิดอย่างนั,น เพราะผมมองว่ามนษุย์เราเนี#ยมีข้อจํากดั ทกุคนมีข้อจํากดั...” 
 

 ตอนที# 3 ผลอนัเกิดจากการทํางานอาสา และการคงอยูใ่นงานอาสา  

 สาํหรับผลหรือสิ#งที#ได้รับจากการทํางานอาสา และการที#ยงัคงอยู่ในงานอาสาอย่างต่อเนื#อง 

จากการวิเคราะห์ข้อมลู พบวา่ ผลหรือประโยชน์ที#ได้รับจากการทํางานอาสา รวมถึงสิ#งที#ทําให้คงอยู่ใน

การทํางานอาสาอยา่งตอ่เนื#อง ของ V1 นั Bนได้แก่ ความสุข ความภาคภูมิใจ ที#ได้จากการช่วยเหลือผู้  

ความสขุที#ได้เห็นผลสําเร็จของงานอาสา ได้เห็นผลทางบวกที#เกิดขึ Bนกับกลุ่มผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม 

นอกจากนั Bน V1 ยังมองว่าผลของงานอาสาที#กระทํานั Bน ทําให้ตัวเองมี “วัคซีนชีวิต” ทําให้ชีวิตมี

ภูมิคุ้มกันจากปัญหาอุปสรรค จากสภาวะสะเทือนใจที#ได้พบเจอ อีกทั Bงยงัได้เรียนรู้ในเรื�องการให้

อภยัผู้อื�น รวมทั Bงการทํางานอาสายงัเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ซึ#งเกิดจาก

สมาชิกภายครอบครัวร่วมเป็นส่วนหนึ#งของการช่วยเหลือสังคม ร่วมเป็นส่วนหนึ#งของงานอาสา 

นอกจากนั Bนสิ#งที#ได้รับอีกประการหนึ#งคือ การได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กบับุคคลอื#นๆ    
 

 “...นอกจากจะได้สกิล ได้ ฮอบบี, เป็นอาชีพ สิ#งที#ได้แน่ๆ เลยที#ส่งผลเป็น out 

come ของแต่ละคนคือ ความภาคภูมิใจ โอ้โห...” 

 “...ทําให้เรามีวคัซีนชีวิต วคัซีนชีวิตของผมหมายถึงปัญหาต่างๆ ที#เราเคยเจอ

มานะ สภาวะสะเทือนใจต่างๆ ไปเจอคนพิกงพิการ พอหนักลบัมามนัเป็นวคัซีนทําให้เรา

เข้มแข็งได.้..” 
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 “...แล้วก็สิ#งหนึ#งที#ได้ก็คือเรื#องการให้อภยั บางทีโกรธมากเลย อือ.มนัก็ต้องให้

อภยั...” 

 

 “...กบัเออ..ครอบครัว ด้วยความที#ดึงครอบครัวมาช่วยด้วย ผมว่ามนัเป็นบุญ

นะ ลูกก็ช่วย ทําให้ลูกก็ อย่างงี,เราก็คุยกนัแต่เรื#องช่วยคน ตอนนี,ทั,งบ้านก็คุยถึงเรื#องช่วย

คน ก็คิดว่าเด็กโตขึ,นมาก็ไดลู้กที#ดีทีเดียว...” 

 

 “...พอขยับมาก็เป็นเพื#อนฝูง เพื#อนฝูงอ่ะ เราก็ดึงครอบครัวเพื#อนฝูงเข้ามา

ช่วยกนัทํางานดว้ย ฉะนั,นตรงนี,มนัก็เลยกลายเป็นครอบครัวบญุนะ เราๆ แต่เราไม่เคยพูด

หรอก   ทําแล้วได้บุญ ทําแล้วบุญมากเนี#ย ผมว่า แล้วๆ เราก็กลายเป็น family เป็น

เครือข่ายที# connect กนั กลุ่มเดียวกนัก็จะมาเจอกนั...” 

 

 สรุปผลกรณีศึกษารายที�  2 โดยผู้วิจัยจะใช้นามสมมติกรณีศึกษารายที# 2 ว่า “V2” การ

นําเสนอผลการศึกษาผู้ วิจัยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ส่วนที# 1 การเข้าสูเ่ส้นทางการ

ทํางานอาสาและการดํารงอยู ่ตอนที# 2 เงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอันเป็นเหตุและผลของการทํางานอาสาและ

การคงอยูใ่นงานอาสา ดงันี B 

 ตอนที# 1 การเข้าสู้เส้นทางการทํางานอาสา  

 การเข้าสู่เส้นทางอาสาของ V2 นั Bน เริ#มต้นจากครอบครัวที#ชอบช่วยเหลือผู้ อื#น มีปู่ เป็น

แบบอยา่งของการช่วยเหลอืสงัคม อีกทั Bงครอบครัวยงัให้การอบรมสั#งสอนในเรื#องการช่วยเหลือผู้ อื#นที#

ด้อยกว่าหรือลําบากกว่า ซึ#งทําให้ V2 เป็นผู้ ที#มีลกัษณะอุปนิสยัชอบช่วยเลือกผู้ อื#น อยากให้ผู้ อื#นมี

ความสุข สําหรับกิจกรรมอาสาสมัครที# V2 ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครและทํากิจกรรมอาสาอย่าง

ตอ่เนื#องจนถึงปัจจุบนัได้แก่ 1) การเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ#งเป็นการอาสาที#เข้าไปทําหน้าที#ในการ

ดูแลทุกข์สุขความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน ทั Bงนี B V2 ได้ร่วมอาสาเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านอย่าง

ต่อเนื#องมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี 2) ร่วมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ของสถาน

บริการสาธารณสขุในพื Bนที# ในการดแูลด้านสขุภาพของคนในหมู่บ้าน 3) อาสาเป็นผู้ดูแลและนําผู้ ป่วย

ไปยงัโรงพยาบาลเพื#อรับการรักษา  4) อาสาเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาการ เป็นที#ปรึกษาด้านวิชาการ แก่

บุคคลตา่งๆ รวมทั Bงเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี#ยวกบั “หวัเราะบําบดั” โดยจะบรรยายให้กับกลุม่

บุคคล องค์กรต่างๆ ทั#วประเทศ และ5) เป็นกรรมการและเลขานุการของชมรมคาทอริก โดยร่วมกับ

ชมรมในการติดตามเยี#ยมให้กําลงัใจคนป่วยในชมรม ซึ#งการทํากิจกรรมอาสาของ V2 ดงักลา่วข้างต้น
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นั Bนล้วนแล้วแต่ เป็นการกระทําที#ทําด้วยใจที#อยากช่ว ยเหลือผู้ อื#นให้มีความสุข โดยไม่ได้หวัง

ผลตอบแทนใดๆ 
 

 “แล้วงานอาสาสมคัรที#เราทําอยู่ขณะนี, ที#ทําอยู่ตั,งแต่เดิมจนถึงปัจจุบนันี,ก็คือ

งานอาสาสาธารณสขุ ที#ทํามาเกือบ 20 ปีแลว้ ขณะทํางานอยู่นี,ก็เป็นอาสาสมคัรอยู่ ต้อง

เข้าประชุมเดือนละครั,ง ไปช่วยเขา แล้วเวลาที#เราอยู่ที#บ้าน เราก็ดูแลคนในหมู่บ้านทั,ง

หมู่บ้านเลยค่ะ ช่วยดูแลเขาทั,งเรื#องทกุข์สขุ ความเป็นอยู่ คอยเป็นหูเป็นตาให้กบั กทม. 

แล้วอีกอย่างหนึ#ง ที#ๆ ทําอยู่ด้วยหน้าที#ก็เป็นกรรมการหมู่บ้าน ก็ทําอยู่ตั,งแต่เป็นหมู่บ้าน

เลย จนถึงปัจจุบนัก็ยงัทําหน้าที#เป็น กรรมการและเลขานกุารหมู่บ้านอยู่ ทํามาจะ 40 ปี

แล้วนะ ตั,งแต่เป็นหมู่บ้านก่อตั,งขึ,นมาก็ยังทําอยู่ และก็ อีกอย่างที#ไม่เคยขาดเลย 

ช่วยเหลือในเรื#องของการไปโรงพยาบาล คือเวลาที#ใครเจ็บป่วย จะต้องโทรมาหาคนแรก

...” 
 

 ตอนที# 2 เงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอนัเป็นสาเหตขุองการทํางานอาสาและการคงอยูใ่นงานอาสา 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกรณีศึกษา พบว่า ปัจจัยเงื#อนไขหรือเหตุที#ทําให้ V2 เข้าสู่

เส้นทางการทํางานอาสานั Bน ประการหนึ#งมากจากได้รับการอบรมเลี Bยงดู และปลกูฝังการมีนิสยัที#ชอบ

ช่วยเหลือคนอื#นและสงัคม อีกทั Bงยงัมีปู่  เป็นแบบอย่างในเรื#องของการช่วยเหลือคนที#ด้อยกว่าหรือมี

ความลาํบากกว่า คนที#ต้องการความช่วยเหลือประกอบกับ V2 เป็นผู้ ที#นบัถือศาสนาคริสต์และได้ยึด

หลกัคําสอนของศาสนาที#สอนให้รักคนอื#นเหมือนกับรักตวัเราเอง ยงัเป็นเหมือนพื Bนฐานทางจิตใจที#ทํา

ให้ V2 เป็นบุคคลที�ชอบช่วยเหลือผู้อื�น นอกจากนั Bน การได้รับการอบรมสั� งสอน การเห็น

แบบอย่างของคนในครอบครัว รวมทั ?งการยึดมั� นในหลักคําสอนของศาสนา  จึงเป็นปัจจัย

เงื#อนไขหนึ#งที#ทําให้ V2 เข้าสูเ่ส้นทางและร่วมทํากิจกรรมอาสาอยา่งตอ่เนื#องถึงปัจจุบนั 
 

 “เป็นประสบการณ์ที#ได้รับมาจากครอบครัวเดิม จริงแล้วครอบครัวเดิม ชอบ

ช่วยเหลือคนอื#นอยู่แลว้ คือก๋งเนี#ยเป็นคนเหมือนคนที#ก่อตั,งชุมชน ที#นี,พอก่อตั,งเนี#ยก็เป็นคน

ที#คิดว่า อีกอย่างเป็นคนขยนัมากๆ ย่าก็ขยนั ก็เหมือนกบัเป็นตวัแบบให้กบัลูกหลานแล้วจะ

สอนลูกหลานว่า อะไรที#เราช่วยเหลือคนอื#นๆ ได้ เราต้องทําก่อน อีกอย่างหนึ#งคือ นบัถือ

ศาสนาคริสต์ คือศาสนาคริสต์จะสอนว่าให้รักคนอื#นเหมือนกับรักตัวเราเอง อันนั,นก็

เหมือนกบัเป็นพื,นฐานหนึ#งที#เหมือนจะปทํูาให้จิตใจคนเราชอบช่วยเหลือคนอื#น รักคนอื#นก็

อยากช่วยเหลือเขาจริงไหมคะ อะไรก็ได้ที#เป็นงานที#ทําให้คนอื#นมีความสขุ เราจะทําไปเลย

...” 
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 สิ#งสําคญัอีกประการหนึ#งที# V2 เห็นว่าเป็นเงื#อนไขที#ทําให้บุคคลเข้าร่วมในการทํางานอาสา 

คือ บุคคลนั Bนต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นด้านการเงิน หากไม่มีความพร้อมก็จะเป็นปัจจัยที#

สง่ผลให้การทํางานอาสาหรือการช่วยเหลือผู้ อื#น เป็นไปอย่างไม่ราบรื#นหรือเป็นอุปสรรคขดัขวางการ

ทํางานอาสา และจากการวิเคราะห์ข้อมูลยงัพบว่า V2 เป็นผู้ ที#ดูแลสขุภาพของตนเองเป็นอย่างดี โดย

การออกกําลงักายอยา่งสมํ#าเสมอต่อเนื#อง อีกทั Bงยงัมีการดูแลสขุภาพจิตของตนเองโดยการท่องเที#ยว 

พบปะเพื#อนฝงู รวมทั Bงการร้องเพลงคาราโอเกะอยู่เป็นประจํา ซึ#ง V2 มองว่าบุคคลที#จะเข้ามาทํางาน

อาสาควรต้องมีความพร้อมทางด้านสขุภาพ มีสขุภาพที#สมบูรณ์แข็งแรงทั Bงสขุภาพกาย สขุภาพจิต จึง

จะทํางานช่วยเหลือผู้ อื#นได้เป็นอย่างดี นอกจากนั Bนเงื#อนไขสาเหตุที#สําคัญอีกประการหนึ#งที#ช่วย

สนบัสนนุสง่เสริมให้ V2 ทํางานอาสาสมคัรได้อยา่งต่อเนื#อง คือ การได้รับการสนบัสนุนจากครอบครัว 

ทั Bงนี Bครอบครัวของ V2 เป็นผู้ ที#คอยให้การสนบัสนนุในด้านตา่งๆ ทั Bงในด้านกําลงัใจ ด้านเวลา ซึ#งปัจจัย

เงื#อนไขหรือสาเหตุดงักลา่วทั Bง ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจหรือด้านการเงิน การมีสุขภาพที�

สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั ?งการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว จึงเป็นสาเหตุที#ทําให้ V2 เข้าสู่

เส้นทาง และทํางานอาสา คงอยูใ่นงานอาสาอยา่งตอ่เนื#องยาวนาน  
  

 “...สิ#งสําคญัที#สดุเราตอ้งไม่ขาดแคลน ตวันี,จะเป็นตวัที#กีดกั,น ถ้าเราทําเราไม่มี

อะไรที#จะช่วยซบัพอร์ตได ้เราไม่มีกําลงัเงิน ไม่มีอะไรเลย เราก็ช่วยเขาไม่ได.้..” 
 

 “...ในเรื#องของการที#มีจิตอาสา ร่างกายก็มีความรู้สึกว่าเราเองก็แข็งแรงขึ,น 

เจ็บป่วยไม่ได ้ก็ว่าอย่างงั,น เพราะถ้าเราป่วย คนอื#นก็จะป่วยหนกักว่าเรา เราๆ มีความรู้สึก

ว่าเราต้องทําตวัให้แข็งแรงออกกําลงักาย ออกกําลงักายทกุวนัคะ ถ้าไม่ไปเต้นรํา ไปออก

กําลงักายรํามวยจีนที#ศูนย์ของเคหะ...ถ้าวนัไหนไม่ได้ก็จะมีลู่วิ#งอยู่ที#บ้านในการออกกําลงั

กาย แล้วอาหารการกินข้อสําคญัคือเราต้องกินระมัดระวังด้วย อะไรที#เป็นเรื#องสุขภาพ

ตวัเองจะเข้าไปทนัทีเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื#องการล้างพิษก็ยงัไปเลย ล้างพิษตบั ล้างพิษอะไร

ต่ออะไร...” 
 

 “แลว้อีกอย่างครอบครัวไม่เคยว่ากล่าว ไม่เคยอะไรเลย ครอบครัวส่งเสริม เออ..

ขบัรถไปส่ง ไปตรงไหนไม่เคยขดั แทบไม่เคยอยู่บ้านเลยนะเป็นเดือนๆ อยู่บ้านซักสองวัน 

นอกนั,นจะไปช่วยคนนู้นคนนั,น ไม่เคยมีใคร..คือครอบครัวไม่ว่าแล้วยงัแถมช่วยเหลือ เรา

ด้วย เช่น เราไปไหนกลบัมาเราไม่ต้องซักเสื,อผ้าเอง ไม่ต้องมาทําอะไรเลย ไม่ต้องมาห่วง

เรื#องการกินของครอบครัวเลย เขาช่วยเหลือตวัเองได้ พ่อเขาจะเป็นที#ดูแลลูก ลูกติดต่อ 

ดงันั,นแม่จึงไปไหนได ้สะดวกสบายไม่ตอ้งกงัวล ก็เป็นอีกอนัหนึ#งที#ทําให้เราสามารถเป็นจิต

อาสาคนอื#นได้โดยไม่ต้องมาทําให้ครอบครัวคอยเดือดร้อน บางคนไปไหนไม่ได้เพราะคอย

กงัวล ตอ้งคอยดูแล ไม่มีอะไรในเรื#องนี,...” 
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 ตอนที# 3 ผลอนัเกิดจากการทํางานอาสา และการคงอยูใ่นงานอาสา 

 สาํหรับผลหรือสิ#งที#ได้รับจากการทํางานอาสาและการที#ยงัคงอยู่ในงานอาสาอย่างต่อเนื#อง 

จากการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า V2 ได้ให้ความหมายของการทํางานอาสา ไว้ว่าหมายถึง “การทุ่มเททั,ง

ร่างกาย จิตใจ โดยไม่หวงัสิ#งตอบแทนจากงานที#รับอาสา ทําให้คนอื#นพน้ทุกข์ ทําให้คนอื#นมีความสขุ 

ทําแต่สิ#งที#ดีๆ ให้คนอื#น ทําจนกว่างานที#รับอาสาจะสําเร็จลุล่วงด้วยดี”  ซึ#งจะเห็นได้ว่างานอาสานั Bน

เป็นงานที#ทําโดยไม่หวงัสิ#งตอบแทน แต่สิ#งที# V2 ได้กลบัคืนมาจากการทํางานอาสานั Bน คือ ความสุข 

ความภาคภมูิใจ การมีสุขภาพที�แข็งแรง รวมถึงได้เครือข่ายและเป็นที�ยอมรับของสังคม 
 

 “...เราก็อยากทําอยู่เรื#อยๆ เพราะทําแล้วมนัมีความสขุ สิ#งสําคญัที#สดุคือเรามี

ความสุข แล้วคนเขาก็จะสรรเสริญเยินยอให้ความสําคัญกับเราตลอดเวลา มันก็มี

ความสขุ เออ...ทําไมอาจารย์ยงัสวยอยู่ ยงัแข็งแรงอยู่เนอะ อะไรอย่างงี,” 

 

 “.....เหมือนกบัการหวัเราะบําบดัเนียจะทําให้เขาออกกําลงักายทั,งภายในและ

ภายนอก ทําให้กลา้มเนื,อมนัแข็งแรง ทําให้ปอดตอ้งหายใจ ฝึกหายใจได้ เพราะฉะนั,นหวั

เราบําบดัมนัเป็นอะไรที#คนเขาชอบ เป็นความภูมิใจเลยค่ะ...” 

 

 “...ก็เป็นที#ยอมรับของสงัคม อนันี,เป็นสิ#งสําคญัสดุ สงัคมยอมรับเรามาก ใน

เรื#องของการที#มีจิตอาสา ร่างกายก็มีความรู้สึกว่าเราเองก็แข็งแรงขึ,น...” 

  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกรณีศึกษาทั Bง � ราย ดังกลา่วข้างต้น สามารถสรุปถึงเส้นทาง

การเข้าสูก่ารทํางานอาสา และเงื#อนไขที#เกี#ยวข้อง อนัเป็นเหตแุละผลของการทํางานอาสา การคงอยู่ใน

การทํางานอาสา ดงัภาพประกอบ 14 
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เงื�อนไขหรือสาเหตุที�เกี�ยวข้อง

กับการทาํงานอาสา และการคง

อยู่ในงานอาสา 

 
การทาํงานอาสา และการคง

อยู่ในงานอาสา 
 

ผลหรือประโยชน์ที�ได้รับจาก

งานอาสา และการคงอยู่ใน

งานอาสา 
     

ด้านบุคคล  

- สถานะทางเศรษฐกิจ (V1) 

- ชอบช่วยเหลือผู้อื#น (V1, V2) 

- ภาวะสขุภาพ (V2) 

- แรงจงูใจอาสา (V1, V2) 

- การรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง (V1, V2) 

- มองโลกในแง่ดี (V1, V2) 

- มีความหวงัตอ่สิ#งที#กระทํา 

(V1, V2) 

- ความสามารถในการเผชิญ

ปัญหา (V1) 

ด้านสภาพแวดล้อม 

- การอบรมเลี Bยงดจูาก

ครอบครัว (V1, V2) 

- การเห็นแบบอย่างจาก

ครอบครัว (V2) 

- การได้รับการสนบัสนนุจาก

ครอบครัว (V1, V2) 

- ประสบการณ์การทํางาน

อาสาจากสถานศกึษา (V1) 

 V1- การอาสาช่วยเหลือภายใน

ครอบครัว และบุคคลรอบข้าง, 

อาสาสมคัรของชมรมคา่ยอาสา

ของมหาวทิยาลยั และมลูนิธิที#

ทํางานเกี#ยวกบัการช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาสในสงัคม   

 

 

 - ความสขุ  

- ความภาคภูมใิจ 

- ได้วคัซีนชีวติ  

- เสริมสร้างความสมัพนัธ์

ภายในครอบครัว  

- เสริมสร้างเครือขา่ย

ความสมัพนัธ์กับบคุคล

อื#นๆในสงัคม    

    

 V2- การอาสาช่วยเหลือภายใน

ครอบครัว และบุคคลรอบข้าง, 

คณะกรรมการหมูบ้่าน, 

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจํา

หมูบ้่าน, การบริการให้

คําปรึกษา, การให้บริการ

ช่วยเหลือ, การบริการวชิาการ 

และอาสาสมคัรในชมรมคาทอ

ริก 

 - ความสขุ  

- ความภาคภูมใิจ 

- การมีสขุภาพที#สมบรูณ์

แขง็แรง  

- ได้เครือขา่ยและเป็นที#

ยอมรับของสงัคม 

 

 

 

หมายเหต:ุ V1 หมายถงึ กรณีศกึษารายที# 1, V2 หมายถงึ กรณีศกึษารายที# 2 

 

ภาพประกอบ 14 สรุปถึงเส้นทางการเข้าสูก่ารทํางานอาสา และเงื#อนไขที#เกี#ยวข้อง อนัเป็นเหตแุละผล     

       ของการทํางานอาสา การคงอยูใ่นการทํางานอาสา จากการลงสนามวิจยัเบื Bองต้น  
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7. กรอบแนวคิดการวิจัยแบบผสานวิธี และรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตาม 

สมมตฐิานการวิจัย 

โครงสร้างหลกัของกรอบแนวคิดการวิจัยครั Bงนี B พัฒนามาจากวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี                 

(Mixed Methods Research) แบบสาํรวจตามลําดบั (Sequential Exploratory Design) ตามแนวคิด

ของ เครสเวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell; & Plano Clark. 2011) เพื#อตอบประเด็นปัญหาการวิจัย  

ซึ#งได้แบ่งการดําเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที� 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาเฉพาะ

กรณี (Case Study) มีจุดมุ่งหมายเพื#ออธิบาย และทําความเข้าใจถึงการเข้าสูก่ารทํางานอาสา และ

เงื#อนไขที#เกี#ยวข้องกบัการทํางานอาสา การคงอยูใ่นงานอาสา วา่เป็นอย่างไร ผ่านการรับรู้ การตีความ                        

ให้ความหมาย ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ วยัก่อนและหลงัเกษียณอายุ รวมทั Bงค้นหามูลเหตุ

เกี#ยวข้องว่ามีอะไรบ้างที#เป็นสาเหตุ และเป็นผลของการทํางานอาสา การคงอยู่ในการทํางานอาสา 

ผา่นมมุมองของบุคคลดงักลา่ว เพื#อให้ได้ข้อมลูสาํหรับตอบปัญหาการวิจยัที#ชดัเจน ครอบคลมุ และลุม่

ลกึ นําไปสู่การกําหนดและนิยามตัวแปร กําหนดสมมุติฐานการวิจัย การสร้าง เครื#องมือวัดตัวแปร                        

เพื#อรวบรวมข้อมูล และทดสอบสมมุติฐานด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ เพื#ออธิบายปรากฏการณ์สูก่ลุ่ม

ตวัอยา่งในวงกว้าง ทฤษฎีหลกัที#ใช้อธิบายเส้นทางการทํางานอาสานี B ผู้วิจัยอาศยัทั Bงทฤษฎีทางสงัคม

วิทยาและจิตวิทยาเป็นแนวทางในการทําความเข้าใจปรากฏการณ์ดงักลา่ว โดยทฤษฏีทางสงัคมวิทยา

ผู้วิจยัใช้มมุมองจากทฤษฎีโครงสร้างหน้าที# ที#มองปรากฏการณ์ทางสงัคมในภาพรวมในระดบัมหภาค 

ซึ#งมีตวัแทนการถ่ายทอดทางสงัคมที#มีความเกี#ยวข้องกบัความคิด ความเชื#อ และการกระทําที#เกี#ยวข้อง

กบัการทํางานอาสา และทฤษฎีปฎิสงัสรรค์สญัลกัษณ์ที#มองในระดบัปัจเจกบุคคลโดยการปฎิสงัสรรค์ 

ซึ#งเป็นการกระทําระหวา่งกนัของบุคคลผา่นการให้ความหมายในเชิงสญัลกัษณ์ เป็นแนวทางในการทํา

ความเข้าใจเส้นทางการทํางานอาสา และใช้ทฤษฎีจิตวิทยาที#เกี#ยวข้องกับบุคลิกภาพและคุณลกัษณะ

ภายในจิตใจ ของบุคคลที#ทํางานอาสา มาเป็นแนวทางในการทําความเข้าใจเส้นทางการทํางานอาสา 

ระยะที� 2 การวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถปุระสงค์เพื#อพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรม

อาสาที#สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ แนวคิดทฤษฎีหลกัที#

ผู้วิจยัใช้เพื#ออธิบายพฤติกรรม คือทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory) ของ 

แบนดรู่า (Bandura. 1986) ที#กลา่ววา่การเรียนรู้ทางสงัคม เป็นการเรียนรู้ที#เน้นที#การเปลี#ยนแปลงของ

พฤติกรรมภายใน โดยไม่จําเป็นที#จะต้องมีการแสดงออก ซึ#งแนวคิดพื Bนฐานของแบนดูรา เชื#อว่า

พฤติกรรมของมนษุย์มีปฏิสมัพนัธ์กบัปัจจัยหลกั 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ความคิด ความ

เชื#อ ความคาดหวงั ฯลฯ กบัปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม โดยแบนดรูาเน้นวา่พฤติกรรมของบุคคลที#มีการ

เปลี#ยนแปลง ไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่มาจากกระบวนการทางปัญญาด้วย 

พฤติกรรมของคนเราสว่นมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสงัเกต หรือการเรียนแบบจากตวัแบบ จะเห็นว่า
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แนวคิดการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคมนั Bน ได้อธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคลว่าเกิดจาก

สาเหตุหลกั 2 ประการคือ สาเหตุด้านบุคคล และสาเหตุด้านสภาพแวดล้อม ซึ#งผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้

ทฤษฎีดงักลา่วเพื#อกําหนดตวัแปรอิสระที#เป็นสาเหตุแห่งพฤติกรรม ทั Bงนี Bตวัแปรอิสระที#เป็นสาเหตุของ

การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ในการวิจยัครั Bงนี B สว่นหนึ#งได้มาจากการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที# 1 อีก

สว่นหนึ#งมาจากโมเดลการคงอยู่ในงานอาสา (Model of Sustained Volunteerism) ของเพ็นเนอร์ 

(Penner. 2002) ซึ#งเป็นโมเดลที#แสดงให้เห็นถึงกระบวนการของการตดัสินใจเป็นอาสาสมัคร การ

ทํางานอาสาในระยะเริ#มต้น และการคงอยู่ในงานอาสา หรือการเป็นอาสาสมัครที#ยั#งยืน รวมทั Bงแสดง

ให้เห็นถึงอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ของปัจจยัตา่งๆที#เป็นสาเหตทํุาให้บุคคลคงอยูใ่นงานอาสา และ

จากการทบทวนวรรณกรรมที#เกี#ยวข้อง ตวัแปรดงักลา่ว ประกอบด้วย 1) สาเหตุด้านพฤติกรรม และ

ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ พฤติกรรมอาสา การสนบัสนนุทางสงคม และสขุภาวะ 2) สาเหตุด้านบุคคล 

ได้แก่ แรงจูงใจอาสา และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเพื# อใช้เป็น

แนวทางสาํหรับการศกึษา ดงัภาพประกอบ 15 และรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตตุามสมมติุฐานการ

วิจยั ดงัภาพประกอบที# 16  

ทั Bงนี Bการกําหนดตวัแปรที#ศกึษาในการวิจัยครั Bงนี B ตวัแปรที#นํามาศึกษาสว่นหนึ#งเป็นตวัแปรที#

ได้มาจากการลงสนามวิจยัเบื Bองต้น โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึกับกรณีศึกษาตามคุณลกัษณะที#กําหนด

ไว้ เพื#อการกําหนดกรอบการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที#เกี#ยวในเบื Bองต้น ดงันั Bน ตวัแปรตามกรอบ

แนวคิดสามารถปรับเปลี#ยนหรือเพิ#มเติมตวัแปรได้ หากดําเนินการวิจยัในระยะ ที# 1 ซึ#งเป็นการวิจัยเชิง

คณุภาพ ดําเนินการแล้วเสร็จ 
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ระยะที� 2: การวิจยัเชิงปริมาณ – การพฒันารูปแบบเชิงความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา           

ที#สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 15 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

การคงอยู่ในการ

ทาํงานอาสา 
 

- ระยะเวลาที# ทํ างาน

อาสา 

- ความตั Bงใจที#จะคงอยู่

ในงานอาสา 
สุขภาวะ 

 

- สขุภาวะทางกาย 

- สขุภาวะทางจิต 

- สขุภาวะทางสงัคม 

- สขุภาวะทางปัญญา 

พฤตกิรรมอาสา 
 

- การช่วยเหลือผู้ประสบ

ความทกุข์ยาก 

- การช่วยเหลือบริการ

ผู้อื#นที#ไมใ่ช่บคุคลที#รู้จกั  

- กิจกรรมที#เกี#ยวข้องกับ

การแก้ไขปัญหาสงัคม 

- กิจกรรมที#เกี#ยวข้องกับ

การสร้างการมีสว่นร่วม 

ทุนทางจติวิทยาเชิงบวก 
 

- ความหวงั 

- การมองโลกในแง่ดี  

- การรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง 

- การปรับฟืBนคืนสภาพ 

  การได้รับการ

สนับสนุนทางสังคม 
 

- ด้านอารมณ์  

- ด้านข้อมลูขา่วสาร  

- ด้านทรัพยากร 

แรงจูงใจอาสา 
 

- การให้คณุคา่  

- การเข้าสงัคม  

- ก า ร ส น อ ง ค ว า ม

ต้องการของตนเอง  

- การปกป้องตนเอง 

กลุม่บคุลากรที#ปฏิบตังิานในมหาวทิยาลยั และกลุม่บคุลากรมหาวทิยาลยัเกษียณอาย ุ
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    ภาพประกอบ 16 รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นการ      

           ทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ตามสมมติุฐานการวจิยั 

 

 

การให้คณุค่า 

การเข้าสงัคม 

การทําความเข้าใจ

การปกป้องตนเอง 

ความหวงั 

การมองโลกในแง่ด ี

ความมั#นใจฯ 

การปรับฟืBนฯ 

ด้านอารมณ์ 

ด้านข้อมลูข่าวสาร 

ด้านทรัพยากร 

ช่วยเหลือบริการฯ 

แก้ไขปัญหาสงัคมฯ 

สร้างการมีส่วนร่วมฯ 

ความตั Bงใจฯ 

 

สุขภาวะ 

การสนับสนุน

ทางสังคม 

 

ทุนทางจิตวิทยา

เชิงบวกบวก 

 

การคงอยู่ในการ

ทาํงานอาสา 

 

พฤตกิรรม

อาสา 

 

แรงจูงใจอาสา 

สขุภาวะทางกาย 

สขุภาวะทางจิต 

สขุภาวะทางสงัคม 

สขุภาวะทาง

กลุม่บคุลากรที#ปฏิบตังิานในมหาวทิยาลยั และกลุม่บคุลากรมหาวทิยาลยัเกษียณอาย ุ

ระยะเวลาฯ 

ช่วยเหลือผู้ประสบฯ 
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8. สมมตฐิานการวิจัย 

 จากกรอบแนวคิดดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัได้กําหนดสมมติฐานการวิจยัเพื#อทําการทดสอบตาม

วตัถปุระสงค์การวิจยัในระยะที# 2 ที#ศกึษารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผล

ต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ เพื#อทดสอบความกลมกลืนของ

รูปแบบตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และการทดสอบความเท่าเทียมของรูปแบบตาม

สมมติฐานระหวา่งกลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐก่อนและหลงัเกษียณอาย ุดงันี B 

1. รูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐาน ที#ผู้ วิจัยพฒันาขึ Bนมีความกลมกลืนกับ

ข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยมีสมมติฐานยอ่ยตามเส้นทางอิทธิพลของตวัแปรตา่งๆ ดงันี B 

1.1 การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม สขุภาวะ และพฤติกรรมอาสา มีอิทธิพลทางตรง

ตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา 

1.2 แรงจูงใจอาสา สุขภาวะ และการสนบัสนุนทางสงัคม มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม

อาสา 

1.3 ทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะ 

1.4 การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม แรงจูงใจอาสา มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคงอยู่ใน

การทํางานอาสา โดยผา่นพฤติกรรมอาสา 

1.5 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมอาสา การคงอยู่ในการ

ทํางานอาสา ผา่นสขุภาวะ 

2. รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางาน

อาสา มีรูปแบบความสัมพันธ์มีลักษณะไม่แปรเปลี#ยนระหว่างกลุ่มบุคลากรที#ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลยั และบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ แต่จะมีความแปรเปลี#ยนของค่าพารามิเตอร์ที#

ทดสอบ 

3. คา่เฉลี#ยตวัแปรแฝงในรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการ

คงอยู่ในการทํางานอาสา ระหว่างกลุ่มบุคลากรที#ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากร

มหาวิทยาลยัเกษียณอาย ุแตกตา่งกนั 
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บทที� 3 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื#องนี B ผู้ วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) แบบสํารวจตามลําดับ 

(Exploratory Sequential Design) ตามแนวคิดของ เครสเวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell; & Plano 

Clark, 2011) แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือระยะที# 1 การศึกษาเส้นทางของการทํางานอาสา และ

การคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการ

ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เพื#อทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที#ขึ Bนภายใต้บริบทแวดล้อมที#ศึกษา 

เป็นพื Bนฐานในการวางแนวคิด นิยามตวัแปร รวมถึงการสร้างเครื#องมือ เพื#อศึกษาและทดสอบสมมุติฐาน

ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ที# ดําเนินการในระยะที# 2 ของการวิจัย ซึ#งเป็นการพัฒนารูปแบบ

ความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากร

มหาวิทยาลยัภาครัฐโดยผู้วิจยัแบง่การนําเสนอวิธีดําเนินการวิจยัตามระยะของการวิจยั ดงันี B 

 

ระยะที�  1 เส้นทางการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยั

ภาครัฐ 

 การวิจัยระยะที# 1 มีจุดมุ่งหมาย เพื#อทําความเข้าใจถึงการเข้าสู่เส้นทางการทํางานอาสา 

รวมทั Bงเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอันเป็นเหตุและผลของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา 

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิ ธีการศึกษาเฉพาะกรณี  

(Case Study) เป็นวิธีการแสวงหาความรู้ความจริงจากกรณีศึกษา นํามาทําการวิเคราะห์และ

ตีความหมาย โดยมีเป้าหมายหลกัเพื#อต้องการศกึษาหรือเรียนรู้ และทําความเข้าใจปรากฏการณ์ จาก

กรณีที#สนใจเป็นการเฉพาะ การวิจยัระยะที# 1 มีวิธีดําเนินการวิจยั ดงันี B 

 

ส่วนที� 1 กรณีศึกษา (Case Study) ในการวิจัย 

 ลักษณะของกรณีศึกษา: เนื#องจากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี 

ดงันั Bน จึงต้องศึกษาจากกรณีศึกษา หรือผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ ที#มีประสบการณ์ตรงเกี#ยวกับเรื#องที#ศึกษา 

(Information-rich cases) มีความเต็มใจและสมัครใจในการให้ข้อมูลในฐานะกรณีศึกษาหรือผู้ ให้ข้อมูล

สําคญั (Key informants) เพื#อการรวบรวมข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่ม

ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญในการวิจัยครั Bงนี B คือ กลุ่มบุคลากรที#ทํางานอยู่ในมหาวิทยาลยัภาครัฐ และกลุ่ม

บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ โดยมีเกณฑ์คดัเลือกกลุม่ผู้ ให้ข้อมูลสําคญั (Inclusion criteria) คือ 

1) เป็นบุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลยั หรือบุคลากร มหาวิทยาลยัเกษียณอายุ ของมหาวิทยาลยั
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ภาครัฐที#มีที#ตั Bงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เป็นบุคคลที#เสียสละอุทิศตนทํางานเพื#อสงัคม ด้วยการ

ทํางานอาสาด้วยตนเอง หรือทํางานร่วมกับองค์กรที#ไม่หวังผลกําไร ตั Bงแต่ 10 ปีขึ Bนไป และ3) ได้รับ

รางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติว่าเป็นผู้อุทิศตนทํางานอาสาเพื#อสงัคม และเป็นที#รู้จักของบุคคลทั#วไปว่าเป็น

บุคคลที#อุทิศตนทํางานอาสาเพื#อสงัคมอย่างแท้จริง  

 การเลือกกรณีศึกษา: การเลือกกรณีศึกษาหรือผู้ ให้ข้อมูลสําคญัในการวิจัยครั Bงนี B ทําการ

เลือกแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลกั (Purposeful Sampling) (Creswell. 2007: 75) 

จํานวน 6 คน (Stake. 2006: 22) เพื#อให้ได้กรณีศกึษาหรือผู้ ให้ข้อมูลสําคญัที#มีคุณลกัษณะตรงตามที#

กําหนดไว้ โดยเน้นบุคคลที#สามารถถ่ายทอดประสบการณ์อย่างลกึซึ Bงตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย 

สามารถสะท้อนถึงประสบการณ์การเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสาผ่านช่วงวยัต่างๆ รวมทั Bง  สามารถ

สะท้อนถึงปัจจัยเงื#อนไขที#ทําให้เข้าสู่เส้นทางการทํางานอาสา และยงัคงทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง

ยาวนาน  

 

ส่วนที� 2 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

 เครื�องมือ: การวิจยัในระยะที# 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื#องมือที#สําคญัที#สดุของการวิจัย 

คือ นักวิจัย ที#ต้องมีประสบการณ์รวมถึงความสามารถในการเก็บข้อมูล นอกจากนั Bนเพื#อให้ได้ข้อมูลที#

ครบถ้วนตามประเด็นที#ต้องการและให้มีความลื#นไหลในการสมัภาษณ์  ในกระบวนการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ผู้ วิจัยจึงได้ทําการรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารต่างๆ ที#เกี#ยวข้องกับกรณีศึกษา และทํา

การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) เพื#อทําความเข้าใจเชิงลกึเกี#ยวกับการเข้าสู่เส้นทางการ

ทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ว่าเป็นอย่างไร มีเงื#อนไขเกี#ยวข้องอะไรบ้างที#เป็นเหตุ

และผล ของการทํางานอาสา และคงอยูใ่นการทํางานอาสาอย่างต่อเนื#องยาวนาน ทั Bงนี Bในระหว่างที#ทํา

การสมัภาษณ์ ผู้วิจัยจะทําการจดบนัทึกภาคสนาม และทําการบนัทึกเทป (กรณีได้รับอนุญาตจากผู้ ให้

สมัภาษณ์) โดยผู้วิจยัได้เตรียมความพร้อมของเครื#องมือตา่งๆ ที#ใช้ในการวิจยั ดงันี B 

1. อุปกรณ์สาํหรับบนัทกึเสยีง  

2. อุปกรณ์สาํหรับจดบนัทกึภาคสนาม 

3. แบบสมัภาษณ์ ซึ#งเป็นแนวคําถามในการสมัภาษณ์เกี#ยวกับ การเข้าสูเ่ส้นทางของการ

ทํางานอาสา มลูเหตเุกี#ยวข้องที#เป็นเหตแุละผลของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา 

เป็นแบบสมัภาษณ์ที#ผู้วิจยัสร้างขึ Bนเอง ประเด็นหลกัของแนวคําถาม ได้แก่ การซักถามเกี#ยวกับประวติั

สว่นตวัของผู้ให้ข้อมลูสําคญั  ประเด็นที#เกี#ยวข้องกับประสบการณ์ของการทํางานอาสา ลกัษณะของ

งานอาสา และประเด็นที#เกี#ยวข้องกบัมลูเหตทีุ#เป็นสาเหต ุและผลของการเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา

และคงอยูใ่นการทํางานอาสา 
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์: โดยเริ#มจากสร้างแบบสมัภาษณ์ขึ Bนตาม

กรอบแนวคิด จุดมุ่งหมายการวิจยั จากนั Bนนําแบบสมัภาษณ์ที#สร้างขึ Bนไปตรวจสอบความเที#ยงตรงเชิง

เนื Bอหา โดยผู้ เชี#ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ และด้านพฤติกรรมศาสตร์ จํานวน 6 ท่าน (รายนาม

ผู้ เชี#ยวชาญแสดงในภาคผนวก ก) เป็นผู้พิจารณา เมื#อผู้ เชี#ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิง

เนื Bอหาเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยจึงนําแบบสมัภาษณ์กลบัมาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา และนําแบบ

สมัภาษณ์ไปทดลองใช้จริงกับบุคคลากรของมหาวิยาลยัภาครัฐ ที#มีคุณสมบติัตรงกับกรณีศึกษาที#ได้

กําหนดไว้ เพื#อนําข้อมลูมาวิเคราะห์ และเพื#อพฒันาทกัษะในการสมัภาษณ์เชิงลกึของผู้วิจัย และเพื#อ

ปรับแนวการสมัภาษณ์ให้เหมาะสมก่อนที#จะนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจริง 

 

ตัวอย่างแนวคาํถามเพื�อการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 แนวคําถามสําหรับการสมัภาษณ์เชิงลึก เป็นแนวคําถามที#ไม่เคร่งครัดในเรื#องโครงสร้าง                      

มีลกัษณะเป็นคําถามที#เปิดกว้าง และมีหวัข้อการสมัภาษณ์ไว้เป็นหลกั แต่อย่างไรก็ตามแนวคําถามที#

ได้กําหนดไว้นี B เป็นเพียงกรอบการสมัภาษณ์ที#กําหนดไว้เบื Bองต้น เพื#อให้ได้ข้อมูลที#ตอบวตัถุประสงค์

ของการวิจยั ประเด็นในการถามสามารถยืดหยุน่และปรับเปลี#ยนได้ตามสถานการณ์และลกัษณะของ

ผู้ให้ข้อมลูสาํคญั ตวัอยา่งของแนวคําถาม เช่น   

 

ประเด็นในการถาม 
วตัถปุระสงค์ของการ

ถาม 

คําถามหลกั 

(Main questions) 

คําถามเพื#อขอรายละเอียด 

(Probing questions) 

ประวัติส่วนตัวของ

ผู้ให้ข้อมลู 

เพื#อให้ทราบถึงประวัติ

หรือข้อมูลทั#วไปเบื Bองต้น 

ของผู้ให้ข้อมลูสาํคญั  

ขอให้ท่านช่วยเลา่ประวติั

สว่นตวัพอสงัเขป 

- ปร ะ วั ติ ด้ า น คร อ บค รั ว 

ปร ะวั ติ ด้ า นก าร ศึก ษ า 

ประวัติ ด้านการทํางาน  

เป็นต้น 

ปร ะ สบก า รณ์ ก า ร

ทํางานอาสา 

เ พื# อ ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง

ประสบการณ์การทํางาน

อ า ส า ขอ ง ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล

สําคัญ ตั Bงแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน  ว่ า ไ ด้ทํ างา น

อาสาอะไรบ้าง งานนั Bนมี

ลกัษณะเป็นอย่างไร 

ช่วยเล่าถึงประสบการณ์

การ ทํา งานอา สาขอ ง

อาจารย์ ตั Bงแต่อดีตจนถงึ

ปัจจบุนั 

- เริ# มต้นทํางานอาสาครั Bง

แรกตั Bงแต่เมื#อไร, งานที#ทํา

ตอนนั Bนมีลกัษณะอย่างไร, 

เ ข้ า ม า ทํ า ง า น นั Bน ไ ด้

อย่างไร 

- งานอาสาในช่วง..(วัยเด็ก/

วั ย เ รี ย น / วั ย ทํ า ง า น /

ปั จ จุ บั น )  มี ลั ก ษ ณ ะ

อย่างไร, เข้ามาทํางานนั Bน
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ประเด็นในการถาม 
วตัถปุระสงค์ของการ

ถาม 

คําถามหลกั 

(Main questions) 

คําถามเพื#อขอรายละเอียด 

(Probing questions) 

ได้อย่างไร  

เงื#อนไขของการเข้าสู่

เส้นทางการทํางาน

อ า ส า  แ ล ะ ยั ง ค ง

ทํางานอาสาอย่าง

ต่อเนื#อง 

เพื#อให้ทราบถึงเงื#อนไขที#

เ ป็น เหตุของการเ ข้าสู่

เส้นทางการทํางานอาสา 

และยังคงทํางานอาสา

อย่างต่อเนื#อง 

ช่วยเล่าถึงเงื#อนไขหรือ

มูล เหตุจู ง ใ จ  ที# ทํ า ใ ห้

อ า จ า ร ย์  ร่ ว ม ทํ า งา น

อาสา และยังคงทํางาน

อย่างต่อเนื#องมาจนถึง

ปัจจบุนั  

- เ งื# อ น ไ ข ที# ทํ า ใ ห้ ส น ใ จ

ทํางานอาสา, มีอะไรเป็น

แรงบันดาลใจให้อยากทํา, 

อ ะ ไ ร เ ป็ น สิ# ง ที# ทํ า ใ ห้

ตัดสิน ใ จ เ ข้า ม าทํ างา น

อาสา เป็นต้น 

ผลหรือประโยชน์ที#

ได้รับจากงานอาสา 

และจากการทํางาน

อาสาอย่างต่อเนื#อง 

ผลหรือประโยชน์ที#ได้รับ

จากงานอาสา และจาก

การทํางานอาสาอย่าง

ต่อเนื#อง 

ช่วยถึงผลหรือประโยชน์

ที#ได้จากงานอาสา  

- ปร ะโย ชน์ที ไ ด้จา กงา น

อ า ส า  มี อ ะ ไ ร บ้ า ง , 

ปร ะ โย ช น์ที# ไ ด้ จ าก ก า ร

ทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง

มีอะไรบ้าง 

 

 ส่วนที�  3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตรวจสอบความ

น่าเชื�อถือของข้อมูล 

เนื#องจากการวิจัยในระยะที# 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี ซึ#งในทาง

ปฏิบติัจริงการดําเนินกิจกรรมการวิจัยในขั Bนตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระทําข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบความน่าเชื#อถือของข้อมูลนั Bน มีสภาพลกัษณะการดําเนินไปอย่างต่อเนื#อง                  

เป็นพลวตั และยืดหยุ่น ปรับเปลี#ยนได้ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์เงื#อนไขต่างๆ ขณะทําการศึกษา

วิจยัอยู่ในสนามวิจัย กิจกรรมการวิจัยในขั Bนตอนดงักลา่วยงับูรณาการเชื#อมโยงกันอย่างกลมกลืน ไม่แยก

ขาดเป็นอิสระออกจากกันได้ ซึ#งในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะต้องทําการวิเคราะห์ข้อมูลและ

ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูไปพร้อมๆกนั ในการวิจัยครั Bงนี B ผู้วิจัยได้แบ่งการนําเสนอรายละเอียดของ

แตล่ะขั Bนตอน เพื#อความสะดวกของการนําเสนอรายละเอียดต่างๆ และงา่ยตอ่การทําความเข้าใจ ดงันี B   

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ของการวิจัยระยะที# 1 ผู้ วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มี

ขั Bนตอนการดําเนินการ ดงันี B 

1. การกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูลสําคญั โดยทําการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จาก

เอกสาร ประวติัสว่นบุคคล และผลงานต่างๆ รวมถึงเวปไซต์ขององค์กรเกี#ยวกับงานอาสา เพื#อศึกษา
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ข้อมลูทั#วไปของกรณีศกึษา และทําการกําหนดเกณฑ์สําหรับการคดัเลือกผู้ ให้ข้อมูลสําคญั (Inclusion 

Criteria) 

2. การเตรียมเครื#องมือที#ใช้ในการวิจัย โดยผู้ วิจัยกําหนดประเด็นปัญหาวิจัยไว้ในเบื Bองต้น 

และจดัทําเป็นแนวคําถามเพื#อการสมัภาษณ์เชิงลกึ และทําการตรวจสอบคณุภาพของแนวคําถาม โดย

ให้ผู้ เชี#ยวชาญเป็นผู้ตรวจความตรงเชิงเนื Bอหา วา่ตรงตามวตัถปุระสงค์การวิจัยหรือไม่ นําไปทดลองใช้

จริงกบับุคคลากรของมหาวิยาลยัภาครัฐ ที#มีคณุสมบติัตรงกบักรณีศกึษาที#ได้กําหนดไว้ นํามาปรับแนว

คําถามเพื#อพฒันาทกัษะในการสมัภาษณ์เชิงลกึของผู้วิจยั ก่อนนําแนวคําถามไปใช้ในสถานการณ์จริง 

พร้อมทั Bง ดําเนินการทําหนงัสอืขอจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ จากสถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและ

วิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. การติดต่อประสานเพื#อขอสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคญั โดยผู้วิจัยทําการติดต่อประสานกับ

ผู้ ให้ข้อมูลสําคญัที#ตรงตามเกณฑ์ที#กําหนดโดยตรง เพื#อขออนุญาตสมัภาษณ์ โดยผู้วิจัยทําการแนะนํา

ตนเอง รวมทั Bงชี Bแจงถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ เหตุผลของการเลือกผู้ ให้ข้อมูลสําคัญเพื#อ

สมัภาษณ์ และประโยชน์ที#คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ทั Bงนี B เมื#อได้รับการตอบรับการสมัภาษณ์ ผู้วิจัย

จึงทําการนดัหมาย วัน เวลา สถาน ในการสมัภาษณ์ หลงัจากนั Bน จึงดําเนินการทําหนงัสือขออนุญาต

สมัภาษณ์ จากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ เพื#อทําการ

สมัภาษณ์อยา่งเป็นทางการ ตามวนั เวลา สถานที# ที#ได้นดัหมายไว้ 

4. การลงสนามและเก็บข้อมูล โดยดําเนินสมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ ตามเวลา 

สถานที#  ที#นดัหมายไว้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้สมัภาษณ์ด้วยตนเองทุกราย ในขั Bนเริ#มต้นการสมัภาษณ์เป็นการ

แนะนําตัวผู้ สมัภาษณ์ แนะนําวัตถุประสงค์การวิจัย รวมถึง ขออนุญาตบันทึกเสียงการสมัภาษณ์ 

ต่อจากนั Bนจึงเป็นการซักถามตามแนวการสมัภาษณ์ที#เตรียมไว้ ซึ#งเป็นคําถามปลายเปิดที#เน้นให้ผู้ ให้

ข้อมูลสําคญัได้ถ่ายทอดเรื#องราวที#เกี#ยวข้องกับงานอาสาอย่างเปิดกว้างและยืดหยุ่น และเมื#อทําการ

สมัภาษณ์เสร็จเรียบร้อย ผู้วิจยัจะทําการถอดเทปที#บนัทึกเสียงทําการจดบนัทึกในลกัษณะคําต่อคําเพื#อ

รักษาข้อมลูให้เป็นข้อมูลที#จริงมากที#สุด และตรวจสอบว่าข้อมูลที#ได้รับยงัไม่ครบถ้วนหรือไม่ครอบคลมุ

ในประเด็นใดบ้าง หากพบว่ายงัไม่ครอบคลมุประเด็น ผู้ วิจัยจะติดต่อกลบัไปยงัผู้ ให้ข้อมูลสําคัญเพื#อ

สอบถามเพิ#มเติมผ่านการคุยทางโทรศัพท์ หรือทําการนัดหมายขอสมัภาษณ์เพิ#มเติมกับผู้ ให้ข้อมูล

สาํคญัอีกครั Bงหนึ#ง     

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั Bงนี B ผู้ วิจัยจะทําไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและทํา

หลงัจากการเก็บข้อมูลสิ Bนสดุลง โดยผู้วิจัยจะไม่แยกกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลออกจากการวิเคราะห์

ข้อมลู ซึ#งจะทําการเก็บข้อมลูไปพร้อมๆกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อนําข้อมูลมาพิจารณาว่ายงัขาดประเด็น
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ใดบ้าง เพื#อทําการขออนญุาตเก็บข้อมลูเพิ#มเติมจากกรณีศกึษาเพิ#มอีกครั Bง เพื#อสร้างข้อสมมติฐานชั#วคราว 

(Work Hypothesis) และเพื#อสร้างข้อสรุปเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎี ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

ซึ#งการวิจยัครั Bงนี Bทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของ ไมล์และ ฮูเบอร์แมน (Miles; & Huberman, 1994: 

10 - 11) ที#ได้เสนอแนะถึงขั Bนตอน การจัดการกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั Bนตอน 

ดงันี B  

1) การลดข้อมูล (Data Reduction) เป็นกระบวนการคดัเลือก การทําให้ข้อมูลอยู่ในรูปที#

เข้าใจงา่ย การยอ่ความ และการแปลงข้อมูลดิบให้พร้อมสําหรับการนําไปใช้ในขั Bนตอนต่อไป การจัด

กระทํากับข้อมูลด้วยการลดข้อมูลนี B รวมถึงก่อนที#จะเริ#มทําการวิจัยก็ต้องมีการวางแผนเกี#ยวกับแนว

ทางการลดข้อมลูตั Bงแตก่ารระบุกรอบแนวคิดการวิจยั กรณีศกึษาที#ต้องการทําวิจยั ปัญหาการวิจัยและ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที#เหมาะสมแล้ว สิ#งที#ผู้ วิจัยกระทําในการลดข้อมูลคือ การเขียนสรุป การให้

รหสั (Coding) การร่างหวัข้อย่อยที#เกี#ยวข้อง การจัดกลุม่ การสร้างหลกัในการจําแนกกลุม่ของข้อมูล 

การเขียนบนัทกึเพื#อเตือนความจําหรือความคิดที#ร่างไว้ กระบวนการเหลา่นี Bผู้วิจยัเริ#มกระทําตั Bงแตมี่การ

เก็บข้อมลูในครั Bงแรกไปจนกวา่งานวิจยัในครั Bงนั Bนจะสาํเร็จออกมาเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์  

 ตัวอย่างการลงรหัสเพื�อวิเคราะห์ข้อมูล: เป็นกระบวนการทอนข้อมูลลงภายหลงัที#ผู้ วิจัยได้

อ่านข้อมลูที#จดัระเบียบอยา่งละเอียด เพื#อค้นหาข้อความที#มีความหมายตรงประเด็นกับคําถามวิจัย ที#ได้

จากการสมัภาษณ์ ทําการกําหนดรหสัแทนความหมายของกลุม่ข้อความเหลา่นั Bน ในการลงรหสัของการ

วิจยัครั Bงนี B เป็นการลงรหสัแบบอุปนยั (Inductive coding) โดยไม่มีการกําหนดรหสัไว้ลว่งหน้าเนื#องจาก

จะสร้างข้อจํากัดของข้อมูลที#ค้นพบใหม่และมีความน่าสนใจ ข้อความที#ให้ความหมายในลักษณะ

คล้ายกันจะใช้รหัสที#เหมือนกัน หลงัจากนั Bนนําชุดข้อความที#ให้รหสัเรียบร้อยแล้วมาเชื#อมโยงและหา

ความสัมพันธ์รวมเป็นกลุ่มของประเด็น โดยในการวิเคราะห์จะจัดกลุ่มประเภทของข้อความที#มี

ความสมัพนัธ์กนัทางความหมาย ทั Bงนี Bผู้วิจยัได้แสดงตวัอยา่งขั Bนตอนการลงรหสัเพื#อวิเคราะห์ข้อมูล ตาม

ภาพประกอบ 17    
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คําถาม: การทํางานอาสาเพื#อช่วยเหลือสงัคม ของ (ชื#อผู้ ให้ข้อมูล

สาํคญั) มีปัจจยัอะไรบ้างครับ ที#เป็นเหมือนเงื#อนไข หรือสาเหตุของ

การทํางานอาสาอย่างต่อเนื#องมาจนถงึปัจจบุนั 

คําตอบ: ถ้าจะเอาศาสนามาพูดมันก็ถูกเหมือนกันนะ ตัวแบบคือ

ศาสนาพทุธ คําสอนของพระพทุธเจ้า นั#นแหละคือคําสอนที#ถูกต้อง

เลย คือตวัแบบ คือต้องช่วยเหลือซึ#งกันและกันช่วยเหลือคนอื#น 

ช่วยเหลือคนที#ตกทกุข์ได้ยากนะครับ ยิ#งอ่านคําสอนของพุทธเจ้า

ยิ#งซึ Bงใหญ่ ก็ยิ#งมาเรียนครูมีคําๆนึง คําว่า สุขภาวะ คําศัพท์

ทางด้านจิตวิทยา คือความสําเร็จด้านกาย ด้านใจ ด้านปัญญา 

ด้านสังคม ถูกมัHยครับ สี#ตัวเนีHยะ เฮ้ย มีสมบูรณ์แล้วเนี#ย เรา

มากกว่าเขา การให้ก็เกิดขึ,นไง 
 

ภาพประกอบ 17 ตวัอยา่งขั Bนตอนการลงรหสัเพื#อวิเคราะห์ข้อมลู 

 

2) การจดัรูปข้อมลู (Data Display) เป็นการสร้างรูปแบบข้อมลูที#สามารถสื#อสารกบัผู้อ่านให้

เข้าใจได้ง่าย ซึ#งเป็นผลมาจากการเชื#อมโยงและหาความสมัพันธ์ รวมเป็นกลุ่มของประเด็นตาม

ประเด็นปัญหาวิจยั การจดัรูปข้อมลูนี Bเกิดขึ Bนนบัตั Bงแตผู่้วิจยัเริ#มเก็บข้อมูล ผู้วิจัยก็เริ#มวางแผนนําเสนอ

ข้อมลูด้วยการจดัรูปที#เหมาะสมแก่ผู้อ่าน เพื#อช่วยให้งานน่าสนใจและเข้าถึงผู้อ่านได้ง่ายขึ Bน  โดยการ

นําเสนอในรูปของการพรรณนา ตาราง และแผนภาพ 

3) การร่างข้อสรุปและการยืนยนั (Conclusion Drawing and Verification) เป็นการตีความ 

การทําความเข้าใจถึงรูปแบบความสมัพนัธ์ที#เชื#อมโยงกันของข้อมูลที#ได้เก็บรวบรวม เพื#อนําไปสูข้่อสรุป

ที#ผู้วิจัยได้นําเสนอรายงานวิจัย โดยเป็นข้อสรุปที#ได้รับการตรวจสอบยืนยนัถึงความเที#ยงตรงแล้ว ด้วย

วิธีการต่างๆ ในการร่างข้อสรุปและการยืนยันนี B ไมล์ และฮูเบอร์แมน กลา่วไว้ว่า บางครั Bงนักวิจัยอาจ

วางแผนไว้คร่าวๆ เมื#อเริ#มต้นทําวิจยัข้อสรุปและการยืนยนัจะคอ่ยๆเด่นชัดมากขึ Bน เมื#อดําเนินการวิจัยไป

เรื#อยๆ ซึ#งในการวิจัยครั Bงนี Bผู้ วิจัยเริ#มต้นร่างข้อสรุปตั Bงแต่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั Bงแรก และค่อยๆ

พฒันาข้อสรุปนั Bนให้มีความชดัเจนมากยิ#งขึ Bน เมื#อทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและได้รายละเอียดของข้อมูล

เพิ#มมากขึ Bน   

3.3 การตรวจสอบความน่าเชื�อถือของข้อมูล  

เมื#อทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความ

ถูกต้องน่าเชื#อถือของข้อมูล โดยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ#งทําการตรวจสอบจาก

ข้อมูลที#มาจากหลายแหล่ง (Data Triangulation) ได้แก่แหลง่ปฐมภูมิหรือแหลง่บุคคล ซึ#งได้จากการ

C2F2_P7L25-27 

(ยดึมั�นในคําสอนของศาสนา) 

C2F10_P7L28-31 

(มีสขุภาพสมบูรณ์แข็งแรง) 

)
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สมัภาษณ์กรณีศึกษา แหลง่ทุติยภูมิหรือแหลง่เอกสารซึ#งแสดงถึงรายละเอียดเกี#ยวกับประวติัทั#วไปของ

กรณีศกึษา เพื#อตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูจากทกุแหลง่วา่ข้อมลูมีความเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร 

นอกจากนั Bนยังทําการตรวจสอบโดยใช้การสอบทานข้อมูลโดยผู้ ให้ข้อมูลเป็นผู้ตรวจสอบ (Members 

Check) โดยหลงัจากการสมัภาษณ์กรณีศกึษาในแตล่ะรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัจะดําเนินการถอดคํา

ให้สมัภาษณ์ทนัที และสง่ให้กรณีศึกษาที#เป็นผู้ ให้ข้อมูลได้พิจารณาตรวจสอบการถอดคําให้สมัภาษณ์

ของผู้วิจยัวา่ถกูต้องหรือไม่ หากการถอดคําสมัภาษณ์ไม่ตรง หรือมีความบิดเบือนจากที#ให้สมัภาษณ์จะ

ได้ทําการปรับแก้คําให้ถกูต้อง  

นอกจากนั Bน ผู้วิจัยยงัได้นําแนวคิดทฤษฎี มากกว่า 1 แนวคิดทฤษฎี มาใช้วิเคราะห์และทํา

ความเข้าใจกับข้อมูล โดยในการวิจัยครั Bงนี Bแนวคิดทฤษฎีที#ผู้ วิจัยนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที#ได้

รวบรวมจากกรณีศึกษา ประกอบด้วย แนวคิดการถ่ายทอดทางสงัคม ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที# ทฤษฎี

ปฏิสงัสรรค์เชิงสญัลกัษณ์ และทฤษฎีพฒันาการทางจิตสงัคม ทั Bงนี Bเพื#อให้ผู้วิจยัสามารถทําความเข้าใจ

และตีความข้อมลูที#เกี#ยวข้องกับการเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา 

ของกรณีศกึษาได้อยา่งละเอียดลกึซึ Bง พร้อมทั Bงเป็นการยืนยนัความสมัพนัธ์ ความเชื#อมโยง และความ

เกี#ยวข้องกนัระหวา่งปรากฏการณ์ที#ค้นพบได้อยา่งละเอียดลุม่ลกึ  

ส่วนที� 4 จริยธรรมในการวิจัย 

 การวิจัยครั Bงนี B ในขั Bนตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยทําการเก็บรวบรวมโดยการ

สมัภาษณ์เชิงลึกกับกรณีศึกษา ซึ#งเป็นบุคคลากรที#ทํางานอยู่ในมหาวิทยาลยัภาครัฐ และบุคลากร

มหาวิทยาลยัเกษียณอายุ ที#อุทิศตนทํางานเพื#อสังคม ด้วยการทํางานอาสาด้วยตนเอง หรือทํางาน

ร่วมกบัองค์กรที#ไม่หวงัผลกําไร ตั Bงแต่ �[ ปีขึ Bนไป เป็นที#รู้จักของบุคคลทั#วไปว่าเป็นผู้อุทิศตนทํางานเพื#อ

สงัคมอยา่งแท้จริง การนําข้อมลูไปใช้จึงได้คํานงึถึงศกัดิ;ศรีและคณุคา่ รวมถึงผลกระทบที#อาจจะเกิดขึ Bน 

โดยในรายงานการวิจัยจะไม่เปิดเผยชื#อจริง รวมทั Bงสถานที#ปฏิบติังานจริงของกรณีศึกษา ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยคํานึงถึง ความยินยอมของผู้ ให้ข้อมูล โดยการวิจัยครั Bงนี Bผู้ วิจัยดําเนินการทํา

หนังสืออธิบาย และขอความยินยอมในการเข้าร่วมงานวิจัย (ตามใบรับรองจริยธรรมการวิจัย 

หมายเลขรับรอง SWUEC/E-119/2559) ซึ#งอธิบายรายละเอียดเกี#ยวกบั วตัถปุระสงค์การวิจัย ขั Bนตอน

ตา่งๆของการวิจยั การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลบั การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลที#

เปิดเผย การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที#ให้นกัวิจัยไปก่อนการวิเคราะห์และพิมพ์เผยแพร่สู่

สาธารณะ ตลอดจนการนําผลการวิจัยไปใช้ และในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตบนัทึก

รายละเอียดจากการสมัภาษณ์ และบนัทึกเสียงขณะสมัภาษณ์ การขอให้กรณีศึกษาช่วยตรวจสอบ

ความถกูต้องของข้อมลู การมีสิทธิ;ตอบหรือไม่ตอบคําถามของผู้วิจัย รวมทั Bงเปิดโอกาสให้กรณีศกึษา

ได้ซกัถามสิ#งที#เป็นข้อสงสยัเพิ#มเติมจนเข้าใจและให้เวลาในการคิดทบทวนก่อนตดัสินใจตอบคําถาม 
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พร้อมทั Bงชี Bแจงว่าผลการวิจัยจะถูกนําเสนอในภาพรวม และข้อมูลทั Bงหมดใช้เพื#อประโยชน์ในเชิง

วิชาการเทา่นั Bน  

 

ระยะที� 2 รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในการทํางาน

อาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ   
การวิจยัระยะที# 2 มีวตัถปุระสงค์ เพื#อพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม

อาสา ที#สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ และเพื#อศึกษาความ

ไม่แปรเปลี#ยนของตวัแปรแฝงในรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคง

อยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิยาลัยภาครัฐ ระหว่างกลุ่ม บุคลากรที#ทํางานอยู่ใน

มหาวิทยาลยั และกลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ มีวิธีดําเนินการวิจยัดงันี B 
 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ กลุม่บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลยั และกลุม่

บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอาย ุของมหาวิทยาลยัภาครัฐที#มีที#ตั Bงอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง 

ได้แก่ 1) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 3) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ                        

4) มหาวิทยาลัยศิลปากร 5) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6) มหาวิทยาลยัมหิดล 7) มหาวิทยาลัย

ราม คําแหง  8)  สถาบันบัณ ฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  9)  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์ เกษม  

10) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 11) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 12) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนั

ทา 13) มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 14) มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 15) สถาบัน

เทคโนโลยีปทมุวนั 16) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 17) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ  18) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเ จ้ าคุณทหารราดกระบัง  

19) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ20) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 

วิทยาเขตจกัรพงษ์ภวูนารถ รวมทั Bงหมดประมาณ 56,998 คน ประกอบด้วย กลุม่บุคลากรที#ทํางานใน

มหาวิทยาลัย จํานวน 50,006 คน กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ จํานวน 6,995 คน  

(ข้อมลู ณ ปีการศกึษา 2557) 

กลุม่ตวัอย่าง คือบุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลยั และบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอาย ุ

ของมหาวิทยาลยัภาครัฐที#มีที#ตั Bงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร การกําหนดกลุม่ตวัอย่าง ผู้ วิจัยกําหนด

ขนาดกลุม่ตวัอยา่งตามข้อเสนอของ ไคล์ (Kline. 2005) ที#กลา่วว่าสําหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้าง ขนาดตัวอย่างควรอยู่ระหว่าง 10-20 คน ต่อหนึ#งตัวแปรสังเกต ทั Bงนี B ในรูปแบบ

ความสมัพนัธ์ (Model) การวิจยัครั Bงนี B มีจํานวนตวัแปรสงัเกต จํานวน 21 ตวัแปร ดงันั Bน ขนาดตวัอย่าง
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ที#เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 210-420 คน โดยการวิจัยครั Bงนี Bผู้ วิจัยกําหนดให้ 1 ตวัแปรสงัเกตต่อกลุ่ม

ตวัอยา่ง 15-20 คน และทําการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชั Bน (Stratified random sampling) โดยกําหนดให้

มหาวิทยาลยัภาครัฐเขตกรุงเทพมหานคร เป็นหนว่ยการสุม่ แล้วทําการจําแนกมหาวิทยาลยัออกเป็น 3 

กลุม่ คือ กลุม่มหาวิทยาลยัของรัฐสงักดัทบวงมหาวิทยาลยัเดิม กลุม่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี และกลุม่

มหาวิทยาลยั ราชภฏั สุม่เลอืกมหาวิทยาลยักลุม่ละ 2 แห่ง และคํานวณหาขนาดตวัอย่างตามสดัสว่น

ประชากรของมหาวิทยาลยันั Bนๆ ในขั Bนตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งกลุม่ย่อยสําหรับการ

วิเคราะห์ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันั Bน จึงได้ตวัอย่างรวมทั Bงหมดอยู่ระหว่าง 630-840 คน รายละเอียดของ

จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างแยกรายมหาวิทยาลยัที#ได้จากการสุม่ แสดงตามตาราง 2 ทั Bงนี B ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลจะทําการเก็บจากแบบสอบถาม เป็น 1.5 เท่า ของขนาดตัวอย่างในกลุ่ม

บุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั และเป็น 2 เทา่ ของขนาดตวัอย่างในกลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยั

เกษียณอาย ุเพื#อชดเชยกรณีที#อตัราการตอบกลบัและเพื#อคดัแยกแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างที#ไม่

ตรงตามคํานิยามของการคงอยูใ่นงานอาสา โดยกลุม่ตวัอย่างต้องทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง ไม่น้อย

กวา่ 1 ปี 

 

ตาราง 2 แสดงจํานวนบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ที#ใช้เป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

 

มหาวทิยาลยั 

จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุม่ตวัอยา่งจริง (คน) รวมกลุม่

ตวัอย่าง

ทั Bงหมด (คน) 

กลุม่ก่อน

เกษียณอาย ุ

กลุม่

เกษียณอาย ุ

กลุม่ก่อน

เกษียณอาย ุ

กลุม่

เกษียณอาย ุ

กลุม่มหาวทิยาลยัเดมิ (สดัสว่นร้อยละ 75 ของประชากร) 

   �. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 4,960 750 128 156 284 

   2. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 5,833 680 142 144 286 

กลุม่มหาวทิยาลยัราชภฎั (สดัสว่นร้อยละ 10 ของประชากร) 

   1. มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทร์เกษม 647 125 20 17 37 

   2. มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 1,339 203 31 25 56 

กลุม่มหาวทิยาลยัด้านเทคโนโลยี (สดัสว่นร้อยละ 15 ของประชากร) 

   1. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1,848 156 32 22 54 

   2. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 2,198 180 33 26 69 

รวมทั Bงหมด 19,825 2,094 390 386 776 

 

หมายเหตุ: กลุม่ก่อนเกษียณอาย ุหมายถึง กลุ่มบุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลยั, กลุ่มเกษียณอายุ หมายถึง กลุ่ม

บคุลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอาย ุ 
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เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัย 

เครื#องมือที#ใช้ในการวิจัยครั Bงนี B มีจํานวน  7 ชุด ประกอบด้วย ชุดที# 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะ

ทางชีวสงัคมและภูมิหลงั ชุดที# 2 - 7 เป็นแบบวดัเกี#ยวกับตวัแปรที#ศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของ

พฤติกรรมอาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ โดยมี

รายละเอียดดงันี B  

 

1. ข้อมูลทั�วไป ถามเกี#ยวกบั เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ ตําแหนง่ทางวิชาการ เป็นต้น 

ผลการวิจยัในสว่นนี Bใช้วิเคราะห์บรรยายลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง  

 

 ตัวอย่าง แบบสอบถามลกัษณะทางชีวสงัคมและภมิูหลงั 

(0) เพศ 

� ชาย  �  หญิง  

(00)   อาย.ุ...........ปี 

(000) ศาสนา 

  �  พทุธ �  คริสต์   � อิสลาม    � อื#นๆ (กรุณาระบุ).......................... 

2. แบบวัดการคงอยู่ในการทํางานอาสา เป็นแบบวดัที#ผู้วิจัยพฒันาขึ Bน โดยดัดแปลงมา

จากแบบวัดของ ฮอย และคนอื#นๆ (Hoye; et al. 2008) นํามาปรับภาษาและสร้างข้อคําถามเพิ#มให้

เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัย ทําการวัดใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ระยะเวลาที#ทํางานอาสา และ2) 

ความตั Bงใจที#จะคงอยูใ่นงานอาสา ลกัษณะของแบบวดัองค์ประกอบที# 1 เป็นมาตราประเมินรวมค่า 5 ระดบั 

ตั Bงแต ่ไม่เคยทําเลย (0 คะแนน) ถึง ทําต่อเนื#องมากกว่า 5 ปี (4 คะแนน) ลกัษณะของแบบวดัองค์ประกอบ

ที# 2 เป็นมาตราประเมินรวมค่า 6 ระดบั ตั Bงแต่ ไม่จริงเลย (0 คะแนน) ถึง จริงที#สุด (5 คะแนน) จํานวน

ทั Bงหมด 19 ข้อคําถาม โดยมีค่าความเชื#อมั#น (Reliability) ของแบบวัดทั Bงฉบับ เท่ากับ 0.93 และมีค่า

นํ Bาหนกัองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้อ อยูร่ะหวา่ง 0.51-0.89 การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจาก 

ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็นผู้ ที#มีการคงอยู่ในการทํางานอาสามากกว่าผู้ตอบแบบวดัที#

ได้คะแนนรวมน้อยกวา่ 
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ตัวอย่าง แบบวดัการคงอยูใ่นการทํางานอาสา 

ระยะเวลาที�ทาํงานอาสา 

ก. ร่วมกิจกรรมกบักลุม่ ชมรม องค์กร เพื#อจดัหาอุปกรณ์ ช่วยเหลอื ผู้ประสบภยั/ผู้ตกทกุข์ได้ยาก 

ไม่เคยทําเลย ทําต่อเนื#องน้อยกวา่ 1 

ปี 

ทําต่อเนื#อง 1-2 ปี ทําต่อเนื#อง 3-4 ปี ทําต่อเนื#องมากกว่า 5 ปี 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

ความตั ?งใจที�จะคงอยู่ในงานอาสา 

ข. แม้วา่ทา่นจะย้ายไปอยูที่#ไหนก็ตาม ทา่นก็จะยงัคงหาโอกาสทํางานอาสาสมคัรอยูเ่หมือนเดิม 

ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่จริง คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

..................... ....................

. 

........................

. 

........................

. 

......................... ......................

... 

      

3. แบบวัดพฤติกรรมอาสา เป็นแบบวดัที#ผู้วิจัยพฒันาขึ Bนโดยสร้างข้อคําถามขึ Bนจากการ

ประมวลเอกสารที#เกี#ยวกับการทํางานอาสา และจากนิยามความหมายของพฤติกรรมอาสา ร่วมกับ

ดดัแปลงข้อคําถามจากแบบวดัของ กิลเลท และคณะ (Gillath; et al. 2005) และแบบวดัของ ซาฮา 

(Zaha. 2010) ทําการวัดใน 4 องค์ประกอบ คือ  1)  การช่วยเหลือผู้ ประสบความทุกข์ยาก  

2) การช่วยเหลือบริการผู้ อื#นที#ไม่ใช่บุคคลที#รู้จัก 3) กิจกรรมที#เกี#ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสังคม  

และ4) กิจกรรมที#เกี#ยวข้องกบัการสร้างการมีสว่นร่วม ลกัษณะของแบบวดัเป็นมาตราประเมินรวมค่า 5 

ระดบั จาก ไม่เคยทําเลย (0 คะแนน) ถึง ทําปีละ 7 ครั Bงขึ Bนไป (4 คะแนน) จํานวนทั Bงหมด 15 ข้อคําถาม 

โดยมีค่าความเชื#อมั#น (Reliability) ของแบบวดัทั Bงฉบบั เท่ากับ 0.95 และมีค่านํ Bาหนกัองค์ประกอบของ

ข้อคําถามรายข้ออยูร่ะหวา่ง 0.68-0.96 การแปลความหมายของคะแนนพิจารณาจาก ผู้ตอบแบบวดัที#

ได้คะแนนรวมมากแสดงวา่เป็นผู้ ที#มีพฤติกรรมอาสามากกวา่ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมน้อยกวา่ 

 

 ตัวอย่าง แบบวดัพฤติกรรมอาสา 

การช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก 

ก. ร่วมบริจาคเงิน/สิ#งของต่างๆ ผ่านบุคคล/กลุม่/องค์กร เพื#อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภยั /ผู้ตกทุกข์ได้

ยาก  

ไม่เคยทําเลย ทําปีละ 1-2 ครั Bง ทําปีละ 3-4 ครั Bง ทําปีละ 5-6 ครั Bง ทําปีละ 7 ครั Bงขึ Bนไป 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

 

 

 

    



101 

 

การช่วยเหลือบริการผู้อื�นที�ไม่ใช่บุคคลที� รู้จัก 

ข. ร่วมเป็นอาสาสมคัร เพื#อเยี#ยมหรือให้กําลงัใจแก่ผู้ตกทกุข์ได้ยาก เช่น ผู้ ป่วย ผู้พิการ ผู้สงูอาย ุ 

เป็นต้น 

ไม่เคยทําเลย ทําปีละ 1-2 ครั Bง ทําปีละ 3-4 ครั Bง ทําปีละ 5-6 ครั Bง ทําปีละ 7 ครั Bงขึ Bนไป 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

กิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับการสร้างการมีส่วนร่วม  

ค. เข้าร่วมรณรงค์ในกิจกรรมเกี#ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ#งแวดล้อม เช่น ลดโลกร้อน การ

ปลกูป่า ลดการใช้พลงังาน เป็นต้น 

ไม่เคยทําเลย ทําปีละ 1-2 ครั Bง ทําปีละ 3-4 ครั Bง ทําปีละ 5-6 ครั Bง ทําปีละ 7 ครั Bงขึ Bนไป 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

กิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสังคม 

ง. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้บุคคลร่วมบริจาคเงินหรือสิ#งของ เพื#อช่วยเหลือผู้ เดือดร้อน หรือด้อย

โอกาสในสงัคม เช่น ผ้าป่าการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนในถิ#นทุรกันดาร ค่ายพัฒนาท้องถิ#น  

เป็นต้น  

ไม่เคยทําเลย ทําปีละ 1-2 ครั Bง ทําปีละ 3-4 ครั Bง ทําปีละ 5-6 ครั Bง ทําปีละ 7 ครั Bงขึ Bนไป 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

 

4. แบบวัดสุขภาวะ เป็นแบบวัดที#ผู้วิจัยสร้างขึ Bน ตามแนวคิดสุขภาพที#มีความหมายใน                   

เชิงบวก โดยให้ความสําคัญกับพฤติกรรมของบุคคล ที#ตอบสนองต่อสขุภาวะของตนในทุกมิติ เป็น

แนวคิดหลกั ร่วมกับการศึกษาแบบวัดของ ลกัขณา ศิรถิรกุล (2550) และแบบวดัของ เสาวนีย์ ฤดี 

(2554) นํามาปรับภาษา และสร้างข้อคําถามให้เหมาะสมกับบริบทการวิจัย ทําการในวัด 4 

องค์ประกอบ คือ 1) สขุภาวะทางกาย 2) สขุภาวะทางจิต 3) สขุภาวะทางสงัคม และ4) สขุภาวะทาง

ปัญญา ลกัษณะแบบวัดเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริงเลย (0 คะแนน) ถึง จริงที#สุด  

(5 คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ กรณีเป็นข้อคําถามทางบวก ให้คะแนน

จาก 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก จริงที#สดุ ถึง ไม่จริงเลย และกรณีเป็นข้อคําถามทางลบ ให้คะแนน 0, 1, 

2, 3, 4 และ 5 จาก จริงที#สุด ถึง ไม่จริงเลย จํานวนทั Bงหมด 16 ข้อคําถาม โดยมีค่าความเชื#อมั#น 

(Reliability) ของแบบวดัทั Bงฉบบั เทา่กบั 0.91 และมีคา่นํ Bาหนกัองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้อ อยู่

ระหวา่ง 0.53-0.91 การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจาก ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมมากแสดง

วา่เป็นผู้ ที#มีสขุภาวะดีกวา่ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมน้อยกวา่ 
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ตัวอย่าง แบบวดัสขุภาวะ 

สุขภาวะทางกาย 

ก. ในช่วง 2-3 สปัดาห์ที#ผา่นมา ทา่นรู้สกึวา่สขุภาพร่างกายแข็งแรง 

ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่

จริง 

คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

สุขภาวะทางจิต 

ข. ทา่นรู้สกึวา่การทําสิ#งใหม่ๆในแตล่ะวนั ทําให้ชีวิตไม่นา่เบื#อ 

ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่

จริง 

คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

สุขภาวะทางสังคม 

ค. ทา่นจดัสรรเวลาพกัผอ่นหรือทํางานอดิเรกร่วมกบัเพื#อน หรือครอบครัวได้ 

ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่

จริง 

คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

สุขภาวะทางปัญญา 

ง. ทา่นยอมรับจุดเดน่และจุดด้อยของตนเอง 

ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่

จริง 

คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

5. แบบวัดแรงจูงใจอาสา เป็นแบบวดัที#ผู้วิจัยพฒันาขึ Bน โดยดดัแปลงมาจากแบบวดัของ              

โยซิกะ; เบราห์; และแอสคราฟ (Yoshika; Brown; & Ashcraft. 2007) ซึ#งเป็นแบบวดัที#ประยุกต์มา

จากแบบวดั VIF ของ เคลรี# และคนอื#นๆ (Clary; et al. 1998) นํามาปรับภาษา และสร้างข้อคําถามเพิ#ม

ให้เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยในการวัดแรงจูงใจอาสา แบ่งการวัดเป็น 4 องค์ประกอบ  

ได้แก่ 1) การให้คุณค่า (Value) 2) การเข้าสงัคม (Social) 3) การทําความเข้าใจ (Understand) และ

การสนองความต้องการของตนเอง (Enhancement) และ 4) การปกป้องตนเอง (Protective) ลกัษณะ

ของแบบวดัเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดบั จาก ไม่จริงเลย (0 คะแนน) ถึง จริงที#สดุ (5 คะแนน) 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ กรณีเป็นข้อคําถามทางบวก ให้คะแนนจาก 5, 4, 3, 

2, 1 และ 0 จาก จริงที#สดุ ถึง ไม่จริงเลย และกรณีเป็นข้อคําถามทางลบ ให้คะแนน 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 

จาก จริงที#สดุ ถึง ไม่จริงเลย จํานวนทั Bงหมด 19 ข้อคําถาม โดยมีค่าความเชื#อมั#น (Reliability) ของแบบ

วดัทั Bงฉบบั เทา่กบั 0.94 และมีคา่นํ Bาหนกัองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.50-0.90 การ

แปลความหมายคะแนนพิจารณาจาก ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็นผู้ ที#มีแรงจูงใจ

อาสาสงูกวา่ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมน้อยกวา่ 

 

ตัวอย่าง แบบวดัแรงจูงใจอาสา 

การให้คุณค่า  

ก. ทา่นมีความหว่งใยผู้ ที#ด้อยโอกาส 

ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่

จริง 

คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

การเข้าสังคม  

ข. ทา่นปรารถนาที#จะได้แลกเปลี#ยนพดูคยุกบัเพื#อนๆ ด้วยการเข้าร่วมทํากิจกรรมอาสา 

ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่

จริง 

คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

การทาํความเข้าใจและการสนองความต้องการของตนเอง  

ค. การทํากิจกรรมอาสาเปิดโอกาสให้ทา่นเห็นสิ#งตา่งๆ ในมมุมองใหม่ๆ 

ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่

จริง 

คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

การปกป้องตนเอง 

ง. การร่วมทํากิจกรรมอาสา เป็นวิธีที#ทา่นใช้เพื#อหลกีหนีปัญหาตา่งๆ 

ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่

จริง 

คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 

........................

. 
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6. แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก  ผู้ วิจัยได้นําแบบวัด Psychological Capital 

Questionnaire: PCQ ของ ลูธานส์ และคนอื#นๆ (Luthans; Youssef; & Avolio. 2007; Luthans; et al. 

2007) มาปรับใช้โดยทําการปรับภาษาให้เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัย แบ่งการวัดเป็น 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความหวัง  2) การรับรู้ความสามารถของตนเอง 3) การมองโลกในแง่ดี  

และ4) ความหยุ่นตัว ลักษณะของแบบวัดเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริงเลย  

(0 คะแนน) ถึง จริงที#สุด (5 คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ กรณีเป็นข้อ

คําถามทางบวก ให้คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก จริงที#สดุ ถึง ไม่จริงเลย และกรณีเป็นข้อ

คําถามทางลบ ให้คะแนน 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 จาก จริงที#สุด ถึง ไม่จริงเลย จํานวนทั Bงหมด 20 ข้อ

คําถาม โดยมีค่าความเชื#อมั#น (Reliability) ของแบบวัดทั Bงฉบับ เท่ากับ 0.95 และมีค่านํ Bาหนัก

องค์ประกอบของข้อคําถามรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.74-0.87 การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจาก 

ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็นผู้ ที#มีทุนทางจิตวิทยาสงูกว่าผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนน

รวมน้อยกวา่ 

 

ตัวอย่าง แบบวดัทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก 

ความหวัง 

ก. ปัจจุบนัทา่นรู้สกึวา่ตนเองมีพลงัที#จะทํางาน เพื#อให้ไปถึงเป้าหมายที#ตั Bงไว้ได้ 

ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่

จริง 

คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

การมองโลกในแง่ดี 

ข. ในการดําเนินชีวิต ยอ่มมีสิ#งที#ผิดพลาดเกิดขึ Bนในชีวิตได้เสมอ 

ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่

จริง 

คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

ค. ทา่นมั#นใจวา่สามารถวิเคราะห์สาเหตปัุญหาที#เกิดกบัทา่นหรือคนรอบข้างเพื#อหาทางแก้ไข 

ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่

จริง 

คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 
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ความหยุ่นตัว 

ง. ทา่นสามารถจดัการกบัความเครียดในการดําเนินชีวิตได้ดี 

ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่

จริง 

คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

 

7. แบบวัดการได้รับการสนับสนุนทางสังคม เป็นแบบผู้วิจยัสร้างข้อคําถามจากการประมวล

เอกสารจากเกี#ยวกับการสนับสนุนทางสงัคม ของ เซฟเฟอร์, คอยน์ และ ลาซารัส (Scaefer; Coyne; & 

Lazarus. 1981) เป็นแนวคิดหลกั ประกอบกับการศึกษาแบบวดัของ สเูหยียน เหว่ย และคนอื#นๆ (Xueyan 

Wei; et al. 2009) โดยสร้างข้อคําถามให้เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยในการวดัการรับรู้การสนบัสนุน

ทางสงัคม จากครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่วมงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลยั ทําการวัดใน 3 องค์ประกอบ 

ได้แก่                1) การสนบัสนนุด้านอารมณ์ 2) การสนบัสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และ3) การสนบัสนุนด้าน

ทรัพยากร ลกัษณะของแบบวดัเป็นมาตรประเมินรวมคา่ 6 ระดบั จาก ไม่จริงเลย (0 คะแนน) ถึง จริงที#สดุ 

(5 คะแนน) เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ กรณีเป็นข้อคําถามทางบวก ให้คะแนน

จาก 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก จริงที#สดุ ถึง ไม่จริงเลย และกรณีเป็นข้อคําถามทางลบ ให้คะแนน 0, 1, 

2, 3, 4 และ 5 จาก จริงที#สุด ถึง ไม่จริงเลย จํานวนทั Bงหมด 12 ข้อคําถาม โดยมีค่าความเชื#อมั#น 

(Reliability) ของแบบวดัทั Bงฉบับ เท่ากับ 0.93 และมีค่านํ Bาหนกัองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้อ อยู่

ระหวา่ง 0.53-0.95 การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจาก ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมมากแสดง

วา่เป็นผู้ ที#ได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมสงูกวา่ผู้ตอบแบบวดัที#ได้คะแนนรวมน้อยกวา่ 

 

ตัวอย่าง แบบวดัการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 

การสนับสนุนด้านอารมณ์ 

ก. ครอบครัวแสดงความภาคภมิูใจที#ทา่นได้ทํากิจกรรมอาสา 

ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่

จริง 

คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข. ทา่นร่วมแลกเปลี#ยนข้อมลูข่าวสารเกี#ยวกบัการทํากิจกรรมอาสากบัเพื#อน 

ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่

จริง 

คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 
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การสนับสนุนด้านทรัพยากร 

ค. ครอบครัวมีสว่นร่วมในการจดัเตรียมสิ#งตา่งๆที#จําเป็นสาํหรับการทํากิจกรรมอาสาของทา่น 

ไม่จริงเลย ไม่จริง คอ่นข้างไม่

จริง 

คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

 

การสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพเครื�องมือ 

ผู้วิจยัทําการสร้างเครื#องมือวดัตวัแปร และทําการหาคุณภาพเครื#องมือวดั ประกอบด้วย 1) 

การหาคณุภาพเครื#องมือวดัรายข้อ ด้วยการหาคา่ความตรงเชิงเนื Bอหา และคา่อํานาจจําแนกรายข้อ 2) 

การหาคุณภาพเครื#องมือวัดทั Bงฉบับ ด้วยการหาค่าความเชื#อมั#น และค่าความเที#ยงตรง โดยมี

รายละเอียดดงันี B 

1. ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎี งานวิจัยที#เกี#ยวข้อง และทําการศึกษาบริบทจริงจากการสมัภาษณ์

กรณีศกึษา เพื#อทําความเข้าใจความหมายของตวัแปรที#แท้จริงและตรงตามทฤษฎี เพื#อนํามากําหนด

เป็น              ตวัแปร และนําข้อมูลมาประกอบการสร้างข้อคําถาม โดยในการสร้างข้อคําถาม ผู้วิจัย

สร้างขึ Bนเอง บางแบบวดัมีการประยุกต์จากแบบวดัของนกัวิจัยที#ได้ดําเนินการวิจัยมาแล้วทั Bงในและ

ตา่งประเทศ โดยสร้างข้อคําถามทกุแบบวดับนพื Bนฐานที#ตรงกบับริบทของการวิจยั 

2. การสร้างข้อคําถามวดัตวัแปรตามนิยามปฏิบติัการ กรณีที#เป็นการสร้างเครื#องมือวดัขึ Bน

ใหม่ กรณีเป็นตวัแปรที#มีเครื#องมือวดัมาตรฐานสอดคล้องกับนิยามปฏิบติัการ ผู้วิจัยนําเครื#องมือมา

ปรับให้เหมาะสมกบัสภาพบริบทของการศึกษาในครั Bงนี B สว่นเครื#องมือที#เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้วิจัย

ได้แปลเป็นภาษาไทยและนําข้อคําถามเสนอต่ออาจารย์ที#ปรึกษาและอาจารย์ที#ปรึกษาร่วม เพื#อขอ

คําแนะนําด้านคําชัดเจนของภาษา ความถูกต้อง และความครอบคลมุเหมาะสมของข้อคําถาม แล้ว

นํามาปรับปรุงแก้ไขพฒันาเป็นเครื#องมือฉบบัร่าง 

3. การหาคา่ความเที#ยงตรงเชิงเนื Bอหา (Content Validity) โดยนําแบบวดัให้ผู้ทรงเชี#ยวชาญ 

จํานวน 6 คน (รายนามผู้ เชี#ยวชาญแสดงในภาคผนวก ก) ประกอบด้วย ผู้ เชี#ยวชาญด้านพฤติกรรม

ศาสตร์ จํานวน 2 ท่าน ผู้ เชี#ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จํานวน 1 ท่าน ผู้ เชี#ยวชาญด้าน

สาธารณสขุ จํานวน 2 ทา่น และผู้ เชี#ยวชาญด้านจิตวิทยา จํานวน 1 ทา่น เป็นผู้ตรวจสอบการใช้ภาษา 

ความถูกต้อง ความครอบคลมุของข้อความตามนิยามปฏิบติัการของตวัแปร หลงัจากผู้ เชี#ยวชาญได้

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื Bอหา และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั Bงแนวการปรับแก้ข้อ คําถามให้มี

ความสมบูรณ์ตรงตามนิยามปฏิบติัการของตวัแปรมากยิ#งขึ Bน เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงนําแบบวดัมาหา

คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) แล้วคดัเลือกข้อคําถามที#มีค่า 

IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.50 (อรพินทร์ ชูชม. 2545) และทําการรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น 
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ข้อเสนอแนะ แนวการปรับแก้จากผู้ เชี#ยวชาญ มาทําการปรับแก้ข้อคําถามของแต่ละแบบวดัให้มีความ

สมบูรณ์ และทําการรวมข้อคําถามที#ถามในประเด็นเดียวกันรวมเข้าด้วยกัน แล้วจึงนําแบบวดัที#ผ่าน

การปรับปรุงไปทดลองใช้กับกลุม่ตวัอย่างที#มีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างในการวิจัยครั Bงนี B เพื#อ

ทําการหาคา่ความเชื#อมั#นของแบบวดั  

4. การหาคุณภาพรายข้อ และค่าความเชื#อมั#นของแบบวัด โดยผู้ วิจัยนําแบบวัดที#ผ่านการ

ตรวจสอบความเที#ยงตรงเชิงเนื Bอหาแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับบุคลากรมหาวิทยาลยั ที#มีลกัษณะ

ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 100 คน เพื#อทําการหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ โดยการหา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อคําถามรายข้อ กับคะแนนรวมของแบบวดัแต่ละองค์ประกอบ แล้วพิจารณาผล

ควบคูก่บัการพิจารณาเนื Bอหาเพื#อปรับข้อความ หากเป็นข้อคําถามที#มีค่าอํานาจจําแนกตํ#า และถ้าหาก

ตดัข้อคําถามข้อนี Bออกไปก็จะทําให้ไม่กระทบโครงสร้างของแบบตามทฤษฎีหรือนิยามปฏิบติัการแล้ว ก็

จะพิจารณาตัดข้อคําถามข้อนั Bนออกไป โดยใช้สูตรสมัประสิทธิ;สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั โดยจะเลือก

เฉพาะที#มีความสมัพนัธ์กบัคะแนนรวมเป็นบวกและมีค่าตั Bงแต่ 0.30 มาใช้เป็นข้อคําถาม และทําการหา

ค่าความเชื#อมั#น (Reliability) ของแบบวดัทั Bงฉบับและรายองค์ประกอบ โดยหาค่าสมัประสิทธิ;แอลฟ่า 

(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ#งค่าความเชื#อมั#นของแบบวัดที#ยอมรับได้ต้องมีค่า 0.70 ขึ Bนไป 

(รายละเอียดตามภาคผนวก)  

5. การหาความเที#ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง พิจารณาจากความกลมกลืน

ระหว่างโมเดลการวัดที#สร้างขึ Bนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ใช้ดัชนีความกลมกลืนได้แก่ ค่าไคสแควร์ไม่มี

นยัสําคญัทางสถิติ หรือสดัส่วนไคสแควร์ต่อค่าองศาความเป็นอิสระมีค่าไม่เกิน 5 ซึ#งแสดงว่าโมเดลมี

ความกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์เป็นอย่างดี นอกจากนั Bนยงัมีดชันีอื#นที#ใช้ร่วมในการพิจารณาได้แก่               

ค่า Comparative Fit index (CFI) มีค่าเท่ากับหรือ สงูกว่า 0.90 ค่า Goodness of Fit Index (GFI) มีค่า

เท่ากับหรือสูงกว่า 0.90 ค่า Normed Fit Index (NFI) มีค่าเท่ากับหรือสงูกว่า 0.90 ค่า Root Mean 

Square Error of Approximation (RMSEA) ควรมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 ค่า Standardized Root 

Mean Square Residual (SRMR) ควรมีค่าไม่เกิน 0.10 (Kline. 2005) สําหรับเกณฑ์การพิจารณาความ

เที#ยงตรงเชิงโครงสร้าง พิจารณาจากค่าสมัประสิทธิ;องค์ประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 

(Hair; et.al. 2010) และค่าสมัประสิทธิ;คะแนนมาตรฐานมีค่าไม่เกิน 1 (Schumacker; & Lomax. 2004) 

และค่าสมัประสิทธิ;องค์ประกอบคะแนนมาตรฐานควรสงูกว่า 0.30 (Tabachnick; & Fidell. 2007) ทํา

การตรวจสอบความตรงเชิงลู่เข้า (Convergent validity) ซึ#งแสดงถึงข้อคําถามหรือตัวชี Bวัดในเรื#อง

เดียวกันควรมีความแปรปรวนร่วมอธิบายโดยองค์ประกอบเดียวกันสูง โดยพิจารณาจากค่านํ Bาหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานที#มีต่อตัวแปรแฝงเดียวกัน (Average variance extracted: AVE) ที#สงูเกินกว่า 
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0.50 ขึ Bนไป แสดงว่ารูปแบบการวัดมีความตรงเชิงลู่เข้าดี และทําการตรวจสอบความเที#ยงตรงเชิง

โครงสร้าง ซึ#งเป็นค่าที#สะท้อนว่าชุดของตัวแปรสงัเกตได้ สามารถวัดตัวแปรแฝงที#เป็นโครงสร้างได้ดี

เพียงใด โดยค่าที#ได้ควรไม่น้อยกว่า 0.70 จึงจะบ่งชี Bว่ามีความเที#ยงตรงเชิงโครงสร้างสงู (Hair et al. 

2010) ผลการหาคา่คณุภาพเครื#องมือดงักลา่วแสดงรายละเอียดตามตาราง 3  

 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Factor analysis) ของแบบวดัตวัแปร 

 

แบบวดั 
จํานวน

ข้อ 
Factor loading 

Construct 

reliability: CR 

Average 

variance 

extracted: AVE 

X. การคงอยู่ในการทาํงานอาสา 

- ระยะเวลาที#ทํางานอาสา 15 0.51 – 0.75 0.92 0.50 

- ความตั Bงใจคงอยูใ่นงานอาสา 4 0.78 – 0.89 0.91 0.72 

2� =427.52, df=126, P=0.00, RMSER=0.064, SRMR=0.055, GFI=0.93, CFI=0.98, NFI=0.98 

Y. พฤตกิรรมอาสา 

- ช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก 4 0.79 – 0.90 0.90 0.69 

- ช่วยเหลือบริการผู้ อื#นที#ไมรู้่จกั 6 0.68 – 0.90 0.92 0.64 

- กิจกรรมแก้ไขปัญหาสงัคม 3 0.86 – 0.96 0.93 0.82 

- กิจกรรมการสร้างการมีสว่นร่วม 2 0.86 – 0.86 0.85 0.74 

2� =138.51, df=57, P=0.00, RMSER=0.046, SRMR=0.019, GFI=0.97, CFI=1.00, NFI=0.99 

Z. แรงจูงใจอาสา  

- การให้คณุคา่ 5 0.75 – 0.90 0.91 0.66 

- การเข้าสงัคม 5 0.64 – 0.86 0.91 0.66 

- การสนองความต้องการ 4 0.50 – 0.89 0.79 0.51 

- การปกป้องตนเอง 5 0.78 – 0.84 0.90 0.65 

2� =514.34, df=117, P=0.00, RMSER=0.071, SRMR=0.076, GFI=0.93, CFI=0.99, NFI=0.98 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

 

แบบวดั 
จํานวน

ข้อ 
Factor loading 

Construct 

reliability: CR 

Average 

variance 

extracted: AVE 

4. สุขภาวะ 

- สขุภาวะทางกาย 2 0.85 – 0.91 0.87 0.78 

- สขุภาวะทางจิต 4 0.53 – 0.76 0.73 0.50 

- สขุภาวะทางสงัคม 4 0.60 – 0.72 0.75 0.50 

- สขุภาวะทางปัญญา 6 0.62 – 0.87 0.89 0.58 

2� =208.65, df=86, P=0.00, RMSER=0.061, SRMR=0.044, GFI=0.94, CFI=0.98, NFI=0.97 

[. ทุนทางจติวทิยาเชงิบวก 

- การรับรู้ความสามารถของตนเอง 6 0.76 – 0.84 0.92 0.66 

- ความหวงั 5 0.75 – 0.84 0.90 0.65 

- การมองโลกในแงด่ี 4 0.74 – 0.79 0.85 0.58 

- ความหยุน่ตวั 5 0.74 – 0.87 0.89 0.63 

2� =331.75, df=133, P=0.00, RMSER=0.046, SRMR=0.03,0 GFI=0.95, CFI=0.99, NFI=0.99 

\. การได้รับการสนับสนุนทางสังคม 

- การสนบัสนุนด้านอารมณ์ 3 0.84 – 0.89 0.89 0.73 

- การสนบัสนุนด้านข้อมลูขา่วสาร 6 0.53 – 0.91 0.92 0.66 

- การสนบัสนุนด้านทรัพยากร 3 0.87 – 0.95 0.81 0.93 

2� =97.08, df=39, P=0.00, RMSER=0.047, SRMR=0.022, GFI=0.98, CFI=1.00, NFI=0.99 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ วิจัยดําเนินการขอหนังสือแนะนําตัว และจดหมายขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื#อติดต่อขอความร่วมมือกับบุคลากรของมหาวิทยาลยัในการเก็ บ

ข้อมลู โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมลูจําแนกตามกลุม่ ดงันี B 

1. กลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมด้วยตนเอง

และผู้ช่วยวิจยั ที#มีประสบการณ์เกี#ยวกบัการวิจยัมาแล้ว โดยนําหนงัสือจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ยื#นต่อเจ้าหน้าที#กองเลขานุการประจําคณะของแต่ละมหาวิทยาลยั เพื#อประสานของความร่วมมือเก็บ

รวบรวมข้อมูล แจกแบบสอบถาม และนัดหมาย วัน เวลา ในการมารับแบบสอบถามกลับคืน รวมทั Bง

ประสานงานเพื#อหาผู้ประสานรวบรวมแบบสอบถามของแตล่ะคณะของมหาวิทยาลยัที#เป็นกลุม่ตวัอย่าง ใน
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การติดตอ่ประสานงานการรวบรวมข้อมลูของการวิจยัครั Bงนี B จากแบบสอบถามทั Bงหมด 600 ฉบบั ซึ#งคิดเป็น 

1.5 เท่า ของขนาดตวัอย่าง เพื#อชดเชยกรณีที#อัตราการตอบกลบั และเพื#อคัดแยกแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตวัอย่างที#ไม่ตรงตามคํานิยามของการคงอยู่ในงานอาสา เมื#อนํามาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของ

การตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง มีแบบสอบถามที#มีความสมบูรณ์ จํานวน 543 ฉบับ และเมื#อ

นํามาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง และตรงตามนิยามของการคงอยู่ในงานอาสา ว่าต้องทํางานอาสา

อย่างต่อเนื#องไม่น้อยกว่า 1 ปี พบว่า จํานวนของแบบสอบถามที#ใช้ได้จริงในการวิจัยครั Bงนี B คือ 390 ฉบับ 

ซึ#งถือว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสมและเพียงพอที#จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 

(Kline. 2005) 

2. กลุ่มบุคคลมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ ผู้ วิจัยทําการเก็บข้อมูลโดย 1) เก็บรวบรวมด้วย

ตนเองและผู้ช่วยวิจยั ที#มีประสบการณ์เกี#ยวกบัการวิจยัมาแล้ว และ 2) สง่แบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

รวมจํานวน 800 ฉบบั ซึ#งคิดเป็น 2 เท่า ของขนาดตวัอย่าง เพื#อชดเชยกรณีที#อัตราการตอบกลบัและ

เพื#อคดัแยกแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างที#ไม่ตรงตามคํานิยามของการคงอยู่ในงานอาสา จากการ

เก็บรวบรวมข้อมูลได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาทั Bงหมด 465 ฉบบั และเมื#อนํามาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ถูกต้อง และตรงตามนิยามของการคงอยู่ในงานอาสา ว่าต้องทํางานอาสาอย่างต่อเนื#องไม่

น้อยกวา่ 1 ปี พบวา่ จํานวนของแบบสอบถามที#ใช้ได้จริงในการวิจยัครั Bงนี B คือ 386 ฉบบั ซึ#งถือวา่ขนาด

กลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสมและเพียงพอที#จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Kline. 

2005) 

 

การจัดกระทาํข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดกระทาํข้อมูล 

ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของคําตอบในเครื#องมือวัดแต่ละชุด และใช้ข้อมูลของกลุ่ม

ตวัอยา่งที#มีความสมบูรณ์มาดําเนินการวิเคราะห์ หลงัจากนั Bนทําการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้

คะแนนสาํหรับเครื#องมือแตล่ะชุด และทําการตรวจสอบการกระจายของตวัแปรสงัเกตว่ามีการกระจาย

เป็นโค้งปกติรายตวัแปรหรือไม่ หากตวัแปรสงัเกตมีการกระจายไม่เป็นโค้งปกติจะทําการแปลงข้อมูล

ให้มีการกระจายเป็นโค้งปกติก่อนนําไปวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

สาํหรับการวิจยัครั Bงนี B แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื Bองต้น 

และ 2) การวิเคราะห์ข้อมลูเพื#อตอบคําถามวิจยั ซึ#งมีแนวทางในการวิเคราะห์และวิธีการทางสถิติดงันี B 

1. การวิเคราะห์ข้อมลูเบื Bองต้น เป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย เพื#ออธิบายลกัษณะของ

กลุม่ตวัอยา่งและลกัษณะของตวัแปรที#ใช้ในการวิจยั โดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป รายละเอียดดงันี B 
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1.1 วิเคราะห์ข้อมลูคา่สถิติพื Bนฐานของกลุม่ตวัอย่าง ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ค่าความถี#             

ร้อยละ เพื#ออธิบายลกัษณะของตวัอยา่ง 

1.2 วิเคราะห์ค่าสถิติพื Bนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี#ย สว่นเบี#ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่า

ความโดง่ ของตวัแปรสงัเกต ที#ใช้ในการพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ เพื#อลกัษณะการแจก

แจงของตัวแปร และค่าความสมัพันธ์รายตัวแปร จําแนกตามกลุ่มตัวอย่าง เพื#อทราบถึงลกัษณะ

ความสมัพนัธ์เบื Bองต้นก่อนการวิเคราะห์ข้อมลูเพื#อตอบคําถามการวิจยั 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อตอบคําถามตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  

2.1 การวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของสุข

ภาวะพฤติกรรมอาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ใน

ภาพรวมที#ผู้วิจยัสร้างขึ Bน จากแนวคิดและงานวิจัยที#เกี#ยวข้อง กับข้อมูลเชิงประจักษ์ การทดสอบความมี

นยัสําคญัของค่าอิทธิพลทางตรง ค่าอิทธิพลทางอ้อม และค่าอิทธิพลรวม ของปัจจัยที#มีอิทธิพลต่อการ

คงอยูใ่นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ผู้วิจัยแบ่งการประเมินรูปแบบออกเป็น 2 

ขั Bนตอน คือ 1) การประเมินโดยภาพรวม ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติและดัชนีบ่งชี Bความสอดคล้องของรูปแบบ

ความสมัพนัธ์ (Model) โดยพิจารณาจากค่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล ได้แก่ ค่า ไค-

สแควร์ ( 2� ) ค่าสดัสว่นระหว่างไค-สแควร์ และองศาความอิสระ ( 2� /df) ค่า RMSEA ค่า SRMR ค่า 

CFI ค่า GFI และค่า NFI โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี B ค่าไค-สแควร์ ควรมีนัยสําคญัทางสถิติ ค่า 

2� /df ควรมีอตัราสว่น ไม่เกิน 5 ค่า RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 ค่า SRMR ควรมีค่าไม่

เกิน 0.10 ค่า CFI ต้องไม่ตํ#ากว่า 0.90 ค่า GFI ต้องไม่ตํ#ากว่า 0.90 และ ค่า NFI ต้องไม่ตํ#ากว่า 0.90 

(Kline. 2005) การประเมินค่าพารามิเตอร์ในโมเดล ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสมัประสิทธิ;มีนยัสําคญัทาง

สถิติที#ระดบั 0.05 และคา่สมัประสทิธิ;คะแนนมาตรฐานมีค่า ไม่เกิน 1 (Schumacker; & Lomax. 2004) 

2.2 วิเคราะห์ความไม่แปรเปลี#ยนของโมเดลระหว่างกลุ่ม (กลุ่มบุคลากรที#ทํางานใน

มหาวิทยาลยัภาครัฐ ที#ตั Bงอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และกลุม่บุคลากรของมหาวิทยาลยัภาครัฐ ที#ตั Bงอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานครที#เกษียณอายุแล้ว) ซึ#งเป็นตัวแปรแบ่งกลุ่ม ผู้ วิจัยใช้การทดสอบกลุ่มพห ุ

(Multiple Group Analysis) ตามแนวคิดของ ไบร์น (Byrne. 1998) มีขั Bนตอนการวิเคราะห์ 3 ขั Bนตอน 

คือ 1) การทดสอบโมเดลกลุม่ย่อยว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 2) การทดสอบ

ความเท่าเทียมกันของรูปแบบของโมเดล และ3) การทดสอบความเท่าเทียมกันของค่าพารามิเตอร์ 

สําหรับในขั Bนตอนที# 2 และ3 ทําการวิเคราะห์ใน 5 ขั Bน ดงันี B ขั ?นที�  1 กําหนดให้รูปแบบความสมัพนัธ์

เหมือนกนั และไม่มีการกําหนดเงื#อนไขบงัคบัให้คา่สมัประสทิธิ;เทา่กนั ระหวา่งกลุม่ (H0: Form) ขั ?นที�  2 

กําหนดเงื#อนไขตามขั Bนที# 1 และเพิ#มเงื#อนไขกําหนดให้ค่าสัมประสิทธิ;องค์ประกอบของตัวแปรแฝง
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ภายนอกทกุตวัในรูปแบบเทา่กนั (H0: ΛX) ขั ?นที� 3 กําหนดเงื#อนไขตามขั Bนที# 2 และเพิ#มเงื#อนไขกําหนดให้

คา่สมัประสทิธิ;องค์ประกอบของตวัแปรแฝงภายในทกุตวัในรูปแบบเทา่กนั (H0: ΛXΛY) ขั ?นที� 4 กําหนด

เงื#อนไขตามขั Bนที# 3 และเพิ#มเงื#อนไขกําหนดให้ค่าสมัประสิทธิ; อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที#มี

อิทธิพลตอ่ตวัแปรแฝงภายในทกุตวัในรูปแบบเทา่กนั (H0: ΛXΛYΓ) และขั ?นที� 5 กําหนดเงื#อนไขตามขั Bนที# 

4 และเพิ#มกําหนดเงื#อนไขให้ค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในที#มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝง

ภายในทกุตวัในรูปแบบเทา่กนั  (H0: ΛXΛYΓβ) 
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บทที� 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเรื#องนี B เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี แบบสํารวจตามลําดับ ตามแนวคิดของ เครส

เวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell; & Plano Clark. 2011) ซึ#งเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีที#เริ#มต้น

ดําเนินการวิจยัด้วยการวิจยัเชิงคณุภาพ เพื#อเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในระยะแรก และ

นําผลที#ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ มาตรวจสอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณในระยะต่อมา นําไปสูก่าร

อธิบายปรากฏการณ์สูก่ลุม่ประชากรในวงกว้าง โดยผู้ วิจัยแบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ออกเป็น 2 สว่น ดงันี B  

 สว่นที# 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูระยะที# 1: การวิจยัเชิงคณุภาพ 

 สว่นที# 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูระยะที# 2: การวิจยัเชิงปริมาณ 

  

ส่วนที� 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที� 1: การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 การวิจัยระยะที# 1 จุดมุ่งหมายเพื#อทําความเข้าใจถึงการเข้าสู่เส้นทางการทํางานอาสา 

รวมทั Bงเงื#อนไขที#เกี#ยวข้อง อนัเป็นเหตแุละผลของการทํางานอาสา การคงอยู่ในการทํางานอาสา ของ

บุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบการศึกษารายกรณี โดยใช้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กรณีศึกษาในครั Bงนี Bคือ 

บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลยั และบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ ที#เสียสละอุทิศตนทํางานเพื#อ

สงัคม ด้วยการทํางานอาสาด้วยตนเอง หรือทํางานร่วมกับองค์กรที#ไม่หวังผลกําไร ตั Bงแต่ 10 ปีขึ Bนไป 

และได้รับรางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติว่าเป็นผู้อุทิศตนทํางานอาสาเพื#อสงัคม รวมทั Bงเป็นที#รู้จักของบุคคล

ทั#วไปวา่เป็นบุคคลที#อุทิศตนทํางานอาสาเพื#อสงัคมอย่างแท้จริง จํานวน 6 คน ทําการเลือกกรณีศึกษา

แบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก (Purposeful Sampling) เพื#อให้ได้กรณีศึกษาที#มี

คณุลกัษณะตรงตามที#กําหนดไว้ ผลจากการศึกษาระยะนี B จะเป็นแนวทางการกําหนดตวัแปรสาเหตุ

ของพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสาในเบื Bองต้น ในการกําหนดกรอบการทบทวน

เอกสารเกี#ยวกับตวัแปรที#ได้ รวมทั Bงการนิยามความหมาย และวิธีการวดัตวัแปร ในการการวิจัยเชิง

ปริมาณในระยะที# 2 ตอ่ไป  

 สาํหรับการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูการศกึษาระยะที# 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ

สมัภาษณ์เชิงลกึกบักรณีศกึษา เป็นการบรรยายถึงข้อมลูในภาพรวมที#เกี#ยวกบัลกัษณะทางชีวสงัคมของ

กรณีศึกษา และบรรยายถึงเส้นทางการทํางานอาสา เงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอันเป็นเหตุและผลของการ

ทํางานอาสา รวมถึงการคงอยูใ่นงานอาสา ผา่นการรับรู้ มมุมอง รวมถึงการตีความ ตั Bงแตว่ยัเด็ก วยัเรียน                     

วัยทํางาน และงานอาสาที#ยังคงทําอย่างต่อเนื#องในปัจจุบัน การนําเสนอครั Bงนี Bผู้ วิจัย นําเสนอเป็น
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ภาพรวม นอกจากนั Bนผู้วิจยัยงัคํานงึถึงศกัดิ;ศรีและคณุคา่ รวมถึงผลกระทบที#อาจเกิดขึ Bนในอนาคต การ

นําเสนอข้อมลูดงักลา่วจึงไม่เปิดเผยชื#อจริงรวมทั Bงสถานที#ปฏิบติังานจริง โดยใช้นามสมมติแทนชื#อจริง 

แบ่งการนําเสนอออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนที# 1 การนําเสนอข้อมูลทั#วไปของกรณีศึกษา ตอนที# 2 การ

นําเสนอเรื#องราวของการเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา ตอนที# 3 การนําเสนอถึงเรื#องราวของเงื#อนไขที#

เกี#ยวข้องอนัเป็นสาเหตขุองการทํางานอาสา และการคงอยูใ่นการทํางานอาสา ตอนที# 4 การนําเสนอผล

ที#ได้รับจากการทํางานอาสา และตอนที# 5 สรุปเงื#อนไขเกี#ยวข้องของการเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา 

โดยมีรายละเอียดดงันี B  

 

 ตอนที� 1 ข้อมูลทั�วไปของกรณีศึกษา 

 การนําเสนอข้อมลูในตอนที# � เป็นการบรรยายถึงข้อมลูในภาพรวมเกี#ยวกับลกัษณะทางชีว

สงัคมของกรณีศึกษา โดยไม่เจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละกรณีศึกษา เนื#องจากผู้วิจัยได้เลือก

กรณีศกึษาแบบ Instrumental Case เป็นตวัอยา่งเพื#อแสดงและสนบัสนนุข้อสรุปเกี#ยวกบัเส้นทางการ

ทํางานอาสา รวมทั Bงเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอันเป็นเหตุและผลของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการ

ทํางานอาสา รายละเอียดแสดงดงัตาราง 4 

 

ตาราง 4 ข้อมลูทั#วไปของกรณีศกึษา 

 

กรณี 

ศกึษา 
เพศ อาย ุ

สถานภาพ

สมรส 
ศาสนา 

การศกึษา

สงูสดุ 

ระยะเวลาที#

ทํางานอาสา 
ลกัษณะของงานอาสาในปัจจบุนั 

1 ชาย 58 ปี คู ่ พทุธ ปริญญา

เอก 

17 ปี อาสาช่วยเหลือ สร้างกําลงัใจ สร้าง

ความหวัง และพัฒนาศักยภาพ 

ให้กับกลุ่มคนพิการ ในลักษณะ

ของค่ายศิลปะที# เปิดโอกาสให้คน

ในสังคมมีกิจกรรมร่วมกันโดยใช้

ศิ ล ป ะ เ ป็ น ตั ว เ ชื# อ ม แ ล ะ เ ป็ น

กระบวนการสร้างกําลงัใจ 
 

2 ชาย 80 ปี หม้าย พทุธ ปริญญาโท 14 ปี อาสาเกี# ยวกับการป้องกันแก้ไข

ปัญหาสงัคม และพฒันาศกัยภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม ให้กับกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสในสงัคม ผ่านกิจกรรม

การสอนหนังสือ ค่ายศิลปะและ

กิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม

ในนามกลุม่อาสาสมคัรอิสระ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

กรณี 

ศกึษา 
เพศ อาย ุ

สถานภาพ

สมรส 
ศาสนา 

การศกึษา

สงูสดุ 

ระยะเวลาที#

ทํางานอาสา 
ลกัษณะของงานอาสาในปัจจบุนั 

3 หญิง 42 ปี โสด คริสต ์ ปริญญา

เอก 

12 ปี อาสาร่วมกิจกรรมในลักษณะของ

การช่วยเหลือบริการผู้ อื#นที# ไม่ใช่

บุคคลที# รู้จัก โดยการให้คําแนะนํา 

การให้ความรู้ การให้คําปรึกษา 

เสริมสร้างพลังใจ และการบริการ

ทางวชิาการ  
 

4 หญิง 64 ปี คู ่ คริสต ์ ปริญญาโท 40 ปี อาสาร่วมในกิจกรรมการเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วม และพึ#งพาตนเอง 

รวมทั Bงกิจกรรมอาสาเกี#ยวกับการ

ช่วยเหลือบริการผู้อื#นที#ไม่ใช่บุคคลที#

รู้จกั โดยการไปเยี#ยมให้กําลงัใจ การ

เป็นเพื#อน การดูแล การให้ความรู้ 

การให้คําแนะนํา และการบริการ

ทางวชิาการ 
 

5 หญิง 37 ปี โสด พทุธ ปริญญา

เอก 

11 ปี อาสาช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติ

ต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว โคลนถล่ม 

นํ Bาท่วม สนึามิ เป็นต้น รวมทั Bง เป็น

อ า ส า ส มัค ร ร ณ ร ง ค์  แ ล ะ ร่ ว ม

กิจกรรมเกี#ยวกับการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสังคม ปัญหาด้าน

สิ#งแวดล้อม และการบริการทาง

วชิาการ 
 

6 หญิง 56 ปี คู ่ พทุธ ปริญญาโท 15 ปี อาสาช่วยเหลือผู้ ป่วยโรคมะเร็ง

ระยะสดุท้าย โดยการให้คําปรึกษา 

ให้ กําลังใจเพื#อให้ เขาเหล่านั Bนมี

ความสขุ และความหวงั รวมถึงการ

ช่วยเหลือบรรเทาปัญหา ความทุกข์

ยาก ของครอบครัวผู้ป่วยฯ 
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 จากตาราง 4 กรณีศึกษาของการวิจัยครั Bงนี B ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ (กลุ่มบุคลากรที#ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและบุคลากรมหาวิทยาลัย

เกษียณอายุ) ที#อุทิศตนทํางานเพื#อสงัคมโดยที#อาจทํางานด้วยตนเอง ทํางานร่วมกับกลุ่ม/ชมรม/

องค์กรสาธารณะประโยชน์ หรือองค์กรที#ไม่หวงัผลกําไร เป็นที#รู้จักของบุคคลทั#วไป และได้รับรางวลั

ยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็นผู้อุทิศตนทํางานเพื#อสงัคมอย่างแท้จริง จํานวน 6 คน ข้อมูลเบื Bองต้นของ

กรณีศกึษา พบวา่ เป็นเพศชาย จํานวน 2 คน เพศหญิง จํานวน 4 คน อยู่ในช่วงวยัทํางาน 4 คน และ

วัยเกษียณอายุ 2 คน สถานภาพส่วนใหญ่สมรสแล้ว จํานวน 3 คน ที#เหลืออยู่ในสถานภาพโสด 

จํานวน 2 คน และหม้าย จํานวน 1 คน นบัถือศาสนาพุทธ จํานวน 4 คน ศาสนาคริสต์ จํานวน 2 คน 

ส่วนระดับการศึกษาสูงสุดของกรณีศึกษา พบว่า สําเร็จการศึกษาสูงสุดทั Bงระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก ในสดัสว่นที#เทา่กนั สาํหรับลกัษณะของงานอาสาที#กรณีศึกษาได้ทําอยู่ในปัจจุบนันั Bน มี

ลกัษณะที#แตกตา่งกนั โดยลกัษณะงานอาสาที#ผู้ ให้ข้อมูลสําคญัทํามาตั Bงแต่อดีตและดําเนินต่อเนื#อง

มาจนถึงปัจจุบนั ได้แก่ งานอาสาที#มีลกัษณะช่วยเหลอืสงัคม เช่น จดักิจกรรมเพื#อสร้างความหวงัและ

สร้างกําลังใจให้แก่คนพิการ อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว โคลนถล่ม  

นํ Bาทว่ม สนึามิ อาสาช่วยเหลือผู้ ป่วยโรคมะเร็งระยะสดุท้าย โดยการให้คําปรึกษา ให้กําลงัใจเพื#อให้

เขาเหล่านั Bนมีความสุข และความหวัง งานอาสาที#มีลักษณะของการให้บริการสังคม เช่น การ

ให้บริการทางวิชาการต่างๆ ให้ความรู้ สอนหนังสือ จัดค่ายศิลปะและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม แก่เยาวชน และงานอาสาที#มีลกัษณะช่วยแก้ปัญหาสงัคม เช่น อาสาพัฒนาศักยภาพ 

คุณธรรมจริยธรรม ให้กับกลุ่มผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม อาสาแก้ปัญหาสิ#งแวดล้อม เป็นต้น  โดยมี

รายละเอียดของงานอาสาที#ทําของกรณีศกึษาแตล่ะราย ดงันี B 

- ลกัษณะงานอาสาของ กรณีศกึษา 1 เป็นการทํางานอาสาในลกัษณะของการช่วยเหลือ

สร้างกําลงัใจ สร้างความหวงั และพัฒนาศกัยภาพ ให้กับกลุ่มคนพิการ  โดยเป็นประธานกรรมการ

มูลนิธิองค์กรที#ไม่แสวงหาผลกําไร ที#ทํางานอาสาเกี#ยวกับการช่วยเหลือสร้างกําลังใจให้กับ

ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมแห่งหนึ#ง ซึ#งทํางานในลกัษณะของค่ายศิลปะที#เปิดโอกาสให้คนในสงัคมมี

กิจกรรมร่วมกนั ร่วมแลกเปลี#ยนทศันะคติ ความรู้ ประสบการณ์ และพฒันาศกัยภาพทางด้านศิลปะ 

โดยใช้ศิลปะเป็นตวัเชื#อมและเป็นกระบวนการสร้างกําลงัใจ จุดประกายฝันสร้างกําลงัใจให้กับชีวิต 

โดยได้ทํางานอาสานี Bมาอยา่งยาวนานถึง 17 ปี เป็นที#รู้จกัของบุคคลโดยทั#วไป และยงัได้รับการยกยอ่ง

ถึงการอุทิศตวัเพื#อสร้างประโยชน์ให้สงัคมอยา่งกว้างขวาง จากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ จาก

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั#นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงสํานกันายกรัฐมนตรี 

เป็นต้น 
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- ลกัษณะงานอาสาของ กรณีศึกษา 2 เป็นการทํางานอาสาในกิจกรรมเกี#ยวกับการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาสงัคม โดยการสอนหนงัสือ อบรมให้ความรู้ เสริมสร้างทกัษะ คุณธรรมและ

จริยธรรมในการดําเนินชีวิต การให้ความช่วยเหลอืจดัหาสิ#งจําเป็นตา่งๆ ให้กบักลุม่เด็กในชุมชนแออัด 

และกลุม่เด็กเร่รอนในลกัษณะของกลุม่อาสาสมัครอิสระ ซึ#งทํากิจกรรมอาสานี Bมาอย่างยาวนานกวา่ 

11 ปี จนเป็นที#รู้จกัของบุคคลทั#วไป อีกทั Bง งานอาสาของ กรณีศกึษาที# 2 ได้รับการยกย่องถึงการสร้าง

ประโยชน์ให้กับสงัคมอย่างแท้จริง จากหน่วยงานต่างๆ ทั Bงภาครัฐและเอกชน อาทิ จากกระ ทรวง

พฒันาสงัคมและความมั#นคงของมนษุย์ เป็นต้น  

- ลกัษณะงานอาสาของ กรณีศกึษา 3 เป็นการทํางานอาสาในลกัษณะของการช่วยเหลือ

บริการผู้ อื#นที#ไม่ใช่บุคคลที#รู้จกั โดยการให้คําแนะนํา การให้ความรู้ การให้คําปรึกษา และการบริการ

ทางวิชาการ ปัจจุบนั กรณีศกึษา 3 ยงัคงทํากิจกรรมการบริการทางวิชาการที#เกี#ยวข้องกับการพฒันา

ชุมชน กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของบุคคลกลุ่มวัยต่างๆ รวมทั Bง ให้คําปรึกษา

ทางด้านจิตวิทยาแก่บุคคลที#ต้องการความช่วยเหลอื เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื#อการเสริมสร้าง

สขุภาพกาย สขุภาพจิต ให้กบักลุม่บุคคล/องค์กรตา่งๆ ทั#วประเทศ และกิจกรรมอาสาในลกัษณะของ

การให้ความรู้ คําแนะนําด้านจิตวิทยา รวมทั Bง ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที#เกี#ยวข้องกับ

จิตวิทยาของเด็ก ผา่นทางสื#อโทรทศัน์ จนทําให้ กรณีศกึษา 3 เป็นที#รู้จกัของบุคคลโดยทั#วไป   

- ลกัษณะงานอาสาของ กรณีศึกษา 4 เป็นการทํางานอาสากิจกรรมเกี#ยวกับการ

เสริมสร้างการมีสว่นร่วม และพึ#งพาตนเอง และกิจกรรมอาสาที#เกี#ยวกับการช่วยเหลือบริการผู้ อื#นที#

ไม่ใช่บุคคลที#รู้จกั โดยการไปเยี#ยมให้กําลงัใจ การเป็นเพื#อน การดูแล การให้ความรู้ การให้คําแนะนํา

และการบริการทางวิชาการ ปัจจุบนักรณีศึกษา 4 ได้เกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยงัคงทํางานอาสา

อย่างต่อเนื#อง อาทิ การช่วยเหลือบริการให้คําแนะนํา ให้กําลงัใจ ผู้ อื#นเกี#ยวกับสขุภาพ รวมทั Bง ร่วม

เป็นคณะกรรมการในชมรม/องค์กรตา่งๆ ที#เกี#ยวข้องกบักิจกรรมอาสา โดยทํามาอย่างยาวนานถึง 40 

ปี นอกจากนั Bนยังเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื#อเสริมสร้างสขุภาพกาย สขุภาพจิต ให้กับกลุ่ม

บุคคล/องค์กรต่างๆ ทั#วประเทศ กรณีศึกษา 4 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลยัที#เคย

ทํางานฐานะผู้ให้บริการดีเดน่ และรางวลัเชิดชูเกียรติด้านการทํางานอาสาดีเดน่ จากกรุงเทพมหานคร 

- ลกัษณะงานอาสาของ กรณีศกึษา 5 เป็นการอาสาช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพิบติัต่างๆ เช่น 

แผ่นดินไหว โคลนถล่ม นํ Bาท่วม สึนามิ เป็นต้น และงานอาสาเกี#ยวกับการรณรงค์เพื#อการป้องกัน 

แก้ไขปัญหาสงัคม ปัญหาด้านสิ#งแวดล้อมทั Bงในและต่างประเทศ นอกจากนั Bน กรณีศึกษา 5 ยงัได้นํา

ประสบการณ์การทํางานอาสาของตนเอง ถ่ายทอดผา่นการเขียนหนงัสอืให้ความรู้ แนวปฏิบติั วิธีการ

จัดการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ เผยแพร่ให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เพื#อนําไป

ประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  
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- ลกัษณะงานอาสาของ กรณีศึกษา 6 เป็นการทํางานอาสาในการช่วยเหลือผู้ ป่วยระยะ

สดุท้าย โดยการให้คําปรึกษา ให้กําลงัใจเพื#อให้เขาเหลา่นั Bนมีความสขุและความหวงั เป็นงานอาสาที#

ช่วยเติมเต็มความหวงั ความฝันให้กบัผู้ ป่วยระยะสดุท้าย รวมทั Bงดูแลจิตใจของคนในครอบครัวผู้ ป่วย

ให้ผา่นช่วงเวลาวิกฤตยากลาํบากได้อย่างมีสติ การทํางานอาสาของ กรณีศึกษา 6 ได้รับการยกย่อง

จากหนว่ยงานต่างๆ  ถึงการอุทิศตวัเพื#อสร้างประโยชน์ให้กับสงัคม อาทิ กระทรวงพฒันาสงัคมและ

ความมั#นคงของมนุษย์ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นอกจากนั Bน 

สถานีโทรทศัน์ยงัได้นําประสบการณ์การทํางานอาสาของกรณีศึกษา 6 ถ่ายทอดเป็นละครสั Bน เพื#อ

เผยแพร่ให้กําลงัใจแก่บุคคลที#ตกอยู่ในสถานะเดียวกับ กรณีศึกษา 6 จนทําให้เป็นที#รู้จักของบุคคล

ทั#วไป รวมทั Bงได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 ฮีโล่ทําความดี เป็นหนึ#งในผู้ วิ#งคบเพลิงกีฬาโอลิมปิก  

ค.ศ. 2008 เป็นต้น  

 

 ตอนที� 2 เส้นทางการทาํงานอาสา 

 งานอาสาเป็นลกัษณะหนึ#งของการช่วยเหลือสงัคม เป็นงานที#สร้างประโยชน์ให้กับบุคคล              

กลุม่บุคคล ชุมชน สงัคมโดยรวม เป็นรูปแบบของการกระทําที#เกิดจากความสมัครใจ ความเต็มใจ 

ทํางานด้วยความเสยีสละ เป็นการกระทําที#ปรารถนาให้ผู้ อื#นมีความสขุ บรรเทาจากปัญหา ความทุกข์ 

ความคับข้องใจที#ประสบอยู่ ผลตอบแทนที#ได้จากการทํางานอาสาไม่ได้ตอบกลบัมาให้รูปของ

คา่ตอบแทนที#เป็นตวัเงิน แตผ่ลตอบแทนนั Bนเป็นความสขุ ความภาคภูมิใจที#ได้กระทํา งานอาสานั Bนมี

อยู่หลายประเภททั Bงงานอาสาที#สามารถกระทําด้วยตนเอง และงานอาสาที#ทําในรูปของกลุ่มหรือ

องค์กร ในการวิเคราะห์เรื#องราวเกี#ยวกบัเส้นทางการทํางานอาสาของการวิจัยครั Bงนี B เป็นการฉายภาพ

ให้เห็นถึงเรื#องราว ของการเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสาวา่ เข้ามาได้อยา่งไร งานอาสาที#ทํามีลกัษณะ

เป็นอย่างไร ผ่านการรับรู้ มุมมอง ของกรณีศึกษาในช่วงวยัต่างๆ รวมถึง  งานอาสาที#ยงัคงทําอย่าง

ตอ่เนื#องในปัจจุบนั ซึ#งนําไปสูก่ารทําความเข้าใจประสบการณ์ ตลอดจนกิจกรรมอาสาที#ได้กระทําใน

ช่วงเวลานั Bนๆ  

 จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ ได้สะท้อนให้เห็นว่าการเข้าสู้ เส้นทางการเป็น

อาสาสมัครของบุคคล มีเงื#อนไขสําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก เนื#องมาจากเป็นผู้ ที#ได้รับ

ประสบการณ์ตรง หรือประสบปัญหาเรื#องนั Bนๆ สง่ผลให้เกิดภาวะที#คบัแค้น สะเทือนใจ หรือเกิดภาวะ

ที#ต้องการแก้ไขปัญหานั Bน ต้องการช่วยเหลอืผู้ประสบภาวะปัญหานั Bนให้บรรเทาเบาบางลง  อาทิ การ

ได้รับความทรมานจากโรคมะเร็งระยะสดุท้าย เป็นต้น ประการที#สอง มาจากการได้พบเห็นผู้ ที#ทุกข์

ทรมารจากการป่วยเป็นโรคไม่มีคนให้การดูแลรักษา การได้พบเห็นผู้คนประสบกับความทุกข์ทรมาน 

ความยากลาํบากในชีวิต ต้องการช่วยเหลอืให้คนเหลา่นั Bนให้ดีขึ Bน และประการที#สาม มาจากการมีจิต

ที#ปรารถนาช่วยเหลอืผู้ อื#น ช่วยเหลอืสงัคม ปรารถนาเห็นสงัคมดีกวา่ที#เป็นอยู ่ 
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  “การเขา้สูเ่สน้ทางการเป็นอาสาสมคัร เพราะว่าตวัเองอาจจะคบัแคน้หรืออาจจะมี

สิ#งที#หมองใจหรือประสบปัญหากบัตวัเองโดยตรง ก็เลยคิดว่าอยากจะทําอะไรอย่างนี,เพื#อ

ปลดปล่อยสังคมในอนาคต ถ้ามองบุคคลเป็นสองประเภทหนึ#งนะ ประเภทหนึ#งคือ

ประสบการณ์ตรง ที#เรียกว่าความสะเทือนใจกบัเรื#องนั,นๆ ก็เลยเกิดความคิดที#อยากจะไป

ช่วย อีกประเภทหนึ#งคือไม่มีอ่ะ ประเภทที#ไม่มี ไม่ได้มีปัญหา เพราะอย่างบางคนที#ช่วยคน

พิการ ก็มีลูกพิการหรือเปล่า พอ่แม่พิการรึเปล่า สว่นใหญ่ถามอย่างงี,ทั,งนั,นเลย ผมไม่ได้อยู่

ในสว่นนั,น” (กรณีศึกษา 1)  

 

 ระยะเวลาของการทํางานอาสา ของอาสาสมัครแต่ละคนนั Bนเริ#มเข้าสู่เส้นทางการทํางาน

อาสาแตกตา่งกนั บางคนเริ#มทํางานอาสาตั Bงแตว่ยัเด็ก โดยเริ#มจากการช่วยเหลือคนภายในครอบครัว 

ญาติ พี# น้อง หรือบุคคลรอบข้างในชุมชนที#ตนอาศยัอยู ่ซึ#งการทํางานงานนั Bนมาจากการการอบรมสั#ง

สอน รวมถึงการได้เห็นแบบอยา่งของคนในครอบครัว บางคนเริ#มทํางานอาสาในวยัทํางานซึ#งเป็นวยัที#

มีความรับผิดชอบต่อสงัคมสว่นรวม มีความพร้อมที#จะทํางานเพื#อสร้างสิ#งที#ดีงามเพื#อสงัคม บางคน

เริ#มทํางานอาสาเมื#อเข้าสูว่ยัเกษียณ บุคคลในวยันี Bเป็นผู้ ที#มีความพร้อม เป็นผู้ ที#ผา่นประสบการณ์จาก

ช่วงวยัทํางาน เป็นบุคคลที#ประสบผลสาํเร็จในชีวิต เป็นบุคคลที#พร้อมจะสร้างคุณค่าให้กับตนเองและ

สงัคม ซึ#งผู้ให้ข้อมลูสาํคญัทั Bง  6 คน ล้วนแล้วแตทํ่างานอาสาและคงอยูใ่นงานอาสามามากกว่า 10 ปี 

โดยเริ#มนบัระยะเวลาของการทํางานจากที#บุคคลเหลา่นั Bนเริ#มคิดวา่ตนเองเป็นอาสาสมคัรที#ทํางานเพื#อ

คนอื#น เพื#อสงัคมอยา่งแท้จริง  

 

“งานอาสาสมัครที#เราทําอยู่ขณะนี, ที#ทําอยู่ตั,งแต่เดิมจนถึงปัจจุบันนี,ก็คืองาน

อาสาสาธารณสขุ ที#ทํามาเกือบ 20 ปีแลว้” (กรณีศึกษา 4) 

 

 จะเห็นได้วา่ ประสบการณ์ในการทํางานอาสาของแต่ละบุคคลนั Bนอาจแตกต่างกัน บางคน

เริ#มทํางานอาสาโดยเริ#มจากการอาสาช่วยงานภายในครอบครัว ในโรงเรียน ในชุมชนที#อาศยัอยู่ บาง

คนเริ#มทํางานอาสาอย่างจริงจังขณะกําลงัเรียนอยู่ในระดบัมหาวิทยาลยั บางคนเริ#มทํางานอาสา

ในช่วงวยัทํางาน ซึ#งเป็นวยัที#พร้อมในหลายๆด้าน รวมทั Bงเป็นวยัที#พร้อมที#จะสร้างประโยชน์ให้กับ

สงัคม บางคนเริ#มทํางานอาสาภายหลงัการเกษียณจากการทํางานประจํา จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้

ข้อมลูสาํคญั พบวา่สว่นใหญ่เป็นเริ#มทํางานอาสาตั Bงแต่วยัเด็ก ซึ#งเป็นพื Bนฐานหรือจุดเริ#มต้นของงาน

อาสาที#ยงัคงทําอยู่ในปัจจุบนั ในการนําเสนอเรื#องราวของการเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสาในการ

วิจยัครั Bงนี B ผู้วิจยัได้นําเสนอเรื#องผา่นการรับรู้และบอกเลา่เรื#องราวจากกลุม่ผู้ ให้ข้อมูลสําคญัในช่วงวยั
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ตา่งๆ โดยเริ#มจากงานอาสาช่วงวยัเด็ก งานอาสาช่วงวยัเรียน งานอาสาช่วงวยัทํางานและงานอาสาที#

ยงัคงทําอยูใ่นปัจจุบนั   

 

 ตอนที� 2.1 งานอาสาในวัยเด็ก 

 งานอาสาในช่วงวัยเด็กส่วนใหญ่นั Bนเริ#มต้นที#บ้านหรือภายในครอบครัว โดยที#พื Bนฐาน

ครอบครัวของแต่ละคนนั Bนแตกต่างกัน บางคนอาศยัอยู่กับครอบครัวที#เป็นครอบครัวขยาย ที#กลุ่ม

ญาติพี#น้องอยูร่่วมกนัอยา่งใกล้ชิด แม้วา่จะมีครอบครัวใหม่แล้วก็ยงัคงอยู่รวมกัน บางคนอาศยัอยู่ใน

ครอบครัวเดี#ยวซึ#งอาศัยอยู่กับ พ่อ แม่ และพี#น้องที#ยงัไม่มีครอบครัว ไม่ว่าจะอาศยัอยู่ในครอบครัว

แบบไหนก็ตาม สิ#งหนึ#งที#เหมือนก็คือ การต้องอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตประจําวันร่วมกับคนอื#นๆ ใน

ครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที#พอ่ แม่ มีลกูหลายคน จะสอนให้ลกูมีการช่วยเหลือซึ#งกันและกัน จึง

กลายเป็นสิ#งที#ปลกูฝังคุณลกัษณะของการเป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือด้วยความสมัครใจของบุคคลใน

ระยะเริ#มแรก ในมมุมองของผู้ให้ข้อมลูสาํคญัครอบครัวที#มีลกูหลายคนมกัจะให้ความสาํคญักับลกูคน

โตและลูกคนเล็ก จึงต้องทําตัวให้เป็นประโยชน์ ต้องช่วยพี#ๆ ทํางาน ช่วยดูแลน้องๆ กอปรเป็น

ครอบครัวที#มีกิจการเป็นของตนเองทุกคนต้องช่วยครอบครัวทํางาน จึงถูกฝึกให้ต้องช่วยเหลือซึ#งกัน

และกนั ช่วยกนัทํางาน ต้องเป็นคนที#มีความรับผิดชอบสงูด้วยการเรียนรู้ผ่านโลกของงาน คําว่าอาสา

จึงเริ#มต้นขึ Bนที#บ้านตั Bงแตว่ยัเด็ก     

    

  “นี#ครอบครัวหกคนเป็นคนที#ห้า ดงันั,นก็อยู่ในข่ายที#อยู่ในกลุ่ม wednesday's 

child เหมือนกนั ... การที#เราจะเป็น เราก็จะถูกพี#ใช้ ใช้ให้ดูนอ้ง มันก็ต้องเป็นคนที#ต้อง

รบัผิดชอบสงู กลายเป็นคนที#ตอ้งรบัผิดชอบสงู และพอ่แม่ก็เลี,ยงมาในการที#ต้องรับผิดชอบ

งาน” (กรณีศึกษา 1) 

 

 ช่วงวยัเด็กเป็นช่วงวยัที#ชีวิตความเป็นอยูส่ว่นใหญ่ขึ Bนอยู่กับครอบครัว ครอบครัวเป็นผู้หลอ่

หลอม อบรมกลอ่มเกลา รวมทั Bงเป็นแบบอย่างด้านความประพฤติ การปฏิบติั กรณีของกลุม่บุคคลที#

ทํางานอาสา ก็เช่นกนั พลงัแหง่ครอบครัวได้ช่วยเสริมสร้างความเป็นตวัตนให้มีจิตใจที#อยากให้ความ

ช่วยเหลือผู้ อื#นให้พ้นจากความยากลําบากที#เป็นอยู่ ประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กที#เกี#ยวพันกับ

ครอบครัว ญาติ พี# น้อง การได้รับการอบรมสั#งสอน รวมทั Bงเห็นแบบอยา่งการช่วยเหลือผู้ อื#นของคนใน

ครอบครัวจึงเป็นผู้ เป็นจุดเริ#มต้นของการเข้าสู่เส้นทางของการทํางานอาสา ถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้า

ขา่ยงานอาสาแตเ่ป็นการกระทําที#เป็นการช่วยเหลอืผู้ อื#น โดยไม่ได้หวงัผลตอบแทนใดๆ  
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“เวลาไปไหนทําอะไรก็บอกว่า ไปที#อื#นอย่าไปนั#งเฉยๆ นะ พวกอยู่บ้านท่านอย่านิ#ง

ดูดายอะไรอย่างเงีHย ไปปุ๊ บไปช่วยเขานะ ไปบ้านนา้ไปเล่นบ้านนา้เสร็จแล้วเธอจะต้องไป

ล้างทําอะไรนะ ไปแล้วเธอต้องไปช่วยเขานะ คือคํานี,มันใส่ไว้ในหัวแล้วไงตั,งแต่นั,น ” 

(กรณีศึกษา L) 

 

 “เป็นประสบการณ์ที#ได้รับมาจากครอบครัวเดิม จริงแล้วครอบครัวเดิม                      

ชอบช่วยเหลือคนอื#นอยู่แลว้” (กรณีศึกษา 4) 

 

 ตอนที� 2.2 งานอาสาในวัยเรียน 

นอกจากจะได้รับการอบรมกลอ่มเกลา รวมถึงแบบอยา่งการช่วยเหลือผู้ อื#นจากครอบครัวแล้ว  

เมื#อเข้าสูว่ยัเรียนบุคคลจะได้รับทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนทศันคติและค่านิยม

ต่างๆ  ที#จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในสงัคม จากสถานศึกษา โรงเรียนหรือสถานศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื#อ

สอนในบุคคลให้เกิดทกัษาะทางด้านเทคนิคและสติปัญญา ความสามารถ ทศันคติ ค่านิยม เพื#อเตรียม

ให้เป็นผู้ใหญ่ที#มีความสามารถและเป็นที#ยอมรับของสงัคม ช่วงที#อยูใ่นรั Bวของสถานศกึษามีสว่นสําคญัที#

จะเสริมสร้างคุณลกัษณะของการเป็นผู้ ให้ ลกัษณะของงานอาสา ที#เกิดขึ Bนในช่วยวยัเรียนตั Bงแต่ระดับ

ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที#อาสาเข้าร่วมกับครู อาจารย์ หรือเป็นงานที#ทาง

สถานศกึษาต้องอาศยัอาสาสมคัรเพื#อทํากิจกรรมตา่งๆ เช่น เป็นอาสาสมคัรทํางานห้องสมดุ อาสาสมัคร

ทํางานในกิจกรรมประชุมวิชาการของสถานศึกษา อาสาช่วยงานภายในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน เช่น 

การรดนํ Bาต้นไม่ การเก็บเศษขยะรอบบริเวณโรงเรียน นอกจากนี B ยงัมีกิจกรรมอาสาภายนอกโรงเรียนบาง

คนยงัทําร่วมกบัองค์กรทางศาสนาที#ตนเองนบัถือ เช่น อาสาช่วยงานทางศาสนา ลงพื Bนที#ช่วยเหลือกลุม่

คนที#มีความยากลาํบากกลุม่ตา่งๆ เป็นต้น  

 

“sister คนหนึ#งก็มาแบบว่ามาให้ช่วยตกันํ,ารดนํ,า ป.1 รดนํ,าหน้าโรงเรียน รด

นํ,าหนา้หอ้ง มนัจะแบบว่าใส่กรวยและรดทุกวนัเสร็จ แล้วก็ถูกชมอ่ะ โอ๊ย หนูน่ารักจัง มา

เช้าๆ แลว้รด ก็จะทําแบบนี,คะ มาทกุเช้า” (กรณีศึกษา 3) 

 

  “ทํางานประเภทแบบนี, ตั,งแต่ ม.1 เป็นการลงพื,นที#ในการช่วยกลุ่มๆ หนึ#ง มนัต้อง

ลงพื,นที#ไปช่วยคนกลุ่มต่างๆ แต่ว่า กลุ่มนั,น มันไม่มีการให้เงินเลย มันต้องใช้พลงักําลงั

ความสามารถเขา้ไปอย่างเดียว” (กรณีศึกษา 3) 
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 เมื#อพ้นจากช่วงวนัเรียนระดบัมัธยมศึกษา ก็จะเข้าสูก่ารเรียนในระดบัอุดมศึกษา กิจกรรม

อาสาช่วงวัยนี B เป็นลกัษณะของการบําเพ็ญประโยชน์ การรักษาสิ#งแวดล้อม อาสาพัฒนาในพื Bนที#

หา่งไกล เช่น พื Bนที#ชนบท วดั โรงเรียนในถิ#นทรุกนัดาร นอกจากกิจกรรมอาสาดงักลา่วแล้ว บางคนยงั

ได้ร่วมกิจกรรมอาสาที#เกี#ยวกบัความรู้ในสาขาวิชาที#ตนเองได้เรียนและมีความชํานาญ เช่น อาสาให้

คําปรึกษาทางจิตวิทยาที#ทําให้บุคคลที#มีปัญหาได้บรรเทาจากปัญหาที#เป็นอยู่ รวมถึงเข้าร่วมเป็น

อาสาสมคัรช่วยอาจารย์ในการทํากิจกรรมบริการวิชาการเพื#อสงัคม  

 

  “ด้วยความที#ได้มีโอกาสไปเห็นคนที#ยากลําบากกว่าเรา ได้มีโอกาสไปพฒันา

ชนบทในโครงการเตรียมชุมชนเพื#อพฒันาชนบท จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ยุคนั,นก็

คือท่านศาสตราจารย์อําไพ สจุริตกุล ยคุนั,นคือท่านเป็นประธานโครงการของยูนิเซฟ ไปตรง

นั,นอ่ะร่วม 10 ปี ศกุร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั,งแต่ก่อนจบจนถึงจบ” (กรณีศึกษา T) 

 

ตอนที� 2.3 งานอาสาในวัยทาํงาน และงานอาสาในปัจจุบัน 

 วัยทํางานเป็นวัยที#พร้อมในหลายๆ ด้าน รวมทั Bงเป็นวัยที#พร้อมที#จะสร้างประโยชน์ให้กับ

สงัคม  จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญทั Bง 6 คน พบว่า ล้วนแล้วแต่เริ#มทํางานอาสาอย่างจริงจัง

ในช่วงวยัทํางาน โดยลกัษณะการทํางานอาสาของแต่ละคนนั Bนแตกต่างกัน บางคนทํางานอาสาหลาย

ประเภทขึ Bนอยูก่บัสถานการณ์ ณ ขณะนั Bนวา่กําลงัมีเหตุแห่งความทุกข์ยาก สญูเสีย เดือดร้อน สะเทือน

ใจ แก่คนในสงัคม และตนเองพร้อมที#จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุการณ์นั Bน ไห้บรรเทา

หรือพ้นจากความทุกข์ยากที#ได้รับ เช่น การช่วยเหลือผู้ ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ การช่วยเหลือ

ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม การช่วยเหลือให้คําปรึกษา ให้กําลงัใจผู้ ป่วย อาสาร่วมรณรงค์ในการป้องกัน

ปัญหาด้านสิ#งแวดล้อม เป็นต้น บางคนมุ่งที#จะทํางานอาสาตามศกัยภาพและความรู้ ความสามารถที#

ตนมีอยู่ เช่น อาสาเพื#อพฒันาชุมชน การให้คําปรึกษาด้านจิตวิทยา การช่วยเหลือผู้ ด้วยโอกาสด้วย

ทกัษะความรู้ที#ตนชํานาญ เป็นต้น เพื#อฉายให้เห็นเส้นทางและลกัษณะงานอาสาในช่วงวยัทํางานของ

ผู้ให้ข้อมลูสาํคญัให้ครบคลมุทกุกิจกรรมอาสา ผู้วิจัยจึงนําเสนอเส้นทางและลกัษณะของงานอาสาเป็น

รายกรณีศกึษา ดงันี B 

 

 กรณีศึกษา 1: เส้นทางและลกัษณะงานอาสาช่วงวยัทํางาน ของกรณีศึกษา 1 เป็นผลสืบ

เนื#องมาจากช่วงที#เรียนอยูใ่นระดบัอุดมศึกษา ที#ได้ทํากิจกรรมอาสาร่วมกับ เพื#อนนกัศึกษา อาจารย์                

ในการออกค่ายอาสาเพื#อพฒันาชนบทของมหาวิทยาลยั เมื#อจบการศึกษาแล้วยงัหาโอกาสกลบัไป

ออกคา่ยอาสาร่วมกับอาจารย์ และกลุม่นกัศึกษารุ่นพี#รุ่นน้อง อย่างต่อเนื#อง เป็นระยะเวลาถึง 10 ปี 

ประสบการณ์จากคา่ยอาสาพฒันาชนบท นําไปสูก่ารก้าวเข้าสูง่านอาสาที#สร้างความภาคภูมิใจให้กับ

ตนเองเป็นอย่างมาก คือ งานอาสาช่วยเหลือสร้างกําลงัใจ สร้างความหวัง และพัฒนาศักยภาพ 
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ให้กับกลุ่มคนพิการ โดยเป็นประธานกรรมการมูลนิธิองค์กรที#ไม่แสวงหาผลกําไร ที#ทํางานอาสา

เกี#ยวกบัการช่วยเหลอืสร้างกําลงัใจให้กับผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมแห่งหนึ#ง ในลกัษณะของค่ายศิลปะที#

เปิดโอกาสให้คนในสงัคมมีกิจกรรมร่วมกัน ร่วมแลกเปลี#ยนทัศนะคติ ความรู้ ประสบการณ์ และ

พัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ โดยใช้ศิลปะเป็นตัวเชื# อมและเป็นกระบวนการสร้างกําลังใจ จุด

ประกายฝันสร้างกําลงัใจให้กับชีวิต โดยได้ทํางานอาสานี Bมาอย่างยาวนานถึง 17 ปี เป็นที#รู้จักของ

บุคคลโดยทั#วไป และยงัได้รับการยกย่องถึงการอุทิศตวัเพื#อสร้างประโยชน์ให้สงัคมอย่างกว้างขวาง 

จากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ทั Bงในและตา่งประเทศ 

 

 “...ปีที#สามนี#นะ ที#เริ#มทําแคมป์แลว้เอาคนพิการทุกชนิดมารวมกนั  และเราก็คิด

ว่ามนัยากมาก คิดดูดิ กลุ่มหนึ#งมองไม่เห็น กลุ่มหนึ#งหูหนวก ไม่เคยมีใครทํามาก่อน บอก

ว่าถ้าผ่านแคมป์นี,ไปได้นะ ปัญหาในอนาคตที#หมดไปเลยนะ...แต่ที#ภูมิใจก็คือนี#แหละใน

เรื#องของ ศิลปะเพื#อมวลมนษุย์หรือว่า art for all ที#จริง มนัก็เรียก art for all มาตั,งนาน พึ#ง

จะมาตั,งชื#อภาษาไทยไดไ้ม่นานนี,เอง” (กรณีศึกษา 1) 
 

 กรณีศกึษา 2: เมื#อเข้าสูว่ยัทํางาน กรณีศกึษา 2 เริ#มต้นวยัทํางานด้วยการเป็นข้าราชการครู 

ซึ#งก็เป็นอีกจุดเริ#มต้นหนึ#งที#ทําให้ซึมซบั เรียนรู้กับการเป็นผู้ ให้และตดัสินใจเป็นอาสาภายหลงัจากที#

ตนเองเกษียณจากงานแล้ว เส้นทางการทํางานในอาชีพครูที#ได้ให้ความรู้กับเด็ก รวมทั Bงการช่วยเหลือ

เกื Bอกูลเด็กในเรื#องอื#นๆ เป็นสิ#งที#จุดประกายให้เกิดอุดมการณ์ที#อยากช่วยเหลือผู้ อื#นในสิ#งที#ตนเอง

สามารถทําได้ และตรงกับความสามารถของตนเอง ปัจจุบนังานอาสาที#กรณีศึกษา 2 ยงัคงทําอยู่

อยา่งตอ่เนื#องภายหลงัเกษียณจากงานประจํา และมีความตั Bงใจที#จะยงัคงทําต่อไปจนกว่าไม่สามารถ

ทําได้ คือ งานอาสาเกี#ยวกบัการป้องกันและแก้ไขปัญหาสงัคม โดยการสอนหนงัสือ อบรมให้ความรู้ 

เสริมสร้างทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต การให้ความช่วยเหลือจัดหาสิ#งจําเป็น

ตา่งๆ ให้กบักลุม่เด็กในชุมชนแออดั และกลุม่เด็กเร่รอน  ในลกัษณะของกลุม่อาสาสมคัรอิสระ 

 

 “ลกัษณะงานจริงๆของเราคือ กลุ่มเป้าหมายคือเด็กด้อยโอกาส มนัมีสองระดบั

คือตั,งแต่เด็กเร่ร่อนที#อยู่กลางถนนเนี#ยนะกบัเด็กด้อยโอกาสที#อยู่ในสลมันะครับ คือจริงๆ

แลว้เราตอ้งการเปลี#ยนพฤติกรรมเคา้ ใหเ้คา้เป็นคนดี เป้าหมายคือตอ้งการให้เค้าเป็นคนดี” 
(กรณีศึกษา 2) 
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 กรณีศึกษา 3: เส้นทางการทํางานอาสาในช่วงวัยทํางาน ของกรณีศึกษา 3 มีอยู่หลาย

ลกัษณะ เนื#องจากโดยพื Bนฐานสว่นบุคคลแล้วเป็นคนที#ชอบช่วยเหลือผู้ อื#นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ได้แก่ 

การทํางานอาสาในลกัษณะของการช่วยเหลอืบริการผู้ อื#นที#ไม่ใช่บุคคลที#รู้จัก โดยการให้ความรู้ การให้

คําปรึกษาด้านจิตวิทยาแก่บุคลทั#วไป การให้คําปรึกษา/แนะนําเกี#ยวกับจิตวิทยาเด็กผ่านราย การ

โทรทัศน์ รวมถึงการบริการทางวิชาการที#เกี#ยวข้องกับการพัฒนาสงัคม นอกจากนั Bน ยังร่วมเป็น

อาสาสมคัรช่วยเหลอืผู้ประสบภยัภิบติัตา่ง กรณีที#เกิดภยัพิบติัขึ Bน เช่น นํ Bาทว่ม สนึามิ เป็นต้น ปัจจุบนั

กรณีศึกษา 3 ยังคงทํากิจกรรมการบริการทางวิชาการที#เกี#ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน กิจกรรม

เสริมสร้างสขุภาพกาย สขุภาพจิต ของบุคคลกลุม่วยัต่างๆ รวมทั Bง ให้คําปรึกษาทางด้านจิตวิทยาแก่

บุคคลที#ต้องการความช่วยเหลอื และยงัเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื#อการเสริมสร้างสขุภาพกาย 

สขุภาพจิต ให้กบักลุม่บุคคล/องค์กรตา่งๆ ทั#วประเทศ อยา่งตอ่เนื#อง    

 

“กลุ่มของหวัเราะก็ทําต่อเนื#องตั,งแต่ปี 48 ถึงปัจจุบนั ทุกๆ วนันี,ก็ยงัทําอยู่ แล้วก็

กลุ่มผูส้งูอาย ุก็จะมีเรื#องหวัเราะ ก็มีประชาชนทั#วไป ผูสู้งอายุ...ช่วงนํ,าท่วมกรุงเทพฯ ตอน

ช่วงนั,นกลบัมาก็เขา้ไปในทกุๆที# เสน้พกัพิงตรงพทัยาก็ไป เสน้พกัพิงตรงเสน้ชลบุรีก็ไป ...เข้า

ไปเพื#อช่วยคนช่วงปี 48 ก็คือ ไปช่วยเหตุการสึนามิ ก็ลงไปช่วยชาวบ้านที#ทําให้เขาดีขึ,น ” 

(กรณีศึกษา 3) 
 

 กรณีศกึษา 4: พื Bนฐานสว่นบุคคลของ กรณีศกึษา 4 นั Bนเป็นผู้ ที#มีลกัษณะนิสยัชอบช่วยเลอืก

ผู้ อื#น อยากให้ผู้ อื#นมีความสุข ดังนั Bน กิจกรรมอาสาที#ทําจึงมีหลายลกัษณะงาน ถึงแม้ว่าปัจจุบัน

กรณีศึกษา 4 จะเป็นบุคคลกรมหาวิทยาลยัที#เกษียณอายุแล้ว แต่ยังคงเป็นอาสาสมัครและทํา

กิจกรรมอาสาอยา่งต่อเนื#อง ลกัษณะงานอาสาที#ได้ทํา ได้แก่ การเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ#งเป็น

การอาสาที#เข้าไปทําหน้าที#ในการดูแลทุกข์สขุความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน ทั Bงนี B ได้ร่วมอาสาเป็น

คณะกรรมการหมู่บ้านอย่างต่อเนื#องมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ร่วมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้านของสถานบริการสาธารณสขุในพื Bนที# ในการดูแลด้านสขุภาพของคนในหมู่บ้าน อาสา

เป็นผู้ดแูลและนําผู้ ป่วยไปยงัโรงพยาบาลเพื#อรับการรักษา รวมทั Bง อาสาเป็นผู้ ให้บริการด้านวิชาการ 

เป็นที#ปรึกษาด้านวิชาการ แก่บุคคลต่างๆ รวมทั Bงเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี#ยวกับ “หัวเราะ

บําบดั” โดยจะบรรยายให้กบักลุม่บุคคล องค์กรตา่งๆ ทั#วประเทศ และ เป็นกรรมการและเลขานุการของ

ชมรมคาทอริก โดยร่วมกบัชมรมในการติดตามช่วยเหลอื ให้กําลงัใจ ผู้ ที#ต้องการความช่วยเหลอื  
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“งานอาสาสมัครที#เราทําอยู่ขณะนี, ที#ทําอยู่ตั,งแต่เดิมจนถึงปัจจุบันนี,ก็คืองาน

อาสาสาธารณสขุ.. อีกอย่างหนึ#ง ที#ๆ  ทําอยู่ดว้ยหนา้ที#ก็เป็นกรรมการหมู่บ้าน ก็ทําอยู่ตั,งแต่

เป็นหมู่บ้านเลย จนถึงปัจจุบนัก็ยงัทําหนา้ที#เป็น กรรมการและเลขานกุารหมู่บ้านอยู่ ทํามา

จะ 40 ปีแลว้นะ” (กรณีศึกษา 4) 
 

 กรณีศกึษา 5: งานอาสาช่วงวยัทํางาน ของกรณีศกึษา 5 ที#ได้ทําและยงัคงทําต่อเนื#องจนถึง

ปัจจุบัน คือ การอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติัต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว โคลนถลม่ นํ Bาท่วม สนึามิ 

เป็นต้น และงานอาสาเกี#ยวกบัการรณรงค์เพื#อการป้องกัน แก้ไขปัญหาสงัคม ปัญหาด้านสิ#งแวดล้อม 

ทั Bงในประเทศ และต่างประเทศ โดยการทํางานอาสาร่วมกับกรีนพีซ (greenpeace) ซึ#งเป็นองค์กร

รณรงค์อิสระระดับโลกที#ลงมือทําเพื#อเปลี#ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม ปกป้องและอนุรักษ์

สิ#งแวดล้อม และสง่เสริมสนัติภาพ  นอกจากนั Bน ยังได้นําประสบการณ์การทํางานอาสาของตนเอง 

ถ่ายทอดผ่านการเขียนหนงัสือให้ความรู้ แนวปฏิบติั วิธีการจัดการรับมือกับภยัพิบติัต่างๆ เผยแพร่

ให้กบัประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เพื#อนําไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  

 

 “..พื,นที#หนึ#ง สึนามิ พื,นที#สองเนี#ยถดัจากสึนามิ เป็นนํ,าท่วมอุตรดิตถ์ ที#ลบัแล

เป็นโคลนถล่ม จากลบัเล ก็ไปนากิสก่อน นากิสที#พม่า..” (กรณีศึกษา 5) 
 
 กรณีศึกษา 6: จากการสมัภาษณ์ถึงเส้นทางการเป็นอาสาสมัครของบุคคล พบว่า มาจาก

เงื#อนไขเกี#ยวข้อง ได้แก่ เป็นผู้ ที#ได้รับประสบการณ์ตรง หรือประสบปัญหากบัเรื#องนั Bนๆ สง่ผลให้เกิดภาวะ

ที#คบัแค้น สะเทือนใจ หรือเกิดภาวะที#ต้องการแก้ไขปัญหานั Bน ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะปัญหา

นั Bนให้บรรเทาเบาบางลง  อาทิ การได้รับความทรมานจากโรคมะเร็งระยะสดุท้าย การได้พบเห็นผู้ ที#ทุกข์

ทรมารจากการป่วยเป็นโรคไม่มีคนให้การดแูลรักษา เป็นต้น และเข้ามาสูเ่ส้นทางโดยไม่ได้มาจากภาวะ

คบัคล้องใจหรือภาวะสะเทือนใจแตป่ระการได้ แต่มาจากจิตที#ปรารถนาช่วยเหลือผู้ อื#น ช่วยเหลือสงัคม 

ปรารถนาเห็นสงัคมดีกว่าที#เป็นอยู่ ซึ#งการเข้าสู่เส้นทางอาสา ของกรณีศึกษา 6 นั Bนมาจากการที#ได้

ประสบกบัเหตกุารณ์ที#ก่อให้เกิดความสะเทือนใจ จากการป่วยเป็นโรคมะเร็งของสามี กรณีศึกษา 6 ได้

พยายามตอ่สู้กบัความทรมานจากการป่วยร่วมกับ ให้กําลงัใจ ให้การดูแล ให้ความรักความอบอุ่น จน

กระทั Bงสามารถผา่นวิกฤตชีวิตครั Bงนั Bนมาได้อยา่งปาฏิหาริย์ โดยสามีนั Bนได้หายขาดจากการเป็นโรคมะเร็ง

ระยะสดุท้าย ตั Bงแตน่ั Bนเป็นต้นมา กรณีศกึษา 6 ได้นําประสบการณ์การดแูลผู้ ป่วย ด้วยการแสดงความรัก 

ความหว่งใย ด้วยการกอด มาใช้ในการอาสาดแูลให้กําลงัใจผู้รายอื#นๆ มาอยา่งตอ่เนื#องจนถึงปัจจุบนั    
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 “ถา้เรามาเยี#ยมเตียงนี,เคา้ก็มองอยู่ก็ถาม เป็นอะไร พี#แม่เป็นอย่างนั,นพี#ก็เยี#ยม

แม่แลว้ก็เยี#ยมต่อๆไป นี#งานที#พี#เป็นอาสา คือเยี#ยมคนไข ้คือเราจะเนน้ระยะสดุท้าย เพื#อให้

เคา้มีชีวิตในวนัเวลาที#เหลืออยู่ของเคา้ใหดี้ที#สดุ” (กรณีศึกษา 6) 
  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญดงักลา่วข้างต้น ได้ฉายภาพให้

เห็นเส้นทางการทํางานอาสา ผ่านช่วงวัยต่างๆ ตั Bงแต่วัยเด็ก วยัเรียน วยัทํางาน จนถึงงานอาสาที#

ยงัคงทําอยา่งตอ่เนื#องในปัจจุบนั อาสาสมคัรแตล่ะคนนั Bนเริ#มเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสาไม่เท่ากนั 

บางคนเริ#มทํางานอาสาตั Bงแตว่ยัเด็ก โดยเริ#มจากการช่วยเหลอืคนภายในครอบครัว ญาติ พี# น้อง หรือ

บุคคลรอบข้างในชุมชนที#ตนอาศยัอยู ่ซึ#งการทํางานนั Bนมาจากการการอบรมสั#งสอน อบรมกลอ่มเกลา 

รวมถึงการได้เห็นแบบอย่างของคนในครอบครัว บางคนเริ#มทํางานอาสาในวยัทํางานซึ#งเป็นวยัที#มี

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยรวม มีความพร้อมที#จะทํางานเพื#อสร้างสิ#งที#ดีงามเพื#อสงัคม บางคนเริ#ม

ทํางานอาสาเมื#อเข้าสูว่ยัเกษียณ บุคคลในวยันี Bเป็นวยัที#มีความพร้อม เป็นวยัที#ผ่านประสบการณ์จาก

ช่วงวยัทํางาน เป็นบุคคลที#ประสบผลสาํเร็จในชีวิต เป็นบุคคลที#พร้อมจะสร้างคุณค่าให้กับตนเองและ

สงัคม ทั Bงนี B สามารถสรุปถึงเส้นทางการทํางานอาสาของผู้ให้ข้อมลูสาํคญัแตล่ะคนได้ตามตาราง 5  

 

ตาราง 5 เส้นทางการทํางานอาสาของผู้ให้ข้อมลูสาํคญัแตล่ะช่วงวยั 

 

กรณีศกึษา/

ช่วงวยั 
ช่วงวยัเด็ก ช่วงวยัเรียน ช่วงวยัทํางาน งานอาสาในปัจจบุนั 

กรณีศกึษา 1 อาสาช่ วย เหลื อ

ครอบครัว ญาติ พี# 

น้อง ทํางานต่างๆ 

ระดับอุดมศึกษา : 

การออกค่ายอาสา

พฒันาชนบท 

งานอาสาช่วยเหลือสร้างกําลังใจ สร้าง

ความหวงั และพฒันาศกัยภาพ ให้กบักลุ่ม

คนพิการ 

กรณีศกึษา 2    งานอาสาเกี#ยวกับ

ก า ร ป้ อ ง กัน แ ล ะ

แก้ไขปัญหาสังคม 

ใ น ก ลุ่ ม เ ด็ ก ใ น

ชุมชนแออัด และ

กลุ่มเด็กเร่รอน ใน

ลักษณะของกลุ่ม

อาสาสมคัรอิสระ 
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กรณีศกึษา/

ช่วงวยั 
ช่วงวยัเด็ก ช่วงวยัเรียน ช่วงวยัทํางาน งานอาสาในปัจจบุนั 

กรณีศกึษา 3 อาสาช่ วย เหลื อ

ครอบครัว ญาติ พี# 

น้อง ในการทํางาน

ต่างๆ 

ระดบัประถมศึกษา: 

ช่ ว ย เ ห ลื อ ง า น

ภายในโรงเรียน เช่น

รดนํ Bาต้นไม้ เก็บขยะ 

ระดับมัธยมศึกษา: 

อ า ส า เ ข้ า ร่ ว ม

กิ จ ก ร ร ม ที# ส ถ า น 

ศึ ก ษ า ต้ อ ง ก า ร

อาสาสมัครเพื#อเข้า

ร่วมกิจกรรม  

การบริการทางวิชาการที#เกี#ยวข้องกับการ

พัฒนาชุมชน กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต ของบุคคลกลุ่มวัยต่างๆ 

รวมทั Bง ให้คําปรึกษาทางด้านจิตวิทยาแก่

บุคคลที#ต้องการความช่วยเหลือ และเป็น

วิทย ากร บ ร รยา ยใ ห้ ค ว าม รู้ เ พื# อ กา ร

เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้กับ

กลุ่มบุคคล/องค์กรต่างๆ ทั#วประเทศ 

กรณีศกึษา 4 อาสาช่ วย เหลื อ

ครอบครัว ญาติ พี# 

น้อง ในการทํางาน

ต่างๆ 

 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และพึ#งพา

ตนเอง และกิจกรรมอาสาที#เกี#ยวกับการ

ช่วยเหลือบริการผู้ อื#นที#ไม่ใช่บุคคลที#รู้จัก 

โดยการไปเยี#ยมให้กําลังใจ การดูแล การ

ให้ความรู้ การให้คําแนะนําและการบริการ

ทางวิชาการ 

กรณีศกึษา 5  ระดับอุดมศึกษา : 

การออกค่ายอาสา

พฒันาชนบท 

การช่วยเหลือผู้ ประสบภยัพิบัติต่างๆ เช่น 

แผ่นดินไหว โคลนถล่ม นํ Bาท่วม สึนามิ เป็น

ต้น และงานอาสาเกี#ยวกบัการรณรงค์เพื#อ

การป้องกนั แก้ไขปัญหาสงัคม ปัญหาด้าน

สิ#งแวดล้อม ทั Bงในและต่างประเทศ 

กรณีศกึษา 6   การช่วยเหลือผู้ ป่วยโรคมะเร็งระยะสดุท้าย/

ผู้ ป่ วยหนักระยะสุด ท้าย  โด ยการใ ห้

คําปรึกษา ให้กําลงัใจเพื#อให้เขาเหล่านั Bนมี

ความสุขและความหวัง เป็นงานอาสาที#

ช่วยเติมเต็มความหวัง ความฝันให้กับ

ผู้ ป่วยระยะสุดท้าย รวมทั Bงดูแลจิตใจของ

คนในครอบครัวผู้ ป่วยให้ผ่านช่วงเวลา

วิกฤตยากลําบากได้อย่างมีสติ 

  

ตาราง 5 (ตอ่) 
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ตอนที� 3 เงื�อนไขที�เกี�ยวข้องกับการทาํงานอาสา และการคงอยู่ในการทาํงานอาสา 
 จากข้อมูลทั#วไปของกรณีศึกษา เส้นทางการทํางานอาสาทั Bงในวัยเด็ก วัยเรียน วยัทํางาน

และงานอาสาที#ทําในปัจจุบนั สะท้อนให้เห็นถึงเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอันเป็นสาเหตุของการทํางานอาสา 

หรือการมีพฤติกรรมอาสา และการคงอยูใ่นการทํางานอาสา ของผู้ ให้ข้อมูลสําคญั ซึ#งเป็นสว่นสําคญั

ที#จะนําไปสูก่ารกําหนดกรอบการทบทวนเอกสารเกี#ยวกับตวัแปรที#ได้ รวมทั Bงการนิยามความหมาย 

และวิธีการวดัตวัแปร ในการการวิจัยเชิงปริมาณในระยะที# 2 ผลการศึกษาพบเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอัน

เป็นสาเหตุของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา 11 ประการ ได้แก่ 1) ชอบ

ช่วยเหลือผู้ อื#น 2) ยึดมั#นในคําสอนของศาสนา 3) รับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและความสามารถที#จะ

ช่วยเหลอืผู้ อื#น 4) ต้องการเป็นที#ยอมรับของสงัคม 5) ต้องการก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค 6) เรียนรู้ในสิ#ง

ใหม่/สิ#งที#ท้าทายความสามารถของตนเอง 7) ปรารถนาให้สงัคมดีขึ Bน 8) ต้องการสร้างเครือข่าย

ความสมัพนัธ์ 9) ได้รับการสนบัสนุนจากบุคคลรอบข้าง และ 10) มีสขุภาพสมบูรณ์แข็งแรง และ11) 

ประสบการณ์และความประทบัใจจากการทํางานอาสา โดยมีรายละเอียดดงันี B   

3.1 ชอบช่วยเหลือผู้อื�น: ผู้ให้ข้อมลูสาํคญัสะท้อนถึงคณุลกัษณะการชอบช่วยเหลือผู้ อื#น

โดยบ่งบอกถึงลกัษณะของบุคคลที#มีจิตใจที#เติมเปี# ยมไปด้วยคําว่า “ให้” ให้โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

“ให้” เพราะอยากให้ที#ออกมาจากสว่นลกึในใจ เป็นคนที#มีความรู้สกึไม่เห็นเฉพาะเรื#องของตวัเอง แต่

จะเห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าของคนอื#น มีความเอื Bออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ 

ความจําเป็น ความทุกข์สขุของผู้ อื#น และพร้อมที#จะให้ความช่วยเหลือเกื Bอกูลผู้ อื#น เป็นบุคคลที#รู้จัก

แบง่ปัน เสียสละความสขุสว่นตน เพื#อทําประโยชน์แก่ผู้ อื#น เข้าใจ เห็นใจผู้ ที#มีความเดือดร้อน อาสา

ช่วยเหลอืผู้ อื#นเพื#อบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ#งดีงามให้เกิดขึ Bนในสงัคม 

 

“ตอ้งบอกว่ามนัอยู่ในสายเลือด ชอบช่วยคน ขอบมากเรื#องช่วยคน แม้ที#ว่าที#ไปไม

ได้ตงัค์ ก็ยงัอยากจะไป เพราะว่าไปแล้วทําให้คนมีความสขุ ทําให้คนแข็งแรง แข็งแรงทั,ง

กายและใจนะ เวลาไป มันไม่ได้ปรึกษาเฉพาะสอนบางคนเข้ามาปรึกษาเรื#องของ

ครอบครวั” (กรณีศึกษา 4) 

 

“พี#มีพี#นอ้งหกคนและที#ว่าพี#อาจจะเรียนไม่เก่งในบรรดาพี#นอ้งทั,งหกคนนะหะ แล้ว

ก็ในใจพี#เป็นคนชอบช่วยเหลือคนตั,งแต่เล็ก ส่วนที#ส่วนหนึ#งก็เพราะว่าเราเห็นใครถูกทําร้าย 

หรือ เด็กถูกรังแกพี#มักจะเข้าไปช่วย เข้าไปยุ่ ง เ รื# องชาวบ้านประมาณตรงเนีHยะ ”  

(กรณีศึกษา 6) 
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 ลกัษณะของคนที#ชอบช่วยเหลือผู้ อื#นนั Bน สว่นหนึ#งเริ#มตั Bงแต่การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวใน

วยัเด็กเกิดขึ Bนได้ทั Bงโดยตรงและโดยอ้อมจากการสงัเกต และเอาแบบอย่างพฤติกรรมและผู้ ที#เป็นที#รัก

และใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา ครู เพื#อน เป็นต้น พฤติกรรมที#บุคคลแสดงออกมาสว่นใหญ่จึงเป็นผลสืบ

เนื#องมาจากการอบรมเลี Bยงดูในครอบครัวนั Bนเอง ที#เป็นสว่นสร้างเสริมให้ เป็นบุคคลมีลกัษณะชอบ

ช่วยเหลอืคนอื#น   

 

“บ้านพี#ถูกปลูกฝังว่าพี#ตอ้งใหน้อ้ง คนมีตอ้งใหค้นจน นี#คือพอ่สอนไว้ พ่อพูดเสมอ

เลยว่าโตขึ,นมาใครมีตอ้งช่วยคนที#ไม่มีนะ คือถูกสอนมาตลอดไง...แล้วก็ส่วนเนีHยะที#ว่าการ

ปลูกฝังตั,งแต่เล็กนะคะสําคญันะ สําคญัมากนะ ที#พ่อแม่สอนลูก พี#ต้องช่วยนอ้งนะ ใครมี

ตอ้งใหค้นจนนะอะไรอย่างเงีHยะ แลว้เหมือนทกุคนมนัจําอยู่ในสายเลือดนะ” (กรณีศึกษา 6) 

 

3.2 ยึดมั�นในคาํสอนของศาสนา: ถึงแม้วา่จุดเริ#มต้นของการเข้าสูเ่ส้นทางของงานอาสา                 

จะเริ#มจากการให้ความช่วยเหลือในเรื#องต่างๆ แก่คนในครอบครัว ญาติ พี# น้อง รวมถึงคนอื#นๆ แต่

ชีวิตวยัเด็กไม่ได้เกี#ยวข้องกับสถาบนัครอบครัวเพียงแหลง่เดียว ยังต้องเข้าไปเกี#ยวข้องกับสถานบัน

ทางสงัคมอื#นๆ อาทิ สถานบนัศาสนา เป็นสถาบนัที#มีจุดมุ่งหมายเพื#อ สอนให้คนเป็นคนดี ให้คนมีที#

ยึดเหนี#ยวทางจิตใจ หากคนปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาก็จะช่วยให้ชีวิตมีระเบียบวินยั มีความ

มั#นคงทางจิตใจ มีชีวิตที#สงบสขุ ซึ#งสิ#งหนึ#งที#เป็นเงื#อนไขที#ทําให้กรณีศกึษาครั Bงนี B เข้าสูเ่ส้นทางของการ

ทํางานอาสา ช่วยเหลือผู้ อื#นโดยไม่หวงัผลตอบแทน คือ หลกัคําสอนของศาสนา ที#ทุกศาสนาล้วน

แล้วแตส่อนให้ทําแต่ความดี ช่วยเหลือสงัคม ช่วยเหลือผู้ ที#เดือดร้อน ผู้ ที#ตกทุกข์ได้ยาก ช่วยเหลือชึ#ง

กนัและกนั รวมทั Bง มอบความรักความสขุให้กบัผู้ อื#นเหมือนกบัที#รักตนเอง การได้ช่วยเหลือผู้ อื#นให้พ้น

ทกุข์กบัความยากลาํบากที#ประสบอยูน่ั Bน นํามาชี#งความสขุ ความอิ#มเอิบใจ ของผู้ ให้ ดงัประโยคหนึ#ง

จากการสมัภาษณ์ที#สะท้อนให้เห็นถึงพื Bนฐานทางจิตใจของกรณีศึกษาที#ฉายภาพของความเป็นผู้ ให้

อยา่งชดัเจน 

  

“อีกอย่างหนึ#งคือ นบัถือศาสนาคริสต์ คือศาสนาคริสต์จะสอนว่าให้รักคนอื#น

เหมือนกบัรักตวัเราเอง อนันั,นก็เหมือนกบัเป็นพื,นฐานหนึ#งที#เหมือนจะปทํูาให้จิตใจคนเรา

ชอบช่วยเหลือคนอื#น รักคนอื#นก็อยากช่วยเหลือเขาจริงไหมคะ อะไรก็ได้ที#เป็นงานที#ทําให้

คนอื#นมีความสขุ เราจะทําไปเลย....อีกอย่างได้รับการสอนมาว่า ถ้าเราเป็นผูยื้#น ยกกําปั,น

ใหเ้ขาแลว้มีคนแบมา เราจะมีความสขุมากกว่าที#เราเป็นผูแ้บรบั” (กรณีศึกษา 4) 
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การยึดมั#นในคําสอนของศาสนาเป็นเงื#อนไขหนึ#งที#ช่วยให้การทํางานอาสายังคงดํารงอยู่  

เพราะคําสอนของศาสนาสอนให้มนษุย์ช่วยเหลอืซึ#งกันและกัน ช่วยเหลือผู้ ที#เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยาก 

จะเห็นได้วา่เป็นบุคคลที#ยดึมั#นในหลกัคําสอนของศาสนาและนํามาเป็นตวัแบบในการดํารงชีวิต รวมถึง

การช่วยเหลือเพื#อนมนุษย์ด้วยกันอันมีส่วนเกี#ยวข้องที#ทําให้การทํางานอาสายังคงดํารงอยู่อย่าง

ตอ่เนื#อง 

 

 “ตวัแบบคือศาสนาพทุธ คําสอนของพระพทุธเจ้า นั#นแหละคือคําสอนที#ถูกต้อง

เลย คือตวัแบบ คือต้องช่วยเหลือซึ#งกนัและกนัช่วยเหลือคนอื#น ช่วยเหลือคนที#ตกทุกข์ได้

ยากนะครบั ยิ#งอ่านคําสอนของพทุธเจ้ายิ#งซึ,งใหญ่” (กรณีศึกษา 2) 

 

3.3 รับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและความสามารถที�จะช่วยเหลือผู้อื�น: ลกัษณะที#สําคัญ

ประการหนึ#ง ที#เป็นแรงกระตุ้นภายในตวับุคคลให้เข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา และทํางานอาสาอย่าง

ต่อเนื#อง คือ การเป็นคนที#เห็นคุณค่าในตนเอง รับรู้ว่าตนเองมีคุณค่ามีความสามารถที#จะให้ความ

ช่วยเหลอืผู้ อื#นและสงัคมให้ดีขึ Bนได้ ซึ#งความรู้สกึของบุคคลวา่ตนเองมีความสาํคญัและมีค่า เป็นบุคคลที#

ต้องการได้รับความเชื#อถือ ต้องการการยอมรับนบัถือจากผู้ อื#น เพื#อจะได้เกิดความรู้สกึภูมิใจและนบัถือ

ตนเอง จากการสมัภาณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคญั บางคนเห็นว่า การทํางานอาสาในช่วงวัยเด็ก หรือวัยเรียน 

สาเหตหุนึ#งมาจากต้องการให้คนในครอบครัว พี# น้อง หรือกลุม่เพื#อน ได้เห็นและรู้สกึว่าตนเองเป็นบุคลล

ที#มีประโยชน์มีความสามารถที#จะช่วยเหลือคนอื#นๆได้ การได้รับการยอย่อง การได้รับการยอมรับ การ

ได้รับการชมเชย จากการอาสาช่วยเหลือ/การเข้าร่วมกิจกรรมอาสา จึงทําให้รู้สกึว่าตนเองมีคุณค่าและ

นํามาซึ#งความภาคภมิูใจ 

 

“เป็นสโมก็จะเป็นชุดคิดชุดเดียวกันก็คือ ทําให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่า การเป็น

อาสาสมคัรตอนโตเนี#ยก็ยงัเหมือนกนัคือการหาคณุค่าในตวัเองเสมอ คือเรายิ#งทําเรายิ#งทําให้

ตัวเองรู้ สึกมีคุณค่าเพราะเรา คือเป็นคนที# รู้ สึกขาดพร่องในเรื#องของการมีคุณค่า” 

(กรณีศึกษา 5) 

 

 ผู้ ให้ข้อมูลสําคญับางคนเห็นว่า ตนเองเป็นคนที#มีศักยภาพ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ 

และประสบการณ์ หรือมีต้นทุนทางปัญญา เมื#อพบกับเหตุการณ์ที#ผู้ อื#นประสบกับความลําบากทุกข์

ยาก แตไ่ม่ได้ใช้ศกัยภาพ ความสามารถ และประสบการณ์ ที#ตนเองมีอยู่ให้ความช่วยได้ ก็เหมือนกับ

คนที#ไร้คุณค่า ไร้ประโยชน์ ซึ#งการรับรู้ถึงคุณค่าและความสามารถของตนเองในการช่วยเหลือผู้ อื#น 

เป็นเหมือนแรงขบัที#ให้เข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา ทํางานเพื#อสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคม    
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“ทนุทางปัญญาอย่างเราเรียกว่า ก็คือ ประสบการณ์ ประสบการณ์จากการเก็บ

เกี#ยวตลอดเก้าปีสิบปีที#เรามีภาพของซีเนอรีโอของการจัดการแต่ละชนิดที#เราสามารถที#จะ

แนะนําว่าถ้าเป็นแบบนี,จะเป็นแบบนี,ต่อถ้าเป็นแบบนี,จะไม่เป็นแบบนี,นะที#จะไปใช้ในการ

แนะนํา และเราก็มีแรงขับทางความคิด ถ้ามีแล้วไม่ใช้ชีวิตไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ ” 

(กรณีศึกษา 5) 

  

 ขณะที#อาสาสมัครที#เป็นบุคคลวัยเกษียณ มองว่าตนเองมีคุณค่า ความสามารถ ทักษะ 

ความรู้ และประสบการณ์ มีเวลามากพอที#จะเลือกทํากิจกรรมต่างๆ ที#ได้ตามความสนใจและความ

ต้องการมีโอกาสใช้ชีวิตอยา่งอิสระมากขึ Bน ปลอดโปร่งจากพนัธนาการ และภารกิจจําเป็นต่างๆ ที#ตนได้

แบกรับภาระมานาน มีโอกาสช่วยเหลือผู้ อื#น ชุมชน และสงัคมได้มากขึ Bน ยาวนานขึ Bน การได้ทํางาน

อาสาจึงเป็นสิ#งที#เพิ#มคณุคา่ สร้างความสขุ ความภาคภมิูใจ สร้างการยอมรับจากคนในสงัคม ที#มีต่อตวั

เขามากยิ#งขึ Bน                 

 

“ส่วนรวมแน่นอนอยู่แล้ว ในเมื#อผมสร้างแต่สิ#งดีๆให้เค้า เค้าก็มีอยู่แล้ว เค้าก็

ระลึกถึงบุญคณุอยู่ตลอดเวลาเลยนะครบั เพราะว่าเด็กเกเรเกตงุ คิดถึง ติดคกุ โห ถ้าเชื#อครู

ปู่ คําแรกผมก็ไม่ตอ้งมาเป็นแบบนี,” (กรณีศึกษาที# 2) 

 

 “เราก็อยากทําอยู่เรื#อยๆ เพราะทําแล้วมันมีความสุข สิ#งสําคญัที#สุดคือเรามี

ความสขุ แลว้คนเขาก็จะสรรเสริญเยินยอใหค้วามสําคญักบัเราตลอดเวลา มนัก็มีความสขุ 

เออ...ทําไมอาจารย์ยงัสวยอยู่ ยงัแข็งแรงอยู่เนอะ” (กรณีศึกษา 4) 

 

3.4 ต้องการเป็นที�ยอมรับของสังคม: เงื#อนไขอีกประการหนึ#งที#เป็นเงื#อนไขสว่นบุคคล

คือต้องการได้รับการยอมรับจากคนในสงัคม การทํางานอาสานอกจากตนเองจะมีความสขุที#ได้เป็น

ผู้ ให้แล้ว ยงัเป็นสิ#งที#สงัคมปรารถนาให้เกิดขึ Bนในทุกกลุม่สงัคม งานอาสาจึงเป็นงานที#สงัคมยอมรับ 

และยกยอ่งวา่เป็นงานที#เสยีสละ จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสาํคญับางคน เห็นว่าการที#ตนเองเข้าสู่

เส้นทางการทํางานอาสานั Bน มาจากจุดเริ#มต้นที#ตนเองเคยประกอบอาชีพที#ได้รับการยอมรับจากสงัคม 

มีผู้คนเคารพนบัถือ เมื#อตนเองหมดภาระทางอาชีพนี Bแล้ว ก็ยงัคงต้องการได้รับการยอมรับจากคนอื#น

และสงัคมอยู ่แม้จะไม่ใช่เป้าหมายสาํคญัของการทํางานอาสา แต่ก็เป็นเงื#อนไขหนึ#งที#ทําให้ตดัสินใจ

ทํางานอาสา เมื#อทําแล้วคนเห็นความสาํคญั และได้รับการชื#นชมจากคนที#ได้ช่วยเหลอืไว้ 
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“ก็เป็นที#ยอมรับของสงัคม อนันี,เป็นสิ#งสําคญัสุด สงัคมยอมรับเรามาก ในเรื#อง

ของการที#มีจิตอาสา” (กรณีศึกษา 4) 
 

ขณะที#ผู้ให้ข้อมลูสาํคญับางคน มองวา่การที#ตนเองเริ#มเข้าสูเ่ส้นทางานอาสา ในช่วงวยัเรียน

นั Bน เนื#องจากต้องการการยอมรับจากเพื#อน กลุม่เพื#อน โดยต้องทําตวัให้เป็นจุดเด่น เพื#อให้เป็นที#รู้จัก

ของเพื#อนในมหาวิทยาลยั รวมทั Bงเพื#อแสดงให้เห็นว่าตนเองก็เป็นส่วนหนึ#งของกลุ่ม การเลือกทํา

กิจกรรมอาสาเป็นสิ#งหนึ#งที#กลุ่มยอมรับ และมองว่าเป็นสิ#งที#ดี มองว่าผู้ ที#ทํากิจกรรมอาสานั Bนเป็น

ต้นแบบที#ดีให้กบัรุ่นน้องร่วมสถาบนั นํามาซึ#งการเป็นที#รู้จักของคนอื#นๆ นอกจากนั Bน การทํากิจกรรม

อาสายงัทําให้มีโอกาสได้รู้จกักบัสงัคมใหม่เพื#อนกลุม่ใหม่    

 

“ก็จะเข้ากิจกรรม กิจกรรม กิจกรรมนูน้ กิจกรรมนี# ทําอะไร เขาก็จะมีให้ทําตลอด 

รวมถึงการอยากรู้จักเพื#อนต่างโรงเรียน ไอ้ตวัอีกอนัหนึ#งก็อาจอยากรู้จักเพื#อนต่างโรงเรียน 

โรงเรียนนั,นชื#ออะไร โรงเรียนนั,นมีใครอยู่บ้าน นอกจากเพื#อนโรงเรียนเดียวกันแล้ว”                

(กรณีศึกษา 3) 
 

 “ในเรื#องของการยอมรับของเพื#อน คือเป็นแล้วเท่ห์อ่ะ ไม่มีอะไร รุ่นน้องกรีHด

แนวๆนั,นสมัยนั,น ก็ ถึงแม้ว่าจะต้องเข็นรถเข็นแล้วแบกขยะหรือกองผกัตบก็ตาม ” 
(กรณีศึกษา 5) 

 
3.5 ต้องการก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค: ในการทํางานอาสาสมัคร ทั Bงที#เป็นงานอาสาที#ทํา

ด้วยตนเอง หรือทําร่วมกบักลุม่บุคคล องค์กรตา่งๆ บางครั Bงต้องเจอกบัปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที#ทําการ

ให้ดําเนินงานไม่ราบรื#น ไม่บรรลตุามเป้าหมายที#ต้องการ บางปัญหายงัเป็นปัญหาที#บั#นทอนความรู้สกึ              

ของตัวอาสาสมัครเอง ทั Bงความรู้สึกท้อแท้ หมดกําลังใจ ที#มาจากบุคคลรอบข้าง หรือกลุ่มของ

อาสาสมัครที#ทํางานร่วมกัน แต่สิ#งที#เกิดขึ Bนกลบัไม่ได้มีผลให้ต้องยุติ หรือล้มเลิกความตั Bงใจในการ

ทํางานอาสา ในทางตรงข้ามกลบัสร้างให้เกิดความมั#นใจ ความพร้อมที#จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคที#

เกิดจากสถานการณ์นั Bนๆ สว่นหนึ#งอาจมาจากความตระหนกัในความสามารถหรือประสบการณ์ของ

ตนเอง คิดวา่ต้องแก้ปัญหานั Bนให้ได้ ต้องก้าวข้ามอุปสรรคครั Bงนี Bไปให้ได้ จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล

สําคญั ทําให้เห็นถึงมุมมองที#ยงัคงทําให้เขาเหลา่นั Bน ยงัทํางานอาสาอย่างต่อเนื#องยาวนาน ปัญหา

อุปสรรคที#เกิดขึ Bน จึงกลบัเป็นพลังที#ผลกัดันให้ต้องหาหนทางแก้ไข เมื#อสามารถผ่านพ้นปัญหา

เหลา่นั Bนไปได้ ก่อให้เกิดความปิติ ความสุข ความภาคภูมิใจ ซึ#งสง่ผลให้ยงัคงในทํางานอาสาอย่าง

ตอ่เนื#องยาวนาน  
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“คือพี#ว่าถ้าเราคิดจะก้าวข้ามมนัข้ามได้ แต่ถ้าเราคิดว่าไม่ได้หรอกนั#นนี#มนัก็คือ

ไม่ได ้เพราะนั,นเราต้องอย่าตดัความรู้สึกตวัเองว่ามนัไม่ได้ ถ้าเรารู้สึกว่าคือได้อะ เราต้อง

ก้าวขา้มขีดความจํากดัใหไ้ด้” (กรณีศึกษา 6) 
“ความยากลําบากในการทํางานเป็นแรงผลกัดนั เพราะทุกคนมีข้อจํากดัที#ต้อง

ข้าม...มนัก็จะเป็นปัญหาเก่าซํ,าๆ ฉะนั,น ก็กลบัมาว่าไอ้ความยากลําบากทุกปีเนี,ยมนัผนั

กลบัมาเป็นความปิติ ผนักลบัมาเป็นพลงั มนัก็เลยทําให้ต่อเนื#องทุกปี... ก็เลยเออ ตั,งเป็น

ปรชัญาในการทํางานว่าก้าวข้ามขีดจํากดั.. การก้าวข้ามไม่ใช่ก้าวหนีปัญหา การก้าวข้าม

เนี#ย ก็คือ ตอ้งแก้ปัญหานั,นใหบ้รรลุ” (กรณีศึกษา 1) 

 

3.6 เรียนรู้ในสิ�งใหม่/สิ�งที�ท้าทายความสามารถของตนเอง: เงื#อนไขอีกประการหนึ#งที#ทํา

ให้บุคคลก้าวเข้าสู้การทํางานอาสา และยงัคงทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง คือ ความปรารถนาที#จะเรียนรู้

สิ#งใหม่ๆ เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ รวมทั Bงเพื#อนําเอาความรู้ความสามารถที#ตนเองมีอยู่ช่วยเหลือคนใน

สงัคม จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสาํคญับางคน มองวา่ สิ#งที#เป็นเงื#อนไขสาเหตใุนการทํางานอาสาของ

ตนเองขณะที#กําลงัศกึษาอยูใ่นมหาวิทยาลยั คือ ต้องการเรียนรู้สิ#งใหม่ ประสบการณ์ใหม่ บางคนมองว่า

การได้ทํางานอาสานั Bน ทําให้ตนเองได้เผชิญกบัเหตกุารณ์ตา่งๆ เรียนรู้ชีวิต ได้เรียนรู้สงัคม อีกทั Bงยงัเป็น

การสะสมประสบการณ์เพื#อที#จะนําเอาประสบการณ์นั Bน ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมอาสา

ครั Bงตอ่ไป และยงันําประสบการณ์นั Bนไปขยายขอบเขตขององค์ความรู้ให้แพร่หลาย ให้เกิดประโยชน์กับ

สงัคมในวงกว้าง 

   

  “แต่มูลเหตทีุ#ทําใหทํ้าต่อเนี#ย หนึ#งคือเรื#องความทา้ทาย สองอ้า..เรื#องของการเห็น

ผล” (กรณีศึกษา 1) 

 

“ในขณะที#เราก็คือเรามั#นใจว่าเรารู้เพดานของเรา เรารู้ว่าเอ๊ยการเผชิญความเสี#ยง

การเผชิญเหตกุารณ์อย่างไรในขณะที#เค้าไม่ได้ส ั#งสมประสบการณ์ไปเผชิญโลกที#มนัแปลก

ใหม่” (กรณีศึกษา 5) 

 

3.7 ปรารถนาให้สังคมดีขึ ?น: การทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ เงื#อนไข

หนึ#งที#สําคญั คือการปรารถนาให้ผู้ อื#นพ้นทุกข์ให้สงัคมดีขึ Bน การมีจิตใจที#เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม 

เป็นบุคคลที#มีความพอเพียงในชีวิต จึงเป็นอีกเงื#อนไขหนึ#งที#ทําให้ตดัสินใจเป็นอาสา และเมื#อตนเอง

พอเพยีงแล้วก็อยากที#จะทําประโยชน์เพื#อสงัคมสว่นรวมตามความสามารถที#ตนเองมีอยู่ เป็นบุคคลที#

มีพื Bนฐานของจิตใจที#เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม มมุมองของผู้ให้ข้อมลูสาํคญับางคน มองว่าที#ตดัสินใจ

ทํางานอาสานั Bน เพราะต้องการเห็นผู้ อื#นพ้นทุกข์ เนื#องจากการที#ได้เห็นชีวิตของผู้ ที#ตกทุกข์ได้ยาก 
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โดยเฉพาะในกลุม่คนที#อาศยัอยู่ในพื Bนที#ชุมชนแออัด การพัฒนาเด็กในชุมชนให้มีความรู้ สามารถ

ช่วยเหลอืครอบครัว และเป็นคนดีของสงัคม จึงเป็นการช่วยเหลอืให้สงัคมดีขึ Bน 

 

“ไม่มีแบบ ผมไม่มีแบบ ไม่มีตวัไหนเป็นไอดอลของผมเลย คือความเป็นส่วนหนึ#ง

ความความฝังใจตั,งแต่เด็กๆนะ คือ ความเป็นพลเมืองมันก็ต้องเห็นส่วนรวมมากกว่า

สว่นตวัสิครบั ตรงนี,เองเราเห็นว่าเราจะช่วยคนตามที#ตวัเองจะทําได้” (กรณีศึกษา 2) 
 

  “อาสาสมคัร เนี#ย จริงๆ ความหมายอยู่ในตวัของมนัเองอยู่แล้ว อาสา ใครอยากจา 

เอ่อ ก็คือการช่วยเหลือ อาสาเนี#ยคือการให้ ถ้ามนษุย์เราทุกคนได้มีการให้เนี#ย ผมว่าสงัคม

เนี#ยจะเป็นสขุมากขึ,นเลย วฒันธรรมไทยเป็นวฒันธรรมของการอาสา การให้ การแบ่งปัน” 

(กรณีศึกษา 1) 
 

3.8 ต้องการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์: เป็นปัจจัยเงื#อนไขประการหนึ#ง ที#กระตุ้นให้

บุคคลเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา โดยที#เครือข่ายทางสังคมนั Bน เป็นความเกี#ยวข้องกันทางสงัคมที#

บุคคลหนึ#งมีกับบุคคลอื#น ที#กระทํากิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่น กลุม่เพื#อนในสถาบนัการศึกษา เพื#อน

ร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว เป็นต้น การทํากิจกรรมอาสานอกจากจะทําให้ได้รับการยอมรับจาก

กลุม่เพื#อน และสงัคมแล้ว ยงัก่อให้เกิดเครือข่ายความสมัพนัธ์กับกลุม่คนในสงัคมด้วย มุมมองของ

ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญบางคนเห็นว่า การได้รู้จักเพื#อนใหม่ ได้รู้จักสงัคมใหม่ ทําให้เกิดเครือข่ายความ

ร่วมมือในกิจกรรมตา่งๆ ร่วมถึงกิจกรรมอาสา ที#ต้องการพลงัของกลุม่คนร่วมกนัเพื#อช่วยเหลอืสงัคม  

 

“ในขณะที#เราอยู่ในสโมสรก็มีเพื#อนอยู่ในสโมมีเพื#อนที#เราไปทํางานรวมกบัข้าง

สโมสร  ไปทํางานรวมกบัสโมสรใหญ่ ไปทํางานอยู่กบัวิทยาเขตท่าพระ แลว้มนัก็ได้เพื#อนฝั#ง

ท่าพระ ฝั#งเพชร” (กรณีศึกษา 5) 

 

ขณะที#ผู้ ให้ข้อมูลสําคญับางคนเห็นว่า กิจกรรมอาสาเป็นกิจกรรมที#ต้องอาศัยพลงัความ

ร่วมมือ  จากคนหลายๆกลุม่ในสงัคม กิจกรรมอาสาบางกิจกรรมยงัขาดกําลงัคนที#จะช่วยผู้ อื#นที#มีอยู่

จํานวนมาก กระจายอยูห่ลายพื Bนในวงกว้าง ร่วมถึง กิจกรรมอาสาบางกิจกรรมยงัขาดอาสาสมัครที#มี

ความเชี#ยวชาญเฉพาะด้าน ดงันั Bน การสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์จึงเป็นสิ#งที#จําเป็นต่อการทํางาน

อาสา    
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  “เราก็กลายเป็น family เป็นเครือข่ายที# connect กนั กลุ่มเดียวกนัก็จะมาเจอกนั               

จะขยายตรงนั,นออกไปที#สงัคมเราก็เห็นประโยชน์ที#มนัไดที้#ยิ#งใหญ่” (กรณีศึกษา 1) 

“เครือข่ายสําคญัที#สดุ เพราะมนั เหมือนกบัซ.โซ่อยู่ในตวัเลยนะ โซ่คล้องๆกนัเป็น

เครือข่าย...เขา้กลุ่มซ.โซ่ก็ทํากลุ่มเดียวเลยครบั ซ.โซ่ตลอดเลย มีแต่กลุ่มอื#นขอแรงจากซ.โซ่

ไปช่วยนะครบั คือเป็นเครือข่ายนะครบั” (กรณีศึกษา 2) 

 

3.9 ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง: การสนบัสนุนจากบุคคลรอบข้าง เป็นเรื#อง

ของการช่วยเหลอืเกื Bอกลูซึ#งกนัและกนั ซึ#งดํารงอยูใ่นสงัคมไทยมาอยา่งยาวนาน เพื#อสง่เสริมให้เกิดความ

ผาสกุของการดําเนินชีวิต เป็นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ที#เป็นผู้ ให้หรือสนบัสนุนและผู้ รับการสนบัสนุน                      

การสนับสนุนก่อให้เกิดผลลพัธ์ในเชิงบวก เช่น การมีพฤติกรรมอาสาที#สร้างประโยชน์ให้กับสังค ม                      

มีพฤติกรรมสขุภาพที#ดี มีขวญักําลงัใจ ที#จะใช้ชีวิตในสงัคมอยา่งมีความสขุ คนทั#วไปต้องพึ#งพาอาศยักัน

และกัน เพื#อให้ได้มาซึ#งสิ#งที#ต้องการ การได้รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้างจึงเป็นสิ#งที#คนทั#วไป

ปรารถนาในการทํางานอาสาบุคคลรอบข้างนั Bน เป็นผู้ ที#มีความสําคญัเนื#องจากเป็นผู้ ที#คอยสนบัสนุนใน

เรื#องต่างๆ เพื#อให้อาสาสมัครได้ร่วมทํางานอาสาอย่างมีความสขุ ทั Bงการสนับสนุนด้านขวญักําลงัใจ 

พดูคยุ ให้ความเอาใจใสห่ว่งใย แสดงถึงเจตคติที#ดีตอ่การทํางานอาสา   

 

 “พี#ไม่ตอ้งห่วงตอ้งทํากบัขา้วใหใ้ครกิน เคา้ดูแลตวัเองได ้แต่กบัไปเนี#ยถา้ลูกรอก็แม่

กินขา้วยงั เคา้ก็จะนั#งเป็นเพื#อน เค้าก็จะมา เพราะนั,นพี#สบายเพราะไม่ต้องทุกข์เรื#องลูกเรื#อง

อะไร คือตอนเนีHยะสบายมันทําให้เราทําอะไรได้เยอะนะ ไม่ต้องไปกงัวลเรื#องนั#นนู่นนี#โน่น” 

(กรณีศึกษา 6) 

 

 นอกจากบุคคลรอบข้างจะคอยให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจแล้ว ยังให้การสนับสนุนด้าน

กําลงัทรัพย์หรือด้านการเงิน ที#จะช่วยให้ทํางานอาสาได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องกังวลใจ อีกทั Bง ยัง

ช่วยสนับสนุนเรื#องภายในครอบครัว รับผิดชอบช่วยเหลืองานบ้าน ดูแลเอาใจใส่ลูกในเรื#องต่างๆ เช่น 

อาหาร การปรับส่งไปโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนั Bนยังคอยพูดคุยเกี#ยวกับการช่วยเหลือผู้ อื#น ร่วม

แลกเปลี#ยนสนบัสนนุด้านข้อมูลข่าวสารเกี#ยวกับงานอาสา เป็นเครือขา่ยร่วมทํางานอาสาด้วยกัน  ซึ#งการ

รับรู้ถึงการสนบัสนุนจากบุคคลรอบข้าง ได้แก่ คนในครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่วมงาน นั Bนเป็นสิ#งที#ช่วยให้

อาสาสมัครเกิดความรู้สึกทางบวก มีกําลังใจ พร้อมที#จะทํางานเพื#อช่วยเหลือผู้ อื#นได้อย่างเต็ม

ความสามารถ เต็มศกัยภาพที#จนเองมีอยู ่  
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  “ครอบครัว ด้วยความที#ดึงครอบครัวมาช่วยด้วย ผมว่ามนัเป็นบุญนะ ลูกก็ช่วย 

ทําใหลู้กก็อย่างงี,เราก็คยุกนัแต่เรื#องช่วยคน ตอนนี,ทั,งบ้านก็คยุถึงเรื#องช่วยคน..กบัครอบครัว

เราก็คยุกนัถึงแต่เรื#องช่วยคน” (กรณีศึกษา 1) 

  “แลว้อีกอย่างครอบครวัไม่เคยว่ากล่าว ไม่เคยอะไรเลย ครอบครัวส่งเสริม เออ..ขบั

รถไปสง่ ไปตรงไหนไม่เคยขดั … พอ่เขาจะเป็นคนที#ดูแลลูก ลูกติดพ่อ ดงันั,น แม่จึงไปไหนได ้

สะดวกสบายไม่ต้องกงัวล ก็เป็นอีกอนัหนึ#งที#ทําให้เราสามารถเป็นจิตอาสาคนอื#นได้โดยไม่

ตอ้งมาทําใหค้รอบครวัคอยเดือดร้อน...” (กรณีศึกษา 4) 

 

3.10 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง: คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ ที#มีสขุภาพดี จะสามารถปฏิบติังาน

หรือทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างคลอ่งแคลว่ มีบุคลิกภาพที#ดี ผู้ ที#มีสขุภาพแข็งแรงนั Bนเป็นที#ชื#นชมของคน

ทั#วไป สามารถคบค้าสมาคมได้อย่างสนิทใจ ประโยชน์ของการมีสุขภาพที#ดี ไม่เพียงมีผลกระทบต่อ

ตวัเอง แตย่งัมีผลกบัรอบข้างด้วย ผู้ ที#มีสขุภาพดีจะมีพลงักาย พลงัใจมากขึ Bน และจะเป็นผู้ ที#อยากเป็น

ผู้ ให้มากขึ Bน กรณีของการทํางานอาสาก็เช่นเดียวกัน การมีสขุภาพที#แข็งแรงย่อมสามารถที#จะทํางาน

อาสาได้อย่างเต็มที# เต็มศกัยภาพที#มีอยู่ อีกทั Bงยงัเป็นต้นแบบให้กับบุคคลอื#นในเรื#องการดูแลสุขภาพ

ตนเอง เพื#อตนเองและเพื#อช่วยเหลอืผู้ อื#นในสงัคม นอกจาก การมีสขุภาพกายที#ดีแล้ว สขุภาพจิตยงัเป็น

สิ#งสําคญัที#ต้องใส่ใจงานอาสาสมัครบ้างครั Bงอาจต้องเจอกับภาวะกดดนั ภาวะคบัค้องใจต่างๆ หากมี

จิตใจเป็นปกติ อารมณ์มั#นคง จะสามารถปรับตวัให้เข้ากบัคนอื#นๆได้อยา่งดี แม้บางครั Bงอาจขดัแย้ง หรือ

มีอารมณ์โกรธ หรือมีปัญหาชีวิตแตก็่สามารถปรับอารมณ์และเผชิญกับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี โดย

ไม่เสยีดลุทางจิตใจ สามารถทํางานอาสาได้อยา่งมีความสขุ 

 

  “ร่างกายก็มีความรู้สึกว่าเราเองก็แข็งแรงขึ,น เจ็บป่วยไม่ได้ ก็ว่าอย่างงั,น เพราะ

ถ้าเราป่วย คนอื#นก็จะป่วยหนกักว่าเรา เราๆ มีความรู้สึกว่าเราต้องทําตวัให้แข็งแรงออก

กําลงักาย ออกกําลงักายทกุวนัคะ ... แลว้อาหารการกินข้อสําคญัคือเราต้องกินระมดัระวงั

ด้วย อะไรที#เป็นเรื#องสุขภาพตวัเองจะเข้าไปทนัทีเลย...คือคนที#เป็นอาสา ตัวเขาต้องมี

ความสขุเลย เพราะถา้เขามีปัญหาแลว้ก็คงไปอาสาช่วยคนอื#นไม่ได้หรอก มนัเหมือนกบัไป

โถมปัญหาเขา้ไปหาเขาเขา้ไปอีก..” (กรณีศึกษา 4) 
 

“ครูมีคําๆนึง คําว่า สขุภาวะ คําศพัท์ทางด้านจิตวิทยา คือความสําเร็จด้านกาย  

ดา้นใจ ดา้นปัญญา ด้านสงัคม ถูกมัHยครับ สี#ตวัเนีHยะ เฮ้ย มีสมบูรณ์แล้วเนี#ย เรามากกว่า

เขา การใหก็้เกิดขึ,น” (กรณีศึกษา 2) 
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3.11 ประสบการณ์และความประทับใจจากการทาํงานอาสา: ประสบการณ์และความ

ประทบัใจที#เกิดจากการทํางานอาสาที#ผา่นมา เป็นปัจจยัเงื#อนไขสาํคญัประการหนึ#ง ที#ถือได้ว่าเป็นจุด

เริ#มที#ทําให้บุคคลทํางานอาสาอย่างต่อเนื#องยาวนาน การได้เห็นคนที#ได้ช่วยเหลือดีขึ Bน คลายจาก

ความทุกข์ ความคับข้องใจ ได้สร้างความประทับใจ ความสุข ความภาคภูมิใจ ใ ห้กับอาสาสมัคร 

ถึงแม้ว่าบางครั Bงจะพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ขณะที#ทํากิจกรรมอาสา แต่ก็สามารถที#จะก้าวข้าม

ผา่นสิ#งเหลา่นั Bนไปได้ นอกจากนั Bนการทํางานอาสา ยงัได้สร้างประสบการณ์ในด้านดี ที#ช่วยผลกัดนัให้

อาสาสมัครนําประสบการณ์ที#ได้รับ สร้างเป็นองค์ความรู้เพื#อเผยแพร่ให้บุคคลทั#วไปสามารถศึกษา 

นําไปประยุกต์ใช้ หากเกิดกรณีปัญหาที#คลายคลงึกัน สว่นด้านที#ไม่ดีที#เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ จะ

กลายเป็นสิ#งที#ท้าทายให้ต้องแก้ไขปรับปรุง เพื#อให้เกิดสิ#งที#ดีขึ Bนต่อสงัคม ซึ#งสิ#งเหลา่นี Bล้วนแล้วแต่เป็น

สิ#งที#ทําให้อาสาสมคัรยงัคงทํางานอาสาอยา่งตอ่เนื#องยาวนาน  

 

  “เราไม่รู้เลยว่าหนทางข้างหน้าเป็นอย่างไร แต่เมื#อมนัผ่านไป พอมนัผ่านไป ไอ้

ความยากลําบากตรงนั,นอ่ะ มันกลายมาเป็นพลงั มันกลบัมาเป็นปิติใช่ไหม ที#มนันึกถึง

เมื#อไหร่มันก็มีความสุข ไอ้ความทรมานเหล่านั,นมันก็หายไป ก็เลยลุกขึ,นมาต่อปีที#สอง” 

(กรณีศึกษา 1) 

 

“อาสาสมคัรในช่วงนี,ล่าสดุที#เพิ#งปิดเคสปิดเสร็จไปเนี#ยก็คือแผ่นดินไหวที#เชียงราย              

ก็คือเอาประสบการณ์ตั,งแต่ทําสึนามิ มาทําที#นี#.. .มาไปอินมาอะไรพวกเนีHยะก็จะมี

ประสบการณ์ในเรื#องของการจดัการองค์กรการบริหารเวลาภยัพิบติั...” (กรณีศึกษา 4) 

 

 “คิดว่ามูลเหตุหลกัๆ น่าจะเป็นอันนี,อนัเดียวเลย อันที#ทําเคสที#หนึ#งแล้วสําเร็จ 

เคสที#สองดี ทกุเคสไปทําไปก็ดีแลว้ทกุครั,งไป” (กรณีศึกษา 6) 

 

ตอนที� 4  ผลที�ได้รับจากการทาํงานอาสา 
 งานอาสาเป็นงานที#ต้องใช้ความเสยีสละ ทํางานด้วยความสมคัรใจ ด้วยความเต็มใจ บุคคล

ที#เป็นอาสาสมคัรจะเป็นผู้ ที#คอยหาโอกาสช่วยเหลอืผู้ อื#นอยา่งกระตือรือร้น จะใช้เวลาและความตั Bงใจ

ทุม่เทให้กบังานอาสา โดยเฉพาะงานอาสาที#สอดคล้องกับศกัยภาพและความสามารถที#มีอยู่ จนเกิด

ความผกูพนักบัการช่วยเหลอืผู้ อื#น จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสาํคญั พบว่า ผลหรือประโยชน์ที#ได้รับ

จากการทํางานอาสา รวมถึงสิ#งที#ทําให้คงอยู่ในการทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง ได้แก่  การได้รับ

ความสุข ความภาคภมูิใจ ที#ได้จากการช่วยเหลือผู้ อื#น ความสขุที#ได้เห็นผลสําเร็จของงานอาสา ได้

เห็นผลทางบวกที#เกิดขึ Bนกบักลุม่ผู้ประสบกบัความยากลาํบาก กลุม่ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม และมองว่า

ผลของงานอาสาที#ได้กระทํานั Bน ทําให้ตวัเองมี “วัคซีนชีวิต” ทําให้ชีวิตมีภมิูคุ้มกนัจากปัญหาอุปสรรค 
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จากสภาวะสะเทือนใจที#ได้พบเจอ ทําให้ตนเองมีความเข้มแข็งมากยิ#งขึ Bน อีกทั Bงยงัได้ “เรียนรู้ในเรื�อง

การให้อภัยผู้อื�น” การทํางานอาสายังเป็นการ “เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว” ซึ#ง

เกิดจากสมาชิกภายครอบครัวร่วมเป็นสว่นหนึ#งของการช่วยเหลือสงัคม ร่วมเป็นส่วนหนึ#งของงาน

อาสา นอกจากนั Bน สิ#งที#ได้รับอีกประการหนึ#งคือ การได้ “เครือข่ายความสัมพันธ์” กับกลุม่คนต่างๆ 

ได้เรียนรู้ในสิ#งใหม่ สงัคมใหม่ เพื#อนใหม่ ได้ทําในสิ#งใหม่ที#สร้างประโยชน์ให้กบัสงัคม 

   

  “เห็นโลกกว้างขึ,น เห็นจิตคน และเราก็คิดว่า เรามองเข้าไปแล้วทะลุในใจได้

มากกว่าอดีต มนัเห็นภาพ และเราก็ไดใ้ช้มนษุย์ต่างกระจกเงาสะทอ้น เห็นคนนี,ก็เขาใจ มนั

ทําให้เราเข้าใจโลกมากขึ,น อนัที#สองคือ ทําให้เรามีวคัซีนชีวิต วคัซีนชีวิตของผมหมายถึง

ปัญหาต่างๆ ที#เราเคยเจอมานะ สภาวะสะเทือนใจต่างๆ ไปเจอคนพิกงพิการ พอหัน

กลบัมามนัเป็นวคัซีนทําใหเ้ราเขม้แข็งได้” (กรณีศึกษา 1) 

   

 “ความสุขของผมก็เห็นคนอื#นที#เราสอนมาได้ดี เห็นคนที#เราสอนมามีความ

เจริญก้าวหนา้ โห ถา้ยิ#งเห็นเคา้มีความสขุ มีการงานการทําที#ดี ช่วยเหลือพอ่แม่ ผมยิ#งโอ้โห

มีความสขุเหลือเกิน จากคนเกเรมาเป็นคนดี ช่วยเหลือพอ่แม่ทํางาน ครอบครัวดีขึ,นๆ ผมมี

ความสขุแลว้ มีความสขุที#เห็น ไดเ้ห็นเคา้มีความสขุเราก็มีความสขุใจไปด้วย” (กรณีศึกษา 

2) 

 

 นอกจาก การได้รับความสุข ความภาคภูมิใจ ที#ได้ช่วยเหลือผู้ อื#น ช่วยเหลือสงัคมแล้ว 

ประโยชน์ที#สําคญัอีกประการหนึ#ง คือ “การมีสุขภาพที�สมบูรณ์แข็งแรง”  ทั Bงทางร่างกาย จิตใจ 

รวมถึงจิตวิญญาณ ถึงแม้วา่การมีสขุภาพที#สมบูรณ์แข็งแรง จะเป็นปัจจัยเงื#อนไขที#ทําให้บุคคลเข้าสู่

เส้นทางการทํางานอาสาก็ตาม ในทางกลบักนัการทํางานอาสา ยงัจะช่วยสง่เสริมให้อาสาสมัคร ได้มี

สขุภาพกาย สขุภาพจิต ที#แข็งแรงยิ#งขึ Bน สามารถใช้ชวิตประจําวนัได้อย่างปกติสขุ จากการสมัภาษณ์

ผู้ให้ข้อมลูสาํคญั จะเห็นได้วา่สิ#งที#ยืนยนัถึงผลดีของงานอาสาที#มีต่อสขุภาพ มาจากลกัษณะของงาน

อาสา ที#เป็นเหมือนกิจกรรมที#ช่วยเสริมสร้างสขุภาพกาย สขุภาพจิต ของอาสาสมคัร  

 

 “ทุกครั,งทําหวัเราะจะดีมาก พอร่างกายที#เราบอกปวดๆ ก็จะดีขึ,น... โครงการ

หวัเราะทําให้ ร่างกายเขาดีขึ,น ร่างกายตวัเราเองก็ดีขึ,น เรารู้สึกเลย ดีขึ,น หวัสมองอะไร

หลายๆ อย่าง อารมณ์ดีขึ,น โครงการหวัเราะมนัช่วยมาก ตดัอารมณ์ลบวิตกกงัวล มนัช่วย 

apply เรื#องการสอน EQ” (กรณีศึกษา 3) 
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ตอนที� 5  สรุปสาเหตุของการเข้าสู่เส้นทางการทาํงานอาสา 

จากเงื#อนไขของการทํางานอาสา และคงอยูใ่นการทํางานอาสา เมื#อนํามาพิจารณาเทียบเคียง

กับแนวคิด ทฤษฎี เพื#อจัดกลุ่มตัวแปรที#เป็นผลจากการศึกษาระยะที#  1 เพื#อนํามากําหนดนิยาม

ปฏิบติัการตวัแปร สมมุติฐานการวิจัย การสร้างเครื#องมือวดั และทดสอบสมมุติฐาน ด้วยการวิจัยเชิง

ปริมาณ ในการศึกษาระยะที# 2 สามารถจัดกลุ่มตัวแปรได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) แรงจูงใจอาสา 

ประกอบด้วย ชอบช่วยเหลอืผู้ อื#น ยดึมั#นในคําสอนของศาสนา ต้องการเป็นที#ยอมรับของสงัคม ปรารถนา

ให้คนและสังคมดีขึ Bน และต้องการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ 2) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 

ประกอบด้วย ต้องการก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค เรียนรู้สิ#งใหม่และสิ#งที#ท้าทายความสามารถ และรับรู้ว่า

ตนเองมีคณุคา่และความสามารถที#จะช่วยเหลอืผู้ อื#น 3) การได้รับการสนับสนุนทางสังคม คือ ได้รับ

การสนบัสนุนจากคนรอบข้าง 4) สุขภาวะ คือ มีสขุภาพที#สมบูรณ์แข็งแรง และ 5) การมีพฤติกรรม

อาสา คือ ได้รับประสบการณ์และความประทบัใจจากงานอาสา จากตวัแปรทั Bง 5 กลุม่ ผู้วิจัยได้นําเสนอ

เป็นแผนภาพ แสดงตามภาพประกอบ 18 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

ภาพประกอบ 18 เงื#อนไขของการทํางานอาสา และการคงอยูใ่นการทํางานอาสา 

 

 

 

 

 

 

แรงจูงใจอาสา 

- ชอบชวยเหลือผูอ่ืน  

- ยึดมั่นในคําสอน

ของศาสนา 

- ตองการเปนที่

ยอมรับของสังคม  

- ปรารถนาใหสังคมดี

ขึ้น  

- ตองการสราง

เครือขาย

ความสัมพันธ 

ทุนทางจิตวิทยา      
เชิงบวก 

การไดรบัการ
สนับสนุนทางสังคม 

สุขภาวะ การมีพฤติกรรม
อาสา 

- ตองการกาวขาม

ปญหาอุปสรรค  

- เรียนรูสิ่งใหมและ

สิ่งที่ทาทาย

ความสามารถ  

- รับรูวาตนเองมี

คุณคาและ

ความสามารถที่จะ

ชวยเหลือผูอ่ืน 

- ไดรับการสนับสนุน

จากคนรอบขาง 

- มีสุขภาพที่สมบูรณ

แข็งแรง 

- ไดรับประสบการณ 

- ความประทบัใจจาก

งานอาสา 
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ส่วนที� 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที� 2: การวิจัยเชิงปริมาณ 

 การวิจยัระยะที# 2 มีวตัถปุระสงค์เพื#อพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม

อาสาที#สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ และเพื#อศึกษาความ

ไม่แปรเปลี#ยนของตวัแปรแฝงในรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการ

คงอยู่ในการทํางานอาสา ระหว่างกลุ่มบุคลากรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และกลุ่มบุคลากร

มหาวิทยาลยัเกษียณอายุ ในการกําหนดตวัแปรอิสระที#เป็นสาเหตุแห่งพฤติกรรมของการวิจัยครั Bงนี B 

สว่นหนึ#งมาจากการวิจยัเชิงคณุภาพ ในระยะที# 1 และมาจากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที#

เกี#ยวข้องกับการคงอยู่ในการทํางานอาสา ทั Bงนี B ผู้ วิจัยแบ่งการนําเสนอเป็น 3 ตอน คือ ตอนที� 1 :  

การวิเคราะห์ข้อมูลทั#วไปของกลุม่ตวัอยา่ง ตอนที� 2 : การวิเคราะห์ตรวจสอบความสมัพนัธ์ของตวั

แปร และตอนที� 3 : การวิเคราะห์ข้อมลูตามสมมติุฐานการวิจยั โดยมีรายละเอียดในแตล่ะตอนดงันี B 

 

 ตอนที� 1 : การวิเคราะห์ข้อมูลทั�วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที# 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั#วไปของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่ม

บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลัย และกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ ของมหาวิทยาลัย

ภาครัฐที#มีที#ตั Bงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม คือ 1) กลุม่บุคลากรที#

ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั และ2) กลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอาย ุรวมทั Bงหมด 776 คน ผลกา

รวิเคระห์แสดงรายละเอียดตามตาราง 6  

 

ตาราง 6 ข้อมลูทั#วไปของกลุม่ตวัอยา่ง  

 

ข้อมลูทั#วไป 

บุคลากรที#

ปฏิบติังานใน

มหาวิทยาลยั 

บุคลากร

มหาวิทยาลยั

เกษียณอาย ุ

กลุม่รวม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

เพศ 

- ชาย 142 36.41 111 28.76 253 32.60 

- หญิง 248 63.59 275 71.24 523 67.40 

อายุ 

- 35 - 40 ปี 167 42.82 - - 167 21.52 

- 41 - 45 ปี 65 16.67 - - 65 8.38 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 

ข้อมลูทั#วไป 

บุคลากรที#

ปฏิบติังานใน

มหาวิทยาลยั 

บุคลากร

มหาวิทยาลยั

เกษียณอาย ุ

กลุม่รวม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

- 46 - 50 ปี 59 15.13 - - 59 7.60 

- 51 - 55 ปี 51 13.08 - - 51 6.57 

- 56 - 60 ปี 48 12.31 - - 48 6.19 

- 61 - 65 ปี - - 210 54.40 210 27.06 

- 66 - 70 ปี - - 105 27.20 105 13.53 

- 71 - 75 ปี - - 71 18.40 71 9.15 

ศาสนา 

- พทุธ 368 94.36 372 96.37 740 95.36 

- คริสต์ 12 3.08 9 2.33 21 2.71 

- อิสลาม 10 2.56 5 1.30 15 1.93 

สภานภาสมรส 

- โสด 177 45.39 84 21.76 261 33.63 

- คู ่ 191 48.97 215 55.70 407 52.32 

- หม้าย 14 3.59 75 19.43 89 11.47 

- หยา่/แยก 8 2.05 12 3.11 20 2.58 

การศึกษาสูงสุด 

- ตํ#ากวา่ปริญญาตรี 72 18.46 30 7.77 102 13.14 

- ปริญญาตรี 164 42.05 151 39.12 315 40.59 

- ปริญญาโท 103 26.41 171 44.30 274 35.32 

- ปริญญาเอก  51 13.08 34 8.81 85 10.95 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน/ตาํแหน่งงานในมหาวิทยาลัยก่อนเกษียณ 

- บุคลากรสายสนบัสนนุ 258 66.15 152 39.38 410 52.84 

- บุคลากรสายวิชาการ 132 33.85 234 60.62 366 47.16 
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 จากตาราง 6 แสดงข้อมูลทั#วไปของกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ                          

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพรวมของบุคลากรมหาวิทยาลยัทั Bงหมด ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  

ร้อยละ 67.40 มีอายุอยู่ในช่วง 61 – 65 ปี มากที#สดุ ร้อยละ 27.06 รองลงมาอยู่ในช่วง 35 – 40 ปี 

ร้อยละ 21.52 โดยนบัถือศาสนาพุทธ มากที#สุด ร้อยละ 95.36 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 52.32 

สถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 33.63 ส่วนใหญ่ จบการศึกษาสงูสดุระดับปริญญาตรี ร้อยละ 40.59 

และตําแหน่งงานในปัจจุบนั/ตําแหน่งงานในมหาวิทยาลยัก่อนเกษียณ เป็นบุคลากรสายสนบัสนุน 

ร้อยละ 52.84 และเป็นบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 47.16 เมื#อพิจารณาจําแนกรายกลุม่ยอ่ย พบวา่  

- กลุ่มบุคลกรที#ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยภาครัฐ (n=390) ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  

ร้อยละ 63.59 มีอายุอยู่ในช่วง 35 – 40 ปี มากที#สุด ร้อยละ 42.82 นับถือศาสนาพุทธ มากที#สุด  

ร้อยละ 94.36 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 48.97 สถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 45.39 สว่นใหญ่จบ

การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ร้อยละ 42.05 และมีตําแหน่งงานในปัจจุบัน เป็นบุคลากรสาย

สนบัสนนุ ร้อยละ 66.15 และเป็นบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 33.85 

- กลุม่บุคลกรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ (n=386) สว่นใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.24 มี

อายุอยู่ในช่วง 61 – 65 ปี มากที#สุด ร้อยละ 54.40 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.37 มี

สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 55.70 สถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 21.76 สว่นใหญ่จบการศึกษาสงูสุด

ระดบัปริญญาโท ร้อยละ 44.20 และมีตําแหน่งงานในมหาวิทยาลยัก่อนเกษียณอายุ เป็นบุคลากร

สายสนบัสนนุ ร้อยละ 52.87 และเป็นบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 47.16 

 

 ตอนที� 2 : การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ?องต้นของตัวแปร 

 การวิจัยครั Bงนี B ได้ทําการตรวจสอบข้อตกลงเบื Bองต้นสําหรับการวิเคราะห์แบบจําลอง

โครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ2 ประเด็น คือ การตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงของตวัแปร และ

การตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ดงันี B 

2.1 การตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงขอัมลูของตวัแปร 

ผู้วิจยัทําการตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงข้อมูลของตวัแปร ว่าเป็นการแจงแจงแบบปกติ

หรือไม่ โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความเบ้ (skewness) ค่าความโด้ง (kurtosis) 

ผู้วิจัยนําข้อมูลดงักล่าวมาตรวจสอบลกัษณะการแจกแจง ว่าเป็นไปตามข้อตกลงเบื Bองต้นของการ

วิเคราะห์สมการโครงสร้างหรือไม่ ซึ#งข้อมูลต้องมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติหลายตวัแปร โดยทําการ

แปลงข้อมลูให้เป็นโค้งปกติมากขึ Bน และพบว่า ภายหลงัการแปลงค่าตวัแปรให้เป็นคะแนนมาตรฐาน 

พบวา่ ทกุตวัแปรมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ รายละเอียดแสดงตามตาราง 7 
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ตาราง 7 ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ของข้อมูลที#ได้จากการวัดตัวแปร ก่อนแปลงค่าให้เป็นคะแนน 

       มาตรฐาน 

 

ตวัแปร 

บคุลากรมหาวิทยาลยั บคุลากรเกษียณอาย ุ กลุม่รวม 
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1. ระยะเวลาที#ทาํงานอาสา 0.094 -0.969 0.000 0.522 -1.121 0.000 0.254 -1.157 0.000 

2. ความตั Bงใจคงอยูใ่นงานอาสา -0.552 -0.296 0.000 -0.029 -1.048 0.000 -0.303 -0.840 0.000 

3. การช่วยเหลอืผู้ประสบความทกุข์ยาก -0.220 -0.940 0.000 -0.497 -0.735 0.000 -0.354 -0.873 0.000 

4. การช่วยเหลือบริการผู้อื#นที#ไม่รู้จกั -0.040 -1.172 0.000 -0.388 -0.865 0.000 -0.214 -1.075 0.000 

5. กิจกรรมแก้ไขปัญหาสงัคม 0.134 -1.211 0.000 -0.165 -1.290 0.000 -0.014 -1.282 0.000 

6. กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วม 0.090 -1.087 0.000 -0.263 -1.074 0.000 -0.083 -1.128 0.000 

7. การให้คณุค่า -0.939 0.699 0.000 -0.931 0.679 0.000 -0.935 0.685 0.000 

8. การทําความเข้าใจฯ -0.647 0.108 0.000 -0.612 0.042 0.000 -0.628 0.069 0.000 

9. การปกป้องตนเอง -0.085 -0.500 0.025 -0.203 -0.490 0.010 -0.143 -0.506 0.000 

10. การเข้าสงัคม -0.492 0.250 0.000 -0.640 0.116 0.000 -0.571 0.174 0.000 

11. สขุภาวะทางกาย -0.129 -0.534 0.009 -0.300 -0.495 0.002 -0.212 -0.534 0.000 

12. สขุภาวะทางจิต -0.303 -0.351 0.014 -0.330 -0.329 0.010 -0.315 -0.347 0.000 

13. สขุภาวะทางสงัคม -0.808 0.583 0.000 -0.837 0.845 0.000 -0.822 0.699 0.000 

14. สขุภาวะทางปัญญา -0.987 0.673 0.000 -0.994 0.834 0.000 -0.989 0.740 0.000 

15. การรับรู้ความสามารถของตนเอง -0.777 1.113 0.000 -0.671 0.122 0.000 -0.705 0.530 0.000 

16. ความหวงั -0.660 1.043 0.000 -0.776 0.713 0.000 -0.696 0.803 0.000 

17. การมองโลกในแง่ด ี -0.849 1.086 0.000 -0.691 0.349 0.000 -0.770 0.669 0.000 

18. ความหยุ่นตวั -0.687 0.936 0.000 -0.657 0.501 0.000 -0.669 0.703 0.000 

19. การสนับสนนุด้านอารมณ์ -0.700 0.213 0.000 -0.774 0.402 0.000 -0.735 0.293 0.000 

20. การสนับสนนุด้านข้อมลูข่าวสาร -0.659 0.617 0.000 -0.608 0.307 0.000 -0.636 0.477 0.000 

21. การสนับสนนุด้านทรัพยากร -0.450 -0.010 0.002 -0.614 0.224 0.000 -0.527 0.078 0.000 

 

2.2 การตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

 การตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ผู้วิจยัได้ทําการตรวจสอบความสมัพนัธ์เชิงเส้น 

โดยใช้การตรวจสอบความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวแปร (Bivariate relationship) ด้วยการ

คํานวณหาคา่สมัประสทิธิ;สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

พบวา่ ในกลุม่รวม (n=776) ความสมัพนัธ์ของตวัแปร ที#มีความสมัพนัธ์กันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ

ที#ระดับ 0.05 คู่ที#มีความสมัพันธ์กันมากที#สุด คือ ความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรการสนับสนุนด้าน
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ข้อมูลข่าวสาร และตัวแปรการสนับสนุนด้านทรัพยากร โดยมีค่าสมัประสิทธิ;สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

เท่ากับ 0.85 มีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 รองลงมา คือ ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรการ

ช่วยเหลอืผู้ประสบความทกุข์ยาก และตวัแปรการช่วยเหลอืบริการผู้ อื#นที#ไม่รู้จัก โดยมีค่าสมัประสิทธิ;

สหสมัพนัธ์เพียร์สนั เทา่กบั 0.83 มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05 สว่นคูค่วามสมัพนัธ์ของตวัแปรที#มี

ความสมัพนัธ์กันน้อยที#สดุ คือความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรกิจกรรมการสร้างการมีสว่นร่วม และตวั

แปรการให้คณุคา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรการช่วยเหลอืบริการผู้ อื#นที#ไม่รู้จกั และตวัแปรสขุภาวะ

ทางจิต โดยมีคา่สมัประสิทธิ;สหสมัพนัธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.08 มีนยัสําคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05 เมื#อ

พิจารณาคูค่วามสมัพนัธ์ของตวัแปรจําแนกรายกลุม่ยอ่ย พบวา่  

- กลุม่บุคลกรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัภาครัฐ (n=390) ความสมัพนัธ์ของตวัแปร ที#มี

ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 คู่ที# มีความสัมพันธ์กันมากที#สุด คือ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรการสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร และตวัแปรการสนบัสนนุด้านทรัพยากร  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสงัคม และตวัแปรกิจกรรมการมีสว่นร่วม โดยมี

ค่าสมัประสิทธิ;สหสมัพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.85 มีนยัสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 รองลงมา คือ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรการช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก และตวัแปรการช่วยเหลือบริการ

ผู้ อื#นที#ไม่รู้จกั โดยมีคา่สมัประสทิธิ;สหสมัพนัธ์เพียร์สนั เทา่กบั 0.83 มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05  

- กลุ่มบุคลกรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ  (n=386) ความสัมพันธ์ของตัวแปร ที# มี

ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที# ระดับ 0.05 คู่ ที# มีความสัมพันธ์กันมากที#สุด  

คือ ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และตัวแปรการสนับสนุนด้าน

ทรัพยากร โดยมีค่าสมัประสิทธิ;สหสมัพนัธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.85 มีนยัสําคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05 

รองลงมา คือ ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรการช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก และตัวแปรการ

ช่วยเหลือบริการผู้ อื#นที#ไม่ รู้จัก ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสังคม  

และตวัแปรกิจกรรมการมีสว่นร่วม และความสมัพนธ์ระหว่างตวัแปรการสนบัสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 

และตัวแปรการสนับสนุนด้านอารมณ์ โดยมีค่าสมัประสิทธิ;สหสมัพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.83 มี

นยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05    

 เมื#อพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลที#นําไปใช้ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง                       

ค่าสมัประสิทธิ;สหสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปร ไม่ควรมีค่าสูงกว่า 0.85 ซึ#งจะทําให้เกิดปัญหาภาวะร่วม

เส้นตรง (Multicollinearity) (Kline. 2005: 56) โดยผลจากการวิเคราะห์ค่าความสมัพันธ์ระหว่าง 

ตวัแปร ของการวิจัยครั Bงนี B พบวา่ค่าความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกค่า มีค่าไม่สงูกว่า 0.85 ดังนั Bน  

ตัวแปรที#ใช้ในการวิจัยครั Bงนี Bจึงมีความเหมาะสมที#จะนํามาวิเคราะห์สมการโครงสร้างต่อไป 

รายละเอียดแสดงตามตาราง 8 และตาราง 9 
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ตอนที� 3 : กาววิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุตฐิานการวิจัย 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน ผู้วิจัยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 3 สว่น 

คือ สว่นที# 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลตอ่การคงอยู่

ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ส่วนที#  2 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบ

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ ระหว่างกลุ่มบุคลากรที#ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และกลุ่มบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษียณอายุ  และส่วนที#  3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี#ยตัวแปรแฝงในรูปแบบ

ความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ ระหว่างบุคลากรที#ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัย

เกษียณอาย ุรายละเอียดดงันี B 

ส่วนที� 1: ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคง

อยูใ่นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ  

1. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นการ

ทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ตามสมมติุฐานหลกั และสมมติฐานยอ่ย 

 ผู้วิจยัทําการวิเคราะห์รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกรอบแนวคิดที#พฒันาขึ Bน ผลการประมาณ

คา่ความสมัพนัธ์ตามสมมติฐานหลกั พบว่า ค่าดชันีความกลมกลืน ได้แก่ 2� = 2687.46, df= 179, 

p-value= 0.00, 2� /df= 15.01, RMSER= 0.13, SRMR= 0.37, GFI= 0.74, CFI= 0.85, NFI= 

0.84 ซึ#งคา่ดชันีดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ที#พฒันาขึ Bนไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจกัษ์ เนื#องจากคา่ ไคว-สแควร์ มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05 ค่าสดัสว่นระหว่างไคสแควร์

กับองศาความอิสระ สูงกว่า 5.00 และพบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืนอื#นยังมีค่าที#สูงกว่าเกณฑ์ที#

กําหนด ได้แก่ ค่า RMSER ควรมีค่าไม่เกิน 0.08 ค่า SRMR ควรมีค่าไม่เกิน 0.10 ค่า GFI, CFI และ 

NFI ไม่ควรตํ#ากว่า 0.90 ดังนั Bน ผู้ วิจัยจึงทําการปรับรูปแบบความสัมพันธ์ เพื#อให้ค่าดัชชีความ

กลมกลืนอยู่ในเกณฑ์ที#ยอมรับได้ โดยปรับให้เศษเหลือ (error) ของตัวแปรสังเกตบางค่าให้มี

ความสมัพนัธ์กนั  

 ผลการประมาณค่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานหลัก หลังการปรับรูปแบบ

ความสัมพันธ์  พบว่า รูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุที#พัฒนาขึ Bนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ โดยมีค่าดชันีความกลมกลืน ได้แก่ 2� = 689.22, df= 147, p-value= 0.00, 2� /df= 

4.68, RMSEA= 0.069, SRMR= 0.067, GFI= 0.92, CFI= 0.98, NFI= 0.97 ถึงแม้ว่าค่า ไค-สแควร์ 

จะมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึ#งไม่ผา่นตามเกณฑ์ที#กําหนด อาจเนื#องมาจาก 1) ความซบัซ้อนของรูปแบบ

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตทีุ#มีเส้นอิทธิพลหรือคา่พารามิเตอร์จํานวนมาก 2) ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที#มี

ขนาดใหญ่ และ3) ค่าไค-สแควร์ เป็นค่าที#มีความไวต่อการละเมิดข้อตกลงเบื Bองต้นเกี#ยวกับการแจก
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แจงแบบปกติหลายตัวแปร (Multivariate Normality) (Kline, �[[\) ดังนั Bน จึงพิจารณาดัชนีความ

กลมกลืนของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุจากค่าอื#น พบว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ทุกค่า ทั Bงนี B ผลการ

ประมาณคา่ความสมัพนัธ์ ได้แก่ ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม แสดงรายละเอียด

ตามภาพประกอบ 19 และ ตาราง 10 ดงันี B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: * = มีนยัสําคญัทางสถิตทีิ#ระดบั 0.05  

 

ภาพประกอบ 19 รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมอาสาที#สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นการ   

       ทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ในกลุม่รวม (n=776) 

 

การให้คณุค่า 

 

การเข้าสงัคม 

การสนองความ

ต้องการ

 

การปกป้องตนเอง 

 

ความหวงั 

การมองโลกในแง่ดี 

 

การรับรู้ความสามารถ 

 

ความหยุ่นตวั 

การสนบัสนนุทาง

อารมณ์ 

การสนบัสนนุด้าน

ทรัพยากร 

ช่วยเหลือบริการฯ 

แก้ไขปัญหาสงัคมฯ 

สร้างการมีสว่นร่วม

ความตั Bงใจ 

การได้รับการ

สนับสนุนทางสังคม 
การคงอยู่ในการ

ทาํงานอาสา 

สขุภาวะทางกาย 

สขุภาวะทางจิต 

สขุภาวะทางสงัคม 

สขุภาวะทางปัญญา 

ระยะเวลาฯ 

 

ช่วยเหลือผู้ประสบฯ 

 

 

 

การสนบัสนนุด้าน

ข้อมูลขา่วสาร 

พฤตกิรรม

อาสา 

0.81* 

0.91* 

0.75* 

0.81* 

0.93* 

0.88* 

0.86* 

0.88* 

0.81* 

0.65* 

0.86* 

0.86* 

0.95* 

0.82* 

0.71* 

0.72* 

0.78* 

0.62* 

0.64* 

0.88* 

0.82* 

0.25* 

0.28* 
0.11* 

0.53* 

0.24* 

0.34* 

0.14* 

 

แรงจูงใจอาสา 

 

สุขภาวะ 

ทุนทางจิตวิทยา

เชิงบวก 
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ตาราง 10 คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล (β) ของตวัแปรสาเหตุไปยงัตวัแปรผลภายในรูปแบบความสมัพนัธ์

เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากร

มหาวิทยาลยัภาครัฐ ในกลุม่รวม ที#ปรับแก้ (n=766) 

 

ตวัแปร 

สขุภาวะ 

(R2= 0.12) 

พฤติกรรมอาสา 

(R2= 0.26) 

การคงอยู่ในการทํางาน

อาสา (R2= 0.50) 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

ทนุทางจิตวทิยาเชิงบวก 0.34* - 0.34* - 0.02 0.02 - 0.10* 0.10* 

แรงจงูใจอาสา - - - 0.25* - 0.25* - 0.13* 0.13* 

การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม - - - 0.28* - 0.28* 0.14* 0.15* 0.29* 

สขุภาวะ - - - 0.11* - 0.11* 0.24* [.[� 0.2�* 

พฤตกิรรมอาสา - - - - - - 0.53* - 0.53* 

2� = 689.22, df= 147, p-value= 0.00, 
2� /df= 4.68, RMSEA= 0.06, SRMR= 0.06, GFI= 0.92, CFI= 0.98, NFI= 0.97  

 

DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct effect) IE หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) TE หมายถึง อิทธิพล

โดยรวม (Total effect) * หมายถึง มีนยัสําคญัทางสถิตทีิ#ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 10 และภาพประกอบ 19 อิทธิพลของตวัแปรการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม                

สขุภาวะ และพฤติกรรมอาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา พบว่า ตัวแปรที#มีอิทธิพล

ทางตรงตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา มากที#สดุคือ พฤติกรรมอาสา (คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล เทา่กับ 

0.53, มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05) รองลงมา คือ สขุภาวะ (คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล เทา่กบั 0.24,                        

มีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05) และการได้รับการสนับสนุนทางสงัคม (ค่าสมัประสิทธิ; อิทธิพล 

เทา่กบั 0.14, มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05) เมื#อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรที#มีต่อการ

คงอยูใ่นการทํางานอาสา พบวา่ ตวัแปรการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม และตวัแปรแรงจูงใจอาสา 

มีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านพฤติกรรมอาสา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 โดยมีค่า

สมัประสทิธิ;อิทธิพล เทา่กบั 0.15 และ 0.13 ตามลาํดบั และตวัแปรทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพล

ทางอ้อมโดยผา่นตวัแปรสขุภาวะ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล 

เทา่กบั 0.10 สว่นตวัแปร สขุภาวะ มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ผ่านพฤติกรรม

อาสา อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยมีคา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล เทา่กบั 0.04  

 อิทธิพลของตวัแปรแรงจูงใจอาสา การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม และสขุภาวะ ที#สง่ผล

ตอ่การพฤติกรรมอาสา พบว่า ตวัแปรที#มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมอาสา มากที#สดุคือ การได้รับ

การสนับสนุนทางสงัคม (ค่าสมัประสิทธิ; อิทธิพล เท่ากับ 0.28, มีนยัสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05) 
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รองลงมา คือ แรงจูงใจอาสา (คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล เทา่กบั 0.25, มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05) 

และสขุภาวะ (คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.11, มีนยัสําคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05) เมื#อพิจารณา

อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรที#มีต่อการพฤติกรรมอาสา พบว่า ตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก  

มีอิทธิพลทางอ้อมโดยผา่นสขุภาวะ อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ สว่นตวัแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 

มีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที#ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ; อิทธิพล 

เทา่กบั 0.34 

 จากค่าอิทธิพลของตัวแปรภายนอกที#ส่งผลต่อตัวแปรภายใน ดังภาพประกอบ 19 และ

ตาราง 10 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ตามสมมติุฐานการวิจยั ได้ดงันี B 

1. รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในการทํางาน

อาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ตามสมติฐานหลกั มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

( 2� =689.22, df= 147, p-value= 0.00, 2� /df= 4.68, RMSEA= 0.06, SRMR=0.06, GFI=0.92, 

CFI=0.98, NFI=0.97) ผลการวิเคราะห์ดงักลา่วจึงสนบัสนนุสมมติุฐานหลกัของการวิจยั  

2. สมมติุฐานการวิจยัยอ่ยข้อที# 1.1 “การสนบัสนนุทางสงัคม สขุภาวะ และพฤติกรรมอาสา                 

มีอิทธิพลทางตรงต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรดงักลา่ว มี

อิทธิพลทางตรงต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 โดยมีค่า

สมัประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.53, 0.24, และ 0.14 ตามลําดบั ผลการวิจัยจึงยอมรับสมมุติฐานการ

วิจยัยอ่ยในข้อที# 1.1 ทกุข้อ  

3. สมมติุฐานการวิจัยย่อยข้อที# 1.2 “แรงจูงใจอาสา สขุภาวะ และการได้รับการสนบัสนุน

ทางสงัคม มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมอาสา” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรดงักลา่ว มี

อิทธิพลทางตรงตอ่พฤติกรรมอาสา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิอิทธิ;

พล เทา่กบั 0.25, 0.11 และ 0.28 ตามลําดบั ผลการวิจยัจึงยอมรับสมมติุฐานการวิจยัยอ่ยในข้อที# 1.2 

ทกุข้อ 

4. สมมติุฐานการวิจัยย่อยข้อที# 1.3 “ทุนทางจิตหวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงต่อสขุภาวะ”              

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตวัแปรดงักลา่ว มีอิทธิพลทางตรงต่อสขุภาวะ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที#

ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ; อิทธิพล เท่ากับ 0.34 ผลการวิจัยจึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยย่อย  

ข้อที# 1.3  

5. สมมุติฐานการวิจัยย่อยข้อที# 1.4 “การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม และแรงจูงใจอาสา                 

มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ การคงอยู่ในการทํางานอาสา ผ่านพฤติกรรมอาสา” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

พบวา่ตวัแปรดงักลา่ว มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ผา่นพฤติกรรมอาสา อยา่งมี

นัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิอิทธิพล เท่ากับ 0.15 และ 0.13 ตามลําดับ  

ผลการวิจยัจึงยอมรับสมมติุฐานการวิจยัยอ่ย ข้อที# 1.4 ทกุข้อ 
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6. สมมุติฐานการวิจัยย่อยข้อที# 1.5 “ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ

พฤติกรรมอาสา การคงอยู่ในการทํางานอาสา ผ่านสขุภาวะ” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตวัแปร

ดังกล่าว มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมอาสา ผ่านสุขภาวะ อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่มี

อิทธิพลทางอ้อมต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ผ่านสุขภาวะ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที#ระดับ 

0.05 ผลการวิจยัจึงยอมรับสมมติุฐานการวิจยัยอ่ย ข้อที# 1.5 บางสว่น 

2. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นการ

ทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ กลุม่ยอ่ย (กลุม่บุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั 

และกลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอาย)ุ 

2.1 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ใน

การทํางานอาสา ของกลุ่มบุคลากรที#ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั (n=390) ผู้ วิจัยทําการวิเคราะห์

รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกรอบแนวคิดที#พฒันาขึ Bน ผลการประมาณค่าความสมัพนัธ์ พบว่า ค่าดชันี

ความกลมกลืน ได้แก่ 2� = 870.61, df= 179, p-value= 0.00, 2� /df= 4.86, RMSEA= 0.10, 

SRMR = 0.082, GFI= 0.82, CFI= 0.92, NFI= 0.90 ค่าดชันีดงักลา่วแสดงให้เห็นว่า รูปแบบ

ความสมัพันธ์ที#พัฒนาขึ Bนไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื#องจากค่า ไคว-สแควร์ มี

นยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05 และพบวา่ คา่ดชันีความกลมกลนือื#นยงัมีค่าที#สงูกว่าเกณฑ์ที#กําหนด 

ได้แก่ คา่ RMSEA ควรมีคา่ไม่เกิน 0.08 คา่ SRMR ควรมีคา่ไม่เกิน 0.10 ค่า GFI ไม่ควรตํ#ากว่า 0.90 

ดงันั Bน ผู้วิจยัจึงทําการปรับรูปแบบความสมัพนัธ์ เพื#อให้ค่าดชัชีความกลมกลืนอยู่ในเกณฑ์ที#ยอมรับ

ได้ โดยปรับให้เศษเหลอื (error) ของตวัแปรสงัเกตบางคา่ให้มีความสมัพนัธ์กนั  

 ผลการประมาณคา่รูปแบบความสมัพนัธ์ หลงัการปรับรูปแบบความสมัพนัธ์  พบวา่ รูปแบบ

ความสมัพันธ์เชิงสาเหตุที#พัฒนาขึ Bนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความ

กลมกลืน ได้แก่ 2� =361.64, df= 166, p= 0.00, 2� /df= 2.18, RMSEA= 0.055, SRMR=0.075, 

GFI=0.92, CFI=0.98, NFI=0.95 ถึงแม้ว่าค่า ไค-สแควร์ จะมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ#งไม่ผ่านตาม

เกณฑ์ที#กําหนดจึงพิจารณาดชันีความกลมกลืนของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุจากค่าอื#น และ

พบว่า อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ทุกค่า ผลการประมาณค่าความสมัพันธ์ ได้แก่ ค่าอิทธิพลทางตรง 

อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม แสดงรายละเอียดตามภาพประกอบ 20 และ ตาราง 11 ดงันี B 
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หมายเหต ุ: * = มีนยัสําคญัทางสถิตทีิ#ระดบั 0.05  

 

   ภาพประกอบ 20 รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมอาสาที#สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นการ  

          ทํางานอาสา ของกลุม่บุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั (n=390) 

 

 

 

 

 

การให้คณุค่า 

 

การเข้าสงัคม 

การสนองความ

ต้องการ 

 

การปกป้องตนเอง 

 

ความหวงั 

การมองโลกในแง่ดี 

 

การรับรู้ความสามารถ 

 

ความหยุ่นตวั 

การสนบัสนนุทาง

อารมณ์

การสนบัสนนุด้าน

ทรัพยากร 

ช่วยเหลือบริการฯ 

แก้ไขปัญหาสงัคมฯ 

สร้างการมีสว่นร่วม

ความตั Bงใจ 

การได้รับการ

สนับสนุนทางสังคม 
การคงอยู่ในการ

ทาํงานอาสา 

สขุภาวะทางกาย 

สขุภาวะทางจิต 

สขุภาวะทางสงัคม 

สขุภาวะทางปัญญา 

ระยะเวลาฯ 

 

ช่วยเหลือผู้ประสบฯ 

 

 

 

การสนบัสนนุด้าน

ข้อมูลขา่วสาร 

พฤตกิรรม

อาสา 

0.86* 

0.87* 

0.74* 

0.81* 

0.78* 

0.98* 

0.88* 

0.83* 

0.94* 

0.62* 

0.79* 

0.87* 

0.93* 

0.74* 

0.8�*

0.97* 

0.41* 

0.41* 

0.69* 

0.90* 

0.77* 

0.25* 

0.32* 
0.12* 

0.62* 

0.18* 

0.22* 

0.17* 

แรงจูงใจ

อาสา 

 

สุขภาวะ 

ทุนทางจิตวิทยา

เชิงบวก 
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ตาราง 11 คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล (β) ของตวัแปรสาเหตุไปยงัตวัแปรผลภายในรูปแบบความสมัพนัธ์

เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของกลุ่มบุคลากรที#

ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั ที#ปรับแก้ (n=390) 

 

ตวัแปร 

สขุภาวะ 

(R2= 0.10) 

พฤติกรรมอาสา 

(R2= 0.25) 

การคงอยู่ในการทํางาน

อาสา (R2= 0.56) 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

ทนุทางจิตวทิยาเชิงบวก [.��* - [.��* - [.[� [.[� - [.[Z [.[Z 

แรงจงูใจอาสา - - - [.�\* - [.�\* - [.�\* [.�\* 

การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม - - - [.Z�* - [.Z�* [.��* [.�[* [.Z�* 

สขุภาวะ - - - [.��* - [.��* [.��* [.[�* [.�\* 

พฤตกิรรมอาสา - - - - - - [.��* - [.��* 

2� =361.64, df= 166, p-value= 0.00, 
2� /df= 2.18, RMSEA= 0.05, SRMR= 0.07, GFI= 0.92, CFI= 0.98, NFI= 0.95  

 

DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct effect) IE หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) TE หมายถึง อิทธิพล

โดยรวม (Total effect) * หมายถึง มีนยัสําคญัทางสถิตทีิ#ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 11 และภาพประกอบ 20 อิทธิพลของตวัแปรการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม                   

สขุภาวะ และพฤติกรรมอาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา พบว่า ตัวแปรที#มีอิทธิพล

ทางตรงตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา มากที#สดุคือ พฤติกรรมอาสา (คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล เทา่กับ 

0.62, มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05) รองลงมา คือ สขุภาวะ (คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล เทา่กบั 0.18,                     

มีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05) และการได้รับการสนับสนุนทางสงัคม (ค่าสมัประสิทธิ; อิทธิพล 

เทา่กบั 0.17, มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05) เมื#อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรที#มีต่อการ

คงอยูใ่นการทํางานอาสา พบวา่ ตวัแปรการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม ตวัแปรแรงจูงใจอาสา และ

ตวัแปรสขุภาวะ มีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านพฤติกรรมอาสา อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05 

โดยมีคา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล เทา่กบั 0.20, 0.15 และ 0.07 ตามลาํดบั และตวัแปรทนุทางจิตวิทยาเชิง

บวก มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ผา่นตวัแปรสขุภาวะ อยา่งไม่มีนยัสําคญัทาง

สถิติ โดยมีคา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล เทา่กบั 0.03 

 อิทธิพลของตวัแปรแรงจูงใจอาสา การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม และสขุภาวะ ที#สง่ผล

ตอ่การพฤติกรรมอาสา พบว่า ตวัแปรที#มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมอาสา มากที#สดุคือ การได้รับ

การสนับสนุนทางสงัคม (ค่าสมัประสิทธิ; อิทธิพล เท่ากับ 0.32, มีนยัสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05) 

รองลงมา คือ แรงจูงใจอาสา (คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล เทา่กบั 0.25, มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05) 
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และสขุภาวะ (ค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.12, มีนยัสําคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05) สว่นอิทธิพล

ทางอ้อมของตัวแปรที#มีต่อการพฤติกรรมอาสา พบว่า ตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพล

ทางอ้อมโดยผา่นสขุภาวะ อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และพบวา่ ตวัแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มี

อิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ; อิทธิพล 

เทา่กบั 0.22 

 

 2.2 ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ใน

การทํางานอาสา ของกลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ (n=386) ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์รูปแบบ

ความสมัพนัธ์ตามกรอบแนวคิดที#พฒันาขึ Bน ผลการประมาณค่าความสมัพันธ์ พบว่า ค่าดชันีความ

กลมกลืน ได้แก่ 2� = 1335.06.46, df= 179, p-value= 0.00, 2� /df= 7.46, RMSEA= 0.13, 

SRMR= 0.37, GFI= 0.74, CFI= 0.85, NFI= 0.84 ค่าดัชนีดังกลา่วแสดงให้เห็นว่า รูปแบบ

ความสมัพันธ์ที#พัฒนาขึ Bนไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื#องจากค่า ไคว-สแควร์ มี

นยัสําคญัทางสถิติที#ระดับ 0.05 ค่าสดัส่วนระหว่างไคสแควร์กับองศาแห่งความเป็นอิสระ สูงกว่า 

5.00 และพบวา่ คา่ดชันี Bความกลมกลืนอื#นยงัมีค่าที#สงูกว่าเกณฑ์ที#กําหนด ได้แก่ ค่า RMSEA ควรมี

ค่าไม่เกิน 0.08 ค่า SRMR ควรมีค่าไม่เกิน 0.10 ค่า GFI, CFI และ NFI ไม่ควรตํ#ากว่า 0.90 ดังนั Bน 

ผู้วิจยัจึงทําการปรับรูปแบบความสมัพนัธ์ เพื#อให้ค่าดัชชีความกลมกลืนอยู่ในเกณฑ์ที#ยอมรับได้ โดย

ปรับให้เศษเหลอื (error) ของตวัแปรสงัเกตบางคา่ให้มีความสมัพนัธ์กนั  

 ผลการประมาณคา่รูปแบบความสมัพนัธ์ หลงัการปรับรูปแบบความสมัพนัธ์ พบว่า รูปแบบ

ความสมัพันธ์เชิงสาเหตุที#พัฒนาขึ Bนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โด ยมีค่าดัชนีความ

กลมกลนื ได้แก่ 2� = 403.51, df= 153, p-value= 0.00, 2� /df= 2.64, RMSEA= 0.065, SRMR= 

0.073, GFI= 0.91, CFI= 0.98, NFI= 0.97 ถึงแม้วา่คา่ ไค-สแควร์ จะมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึ#งไม่ผ่าน

ตามเกณฑ์ที#กําหนด จึงพิจารณาดชันีความกลมกลืนของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุจากค่าอื#น 

พบวา่ อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ทุกค่า โดยผลการประมาณค่าความสมัพนัธ์ ได้แก่ ค่าอิทธิพลทางตรง 

อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม แสดงรายละเอียดตามภาพประกอบ 21 และ ตาราง 12 ดงันี B 
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หมายเหต ุ: * = มีนยัสําคญัทางสถิตทีิ#ระดบั 0.05  

 

ภาพประกอบ 21 รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมอาสาที#สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นการ 

           ทํางานอาสา ของกลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอาย ุ(n=386) 

 

 

 

 

 

การให้คณุค่า 

 

การเข้าสงัคม 

การสนองความ

ต้องการ 

 

การปกป้องตนเอง 

 

ความหวงั 

การมองโลกในแง่ดี 

 

การรับรู้ความสามารถ 

 

ความหยุ่นตวั 

การสนบัสนนุทาง

อารมณ์

การสนบัสนนุด้าน

ทรัพยากร 

ช่วยเหลือบริการฯ 

แก้ไขปัญหาสงัคมฯ 

สร้างการมีสว่นร่วม

ความตั Bงใจ 

การได้รับการ

สนับสนุนทางสังคม 
การคงอยู่ในการ

ทาํงานอาสา 

สขุภาวะทางกาย 

สขุภาวะทางจิต 

สขุภาวะทางสงัคม 

สขุภาวะทางปัญญา 

ระยะเวลาฯ 

 

ช่วยเหลือผู้ประสบฯ 

 

 

 

การสนบัสนนุด้าน

ข้อมูลขา่วสาร 

พฤตกิรรม

อาสา 

0.81* 

0.89* 

0.76* 

0.75* 

0.92* 

0.88* 

0.80* 

0.92* 

0.85* 

0.63* 

0.85* 

0.86* 

0.95* 

0.71* 

0.82* 

0.71* 

0.78* 

0.62* 

0.64* 

0.90* 

0.81* 

0.26* 

0.26* 
0.08 

0.53* 

0.24* 

0.32* 

0.14* 

 

แรงจูงใจ

อาสา

 

สุขภาวะ 

ทุนทางจิตวิทยา

เชิงบวก 
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ตาราง 12 คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล (β) ของตวัแปรสาเหตุไปยงัตวัแปรผลภายในรูปแบบความสมัพนัธ์

เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของกลุ่มบุคลากร

มหาวิทยาลยัเกษียณอาย ุที#ปรับแก้ (n=386) 

 

ตวัแปร 

สขุภาวะ 

(R2= 0.10) 

พฤติกรรมอาสา 

(R2= 0.25) 

การคงอยู่ในการทํางาน

อาสา (R2= 0.50) 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

ทนุทางจิตวทิยาเชิงบวก 0.32* - 0.32* - 0.03 0.03 - 0.09* 0.09* 

แรงจงูใจอาสา - - - 0.26* - 0.26* - 0.14* 0.14* 

การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม - - - 0.26* - 0.26* 0.14* 0.14* 0.28* 

สขุภาวะ - - - 0.08 - 0.08 0.24* 0.04 0.28* 

พฤตกิรรมอาสา - - -  - - 0.53* - 0.53* 

2� =403.51, df= 153, p-value= 0.00, 
2� /df= 2.64, RMSEA= 0.06, SRMR= 0.07, GFI= 0.91, CFI= 0.98, NFI= 0.97  

 

DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct effect) IE หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) TE หมายถึง อิทธิพล

โดยรวม (Total effect) * หมายถึง มีนยัสําคญัทางสถิตทีิ#ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 12 และภาพประกอบ 21 อิทธิพลของตวัแปรการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม                  

สขุภาวะ และพฤติกรรมอาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา พบว่า ตัวแปรที#มีอิทธิพล

ทางตรงตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา มากที#สดุคือ พฤติกรรมอาสา (คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล เทา่กับ 

0.53,มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05) รองลงมา คือ สขุภาวะ (คา่สมัประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.24,                         

มีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05) และการได้รับการสนับสนุนทางสงัคม (ค่าสมัประสิทธิ; อิทธิพล 

เทา่กบั 0.14, มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05) เมื#อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรที#มีต่อการ

คงอยูใ่นการทํางานอาสา พบวา่ ตวัแปรการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม ตวัแปรแรงจูงใจอาสา และ

ตวัแปรทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางอ้อมโดยผา่นพฤติกรรมอาสา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ที#ระดบั 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.14, 0.14 และ 0.09 ตามลําดับ สว่นตัวแปรสุข

ภาวะ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ผ่านตวัแปรสขุภาวะ อย่างไม่มีนยัสําคัญ

ทางสถิติ คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล เทา่กบั 0.04 

 อิทธิพลของตวัแปรแรงจูงใจอาสา การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม และสขุภาวะ ที#สง่ผล

ต่อการพฤติกรรมอาสา พบว่า ตวัแปรที#มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมอาสา อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที#ระดบั 0.05 ได้แก่ ตวัแปรแรงจูงใจอาสา และตวัแปรการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม โดยมีค่า

สมัประสทิธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.26 โดยที#ตวัแปรสขุภาวะ มีอิทธิพลทางต่อพฤติกรรมอาสา อย่างไม่มี
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นยัสาํคญัทางสถิติ เมื#อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรที#มีตอ่การพฤติกรรมอาสา พบวา่ ตวัแปร

ทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก  มีอิทธิพลทางอ้อมโดยผา่นสขุภาวะ อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และพบว่า 

ตวัแปรทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก  มีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05 

โดยมีคา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล เทา่กบั 0.32 

 

3.2 ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี�ยนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

พฤติกรรมอาสาที� ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ 

ระหว่างบุคลากรที�ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ 

 การวิจยัครั Bงนี B ผู้วิจยัได้ดําเนินการเปรียบเทียบรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรม

อาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ  ระหว่างกลุ่ม

บุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั และกลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ โดยทําการวิเคราะห์

เปรียบเทียบ  5 ขั Bน คือ 1) กําหนดให้รูปแบบความสมัพนัธ์เหมือนกัน และไม่มีการกําหนดเงื#อนไข

บงัคบัให้คา่สมัประสทิธิ;เทา่กนั ระหวา่งกลุม่ (H0: Form) 2) กําหนดเงื#อนไขตามขั Bนที# 1 และเพิ#มเงื#อนไข

กําหนดให้ค่าสมัประสิทธิ;องค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายนอกทุกตวัในรูปแบบเท่ากัน (H0: ΛX)  

3) กําหนดเงื#อนไขตามขั Bนที# 2 และเพิ#มเงื#อนไขกําหนดให้ค่าสมัประสิทธิ;องค์ประกอบของตวัแปรแฝง

ภายในทุกตวัในรูปแบบเท่ากัน (H0: ΛXΛY) 4) กําหนดเงื#อนไขตามขั Bนที# 3 และเพิ#มเงื#อนไขกําหนดให้

ค่าสมัประสิทธิ; อิทธิพลของตวัแปรแฝงภายนอกที#มีอิทธิพลต่อตวัแปรแฝงภายในทุกตัว ในรูปแบบ

เท่ากัน (H0: ΛXΛYΓ) 5) กําหนดเงื#อนไขตามขั Bนที# 4 และเพิ#มกําหนดเงื#อนไขให้ค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพล

ของตัวแปรแฝงภายในที#มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบเท่ากัน  (H0: ΛXΛYΓβ) 

รายละเอียดแสดงตามตาราง 13 
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี#ยนของรูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม

อาสาที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ระหว่างกลุ่ม

บุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั และกลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ 
 

รูปแบบความสมัพนัธ์     

ตามสมมติฐาน 

ดชันีความกลมกลนื (Fit Index) เงื#อนไขความไมแ่ปรเปลี#ยน 

2�  df 
p -

value 
RMSEA 2� /df GFI Δ 2�   Δdf  

p -

value 

ขั Bน ที# 1: รู ป แ บ บ

ความสัมพันธ์ เหมือนกัน 

และไม่มีการกําหนดเงื#อนไข

บังคับให้ค่าสัมประสิทธิ;

เท่ากนั (H0: Form) 

904.41 336 0.00 0.066 2.691 0.90 - - - 

ขั ?นที�  2: ขั Bนที#1 เพิ#ม

เงื#อนไขให้ค่าสัมประสิทธิ;

องค์ ประกอบของตัวแปร

แฝ งภ าย น อก ทุก ตัว ใ น

รูปแบบเท่ากนั
 
(H0: ΛX)

 

908.39 342 0.00 0.065 2.656 0.90 3.98 
(ขั Bน�-ขั Bน�) 

6 
(ขั Bน�-ขั Bน

�) 
0.679 

ขั ?น ที�  3: ขั Bน ที# 2 เพิ#ม

เงื#อนไขให้ค่าสัมประสิทธิ;

องค์ ประกอบของตัวแปร

แ ฝ ง ภ า ย ใ น ทุ ก ตั ว ใ น

รูปแบบเท่ากนั (H0: ΛXΛY) 

915.16 345 0.00 0.065 2.652 0.90 6.77 
(ขั BนZ-ขั Bน�) 

3 
(ขั BนZ-ขั Bน

�) 
0.079 

ขั ?น ที�  4: ขั Bน ที# 3 เพิ#ม

เงื#อนไขให้ค่าสัมประสิทธิ;

อิทธิพลของตัวแปรแฝง

ภายนอกที#มีอิทธิพลต่อตวั

แปรแฝงภายในทุกตัว ใน

รู ป แ บ บ เ ท่ า กั น  ( H0: 

ΛXΛYΓ) 

920.95 347 0.00 0.065 2.654 0.90 5.79 
(ขั Bน�-ขั BนZ) 

2 
(ขั Bน�-ขั Bน

Z) 
0.055 

ขั ?น ที�  5: ขั Bน ที# 4 เพิ#ม

เงื#อนไขให้ค่าสัมประสิทธิ;

อิทธิพลของตัวแปรแฝง

ภายในที# มีอิทธิพลต่อตัว

แปรแฝงภายในทุกตัว ใน

รูปแบบเท่ากนั (H0: ΛXΛYΓβ)
 

953.66 352 0.00 0.066 2.709 0.90 32.71 
(ขั Bน\-ขั Bน�) 

5 
(ขั Bน\-ขั Bน

�) 
0.000* 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

 

รูปแบบความสมัพนัธ์     

ตามสมมติฐาน 

ดชันีความกลมกลนื (Fit Index) เงื#อนไขความไมแ่ปรเปลี#ยน 

2�  df 
p -

value 
RMSEA 2� /df GFI Δ 2�   Δdf  

p -

value 

ขั ?นที�  5.1: ขั Bนที#4 และเพิ#ม

เ งื# อ น ไ ข กํ า ห น ด ใ ห้ ค่ า

สมัประสทิธิ;อิทธิพลของตวั

แปรสุขภาวะ ที#ส่งผลต่อ

พฤตกิรรมอาสา เท่ากนั  

925.37 349 0.00 0.065 2.651 0.90 4.42 
(ขั Bน\.�-ขั Bน�) 

2 
(ขั Bน\.�-ขั Bน�) 

0.109 

ขั ?นที�  5.2: ขั Bนที#4 และเพิ#ม

เ งื# อ น ไ ข กํ า ห น ด ใ ห้ ค่ า

สมัประสิทธิ;อิทธิพลของตัว

แปรพฤติกรรมอาสา ที#

ส่งผลต่อการคงอยู่ในการ

ทํางานอาสาเท่ากนั  

927.70 348 0.00 0.066 2.665 0.90 6.75 
ขั Bน\.�-ขั Bน�) 

1 
ขั Bน\.�-ขั Bน

�) 
0.009* 

ขั ?นที�  5.3: ขั Bนที#4 และเพิ#ม

เ งื# อ น ไ ข กํ า ห น ด ใ ห้ ค่ า

สมัประสทิธิ;อิทธิพลของตวั

แปรสุขภาวะ ที#ส่งผลต่อ

การคงอยู่ในการทํางาน

อาสา เท่ากนั 

930.65 349 0.00 0.066 2.666 0.90 9.70 
ขั Bน\.Z-ขั Bน�) 

2 
ขั Bน\.Z-ขั Bน

�) 
0.007* 

 

จากตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี#ยนของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ

ของพฤติกรรมอาสาที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ 

ระหว่างกลุม่บุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั และกลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ พบว่า 

การวิเคราะห์ในขั Bนที# 1 ดชันีแสดงความกลมกลนืของรูปแบบที#สร้างขึ Bนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ มีคา่เป็นไป

ตามเกณฑ์ที#กําหนด ( 2� =904.4�, df= 336, p-value= 0.00, 2� /df= 2.656, RMSEA= 0.066, 

SRMR=0.075, GFI=0.90, CFI=0.97, NFI=0.96) แสดงวา่ โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรใน

รูปแบบความสมัพนัธ์ทั Bงสองกลุม่เหมือนกนั แตอ่าจแตกตา่งกนัที#ขนาดความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปร จึง

ได้ดําเนินการวิเคราะห์ในขั Bนต่อไปซึ#งเป็นการวิเคราะห์เพื#อทดสอบความไม่แปรเปลี#ยนของค่า

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (คา่พารามิเตอร์ในรูปแบบความสมัพนัธ์) รายละเอียดตามขั Bนตอนที# 2-5 



160 

 

ขั Bนที# 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อทดสอบว่าค่าสมัประสิทธิ;องค์ประกอบ (Factor Loading) 

ของตวัแปรแผงภายนอกทกุตวัภายในรูปแบบความสมัพนัธ์เทา่กนั โดยกําหนดเงื#อนไขตามขั Bนที# 1 และ

เพิ#มเงื#อนไขกําหนดให้คา่สมัประสทิธิ;องค์ประกอบของตวัแปรแฝงภายนอกทกุตวัในรูปแบบเทา่กนั (H0: 

ΛX) ผลการทดสอบจะพิจารณาจากผลต่างของค่าไคสแควร์ (Δ 2� ) ระหว่างขั Bนที# 2 และขั Bนที# 1 ที#

ระดบัองศาอิสระ ที#มาจากผลต่างขององศาอิสระ (Δdf) ระหว่างขั Bนที# 2 และขั Bนที# 1 ถ้าผลการทดสอบ

พบนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 แสดงว่า ค่าสมัประสิทธิ;องค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายนอก ใน

รูปแบบความสัมพันธ์แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างของค่าไคสแควร์ระหว่าง

รูปแบบความสมัพนัธ์ขั Bนที# 2 และขั Bนที# 1 ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05 (Δ 2� =3.98, Δdf=6, p-

value=0.679) แสดงว่า ค่าสมัประสิทธิ;องค์ประกอบของตวัแปรแผงภายนอกทุกตวัภายในรูปแบบ

ความสมัพนัธ์ ระหว่างกลุ่มบุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัและกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลยั

เกษียณอาย ุเทา่กนั 

ขั Bนที# 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อทดสอบว่าค่าสมัประสิทธิ;องค์ประกอบ (Factor Loading) 

ของตวัแปรแผงภายในทกุตวัภายในรูปแบบความสมัพนัธ์เท่ากัน โดยกําหนดเงื#อนไขตามขั Bนที# 2 และ

เพิ#มเงื#อนไขกําหนดให้ค่าสมัประสิทธิ;องค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบเท่ากัน  

(H0: ΛXΛY) ผลการทดสอบจะพิจารณาจากผลตา่งของคา่ไคสแควร์ (Δ 2� ) ระหว่างขั Bนที# 3 และขั Bนที# 

2 ที#ระดับองศาอิสระ ที#มาจากผลต่างขององศาอิสระ (Δdf) ระหว่างขั Bนที# 3 และขั Bนที# 2 ถ้าผลการ

ทดสอบพบนัยสําคัญทางสถิติที#ระดบั 0.05 แสดงว่า ค่าสมัประสิทธิ;องค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายใน 

ในรูปแบบความสมัพนัธ์แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างของค่าไคสแควร์ระหว่าง

รูปแบบความสมัพันธ์ขั Bนที# 3 และขั Bนที# 2 ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 (Δ 2� =6.77, Δdf=3,  

p-value=0.079) แสดงว่าค่าสมัประสิทธิ;องค์ประกอบของตวัแปรแผงภายในทุกตวั ภายในรูปแบบ

ความสมัพันธ์ ระหว่างกลุม่บุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั และกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลยั

เกษียณอาย ุเทา่กนั 

ขั Bนที# 4 การวิเคราะห์ข้อมลูเพื#อทดสอบวา่คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพลของตวัแปรแฝงภายนอกที#มี

อิทธิพลต่อตวัแปรแฝงภายในทุกตวั ในรูปแบบความสมัพนัธ์เท่ากัน โดยกําหนดเงื#อนไขตามขั Bนที# 3 

และเพิ#มเงื#อนไขกําหนดให้ค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพลของตวัแปรแฝงภายนอกที#มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝง

ภายในทกุตวั ในรูปแบบความสมัพนัธ์เทา่กนั (H0: ΛXΛYΓ) ผลการทดสอบจะพิจารณาจากผลตา่งของ

คา่ไคสแควร์ (Δ 2� ) ระหวา่งขั Bนที# 4 และ ขั Bนที# 3 ที#ระดบัองศาอิสระ ที#มาจากผลต่างขององศาอิสระ 

(Δdf) ระหว่างขั Bนที# 4 และขั Bนที# 3 ถ้าผลการทดสอบพบนัยสําคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05 แสดงว่า ค่า

สมัประสิทธิ; อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที#มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในรูปแบบ

ความสมัพนัธ์แตกตา่งกนัระหวา่งกลุม่ ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างของค่าไคสแควร์ระหว่างรูปแบบ



161 

 

ความสัมพันธ์ขั Bนที#  4 กับขั Bนที#  3 ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 (Δ 2� =5.79, Δdf=2,  

p-value=0.055) แสดงว่า ค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพลของตวัแปรแฝงภายนอกที#มีอิทธิพลต่อตวัแปรแฝง

ภายในทุกตวั ภายในรูปแบบความสมัพนัธ์ ระหว่างกลุม่บุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั และ

กลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอาย ุเทา่กนั 

ขั Bนที# 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อทดสอบว่าค่าสมัประสิทธิ; อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในที#มี

อิทธิพลตอ่ตวัแปรแฝงภายในทกุตวั ในรูปแบบความสมัพนัธ์เท่ากัน โดยกําหนดเงื#อนไขตามขั Bนที# 4 และ

เพิ#มเงื#อนไขกําหนดให้คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพลของตวัแปรแฝงภายในที#มีอิทธิพลต่อตวัแปรแฝงภายในทุก

ตวั ในรูปแบบความสมัพนัธ์เท่ากัน (H0: ΛXΛYΓβ) ผลการทดสอบจะพิจารณาจากผลต่างของค่าไคส

แควร์ (Δ 2� ) ระหวา่งขั Bนที# 5 และ ขั Bนที# 4 ที#ระดบัองศาอิสระ ที#มาจากผลต่างขององศาอิสระ (Δdf) 

ระหว่างขั Bนที#  5 และขั Bนที# 4 ถ้าผลการทดสอบพบนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 แสดงว่า ค่า

สัมประสิทธิ; อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในที#มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในรูปแบบ

ความสมัพนัธ์แตกตา่งกนัระหว่างกลุม่ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างของค่าไคสแควร์ระหว่างรูปแบบ

ความสัมพันธ์ขั Bนที#  5 กับขั Bนที#  4 มีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 (Δ 2� =32.71, Δdf=5,  

p-value=0.000) แสดงว่า ค่าสมัประสิทธิ; อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในที#มีอิทธิพลต่อตวัแปรแฝง

ภายใน ภายในรูปแบบความสมัพันธ์ อย่างน้อย 1 ค่า แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ดังนั Bนจึงทําการ

วิเคราะห์เพื#อค้นหาวา่มีคา่สมัประสิทธิ;อิทธิพลค่าใดบ้างที#แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ตามรายละเอียด

ในขั Bนตอนการวิเคราะห์ ขั Bนที# 5.1-5.3 

ขั Bนที# 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ; อิทธิพลของตัวแปรสุขภาวะ  

ที#สง่ผลต่อพฤติกรรมอาสา ในรูปแบบความสมัพนัธ์เท่ากัน โดยกําหนดเงื#อนไขตามขั Bนที# 4 และเพิ#ม

เงื#อนไขกําหนดให้ค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพลของตัวแปรสุขภาวะ ที#สง่ผลต่อพฤติกรรมอาสา ในรูปแบบ

ความสมัพันธ์เท่ากัน ผลการทดสอบจะพิจารณาจากผลต่างของค่าไคสแควร์ (Δ 2� ) ระหว่างขั Bนที# 

5.1 และ ขั Bนที# 4 ที#ระดบัองศาอิสระ ที#มาจากผลตา่งขององศาอิสระ (Δdf) ระหว่างขั Bนที# 5.1 และขั Bนที# 

4 ถ้าผลการทดสอบพบนยัสําคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05 แสดงว่า ค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพลของตวัแปร

แฝงสุขภาวะ ที#สง่ผลต่อพฤติกรรมอาสา ในรูปแบบความสมัพนัธ์แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ผลการ

ทดสอบพบว่า ผลต่างของค่าไคสแควร์ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์ขั Bนที# 5.1 กับขั Bนที#  4 ไม่มี

นยัสําคญัทางสถิติที#ระดับ 0.05 (Δ 2� =4.42, Δdf=2, p-value=0.109) แสดงว่า ค่าสมัประสิทธิ;

อิทธิพลของตวัแปรสขุภาวะ ที#สง่ผลต่อพฤติกรรมอาสา ภายในรูปแบบความสมัพนัธ์  ไม่แตกต่างกัน

ระหวา่งกลุม่ 
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ขั Bนที# 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อทดสอบว่าค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพลของตวัแปรพฤติกรรมอาสา               

ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ในรูปแบบความสมัพันธ์เท่ากัน โดยกําหนดเงื#อนไขตามขั Bนที# 4 

และเพิ#มเงื#อนไขกําหนดให้ค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพลของตวัแปรพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในการ

ทํางานอาสา ในรูปแบบความสมัพันธ์เท่ากัน ผลการทดสอบจะพิจารณาจากผลต่างของค่าไคสแควร์ 

(Δ 2� ) ระหว่างขั Bนที# 5.2 และ ขั Bนที# 4 ที#ระดับองศาอิสระ ที#มาจากผลต่างขององศาอิสระ (Δdf) 

ระหว่างขั Bนที#  5.2 และขั Bนที#  4 ถ้าผลการทดสอบพบนัยสําคัญทางสถิติที# ระดับ 0.05 แสดงว่า  

คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพลของตวัแปรแฝงพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ในรูปแบบ

ความสมัพันธ์แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม  ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างของค่าไคสแควร์ระหว่างรูปแบบ

ความสัมพันธ์ขั Bนที#  5.2 กับขั Bนที#  4 ไม่ มีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 (Δ 2� =6.75, Δdf=1,  

p-value=0.009) แสดงวา่  คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพลของตวัแปรพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ใน

การทํางานอาสา ภายในรูปแบบความสมัพนัธ์ แตกตา่งกนัระหวา่งกลุม่  

 ขั Bนที# 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อทดสอบว่าค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพลของตวัแปรสขุภาวะ ที#

สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ในรูปแบบความสมัพนัธ์เท่ากัน โดยกําหนดเงื#อนไขตามขั Bนที# 4 

และเพิ#มเงื#อนไขกําหนดให้ค่าสมัประสิทธิ; อิทธิพลของตัวแปรสุขภาวะ ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการ

ทํางานอาสาในรูปแบบความสมัพนัธ์เท่ากัน ผลการทดสอบจะพิจารณาจากผลต่างของค่าไคสแควร์ 

(Δ 2� ) ระหว่างขั Bนที# 5.3 และ ขั Bนที# 4 ที#ระดับองศาอิสระ ที#มาจากผลต่างขององศาอิสระ (Δdf) 

ระหว่างขั Bนที# 5.3 และขั Bนที# 4 ถ้าผลการทดสอบพบนัยสําคัญทางสถิติที# ระดับ 0.05 แสดงว่า ค่า

สมัประสิทธิ; อิทธิพลของตัวแปรแฝงสุขภาวะ ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ในรูปแบบ

ความสมัพนัธ์แตกตา่งกนัระหว่างกลุม่ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างของค่าไคสแควร์ระหว่างรูปแบบ

ความสัมพันธ์ขั Bนที#  5.3 กับขั Bนที#  4 มีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 (Δ 2� =9.70, Δdf=2,  

p-value=0.007) แสดงว่า ค่าสมัประสิทธิ; อิทธิพลของตัวแปรสุขภาวะ ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการ

ทํางานอาสา ภายในรูปแบบความสมัพนัธ์ แตกตา่งกนัระหวา่งกลุม่  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู ตามสมมติฐานการวิจยัข้อที# 2 “รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของ

พฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา มีรูปแบบความสมัพนัธ์มีลกัษณะไม่แปรเปลี#ยน

ระหวา่งกลุม่บุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั และบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ แต่จะมีความ

แปรเปลี#ยนของคา่พารามิเตอร์ที#ทดสอบ” ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม

อาสา ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา มีรูปแบบความสมัพันธ์มีลกัษณะไม่แปรเปลี#ยนระหว่าง

กลุม่และพบว่า มีความแปรเปลี#ยนของค่าพารามิเตอร์ที#ทดสอบบางตวั ดงันั Bน จึงยอมรับสมมติฐานการ

วิจยั ข้อที# 3  
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หมายเหต ุ: * = มีนยัสําคญัทางสถิตทีิ#ระดบั 0.05  

          = เส้นอิทธิพลที#มีความแตกตา่งกนัระหวา่งกลุม่ 

              นอกวงเล็บ = คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพลของบคุลากรที#ปฏิบตังิานในมหาวทิยาลยัภาครัฐ 
 

 

ภาพประกอบ 22 ผลการประมาณคา่สมัประสทิธิ;อิทธิพลมาตรฐาน เปรียบเทียบรูปแบบความสมัพนัธ์   

   เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมอาสาที#สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ระหวา่งกลุม่บุคลากรที# 

       ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั และกลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอาย ุ

 

 

 

 

การให้คณุค่า 

 

การเข้าสงัคม 

การสนองความ

ต้องการ 

 

การปกป้องตนเอง 

 

ความหวงั 

การมองโลกในแง่ดี 

 

การรับรู้ความสามารถ 

 

ความหยุ่นตวั 

การสนบัสนนุทาง

อารมณ์

การสนบัสนนุด้าน

ทรัพยากร 

ช่วยเหลือบริการฯ 

แก้ไขปัญหาสงัคมฯ 

สร้างการมีสว่นร่วม

ความตั Bงใจ 

การได้รับการ

สนับสนุนทางสังคม 
การคงอยู่ใน

การทํางาน

สขุภาวะทางกาย 

สขุภาวะทางจิต 

สขุภาวะทางสงัคม 

สขุภาวะทางปัญญา 

ระยะเวลาฯ 

 

ช่วยเหลือผู้ประสบฯ 

 

 

 

การสนบัสนนุด้าน

ข้อมูลขา่วสาร 

พฤตกิรรม

อาสา 

0.86* 

0.87* 

0.74* 

0.81* 

0.78* 

0.98* 

0.88* 

0.83* 

0.94* 

0.62* 

0.79* 

0.87* 

0.93* 

0.74* 

0.84* 

0.97* 

0.41* 

0.41* 

0.69* 

0.90* 

0.77* 

0.25* 

0.32* 
0.12* 0.62* 

0.18* 

0.22* 

0.17* 

 

แรงจูงใจ

อาสา

 

สุขภาวะ 

ทุนทางจิตวิทยา

เชิงบวก 

 (0.Y`*) 

(0.[Z*) 
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3.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

พฤติกรรมอาสาที� ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ 

ระหว่างบุคลากรที�ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ 

 

ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี#ยตวัแปรแฝงในรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม

อาสาที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ระหว่าง

บุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั และบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ 

 

ตวัแปรแฝง 
ผลตา่ง

คา่เฉลี#ย 
ความคาดเคลื#อน t-value p-value 

1. ทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก 0.131 0.081 1.616 0.106 

2. แรงจูงใจอาสา 0.127 0.081 1.572 0.116 

3. การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 0.171 0.078 2.196 0.028* 

4. สขุภาวะ 0.047 0.080 0.589 0.556 

5. พฤติกรรมอาสา 0.100 0.079 1.272 0.203 

6. การคงอยูใ่นการทํางานอาสา -0.171 0.095 -1.790 0.074 

 

หมายเหตุ:  * หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05, ผลต่างค่าเฉลี#ย= ค่าเฉลี#ยของบุคลากร

มหาวิทยาลยัเกษียณอาย ุ- ค่าเฉลี#ยของบคุลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั 
 

 จากตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี#ยตัวแปรแฝงในรูปแบบความสมัพันธ์เชิง

สาเหตขุองพฤติกรรมอาสาที#สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ 

ระหวา่งบุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั และบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ ในการวิเคราะห์

ผู้วิจยักําหนดให้กลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุเป็นฐาน และให้กลุม่บุคลากรที#ปฏิบติังานใน

มหาวิทยาลยัเป็นกลุม่เปรียบเทียบ ดงันั Bน ถ้าผลตา่งมีค่าเป็นบวก แสดงว่า กลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยั

เกษียณอายมีุคา่เฉลี#ยตวัแปรแฝงสงูกวา่ กลุม่บุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั แต่ถ้าผลต่างมีค่า              

เป็นลบ แสดงวา่กลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุมีค่าเฉลี#ยตวัแปรแฝงน้อยกว่า กลุม่บุคลากรที#

ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั ผลการทดสอบ พบวา่ ตวัแปรแฝงที#พบคา่เฉลี#ยแตกตา่งกนัระหว่างบุคลากร

ที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัและบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที#ระดบั 

0.05 คือ ตวัแปรการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม โดยกลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุมีค่าเฉลี#ย

สงูกว่ากลุม่บุคลากรที#ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั (t-value=2.196) สว่นตัวแปรแฝงทุนทางจิตวิทยา

เชิงบวก แรงจูงใจอาสา สขุภาวะ พฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา พบว่า ค่าเฉลี#ย
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แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (t-value=1.616, 1.572, 0.589, 1.272 และ -1.790 

ตามลาํดบั)  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที# 3 “ค่าเฉลี#ยตวัแปรแฝงในรูปแบบ

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ ระหว่างบุคลากรที#ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัย

เกษียณอาย ุแตกตา่งกนั” ผลการวิจยัพบวา่ ในรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที#

ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ระหว่างบุคลากรที#

ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั และบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ มีค่าเฉลี#ยตวัแปรแฝงแตกต่างกัน

เพียงบางสว่น ดงันั Bน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที# 3 บางสว่น 
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บทที� 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเรื#องนี B มีวตัถปุระสงค์เพื#อ 1) เพื#อทําความเข้าใจถึงการเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา 

รวมทั Bงเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอนัเป็นเหตแุละผลของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของ

บุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ 2) เพื#อพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผล

ต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ และ 3) เพื#อศึกษาความไม่

แปรเปลี#ยนของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในการทํางาน

อาสา ของบุคลากรมหาวิยาลยัภาครัฐ ระหว่างกลุม่บุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั และบุคลากร

มหาวิทยาลยัเกษียณอายุ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี แบบสํารวจตามลําดบั แบ่งการวิจัยออกเป็น 

2 ระยะ ดงันี B  

 ระยะที�  1: การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยเพื#อตอบวัตถุประสงค์ข้อที# 1 โดยใช้ระเบียบ

วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ ด้วยการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา ตัวอย่างหรือกรณีศึกษา คือ กลุม่บุคลากรที#

ทํางานอยู่ในมหาวิทยาลยัภาครัฐ และกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐที#เกษียณอายุ โดยมีเกณฑ์

คดัเลือก (Inclusion criteria) คือ 1) เป็นบุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลยั หรือ บุคลากรมหาวิทยาลยั

เกษียณอาย ุของมหาวิทยาลยัภาครัฐที#มีที#ตั Bงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เป็นบุคคลที#เสียสละอุทิศตน

ทํางานเพื#อสงัคม ด้วยการทํางานอาสาด้วยตนเอง หรือทํางานร่วมกบัองค์กรที#ไม่หวงัผลกําไร ตั Bงแต่ 10 ปี

ขึ Bนไป และ 3) ได้รับรางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติว่าเป็นผู้อุทิศตนทํางานอาสาเพื#อสงัคม และเป็นที#รู้จักของ

บุคคลทั#วไปวา่เป็นบุคคลที#อุทิศตนทํางานอาสาเพื#อสงัคมอย่างแท้จริง โดยผู้วิจัยทําการเลือกกรณีศึกษา

แบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลกั เพื#อให้ได้กรณีศึกษาที#มีคุณลกัษณะตรงตามที#กําหนดไว้ 

จํานวน 6 คน (Stake. 2006: 22) เครื�องมือและการเก็บรวมรวมข้อมูล : เนื#องจากเป็นการวิจัย 

เชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เครื# องมือที#สําคัญคือ  ตัวผู้ วิจัย นอกจากนั Bนยัง

ประกอบด้วย แนวคําถามสาํหรับการสมัภาษณ์ ทําการตรวจสอบคณุภาพของแนวการสมัภาษณ์ ด้วยการ

ตรวจสอบความตรงของเนื Bอหา ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ นํามาสร้างข้อสรุป

จากการเก็บข้อมูลที#ได้นํามาเปรียบเทียบกับข้อมูลทางทฤษฎี และงานวิจัยที#ผ่านมา ทําการวิเคราะห์

ข้อมลูตามแนวของไมล์และฮูเบอร์แมน (Miles; & Huberman, 1994: 10-11) ในการวิจยัในระยะที# 1 เป็น

การศึกษาเพื#อให้ได้ข้อมูลสําหรับตอบปัญหาการวิจัยที#ชัดเจน ครอบคลุม และลุ่มลึก ในบริบทของ

ปรากฏการณ์ที#ศึกษา ผลที#ได้จะนําไปสูก่ารกําหนดและนิยามตวัแปร กําหนดสมมุติฐานการวิจัย การ

สร้างเครื#องมือวดัตวัแปร เพื#อรวบรวมข้อมลู และทดสอบสมมุติฐานด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัย

ระยะที# 2 เพื#อการอธิบายปรากฏการณ์สูก่ลุม่ประชากรในวงกว้างตอ่ไป  
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 ระยะที� 2: การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยเพื#อตอบวัตถุประสงค์ข้อที# 2 และข้อที# 3 การ

วิจยัในระยะนี Bเป็นผลตอ่เนื#องมาจากระยะที# 1 ผู้วิจยันําตวัแปรเงื#อนไขหรือตวัแปรสาเหต ุของการคงอยู่ใน

การทํางานอาสา ที#ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ในระยะที# 1 และจากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที#

เกี#ยวข้อง มาทําการนิยามตวัแปร กําหนดสมมติุฐานการวิจยั สร้างเครื#องมือวดัตวัแปร เก็บรวบรวมข้อมูล 

และทดสอบสมมุติฐานด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ เพื#ออธิบายปรากฏการณ์สู่กลุ่มตัวอย่างในวงกว้าง  

ตัวแปรที�ศึกษา ประกอบด้วย 1) ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนทางสงัคม 

แรงจูงใจอาสา และทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก 2) ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ สขุภาวะ พฤติกรรมอาสา และ

การคงอยูใ่นการทํางานอาสา และ3) ตัวแปรจัดประเภท ได้แก่ กลุม่บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลยั 

และกลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ ของมหาวิทยาลยัภาครัฐที#มีที#ตั Bงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรในการวิจัย คือ บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลยั และบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ ของ

มหาวิทยาลยัภาครัฐที#มีที#ตั Bงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทําการกําหนดขนาดตวัอย่างตามข้อเสนอของ 

ไคล์ (Kline. 2005) และใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชั Bน (Stratified random sampling) ได้กลุม่ตวัอย่าง

ทั Bงหมด 776 คน แบ่งเป็น กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัย 390 คน กลุ่มบุคลากรเกษียณอายุ 386 คน  

ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม จํานวน 7 ชุด มีค่าความเชื#อมั#นอยู่ระหว่าง 0.91 – 0.95 

และทําการวิเคราะห์ข้อมลูเบื Bองต้น เพื#ออธิบายลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างและลกัษณะของตวัแปรที#ใช้ใน

การวิจยั ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมลูเพื#อตอบคําถามตามวตัถปุระสงค์การวิจยั ด้วยเทคนิค

การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 

 

สรุปและอภปิรายผลการวิจัยระยะที� X: การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ในสว่นของการสรุปและอภิปรายผลจากการศึกษาระยะที# 1 ผู้วิจัยจะได้นําเสนอข้อค้นพบที#

เป็นบทสรุปและอภิปรายผลควบคู่กันไป โดยอภิปรายผลในประเด็นเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอันเป็นสาเหตุ

ของการทํางานอาสา และการคงอยูใ่นการทํางานอาสา ซึ#งเป็นประเด็นสําคญัที#จะนําไปสูก่ารกําหนด

กรอบการทบทวนเอกสารเกี#ยวกับตวัแปรที#ได้ รวมทั Bงการนิยามความหมาย และวิธีการวดัตวัแปร ใน

การการวิจยัเชิงปริมาณในระยะที# 2 

 สรุปผลการวิจัยระยะที� 1 

1. ผลการศกึษา พบลกัษณะงานอาสาที#ทํามีลกัษณะที#แตกตา่งกนั โดยลกัษณะงานอาสาที#

พบว่าผู้ ให้ข้อมูลสําคัญทํามาตั Bงแต่อดีตและดําเนินต่อเนื#องมาจนถึงปัจจุบนั ได้แก่ 1) งานอาสาที#มี

ลกัษณะช่วยเหลือสงัคม เช่น จัดกิจกรรมเพื#อสร้างความหวงัและสร้างกําลงัใจให้แก่คนพิการ อาสา

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบติัต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว โคลนถลม่ นํ Bาท่วม สนึามิ อาสาช่วยเหลือผู้ ป่วย

โรคมะเร็งระยะสดุท้าย โดยการให้คําปรึกษา ให้กําลงัใจเพื#อให้เขาเหลา่นั Bนมีความสุข และความหวัง                
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2) งานอาสาที#มีลกัษณะของการให้บริการสงัคม เช่น การให้บริการทางวิชาการต่างๆ ให้ความรู้ สอน

หนงัสอื จดัคา่ยศิลปะและกิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม แก่เยาวชน และ3) งานอาสาที#มีลกัษณะ

ช่วยแก้ปัญหาสงัคม เช่น อาสาพฒันาศกัยภาพ คุณธรรมจริยธรรม ให้กับกลุม่ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม 

อาสาแก้ปัญหาสิ#งแวดล้อม เป็นต้น 

2. ผลการศกึษาเส้นทางการทํางานอาสา  

2.1 การเข้าสู่เส้นทางการเป็นอาสาสมัครของผู้ ให้ข้อมูลสําคัญมีมูลเหตุมาจาก 

ประสบการณ์ที#ตนเองได้รับโดยตรง เช่น มีประสบการณ์ความทกุข์จากโรคภยัไข้เจ็บ จึงอยากช่วยเหลอื

ผู้ อื#นให้พ้นทุกข์ เป็นต้น และมูลเหตุที#เกิดจากการไม่ได้ประสบการณ์โดยตรง  แต่มีจิตปรารถนา

ช่วยเหลอืผู้ อื#นให้พ้นทกุข์หรือต้องการพฒันาสงัคม 

2.2 เส้นทางการเข้าสูง่านอาสา เริ#มตั Bงแตว่ยัเด็ก วยัเรียน และวยัทํางานและงานอาสาที#

ยงัคงทําอยูใ่นปัจจุบนั สรุปผลได้ดงันี B 

2.2.1 งานอาสาในวยัเด็ก เริ#มต้นจากการช่วยเหลืองานของครอบครัว พี#น้อง หรือ

บุคคลใกล้ชิด ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญจะได้รับแบบอย่างและการปลูกฝังการทํางานอาสาจากบุคคลใน

ครอบครัวทั Bงทางตรงและทางอ้อม เช่น การบอกให้ช่วยเหลือซึ#งกันและกันในครอบครัว การช่วยเหลือ

เพื#อนบ้าน ชุมชน การปฏิบติัเป็นแบบอย่างให้เห็น ทําให้เป็นการปลกูฝังคุณลกัษณะของการเป็นผู้ ให้

ตั Bงแต่วยัเยาว์ ประสบการณ์การช่วยเหลอื การรู้จักการแบ่งปัน และเป็นผู้ ให้ในวยัเด็กเป็นสว่นหนึ#งที#

สง่ผลตอ่การมีพฤติกรรมอาสามาจนกระทั#งถึงปัจจุบนั 

2.2.2 งานอาสาในวยัเรียน ประสบการณ์ในวัยเรียนทั Bงประสบการณ์ในห้องเรียน

และนอกห้องเรียน ตลอดจนค่านิยม ทัศนคติในการดํารงชีวิตในสงัคม มีส่วนสําคัญในการสร้าง

ประสบการณ์การทํางานอาสาให้แก่ผู้ให้ข้อมลูสาํคญั ซึ#งมีงานอาสาที#เป็นงานทางวิชาการ เช่น อาสา

ทํางานในห้องสมดุ อาสาทํางานประชุมวิชาการของสถานศกึษา และงานอาสาอื#นๆ เช่น อาสาเก็บขยะ

บริเวณโรงเรียน อาสารดนํ Bาต้นไม้ อาสาพฒันาชุมชนในพื Bนที#ทุรกันดาร นอกจากนี B ในช่วงวยัเรียนยงั

สร้างประสบการณ์การทํางานอาสาที#นอกเหนือจากการทํางานของโรงเรียนอีกด้วย เช่น อาสาช่วยงาน

ทางศาสนา อาสาช่วยกลุม่คนที#มีความยากลาํบาก เป็นต้น 

2.2.3 งานอาสาในวัยทํางาน และงานอาสาในปัจจุบัน ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญส่วนใหญ่

เริ#มทํางานอาสาอยา่งจริงจังในวยัทํางาน และทําต่อเนื#องจนถึงปัจจุบนั เนื#องจากเป็นช่วงชีวิตที#มีความ

พร้อมในหลายด้านที#สามารถทําประโยชน์ให้แก่สงัคมได้อย่างเต็มกําลงัความสามารถ ซึ#งลกัษณะงาน

อาสามีทั Bงที#ต่อเนื#องจากงานที#ทําในช่วงชีวิตที#ผ่านมา และงานอาสาที#มีความเกี#ยวเนื#องกับวิชาชีพและ

งานที#ทํา เช่น งานอาสาที#เป็นการช่วยเหลือ ให้กําลงัใจแก่กลุม่ผู้พิการ งานอาสาให้ความรู้ คุณธรรม
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จริยธรรม แก่เด็กด้อยโอกาส เป็นต้น และงานอาสาที#เป็นการช่วยแก้ปัญหาสงัคมต่าง ๆ เช่น แก้ปัญหา

ด้านสิ#งแวดล้อม เป็นต้น 

2.3 เงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอันเป็นสาเหตุของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางาน

อาสา จากการศกึษา พบเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอนัเป็นสาเหต ุ11 เงื#อนไข ได้แก่ 1) การชอบช่วยเหลือผู้ อื#น             

2) ยดึมั#นในคําสอนของศาสนา 3) ต้องการเป็นที#ยอมรับของสงัคม 4) ปรารถนาให้คนและสงัคมดีขึ Bน              

5) ต้องการสร้างเครือขา่ยความสมัพนัธ์ 6) ต้องการก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค 7) เรียนรู้สิ#งใหม่และสิ#งที#

ท้าทายความสามารถ  8) รับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและความสามารถที#จะช่วยเหลือผู้ อื#น 9) ได้รับการ

สนบัสนนุจากคนรอบข้าง 10) มีสขุภาพที#สมบูรณ์แข็งแรง และ11) ประสบการณ์และความประทบัใจ

จากการทํางานอาสา อันเป็นเงื#อนไขสําคัญที#ทําให้ผู้ ให้ข้อมูลสําคญัยึดมั#นในการทํางานอาสา  และ

ยงัคงดํารงอยูซ่ึ#งการทํางานอาสาจนกระทั#งถึงปัจจุบนั แม้หลายทา่นจะเกษียณอายุจากงานแล้วก็ตาม 

โดยผู้วิจยัจะนําเสนอการอภิปรายผลในสว่นของเงื#อนไขเกี#ยวข้องอันเป็นสาเหตุของการทํางานอาสา 

และการคงอยูใ่นการทํางานอาสาในหวัข้อตอ่ไป เพื#อเชี#ยมโยงไปสูก่ารนําเงื#อนไขอันเป็นข้อค้นพบจาก

ภาคสนามนี Bไปจดักลุม่เพื#อสร้างเป็นตวัแปรและทําการศกึษาในระยะที# 2 ตอ่ไป 

   

อภริายผลการวิจัยระยะที� 1 

  การอภิปรายผลในประเด็นเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอนัเป็นสาเหตขุองการทํางานอาสา และการคง

อยูใ่นการทํางานอาสา  ซึ#งเป็นประเด็นสาํคญัที#จะนําไปสูก่ารกําหนดกรอบการทบทวนเอกสารเกี#ยวกับ

ตวัแปรที#ได้ รวมทั Bงการนิยามความหมาย และวิธีการวดัตวัแปร ในการการวิจัยเชิงปริมาณในระยะที# 2 

ดงันี B 

1. เงื#อนไขที#เทียบเคียงได้กับแนวคิดเกี#ยวกับแรงจูงใจอาสา  ประกอบด้วย 1) การชอบ

ช่วยเหลือผู้อื�น: การชอบช่วยเหลอืผู้ อื#น คือ การที#ผู้ให้ข้อมลูสาํคญัเกิดความรู้สึก ความคิด ความเชื#อ

อยากที#จะช่วยเหลือผู้ อื#นอยู่เป็นประจํา รวมไปถึงจะแสดงออกถึงพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้ อื#นหรือ

พฤติกรรมอาสาเมื#อมีโอกาสหรือพยายามแสวงหาโอกาสให้ตนเองได้ช่วยเหลือผู้ อื#น ซึ#งการชอบ

ช่วยเหลอืผู้มาจากภมิูหลงัหลายประการ เช่น การมีพฒันาการในแตล่ะช่วงวยัที#ดี การได้รับอบรมเลี Bยง

ดจูากครอบครัว สถานศกึษา หรือแม้แตก่ารมีประสบการณ์ในแตล่ะช่วงวยั เป็นต้น เป็นสิ#งที#หลอ่หลอม

การมีบุคลกิการชอบช่วยเหลอืผู้ อื#นให้แก่ผู้ให้ข้อมลูสาํคญั ซึ#งเทียบเคียงได้กบัทฤษฎีพฒันาการทางจิต

สงัคม ของ อีริคสัน (Eric H.Erikson) เป็นทฤษฎีที#อธิบายถึงการเกิดและการเปลี#ยนแปลงของ

พฒันาการทางบุคลกิภาพของบุคคล ตามพฒันาการของมนุษย์ออกเป็น 8 ขั Bนตอน ใน 4 ขั Bนตอนแรก

เป็นระยะวยัทารกและวยัเด็ก เป็นขั Bนตอนของการสะสมประสบการในการแก้ไขปัญหาและการปรับตวั

เพื#อการเกิดเอกลกัษณ์แหง่ตน ในขั Bนตอนที# 5 สว่นขั Bนตอนที# 6-8 เป็นการนําเอาเอกลกัษณ์แหง่ตนไปใช้ 



170 

 

ตามทฤษฎีของอีริคสนัแล้วผู้ ให้ข้อมูลสําคญัอาจเป็นบุคคลที#มีพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยที#สมบูรณ์ 

ประกอบกบัในปัจจุบนัแต่ละท่านอยู่ในช่วงวยัที#มีความพร้อมที#จะสร้างประโยชน์ให้กับสงัคม ถ้าหาก

พฒันาการแตล่ะขั Bนที#ผา่นมาดําเนินไปด้วยดี (สิทธิโชค วรานุสนัติกูล. 2546: 69-70) สว่นบุคคลากรที#

มีอายตุั Bงแต ่60 ปีขึ Bนไป หรือบุคคลวยัเกษียณ ตามทฤษฎีของอีริคสนัแล้วบุคคลดงักลา่วอยู่ในขั Bนของ

ความภาคภูมิในเกียรติของตนกับความสิ Bนหวัง หากพัฒนาการแต่ละขั Bนที#ผ่านมาดําเนินไปด้วยดี

บุคคลวยันี Bจะเป็นผู้ ที#มีคณุสมบติัแหง่ความอาทร มีความเอื BอเฟืBอเผื#อแผ่แก่บุคคลอื#น จนเกิดเป็นความ

ปลาบปลื Bมใจที#ได้เป็นผู้ ให้ รู้จักปลอ่ยวาง ไม่ยึดติดกับชีวิต จนทําให้เกิดความรู้สกึว่าตนเองมีความ

พร้อมที#จะเป็นผู้ ให้ (ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2554: 58-66) นอกจากนี B ยงัเทียบเคียงได้กับแนวคิดการ

ถ่ายทอดทางสงัคม ซึ#งมองการถ่ายทอดทางสงัคมในแง่ของกลุม่สงัคมโดยสว่นรวมถ่ายทอดค่านิยม

ตามบรรทดัฐานที#เกี#ยวข้องกบัพฤติกรรมทางสงัคมไปยงัสมาชิก มองบุคคลในฐานะสมาชิกของสงัคม 

กลุม่ทางสงัคมจะทําการอบรมสมาชิกของสงัคมเพื#อให้มีความผกูพนัและมีสมรรถนะในสงัคมโดยผ่าน

ตวัแทนทางสงัคม (Socialization Agents) เช่น ครอบครัว กลุม่เพื#อน โรงเรียน วดั สื#อมวลชน เป็นต้น 

โดยใช้กลไกการเรียนรู้แบบต่างๆ ถ่ายทอดถึงบรรทัดฐาน ค่านิยม และความรู้ต่างๆ ที#จําเป็นต่อการ

กระทําบทบาทตา่งๆ ของสมาชิก (งามตา วนินทานนท์. 2545: 98-99) ซึ#งการที#ผู้ให้ข้อมูลสําคญัมีบุคลิก

ชอบช่วยเหลือผู้ อื#นนี B อาจมาจากการได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว เพื#อน สถานศึกษา 

เป็นต้น 2) ยึดมั�นในคําสอนของศาสนา: การยึดมั#นในคําสอนของศาสนา เป็นเงื#อนไขหนึ#งที#ช่วยให้

การทํางานอาสายงัคงดํารงอยู ่เพราะคําสอนของศาสนาสอนให้มนุษย์ช่วยเหลือซึ#งกันและกัน ช่วยเหลือ

ผู้ ที#เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยาก บุคคลที#ยึดมั#นในหลักคําสอนของศาสนาและนํามาเป็นตัวแบบในการ

ดํารงชีวิต รวมถึงการช่วยเหลือเพื#อนมนุษย์ด้วยกันอันมีสว่นเกี#ยวข้องที#ทําให้เกิดการทํางานอาสาและ

การดํารงอยูข่องงานอาสาอยา่งต่อเนื#อง คําสอนของศาสนาเปรียบเสมือนเป็นแรงจูงใจให้บุคคลอยากที#

จะทํางานอาสา เพราะเป็นจุดเริ#มต้นที#ผลกัดนัให้บุคคลมีความต้องการ ความปรารถนาที#จะทํางานอาสา

เพื#อช่วยเหลือผู้ อื#น ตราบใดที#ยงัยึดมั#นในคําสอนของศาสนา แรงจูงใจในการกระทําพฤติกรรมอาสาก็

ยงัคงอยู่ ซึ#งเทียบเคียงได้กับแนวคิดแรงจูงใจ ที#มีผู้ นิยามว่าเป็นความต้องการ ความปรารถนา หรือความ

มุ่งหวงั (สิทธิโชค วรานุสนัติกูล. 2546: 157) เป็นแรงกระตุ้น หรือแรงผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรม เป็นแรงที#

ให้พลงังานกระตุ้นร่างกายให้กระทําพฤติกรรม เป็นแรงกระตุ้นที#มีการกําหนดทิศทางไว้ว่าจะกระทํา

พฤติกรรมออกไปอยา่งไร แบบใด และเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลรักษาพฤติกรรมนั Bนไว้ 3) ต้องการเป็นที�

ยอมรับของสังคม: การเป็นอาสาสมคัรเป็นพฤติกรรมที#เป็นที#ต้องการของสงัคม เป็นสิ#งที#สงัคมมองวา่

ดีงามควรปฏิบัติ และได้รับการยอมรับจากสงัคม เทียบเคียงได้กับแนวคิดการถ่ ายทอดทางสงัคม                   

ที#มองการถ่ายทอดทางสงัคมในแงข่องกลุม่สงัคมโดยรวม ถ่ายทอดค่านิยมตามบรรทดัฐานที#เกี#ยวข้อง

กับพฤติกรรมทางสงัคมไปยงัสมาชิก โดยมองบุคคลในฐานะสมาชิกของสงัคม กลุม่ทางสงัคมจะทํา
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การอบรมสมาชิกของสงัคม เพื#อให้มีความผูกพนัและมีสมรรถนะในสงัคม โดยผ่านตวัแทนทางสงัคม 

(Socialization Agents) เช่น ครอบครัว กลุม่เพื#อน โรงเรียน วดั สื#อมวลชน เป็นต้น โดยใช้กลไกการ

เรียนรู้แบบตา่งๆ ถ่ายทอดถึงบรรทดัฐาน คา่นิยม และความรู้ต่างๆ ที#จําเป็นต่อการกระทําบทบาทต่างๆ 

ของสมาชิก (งามตา วนินทานนท์. 2545: 98-99) ซึ#งการทํางานอาสาเป็นพฤติกรรมที#ดี เป็นที#ยอมรับ

ของสงัคม ครอบครัว สถานศกึษา หรือสถาบนัทางสงัคมอื#นๆ ยอ่มปรารถนาให้บุคคลที#เป็นสมาชิกของ

สงัคมมีพฤติกรรมอาสา จึงอาจถ่ายทอดการมีพฤติกรรมอาสาสูส่มาชิก เพื#อให้สมาชิกประพฤติปฏิบติั

ตามคา่นิยม บรรทดัฐานของสงัคม 4) ปรารถนาให้สังคมดีขึ ?น: การปรารถนาให้สงัคมดีขึ Bน คือ การมี

จิตที#เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม ต้องการเห็นผู้ อื#นพ้นทุกข์ การที#ผู้ ให้ข้อมูลสําคญัเป็นบุคคลที#มีความ

ปรารถนาให้สงัคมดีขึ Bน สว่นหนึ#งอาจมาจากเป็นคนที#เห็นประโยชน์สว่นรวมมากกว่าสว่นตน ซึ#งการ

ปรารถนาให้สังคมดีขึ Bนนี B เป็นแรงจูงใจให้บุคคลเข้ามาทํางานอาสา และยังคงทําอย่างต่อเนื#อง 

เทียบเคียงได้กบัแนวคิดแรงจูงใจของการทํางานอาสา ซึ#งแตกต่างจากการทํางานโดยทั#วไป เนื#องจาก

การทํางานอาสา เป็นการทํางานเพื#อสร้างประโยชน์ให้กับสงัคม โดยไม่หวังผลตอบแทน (Wilson. 

2000; Wilson; & Musick. 1997; Penner. 2002; Davis; Hall; & Meyer. 2003) แนวคิดแรงจูงใจ

อาสานั Bนประยุกต์มาจากแนวคิดหน้าที# (Funtional approach) เพื#อทําความเข้าใจเบื Bองหลงัของ

อาสาสมัคร ว่ามีปัจจัยสาเหตุ หรือเงื#อนไขอะไรที#ทําให้บุคคลเข้ามาเป็นอาสาสมัครและยงัคงทํางาน

อาสาอย่างต่อเนื#อง (Houle; Sagarin; & Kaplan. 2005) ซึ#งกระบวนการของแรงจูงใจนั Bน เกิดจาก

เหตุผล ความต้องการ และเป้าหมายที#ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมสว่นตวั และพฤติกรรมทางสงัคม

ออกมา บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมที#เหมือนกัน โดยมีหน้าที#ทางจิตที#แตกต่างกัน ในกรณีของ

อาสาสมคัรก็เช่นเดียวกนั บุคคลเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา โดยมีแรงจูงภายในที#แตกต่างกัน และ

หน้าที#ที#ตวัอาสาสมคัรได้รับจากการทํางานอาสาจะทําให้เกิดพลวตัรในการเริ#มต้นและรักษาพฤติกรรม

อาสาของบุคคลไว้ (Snyder; et al. 2000) และ 5) ต้องการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์: การ

ทํางานอาสานอกจากจะเป็นการช่วยเหลือสงัคมแล้ว เงื#อนไขอีกประการหนึ#งคือการที#บุคคลต้องการ

สร้างเครือขา่ยความสมัพนัธ์กนัทางสงัคม ต้องการมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ซึ#งกิจกรรมที#เป็นที#ยอมรับ

และสงัคมมองวา่เป็นสิ#งที#ดี คือการทํางานอาสา ทําให้เกิดเครือขา่ย เกิดพลงัของกลุม่ในการทํางานเพื#อ

สังคม และได้รู้จักสังคมใหม่ๆ เทียบเคียงได้กับแนวคิดของ ศรีเรือน แก้วกังวาล (2549: 602)   

ที#กลา่วถึง การแสวงหาเพื#อนใหม่ เนื#องจากการมีเพื#อนช่วยเสริมพฒันาการเชิงบวกด้านต่างๆ แม้การ

สร้างมิตรไมตรีกับเพื#อนใหม่ต้องใช้เวลาแต่ก็ไม่ควรละเลย การหาเพื#อนใหม่ควรทําในหมู่วงศาคณา

ญาติและนอกวงญาติ การสนใจงานอดิเรกต่างๆ จะเป็นแนวทางให้ได้เพื#อนร่วมความสนใจ และจะมี

ไมตรีที#ยั#งยืนได้ จึงเป็นเงื#อนไขหนึ#งที#อาจทําให้อาสาสมคัรทํางานอาสาและทําอยา่งตอ่เนื#อง  



172 

 

จากเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอนัเป็นสาเหตขุองการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา                  

ที#กลา่วมาแล้วข้างต้น แม้จะใช้แนวคิดทฤษฎีหลากหลายมาอธิบายและเทียบเคียงข้อค้นพบ แต่จะเห็น

ได้วา่เป็นกลุม่เงื#อนไขที#ล้วนแล้วแตมี่ความเกี#ยวข้องกบัแรงจูงใจในงานอาสาทั Bงสิ Bน ไม่วา่จะเป็นเงื#อนไข

การชอบช่วยเหลือผู้ อื#น ยึดมั#นในคําสอนของศาสนา ต้องการเป็นที#ยอมรับของสงัคม ปรารถนาให้

สงัคมดีขึ Bน และต้องการสร้างเครือขา่ยความสมัพนัธ์ ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้อาสาสมัคร

เหลา่นี Bทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง ทั Bงนี B เคลลี# และคนอื#นๆ (Clary; et al. 1998) ได้ทําการศึกษา

แรงจูงใจในงานอาสาสมัคร ซึ#งพบว่าแรงจูงใจที# ทําให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการทํางานอาสา 

ประกอบด้วยแรงจูงใจ 6 ประเภท ประกอบด้วย (Clary; et al. 1998: 1520) 1) การให้คุณค่า (Value) 

เป็นค่านิยมของบุคคลที#แสดงถึงค่านิยมที#ยึดถือ เช่น ความเห็นแก่ผู้ อื#นและความมีมนุษยธรรม 

อาสาสมคัรที#ถกูจูงใจโดยคา่นิยมจะมีสว่นร่วมในการบริการเพราะปรารถนาที#จะช่วยเหลือผู้ อื#นที#ด้อย

โอกาสกวา่ตนเอง 2) การทําความเข้าใจ (Understanding) เป็นแรงจูงใจที#เกี#ยวข้องกบัความปรารถนา

ที#จะเรียนรู้ทกัษะใหม่ ความรู้ที#เป็นประโยชน์ หรือความสามารถ โดยแรงจูงใจนี Bจะทําให้อาสาสมัคร

ค้นหาจุดแข็งและขยายขอบเขตความรู้ของตนเอง ไปสูค่นอื#นๆ และองค์กร 3) การเข้าสงัคม (Social) 

อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ อื#นโดยไม่ได้รับผลตอบแทน แต่สิ#งที#ได้รับกลบัคืน คือ การมี

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมที#เพิ#มขึ Bนมีความแนน่แฟ้น ในความสมัพนัธ์ที#มีอยู่เดิม และได้รับการยอมรับจาก

ผู้ อื#นเพิ#มขึ Bน ตวัอย่างเช่น การมาทํางานอาสาสมัครทําให้ได้รู้จักคนใหม่ๆ พบเพื#อนใหม่ๆ หรือถ้า

เพื#อนหรือคนที#สนิทแนะนําให้มาทํางานอาสาสมัคร บุคคลนั Bนก็มีแนวโน้มที#จะความสนใจมาทํางาน

อาสาสมัคร 4) หน้าที#การงาน (Career) แรงจูงใจนี Bมีความสมัพันธ์กับความปรารถนาที#จะเพิ#ม

ประสบการณ์ในการทํางาน หรือเพิ#มโอกาสในการหางานทํา แรงจูงใจอาสาสมัครนี Bทําให้บุคคลมี

โอกาสในอาชีพของตน 5) การปกป้องตนเอง (Protective) แรงจูงใจนี Bทําหน้าที#ปกป้องตนเองโดยการ

ลดผลทางลบที#เชื#อมโยงกบัความละอายใจจากการได้รับโชคดีกวา่ผู้ อื#น การที#บุคคลถกูจูงใจด้วยหน้าที#

ทางจิตวิทยานี Bหมายความวา่ เขาได้ช่วยเหลอืผู้ อื#นในการแก้ไขปัญหา และหาทางออกในปัญหาต่างๆ 

และ6) การสนองความต้องการของตนเอง (Enhancement) หน้าที#ทางจิตวิทยาประการสดุท้ายคือ 

การยกระดับ  หรือการเพิ#มผลลัพธ์ทางบวกโดยการเพิ#มการพัฒนา ตนเองและการเติบโต  

(Self-development and growth) แรงจูงใจนี Bทําให้อาสาสมคัรทํางานบริการเพื#อช่วยให้พวกเขารู้สกึว่า

ตนเอง มีความสาํคญั และเป็นที#ต้องการ 

ดงันั Bน ผู้วิจยัจึงจดักลุม่เงื#อนไขการชอบช่วยเหลือผู้ อื#น ยึดมั#นในคําสอนของศาสนา ต้องการ

เป็นที#ยอมรับของสงัคม ปรารถนาให้สงัคมดีขึ Bน และต้องการสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ เป็นกลุม่ตวั

แปรแรงจูงใจอาสา เพื#อนําไปหารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคง

อยูใ่นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ในการศกึษาระยะที# 2 ตอ่ไป 
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2. เงื#อนไขที#เทียบเคียงได้กับแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบด้วย 1) ต้องการก้าวข้าม

ปัญหาอุปสรรค: ปัญหาอุปสรรคจากการทํางานอาสาเป็นแรงผลกัดนัให้อาสาสมัครต้องการที#จะก้าว

ข้ามอุปสรรคนั Bน เนื#องจากมองว่าเป็นสิ#งที#ท้าทายความสามารถ ทําให้เกิดความต้องการที#จะเอาชนะ

กับปัญหาอุปสรรคนั Bนๆ เทียบเคียงได้กับ แนวคิด การมองโลกในแง่ดี ซึ#งเป็นวิธีการคิดหรือความ

คาดหวงัของบุคคลในการปรับตวัเมื#อเผชิญสถานการณ์ที#ท้าทายหรือมีปัญหาในชีวิต บุคคลจะยงัคง

พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ตราบใดที#เขาเชื#อว่า จะมีความสําเร็จอย่างที#เขาตั Bงเป้าไว้เกิดขึ Bน

ตามมา (ดุจเดือน พนัธุมนาวิน. 2551) การมองโลกในแง่ดีนั Bน เป็นพลงัทางการคิดบวก เป็น

คณุลกัษณะของการรับรู้ถึงการได้รับผลทางบวกที#คาดหวงัไว้ และเป็นคุณลกัษณะของการใช้เหตุผล

เชิงบวก ยอมรับในความผิดพลาดตา่งๆ วา่เป็นผลที#เกิดให้เกิดการเรียนรู้ ซึ#งบุคคลที#มีการมองโลกในแง่

ดีนั Bน จะมีความเพียร เชื#อว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นการสร้างความเชื#อว่าความสําเร็จจะเกิดขึ Bนใน

ปัจจุบนัและอนาคต (Luthans; et al. 2007) นอกจากนี B ยังเทียบเคียงได้กับแนวคิดความหยุ่นตัว 

(Resilience)  ซึ#งเป็นกระบวนการปรับตัวของบุคคลให้สามารถกลับฟืBนคืนสู่ภาวะปกติจาก

สถานการณ์วิกฤต ความทกุข์ยากลาํบาก ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ดงัที# ลธูานส์ และคนอื#นๆ (Luthans;  et 

al. 2007) ได้ให้ความหมายว่าเป็นการแสดงออกถึงความยืดหยุ่นและการปรับตัวในการเผชิญกับ

อุปสรรค ความขดัแย้ง ความล้มเหลว และสามารถปรับตวัคืนสูภ่าวะปกติได้ เป็นองค์ประกอบสําคญัที#

มนษุย์ใช้ตอบสนองตอ่อุปสรรคในการเปลี#ยนภาวะวิกฤตให้เป็นโอกาส ในภาวะแวดล้อมขององค์การ

ในปัจจุบนัที#มีการเปลี#ยนแปลงอย่างต่อเนื#องและมีความไม่แน่นอนเกิดขึ Bนตลอดเวลาสามารถพฒันา

ได้ 2) เรียนรู้สิ� งใหม่และสิ� งที� ท้าทายความสามารถ: การเรียนรู้สิ#งใหม่และสิ#งที#ท้าทาย

ความสามารถ คือ ความปรารถนาที#จะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ รวมทั Bงเพื#อนําเอาความรู้ความสามารถ

ที#ตนเองมีอยูช่่วยเหลอืคนในสงัคม ซึ#งการทํางานอาสาทําให้ได้เผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้เรียนรู้ชีวิต

ที#แตกตา่งจากการใช้ชีวิตประจําวนั และยงัได้นําความรู้ความสามารถของตนเองไปใช้ให้เกิดประโยชน์

แก่สังคม ซึ#งเทียบเคียงได้กับแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง ที#กล่าวว่าการรับรู้ใน

ความสามารถของตนมีบทบาทสําคญัในทางการปรับตวัทางจิตวิทยา ปัญหาทางจิตใจ และสขุภาพ

ร่างกาย รวมถึงการนําไปใช้ในกลยุทธ์การเปลี#ยนแปลงพฤติกรรมและการนําตนเอง และมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของบุคคลในการใช้วิธีการกระทํา ความพยายาม การอดทนต่ออุปสรรคและความล้มเหลว 

แบบแผนการคิดที#จะขัดขวางหรือให้กําลงัใจตนเอง และความเครียดในการจัดการกับเหตุการณ์ที#

ยากลําบาก (วิลาสลกัษณ์ ชัววัลลี. 2542) ส่วนแนวคิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกนั Bน การรับรู้ใน

ความสามารถของตนเอง หมายถึง การเชื#อในความสามารถตนเองที#จะใช้กําลงัความสามารถการรู้คิด

ของตนเองที#มีอยูเ่พื#อให้ได้มาซึ#งเป้าหมายที#ต้องการ (Page; & Donohue. 2004) 3) รับรู้ว่าตนเองมี

คุณค่าและความสามารถที�จะช่วยเหลือผู้อื�น: การทํางานอาสาทําเป็นสว่นหนึ#งที#ทําให้บุคคลได้มี
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การแสดงออกซึ#งพฤติกรรมที#สงัคมมองวา่เป็นสิ#งที#ดี ทําให้อาสาสมัครเกิดความรู้สกึว่าตนเองมีคุณค่า

และตนเองสามารถที#จะช่วยเหลอืคนอื#นได้ เป็นการรับรู้วา่ตนเองมีความสามารถ มีคุณค่าในตนเองที#จะ

ทํางานอาสาเพื#อสงัคมได้ ตนเองมีศักยภาพในการจัดการกับสิ#งต่างๆ ได้  เพื#อนําไปสู่สิ#งที#ต้องการ ดัง

แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1997) ที#เชื#อว่าบุคคลจะสร้าง

ผลลพัธ์ที#น่าปรารถนาจากการกระทําของตนเอง ซึ#งเป็นตวักําหนดพฤติกรรมของบุคคลในการเลือก

กระทําโดยรับรู้วา่จะใช้ความพยายามของตนมากเทา่ไร เมื#อเผชิญกบัอุปสรรคหรือความท้าทาย โดยที#

ความเชื#อในการรับรู้ความสามารถของตน ประกอบด้วยความคาดหวงัซึ#งมีผลต่อการตดัสินใจที#จะ

กระทําพฤติกรรม 2 ประการ คือ การรับรู้ในความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ซึ#งหมายถึงความ

มั#นใจของบุคคลวา่สามารถกระทําหรือแสดงพฤติกรรมเพื#อไปสูผ่ลลพัธ์ที#ต้องการเป็นความคาดหวงัที#

เกิดขึ Bนก่อนพฤติกรรม สว่นความคาดหวงัในผลลพัธ์ (Outcome Expectation) หมายถึงการคาดคะเน

ของบุคคลวา่ถ้ากระทําพฤติกรรมแล้วจะนําไปสูผ่ลลพัธ์ที#ตนคาดหวงัไว้ เป็นการคาดหวงัในผลที#เกิดขึ Bน

จากการกระทําพฤติกรรมของตนเอง   

จากเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอนัเป็นสาเหตขุองการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา                   

ทั Bงต้องการก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค เรียนรู้สิ#งใหม่และสิ#งที#ท้าทายความสามารถ รับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า

และความสามารถที#จะช่วยเหลอืผู้ อื#น เมื#อเทียบเคียงกบัแนวคิดทฤษฎีที#เกี#ยวข้องแล้วจะเห็นได้ว่าเป็น

พื Bนฐานแนวคิดที#มาจากแนวคิดทนุจิตวิทยาเชิงบวก ซึ#งเป็นจิตวิทยาตะวนัตกสมัยใหม่ที#ยึดเอาจุดแข็ง

ของมนษุย์เป็นศนูย์กลางการพฒันา เช่น การพฒันาในด้านคุณค่า ความฉลาดทางด้านอารมณ์ การ

มองโลกในแงดี่ ความหวงั และความสขุ ของบุคคล เป็นต้น (Seligman. 1998: 2) นอกจากนี B ลธูานส์ 

และคนอื#นๆ ได้ทําการสงัเคราะห์แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก เพื#อนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในองค์การให้มีประสทิธิภาพมากขึ Bน โดยโครงสร้างของจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบด้วย 4 ตวัแปร 

ได้แก่ ความมั#นใจในความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ความหวัง (Hope) การมองโลกในแง่ดี 

(Optimism) และความหยุน่ตวั (Resilience) (Luthans;  et al. 2007: 542) และให้คําจํากดัความของทุน

ทางจิตวิทยาเชิงบวก ว่าหมายถึง ลกัษณะและสภาวะทางจิตในทางบวกของบุคคล ที#ประกอบด้วย  

1) มีความมั#นใจ (Self-Efficacy) เพื#อให้ได้มาซึ#งความประสบผลสําเร็จจากการทํางานที#ท้าทาย  

2) มองโลกในแงดี่ (Optimism) หรือสร้างความคิดเชิงบวกต่อการได้มาซึ#งความสําเร็จทั Bงในปัจจุบนัและ

อนาคต 3) มีความพากเพียรพยายามที#จะไปให้ถึงเป้าหมาย และมีทางเลือกในหนทางที#จะนําไปสู่

เป้าหมาย และ4) เมื#อประสบปัญหาหรือสถานการณ์เลวร้ายก็ยงัคงยืนหยดั และยืดหยุน่ ตอ่สู้กบัปัญหานั Bน 

เพื#อให้ได้มาซึ#งความสาํเร็จ (Luthans; et al. 2007; Avey;  et al. 2011) 
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ดงันั Bน ผู้วิจยัจึงจดักลุม่เงื#อนไขการต้องการก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค เรียนรู้สิ#งใหม่และสิ#งที#ท้า

ทายความสามารถ รับรู้วา่ตนเองมีคณุคา่และความสามารถที#จะช่วยเหลอืผู้ อื#น เป็นกลุม่ตวัแปรทนุทาง

จิตวิทยาเชิงบวก เพื#อนําไปหารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลตอ่การคงอยู่

ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ในการศกึษาระยะที# 2 ตอ่ไป 

3. เงื#อนไขที#เทียบเคียงได้กับแนวคิดการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม คือ การได้รับการ

สนับสนุนจากคนรอบข้าง: การได้รับการสนบัสนนุจากบุคคลรอบข้าง คือ การที#อาสาสมคัรได้รับการ

ช่วยเหลอืเกื Bอกลูจากบุคคลแวดล้อม ทั Bงในงานอาสาที#ทํา และงานอื#นๆ ที#ทําให้อาสาสมัครสามารถที#

จะทํางานอาสาได้อยา่งเต็มที# ทั Bงด้านทนุทรัพย์ เวลา ขวญักําลงัใจ เป็นต้น ซึ#งการสนบัสนุนจากบุคคล

รอบข้างนี Bมีทั Bงครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่วมงาน เป็นต้น ดงัที# โคเฮน และ วิวส์ (Cohen; & Wills. 1985) 

ได้แบง่ประเภทการสนบัสนุนทางสงัคม ตลอดจนนิยามความหมายของแต่ละประเภทของการสนบัสนุน ไว้

ใกล้ เคี ยงกันกับ  เ ฮ า ส์  (House)  โ ดย แบ่ งก ารส นับ สนุนท าง สัง คม  อ อ ก เ ป็ น  4 ป ระ เภ ท  

คือ 1) การสนบัสนุนทางด้านอารมณ์ เช่นการทําให้เกิดความรู้สกึภูมิใจ 2) การสนับสนุนด้านข้อมูล

ข่าวสาร เช่น ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา 3) การสนับสนุนด้านความเป็นเจ้าของ เช่น ความเป็นมิตร 

ความเป็นเพื#อน และ 4) การสนับสนุนด้านเครื#องมือ เช่นงบประมาณ สิ#งของ การบริการ เป็นต้น 

นอกจากนี B ดุจเดือน พนัธุมนาวิน (Bhanthumnavin. 2000 อ้างอิงจาก ดุจเดือน พนัธุมนาวิน. 2548: 67) 

ได้รวบรวมและสรุปนิยามพฤติกรรมการสนบัสนุนทางสงัคมว่า หมายถึง ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล สอง

คน ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ#ง โดยผู้ ให้การสนับสนุนทางสงัคม จะให้การสนับสนุน 3 ด้าน  

คือ 1) การสนบัสนุนทางด้านอารมณ์ เช่น การแสดงความเป็นห่วงเป็นใย เห็นใจ แสดงความรัก การ

ยอมรับ เป็นต้น 2) การสนบัสนนุด้านข้อมูลข่าวสาร เช่นการให้ข้อมูลที#เกี#ยวข้องกับการทํางาน ข้อมูล

ย้อนกลบั เป็นต้น และ 3) การสนบัสนุนด้านวสัดุอุปกรณ์รวมทั Bงทรัพยากร งบประมาณ และแรงงาน 

เช่นบริการ เงิน สิ#งของ เครื#องมือที#จําเป็น เป็นต้น  

จากเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอนัเป็นสาเหตขุองการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา 

ประเด็นการได้รับการสนบัสนนุจากคนรอบข้าง เทียบเคียงได้กับแนวคิดการสนบัสนุนทางสงัคม ไม่ว่า

จะเป็นได้รับการสนบัสนนุจากครอบครัว เพื#อน สถานศกึษา และบุคคลแวดล้อมอื#นๆ ที#เกี#ยวข้อง ดงันั Bน

ผู้วิจยัจึงจดัการได้รับการสนบัสนุนจากคนรอบข้าง เป็นกลุม่ตวัแปรการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม

เพื#อนําไปหารูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคงอยู่ในการทํางาน

อาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ในการศกึษาระยะที# 2 ตอ่ไป 
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4. เงื#อนไขที#เทียบเคียงได้กับแนวคิดสขุภาวะ คือการมีสุขภาพที�สมบูรณ์แข็งแรง: การมี

สขุภาพแข็งแรง คือการที#อาสาสมัครมีสขุภาพทั Bงกาย ใจ ที#สมบูรณ์ สามารถปฏิบติักิจกรรมอาสาได้

อยา่งคลอ่งแคลว่ มีบุคลกิภาพที#ดี การมีสขุภาพที#แข็งแรงย่อมสามารถที#จะทํางานอาสาได้อย่างเต็มที#                    

เต็มศักยภาพที#มีอยู่ อีกทั Bงยังเป็นต้นแบบให้กับบุคคลอื#นในเรื#องการดูแลสขุภาพตนเอง เพื#อตนเอง  

และเพื#อช่วยเหลือผู้ อื#นในสงัคม การที#คนจะมีสขุภาพดีนั Bน ต้องมีสขุภาวะที#สมบูรณ์พร้อมกันทั Bง 4 มิติ 

คือ 1) สุขภาวะทางกาย คือ การที#บุคคลมีร่างกายที#สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยเป็นโรค ไม่พิการ 

ปราศจากโรคภยัคกุคาม หรือก็คือการมีสขุภาพดีตามที#แสดงออกให้เห็นทางร่างกาย รวมถึงการที#บุคคล

ไม่มีพฤติกรรมเสี#ยงในการดําเนินชีวิต 2) สุขภาวะทางจิต คือ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ

บุคคลรอบข้าง สามารถรักษาความสมัพนัธ์เอาไว้อย่างยาวนานและราบรื#น สามารถทํางานได้อย่างเต็ม

ความสามารถ ทํางานได้ตรงตามความถนดั รู้วิธีการเผชิญปัญหา มีความอดทนอดกลั Bนต่อความเครียด 

มีความสนกุสนานกบัการทํากิจกรรมและการดําเนินชีวิต รวมทั Bงมีความภาคภูมิใจในตวัเองเมื#อได้ทําใน

สิ#งที#ดี 3) สุขภาวะทางสังคม คือ ความสมัพนัธ์ของบุคคลกบัสิ#งที#อยูภ่ายนอก  มีความพึงพอใจในการมี

สมัพันธภาพระหว่างบุคคล รวมทั Bงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อื#น มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ทางสงัคมและพฤติกรรมประจําวนั มีความพร้อมที#จะให้สร้างประโยชน์ให้กับสงัคม และ4)  

สุขภาวะทางปัญญา หรือจิตวิญญาณ  คือ ความสามารถในการแสดงออกซึ#งจุดมุ่งหมายเป็น

อุดมการณ์ชีวิต ความรู้สกึสาํนกึวา่ตนเองเป็นสว่นหนึ#งของธรรมชาติ รู้เท่าทนัสิ#งต่างๆ เข้าใจปัจจัยของ

สรรพสิ#งตามที#เป็นจริง เข้าใจในเหตแุหง่ความดีความชั#ว ความมีประโยชน์ และความมีโทษ ซึ#งนําไปสู่

การมีสติคอยระลึกใจและอารมณ์ของตนตามเป็นจริง รู้จักปล่อยวางความยึดมั#นถือมั#นในตัวตนได้ 

รู้จักเคารพในทุกชีวิต รวมถึงมีความสามารถถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลอื#นได้ (ประเวศ วะสี. 2543;  

วิพุธ พูลเจริญ. 2544; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2548; เดชรัต สุขกําเนิด. มปป; พินิจ  

ลาภธนานนท์. 2556) นอกจากนี B งานวิจัยของ บอนดรอฟ และแรนทาเนน (Bonsdorff; & Rantanen. 

2011) ที#พบวา่ การทํางานและคงอยูใ่นการทํางานอาสา สง่ผลดีตอ่ภาวะสขุภาพ การทําหน้าที#และการ

เคลื#อนไหวร่างกาย ความพงึพอใจในชีวิต รวมถึงลดภาวะซมึเศร้า ในกลุม่อาสาสมคัรสงูอายุ 

จากเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอนัเป็นสาเหตขุองการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา 

ประเด็นการมีสขุภาพที#สมบูรณ์แข็งแรง เทียบเคียงได้กับแนวคิดสุขภาวะ ซึ#งผู้ ที#ทํางานอาสาจะเป็น

บุคคลที#มีสขุภาวะที#ดี ทั Bงทางด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณ อันสง่ผลให้การทํางานอาสา

ทําได้อยา่งเต็มศกัยภาพ และตอ่เนื#อง ดงันั Bน ผู้วิจัยจึงจัดให้เงื#อนไขการมีสขุภาพสมบูรณ์แข็งแรง เป็น

กลุม่ตวัแปรสขุภาวะ เพื#อนําไปหารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการ

คงอยูใ่นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ในการศกึษาระยะที# 2 ตอ่ไป 
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5. เงื#อนไขที#เทียบเคียงได้กับแนวคิดสุขภาวะ คือ การได้รับประสบการณ์และความ

ประทับใจจากงานอาสา: ประสบการณ์และความประทับใจจากงานอาสา คือการที#บุคคลมี

ประสบการณ์จากการทํางานอาสา ทั Bงประสบการณ์โดยตรงและโดยอ้อม อันเป็นประสบการณ์ที#ทําให้

อาสาสมคัรเกิดความประทบัใจในงานอาสา เกิดความภาคภมิูใจในงาน เช่น การได้ช่วยผู้ อื#นให้พ้นทกุข์ 

ได้สร้างความสุขให้แก่ผู้ อื#น เป็นต้น ประสบการณ์และความประทบัใจจากงานอาสากลายเป็นแรง

กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอาสา และยงัคงทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง ซึ#งงานอาสา เป็นงานที#

สร้างประโยชน์ให้แก่บุคคลอื#น กลุม่บุคคล ชุมชน รวมถึงสงัคมโดยรวม เป็นรูปแบบการทํางานที#เกิด

จากความสมคัรใจ ความเต็มใจ ทํางานด้วยความเสียสละ โดยปราศจากสิ#งตอบแทนใดๆ ผลที#ได้คือ

ความภาคภูมิใจ ความสุขทางใจ (สมศักดิ; ศรีสันติสุข. 2542; สมพร เพทสิทธา. 2544; ศุภรัตน์  

รัตนมุขย์. 2548; Cnaan; Handy; & Wadsworth. 1996; Wilson. 2000; Ramona. 2009; ปฎิญญา

อาสาสมัครไทย. 2544) อาสาสมัครจะเป็นบุคคลที#จะพยายามหาโอกาสช่วยเหลือผู้ อื#นอย่าง

กระตือรือร้น รวมถึงอาจจะให้เวลา และความตั Bงใจทุ่มเทให้กับงานอาสาโดยเฉพาะกิจกรรมที#

สอดคล้องกับความต้องการสว่นตวั และอาจจะเกิดความผูกพนักับการช่วยเหลือผู้ อื#น ทําให้มีการใช้

เวลาในการเป็นอาสาสมัครเป็นระยะเวลานาน (Clary & et al. 1998) ซึ#งบุคคลเมื#อเริ#มทํางาน

อาสาสมคัรแล้ว สว่นใหญ่บุคคลนั Bนจะคงทํากิจกรรมอาสาสมคัรอยา่งต่อเนื#องอย่างน้อย 1 ปี ซึ#งแสดง

ให้เห็นถึงความผูกพันที#มีต่องานอาสาสมัครที#กระทํา (Omoto; & Snyder. 1995; Penner; & 

Finkelstein. 1998) 

จากเงื#อนไขที#เกี#ยวข้องอนัเป็นสาเหตขุองการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา 

ประเด็นได้รับประสบการณ์และความประทบัใจจากงานอาสา เทียบเคียงได้กบัแนวคิดพฤติกรรมอาสา  

ซึ#งผู้ ที#มีประสบการณ์ในการทํางานอาสา จะทําให้แสดงออกซึ#งพฤติกรรมอาสา และจะมีความดํารงอยู่

มากขึ Bนหากงานอาสานั Bนสร้างความประทบัใจแก่ผู้ เป็นอาสาสมัคร ดงันั Bน ผู้วิจัยจึงจัดให้เงื#อนไขได้รับ

ประสบการณ์และความประทบัใจจากงานอาสา เป็นกลุม่ตวัแปรการมีพฤติกรรมอาสา เพื#อนําไปหา

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา                       

ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ในการศกึษาระยะที# 2 ตอ่ไป 

 สรุปตวัแปรจากการศกึษาในระยะที# 1 ร่วมกับการประมวลเอกสารงานวิจัยที#ผ่านมา ผู้วิจัย

จัดกลุม่ตวัแปรออกเป็น 5 กลุม่ เพื#อนําไปหารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#

สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ในการศึกษาระยะที# 2 ได้แก่ 

1) ตัวแปรแรงจูงใจอาสา ประกอบด้วย ชอบช่วยเหลอืผู้ อื#น ยดึมั#นในคําสอนของศาสนา ต้องการเป็น

ที#ยอมรับของสงัคม ปรารถนาให้คนและสงัคมดีขึ Bน และต้องการสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ 2) ตัว

แปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบด้วย ต้องการก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค เรียนรู้สิ#งใหม่และสิ#งที#
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ท้าทายความสามารถ และรับรู้วา่ตนเองมีคณุคา่และความสามารถที#จะช่วยเหลอืผู้ อื#น 3) ตัวแปรการ

ได้รับการสนับสนุนทางสังคม คือ ได้รับการสนบัสนุนจากคนรอบข้าง 4) ตัวแปรสุขภาวะ คือ มี

สขุภาพที#สมบูรณ์แข็งแรง และ5) ตัวแปรการมีพฤติกรรมอาสา คือ ได้รับประสบการณ์และความ

ประทบัใจจากงานอาสา 

 

สรุปและอภปิรายผลการวิจัยระยะที� 2: การวิจัยเชิงปริมาณ  

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการตรวจสอบคณุภาพเครื#องมือ  พบวา่ คา่ความเชื#อมั#นของเครื#องมือทั Bงฉบบั ประเมิน

จากคา่สมัประสทิธิ;แอลฟ่า ของ ครอนบคั มีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.91 ถึง 0.94 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยนัเพื#อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ของรูปแบบการวดัตวัแปรแฝง ทั Bง 6 รูปแบบ คือ รูปแบบการ

วดัการคงอยูใ่นการทํางานอาสา รูปแบบการวดัพฤติกรรมอาสา รูปแบบการวดัแรงจูงใจอาสา รูปแบบการ

วดัสขุภาวะ รูปแบบการวดัทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก และรูปแบบการวดัการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม 

พบวา่ทกุรูปแบบมีความกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยมีคา่ดชันีตรวจสอบความกลมกลืน ภายหลงั

การปรับแก้ อยูใ่นเกณฑ์ยอมรับได้ทกุรูปแบบการวดั และเมื#อพิจารณาคา่นํ Bาหนกัองค์ประกอบของตวัแปร

ทั Bงหมด พบวา่ มีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.33 ถึง 0.94 และมีนยัสําคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05 ทุกตวัแปร แสดงว่า              

ทกุรูปแบบการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้าง 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื#อตอบสมมติฐานหลกัการวิจัย พบว่า รูปแบบความสมัพนัธ์เชิง

สาเหตขุองพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ             

มีความกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ภายหลงัการปรับรูปแบบความสมัพนัธ์ โดยมีค่าดชันีวดัความ

กลมกลนื ดงันี B ค่า 
2� = 689.22, df= 147, p-value= 0.00, 2� /df= 4.68, RMSEA= 0.06, SRMR= 

0.06, GFI= 0.92, CFI= 0.98, NFI= 0.97 และผลจากการทดสอบตามสมมติฐานยอ่ย พบวา่ 

 สมมติฐานย่อยข้อที# 1.1 ตวัแปรการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม สุขภาวะ และพฤติกรรม 

อาสามีอิทธิพลทางตรงต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ผลการวิเคราะห์พบว่า  ทุกตัวแปรมีอิทธิพล

ทางตรงต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 ตัวแปรที#มีค่า

สมัประสทิธิ;อิทธิพลมากที#สดุ คือ ตวัแปรพฤติกรรมอาสา รองลงมาคือ ตวัแปรสขุภาวะ และตวัแปรการ

ได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม โดยมีคา่คา่สมัประสทิธิ;อิทธิพล เทา่กบั 0.53, 0.24 และ 0.14 ตามลําดบั 

ดงันั Bน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั 

 สมมติฐานย่อยข้อที# 1.2 ตัวแปรแรงจูงใจอาสา สุขภาวะ และการได้รับการสนับสนุนทาง

สงัคมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมอาสา ผลการวิเคราะห์พบว่า ทุกตวัแปรมีอิทธิพลทางตรงต่อ

พฤติกรรมอาสา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05 ตวัแปรที#มีคา่สมัประสทิธิ;อิทธิพลมากที#สดุ คือ 
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ตวัแปรการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม รองลงมาคือ ตวัแปรแรงจูงใจอาสา และสขุภาวะ โดยมีค่าค่า

สมัประสทิธิ;อิทธิพล เทา่กบั 0.28, 0.25 และ 0.11 ตามลําดบั ดงันั Bน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั 

 สมมติฐานย่อยข้อที# 1.3 ตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะ                 

ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ตวัแปรทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะ อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที#ระดบั 0.05 โดยมีค่าค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.34 ดงันั Bน จึงยอมรับสมมติฐานการ

วิจยั 

 สมมติฐานย่อยข้อที# 1.4 ตัวแปรการได้รับการสนับสนุนทางสังคม และแรงจูงใจอาสา                     

มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ผ่านพฤติกรรมอาสา ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัว

แปรการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม และแรงจูงใจอาสา มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การคงอยูใ่นการทํางาน

อาสา ผ่านพฤติกรรมอาสา อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05 โดยมีค่าค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพล 

เทา่กบั 0.15 และ 0.13 ตามลาํดบั ดงันั Bน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั 

 สมมติฐานย่อยข้อที# 1.5 ตวัแปรทุนทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม

อาสา การคงอยู่ในการทํางานอาสา ผ่านสุขภาวะ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรดังกล่าว มีอิทธิพล

ทางอ้อมตอ่พฤติกรรมอาสา ผ่านสขุภาวะ อย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ แต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคง

อยูใ่นการทํางานอาสา ผา่นสขุภาวะ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.05 ดงันั Bน จึงยอมรับสมมติฐาน

การวิจยับางสว่น 

3. ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี#ยนของรูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม

อาสาที#สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ระหว่างกลุม่บุคลากร

ที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั และบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ พบว่า รูปแบบความสมัพนัธ์ไม่มี

ความแปรเปลี#ยนด้านรูปแบบ ( 2� =904.41, df= 336, p-value= 0.00, 2� /df= 2.656, RMSEA= 

0.066, SRMR=0.075, GFI=0.90, CFI=0.97,NFI=0.96) ซึ#งสนบัสนนุสมมติฐานการวิจยั สว่นผลการ

ทดสอบความไม่แปรเปลี#ยนของค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพลระหว่างตวัแปร หรือค่าพารามิเตอร์ในรูปแบบ

ความสมัพนัธ์ พบวา่ ไม่มีความแปรเปลี#ยนของค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพลระหว่างตวัแปรของ เมทริกฺซ์ค่า

สมัประสทิธิ;องค์ประกอบของตวัแปรแฝงภายนอก เมทริกซ์คา่สมัประสทิธิ;องค์ประกอบของตวัแปรแฝง

ภายใน เมทริกซ์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรภายนอกที#สง่ผลตอ่ตวัแปรแฝงภายใน แต่มีความแปรเปลี#ยน

ของค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพลในเมทริกซ์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรภายในที#สง่ผลต่อตวัแปรแฝงภายใน                

ระหว่างกลุ่มบุคลากรที#ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั  และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ ดังนั Bน                      

จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั 
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4. ผลการทดสอบคา่เฉลี#ยตวัแปรแฝงในรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมอาสา

ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ระหว่างบุคลากรที#

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั และบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ พบว่า ค่าเฉลี#ยของตวัแปรแฝงที#

แตกต่างกัน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที#ระดับ 0.05 คือ ตวัแปรการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม โดย

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ มีค่าเฉลี#ยสูงกว่าบุคลากรที#ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  (t-

value=2.196) สว่นตวัแปรแฝงอื#นในรูปแบบความสมัพนัธ์ มีค่าเฉลี#ยแตกต่างกัน อย่างไม่มีนยัสําคัญ

ทางสถิติ (t-value=1.616, 1.572, 0.589, 1.272 และ -1.790 ตามลําดบั) ดงันั Bน จึงยอมรับสมมติฐาน

การวิจยั ข้อที# 3 บางสว่น    

 

อภปิรายผล 

1. จากการตรวจสอบรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมอาสา ที#สง่ผลต่อการคง

อยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ พบว่า รูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุที#

พัฒนาขึ Bนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ภายหลงัการปรับ ถึงแม้ว่าค่า ไค -สแควร์ จะมี

นยัสําคัญทางสถิติ  ซึ#งไม่ผ่านตามเกณฑ์ที#กําหนด อาจเนื#องมาจาก 1) ความซับซ้อนของรูปแบบ

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุที#มีเส้นอิทธิพลหรือค่าพารามิเตอร์จํานวนมาก 2) ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที#มี

ขนาดใหญ่ และ3) ค่าไค-สแควร์ เป็นค่าที#มีความไวต่อการละเมิดข้อตกลงเบื Bองต้นเกี#ยวกับการ 

แจกแจงแบบปกติหลายตวัแปร (Multivariate Normality) (Kline. 2005) ดงันั Bน จึงพิจารณาดชันีความ

กลมกลนืของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุจากค่าดชันีอื#น พบว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ทุกค่า และ

พบว่าเส้นอิทธิพลภายในรูปแบบความสมัพันธ์ มีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 ทุกเส้น ดังนั Bน  

จึงยอมรับสมมติฐานย่อยของการวิจัยทุกข้อ เพราะการวิจัยครั Bงนี B ผู้ วิจัยได้กําหนดความสมัพนัธ์เชิ ง

สาเหตขุองตวัแปร ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม ของ แบนดูร่า (Bandura. 1986) ที#อธิบาย

ถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคล แนวคิดพื Bนฐานของแบนดูรา เชื#อว่าพฤติกรรมของมนุษย์

เกิดจากปัจจยัหลกั 2 ปัจจยัคือ ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ความคิด ความเชื#อ ความคาดหวงั ฯลฯ และ

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม โดยแบนดูร่า เน้นว่า พฤติกรรมของบุคคลมีการเปลี#ยนแปลง ไม่ได้มาจาก

สภาพแวดล้อมเพียงอยา่งเดียว แตม่าจากกระบวนการทางปัญญาด้วย โดยในการวิจัยครั Bงนี Bผู้ วิจัยได้

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีดงักลา่ว เพื#อกําหนดกลุม่ตวัแปรเชิงสาเหตุของการคงอยู่ในการทํางานอาสา และ

จากศกึษารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของ เพ็นเนอร์ (Penner. 

2002) ซึ#งเป็นรูปแบบที#แสดงให้เห็นถึงกระบวนการของการตดัสินใจเป็นอาสาสมัคร การทํางานอาสา

ในระยะเริ#มต้น และการคงอยู่ในการทํางานอาสา หรือการเป็นอาสาสมัครที#ยั#งยืน ร่วมกับการศึกษา

งานวิจัยที#เกี#ยวข้องกับการคงอยู่ในการทํางานอาสา จึงทําให้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที#
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พฒันาขึ Bนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเมื#อพิจารณาค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพลในรูปแบบ

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุสามารถอภิปรายผลได้ดงันี B  

ผลการวิจยั พบวา่ แรงจูงใจอาสา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมอาสา และ                   

มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคงอยู่ในการทาํงานอาสา ผ่านพฤติกรรมอาสา อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที�ระดับ 0.05 ข้อค้นพบดงักลา่วแสดงให้เห็นว่า ตวัแปรแรงจูงใจอาสาเป็นตวัแปรที#สนบัสนุนให้

บุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ เข้าร่วมทํางานอาสา ยิ#งเป็นบุคลากรที#มีแรงจูงใจในการทํางานอาสามาก

เทา่ไร ก็จะยิ#งมีความต้องการและเข้าร่วมทํางานอาสามากกวา่บุคลากรที#มีแรงจูงใจในการทํางาอาสา

น้อยกว่า ซึ#งแรงจูงใจอาสานั Bนเป็นแรงกระตุ้นหรือแรงผลกัดนัให้บุคคลเกิดพฤติกรรมอาสา เป็นแรง

กระตุ้นที#อยูเ่บื Bองหลงัพฤติกรรมอาสา วา่ทําไมบุคคลถึงได้เข้าร่วมทํางานอาสา และยงัคงทํางานอาสา

อยา่งตอ่เนื#องยาวนาน ทั Bงนี B บุคคลที#เข้ามาเป็นอาสาสมัครมีเหตุผลที#แตกต่างกัน และเกิดจากปัจจัย

ทางจิตที#แตกตา่งกนั (Katz’s. 1960 citing ChacÓn; et al. 2011: 48) กรณีของการวิจัยครั Bงนี Bก็เช่นกัน 

เบื Bองหลงัที#ทําให้บุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ เข้าร่วมทํางานอาสา มาจากความเห็นแก่ผู้ อื#นและ

ปรารถนาที#จะช่วยเหลือผู้ อื#น ต้องการใช้ศกัยภาพที#ตนมีอยู่ในการช่วยเหลือผู้ อื#นและสร้างประโยชน์

ให้กับสงัคม ต้องการการยอมรับจากคนอื#น และต้องการสร้างความสุข ความภาคภูมิใจให้กับตนเอง 

(Clary; et al. 1998) แรงกระตุ้นดงักลา่วยืนยนัได้จากมุมมองจากสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคญั ในการ

วิจัยระยะที# 1 ที#ระบุถึงสิ#งที#ผลกัดนัให้เข้าสู้ เส้นทางการทํางานอาสา และยงัคงทํางานอย่างต่อเนื#อง 

เพราะต้องการช่วยเหลอืผู้ อื#น ต้องการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง รวมถึงต้องการเป็นที#ยอมรับ

ของสงัคม ซึ#งเป็นหนึ#งในองค์ประกอบที#สะท้อนถึงแรงจูงใจในการทํางานอาสาของบุคคล “ก็เป็นที#

ยอมรบัของสงัคม อนันี,เป็นสิ#งสําคญัสดุ สงัคมยอมรบัเรามาก...เราก็อยากทําอยู่เรื#อยๆ เพราะทําแล้ว

มนัมีความสขุ สิ#งสําคญัที#สดุคือเรามีความสขุ” (กรณีศึกษา 4) ขณะเดียวกันข้อค้นพบจากการวิจัยยงั

สอดคล้องกับการวิจัยของ ภูมิ  นริศชาติ (2547) ที#ศึกษาถึงการทํางานอาสาของบุคคลากร

มหาวิทยาลัยภายหลังเกษียณอายุ พบว่า ปัจจัยที#มีผลอย่างมากในการทํางานอาสาภายหลัง

เกษียณอาย ุคือ ความต้องการทางสงัคมและการยอมรับ และพบว่าสว่นมากต้องการทํางานภายหลงั

เกษียณ เพราะได้ใช้ความรู้ และประสบการณ์ที#มีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ ร่วมงานและสงัคม 

สอดคล้องกับการวิจัยของ โมเวน และสแูจน (Mowen; & Sujan. 2005) ที#ได้ศึกษาความสมัพนัธ์

ระหว่างแรงจูงใจและพฤติกรรมอาสา พบว่า แรงจูงใจทั Bง 6 ประเภท คือ การให้คุณค่า การทําความ

เข้าใจ หน้าที#การงาน การเข้าสงัคม การปกป้องตนเอง และการสนองความต้องการของตนเอง และ

สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ฟินเคลสไตน์ (Finkelstein. 2009) และผลการวิจัยของ คาร์โล และคณะ 

(Gustavo; et al.  2005) ที#ได้ทําการศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจอาสาและพฤติกรรมอาสา 

โดยพบวา่ แรงจูงใจอาสาเป็นปัจจยัที#มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมอาสา อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
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และเมื#อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจอาสา กับการคงอยู่ในการทํางานอาสา พบว่า 

แรงจูงใจอาสาไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา แต่มีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่าน

พฤติกรรมอาสา ข้อค้นพบดังกล่าวสนับสนุนได้ด้วยแนวคิดของ เพ็นเนอร์ (Penner. 2002) ที#ได้

กลา่วถึงแรงจูงใจอาสาที#มีต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ไว้ว่า เมื#ออาสาสมัครเริ#มเข้าร่วมกิจกรรม

อาสาหรือมีประสบการณ์การณ์เกี#ยวกับงานอาสาเป็นระยะเวลานาน อิทธิพลของแรงจูงใจอาสาจะ

ลดลงจนไม่มีอิทธิพลทางตรงตอ่การคงอยู่ในการทํางานอาสา แต่จะถูกแทนที#ด้วยบทบาทในกิจกรรม

อาสาที#ตนเองได้กระทํา สอดคล้องกบัลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครั Bงนี B ซึ#งเป็นบุคคลที#ทํางาน

อาสาอย่างต่อเนื#องเป็นระยะเวลาตั Bงแต่ 1 ปีขึ Bนไป ถือได้ว่าเป็นผู้ ที#ได้ทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง 

(Omoto; & Snyder. 1995; Wilson; & Musick. 1997; Penner; & Finkelstein. 1998; Thoits; & 

Hewitt. 2001; Erlinghagen; & Hank. 2005; Lum; & Lightfoot. 2005; Bonsdorff; & Rantanen. 

2011) และรับรู้ว่าตนเอง คือ อาสาสมัคร ดังนั Bน แรงจูงใจอาสาจึงไม่มีอิทธิพลทางตรง แต่ยังคงมี

อิทธิพลทางอ้อมตอ่การคงอยูเ่พื#อทํางานอาสาตอ่ไป  

 ผลการวิจัย พบว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ

พฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05                  

ข้อค้นพบดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ บุคลากรมหาวิทยาลยัที#ได้รับการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครัว

และเพื#อน มากเท่าไร ก็ยิ#งช่วยส่งเสริมให้เข้าร่วมทํากิจกรรมอาสาเพื#อประโยชน์ต่อสงัคม และยงัคง

ทํางานอาสานั Bนอย่างต่อเนื#อง มากขึ Bนเท่านั Bน ซึ#งการได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม เป็นเรื#องของการ

เกื Bอกลูซึ#งกนัและกนั เป็นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลที#เป็นผู้ ให้การสนบัสนุนและผู้ รับการสนบัสนุน การ

รับรู้ถึงการได้รับการสนับสนุนทางสงัคมของบุคคลนั Bน จะก่อให้เกิดผลลพัธ์ในเชิงบวก (Jacobson. 

1986) คนทั#วไปต้องพึ#งพาอาศัยกันและกัน เพื#อให้ได้มาซึ#งสิ#งที#ต้องการ การได้รับการสนับสนุนทาง

สงัคมจึงเป็นสิ#งที#คนทั#วไปปรารถนา ทั Bงการสนบัสนนุทางด้านอารมณ์ การสนบัสนนุด้านข้อมูลข่าวสาร 

และการสนบัสนุนด้านทรัพยากร (Scaefer; Coyne; & Lazarus. 1981; Brandt; & Weinert. 1981) กรณี

ของบุคลากรมหาวิทยาลยัก็เช่นเดียวกนั การได้รับกําลงัใจ ได้รับความหว่งใย ได้รับข้อมลู รวมทั Bง ได้รับ

การสนบัสนนุทรัพยากรตา่งๆ รวมถึง ทนุทรัพย์ เพื#อการทํากิจกรรมอาสา จากบุคคลรอบข้างนั Bน จึงเป็น

สิ#งที#ช่วยสง่เสริมให้ทํางานอาสา และคงอยู่ในการทํางานอาสาได้อย่างต่อเนื#องยาวนาน ผลการวิจัย

ดงักลา่ว ยืนยนัได้จากการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลสําคญั ถึงสิ#งที#ทําให้ทํางานอาสาได้อย่างตอ่เนื#อง 

“แลว้อีกอย่างครอบครวัไม่เคยว่ากล่าว ไม่เคยอะไรเลย ครอบครวัสง่เสริม เออ..ขบัรถไปสง่ ไปตรงไหน

ไม่เคยขดั” (กรณีศึกษา 4) “ผมว่ามนัเป็นบุญนะ ลูกก็ช่วย เราก็คุยกนัแต่เรื#องช่วยคน ตอนนี,ทั,งบ้านก็

คยุถึงเรื#องช่วยคน กบัครอบครวัเราก็คยุกนัถึงแต่เรื#องช่วยคน” (กรณีศึกษา 1) ผลการวิจัยดงักลา่วยงั

สอดคล้องกบั การวิจยั ของ บราวน์ และคณะ (Brown; et al. 2011) ที#ได้ทําการศึกษาเพื#ออธิบายและ
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ทําความเข้าใจในกระบวนการ การเข้าสูก่ารเป็นอาสาสมัคร พบว่า สาเหตุประการหนึ#งที#สง่ผลต่อการ

เป็นอาสาสมคัร และการคงอยูใ่นการทํางานอาสาสมัคร คือ การได้รับการสนบัสนุนจากครอบครัว ใน

ด้านอารมณ์ ความรู้สกึ และด้านทรัพยากรที#จําเป็นในการทํางานอาสา นอกจากนั Bนสอดคล้องกับการ

วิจยัของ โอโมโตะ และสนายเดอร์ (Omoto; & Snyder. 1995) ที#ได้ศกึษาและพฒันาโมเดลความสมัพนัธ์

เชิงสาเหตกุารช่วยเหลอืผู้ อื#นอยา่งยั#งยืน โดยตั Bงชื#อโมเดลวา่ “โมเดลกระบวนการของอาสาสมัคร” (Model 

of the Volunteer Process) ซึ#งทําการวดัอาสาสมัครที#ยั#งยืน จากระยะเวลาที#ทํางานอาสา และเจตคติที#

เกิดขึ Bนจากการทํางานอาสา พบว่า การสนบัสนุนทางสงัคม มีอิทธิพลทางตรงต่อการอาสาสมัครอย่าง

ยั#งยืน การวิจยัของ โกศล มีความดี (2547) ที#พบว่า การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม จะช่วยสง่เสริม

การมีจิตสาธารณะของบุคคล นอกจากนั Bนยังสอดคล้องกับ การวิจัยของ โอโมโตะ และ สนายเดอร์ 

(Omoto; & Snyder. 1995) และการวิจัยของ อนุ เจริญวงศ์ระยับ (2552) ยังแสดงให้เห็นว่า  

การสนบัสนนุทางสงัคมเป็นตวัแปรสาํคญัที#มีอิทธิพลทางตรงตอ่การอาสาสมคัรอยา่งยั#งยืน 

 ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมอาสา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก ต่อการคงอยู่ในการ

ทาํงานอาสา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 ข้อค้นพบดงักลา่วแสดงให้เห็นว่า การทํางาน

อาสาของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ทั Bงในรูปของงานอาสาที#เป็นทางการหรืองานอาสาที#ไม่เป็น

ทางการ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสนบัสนุนให้มีความตั Bงใจและคงอยู่ในการทํางานอาสาอย่างต่อเนื# อง 

สอดคล้องกบัผลการวิจยัระยะที# 1 ที#แสดงให้เห็นถึงมุมมองของผู้ ให้ข้อมูลสําคญั ที#มีต่อประสบการณ์

และความประทบัใจที#เกิดจากการทํางานอาสาที#ผา่นมา วา่เป็นปัจจยัเงื#อนไขสําคญัประการหนึ#ง ที#ถือ

ได้ว่าเป็นจุดเริ#มที#ทําให้บุคคลทํางานอาสาอย่างต่อเนื#องยาวนาน การได้เห็นคนที#ได้ช่วยเหลือดีขึ Bน 

คลายจากความทุกข์ ความคับข้องใจ ได้สร้างความประทับใจ ความสุข ความภาคภูมิใจ ให้กับ

อาสาสมัคร ถึงแม้ว่าบางครั Bงจะพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในขณะที#กําลงัทํากิจกรรมอาสา แต่ก็

สามารถที#จะก้าวข้ามผา่นสิ#งเหลา่นั Bนไปได้ การได้ช่วยเหลอืผู้ ที#ตกอยู่ในภาวะความยากลําบากในชีวิต 

ให้ทุเลาบรรเทาจากปัญหาที#ประสบอยู่ ได้สร้างความสุข ความปิติ ให้กับตนเอง จนกลายเป็นแรง

กระตุ้น ให้ยงัคงทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง ดังประโยคจากการสมัภาษณ์ “พอมันผ่านไป ไอ้ความ

ยากลําบากตรงนั,น มนักลายมาเป็นพลงั มนักลบัมาเป็นปิติ ใช่ไหม ที#มนันึกถึงเมื#อไหร่มนัก็มีความสขุ 

ไอ้ความทรมานเหล่านั,นมนัก็หายไป ก็เลยลกุขึ,นมาต่อปีที#สอง” (กรณีศึกษาT) ผลจากการวิจยัดงักลา่ว

ยงัอธิบายได้ด้วยแนวคิดวงจรชีวิตการทํางานอาสา (Volunteer Life Cycle) ของ บสัเซลล์ และโพร์เบส 

(Bussell; & Forbes. 2003) ที#ได้อธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการทํางานอาสาและการคง

อยู่ในงานอาสา ในลกัษณะของวงจร โดยเริ#มต้นจากบุคคลจะได้รับการชักชวน หรือได้รับการสร้างให้

เกิดแรงจูงใจ ความรู้สกึพงึพอใจ ตอ่กิจกรรมอาสา ทําให้บุคคลเกิดความตระหนกัและสนใจในงานอาสา 

จนเข้าสูร่ะยะของการตดัสินใจเป็นอาสาสมัคร ในระยะนี Bบุคคลจะสนใจและตระหนกัถึงคุณค่าของการ
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ทํางานอาสา และเริ#มทํากิจกรรมต่างๆที#เกี#ยวกับงานอาสาในระยะต่อมา จนท้ายสดุเกิดความผูกพนักับ

งานอาสาที#ทําซึ#งเป็นระยะที#บุคคลยงัคงทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื#อง ซึ#งสอดคล้องกับการวิจัยของ 

เพ็นเนอร์ และฟินเคลสไตน์ (Penner; & Finkelstein. 1998) การวิจัยของ กรูป และพิไลวิน (Grube; & 

Piliavin. 2000) ที#พบว่า เวลาที#อุทิศให้กับการทํางานอาสาในระยะแรก เป็นตวัแปร ที#ทํานายเวลาที#

อุทิศให้กบัการทํางานอาสาในระยะตอ่มา การวิจยัของ เอสสเตอร์เล และคณะ (Oesterle; et al. 2004 

citing Paul A. G. 2008) พบว่า บุคคลที#เคยทํางานอาสาในปีที#ผ่านมา จะมีอัตราการคงอยู่ในงาน

อาสาในปัจจุบนัสงูอยา่งมีนยัสาํคญั และสอดคล้องกับข้อค้นพบของ โคเฮน-คลัโลว์ (Cohen-Callow. 

2008) ที#พบว่า ประสบการณ์การทํางานอาสา มีอิทธิพลโดยตรงเชิงลบ ต่อการออกจากการทํางา น

อาสา ซึ#งแสดงให้เห็นว่า อาสาสมัครที#มีประสบการณ์จากการทํางานอาสามากเท่าไร ก็จะทําให้รู้สกึ

ผกูพนักบังานอาสาที#กระทําและทําในการออกจากการทํางานอาสาลดลง หรือทําให้อาสาสมัครยงัคง

อยูใ่นงานอาสาอยา่งตอ่เนื#องยาวนานขึ Bน 

 ผลการวิจยั พบวา่ สุขภาวะ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ พฤติกรรมอาสา และการคง

อยู่ในการทาํงานอาสา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับที�ระดับ 0.05 ข้อค้นพบจากวิจยัแสดงให้

เห็นว่า หากบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐมีสขุภาวะที#ดี จะช่วยสง่เสริมให้สามารถทํางานอาสาและ

สามารถทํางานอาสาได้อยา่งตอ่เนื#อง โดยที#สขุภาวะของบุคคลนั Bน เป็นสภาวะที#มีความสมดุลทั Bง ทาง

กาย ทางจิต ทางสงัคม และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ หรือภาวะคุกคามที#

ก่อให้เกิดโรค  เป็นภาวะที#บุคคลสามารถตอบสนองตอ่สภาวะแวดล้อมตา่งๆ ที#เกี#ยวข้องกับการดําเนิน

ชีวิต การมี สขุภาวะที#สมบูรณ์ จะสง่ผลถึงความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวนั ความสามารถใน

การทํางานต่างๆ (O’Donnell. 1986; วิชัย โชควิวฒัน์. 2552) รวมถึง ความสามารถในการทํากิจกรรม

อาสาเพื#อสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคมอย่างต่อเนื#องบุคคลที#มีสุขภาพดีจะสามารถปฏิบัติงานหรือทํา

กิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว มีบุคลิกภาพที#ดี  สุขภาพแข็งแรงเป็นที#ชื#นชมของคนทั#วไป และ

สามารถคบค้าสมาคมได้อย่างสนิทใจ ซึ#งเป็นปัจจัยหนึ#งที#จะทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิตในด้าน

ตา่งๆ ทําให้เป็นผู้ ที#มีพลงัในการประกอบกิจกรรมตา่งๆ ในชีวิตประจําวนั สขุภาวะหรือสขุภาพนั Bน เป็น

ดชันีหนึ#งที#บ่งบอกศกัยภาพของบุคคลที#จะบรรลุความสําเร็จของชีวิตได้ โดยเป็นเหมือนขุมพลงัของ

ชีวิตที#จะทําให้บุคคลสามารถแสดงบทบาทหน้าที# และสร้างสรรค์งานได้ตามศกัยภาพสูงสดุของตน 

บุคคลที#มีสขุภาพดี จึงมีศกัยภาพที#จะก้าวหน้าในทิศทางที#ต้องการและในระดบัสงูขึ Bนได้ตลอดช่วงชีวิต

ตามศกัยภาพที#มีอยู ่(พรสขุ หุน่นิรันดร์. 2545) กรณีของการทํางานอาสาก็เช่นเดียวกัน การมีสขุภาวะ

ที#ดีจะทําให้อาสาสมัครทํางานอาสาได้อย่างเต็มศักยภาพและความสามารถ ดังประโยคจากการ

สมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคญั “ครูมีคําๆนึง คําว่า สขุภาวะ คําศพัท์ทางด้านจิตวิทยา คือ ความสําเร็จ

ด้านกาย ด้านใจ ด้านปัญญา ด้านสงัคม ถูกมัHยครับ สี#ตวัเนีHยะ เฮ้ย มีสมบูรณ์แล้วเนี#ย เรามากกว่า
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เขา การให้ก็เกิดขึ,น” (กรณีศึกษา 2) ข้อค้นพบดงักลา่วสอดคล้องกับงานวิจัยที#ผ่านมา เช่น การวิจัย

ของมาร์เซล และ คาร์สนั (Marcel; & karsten. 2006)  ที#ทําการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางชีวะ

สงัคม กบัการมีสว่นร่วมในการทํางานอาสา ในตวัอยา่งอาสาสมคัรที#เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ที#มี

อายุตั Bงแต่ 50 ปี ขึ Bนไป ใน 10 ประเทศของทวีปยุโรป พบว่าภาวะสขุภาพมีความสมัพนัธ์กับการทํางาน

อาสา ซึ#งการทํางานอาสาจะช่วยสร้างเสริมสุขภาพให้แก่อาสาสมัคร และเป็นไปได้มากที#สุดที#ผู้ คนมี

สุขภาพดีมีแนวโน้มที#จะเป็นอาสาสมัคร การวิจัยของ บูทริก้า จอห์นสนั และเซดลิวสกี (Butrica; 

Johnso; & Zedlewski. 2007) ที#ได้ทําการศึกษาระยะยาว โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ เกษียณอายุ ที#

ทํางานอาสาสมคัรอยา่งเป็นทางการ ในองค์กรศาสนา องค์ทางการศกึษา องค์กรทางด้านสขุภาพ และ

องค์กรอื#นๆ พบว่า อาสาสมัครที#มีสขุภาพที#ดีมีแนวโน้มที#จะคงอยู่ในการทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง 

และในทางตรงข้ามอาสาสมัครสงูอายุที#มีภาระที#ต้องดูแลสขุภาพตนเอง มีแนวโน้มที#จะออกจากการ

ทํางานอาสา และสอดคล้องกับการวิจัยของ โคเฮน-คลัโลว์ (Cohen-Callow. 2008) ได้ทําการศึกษา

ปัจจยัที#มีความสมัพนัธ์กับการออกจากองค์กรอาสาสมัคร ของอาสาสมัครที#มีอายุตั Bงแต่ 55 ปี ขึ Bนไป 

พบว่า ภาวะสุขภาพมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบ ต่อการออกจากการทํางานอาสา ซึ#งแสดงให้เห็นว่า 

อาสาสมคัรที#มีภาวะสขุภาพที#ดี จะสง่ผลให้การออกจากการทํางานอาสาลดลง หรือทําให้อาสาสมัคร

ยงัคงอยูใ่นงานอาสาอยา่งตอ่เนื#องมากยิ#งขึ Bน และสอดคล้องกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพของ บราวห์ 

และคนอื#นๆ (Brown; et al. 2011) ได้ทําการศกึษาเชิงคุณภาพของการเป็นอาสาสมัครของผู้สงูอายุ โดย

วิธีการสร้างทฤษฎีจากฐานราก (Grounded Theory Study) เพื#ออธิบายและทําความเข้าใจใน

กระบวนการ การเข้าสูก่ารเป็นอาสาสมคัรของผู้สงูอาย ุทั Bงนี Bการวิจัยดงักลา่วได้ข้อค้นพบ และอธิบายถึง

สาเหตขุองการเข้าสูก่ารเป็นอาสาสมคัรของผู้สงูอาย ุวา่สาเหตปุระการหนึ#งที#สง่ผลตอ่การเป็นอาสาสมัคร 

และการคงอยูใ่นการทํางานอาสาสมคัร คือ ภาวะสขุภาพ และความสามารถทางกาย ยิ#งผู้สงูอายุมีภาวะ

สขุภาพ รวมถึงความสามารถทางกาย ดีมากเทา่ไร ก็จะสง่ผลให้เข้าสูก่ารเป็นอาสาสมคัร และทํากิจกรรม

อาสาอยา่งตอ่เนื#อง ในทางตรงข้าม ถ้าผู้สงูอายมีุภาวะสขุภาพ รวมถึงความสามารถทางกาย ที#ไม่ดีเท่าไร 

ก็จะเป็นปัจจยัที#ขดัขวางการเป็นอาสาสมคัรและการทํางานอาสาได้เช่นกนั 

 ผลการวิจัย พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ สุขภาวะ 

และมีอิทธิทางอ้อมต่อการคงอยู่ในการทาํงานอาสา ผ่านสุขภาวะ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�

ระดับ 0.05 ผลการวิจยัดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ หากบุคคลมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ในระดบัสงูก็จะ

ยิ#งสง่ผลให้เป็นผู้ ที#มีสุขภาวะที#ดีขึ Bน ทั Bงสขุภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สขุภาวะทางสงัคม และสุข

ภาวะทางปัญญา  ซึ#งทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก เป็นจิตลักษณะของบุคคล ที#ประกอบด้วย การรับรู้

ความสามารถของตน ความหวงั การมองโลกในแง่ดี และความหยุ่นตวั ผู้ ที#มีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 

จะมีแรงจูงใจทางบวกจะสง่ผลให้มีสมรรถภาพทางจิตใจที#ยืดหยุ่น มีสติ มีพลงัใจทางบวก (Luthans; 
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Youssef; & Avolio. 2007) และยงัช่วยป้องกนัจากความเจ็บป่วยทั Bงทางด้านจิตใจ และด้านร่างกายได้ 

(Hmielesk; & car, 2007)  โดยที#จิตวิทยาเชิงบวก ยงัมุ่งเน้นการพฒันาความเข้มแข็งด้านจิตใจของ

บุคคล รวมทั Bงมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที#ดีและป้องกันปัญหาที#เกิดขึ Bนในชีวิต (พัชราภรณ์ ศรีสวสัดิ;. 

2555: 34) ทั Bงนี B หากบุคคลมีสขุภาวะที#สมบูรณ์ จะสง่ผลถึงความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวนั 

ความสามารถในการทํางานตา่งๆ (O’Donnell. 1986; วิชยั โชควิวฒัน์. 2552) รวมถึง ความสามารถใน

การทํากิจกรรมอาสาเพื#อสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคมอย่างต่อเนื#อง บุคคลที#มีสขุภาพดี จึงมีศกัยภาพ 

ที#จะก้าวหน้าในทิศทางที# ต้องการและในระดับสูงขึ Bนได้ตลอดช่วงชีวิต ตามศักยภาพที# มีอยู่  

(พรสขุ หุ่นนิรันดร์. 2545) ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ซิน และ ไลยูโบเมอร์สกี B 

(Sin; & Lyubomirsky. 2009) ได้ทําการสงัเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน จากงานวิจัย

จํานวน 51 เรื#อง พบวา่ มีงานวิจยัที#ศกึษาอิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก ซึ#งสง่ผลตอ่การพฒันาสขุภาวะ 

และภาวะซมึเศร้า จํานวน 49 เรื#อง มีคา่ขนาดอิทธิพลแบบไม่ถ่วงนํ Bาหนกัเฉลี#ยเท่ากับ 0.29 และ 0.31 

ตามลําดบั แสดงให้เห็นว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะ อย่างชัดเจน และ

สอดคล้องกับ การวิจัยของ อเวย์ และคณะ (Avey; et al., 2011) ที#ได้ทําการสงัเคราะห์งานวิจัยด้วย

การวิเคราะห์อภิมานเช่นกนั พบวา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี#ย ของงานวิจัยที#ศึกษาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที#

สง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต มีคา่เท่ากับ 0.40 แสดงให้เห็นว่ายิ#งบุคคลมีทุนทางจิตวิทยาสงูเท่าไรก็จะยิ#ง

ทําให้มีสขุภาวะทางจิตดีขึ Bนมากเทา่นั Bน และในทางตรงข้าม  ยงัพบวา่ ขนาดอิทธิพลเฉลี#ยของงานวิจัย

ที#ศึกษาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ที#ส่งผลต่อความเครียดหรือความวิตกกังวล มีค่าเท่ากับ -0.20  

แสดงว่า ยิ#งบุคคลมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกสูงมากเท่าไร ก็จะยิ#งทําให้มีความเครียดหรือความ 

วิตกกงัวลลดน้อยลงหรือสง่ผลให้บุคคลนั Bนมีสขุภาวะทางจิตดีขึ Bนเทา่นั Bน  

2. ผลการทดสอบเพื#อเปรียบเทียบรูปแบบของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรม

อาสา ที#สง่ผลตอ่การคงอยูใ่นการทํางานอาสา ระหวา่งกลุม่บุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั และ

กลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอาย ุพบวา่ รูปแบบความสมัพนัธ์มีลกัษณะเป็นแบบเดียวกัน หรือมี

ความไม่แปรเปลี#ยนของรูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่  แต่มีความแตกต่างของค่าสมัประสิทธิ;

อิทธิพลของตวัแปรแฝงภายในที#สง่ผลต่อตวัแปรแฝงภายใน ทั Bงนี B เมื#อพิจารณาความแตกต่างของค่า

อิทธิพลของตัวแปรที#มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ที#กลุ่มบุคลากรที#ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลยั มีความเข้มข้นของขนาดอิทธิพลสงูกว่า กลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ ได้แก่ 

อิทธิพลจากตวัแปรการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม และตวัแปรพฤติกรรมอาสา อาจเนื#องมาจากกลุม่

บุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั ซึ#งถือว่าเป็นบุคคลวยักลางคน บุคคลวัยนี Bจะมีความสนใจใน

เรื#องต่างๆ ลกึซึ Bงเป็นพิเศษ และจริงจัง อาจสนใจในเรื#องการช่วยงานสงัคมอย่างมาก บางคนทํางาน

อดิเรกต่างๆ เพื#อเป็นการสร้างความสุขให้แก่ตนเอง และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมตามอัตภาพ  
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(สชุา จนัทน์เอม. 2542: 175) บุคคลในวยักลางคนเมื#อเทียบกบัวยัเกษียณอายแุล้ว ถือได้ว่าเป็นวยัที#มี

ความเสื#อมถอยของสขุภาพร่างกายน้อยกวา่ อาจเป็นสิ#งที#ทําให้ได้รับการสนบัสนุนจากบุคคลรอบข้าง

มากกว่าบุคคลวัยเกษียณ ในการทํากิจกรรมที#เป็นประโยชน์ต่อสงัคม เพราะไม่ต้องคอยกังวลเรื# อง

เกี#ยวกับสขุภาพมากนกั จึงทําให้ทํางานอาสาได้อย่างต่อเนื#องยาวนาน  สว่นตวัแปรที#มีความเข็มข้น

ของขนาดอิทธิพล ที#กลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ มีความเข้มข้นของขนาดอิทธิพลสงูกว่า

กลุม่บุคลากรที#ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั คือ อิทธิพลจากตวัแปรสขุภาวะ ข้อค้นพบดงักลา่วอธิบาย

ได้ด้วยแนวคิดของการมีสขุภาวะหรือสขุภาพที#ดี โดยการมีสขุภาวะที#ดีนั Bน จะมีสว่นช่วยให้บุคคลวัย

เกษียณมีความสุข เกิดความรู้สึกมันใจในการที#จะทํากิจกรรมต่างๆ ขณะเดียวกัน  ยังพบว่า

ประสทิธิภาพทางร่างกายของบุคคลจะอยูใ่นระดบัสงูสดุ เมื#อบุคคลมีอายุประมาณ 25 ปี หลงัจากนั Bน

ประสิทธิภาพทางร่างกายจะลดลงเป็นลําดบั ทั Bงนี B เมื#อก้าวเข้าสูว่ยัสงูอายุหรือวยัเกษียณ จึงควรต้อง

เตรียมใจให้พร้อมสําหรับสมรรถภาพร่างกายที#มีการเสื#อมถอย (อุบลรัตน์  เพ็งสถิตย์. 2554: 307)  

และจากการวิจัยยงัพบว่า สิ#งที#วยัเกษียณอายุ กลวัมากที#สุดหลงัเกษียณ คือ ความกลวัการเจ็บป่วย 

(รีดเดอร์ไดเจสต์. 2542: 302 อ้างอิงจาก ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2549: 557) ดงันั Bนบุคคลวยัเกษียณจึง

ให้ความสนใจในลกัษณะทางร่างกาย ตลอดจนสขุภาพทางร่างกายของตนเอง ต้องการให้ตนมีสขุภาพ

ที#แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา จึงสง่ผลต่อความสนใจในกิจกรรมสนัทนาการ รวมถึงการทํางานอาสาด้วย 

(อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์. 2554: 319) และเมื#อพิจารณาความตา่งของคา่เฉลี#ยตวัแปรแฝง พบว่า ตวัแปรที#

มีคา่เฉลี#ยแตกตา่งกนัระหวา่งกลุม่ คือ ตวัแปรการคงอยูใ่นการทํางานอาสา โดยในกลุม่ของบุคลากรที#

ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัมีค่าสูงกว่ากลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอายุ ทั Bงนี Bอาจเนื#องมาจาก

พัฒนาการทางด้านร่ายกายของบุคคลในวัยต่างๆ สุขภาพนั Bนจะเริ#มเสื#อมถอยลงตามวัย ความ

กระฉบักระเฉงของร่างกายจะมีสงูสดุในช่วงอายุ 20 – 35 ปี ต่อจากนั Bนพลงัจะค่อยๆ ลดลงทีละน้อย 

(สชุา จนัทน์เอม. 2542: 169) ความเสื#อมถอยของร่างกายดงักลา่ว อาจเป็นเงือนไขประการหนึ#งที#ทํา

ให้บุคลากรมหาวิทยาลยัวัยเกษียณอายุ คงอยู่ในการทํางานอาสาน้อยกว่า บุคลากรที#ปฏิบติังานใน

มหาวิทยาลยั ซึ#งเป็นบุคลากรที#อยูใ่นช่วงวยัทํางาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื�อการนําไปใช้ประโยชน์      

1. ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์จากการทํางานอาสา หรือพฤติกรรมอาสา เป็น

ปัจจัยเงื#อนไขหนึ#งที#ทําให้บุคคลยังคงทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง การได้ร่วมเป็นอาสาสมัครและได้

ทํางานอาสาร่วมกับผู้ อื#นนั Bน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครและต่อสังคมโดยรวม ดัง นั Bน 

หน่วยงานต่างๆ ทั Bงภาครัฐ และเอกชน เช่น มหาวิทยาลยั หน่วยงานระดบักระทรวง ควรผลกัดนัในเชิง
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นโยบาย เพื#อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลเข้าสูเ่ส้นทางของการทํางานอาสาสมัครให้มากขึ Bน ตามความ

พร้อม ศกัยภาพ ความสามารถ ของบุคคล และควรสนบัสนุนให้เกิด กลุม่/ชมรม ที#ทํากิจกรรมอาสาขึ Bน

ภายในองค์กร เพื#อเป็นช่องทางให้คนภายในองค์กรได้ร่วมทํากิจกรรม และเกิดประสบการณ์จากงาน

อาสา ซึ#งจะเป็นจุดเริ#มต้นของการสร้างทรัพยากรบุคคลด้านอาสาสมัคร ที#จะนําไปสูก่ารเป็นอาสาสมัคร

ที#ยั#งยืนในอนาคต ตอ่ไป 

2. ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ระยะที# 1 แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของงานอาสา การที#บุคคล

เข้ามาเกี#ยวข้องเป็นอาสาสมคัรจะสง่ผลประโยชน์ต่อตวับุคคล ขณะเดียวกันสงัคมก็ได้รับประโยชน์จาก

ความทุ่มเทของอาสาสมัคร และผลจากการวิจัย ในระยะที# 1 พบตวัแปรสาเหตุที#ส่งผลต่อพฤติกรรม

อาสา ได้แก่ การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม สุขภาวะ และแรงจูงใจอาสา และพบตัวแปรสาเหตุที#

สง่ผลตอ่การคงอยู่ในการทํางานอาสา ได้แก่ พฤติกรรมอาสา การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม และสขุ

ภาวะ ข้อค้นพบดังกลา่วจะเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลยั หน่วยภาครัฐ และ

หน่วยงานภาคเอกชน นําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเพื#อสร้างความพร้อม ส่งเสริม หรือสร้างโปรแกรม

พฒันา ให้เกิดคุณลกัษณะตามลกัษณะของตวัแปรสาเหตุนั Bนๆขึ Bนในตวับุคคล เพื#อพฒันาบุคคลให้ร่วม

ทํากิจกรรมอาสา และสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคม  

3. ผลการวิจยัพบวา่ ทนุทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางตรงตอ่ สขุภาวะของบุคคล และมี

อิทธิพลทางอ้อมตอ่การคงอยู่ในการทํางานอาสา ซึ#งทนุทางจิตวิทยาเชิงบวกนั Bนเป็นจุดแข็งของบุคคล 

ผลการวิจยัหลายเรื#องได้แสดงให้เห็นวา่กระบวนการปรับเปลี#ยนที#วิธีคิดโดยใช้จุดแข็งภายในตวับุคคล            

จะช่วยลดผลลพัธ์ที#ไม่พึ#งประสงค์ การพฒันาให้เกิดทนุทางจิตวิทยาเชิงบวกในบุคคลทั Bง 4 ด้าน ได้แก่ 

ความหยุ่นตวั ความหวงั การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการมองโลกในแง่ดี ให้มากขึ Bนในตัว

บุคคลจะส่งผลให้บุคคลนั Bน ประสบผลสําเร็จในสิ#งที#ทําอยู่ เกิดพฤติกรรมทางบวกในการทํางาน  

มีความพึงพอใจ มีความสุขในการทํางาน ดังนั Bน หน่วยงานที#เกี#ยวข้อง เช่น หน่วยงานด้านสขุภาพ 

หนว่ยงานด้านการพฒันาศกัยภาพมนุษย์ ควรนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสง่เสริมและพฒันา

ให้เกิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกขึ Bนในตัวบุคคล เช่น การมอบหมายงานรับผิดชอบให้สอดคล้องกับ

ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที#ก่อให้เกิด

ความสมัพนัธ์อนัดีของคนในองค์กร การสนบัสนุนให้เกิดกิจกรรมที#กระตุ้นให้บุคลากรได้แสดงความรู้

ความสามารถที#มีอยู ่สร้างช่องทางของการพฒันาองค์กรที#มีพื Bนฐานมาจากความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการแก้ไข ของบุคลากรในองค์กร เป็นต้น ซึ#งกิจกรรมเหล่านี Bเป็นกิจกรรมที#กระตุ้นให้เกิดทุน

ทางจิตวิทยาเชิงบวกในบุคคล สง่ผลให้บุคคลมีสขุภาวะที#ดี ช่วยป้องกันจากความเจ็บป่วยทั Bงทางด้าน

จิตใจ และด้านร่างกายได้ นําไปสูค่วามสามารถในการใช้ชีวิตประจําวนั รวมถึงความสามารถในการ

ร่วมทํากิจกรรมอาสาได้อยา่งตอ่เนื#อง 
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4.  ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ ในระยะที# 1 กลุม่ผู้ให้ข้อมลูสาํคญัยืนยนัถึงประโยชน์ที#ได้รับจาก

การทํางานอาสาที#มีต่อตนเอง ว่าก่อให้เกิด ความสุข ความภาคภูมิใจ ได้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ อื#น 

เข้าใจสงัคม มีสขุภาพกายสขุภาพจิตที#แข็งแรง ดงันั Bน องค์กรที#เกี#ยวข้องทางด้านสขุภาพ เช่น กระทรวง

สาธารณสขุ สาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ควรสนบัสนุนสง่เสริมให้บุคคล

ได้เข้าทํางานอาสาให้มากยิ#งขึ Bน ขยายกิจกรรมการสง่เสริมให้เกิดขึ Bนในวงกว้างจนถึงระดบัชุมชน ให้

บุคคลในชุมชนได้ร่วมทํางานอาสาตามความพร้อม ศกัยภาพ และความสามารถ ให้เป็นรูปธรรม เช่น 

กิจกรรมอาสาบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกลุ่มแม่บ้าน กิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือสงัคมของกลุ่ม

ผู้สงูอาย ุกิจกรรมการสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมของกลุม่เยาวชน เป็นต้น นอกจากนั Bน เมื#อพิจารณาถึง

ประโยชน์ที#ได้รับจากงานอาสาที#มีต่อตัวอาสาสมัครแล้ว จะเป็นสิ#งที#ช่วยให้กับบุคคลที#ยังไม่เคยได้

ทํางานอาสา ใช้เป็นแนวทางในการตดัสนิใจเข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสา โดยเฉพาะอย่างยิ#งในกลุม่

คนวยัสงูอาย ุ

5. ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี#ยนของรูปแบบความสมัพันธ์ ระหว่างกลุ่มบุคลากรที#

ทํางานในมหาวิทยาลยัภาครัฐ ที#ตั Bงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ภาครัฐ ที#ตั Bงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที#เกษียณอายุแล้ว พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ไม่มีความ

แปรเปลี#ยนด้านรูปแบบ สว่นผลการทดสอบความไม่แปรเปลี#ยนของค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพลระหว่าง 

ตัวแปรในรูปแบบความสัมพันธ์ พบว่า มีความแปรเปลี#ยนของค่าสมัประสิทธิ; อิทธิพลในเมทริกซ์

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรภายในที#สง่ผลต่อตัวแปรแฝงภายใน คือ ตวัแปรพฤติกรรมอาสาที#สง่ผลต่อ

การคงอยู่ในการทํางานอาสา พบว่ากลุม่บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลยัภาครัฐ มีค่าสมัประสิทธิ;

อิทธิพลมากกวา่กลุม่บุคลากรของมหาวิทยาลยัภาครัฐเกษียณอายุ และตวัแปรสขุภาวะที#สง่ผลต่อการ

คงอยู่ในการทํางานอาสา กลุม่บุคลากรของมหาวิทยาลยัภาครัฐเกษียณอายุ มีค่าสมัประสิทธิ;อิทธิพล

มากกวา่ กลุม่บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลยัภาครัฐ ดงันั Bน ในการสง่เสริมให้บุคคลได้เข้าสูเ่ส้นทาง

การทํางานอาสา ในกลุม่บุคลากรของมหาวิทยาลยัภาครัฐเกษียณอายุ ให้ทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง 

การเสริมสร้างสขุภาวะที#สมบูรณ์แข็งแรง จึงเป็นสิ#งที#หน่วยงานต่างๆ ที#เกี#ยวข้องควรมุ่งเน้น สว่นในกลุม่

บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลยัภาครัฐ ควรมุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกิด กลุ่ม/ชมรม ที#ทํากิจกรรม

อาสาขึ Bนภายในองค์กร เพื#อเป็นช่องทางให้คนภายในองค์กรได้ร่วมทํากิจกรรม และเกิดประสบการณ์

จากงานอาสา ซึ#งจะเป็นจุดเริ#มต้นของการสร้างทรัพยากรบุคคลด้านอาสาสมัคร ที#จะนําไปสูก่ารเป็น

อาสาสมคัรที#ยั#งยืน ตอ่ไป   
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  ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจัยครั?งต่อไป 

1. ผลจากการวิจัยในครั Bงนี B พบว่า ตัวแปรที#ร่วมอธิบายพฤติกรรมอาสา สามารถอธิบาย

ความแปรปรวน ได้ร้อยละ 27.00 และ ตัวแปรที#ร่วมอธิบายการคงอยู่ในการทํางานอาสา สามารถ

อธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 55.00 แสดงว่ายังมีตัวแปรอื#นอีกที#สามารถร่วมอธิบายความ

แปรปรวนของพฤติกรรมอาสา ซึ#งการวิจัยครั Bงนี Bยงัไม่ได้นํามาศึกษา ดงันั Bน ในการวิจัยครั Bงต่อไปควร

พิจารณานําตวัแปรสาเหตุอื#น เช่น ตัวแปรสาเหตุจากทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ตวัแปรจากทฤษฎีการ

กระทําตามแผน เป็นต้น มาอธิบายร่วมด้วย ซึ#งจะทําให้ทราบถึงตวัแปรสาเหตุที#อย่างรอบด้าน นําไปสู่

การพฒันาเสริมสร้างให้เกิดคณุลกัษณะตามตวัแปรสาเหตใุนตวับุคคลได้ครอบคลมุมากยิ#งขึ Bน  

2. ผลการวิจยัครั Bงนี Bชี Bให้เห็นวา่การที#บุคคลจะมี พฤติกรรมอาสา และยงัคงทํางานอาสาเพื#อ

สร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมอยา่งตอ่เนื#องยาวนาน สว่นหนึ#งนั Bนเป็นผลมาจาก เป็นคนที#มีแรงจูงใจอาสา              

มีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และมีสุขภาวะที#ดี ดังนั Bน ควรทําการวิจัยเชิงทดลองหรือสร้างโปรแกรม

พฒันา เพื#อพฒันาให้บุคคลมีคุณลกัษณะตามตวัแปรสาเหตุที#ได้จากการวิจัยครั Bงนี B ซึ#งจะนําไปสูก่าร

เข้าสูเ่ส้นทางการทํางานอาสามากขึ Bน จนก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสงัคมโดยรวมในอนาคต 

ตอ่ไป    

3. การวิจัยครั Bงนี B ในการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาตวัแปรเฉพาะตวัแปรระดับ

บุคคล ซึ#งความเป็นจริงในการวิจยัทางด้านสงัคมสว่นใหญ่ จะมีโครงสร้างของข้อมูลที#เป็นระดบัลดหลั#น

เป็นลําดับขั Bน กรณีของการวิจัยครั Bงนี Bก็เช่นกัน บุคลากรมหาวิทยาลยัแต่ละคนไม่ได้อยู่ตามลําพัง แต่

ทํางานอยู่ในคณะหรือภาควิชาเดียวกัน ซึ#งแต่ละคณะหรือภาควิชาก็อยู่ภายในมหาวิทยาลยัเดียวกัน 

ข้อมลูที#ได้มาจึงมีลกัษณะลดหลั#นกนัเป็นลําดบั ทั Bงข้อมูลระดบักลุม่ และระดบับุคคล ดงันั Bน ในการวิจัย

ครั Bงต่อไป จึงควรออกแบบการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยคํานึงถึงระดับของข้อมูล ด้วย

เทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับ เพื#อให้ได้ผลการวิจัยที#ละเอียดลุ่มลึกและสอดคล้องกับธรรมชาติของ

ข้อมลู     

4. การวิจัยครั Bงนี B ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา 

ของบุคลากรมหาวิทยาลยัภาครัฐ ในรูปแบบของอาสาสมคัรที#เป็นทางการ ที#ทํางานอาสาภายใต้บริบท

องค์กร หรือมลูนิธิ ที#ไม่หวงัผลกําไร และรูปแบบที#ไม่เป็นทางการ ที#เป็นลกัษณะของการช่วยเหลือ การ

ให้บริการผู้ อื#น โดยไม่ได้ทํางานอาสาภายใต้บริบทองค์กรใดๆ ซึ#งรูปแบบดงักลา่วมีบริบทการทํางานที#

ตา่งกนั ปัจจยัสาเหตทีุ#ทําให้ยงัคงอยู่ในการทํางานอาสาอาจต่างกัน ดงันั Bน ในการศึกษาครั Bงต่อไปจึง

ควรพิจารณาศึกษางานอาสาสมัครในรูปแบบใดรูปแบบหนึ#งเป็นการเฉพาะ และควรขยายกลุ่ม

ตวัอยา่งไปยงักลุม่อื#น เช่น กลุม่ที#ทํางานในองค์ภาครัฐ ทั Bงในสว่นกลางและสว่นภูมิภาค กลุม่ที#ทํางาน
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ในองค์กรเอกชน เป็นต้น เพื#อให้สามารถตอบคําถามการวิจัย ให้มีความครอบคลมุและละเอียดมาก

ยิ#งขึ Bน 
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�  พทุธ �  คริสต์   � อิสลาม    � อื#นๆ (กรุณาระบ)ุ.......................... 

4. สถานภาพสมรส 

  �  โสด �  คู ่ �  หม้าย   �  หย่า/แยก 

5. ระดับการศกึษาสูงสุด 

�  ตํ#ากวา่ปริญญาตรี    �  ปริญญาตรี     �  ปริญญาโท     �  ปริญญาเอก  

6. ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน/ตาํแหน่งงานในมหาวทิยาลัยก่อนเกษียณ 

�  บคุลากรสายสนบัสนนุ �  บคุลากรสายวชิาการ 

เรียน  บุคลากรของมหาวิทยาลัยภาครัฐทุกท่าน 

ขอขอบคุณทุกท่านที#เสียสละเวลา ในการตอบแบบสอบถาม ซึ#งแบบสอบถามนี Bมีทั Bงหมด 7 

ตอน ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกตอน และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ ความสมบูรณ์

จากการตอบแบบสอบถามจะ  มีคุณค่าเป็นอย่างยิ�งต่อการวิจัยในครั Bงนี B และขอให้ท่านเชื#อมั#นว่า

คําตอบของทา่น จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนํามาวิเคราะห์ในภาพรวมเทา่นั Bน 

 ขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี B 
          

                                  นายนิพิฐพนธ์ แสงด้วง 

                                   นิสติปริญญาเอก สาขาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ 

                                          สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที� 2 พฤตกิรรมอาสา และการคงอยู่ในการทาํงานอาสา 

 2.1 พฤตกิรรมและการคงอยู่ในการทาํงานอาสา 

คําชี ?แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครื#องหมาย � ลงในช่อง � ที#ตรงกับระดับความเป็น

จริงของท่านมากที#สดุเพียง 1 ตัวเลข และกรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยระดับตัวเลข แทนด้วย

ความหมาย ดงันี B 

� ระดบัการปฏิบัตกิิจกรรมอาสา 

0 1 2 3 4 

(ไม่เคยทําเลย) (ทําปีละ �-� ครั Bง) (ทําปีละ Z-� ครั Bง) (ทําปีละ \-� ครั Bง) (ทําปีละ � ครั Bงขึ Bน

ไป) 

� ระดบัการคงอยู่ในการทํางานอาสา 

0 1 2 3 4 

(ไมเ่คยทําเลย) ทําต่อเนื#องน้อยกวา่ 1 ปี (ทําตอ่เนื#อง 1-2 ปี) (ทําตอ่เนื#อง 3-4 ปี) (ทําต่อเนื#องมากกว่า 5 ปี) 

 

ระดับการปฏบิัตกิิจกรรมอาสา 
กิจกรรมอาสา 

ระดับการคงอยู่ในการทาํงานอาสา 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

     1. ร่วมกิจกรรมบริจาคสิ# งของ อาหาร 

เครื#องนุ่นห่ม ยารักษาโรค แก่ผู้ประสบภัย/ผู้

ตกทกุข์ได้ยาก เช่น นํ Bาท่วม แผน่ดนิไหว เหตุ

เพลงิไหม้ ภยัหนาว เป็นต้น 

     

     2. ร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม ชมรม องค์กร เพื#อ

จัดหาอุปกรณ์ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย/ผู้ตก

ทกุข์ได้ยาก 

     

     3. ร่วมบริจาคเงิน/สิ#งของต่างๆ ผ่านบุคคล/

ก ลุ่ ม / อ ง ค์ ก ร  เ พื# อ นํ า ไ ป ช่ ว ย เ ห ลื อ

ผู้ประสบภยั/ผู้ตกทกุข์ได้ยาก 

     

     4. ร่วมทํากิจกรรมเพื#อช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส 

เช่น คนยากจน/คนเร่ร่อน/เด็กกําพร้า/ผู้พิการ/

ผู้ สูงอายุ/คนไร้สัญชาติ/ผู้ พ้นโทษ/ผู้ ติดเชื Bอ 

HIV/ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ เป็นต้น 

     

     5. อุทิศทรัพยากรที#มีอยู่  เช่น สถานที#  เวลา 

ความรู้ วสัด ุเงิน แรงงาน เป็นต้น เพื#อสนับสนุน

ให้ผู้ อื#นปลอดภัยในชีวิต หรือได้พัฒนาตนเอง

เป็นคนดีของสงัคม โดยไมห่วงัผลตอบแทน 
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ระดับการปฏบิัตกิิจกรรมอาสา 
กิจกรรมอาสา 

ระดับการคงอยู่ในการทาํงานอาสา 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

     6. ร่วมเป็นอาสาสมัคร เพื#อเยี#ยม หรือให้

กําลงัใจแก่ผู้ตกทกุข์ได้ยาก เช่น ผู้ ป่วย ผู้พิการ 

ผู้สงูอาย ุเดก็กําพร้า เป็นต้น 

     

     7. เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ 

หรือสอนในเรื#องที#ตนมีความรู้หรือเชี#ยวชาญ

ให้กบับคุคล/หน่วยงาน โดยไมมี่คา่ตอบแทน 

     

     8. ถ่ า ยท อ ด ปร ะส บ กา รณ์ คว าม รู้ / ใ ห้

คําแนะนําปรึกษาแก่บุคคล เพื#อ ให้ เขา

สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็น

พลเมืองดีและช่วยเหลือตนเอง หรือสงัคมได้ 

     

     9. ช่ วยเหลื อบุคคลที# กํ าลังได้ รับความ

ยากลําบากจากสถานการณ์ประจําวัน เช่น 

ช่วยผู้ด้อยโอกาสข้ามถนน ช่วยยกสิ#งของ ช่วย

นําทาง ช่วยบอกทางแก่นกัท่องเที#ยว เป็นต้น 

     

     10. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยไม่หวัง

ผลตอบแทน เช่น ให้การฝึกอบรม อ่านหนังสือให้

คนตาบอด สอนหนงัสือเดก็เร่ร่อนในมลูนิธิ เป็นต้น 

     

     11. เข้าร่วมรณรงค์ในกิจกรรมเพื#อการ

แก้ไขปัญหาสงัคม เช่น ปัญหาความรุนแรง

ทางสงัคม รณรงค์เพื#อสนัติภาพ ปัญหาโรค

เอดส์  การล่วงละเมิดทาง เพศ ปัญ หา

อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การกระทํา

ผดิกฎหมาย เป็นต้น 

     

     12. เข้าร่วมรณรงค์ในกิจกรรมเกี#ยวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ#งแวดล้อม 

เช่น ลดโลกร้อน   การปลูกป่า ลดการใช้

พลงังาน เป็นต้น 

     

     13. เข้าร่วมรณรงค์ในกิจกรรมเพื#อการแก้ไข

ปัญหาสิ#งแวดล้อม เช่น ปัญหามลพิษทางนํ Bา 

มลพิษทางอากาศ ปัญหาสิ#งแวดล้อมอัน

เนื#องมาจากโรงงานอตุสาหกรรม เป็นต้น 

     

     14. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้บุคคลร่วม      
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ระดับการปฏบิัตกิิจกรรมอาสา 
กิจกรรมอาสา 

ระดับการคงอยู่ในการทาํงานอาสา 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

บริจาคเงินหรือสิ#งของ เ พื#อช่วยเหลือผู้

เดือดร้อน หรือด้อยโอกาสในสังคม เช่น 

ผ้าป่าการศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนในถิ#น

ทรุกนัดาร คา่ยพฒันาท้องถิ#น เป็นต้น 

     15. เข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิพลเมืองที#

กําหนดในรัฐธรรมนูญเพื#อประโยชน์ต่อ

สว่นรวม เช่น ส่งเสริม/สนับสนุนประชาธิปไตย 

การปกป้องสทิธิมนษุยชน เช่นสตรีและเด็ก การ

ป้องกนัการทจุริตตอ่บ้านเมือง เป็นต้น 

     

 

 

 

2.1 ความตั ?งใจคงอยู่ในการทาํงานอาสา 

คําชี ?แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครื#องหมาย � ลงในช่อง � ที#ตรงกับระดับความเป็น

จริงของท่านมากที#สดุเพียง 1 ตัวเลข และกรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยระดับตัวเลข แทนด้วย

ความหมาย ดงันี B 

ระดับความคิดเหน็ 0 1 2 3 4 5 

ความหมาย ไมจ่ริงเลย ไมจ่ริง คอ่นข้างไมจ่ริง คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

 

ข้อความ 
ระดบัของความคิดเหน็ 

0 1 2 3 4 5 

1. ท่านยงัคงที#จะทํากิจกรรมอาสาที#ท่านทําอยู่ ไปจนกว่าจะไม่

สามารถทําได้ 

      

2. ท่านตั Bงใจที#จะทํางานอาสาเพื#อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

ต่อไป 

      

3. แม้ว่าท่านไม่สามารถทํางานอาสาที#เคยทําอยู่ได้ ท่านก็จะ

ทํางานอาสาอย่างอื#นแทน 

      

4. แม้ว่าท่านจะย้ายไปอยู่ที#ไหนก็ตาม ท่านก็จะยังคงหาโอกาส

ทํางานอาสาสมคัรอยู่เหมือนเดิม 

      

 

 

 

กรุณาตอบ และทําเครื#องหมาย � ในช่อง � ทั Bงสองด้าน 
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ตอนที� 3 แรงจงูใจในการทํางานอาสา 

คําชี ?แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครื#องหมาย � ลงในช่อง � ที#ตรงกับระดับความเป็น

จริงของท่าน และกรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยระดบัตวัเลข แทนด้วยความหมาย ดงันี B 

 

ระดับความคิดเหน็ 0 1 2 3 4 5 

ความหมาย ไมจ่ริงเลย ไมจ่ริง คอ่นข้างไมจ่ริง คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

 

ข้อความ 
ระดบัของความคิดเหน็ 

0 1 2 3 4 5 

1. ท่านมีความห่วงใยผู้ที#ด้อยโอกาส       

2. ท่านมีความเห็นใจผู้ประสบปัญหาตา่งๆ       

3. ท่านมีความปรารถนาที#จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ตกทกุข์ได้ยาก       

4. ท่านรู้สกึวา่เป็นเรื#องจําเป็นที#เราควรให้ความช่วยเหลือผู้อื#น       

5. การทํากิจกรรมอาสาทําให้ท่านรู้สกึดีขึ Bน       

6. การทํากิจกรรมอาสาเปิดโอกาสให้ท่านเห็นสิ#งตา่ง  ๆในมมุมองใหม่ๆ       

7. การทํากิจกรรมอาสาทําให้ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจมนุษย์มากขึ Bน       

8. ท่านสามารถเรียนรู้วิธีที#จะติดต่อประสานงานกับบุคคลอื#น ได้จาก

การทํากิจกรรมอาสา 

      

9. การเป็นอาสาสมคัรช่วยสร้างความภาคภมูใิจให้กบัตนเอง       

10. งานอาสาสมคัรทําให้ท่านรู้สึกว่าเป็นคนสําคญั       

11. การร่วมทํากิจกรรมอาสา ทําให้ท่านลืมเรื#องที#ทําให้ไมส่บายใจ       

12. การร่วมทํากิจกรรมอาสา ทําให้ท่านรู้สกึวา่ไมไ่ด้อยู่อย่างโดดเดี#ยว       

13. การร่วมทํากิจกรรมอาสา เป็นวธีิที#ท่านใช้เพื#อหลีกหนีปัญหาตา่งๆ       

14. การร่วมทํากิจกรรมอาสา ทําให้ท่านบรรเทาจากความรู้สึกผิดจาก

เรื#องราวที#ผา่นมาในอดีต 

      

15. ท่านปรารถนาที#จะได้แลกเปลี#ยนพดูคยุกับเพื#อนๆ ด้วยการเข้าร่วม

ทํากิจกรรมอาสา 

      

16. ท่านร่วมทํากิจกรรมอาสา กบัเพื#อน หรือคนสนิท       

17. คนที#ท่านรู้จกัสว่นใหญ่ สนใจทํางานอาสา/กิจกรรมช่วยเหลอืสงัคม       

18. บคุคลที#ท่านสนิทสนมด้วยต่างก็ร่วมทํากิจกรรมช่วยเหลอื

สงัคมด้วยกนั 

      

19. งานอาสาสมคัรเป็นหนทางที#จะได้รู้จกัเพื#อนใหม่       
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ตอนที� 4 สุขภาวะ 

คําชี ?แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครื#องหมาย �ลงในช่อง � ที�ตรงกับความรู้สึกที�เป็น

จริงท่าน และกรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยระดบัตวัเลขแทนด้วยความหมาย ดงันี B 

 

ระดับความคิดเหน็ 0 1 2 3 4 5 

ความหมาย ไมจ่ริงเลย ไมจ่ริง คอ่นข้างไมจ่ริง คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

 

ข้อความ 
ระดบัของความคิดเหน็ 

0 1 2 3 4 5 

1. ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที#ผ่านมา ท่านรู้สึกว่าสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

      

2. ในช่วง 2-3 สปัดาห์ที#ผ่านมา ท่านรู้สึกว่าร่างกายกระปรี#กระ

เป่า ออกแรงแล้วไม่ค่อยรู้สกึเหนื#อย 

      

3. ท่านรู้สกึว่าชีวิตของท่านมีความสขุ สงบดี        

4. ท่านรู้สกึว่าช่วงนี Bท่านมีสมาธิในการทํางาน       

5. ท่านรู้สกึว่าการทําสิ#งใหม่ๆในแต่ละวนั ทําให้ชีวิตไม่น่าเบื#อ       

6. ท่านรู้สกึว่าหากทําใจให้สงบนิ#ง จะช่วยแก้ไขปัญหาที#เข้ามาได้       

7. ท่านจัดสรรเวลาพักผ่อนหรือทํางานอดิเรกร่วมกับเพื#อน หรือ

ครอบครัวได้ 

      

8. ท่านให้ความช่วยเหลอื/ให้คําแนะนําที#เป็นประโยชน์แก่ผู้อื#น       

9. ท่านสามารถทํางานร่วมกบัเพื#อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี       

10. ท่านสามารถแบง่เวลา เพื#อมีสว่นร่วมในการทําประโยชน์ให้กบั

ชมุชน/หน่วยงาน/องค์กร  

 

 

     

11. ท่านพงึพอใจกบัเป้าหมายชีวิตที#ท่านกําหนดไว้       

12. ท่านรู้สกึว่าตนเองมีคณุค่า       

13. ท่านมีความสขุในการดําเนินชีวิต        

14. ท่านพงึพอใจกบัชีวิตที#เป็นอยู่ในปัจจบุนั        

15. ท่านยอมรับจดุเด่นและจดุด้อยของตนเอง        

16. ท่านยินดีกบัความสาํเร็จของผู้อื#น       
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ตอนที� 5 ทุนทางจติวิทยาเชิงบวก 

คําชี ?แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครื#องหมาย �ลงในช่อง � ที�ตรงกับความรู้สึกที�เป็น

จริงท่าน และกรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยระดบัตวัเลขแทนด้วยความหมาย ดงันี B 

 

ระดับความคิดเหน็ 0 1 2 3 4 5 

ความหมาย ไมจ่ริงเลย ไมจ่ริง คอ่นข้างไมจ่ริง คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

 

ข้อความ 
ระดบัของความคิดเหน็ 

0 1 2 3 4 5 

1. ท่านมั#นใจว่าสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที#เกิดกับท่านหรือ

คนรอบข้างเพื#อหาทางแก้ไข 

      

2. ถ้าได้รับมอบหมายให้นําเสนองานในที#ประชุมต่างๆ ท่าน

เชื#อมั#นว่าตนเองจะเป็นตวัแทนในการนําเสนอได้ดี 

      

3. ถ้าต้องพูดคุยถึงประสบการณ์/วิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

ท่านมั#นใจว่าสามารถมีสว่นร่วมในการสนทนานั Bนได้เป็นอย่างดี 

      

4. ท่านมั#นใจว่าสามารถทํางานได้ตามเป้าหมายที#ตั Bงไว้       

5. ท่านมีความมั#นใจในการติดต่อประสานงานกบับคุคลอื#นได้เป็น

อย่างดี 

      

6. ท่านมั#นใจว่าสามารถเตรียมรับความเสี#ยงในการเผชิญกับ

ปัญหาอปุสรรคต่างๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

      

7. เมื#อพบปัญหาในการดําเนินชีวิต ท่านสามารถหาวิธีการต่างๆ 

เพื#อแก้ไขปัญหาที#เกิดขึ Bนได้  

      

8. ปัจจุบันท่านรู้สึกว่าตนเองมีพลังที#จะทํางาน เพื#อให้ไปถึง

เป้าหมายที#ตั Bงไว้ได้ 

 

 

 

 

    

9. ท่านเชื#อว่า ปัญหาทกุอย่าง มีวิธีการแก้ไขอยู่หลากหลายแนวทาง       

10. ขณะนี B ท่านมองว่าตนเองประสบความสาํเร็จในการดําเนินชีวิต       

11. ท่านสามารถคิดหาวิธีการต่างๆ ในการดําเนินชีวิต เพื#อให้บรรลุ

เป้าหมายที#ตั Bงไว้  

      

12. ท่านเชื#อว่าจะเกิดสิ#งดีๆ ในการดําเนินชีวิตท่านในอนาคต       

13. ถงึแม้จะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ Bนในการดําเนินชีวิต แต่ท่านยัง

เชื#อว่าจะต้องมีแต่สิ#งที#ดีๆเกิดขึ Bนกบัท่าน 

      

14. ในการดําเนินชีวิต ย่อมมีสิ#งที#ผิดพลาดเกิดขึ Bนในชีวิตได้เสมอ       
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ข้อความ 
ระดบัของความคิดเหน็ 

0 1 2 3 4 5 

15. ท่านจะมีมมุมองที#ดีในการใช้ชีวิตเสมอ       

16. ท่านมีวิธีคิดในการดําเนินชีวิตว่า "เมื#อผ่านอปุสรรคไปแล้วมักมี

สิ#งดีๆเกิดขึ Bนตามมา" 

      

17. ถึงแม้ว่าจะประสบกับปัญหาต่างๆ ท่านก็ยังสามารถดําเนิน

ชีวิต ทั Bงในด้านครอบครัว และการทํางาน ได้อย่างสมดลุ 

      

18. ท่านสามารถจดัการกบัความเครียดในการดําเนินชีวิตได้ดี       

19. ท่านสามารถอดทนต่อช่วงเวลาที#มีความยากลําบากในการ

ดําเนินชีวิตและผ่านพ้นไปได้ เนื#องจากเคยประสบกับความ

ยากลาํบากเหลา่นี Bมาก่อน 

      

20. ท่านรู้สกึว่าตนเองสามารถรับมือกับปัญหาหลายๆด้านได้ ใน

เวลาเดียวกนั 

      

 

 

ตอนที� 6 การได้รับการสนับสนุนทางสังคม 

คําชี ?แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครื#องหมาย �ลงในช่อง � ที�ตรงกับความรู้สึกที�เป็น

จริงท่าน และกรุณาตอบคําถามทุกข้อ โดยระดบัตวัเลขแทนด้วยความหมาย ดงันี B 

 

ระดับความคิดเหน็ 0 1 2 3 4 5 

ความหมาย ไมจ่ริงเลย ไมจ่ริง คอ่นข้างไมจ่ริง คอ่นข้างจริง จริง จริงที#สดุ 

 

ข้อความ 
ระดบัของความคิดเหน็ 

0 1 2 3 4 5 

1. ครอบครัวแสดงความภาคภมูิใจที#ท่านได้ทํากิจกรรมอาสา       

2. ครอบครัวทําให้ท่านรู้สกึว่าการทํากิจกรรมอาสา เป็นสิ#งที#สร้าง

คณุค่าให้กบัตนเอง 

      

3. ท่านได้รับกําลงัใจจากครอบครัวในการทํากิจกรรมอาสา         

4. ครอบครัวคอยรับฟังเรื#องราวต่างๆ อันเนื#องมาจากการทํา

กิจกรรมอาสาของท่าน 

      

5. ครอบครัวให้ข้อมลูข่าวสารเกี#ยวกบักิจกรรมอาสาต่างๆ แก่ท่าน       

6. ครอบครัวให้ข้อเสนอแนะเกี#ยวกบักิจกรรมอาสาที#ได้ท่านได้ทํา       
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ข้อความ 
ระดบัของความคิดเหน็ 

0 1 2 3 4 5 

อยู่  

7. ท่านร่วมแลกเปลี#ยนข้อมูลข่าวสารเกี#ยวกับการทํากิจกรรม

อาสากบัเพื#อน  

      

8. ท่านได้รับข้อเสนอแนะที#เป็นประโยชน์ต่อการทํากิจกรรมอาสา

จากเพื#อน  

      

9. ท่านและเพื#อนร่วมแลกเปลี#ยนประสบการณ์จากการทํางาน

อาสากนัเสมอ  

      

10. ครอบครัวมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสิ#งต่างๆที#จําเป็นสําหรับ

การทํากิจกรรมอาสาของท่าน 

      

11. เพื#อนของท่าน ให้การสนับสนุนเงิน/วัสดุ/สิ#งของต่างๆ ในการ

ทํากิจกรรมอาสาแก่ท่าน 

      

12. เพื#อนของท่านร่วมทํากิจกรรมอาสากบัท่านเสมอ       
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ภาคผนวก ค 

ผลการทดสอบค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม (Reliability) 
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ผลการทดสอบค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบสอบถาม  
 

ตาราง 15 แสดงคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อคําถามรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) และ 

       คา่ความเชื#อมั#นของแบบสอบถามทั Bงฉบบั และรายองค์ประกอบ ของแบบสอบถามการคงอยู่ในการทํางานอาสา 

 

ข้อคําถาม 

คา่ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อคําถามรายข้อกบัคะแนน

รวม 

ฉบบัทดลองใช้ (n=100) ฉบบัใช้จริง (n=776) 

องค์ประกอบ 1: การคงอยู่ในการทํางานอาสา α=.932 α=.931 

ข้อคําถามข้อที# 1 .594 .536 

ข้อคําถามข้อที# 2 .669 .713 

ข้อคําถามข้อที# 3 .597 .560 

ข้อคําถามข้อที# 4 .677 .703 

ข้อคําถามข้อที# 5 .644 .620 

ข้อคําถามข้อที# 6 .719 .732 

ข้อคําถามข้อที# 7 .661 .666 

ข้อคําถามข้อที# 8 .724 .649 

ข้อคําถามข้อที# 9 .550 .507 

ข้อคําถามข้อที# 10 .682 .707 

ข้อคําถามข้อที# 11 .720 .756 

ข้อคําถามข้อที# 12 .760 .727 

ข้อคําถามข้อที# 13 .731 .721 

ข้อคําถามข้อที# 14 .656 .631 

ข้อคําถามข้อที# 15 .619 .676 

องค์ประกอบ 2: ความตั Bงใจคงอยู่ในการทํางานอาสา α=.927 α=.921 

ข้อคําถามข้อที# 1 .816 .809 

ข้อคําถามข้อที# 2 .914 .871 

ข้อคําถามข้อที# 3 .758 .787 

ข้อคําถามข้อที# 4 .882 .812 

ค่า Cronbach's alpha แบบสอบถามทั ?งฉบับ α=.930 α=.925 

 

 

 



221 

 

ตาราง 16 แสดงคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อคําถามรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) และ 

       คา่ความเชื#อมั#นของแบบสอบถามทั Bงฉบบั และรายองค์ประกอบ ของแบบสอบถามพฤตกิรรมอาสา 

 

ข้อคําถาม 

คา่ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อคําถามรายข้อกบัคะแนน

รวม 

ฉบบัทดลองใช้ (n=100) ฉบบัใช้จริง (n=776) 

องค์ประกอบ 1: การช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก α=.884 α=.891 

ข้อคําถามข้อที# 1 .775 .780 

ข้อคําถามข้อที# 2 .824 .834 

ข้อคําถามข้อที# 3 .697 .707 

ข้อคําถามข้อที# 4 .718 .728 

องค์ประกอบ 2: การช่วยเหลือบริการผู้ อื#นที#ไม่รู้จกั α=.872 α=.880 

ข้อคําถามข้อที# 1 .428 .658 

ข้อคําถามข้อที# 2 .729 .726 

ข้อคําถามข้อที# 3 .729 .741 

ข้อคําถามข้อที# 4 .760 .755 

ข้อคําถามข้อที# 5 .682 .516 

ข้อคําถามข้อที# 6 .720 .738 

องค์ประกอบ 3: กิจกรรมแก้ไขปัญหาสงัคม α=.912 α=.924 

ข้อคําถามข้อที# 1 .818 .825 

ข้อคําถามข้อที# 2 .834 .846 

ข้อคําถามข้อที# 3 .823 .872 

องค์ประกอบ 4: กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วม α=.772 α=.805 

ข้อคําถามข้อที# 1 .639 .679 

ข้อคําถามข้อที# 2 .639 .679 

ค่า Cronbach's alpha แบบสอบถามทั ?งฉบับ α=.933 α=.953 
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ตาราง 17 แสดงคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อคําถามรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) และ 

       คา่ความเชื#อมั#นของแบบสอบถามทั Bงฉบบั และรายองค์ประกอบ ของแบบสอบถามแรงจงูใจอาสา 

 

ข้อคําถาม 

คา่ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อคําถามรายข้อกบัคะแนน

รวม 

ฉบบัทดลองใช้ (n=100) ฉบบัใช้จริง (n=776) 

องค์ประกอบ 1: การให้คณุคา่ α=.917 α=.908 

ข้อคําถามข้อที# 1 .806 .766 

ข้อคําถามข้อที# 2 .834 .801 

ข้อคําถามข้อที# 3 .773 .793 

ข้อคําถามข้อที# 4 .831 .774 

ข้อคําถามข้อที# 5 .712 .713 

องค์ประกอบ 2: การทําความเข้าใจและสนองความต้องการตนเอง α=.877 α=.870 

ข้อคําถามข้อที# 1 .737 .752 

ข้อคําถามข้อที# 2 .751 .748 

ข้อคําถามข้อที# 3 .805 .756 

ข้อคําถามข้อที# 4 .629 .722 

ข้อคําถามข้อที# 5 .645 .545 

องค์ประกอบ 3: การปกป้องตนเอง α=.799 α=.814 

ข้อคําถามข้อที# 1 .584 .622 

ข้อคําถามข้อที# 2 .566 .566 

ข้อคําถามข้อที# 3 .674 .691 

ข้อคําถามข้อที# 4 .633 .672 

องค์ประกอบ 4: การเข้าสงัคม α=.913 α=.891 

ข้อคําถามข้อที# 1 .759 .710 

ข้อคําถามข้อที# 2 .725 .701 

ข้อคําถามข้อที# 3 .822 .756 

ข้อคําถามข้อที# 4 .787 .788 

ข้อคําถามข้อที# 5 .795 .717 

ค่า Cronbach's alpha แบบสอบถามทั ?งฉบับ α=.949 α=.936 
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ตาราง 18  แสดงค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อคําถามรายข้อกบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) และ 

       คา่ความเชื#อมั#นของแบบสอบถามทั Bงฉบบั และรายองค์ประกอบ ของแบบสอบถามสขุภาวะ 

 

ข้อคําถาม 

คา่ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อคําถามรายข้อกบัคะแนน

รวม 

ฉบบัทดลองใช้ (n=100) ฉบบัใช้จริง (n=776) 

องค์ประกอบ 1: สขุภาวะทางกาย α=.846 α=.870 

ข้อคําถามข้อที# 1 .741 .773 

ข้อคําถามข้อที# 2 . 741 .773 

องค์ประกอบ Y: สขุภาวะทางจิต α=.794 α=.726 

ข้อคําถามข้อที# 1 .650 .572 

ข้อคําถามข้อที# 2 .607 .516 

ข้อคําถามข้อที# 3 .510 .482 

ข้อคําถามข้อที# 4 .664 .496 

องค์ประกอบ 3: สขุภาวะทางสงัคม α=.788 α=.743 

ข้อคําถามข้อที# 1 .448 .464 

ข้อคําถามข้อที# 2 .633 .509 

ข้อคําถามข้อที# 3 .623 .579 

ข้อคําถามข้อที# 4 .694 .604 

องค์ประกอบ 4: สขุภาวะทางปัญญา α=.863 α=.892 

ข้อคําถามข้อที# 1 .515 .645 

ข้อคําถามข้อที# 2 .750 .749 

ข้อคําถามข้อที# 3 .760 .804 

ข้อคําถามข้อที# 4 .635 .734 

ข้อคําถามข้อที# 5 .721 .722 

ข้อคําถามข้อที# 6 .598 .627 

ค่า Cronbach's alpha แบบสอบถามทั ?งฉบับ α=.926 α=.911 
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ตาราง 19 แสดงคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อคําถามรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) และ 

       คา่ความเชื#อมั#นของแบบสอบถามทั Bงฉบบั และรายองค์ประกอบ ของแบบสอบถามจิตวทิยาเชิงบวก 

 

ข้อคําถาม 

คา่ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อคําถามรายข้อกบัคะแนน

รวม 

ฉบบัทดลองใช้ (n=100) ฉบบัใช้จริง (n=776) 

องค์ประกอบ 1: การรับรู้ความสามารถของตนเอง α=.909 α=.897 

ข้อคําถามข้อที# 1 .766 .699 

ข้อคําถามข้อที# 2 .825 .744 

ข้อคําถามข้อที# 3 .680 .720 

ข้อคําถามข้อที# 4 .737 .737 

ข้อคําถามข้อที# 5 .746 .745 

ข้อคําถามข้อที# 6 .770 .701 

องค์ประกอบ 2: ความหวงั α=.941 α=.891 

ข้อคําถามข้อที# 1 .789 .723 

ข้อคําถามข้อที# 2 .873 .712 

ข้อคําถามข้อที# 3 .822 .730 

ข้อคําถามข้อที# 4 .840 .715 

ข้อคําถามข้อที# 5 .878 .788 

องค์ประกอบ 3: การมองโลกในแง่ดี α=.873 α=.832 

ข้อคําถามข้อที# 1 .679 .674 

ข้อคําถามข้อที# 2 .763 .710 

ข้อคําถามข้อที# 3 .760 .643 

ข้อคําถามข้อที# 4 .713 .617 

องค์ประกอบ 4: ความหยุ่นตวั α=.842 α=.835 

ข้อคําถามข้อที# 1 .527 .570 

ข้อคําถามข้อที# 2 .658 .456 

ข้อคําถามข้อที# 3 .774 .703 

ข้อคําถามข้อที# 4 .570 .707 

ข้อคําถามข้อที# 5 .724 .670 

ค่า Cronbach's alpha แบบสอบถามทั ?งฉบับ α=.954 α=.948 
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ตาราง 20 แสดงคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อคําถามรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) และ 

       คา่ความเชื#อมั#นของแบบสอบถามทั Bงฉบบั และรายองค์ประกอบ ของแบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทาง  

       สงัคม 

 

ข้อคําถาม 

คา่ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อคําถามรายข้อกบัคะแนน

รวม 

ฉบบัทดลองใช้ (n=100) ฉบบัใช้จริง (n=776) 

องค์ประกอบ 1: การได้รับสนบัสนนุด้านอารมณ์ α=916 α=.899 

ข้อคําถามข้อที# 1 .839 .809 

ข้อคําถามข้อที# 2 .860 .828 

ข้อคําถามข้อที# 3 .814 .770 

องค์ประกอบ 2: การได้รับสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร α=.862 α=.889 

ข้อคําถามข้อที# 1 .723 .670 

ข้อคําถามข้อที# 2 .748 .715 

ข้อคําถามข้อที# 3 .631 .730 

ข้อคําถามข้อที# 4 .608 .689 

ข้อคําถามข้อที# 5 .657 .725 

ข้อคําถามข้อที# 6 .557 .715 

องค์ประกอบ 3: การได้รับสนบัสนนุด้านทรัพยากร  α=.698 α=.753 

ข้อคําถามข้อที# 1 .382 .515 

ข้อคําถามข้อที# 2 .622 .593 

ข้อคําถามข้อที# 3 .563 .643 

ค่า Cronbach's alpha แบบสอบถามทั ?งฉบับ α=.928 α=.934 
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ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดการคงอยู่ในการทาํงานอาสา  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 23 รูปแบบการวดัการคงอยู่ในการทํางานอาสา 
 

ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั รูปแบบการวดัการคงอยู่ในการทํางานอาสา 
 

ข้อคําถาม 
คะแนนมาตรฐานสมัประสทิธิ;องค์ประกอบ (Factor loading) 

องค์ประกอบ 1 การคงอยู่ในการทาํงานอาสา (tim) องค์ประกอบ 2 ความตั Bงใจคงอยู่ในการทํางานอาสา (int) 

ข้อที# 1 0.51* 0.79* 

ข้อที# 2 0.66* 0.86* 

ข้อที# 3 0.54* 0.85* 

ข้อที# 4 0.67* 0.89* 

ข้อที# 5 0.64*  

ข้อที# 6 0.72*  

ข้อที# 7 0.75*  

ข้อที# 8 0.73*  

ข้อที# 9 0.56*  

ข้อที# 10 0.75*  

ข้อที# 11 0.74*  

ข้อที# 12 0.69*  

ข้อที# 13 0.68*  

ข้อที# 14 0.64*  

ข้อที# 15 [.��*  

2� =472.52, df=126, P=0.000, RMSER=0.064, SRMR=0.05, GFI=0.93, CFI=0.98, NFI=0.98 

 

* นยัสําคญัที#ระดบั 0.05 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดพฤติกรรมอาสา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 24 รูปแบบการวดัพฤตกิรรมอาสา 

 

ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั รูปแบบการวดัการคงอยู่ในการทํางานอาสา 

 

ข้อคําถาม 

คะแนนมาตรฐานสมัประสทิธิ;องค์ประกอบ (Factor loading) 

องค์ประกอบ 1:             

การชว่ยเหลือผู้ประสบ

ความทุกข์ยาก (tro) 

องค์ประกอบ 2:             

การชว่ยเหลือบริการ

ผู้ อื#นที#ไมรู้่จกั (sol) 

องค์ประกอบ 3: 

กิจกรรมแก้ไขปัญหา

สงัคม (cam) 

องค์ประกอบ 4: 

กิจกรรมการสร้างการมี

สว่นร่วม (pra) 

ข้อที# 1 0.80* 0.69* 0.96* 0.86* 

ข้อที# 2 0.90* 0.90* 0.86* 0.86* 

ข้อที# 3 0.79* 0.82* 0.89*  

ข้อที# 4 0.84* 0.82*   

ข้อที# 5  0.68*   

2� =141.17, df=57, P=0.000, RMSER=0.046, SRMR=0.019, GFI=0.97, CFI=1.00, NFI=0.99 

 

* นยัสําคญัที#ระดบั 0.05 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดแรงจูงใจอาสา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 25 รูปแบบการวดัแรงจงูใจอาสา 

 

ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั รูปแบบการวดัแรงจงูใจอาสา 

 

ข้อคําถาม 

คะแนนมาตรฐานสมัประสทิธิ;องค์ประกอบ (Factor loading) 

องค์ประกอบ 1:          

การให้คณุคา่ (val) 

องค์ประกอบ 2: การ

ทําความเข้าใจ (und) 

องค์ประกอบ 3: การ

ปกป้องตนเอง (pro) 

องค์ประกอบ 4:        

การเข้าสงัคม (soc) 

ข้อที# 1 0.80* 0.86* 0.85* 0.82* 

ข้อที# 2 0.75* 0.85* 0.89* 0.78* 

ข้อที# 3 0.80* 0.83* 0.52* 0.78* 

ข้อที# 4 0.81* 0.82* 0.50* 0.84* 

ข้อที# 5 0.90* 0.64*  0.83* 

2� =514.34, df=117, P=0.000, RMSER=0.071, SRMR=0.076, GFI=0.93, CFI=0.99, NFI=0.98 

 

* นยัสําคญัที#ระดบั 0.05 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดสุขภาวะ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 26 รูปแบบการวดัสขุภาวะ 
 

ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั รูปแบบการวดัสขุภาวะ 
 

ข้อคําถาม 

คะแนนมาตรฐานสมัประสทิธิ;องค์ประกอบ (Factor loading) 

องค์ประกอบ 1:           

สขุภาวะทางกาย 

(phy) 

องค์ประกอบ 2:           

สขุภาวะทางจิต (emo) 

องค์ประกอบ 3:              

สขุภาวะทางสงัคม 

(soc) 

องค์ประกอบ 4:           

สขุภาวะทางปัญญา 

(win) 

ข้อที# 1 0.91* 0.76* 0.60* 0.72* 

ข้อที# 2 0.85* 0.66* 0.63* 0.81* 

ข้อที# 3  0.53* 0.68* 0.87* 

ข้อที# 4  0.57* 0.72* 0.83* 

ข้อที# 5    0.71* 

ข้อที# 6    0.62* 

2� =208.65, df=86, P=0.000, RMSER=0.061, SRMR=0.044, GFI=0.94, CFI=0.98, NFI=0.97 

 

* นยัสําคญัที#ระดบั 0.05 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดทุนทางจิตวทิยาเชิงบวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 27 รูปแบบการวดัทนุทางจิตวทิยาเชิงบวก 

 

ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั รูปแบบการวดัทางจิตวทิยาเชิงบวก 
 

ข้อคําถาม 

คะแนนมาตรฐานสมัประสทิธิ;องค์ประกอบ (Factor loading) 

องค์ประกอบ 1: การรับรู้

ความสามารถของตนเอง (est) 

องค์ประกอบ 2: 

ความหวงั (hop) 

องค์ประกอบ 3: 

การมองโลกในแงด่ี 

(obt) 

องค์ประกอบ 4: 

ความหยุ่นตวั (res) 

ข้อที# 1 0.76* 0.84* 0.74* 0.76* 

ข้อที# 2 0.79* 0.82* 0.74* 0.82* 

ข้อที# 3 0.84* 0.79* 0.78* 0.87* 

ข้อที# 4 0.83* 0.75* 0.79* 0.74* 

ข้อที# 5 0.84* 0.82*  0.77* 

ข้อที# 6 0.80*    

2� =324.18, df=133, P=0.000, RMSER=0.046, SRMR=0.030, GFI=0.95, CFI=0.99, NFI=0.99 

 

* นยัสําคญัที#ระดบั 0.05 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดการสนับสนุนทางสังคม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 28 รูปแบบการวดัการสนบัสนนุทางสงัคม 
 

ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั รูปแบบการวดัการสนบัสนนุทางสงัคม 
 

ข้อคําถาม 

คะแนนมาตรฐานสมัประสทิธิ;องค์ประกอบ (Factor loading) 

องค์ประกอบ 1: การได้รับ

สนบัสนุนด้านอารมณ์ (psy2) 

องค์ประกอบ 2: การได้รับ

สนบัสนุนด้านข้อมลูขา่วสาร (inf2) 

องค์ประกอบ 3: การได้รับ

สนบัสนุนด้านทรัพยากร (reso2) 

ข้อที# 1 0.84* 0.87* 0.87* 

ข้อที# 2 0.84* 0.88* 0.95* 

ข้อที# 3 0.89* 0.91* 0.88* 

ข้อที# 4  0.81*  

ข้อที# 5  0.80*  

ข้อที# 6  0.53*  

2� =97.08, df=39, P=0.000, RMSER=0.047, SRMR=0.030, GFI=0.98, CFI=1.00, NFI=0.99 
 

* นยัสําคญัที#ระดบั 0.05 
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ภาคผนวก จ 
คาํสั� งวิเคราะห์ข้อมลู 
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คาํสั� งการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมอาสา ที�ส่งผลต่อการคงอยู่
ในการทาํงานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ 

 
Observed Variables 
 tim int tro sol cam par val und pro soc phy emo socc win 
 est hop obt res psy2 inf2 reso2  
 Covariance Matrix from File: D:\thesis_1\total.cov 
 Sample Size = 776 
 Latent Variables 
 inten volun motiv well posit suport  
 Relationships 
 tim = 1.00*inten 
 int = inten 
 tro = 1.00*volun 
 sol cam par = volun 
 val = 1.00*motiv 
 und pro soc = motiv 
 phy = 1.00*well 
 emo socc win = well 
 est = 1.00*posit 
 hop obt res = posit 
 psy2 = 1.00*suport 
 inf2 reso2 = suport 
 inten = volun suport well  
 volun = motiv suport well  
 well = posit  
 Path Diagram 
 Iterations = 250 
 Method of Estimation: Maximum Likelihood 
 LISREL OUTPUT: ME=ML IT=250 EF SC MI 
 
 
 



235 

 

คาํสั� งการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี�ยนของรูปแบบความสัมพนัธ์ ระหว่างกลุ่มบุคลากรที�
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ 

 

Age (กลุม่บุคลากรมหาวิทยาลยัเกษียณอาย)ุ  

TI invariance 

!DA NI=22 NO=386 NG=2 MA=CM 

SY='D:\invariance\ainv.dsf' NG=2 

SE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

20 21 / 

MO NX=11 NY=10 NK=3 NE=3 BE=FU GA=FI PS=SY TE=SY TD=SY  

LE 

well volun inten  

LK 

motive posit social  

FR LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1) LY(6,2) LY(7,2) LY(8,2)  

FR LY(10,3) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) LX(6,2) LX(7,2) LX(8,2)  

FR LX(10,3) LX(11,3) BE(2,1) BE(3,1) BE(3,2) GA(1,2) GA(2,1) GA(2,3)  

FR GA(3,3) 

FR TE(8,7) TD(4,3) TD(3,1) TD(8,7) TE(3,1) TD(11,9) TD(4,1) TE(9,1) TE(10,1) TD(4,2) TD(7,3) 

VA 1.00 LY(1,1) LY(5,2) LY(9,3) LX(1,1) LX(5,2) LX(9,3) 

PD 

OU AM EF FS SC 

Stuff (กลุม่บุคลากรที�ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั)  

!DA NI=22 NO=390 NG=2 MA=CM 

SY='D:\invariance\sinv.dsf' NG=2 

SE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

20 21 / 

MO NX=11 NY=10 NK=3 NE=3 LY=PS LX=PS BE=PS GA=PS PH=PS PS=PS TE=PS TD=PS  

LE 

well volun inten  

LK 

motive posit social  

OU 
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ประวัติย่อผู้ วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 

 

ประวัติย่อผู้ วิจัย 
 

ชื#อ ชื#อสกลุ       นายนิพิฐพนธ์ แสงด้วง 

วนัเดือนปี เกิด       7 ธันวาคม 2516 

ที#อยูปั่จจบุนั       9  หมู่ 11 ตําบลบ้านถิ#น อําเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ 

ตําแหนง่หน้าที#การงานปัจจุบนั       นกัวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ 

สถานที#ปฏิบติังานปัจจุบนั       งานนิเทศและประเมินผล กลุม่งานพฒันายทุธศาสตร์   . 

      สาธารณสขุ สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัแพร่   

ประวติัการศกึษา  

 พ.ศ. 2537       ประกาศนียบตัรสาธารณสขุศาสตร์  

     (เหรียญทอง เรียนดีอนัดบั 1) 

     สาขา สาธารณสขุชุมชน  

     จาก วิทยาลยัการสาธารณสขุสริินธร จงัหวดัพิษณุโลก 

 พ.ศ. 2541        สาธารณสขุศาสตรบณัฑิต (สศ.บ.)  

     สาขา สาธารณสขุศาสตร์  

     จาก มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 พ.ศ. 2550      ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) 

     สาขา การวิจยัและพฒันาท้องถิ#น  

     จาก มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ์ 

 พ.ศ. 2560      ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.)  

     สาขา การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์  

     จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 


