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การวิจัยครั งB นี Bมี วัตถุประสงค์ เพื#อ 1) ทําความเข้ าใจถึงการเข้ าสู่เส้ น ทางการทํางานอาสา
รวมทังเงื
B #อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นเหตุและผลของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครั ฐ 2) พัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของพฤติกรรมอาสา
ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํ างานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ภาครั ฐ และ3) ศึกษาความไม่
แปรเปลี#ย นของรู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ระหว่า งกลุ่ม บุ ค ลากรที# ทํ า งานในมหาวิ ท ยาลัย
และกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ ของมหาวิทยาลัยภาครัฐที#มีที#ตงอยู
ั B ใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร
โดยใช้ ระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสานวิธี แบบสํารวจตามลําดับ แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะ
ที# 1 การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ จํานวน 6 คน ผลการวิจยั
พบว่า บุคคลนันB เริ# มเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา ผ่านช่วงวัยต่างๆ ตั้งแตวัยเด็ก วัยเรียน วัยทํางาน
จนถึงวัยเกษียณ ลักษณะของงานอาสาที่ทําจะสอดคล้ องกับช่วงวัย ศักยภาพ และความสนใจของบุคคล
โดยมีเงื#อนไขที#เป็ นสาเหตุของการทํางานอาสา และยังคงทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง ได้ แก่ เป็ นคนชอบ
ช่วยเหลือผู้อื#น ยึดมัน# ในคําสอนของศาสนา รับรู้วา่ ตนเองมีคณ
ุ ค่าและความสามารถที#จะช่วยเหลือผู้อื# น
ต้ องการเป็ นที#ยอมรับของสังคม ต้ องการก้ าวข้ ามปั ญหาอุปสรรค ต้ องการเรี ยนรู้ ในสิ#งใหม่หรื อสิ#งที#ท้า
ทายความสามารถของตนเอง ต้ องการให้ สงั คมดีขึ Bน ต้ อ งการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ ได้ รับการ
สนับสนุนจากบุคคลรอบข้ าง เป็ นคนที#มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และจากประสบการณ์ และความ
ประทับ ใจที# ไ ด้ จากการทํ า งานอาสา ทังB นี B เมื# อ นํ า เงื# อ นไขดัง กล่า วเที ย บเคี ย งกับ แนวคิ ด ทฤษฎี
ที#เกี#ยวข้ องแล้ ว สามารถเทียบเคียงเข้ ากับตัวแปร เพื#อการประมวลเอกสาร นิยามตัวแปร สร้ างเครื# องมือ
วัด และทดสอบสมมติฐาน ในการวิจัยระยะที# 2 ได้ ดังนี B 1) ตัวแปรแรงจูงใจอาสา 2) ตัวแปรทุนทาง
จิตวิทยา 3) ตัวแปรการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม 4) ตัวแปรสุขภาวะ และ5) ตัวแปรพฤติกรรมอาสา
ระยะที# 2 การวิ จัย เชิ งปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง คื อ บุ คลากรที# ทํ างานในมหาวิ ทยาลัย และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ ของมหาวิทยาลัยภาครั ฐที#มีที#ตงอยู
ั B ่ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน
ทังหมด
B
776 คน โดยทําการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชันB ทําการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม ที#มีค่าความ
เชื# อ มั#นอยู่ร ะหว่าง 0.90 ถึ ง 0.95 และทํา การวิเคราะห์ ข้อ มูลเบื Bองต้ นเพื#อ อธิ บายลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง และลักษณะของตัวแปรที#ใช้ ในการวิจัย ด้ วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ ข้อมูลเพื#อทดสอบ

สมมติฐานการวิจยั ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการโครงสร้ าง ผลการวิจัย พบว่า รู ปแบบความสัมพันธ์
เชิ งสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที#ส่งผลต่อการคงอยู่ใ นการทํ างานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ภาครัฐ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า F2 = 689.22, df= 147, p-value= 0.00,

F2 /df= 4.68, RMSEA= 0.069, SRMR= 0.067, GFI= 0.92, CFI= 0.98, NFI= 0.97 ผลการทดสอบ
เส้ นทางอิทธิพล พบว่า 1) ตัวแปรที#มีอิทธิ พลทางตรงต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ได้ แก่ พฤติกรรม
อาสา สุขภาวะ และการได้ รั บการสนับสนุน ทางสังคม ( β = 0.53, 0.24, 0.14, p-value < 0.05
ตามลํา ดับ) 2) ตัว แปรที# มีอิ ท ธิ พ ลทางอ้ อมต่อการคงอยู่ใ นการทํ างานอาสา ได้ แก่ การได้ รับ การ
สนับสนุนทางสังคม และแรงจูงใจอาสา มี อิ ทธิ พลทางอ้ อมผ่านพฤติกรรมอาสา (β = 0.15, 0.13,
p-value < 0.05 ตามลําดับ) Z) ตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อการคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา ผ่านสุขภาวะ (β = 0.10, p-value < 0.05) 4) ตัวแปรที#มีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรม
อาสา ได้ แก่ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม แรงจูง ใจอาสา และสุขภาวะ (β = 0.28, 0.25, 0.11,
p-value < 0.[\ ตามลําดับ) และ5) ตัวแปรทุนทางจิ ตวิทยาเชิงบวก มีอิ ทธิ พลทางตรงต่อ สุขภาวะ
(β = 0.34, p-value < 0.05) ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี#ยน ของรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุ
พบว่า ไม่แตกต่างกันกลุม่ ระหว่างกลุม่ บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลัย และกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัย
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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 ( F2 = 689.22, df= 147, p-value= 0.00, F2 /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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การวิจยั ครังB นี Bสําเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี เนื#องจากบุคคลหลายฝ่ าย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
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คณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ ที#ให้ ความกรุ ณากับผู้วิจัยเป็ นอย่างยิ#งในการให้ คําปรึ กษาและ
ุ ค่า จนกระทังงานวิ
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1

บทที 1
บทนํา
ภูมิหลัง
“งานอาสาสมัคร” เป็ นงานที#มีคณ
ุ ค่าต่อสังคม บุคคลที#เข้ ามาเป็ นอาสาสมัครนันB ควรแก่การ
ยกย่อ งสรรเสริ ญ โดยเฉพาะในสัง คมไทยยุค ใหม่ ที# มี ค วามหลากหลายทางวัฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ที#
เปลีย# นไปทําให้ เป็ นปั ญหาทางสังคม การที#มีอาสาสมัครเข้ ามาช่วยรัฐบาลบรรเทาปั ญหาของบ้ านเมือง
B
รวมถึงปั ญหาที#เกิดขึ Bนในสังคม นับว่าเป็ นคุณประโยชน์อย่างยิ#ง “งานอาสาสมัคร” เป็ นงานที#สําคัญทังใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ดังจะเห็ นได้ จากองค์ การสหประชาชาติ ได้ กํ า หนดให้ ปี พ.ศ.2544
(ค.ศ.2001) เป็ นปี อาสาสมัครสากล (International Year of Volunteer) หรื อรู้จกั กันในชื#อย่อว่า IYV 2001
เพื#อเน้ นถึงความสําคัญของงานอาสาสมัครและกระตุ้นให้ ผ้ คู นในสังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจและองค์การ
เอกชน ได้ หาแนวทางที#จะส่งเสริ มสนับสนุนยกระดับและสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั งานอาสาสมัครทังใน
B
ระดับบุคคล กลุ่ม และสาธารณชน (ศุ ภรั ตน์ รั ตนมุขย์ . 2548) การประกาศดังกล่าวได้ สร้ างกระแส
การตื#นตัวของการอาสาสมัครไปทัว# โลก สําหรับประเทศไทย ระบบอาสาสมัครได้ กลายเป็ นส่วนหนึ#ง
ของวัฒนธรรมที#มีความชัดเจนยิ#ง โดยเฉพาะในกลุม่ นักเรี ยน นักศึกษา ผ่านวัฒนธรรมค่ายอาสาสมัคร
ต่างๆ ซึง# มีประวัติยาวนานกว่าห้ าสิบปี ซึ#งล้ วนแต่เป็ นกลไกสําคัญในด้ านการยกระดับจิตใจของคนไทย
ให้ มีความเห็นใจและร่ วมช่วยเหลือสังคมตลอดมา (สุนิตย์ เชรษฐาน และ วินย์ เมฆไตรภพ. 2548: 4)
อีกทังB คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติในวันที# 19 ธันวาคม 2543 กําหนดให้ วนั ที# 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ#งตรงกับ
วันคล้ ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ซึ#งรั ฐบาลกําหนดให้ เป็ นวันสังคม
สงเคราะห์ แห่งชาติ ให้ เป็ น “วันอาสาสมัครไทย” และมี มติในวันที# 16 ตุลาคม 2544 เห็นชอบใน
“ปฏิญญาอาสาสมัครไทย” และนโยบายพัฒนางานอาสาสมัคร โดยให้ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
เอกชน และองค์การต่างๆ ส่งเสริ มสนับสนุนให้ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้ าหน้ าที#องค์การ ได้
ปฏิบตั ิงานอาสาสมัครที#เป็ นประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ และในวันที# 30 มกราคม 2550
คณะรัฐมนตรี มี มติ “การให้ และการอาสาช่ วยเหลือสังคมเป็ นวาระแห่ งชาติ ” เพื#อส่งเสริ มและ
ผลักดันความดีที#เป็ นรูปธรรมให้ เกิดขึ Bนทัว# ทังแผ่
B นดิน โดยการร่ วมมือกันทุกภาคส่วน ทังภาครั
B
ฐ สังคม
เอกชน และประกาศให้ ปี 2550 เนื#องในวโรกาสที#พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว พระปรมิ นทรมหา
ภูมิ พ ลอดุล ยเดช ทรงมี พ ระชนมพรรษา 80 พรรษา “เป็ นปี แห่ ง การให้ แ ละช่ ว ยเหลื อ สั ง คม”
(ประวิช จรดํา. 2551) จะเห็นได้ วา่ งานอาสาสมัครเป็ นงานที#มีความสําคัญ และผู้ที#เป็ นอาสาสมัครจึง
เป็ นบุคคลที#มีเกียรติและศักดิ;ศรี เป็ นที#ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล

2
การทํางานอาสา หรื องานอาสาสมัคร เป็ นชนิดหนึ#งของการช่วยเหลือ สังคม (Pro-social
Behavior) มีลกั ษณะของการทํางานที#แตกต่างจากงานโดยทัว# ไป งานอาสาเป็ นงานที#สร้ างประโยชน์
ให้ แก่บุคคลอื#น กลุม่ บุคคล ชุมชน รวมถึงสังคมโดยรวม เป็ นรู ปแบบการทํางานที#เกิดจากความสมัคร
ใจ ความเต็มใจ ทํางานด้ วยความเสียสละ โดยปราศจากค่าตอบแทนที#เป็ นตัวเงิน ผลที#ได้ คือความ
ภาคภู มิ ใ จ ความสุ ข ทางใจ อั น ได้ จากการช่ ว ยเหลื อ สั ง คม (สมศั ก ดิ; ศรี สั น ติ สุ ข . 2542;
สมพร เพทสิทธา. 2544; ศุภ รั ต น์ รั ต นมุขย์ . 2548; ปฏิญ ญาอาสาสมัครไทย, 2544; Cnaan;
Handy; & Wadsworth. 1996; Wilson. 2000; Ramona. 2009) ทังนี
B Bอาสาสมัครแบ่งได้ เป็ น 2
ประเภท ตามโครงสร้ างของการทํางานอาสา คือ อาสาสมัครที#เป็ นทางการ (Formal Volunteering) เป็ น
การทํางานอาสาภายใต้ บริ บทองค์ กร หรื อมูลนิธิ ที#ไม่หวังผลกํ าไร และอาสาสมัครที#ไม่เป็ นทางการ
(Informal Volunteering) เป็ นลักษณะของการช่วยเหลือ การให้ บริ การผู้อื# น โดยไม่ได้ ทํางานอาสา
ภายใต้ บริ บทองค์กรใดๆ (Cnaan; Handy; & Wadsworth. 1996; Wilson; & Musick. 1997; Carson.
2000; Ramona. 2009) ซึ#งบทบาทของอาสาสมัครในสังคมไทยนันB ประกอบด้ วย 1) บทบาทในด้ าน
สังคมสงเคราะห์ เป็ นบทบาทของอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้ อนประเภท
ต่างๆ เช่น ทหาร ตํารวจ ที#ได้ รับบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้ าที# และผู้เจ็บป่ วยที#รักษาตัวที#โรงพยาบาล
ผู้ป ระสบภัย คนพิ ก าร เด็ ก เร่ ร่ อ น คนไร้ ที# พึ# ง ผู้ สูง อายุ เป็ นต้ น อาสาสมั ค รจะเข้ า ไปช่ ว ยในการ
รักษาพยาบาลช่วยเป็ นเพื#อนช่วยให้ คําปรึ กษา และกําลังใจช่วยให้ มีความสุขและความหวัง 2) บทบาท
ในการแก้ ไขปั ญหาสังคม เช่น การร่ วมรณรงค์ และร่ วมโครงการเกี# ยวกับการป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
สังคม เป็ นต้ น 3) บทบาทในการพัฒนาสังคม ซึง# เป็ นบทบาทในการพัฒนากลุม่ คนให้ เป็ นคนที#มีคุณภาพ
และคุณธรรม 4) บทบาทในการพัฒนาองค์ การ เป็ นการร่ วมบริ หารงานกับองค์กรเอกชน เช่ น มูลนิธิ
สมาคม ด้ วยความรู้ ความสามารถ และความเสียสละ ทําให้ องค์กรมีบทบาทสําคัญในการทําประโยชน์
แก่ ประชาชน สังคม และประเทศชาติ และ5) บทบาทในการส่งเสริ มความมั#นคง เป็ นบทบาทของ
อาสาสมัครในการรักษาและส่งเสริ มความมั#นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข เช่น ลูกเสือชาวบ้ าน อาสาสมัครรักษาดินแดนไทย อาสา
ป้องกันชาติ เป็ นต้ น (สมพร เทพสิทธา. 2544: 20-25)
จากบทบาทของอาสาสมัครดัง กล่า ว จะเห็นได้ ว่าการที#บุ คคลได้ เข้ าสู่สภาวะความเป็ น
อาสาสมัคร อาจเป็ นอาสาสมัครที#เป็ นทางการ หรื ออาสาสมัครที#ไม่เป็ นทางการ ทํางานอาสาสมัครอย่างเต็ม
B อตัวอาสาสมัครเอง
เวลา หรื อชัว# ขณะที#มีเวลาว่าง ต่างก็เป็ นสิง# ที#ก่อให้ เกิดประโยชน์อย่างมากมาย ทังต่
และสังคมส่วนรวม นักวิชาการในหลายประเทศได้ ทําการศึกษาถึงประโยชน์ของการเป็ นอาสาสมัคร
พบว่า การเข้ ามาเกี#ยวข้ องเป็ นอาสาสมัครจะส่งผลประโยชน์ตอ่ ตัวอาสาสมัครเอง ขณะเดียวกันสังคม
ก็ยงั ได้ รับประโยชน์จากความทุม่ เทของอาสาสมัคร สามารถประเมินเป็ นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ อย่าง
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มหาศาล (สุนิตย์ เชรษฐาน และ วินย์ เมฆไตรภพ. 2548) ส่วนประโยชน์ที#ตวั อาสาสมัครได้ รับจากการ
ทํางานอาสานันB อาทิเช่น การทํางานอาสาก่อให้ เกิ ดการพัฒนาสภาวะจิ ตใจและอารมณ์ ให้ มีความ
มั#นคงสูงขึ Bน ทําให้ ร้ ู สึกว่าชีวิตตนเองมี ค่ามี ประโยชน์ต่อ ผู้อื#นและสังคม ซึ#งเป็ นความรู้ สึกเชิงบวกต่อ
ตนเองในกลุม่ คนทุกช่วงวัย ได้ เรี ยนรู้ ความรู้ และทักษะการทํางานใหม่ๆ ได้ หลุดพ้ นจากความซํ Bาซาก
จําเจในชี วิต ได้ เพื#อนใหม่ๆ เครื อข่ายความสัมพันธ์ ใหม่ๆ ได้ เรี ยนรู้ การให้ ความเคารพต่อผู้อื# น ได้
พัฒนาภาวะความเป็ นผู้นําให้ กับตนเอง รวมถึงได้ พัฒนาการเป็ นพลเมื องที#มีคุณภาพของประเทศ
(ศุภรัตน์ รัตนมุขย์. 2548: 5-7) ในขณะที#การศึกษาของ European Foundation for the Improvement
of Living and Working Condition (2011) พบว่า ปั จจัยที#ทําให้ ผ้ สู งู อายุควรจะทํางานอาสาสมัคร คือ
การมีโอกาสได้ ใช้ ทกั ษะที#มีอยู่ การคงไว้ และการพัฒนาเครื อข่ายทางสังคม การลดการแยกตัวจาก
สังคม การเพิ#มการยอมรับนับถือตนเอง และพบว่า โดยทัว# ไปผู้สงู อายุที#ทํางานอาสาสมัครจะระบุถึง
ประโยชน์ที#ได้ รับจากการทํางานอาสา คือ การได้ ช่วยเหลือชุมชน และการได้ ช่วยเหลือสังคมโดยทัว# ไป
จะเห็นได้ วา่ คุณค่าและประโยชน์ที#ได้ รับจากการการทํางานอาสาดังกล่าว องค์กร หน่วยงานที#เกี#ยวข้ อง
ต่างๆ จึงควรที#จะส่ง เสริ มให้ มี การสร้ างกิ จกรรมอาสาสมัค รให้ มากขึนB (ศุภ รั ตน์ รั ตนมุขย์ . 2548)
โดยเฉพาะอย่างยิ#งในกลุม่ อาสาสมัครวัยสูงอายุ เพื#อให้ เป็ นผู้สงู อายุที#มีศกั ยภาพ สามารถพึ#งพาตนเอง
ได้ ช่วยเหลือผู้สงู อายุด้วยกันได้ และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกับประชากรวัยต่างๆในสังคม
อีกทังยั
B งเป็ นไปตามความความมุ่งหวังขององค์ การอนามัยโลก ในประเด็น “การสร้ างพฤฒิพลั ง ”
(Active Aging) ซึง# เป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ สู งู อายุที#มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญา
ที#มีอยูป่ ระกอบกับร่างกายที#ยงั แข็งแรง เข้ ามามีสว่ นร่วมในการทําประโยชน์เพื#อสังคม (รวี สัจจโสภณ.
2556) ทังB นี ใB นประเทศที# พัฒนาแล้ วมองว่ากลุ่ม ผู้สูงอายุเ ป็ นทรั พ ยากรอันมี ค่า ของประเทศ และ
ัB
อม การทํางานอาสาสมัครจึงเป็ นกิจกรรม
สามารถสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ทงทางตรงและทางอ้
หนึง# ที#ช่วยเสริ มสร้ างพฤฒิพลังให้ กบั ผู้สงู อายุ โดยเฉพาะกลุม่ ผู้ที#เพิ#งเกษียณอายุจากการทํางาน ที#ยั งมี
ความพร้ อมในการทํ า กิ จ กรรมต่า งๆ นอกเหนื อ จากการดูแ ลตนเองและครอบครั ว ซึ#งการทํ างาน
อาสาสมัครมิได้ เป็ นไปเพื#อการเลี Bยงชีพ แต่เป็ นการหล่อเลี Bยงจิตใจให้ สามารถดํารงชีวิตหลังเกษี ยณได้
อย่างภาคภูมิใจ มีเกียรติมีศกั ดิ;ศรี ทําให้ ผ้ สู งู อายุได้ ทํากิจกรรมอย่างต่อเนื#อง และส่งผลดีต่อสุขภาพ
กายใจที#ดี ป้องกันการเจ็บป่ วยและลดโอกาสการเกิดโรคเรื อB รัง นอกจากนี Bยังช่วยลดภาวะซึมเศร้ าจาก
การเปลี#ยนแปลงของร่ างกาย หน้ าที# การงาน และสังคมแวดล้ อ ม ส่ง ผลให้ มี คุณ ภาพชี วิ ตที#ดี หลัง
เกษียณ (ชื#นตา วิชชาวุธ; และ คนอื#นๆ. 2553)
จากการทบทวนเอกสารที#เกี#ยวข้ องต่างๆ พบว่าตลอดระยะเวลาหลายปี ที#ผา่ นมา นักวิชาการ
จากหลายประเทศได้ ทําการศึกษาว่า มีปัจจัยอะไรบ้ างที#ทําให้ บุคคลเข้ าร่วมกิจกรรมอาสาและยังอยู่ใน
ทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง เพื#อนําไปสูก่ ระบวนการในการเสริ มสร้ างให้ มีจิตใจอาสาสมัครมากยิ#งขึ Bนใน
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สัง คม เพราะอาสาสมัค รจัดได้ ว่าเป็ นทรั พ ยากรที#มี คุณ ค่ายิ# งในการพัฒ นาชุ มชนและสัง คม อาทิ
เพนเนอร์ (Penner. 2002) ได้ ทําการศึกษาสาเหตุด้านต่างๆ ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ในงานอาสา และได้
พัฒ นาโมเดลการคงอยู่ในงานอาสา (Model of Sustained Volunteerism) ที# แสดงให้ เห็ น ถึ ง
กระบวนการของการตัดสินใจเป็ นอาสาสมัคร การทํางานอาสาในระยะเริ# มต้ น และการคงอยู่ในงาน
อาสา และแสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อม ของปั จจัยต่างๆที#เป็ นสาเหตุทําให้ บุคคลคงอยู่
ในงานอาสา ที#ประกอบด้ วย ปั จจัยด้ านบุคคล ได้ แก่ ลักษณะทางชีวสังคม บุคลิกภาพชอบช่วยเหลือ
ความเชื# อ ส่ว นบุ ค คล การเห็ น ถึ ง คุณ ค่า ของงานอาสา แรงจู ง ใจในการทํ า งานอาสา ปั จ จัย ด้ า น
สภาพแวดล้ อม ได้ แก่ แรงกดดันทางสังคมที#มีต่อ อาสาสมัคร งานวิจัยดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าการ
ทํางานอาสาในอดีตเป็ นตัวแปรที#ทํานายพฤติกรรมการทํางานอาสาในอนาคต สอดคล้ องกับข้ อค้ นพบ
ของนักวิจัยอี กหลายคน (Cohen-Callow. 2008; Grube; & Piliavin. 2000) ที#พบว่า เวลาที#อุทิศให้ กับการ
ทํ า งานอาสาในระยะแรก เป็ นตัว แปรที# ทํ า นายเวลาที# อุ ทิ ศให้ กั บการทํ า งานอาสาในระยะต่ อ มา
นอกจากนันการวิ
B
จัยของ บูทริ ก้า จอห์นสัน และ เซดเลสกี B (Butrica; Johnson; & Zedlewski. 2007)
พบว่า อาสาสมัครที#มีสขุ ภาพที#ดี มีแนวโน้ มที#จะคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ในทางกลับกัน อาสาสมัครที#
มีภาระที#ต้องดูแลตนเอง มี แนวโน้ มที#จะออกจากการทํางานอาสา ซึ#งเป็ นการวิจัยที#แสดงให้ เห็นถึง
ปั จจัยทางสุขภาพที#สง่ ผลต่อการคงอยูใ่ นงานอาสา ส่วนการศึกษาของ โคเฮน-คาโรว์ (Cohen-Callow.
2008) ยังพบว่า ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ มีอิ ทธิ พลทางตรงในทางลบต่อการออกจากการทํางาน
อาสา นอกจากนันการวิ
B
จัยของ ฮี จาง ซิน (Hae Jung Shin. 2011) และการวิจัยของ บราวห์ และคน
อื#นๆ (Brown; et al. 2011) พบว่าปั จจัยด้ านบุคคลที#สําคัญประการหนึ#งที#ทําให้ ผ้ ู สงู อายุตดั สินใจเป็ น
อาสาสมัคร และยังคงอยูใ่ นงานอาสาอย่างต่อเนื#องคือ การมีภาวะสุขภาพที#ดี ยิ#งบุคคลมีภาวะสุขภาพ
รวมถึงความสามารถทางกาย ดีมากเท่าไร ก็จะส่งผลให้ เข้ าสูก่ ารเป็ นอาสาสมัคร และทํากิจกรรมอาสา
อย่างต่อเนื#อง ขณะที#การวิจัยของ โอโมโตะ และ สนายเดอร์ (Omoto; & Snyder, 1995) ยังพบว่า
แรงจูงใจอาสา การสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิ พลทางตรงในทางบวกต่อระยะเวลาที#อุทิศให้ กับการ
ทํางานอาสา สําหรับการศึกษาในประเทศไทยนันB จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที#เกี#ยวข้ อง พบว่า
มีงานวิจัยที#ศึกษาถึงสาเหตุของการคงอยู่ในการทํางานอาสาค่ อนข้ างน้ อ ย เท่าที#พบมี งานวิจัยของ
อนุ เจริ ญวงศ์ระยับ (2552) ที#ศึกษาการเป็ นอาสาสมัครที#ยงั# ยืนในกลุม่ นักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ#งเป็ น
การทํากิจกรรมอาสาร่วมกับชมรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ที#มีวตั ถุประสงค์หลักในการทํากิจกรรม
อาสาสมัคร ผลการวิจัย พบว่าการสนับสนุนทางสังคม เอกลักษณ์ ในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ
ความพึงพอใจในกิจกรรมอาสาและองค์กร บุ คลิกชอบช่วยเหลือแบบพุทธ มีอิ ทธิ พลทางตรงต่อการ
อาสาสมัครที#ยงั# ยืน นอกจากนันB ยังพบว่า ความพึงพอใจในกิจกรรมและองค์การ มี อิทธิ พลคัน# กลาง
แบบบางส่วน ระหว่างบุคลิกภาพชอบช่วยเหลือแบบพุทธกับการอาสาสมัครที#ยงั# ยืน
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จากความสําคัญและประโยชน์ที#เกิดจากการทํางานอาสาดังกล่าว จึงเป็ นเหตุผลให้ ผ้ วู ิจัยมี
ความสนใจที#จะศึกษาในประเด็น เส้ นทางการทํางานอาสา และรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ
ปั จ จัย ด้ า นต่างๆ ที# ส่ง ผลต่อ การคงอยู่ในการทํ า งานอาสา โดยมุ่ง เน้ นศึก ษาใ นกลุ่ม ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยภาครัฐ ที#ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ ที#ทํางาน
อาสาภายใต้ บริ บทของประสบการณ์ การเป็ นผู้ก ระทํ าประโยชน์ เพื# อ บุ คคลและสังคม โดยไม่ หวัง
ผลตอบแทนที#เป็ นลักษณะของเงินค่าจ้ าง ค่าตอบแทน ทังทํ
B างานอาสารู ปแบบของอาสาสมั ครที#เป็ น
ทางการ หรื ออาสาสมัครที# ไม่ เป็ นทางการ ซึ#ง กลุ่ม ตัว อย่า งดัง กล่า วนันB เป็ นไปตามทฤษฎี ท ฤษฎี
พัฒนาการทางจิตสังคม ของ อี ริคสัน (Eric H. Erikson) ที#กล่าวว่า บุคคลที#อยู่ในช่วงของวัยกลางคน
หรื อวัยทํางาน ที#มีอายุตงแต่
ั B 35-60 ปี นันB เป็ นช่วงวัยที#มีความพร้ อ มที#จะสร้ างประโยชน์ให้ กับสังคม
ส่วนบุคคลากรที#มีอายุตงแต่
ั B 60 ปี ขึ Bนไป หรื อบุคคลวัยเกษี ยณอายุ ตามทฤษฎีของอีริคสันแล้ ว บุคคล
B #ผ่านมา
ดังกล่าวอยูใ่ นขันของความภาคภู
B
มิในเกียรติของตนกับความสิ Bนหวัง หากพัฒนาการแต่ละขันที
ดําเนินไปด้ วยดีบุคคลวัยนี Bจะเป็ นผู้ที#มีคุ ณสมบัติแห่งความอาทร มีความเอือB เฟื Bอเผื#อแผ่แก่บุคคลอื# น
(สิทธิโชค วรานุสนั ติกูล. 2546: 69-70) และสอดคล้ องกับผลการวิจัยของนักวิชาการหลายคน ที#พบว่า
บุคคลที#มีการศึกษาสูง มีรายได้ หรื ออาชีพที#มั# นคงมีแนวโน้ มที#จะทํากิจกรรมและคงอยู่ในการทํางาน
อาสา มากกว่าบุคคลที#มีการศึกษาตํ#าและมีรายได้ น้อยกว่า (Wilson; & Musick. 1997; Rotolo. 2000
citing Thoits; & Hewitt. 2001; Chambre. 1993 citing Greenfield: & Marks. 2004) ซึ#งการทําการ
วิจัยในกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครั ฐถื อได้ ว่ามี ความเหมาะสม เพราะเป็ นกลุ่มบุคคลมี ระดับ
การศึกษาสูงและมีความมัน# คงทางอาชีพและรายได้ สําหรับวิธีการวิจัยผู้วิจัย ใช้ วิธีการวิจัยแบบผสาน
วิธี ตามแนวคิดของ เครสเวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell; & Plano Clark. 2011) โดยเริ# มต้ นด้ วย
การวิจัยเชิ งคุณภาพ เพื#อให้ ได้ ข้อมูลสําหรับตอบปั ญหาการวิจัยที#ชัดเจน ครอบคลุม และลุ่ มลึก ใน
บริ บทของปรากฏการณ์ที#ศกึ ษา นําไปสูก่ ารกําหนดและนิยามตัวแปร กําหนดสมมุติฐานการวิจัย การ
สร้ างเครื# องมือวัดตัวแปรเพื#อรวบรวมข้ อ มูล และทดสอบสมมุติฐานด้ วยการวิจัยเชิ งปริ มาณ อันจะ
นําไปสูก่ ารอธิบายปรากฏการณ์ สกู่ ลุม่ ประชากรในวงกว้ าง ซึ#งการวิจัยครังB นี Bผู้วิจั ยได้ ทําการลงสนาม
วิจยั ในเบื Bองต้ น โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ที#อุทิศเวลาให้ กับงานอาสา
มาอย่างยาวนาน รวมทังเป็
B นที#ยอมรับจากสังคมว่าเป็ นผู้ที#มีความเสียสละ เพื#อประโยชน์ของผู้อื#นอย่าง
แท้ จริ ง เพื#อทําความเข้ าใจถึงการเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา รวมทังเงื
B #อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นเหตุ
และผลของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา เพื#อการค้ นหา และกํ าหนดตัวแปร
สาเหตุของพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสาในเบื Bองต้ น ในการกํ าหนดกรอบการ
ยามความหมาย และ
ทบทวนเอกสารเกี#ยวกับตัวแปรที#ได้ จากการลงสนามวิจัยดังกล่าว รวมทังการนิ
B
วิธีการวัดตัวแปร สําหรับการวิจัยเชิงปริ มาณ ซึ#งเป็ นการพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ
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พฤติก รรมอาสา ที#ส่ง ผลต่อการคงอยู่ในการทํ างานอาสา ของบุค ลากรมหาวิทยาลัยภาครั ฐ และ
เปรี ยบเทียบรู ปแบบความสัมพันธ์ ที#สร้ างขึ Bน ระหว่างกลุม่ บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ โดยการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรภายในรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ ที#สร้ างขึ Bน ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงเส้ นแบบหลายกลุม่ (Multi Group
Structural Equation Modeling) ผลการวิจัยที#ได้ สามารถนําไปประยุกต์ ใช้ ในการวางแผนพัฒนา
ส่งเสริ มให้ บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครั ฐ มีความพร้ อมและมี ศกั ยภาพในการทํางานอาสาสมัคร ทังนี
B Bเพื#อ
ประโยชน์ตอ่ ตัวบุคลากรเองและประโยชน์ต่อสังคม รวมทังเป็
B นแนวทางในการวางแผนส่งเสริ ม และเตรี ยม
ความพร้ อมให้ กับบุคลากรผู้ที#กําลังเข้ าสูว่ ัยเกษี ยณให้ ทํางานอาสา เพื#อให้ เป็ นผู้สูงอายุวยั เกษี ยณที#มี
ศักยภาพ สามารถจัดการสุขภาพและพึ#งพาตนเองได้ ช่วยเหลือ ผู้อื#นได้ และมี ส่วนร่ วมในการสร้ าง
ประโยชน์ให้ กบั สังคมประเทศชาติ ร่วมกับประชากรกลุม่ วัยต่างๆในสังคมได้ ตอ่ ไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจยั ผสานวิธีครังB นี Bมีวตั ถุประสงค์เพื#อทําความเข้ าใจปรากฏการณ์ ที#เกิดขึ Bนภายใต้ บริ บท
แวดล้ อมที#ศกึ ษา และเพื#อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะดังนี B
1. เพื#อทําความเข้ าใจถึงการเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา รวมทังเงื
B #อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ น
เหตุและผลของการทํางานอาสา และการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ
2. เพื#อพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ใน
การทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ
3. เพื#อศึกษาความไม่แปรเปลี#ยนของรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา
ที#ส่ง ผลต่อการคงอยู่ใ นการทํา งานอาสา ระหว่างกลุ่ม บุ คลากรที# ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ

ความสําคัญของการวิจัย
การวิ จัยครั งB นี B ผู้วิ จั ยได้ ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และการวิ จัยที# เกี# ยวข้ อ งกับพฤติ กรรมอาสา
การคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ร่วมกับการลงสนามวิจัยเบื Bองต้ น แล้ วนํามาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย
บูรณาการศาสตร์ ทางด้ านจิตวิทยา สังคมวิทยา และศาสตร์ ทางด้ านสุขภาพ เพื#ออธิ บายประเด็นที#เกี#ยวกับ
การคงอยู่ในการทํางานอาสา ซึ#งการวิจัยครั งB นี Bจะเป็ นประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัยภาครั ฐ บุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยภาครัฐ และการวิจยั ดังนี B
1. เป็ นส่วนหนึ#งในการเพิ#มพูนองค์ความรู้ เกี#ยวกับ เงื#อนไขที#เป็ นเหตุและผลของการคงอยู่ใน
การทํางานอาสา อะไรที#ทําให้ บุคคลตัดสินใจเข้ ามาเกี#ยวข้ องกับงานอาสา และยังคงทํางานอาสาอย่าง
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ต่อเนื#อง สภาวะความคิดดังกล่าวเกิดขึ Bนได้ อ ย่างไร มีอ ะไรเป็ นปั จจัยเงื#อนไขที#สําคัญที#มีอิ ทธิ พลต่อ
ความคิดและพฤติกรรมดังกล่าว และเมื#อบุคคลเข้ ามาเป็ นอาสาสมัครแล้ ว มีอะไรบ้ างที#พฒ
ั นาขึ Bนในตัว
ของบุคคลเหล่านันB รวมทังเป็
B นการเพิ#มพูนองค์ความรู้เกี#ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ ที#สง่ ผลต่อ
การคงอยู่ในการทํางานอาสา ทังB ตัวแปรทางด้ านบุคคล ด้ านสภาพแวดล้ อม และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีความสัมพันธ์ เป็ นอย่างไร ระหว่างความสัมพันธ์ ที#เป็ นอิสระต่อกันในการอธิ บายการคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา หรื อความสัมพันธ์ แบบคัน# กลาง ซึง# จะทําให้ องค์ความรู้ดงั กล่าวมีความชัดเจนยิ#งขึ Bน
2. องค์ความรู้ที#ได้ จากการวิจยั เป็ นแนวทางให้ มหาวิทยาลัยภาครัฐ ประยุกต์ใช้ เพื#อการวางแผน
พัฒนาส่งเสริ มให้ บุคลากรมหาวิทยาลัยมี ความพร้ อม และมี ศกั ยภาพในการทํางานอาสาสมัคร ทังนี
B Bเพื#อ
ประโยชน์ ต่อตัวบุคลากรเอง และประโยชน์ต่อสังคม รวมทังกระตุ
B
้ นให้ บุคลากรมหาวิทยาลัยให้ มีความ
พร้ อม มีความเสียสละ และเข้ าใจในภารกิจการบริ การวิชาการแก่ชุมชนและสังคม สามารถทํางาน
ร่วมกับชุมชน และภาคีเครื อข่ายต่างๆ ก่อให้ เกิดผลเป็ นที#ประจักษ์ ในการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่าง
ยัง# ยืน
3. ผลจากการวิจยั ทําให้ ได้ แนวทางปฏิบตั ิที#ดีของการทํางานอาสาสมัคร รวมถึงงานบริ การ
วิชาการแก่ชุมชน ผ่านมุมมองของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ที#เป็ นแบบอย่างที#ดีของการอุทิศตน
ทํางานเพื#อสังคม ซึง# จะเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐต่อไป
4. ผลจากการวิจยั ใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผน ส่งเสริ ม และเตรี ยมความพร้ อมให้ กับบุคลากร
ผู้ที#กําลังเข้ าสู่วัยเกษี ยณให้ ทํางานอาสา เพื#อ ให้ เป็ นบุคคลวัยเกษี ยณที#มีศักยภาพ สามารถจัดการ
สุข ภาพและพึ#ง พาตนเองได้ ช่ ว ยเหลือ ผู้อื# น ได้ และมี ส่ว นร่ ว มในการสร้ างประโยชน์ ใ ห้ กับ สัง คม
ประเทศชาติ ร่วมกับประชากรกลุม่ วัยต่างๆในสังคมได้ ตอ่ ไป

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจัยครังB นี Bผู้วิจัยใช้ วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) แบบสํารวจตามลําดับ
(Exploratory Sequential Design) ตามแนวคิดของ เครสเวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell; &
Plano Clark. 2011) ซึง# เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธีที#เริ# มต้ นดําเนินการวิจยั ด้ วยการวิจยั เชิงคุณภาพเพื#อ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มูลในระยะแรก และนํ า ผลที# ไ ด้ จ ากการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ มา
ตรวจสอบด้ วยการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณในระยะต่อ มา อัน จะนํ าไปสู่ก ารอธิ บ ายปรากฏการณ์ สู่ก ลุ่ม
ประชากรในวงกว้ างต่อไป ทังนี
B Bผู้วิจยั ได้ แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ คือ
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ระยะที 1 ดําเนินการวิจัยโดยวิธีเชิงคุณภาพด้ วยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ใน
การสืบค้ นหาความรู้ ความจริ งอย่างละเอียดลึกซึ Bง เกี#ยวกับปรากฏการณ์ ที#สนใจ ซึ#งเกิดขึ Bนในบริ บท
หรื อระบบที#มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง (Specific context or bounded system) ปรากฏการณ์ ที#สนใจ
นันอาจเป็
B
นบุคคล กลุ่มบุคคล โครงการ เหตุการณ์ ชุมชนหรื อองค์การเฉพาะรายใดรายหนึ#งหรื อ
หลายรายที#นกั วิจัยเลือกมาทําการศึกษาวิจัย ซึ#งการศึกษาครังB นี Bกําหนดที#จะศึกษาบุคคลโดยมุ่งที#จะ
อธิบาย และทําความเข้ าใจเกี#ยวกับการเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา รวมถึงการคงอยู่ในการทํางาน
อาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ว่าเป็ นอย่างไร มีเงื#อนไขเกี#ยวข้ องอะไรบ้ างที#เป็ นสาเหตุและ
เป็ นผล ของการทํางานอาสา การยังคงอยู่ในการทํางานอาสา กรณี ศึกษาครังB นี B คือ เป็ นบุคลากรที#
ทํางานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ ของมหาวิทยาลัยภาครัฐที#มีที#ตงอยู
ั B ่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เป็ นบุคคลที#เสียสละอุทิศตนทํางานเพื#อสังคม ด้ วยการทํางานอาสาด้ วยตนเอง
หรื อทํางานร่ วมกับองค์กรที#ไม่หวังผลกําไร ตังแต่
B 10 ปี ขึ Bนไป และ ได้ รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติว่า
เป็ นผู้อุทิศตนทํางานอาสาเพื#อสังคม และเป็ นที#ร้ ู จักของบุคคลทัว# ไปว่าเป็ นบุคคลที#อุทิศตนทํางาน
อาสาเพื#อสังคมอย่างแท้ จริ ง จํานวน 6 คน (Stake. 2006: 22) โดยผู้วิจัยทําการเลือกกรณีศึกษาแบบ
ยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก (Purposeful Sampling) (Creswell. 2007: 75) เพื#อ ให้ ได้
กรณีศกึ ษาที#มีคณ
ุ ลักษณะตรงตามที#กําหนดไว้
ระยะที 2 ดํา เนิน การวิจัยโดยวิ ธีเ ชิ งปริ ม าณ ภายหลังที# ได้ ผ ลการวิ จัย จากการวิจัยใน
ระยะแรก ร่วมกับการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที#เกี#ยวข้ อง เป็ นพื Bนฐานของการวางแนวคิด การ
กําหนดและนิยามตัวแปร กําหนดสมมุติฐานการวิจยั การสร้ างเครื# องมือวัดตัวแปร เพื#อรวบรวมข้ อมูล
และทดสอบสมมุติ ฐ านด้ ว ยการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ เพื# อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุแ ละพัฒ นา
แบบจําลองความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ในการทํางาน
อาสา ของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย ภาครั ฐ เปรี ย บเที ย บระหว่ า ง กลุ่ม บุ ค ลากรที# ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัย และกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ ประชากรที#ใช้ ในการศึกษาระยะนี Bคือ กลุม่
บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลัย และกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ
ที#มีที#ตงอยู
ั B ใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 แห่ง จํานวนประมาณ 56,998 คน (ข้ อมูล ณ ปี การศึกษา
2557) ประกอบด้ วย บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐกลุม่ บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย จํานวน
50,006 คน กลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ จํานวน 6,992 คน ทําการกําหนดขนาดตัวอย่าง
ตามข้ อเสนอของ ไคล์ (Kline. 2005) และใช้ วิ ธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบแบ่งชันB (Stratified random
sampling)
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ตัวแปรทีศกึ ษา
การกํ าหนดตัวแปรที#ศึกษา เป็ นการกํ าหนดตัวแปรเพื#อทําการวิจัยในระยะที# 2 การวิจัย
เชิงปริ มาณ ในการพัฒนาและศึกษาถึงรูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อ
การคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ซึง# ตัวแปรที#นํามาศึกษานันเป็
B นตัวแปร
ที#ได้ มาจากการวิจยั ระยะที# 1 และจากการประมวลเอกสารที#เกี#ยวข้ อง ดังนี B
1. ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้ วย 2 กลุม่ ได้ แก่
1.1 กลุม่ ตัวแปรปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม คือ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
1.2 กลุ่มตัวแปรปั จจัยด้ านบุคคล ประกอบด้ วย ทุนทางจิ ตวิทยาเชิ งบวก และแรงจูงใจ
อาสา
2. ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้ วย ตัวแปรคัน# กลาง ได้ แก่ พฤติกรรมอาสา และสุขภาวะ
ตัวแปรผล ได้ แก่ การคงอยูใ่ นการทํางานอาสา
3. ตั ว แปรจั ด ประเภท ได้ แก่ บุ ค ลากรที# ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลัย และบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยเกษียณอายุ

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. อาสาสมัคร หมายถึง บุคคลที#กระทํากิจกรรมต่างๆ โดยการตัดสินใจที#เป็ นอิสระ มุ่งทํา
ประโยชน์ แก่บุคคลอื# น กลุ่มบุคคล และสังคม โดยไม่มุ่งหวังสิ#งตอบแทนที#เป็ นตัวเงิน เงินเพิ#มที#เป็ น
รายได้ ประจํา อาจกระทําในรู ปแบบของอาสาสมัครที#เป็ นทางการ ซึ#งเป็ นอาสาสมัครที#ทํางานอาสา
B Bนโดยไม่ได้ หวังผลกําไร หรื อในรู ปแบบของอาสาสมัคร
ภายใต้ บริ บทขององค์กรหรื อหน่วยงานที#จดั ตังขึ
ที#ไม่เป็ นทางการซึ#งเป็ นอาสาสมัครที#ทํางานอาสา หรื อ ช่วยเหลือ ผู้อื# นตามสถานการณ์ ของสังคมที#
ต้ องการความช่วยเหลือโดยไม่อยูภ่ ายใต้ บริ บทขององค์กรใดๆ
2. บุคลากรมหาวิทยาลัย หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยภาครัฐ ที#มีที#ตงอยู
ั B ่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ทังB ที#ทํางานในสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุ่ม
บุคลากรที#มีอายุตงแต่
ั B 35-60 ปี และกลุม่ บุคลากรเกษียณอายุ ที#มีอายุตงแต่
ั B 60-75 ปี

นิยามปฏิบัติการ
1. การคงอยู่ในการทํางานอาสา หมายถึง การที#บุคคลแสดงการกระทําที#เกี#ยวข้ องกับการ
ทํางานอาสาสมัครมาอย่างต่อเนื#องเป็ นเวลาอย่างน้ อย 1 ปี ด้ วยความเต็มใจ และเสียสละ อุทิศแรงกาย
แรงใจ เพื#อสร้ างประโยชน์ ให้ กับบุคคลและสังคม จนมี ความรู้ สึกผูกพัน ภาคภูมิใจ มี เจตคติที#ดี และมี
ความตังB ใจที# จะทํ างานอาสาต่อไป ทังB นี กB ารคงอยู่ในการทํ างานงานอาสา วัดจากองค์ ประกอบ 2
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องค์ประกอบ คือ 1) ระยะเวลาที#ทํางานอาสา หมายถึง ระยะเวลาที#บุคคลทํากิจกรรมอาสาตังแต่
B เริ# มทํา
ครังB แรกอย่างต่อเนื#องจนถึงปั จจุบัน ตังแต่
B 1 ปี เป็ นต้ นไป (Omoto; & Snyder. 1995; Wilson; &
Musick. 1997; Penner; & Finkelstein. 1998; Thoits; & Hewitt. 2001; Erlinghagen; & Hank.
2005; Lum; & Lightfoot. 2005; Bonsdorff; & Rantanen. 2011) และ2) ความตังใจที
B #จะคงอยูใ่ นการ
ทํางานอาสา หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลที#จะทํากิจกรรมอาสาอย่างต่อเนื#องต่อไปในอนาคต
การวั ด การคงอยู่ ใ นการทํา งานอาสา ผู้วิจัย พัฒ นาขึ Bน โดยดัดแปลงมาจากแบบวัด
ของ ฮอย และคนอื#นๆ (Hoye; et al. 2008) นํามาปรั บภาษาและสร้ างข้ อคําถามเพิ#มให้ เหมาะสมกับ
บริ บทของงานวิจยั ทําการวัดใน 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ระยะเวลาที#ทํางานอาสา และ2) ความตังใจที
B #
จะคงอยูใ่ นงานอาสา ลักษณะของแบบวัดองค์ประกอบที# 1 เป็ นมาตราประเมินรวมค่า 5 ระดับ ตังแต่
B
ไม่เคยทําเลย (0 คะแนน) ถึง ทําต่อเนื#องมากกว่า 5 ปี (4 คะแนน) ลักษณะของแบบวัดองค์ประกอบที#
2 เป็ นมาตราประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตังแต่
B ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึง จริ งที#สดุ (5 คะแนน) การแปล
ความหมายคะแนนพิจารณาจาก ผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที#มีการคงอยู่ในการ
ทํางานอาสาสูงกว่าผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
2. พฤติกรรมอาสา หมายถึง ความถี#ในการกระทํากิจกรรมใดๆของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ภาครัฐ ที#แสดงออกถึงการเป็ นผู้ให้ กระทําด้ วยความเสียสละทังเวลา
B
แรงกาย แรงใจ เพื#อ ให้ ความ
ช่วยเหลือและสร้ างประโยชน์ให้ กับบุคคล กลุม่ บุคคล องค์กร สังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนที#เป็ นเงิน
รายได้ ประจํ า ทังB นีบB ุคคลดังกล่าวกระทําตามกิ จกรรมอาสาในด้ านใดด้ านหนึ# ง แต่เป็ นความสุขใจ
ความภาคภูมิใจ ที#ได้ กระทํากิจกรรมของอาสาสมัครในลักษณะใดลักษณะหนึ#ง ได้ แก่ การช่วยเหลือผู้
ประสบความทุกข์ยากเดือดร้ อนประเภทต่างๆ เช่น ทหารตํารวจที#ได้ รับบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้ าที#
และผู้เจ็บป่ วยที#รักษาตัวที#โรงพยาบาล ผู้ประสบภัย คนพิการ เด็ กเร่ ร่อน คนไร้ ที#พึ#ง ผู้สงู อายุ เป็ นต้ น
กิจกรรมอาสาที#เป็ นการให้ การช่วยเหลือบริ การคนอื#น เป็ นการอาสาเพื#อชุมชน หรื อสังคมส่วนรวม เช่น
การไปเยี#ยม การเป็ นเพื#อน การดูแล การให้ ความรู้ ให้ คําแนะนําต่างๆ มากไปกว่ากลุม่ ของตนหรื อ
บุคคลที#ร้ ูจกั เป็ นต้ น การแก้ ไขปั ญหาสังคม เช่น การร่วมรณรงค์ และร่ วมโครงการเกี#ยวกับการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหาสังคม เป็ นต้ น และกิจกรรมอาสาที#เป็ นการสร้ างการมีสว่ นร่ วม และพึ#งพาตัวเอง เป็ น
การมีสว่ นร่วมของคนในการร่ วมกันเป็ นเจ้ าของและปกครองตนเอง เช่น การมีคณะกรรมการหมู่บ้าน
คอยจัดการระบบสาธารณูปโภคในหมู่บ้ านหรื อ เป็ นที#ปรึ กษา เป็ นต้ น ทังB นี พB ฤติกรรมอาสาวัดจาก
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 1) การช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก หมายถึง ระดับของการเข้ า
ร่ วมทํากิจกรรมอาสาในลักษณะของการช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ ยาก เช่น ผู้ประสบภัยต่างๆ คน
พิก าร เด็ กเร่ ร่ อ น คนไร้ ที# พึ#ง พิ ง ผู้สูงอายุ เป็ นต้ น 2) การช่วยเหลือ บริ การผู้อื# นที#ไม่ ใช่บุ คคลที# ร้ ู จัก
หมายถึง ระดับของการเข้ าร่วมทํากิจกรรมอาสาในลักษณะของการช่วยเหลือบริ การผู้อื#นที#ไม่ใช่บุคคลที#
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รู้จกั เช่น การไปเยี#ยม การเป็ นเพื#อน การดูแล การให้ ความรู้ ให้ คําแนะนําต่างๆ เป็ นต้ น 3) กิจกรรมที#
เกี# ยวข้ องกับการแก้ ไขปั ญหาสังคม หมายถึง ระดับของการเข้ าร่ วมทํากิ จกรรมอาสาในลักษณะของ
กิจกรรมที#เกี#ยวข้ องกับการแก้ ไขปั ญหาสังคม เช่น การร่วมรณรงค์และร่ วมโครงการเกี#ยวกับการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหาสังคม เป็ นต้ น 4) กิจกรรมที#เกี#ยวข้ องกับการสร้ างการมีสว่ นร่ วม หมายถึง ระดับของ
การเข้ าร่ วมทํากิ จกรรมอาสาในลักษณะของกิ จกรรมที#เกี# ยวข้ องกับการสร้ างการมี ส่วนร่ วม เช่น การ
อาสาเพื# อ ชุ ม ชนหรื อ สัง คมส่ ว นรวมการเป็ นคณะกรรมการหมู่ บ้ า น ชุ ม ชน คอยจั ด การระบบ
สาธารณูปโภคในหมู่บ้าน หรื อเป็ นที#ปรึกษา เป็ นต้ น
การวัดพฤติกรรมอาสา วัดจากแบบวัดที#ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ Bนโดยสร้ างข้ อ คําถามขึ Bนจากการ
ประมวลเอกสารที#เกี#ยวกับการทํางานอาสา และจากนิยามความหมายของพฤติกรรมการทํางานอาสา
ร่ วมกับดัดแปลงข้ อคําถามจากแบบวัดของ กิลเลท และคณะ (Gillath; et al. 2005) และแบบวัดของ
ซาฮา (Zaha. 2010) ลัก ษณะเป็ นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ จาก ไม่ เ คยทํ า เลย (0 คะแนน)
ถึง ทําปี ละ 7 ครั งB ขึนB ไป (4 คะแนน) การแปลความหมายคะแนนพิจ ารณาจากผู้ตอบแบบวัดที#ไ ด้
คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที#มีพฤติกรรมอาสาสูงกว่าผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
3. สุขภาวะ หมายถึง สภาวะที#มีความสมดุลของบุคคลทังทางกาย
B
ทางจิต ทางสังคม และทาง
ปั ญญาหรื อจิ ตวิ ญญาณ ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็ บ หรื อภาวะคุกคามที#ก่ อให้ เกิ ดโรค เป็ นภาวะที#บุ คคล
สามารถตอบสนองต่อสภาวะแวดล้ อมต่างๆ ที#เกี#ยวข้ องกับการดําเนินชีวิตได้ เพื#อการบรรลุสเู่ ป้าหมายของ
B B สุขภาวะรัดจากองค์ประกอบ 4 องค์ ประกอบ
การมีคุณภาพชีวิตที#ดี ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทังนี
ได้ แก่ 1) สุขภาวะทางกาย หมายถึง การที#บุคคลมีร่างกายที#สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เจ็บป่ วยเป็ นโรค ไม่พิการ
ปราศจากโรคภัยคุกคาม หรื อมี สุขภาพดีตามที# แสดงออกให้ เห็ นทางร่ างกาย รวมถึงการที# บุคคลไม่ มี
พฤติกรรมเสีย# งในการดําเนินชีวิต 2) สุขภาวะทางจิต หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ ากับบุคคล
รอบข้ าง รวมถึงสามารถรั กษาความสัมพันธ์ ดงั กล่าวเอาไว้ อย่างยาวนานและราบรื# น สามารถทํางานได้
อย่างเต็มความสามารถ ทํางานได้ ตรงตามความถนัด และมี ความภาคภูมิใจในตัวเองเมื# อได้ ทําในสิ#งที#ดี
3) สุขภาวะทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ ของบุคคลกับสิ#งที#อยู่ภายนอก การมีความพึงพอใจในการมี
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล คือการมีปฏิสมั พันธ์ กับผู้อื#น ความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์
ทางสังคม และพฤติกรรมประจําวัน และ4) สุขภาวะทางปั ญญา หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกซึ#ง
จุดมุ่งหมายอันเป็ นอุดมการณ์ชีวิต ความต้ องการที#พอเพียง การให้ อภัย และการรู้จกั เคารพในทุกชีวิต
การวัดสุขภาวะ ผู้วิจยั สร้ างข้ อคําถามจากการประมวลเอกสารจากเกี#ยวกับแนวคิดสุขภาพ
ร่วมกับการศึกษาแบบวัดของ ลักขณา ศิรถิรกุล (2550) และแบบวัดของ เสาวนีย์ ฤดี (2554) นํามาปรับ
ภาษา และสร้ างข้ อคําถามให้ เหมาะสมกับบริ บทการวิจัย ลักษณะเป็ นมาตราประมาณค่า 6 ระดับ
จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึง จริ งที#สดุ (5 คะแนน) โดยข้ อคําถามทางบวกให้ คะแนน 0 - 5 และข้ อ
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คําถามทางลบให้ คะแนน 5 - 0 ผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที#มีสขุ ภาวะดีกว่า
ผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
4. แรงจูงใจอาสา หมายถึง ความปรารถนา หรื อความมุ่งหวัง ภายในตัวบุคคล ที#เป็ นแรง
กระตุ้นให้ บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐเข้ าร่วมและทํากิจกรรมเกี#ยวกับงานอาสา ทังนี
B Bความปรารถนา หรื อ
ความมุ่งหวัง ที#เป็ นแรงกระตุ้นดังกล่าว วัดได้ จากองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การให้ คุณค่า คือ
ความเอื Bออาทร ห่วงใย เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื#น ปรารถนาที#จะช่วยเหลือผู้อื#น โดยไม่หวังผลตอบแทน
2) การทําความเข้ าใจและสนองความต้ องการของตนเอง คือ ความปรารถนาหรื อมุ่งหวังที#จะเรี ยนรู้
ทักษะใหม่ ประสบการณ์ ใหม่ การขยายขอบเขตความรู้ ประสบการณ์ ของตนเองไปสูค่ นอื#นๆ รวมทังB
ปรารถนาที#จะพัฒนาตนเอง เสริ มสร้ างความรู้ สึกทางบวกให้ กับตนเอง เช่น ความสุขทางใจ ความ
ภาคภูมิใจ เป็ นต้ น 3) การปกป้องตนเอง คือ ความปรารถนา หรื อมุ่งหวังที#จะลดความรู้ สกึ เชิงลบที# เกิด
ขึ Bนกับตนเอง และ 4) การเข้ าสังคม คือ ความปรารถนา หรื อ มุ่งหวัง ในการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมที#
เพิ#มขึ Bน เพิ#มความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ ที#มีอยูเ่ ดิม และได้ รับการยอมรับจากผู้อื#นเพิ#มขึ Bน
การวัดแรงจูงใจอาสา ผู้วิจยั ได้ สร้ างข้ อคําถามจากการศึกษาแบบวัดของ โยซิกะ; เบราห์ ;
และ แอสคราฟ (Yoshika; Brown; & Ashcraft. 2007) ซึง# แบบวัดดังกล่าวประยุกต์มาจากแบบวัด VIF
ของ เคลรี# และคนอื#นๆ (Clary; et al. 1998) ผู้วิจยั นํามาปรับภาษา และสร้ างข้ อคําถามเพิ#มให้ เหมาะสม
กับบริ บทของงานวิจัย ในการวัดแรงจูงใจอาสา ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตราประมาณค่า 6 ระดับ
จากไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึง จริ งมากที#สดุ (5 คะแนน) โดยข้ อคําถามทางบวกให้ คะแนน 0 - 5 และ
ข้ อคําถามทางลบให้ คะแนน 5 – 0 ผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที#มีแรงจูงใจอาสา
สูงกว่าผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
5. ทุ น ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก หมายถึ ง สภาวะทางจิ ต ใจในทางบวกของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัย ในการกระทําสิ#งต่างๆ ได้ อ ย่างมีประสิทธิ ภาพ ด้ วยความเชื# อมั#นในความสามารถของ
ตนเอง คิดว่ามีหนทางที#จะนําตนเองไปสูเ่ ป้าหมายแห่งความสําเร็ จ ตลอดจนมีสมรรถนะทางจิตใจที#จะ
ฟื นB คืนสูส่ ภาพปกติเหมือนเดิมหากต้ องเผชิญกับปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ตามแนวคิดของ ลูธานส์ และคน
อื# นๆ (Luthans; et al. 2007) ทุนทางจิ ตวิ ทยาเชิ งบวก ประกอบด้ วย 4 องค์ ประกอบ คือ 1) การรั บรู้
ความสามารถของตน หมายถึง ความเชื#อมั#นที#บุคคลมีต่อตนเองว่า ตนเองมีความสามารถ มีศกั ยภาพ
ในการจัด การกับ สิ#ง ต่า งๆ ที# เ กิ ด ขึนB รวมทังB สามารถทํ า ให้ เ กิ ด การเปลี#ย นแปลง หรื อ เป็ นไปตาม
เป้าหมายที#ต้องการได้ 2) ความหวัง หมายถึง พลังจูงใจทางบวกที#ทําให้ ตนเองรู้ สกึ ว่ามีหนทางหรื อ
แนวทางที# จ ะไปสู่เ ป้ าหมายความสํา เร็ จ ที# ต้ อ งการ แม้ ว่า จะต้ อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หาอุ ป สรรคก็ ต าม
3) การมองโลกในแง่ดี หมายถึง ความคาดหวังหรื อลักษณะวิธีคิดของของบุคคล ที#นึกถึงแต่สิ#งที#ดี สิ#งที#
เป็ นประโยชน์ ซึง# เป็ นสิง# ที#เกิดจากการกระทําของตนเอง และเชื#อว่าสิ#งดีๆเหล่านันจะเกิ
B
ดกับตนเองทังB
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ในปั จจุบนั และอนาคต และ 4) ความหยุน่ ตัว หมายถึง ความสามารถ หรื อสมรรถนะทางจิตใจ ในการ
ปรับตัว ฟื นB คืนสูส่ ภาพปกติเหมือนเดิมของบุคคล ภายหลังเผชิญกับปั ญหา อุปสรรค ความยากลําบาก
ต่างๆ ซึง# เป็ นสิง# ที#สามารถพัฒนาได้
การวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สามารถวัดได้ จากแบบวัดที#ผ้ วู ิจัยพัฒนามาจากแบบวัด
Psychological Capital Questionnaire: PCQ ของ ลูธานส์ และคนอื#นๆ (Luthans; Youssef; & Avolio.
2007; Luthans; et al. 2007) ลักษณะเป็ นมาตราประมาณค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึง
จริ งมากที#สดุ (5 คะแนน) โดยข้ อคําถามทางบวกให้ คะแนน 0 - 5 และข้ อคําถามทางลบให้ คะแนน 5 – 0
ผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที#มีทนุ ทางจิตวิทยาสูงกว่าผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวม
น้ อยกว่า
6. การได้ รับการสนั บสนุ นทางสั งคม หมายถึง การรั บรู้ ถึงการสนับสนุนของบุคลากร
มหาวิทยาลัยจากบุคคลที#เกี#ยวข้ อง ได้ แก่ ครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่ วมงาน ที#ให้ การสนับสนุนด้ านต่างๆ
ในการทํากิจกรรมอาสา ทังนี
B กB ารสนับสนุนทางสังคม แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ 1) การได้ รับการ
สนับสนุนด้ านอารมณ์ หมายถึง บุคลากรมหาวิทยาลัยรับรู้วา่ ครอบครัว ญาติ เพื#อน และเพื#อนร่ วมงาน
ให้ ความห่วงใย รับฟั งความรู้สกึ เข้ าใจ และคอยเป็ นกําลังใจ ในการร่วมทํากิจกรรมอาสา 2) การได้ รับการ
สนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร หมายถึง บุคลากรมหาวิทยาลัยรับรู้ ว่า ครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่ วมงาน ได้
ให้ คําแนะนํา ข้ อเสนอแนะ ให้ ข้อมูลต่างๆ ที#เกี# ยวข้ องกับการทํางานอาสา รวมทังB ให้ ข้อมูลป้อนกลับ
เกี#ยวกับกิจกรรมอาสา ที#กระทําไปแล้ วเป็ นอย่างไร และ3) การได้ รับการสนับสนุนด้ านทรัพยากร บุคลากร
มหาวิทยาลัยรับรู้วา่ ครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่ วมงาน ได้ ให้ การสนับสนุนอุปกรณ์ สิ#งของ สนับสนุนด้ าน
การเงิน เสียสละแรงกาย และเสียสละเวลาในการทํากิจกรรมอาสา
การวัดการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ผู้วิจัยสร้ างข้ อคําถามจากการประมวลเอกสาร
จากเกี# ยวกับการสนับสนุน ทางสังคม ของ เซฟเฟอร์ , คอยน์ และ ลาซารั ส (Scaefer; Coyne; &
Lazarus. 1981) เป็ นแนวคิดหลัก ร่วมกับการศึกษาแบบวัดของ สูเหยียน เหว่ย และคนอื#นๆ (Xueyan
Wei; et al. 2009) โดยสร้ างข้ อคําถามให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัยในการวัดการรับรู้ การ
สนับสนุนทางสังคม จากครอบครั ว เพื# อ น เพื#อ นร่ วมงาน ของบุคลากรมหาวิ ทยาลัย ลักษณะเป็ น
มาตราประมาณค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึง จริ งมากที#สดุ (5 คะแนน) โดยข้ อคําถาม
ทางบวกให้ คะแนน 0 - 5 และข้ อคําถามทางลบให้ คะแนน 5 – 0 ผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมมาก
แสดงว่าเป็ นผู้ที#ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูงกว่าผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
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บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การวิจัย ครั งB นี B ผู้วิจัยได้ ประมวลแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที# เกี# ยวข้ อ งกับตัวแปรใน
งานวิจยั โดยแบ่งเนื Bอหาของการประมวลเอกสาร ตามลําดับดังนี B
1. แนวคิด ทฤษฎี ทางด้ านสังคมวิทยาและจิตวิทยาที#เกี#ยวข้ อง ได้ แก่
1.1 ทฤษฎีโครงสร้ างหน้ าที#
1.2 แนวคิดเกี#ยวกับการถ่ายทอดทางสังคม
1.3 ทฤษฎีปฎิสงั สรรค์เชิงสัญลักษณ์
1.4 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจิตสังคม ของอีริคสัน (Eric H. Erikson)
2. การคงอยูใ่ นการทํางานอาสา : ความหมาย การวัด และงานวิจยั ที#เกี#ยวข้ อง
3. แนวคิ ด ในการวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ปั จจัย ด้ า นบุ ค คล ปั จ จั ย ด้ านสภาพแวดล้ อ ม และ
พฤติกรรม
3.1 พฤติกรรมอาสา กับการคงอยูใ่ นงานการทํางานอาสา
3.2 สุขภาวะ กับพฤติกรรมอาสา และการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา
3.3 แรงจูงใจอาสา กับพฤติกรรมอาสา
3.4 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก กับสุขภาวะ และการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา
3.5 การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมอาสา
4. ตัวแปรจัดประเภท ได้ แก่ กลุ่มบุคลากรก่อนและหลังเกษี ยณอายุ เพื#อการศึกษาความไม่
แปรเปลีย# นของค่าเฉลีย# ตัวแปรแฝง
5. การวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Method)
6. รายงานสรุปผลการศึกษาเส้ นทางการทํางานอาสา จากการลงสนามวิจยั เบื Bองต้ น
7. กรอบแนวคิดการวิจัยแบบผสานวิธี และรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุตามสมมติฐานการ
วิจยั
8. สมมุติฐานการวิจยั

1. แนวคิดทฤษฎีทางด้ านสังคมวิทยาและจิตวิทยาทีเกียวข้ อง
การวิจัยครัง? นี ? ในการศึกษาระยะที 1 ใช้ การศึกษาเชิงคุณภาพเพื#อทําความเข้ าใจเส้ นทาง
การทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐวัยก่อนและหลังเกษี ยณ โดยทําความเข้ าใจถึงการ
เข้ าสูก่ ารทํางานอาสา และเงื#อนไขที#เกี#ยวข้ อ งกับการทํางานอาสา และการคงอยู่ในงานอาสา การ
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อธิบายเส้ นทางการทํางานอาสานี B ผู้วิจัยอาศัยทังทฤษฎี
B
ทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาเป็ นแนวทางใน
การทําความเข้ าใจปรากฏการณ์ที#ศกึ ษาดังกล่าว โดยทฤษฏีทางสังคมวิทยาผู้วิจยั ใช้ มมุ มองจากทฤษฎี
โครงสร้ างหน้ าที# เพื#อเป็ นแนวทางในการทําความเข้ าใจปรากฏการณ์ ทางสังคมในภาพรวม ในระดับ
มหภาค ซึง# มีตวั แทนการถ่ายทอดทางสังคมที#มีความเกี#ยวข้ องกับความคิด ความเชื#อ และการกระทําที#
เกี#ยวข้ องกับการทํางานอาสา และทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ ที#มองในระดับ ปั จเจกบุคคลโดยการ
ปฏิสงั สรรค์ ซึ#งเป็ นการกระทําระหว่า งกันของบุ คคลผ่านการให้ ความหมายในเชิ งสัญ ลักษณ์ เป็ น
แนวทางในการทํ า ความเข้ า ใจเส้ น ทางการทํ า งานอาสา และใช้ ทฤษฎี จิ ต วิ ท ยาที# เ กี# ย วข้ อ งกั บ
บุคลิกภาพและคุณลักษณะภายในจิตใจของผู้ที#ทํางานอาสา มาเป็ นแนวทางในการทําความเข้ าใจ
เส้ นทางการทํางานอาสาของผู้ให้ ข้อมูลหลักทังสองกลุ
B
ม่ ทังนี
B Bผู้วิจยั ได้ ทําการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเพื#อ
เป็ นแนวทางการศึกษาพอสังเขป ดังนี B
1.1 แนวคิดทางสังคมวิทยา
1.1.1 ทฤษฎีโครงสร้ างหน้ าที
ทฤษฎีโครงสร้ างหน้ าที#เป็ นทฤษฎีระดับมหภาคที#มองโครงสร้ างสังคมในภาพรวมที#มี
องค์ประกอบต่างๆ ทําหน้ าที#เฉพาะและแตกต่างกันไป แต่จะมีสว่ นที#ประสานกันเพื#อความอยู่รอดและ
เพื#อให้ เกิดดุลยภาพในสังคม มองสังคมในฐานะที#เป็ นระบบ มีอาณาเขตที#แน่นอน มีกฎ ระเบียบ และมี
การควบคุมตนเอง (สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์. 2550: 26) ทฤษฎีโครงสร้ างหน้ าที#มีสว่ นช่วยในการอธิบาย
บริ บทของสังคมในมุมมององค์ประกอบของสถาบันต่างๆ ที#ปรากฏความสัมพันธ์ ของปั จเจกบุคคลและ
กลุม่ คนในรูปแบบของวิถีชีวิต ใช้ กลไกทางสังคมผ่านระบบความเชื#อและค่านิยมเพื#อควบคุมพฤติกรรม
ขอ งคนให้ สั ง คมอยู่ ใ นภ า ว ะสม ดุ ล ( Equilibrium) ไ ม่ ใ ห้ เกิ ดคว าม ไ ร้ ระ เบี ย บ ( Anomie)
การเปลี#ย นแปลงส่ว นใดส่ว นหนึ#ง จะนํ า ไปสู่ก ารเปลี#ย นแปลงส่ว นอื# น ๆ ด้ ว ย ซึ#ง โครงสร้ างสัง คม
ประกอบด้ วยสถาบันต่างๆ ที#ทําหน้ าที#แตกต่างกันออกไป เช่น สถาบันครอบครัว ทําหน้ าที#ในการผลิต
และเลี Bยงดูสมาชิ ก สถาบันการเมืองการปกครอง ทําหน้ าที#ในการให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในระบอบ
ประชาธิ ปไตย สถาบันศาสนา ทําหน้ าที#ในการเป็ นที#พึ#งทางจิ ตใจแก่สมาชิก สถาบันเศรษฐกิ จ ทํา
หน้ าที#ในการผลิตสินค้ าและบริ การเพื#อจําหน่าย แจกจ่ายให้ แก่สมาชิ กของสังคม เป็ นต้ น โดยแต่ละ
สถาบันมีความสัมพันธ์ ซงึ# กันและกันอย่างเป็ นระบบ (สุภางค์ จันทวานิช . 2552: 139-141)
การศึกษาครังB นี B ผู้วิจยั ประยุกต์ทฤษฎีโครงสร้ างหน้ าที#มาใช้ เพื#อเป็ นแนวทางในการทํา
ความเข้ าใจเส้ นทางการทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐทังในกลุ
B
ม่ บุคลากรวัยก่อนและ
หลังเกษี ย ณ การที# บุคลากรกลุ่มดังกล่าวเข้ า สู่เส้ นทางการทํางานอาสานันB โครงสร้ างทางสังคมที#
ประกอบด้ วยสถาบันต่างๆ ทางสังคมที#ทําหน้ าที#ถ่ายทอดขัดเกลาสมาชิกนันB อาจมีสว่ นเกี#ยวข้ องกับ
การเข้ าสูก่ ารทํางานอาสา การคงอยู่ในงานอาสา รวมทังเงื
B #อนไขที#เกี#ยวข้ องกับการทํางานอาสาด้ วย
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เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นสถาบันครอบครั ว สถาบันศาสนา เป็ นต้ น ผู้วิจัยจึงนําแนวคิดการถ่ายทอดทาง
สังคมในทัศนะของทฤษฎีโครงสร้ างหน้ าที#มาเป็ นแนวทางในการทําความเข้ าใจเส้ นทางการทํางาน
อาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐดังกล่าว
1.1.2 แนวคิดการถ่ ายทอดทางสังคม (Socialization)
การถ่ายทอดทางสังคมในมุมมองของทฤษฎีโครงสร้ างหน้ าที#ซึ#งมองการถ่ายทอดทาง
สังคมในแง่ของกลุม่ สังคมโดยส่วนรวมถ่ายทอดค่านิยมตามบรรทัดฐานที#เกี#ยวข้ องกับพฤติกรรมทาง
สังคมไปยังสมาชิก มองบุคคลในฐานะสมาชิ กของสังคม กลุม่ ทางสังคมจะทําการอบรมสมาชิกของ
สังคมเพื#อให้ มีความผูกพันและมีสมรรถนะในสังคมโดยผ่านตัวแทนทางสังคม (Socialization Agents)
เช่น ครอบครัว กลุม่ เพื#อน โรงเรี ยน วัด สื#อมวลชน เป็ นต้ น โดยใช้ กลไกการเรี ยนรู้ แบบต่างๆ ถ่ายทอด
ถึง บรรทัด ฐาน ค่า นิย ม และความรู้ ต่างๆ ที# จํ า เป็ นต่อ การกระทํา บทบาทต่า งๆ ของสมาชิ ก การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากมุมมองของทฤษฎีโครงสร้ างหน้ าที# มองสังคมในระดับโครงสร้ างที#มีลกั ษณะ
เป็ นเครื อข่ายความสัมพันธ์ ที#ประกอบด้ วยสถานภาพและบทบาททางสังคม แต่ละบทบาทจะมีความ
คาดหมายว่าคนในสังคมจะปฏิบตั ิอย่างไร นําไปสูบ่ ทบาททางพฤติกรรม ซึง# สะท้ อนให้ เห็นบทบาทของ
สมาชิ กที#อยู่ในเครื อข่ายสังคมนันๆ
B (งามตา วนินทานนท์ . 2545: 98-99) ตัวแทนการถ่ายทอดทาง
สั ง คม (Agent of Socialization) เป็ นกลุ่ ม ที# ทํ า หน้ าที# ใ นการหล่ อ หลอมสมาชิ ก ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ อุดมการณ์ ให้ เป็ นไปตามความต้ องการของสังคม การที#บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ
วัยก่อนและหลังเกษียณเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสาสมัครนันB อาจมีความเกี#ยวข้ องกับการถ่ายทอด
ทางสังคมจากตัวแทนต่างๆ ที#ทําให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ และปฏิบตั ิตามสิ#งที#สงั คมปรารถนาซึ#งการให้ การ
ช่วยเหลือสังคมด้ วยการเป็ นอาสาสมัครเป็ นสิ#งหนึ#งที#สงั คมปรารถนาให้ มีขึ Bน ตัวแทนในการถ่ายทอด
ทางสังคมที#อาจมีความเกี#ยวข้ องกับเส้ นทางการทํางานอาสาสมัครของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ
วัยก่อนและหลังเกษี ยณ เช่น ครอบครัว เป็ นตัวแทนในการถ่ายทอดที#มีความสําคัญและเป็ นสถาบัน
แรกที#ทําหน้ าที#ในการถ่ายทอดทางสังคมให้ แก่สมาชิ ก อาสาสมัครอาจได้ รับการถ่ายทอดการเป็ นผู้
ช่วยเหลือสังคมมาจากครอบครัว กลุม่ เพื#อน อาสาสมัครอาจได้ รับการถ่ายทอดและนําสูเ่ ส้ นทางการ
ทํางานอาสาจากกลุ่มเพื#อนทังเพื
B #อนในขณะศึกษาเล่าเรี ยนและเพื#อนในช่วงของการทํางาน เป็ นต้ น
(สุพตั รา สุภาพ. 2541) การได้ รับการถ่ายทอดทางสังคมนี Bอาสาสมัครทังวั
B ยก่อนและหลังเกษี ยณอายุ
อาจได้ รับการถ่ายทอดทังทางตรงและทางอ้
B
อม แต่ล้วนแล้ วแต่มีผลต่อการเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางาน
อาสา
การทําความเข้ าใจเส้ นทางการทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐวัยก่อ น
และหลังเกษียณ ผู้วิจยั ใช้ มมุ มองการถ่ายทอดทางสังคมตามแนวทางของทฤษฎีโครงสร้ างหน้ าที#ที#มอง
สังคมในเชิ ง โครงสร้ างเป็ นแนวทางในการทําความเข้ าใจปรากฏการณ์ ดังกล่าว ว่าการที#บุคลากร
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มหาวิทยาลัยภาครัฐ มีพฤติกรรมอาสานันอาจได้
B
รับการถ่ายทอดทางสังคมในฐานะที#เป็ นสมาชิกหนึ#ง
ของสังคม ทังการถ่
B
ายทอดทางตรงและทางอ้ อมโดยผ่านตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นครอบครั ว กลุม่ เพื#อน สถาบันการศึกษา เป็ นต้ น ซึ#งอาจเกี#ยวข้ อ งกับการให้ ความหมายของงาน
อาสา การเข้ าสูก่ ารทํางานอาสา รวมทังเงื
B #อนไขที#เกี#ยวข้ องกับการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา
1.1.3 ทฤษฎีปฏิสังสรรค์ สัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory)
นอกจากแนวคิดเรื# องการถ่ายทอดทางสังคมตามแนวทางทฤษฎีโครงสร้ างหน้ าที#แล้ ว
ผู้วิจยั ยังได้ ใช้ แนวทางของทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ ซึ#งเป็ นทฤษฎีทางสังคมวิทยาที#มองสังคมใน
ระดับ ปั จเจกบุ ค คล เป็ นแนวทางในการทํ า ความเข้ า ใจเส้ น ทางการทํ า งานอาสาของบุ ค ลากร
ั ลักษณ์ นนั B มองสังคม
มหาวิทยาลัยภาครัฐวัยก่อนเกษียณ และวัยหลังเกษียณ ซึง# ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ในระดับจุลภาค (Micro Approach) กล่าวคือ มองในระดับปั จเจกบุคคล มองว่าการดํารงอยู่ของมนุษย์
ต้ องมีการปฏิสงั สรรค์ระหว่างกันโดยผ่านสัญลักษณ์ การกระทําของบุคคลจะมีผล อย่างใดอย่างหนึ#งต่อ
ความคิดหรื อการกระทําของบุคคลอีกคนหนึ#ง ไม่ว่าการกระทํานันจะเป็
B
นไปในทิศทางเดียวหรื อเป็ นการ
กระทําทังสองฝ่
B
าย โดยอาศัยพฤติกรรมที#แสดงออกเป็ นสื#อในการรู้ ความหมาย (สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์.
2550: 157-158)
การศึก ษาครั งB นี ผB ้ ูวิ จัยจึ ง ใช้ แ นวคิ ดการถ่ ายทอดทางสังคม จากมุม มองของทฤษฎี
ปฏิสงั สรรค์ สญ
ั ลักษณ์ เป็ นแนวทางในการอธิ บายและทําความเข้ าใจเส้ นทางการทํางานอาสาของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐวัยก่อนและหลังเกษี ยณ โดยมองกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในเชิง
ปฏิสงั สรรค์แบบสองทาง ระหว่างผู้ถ่ายทอดกับผู้ถูกถ่ายทอด ซึ#งต่างมีอิทธิ พลซึ#งกันและกัน ผู้วิจัยใช้
แนวคิดของ จอร์ จ เฮอร์ เบิร์ท มีด (George Herbert Mead) ซึ#งเป็ นผู้วางรากฐานแนวคิดเกี#ยวกับการ
พัฒนาความเป็ นตัวตน โดยมีด (Mead) มองว่าสิ#งเร้ า (S) และการตอบสนอง (R) จะเป็ นอะไรก็ตาม
สิ#งสําคัญอยู่ที#กระบวนการตีความ ขึ Bนอยู่กับว่าบุคคลให้ ความหมายกับสิ#งเร้ าว่าอย่างไร และบุคคล
ตอบสนองต่อสิง# เร้ าอย่างไร ขึ Bนอยูก่ บั การตีความหมายของการตอบสนองนันB ๆ การที#คนเราเกี#ยวข้ อง
กันเป็ นเรื# องของการกระทําซึง# กันและกัน แต่ละฝ่ ายมีอิทธิพลทังสองฝ่
B
าย และการกระทําดังกล่าวมีการ
ให้ ความหมายของการกระทํานันด้
B วย มนุษย์ในชีวิตประจําวันเป็ นการปฏิสงั สรรค์ระหว่างความหมาย
ของสิง# ต่างๆ และความหมายเหล่านันต้
B องเป็ นความหมายร่วมกัน (Shared Meanings) ในมุมมองของ
มีด (Mead) การถ่ายทอดทางสังคมเป็ นกระบวนการก่อรู ป ธํ ารงอยู่ และเปลี#ยนแปลงความเป็ นตัวตน
บุคคลมีความสามารถออกไปจากตนเองแล้ วหันกลับมามองตนเอง แล้ วตังB คําถามว่า “เราเป็ นใคร”
มีการกระทําและตอบสนองตนเองได้ ตลอดจนมีความรู้ สกึ ภาคภูมิใจในตนเองได้ ด้วย การเกิดความ
B วยั เด็ก เริ# มจากการสังเกตและตอบสนอง
เป็ นตัวตนในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมก่อตัวขึ Bนตังแต่
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ต่อการกระทําของผู้คนรอบข้ างที#มีอิทธิ พลต่อตน เช่น พ่อแม่ ญาติ พี#น้อง เป็ นต้ น บุคคลได้ รับความ
เป็ นตัวตนมาจากผลสะท้ อนจากการประเมินของคนอื#นทีมีต่อบุคคลนันB ทําให้ เขาทราบว่าเขาเป็ นใคร
เป็ นคนอย่างไร เป็ นคนดีหรื อไม่ดี เป็ นต้ น (งามตา วนินทานนท์. 2545: 103 - 104)
ฒนาการ
มีด (Mead. 1951 อ้ างอิงใน สนธยา พลศรี . 2545: 92-93) ได้ แบ่งขันตอนพั
B
ของความเป็ นตัวตนออกเป็ น 3 ขันตอน
B
ดังนี B
ขันการเล่
B
นบท (Play Stage) เป็ นระยะที#บุ คคลยังเป็ นทารกมี ความสามารถในการสวม
บทบาทของคนอื# นได้ จํากัดเพียงคนหรื อสองคนเท่านันB ภาพของตนเอง (อัตตา) ก็ ยังจํากัดไม่ฝังแน่นแต่
อย่างใด
ขันเกมกี
B
ฬา (Game Stage) เป็ นช่วงที#ทารกเจริ ญวัยขึ Bนสามารถสวมบทบาทของผู้อื#น
หรื อเอาอย่างคนอื#นมากขึ Bน ร่วมกิจกรรมที#มีการประสานงานกันอย่างเป็ นระเบียบมากขึ Bน
ขันสวมบทบาทของบุ
B
คคลทัว# ไป (Generalized other Stage) เป็ นขันที
B #บุคคลสามารถ
ยึดถือความเชื#อทัว# ไป ค่านิยม บรรทัดฐานของสังคมหนึง# ในการกระทําระหว่างกันด้ านต่างๆ ได้ บุคคล
สามารถเพิ#มความเหมาะสมในการตอบโต้ กบั ผู้อื#นในการกระทําระหว่างกันมากขึ Bน และขยายของเขต
ภาพของตนเองจากความสามารถในการสวมบทบาทของบุคคลจํานวนมากขึ Bนอยูเ่ สมอ
จะเห็น ได้ ว่า ทฤษฎี ปฏิ ส ังสรรค์ ส ัญ ลัก ษณ์ มองว่า การดํ า รงอยู่ข องบุ ค คลต้ อ งมี ก าร
ปฏิสงั สรรค์ระหว่างกันทังB ผู้ถ่ายทอดและผู้ถูกถ่ายทอด ซึ#งต่างก็มีอิทธิ พลซึ#งกันและกัน และมี ก ารให้
ความหมายของการกระทํา ผู้วิจัยใช้ การถ่ายทอดทางสังคมในเชิงการปฏิสงั สรรค์ระหว่างกันมาเป็ น
แนวทางในการทําความเข้ าใจถึงการเข้ าสูก่ ารทํางานอาสา และการดํารงอยูใ่ นการทํางานอาสา รวมทังB
นํามาเป็ นแนวทางในการพิจารณาเงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องกับการทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลั ย
ภาครั ฐวัยก่อ นและหลังเกษี ยณ นอกจากนี Bการพัฒนาการของความเป็ นตัว ตนทังB ในช่วงการสวม
บทบาทของคนอื# นในขันB การเล่นบท การร่ วมกิ จกรรมที#มีการประสานงานกันอย่างเป็ นระบบในขันB
เกมกีฬา และการสวมบทบาทของบุคคลทัว# ไป อาจมีความเกี#ยวข้ องกับการให้ ความหมาย การเข้ าสู่
เส้ นทางการทํางานอาสา รวมไปถึงเงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องกับการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางาน
อาสา ด้ วยเช่นกัน
1.2 แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา
การศึกษาครังB นี Bนอกจากจะใช้ มมุ มองทางสังคมวิทยาเป็ นแนวทางในการทําความเข้ าใจ
เส้ นทางการทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐวัยก่อ นเกษี ยณ และวัยหลังเกษี ยณแล้ ว
ผู้วิจัยยังใช้ มุมมองทางจิ ตวิทยาที#เน้ นลักษณะภายในตัวบุคคล ลักษณะภายในจิ ตในที#อาจมี ความ
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เกี#ยวข้ องกับการเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสาของอาสาสมัครอีกด้ วย โดยทฤษฎีทางจิตวิทยาที#ผ้ วู ิจัย
นํามาเป็ นแนวทางในการศึกษาครังB นี B คือทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ รายละเอียดดังนี B
1.2.1 ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ ของ อีริค เอช อีริคสัน
ั B เกิดจนเข้ าสูว่ ยั
ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพของอีริค เอช อีริคสัน ได้ แบ่งชีวิตมนุษย์ตงแต่
สูงอายุเป็ น 8 ขันB เรี ยกว่า Psychosocial Stage โดยเน้ นลักษณะสัมพันธภาพที#บุคคลมีกับกลุม่ บุคคล
ต่า งๆ และข้ อ ขัด แย้ ง ทางสัง คมจิ ต วิ ท ยาที# เ กิ ด จากความสัม พัน ธ์ นันB ๆ เป็ นจุ ด กระตุ้น ให้ บุ ค คลมี
B เกิดจนถึงวัยสูงอายุ ดังนี B
พฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพในรูปแบบต่างๆ ตามลําดับวัย ตังแต่
เริ# มต้ นจาก ขันB ที# 1 เป็ นขันB ของความไว้ วางใจกับความสงสัยนํ Bาใจผู้อื# น (Trust vs.
Mistrust) เป็ นระยะแรกเกิดถึง 1 ขวบ ที#ความไว้ วางใจกับความสงสัยนํ Bาใจผู้อื#นเกิดจากการเลี Bยงดู การ
ได้ รับการตอบสนองทางร่างกายและจิตใจ หากได้ รับมากจะกลายเป็ นคนที#ไว้ วางใจผู้อื#นได้ งา่ ย แต่หาก
ได้ รับน้ อยหรื อไม่ได้ รับมักจะเป็ นคนที#หวาดระแวงง่าย ขันที
B # 2 ความเป็ นตัวของตัวเองกับความละอาย
ใจและไม่แน่ใจ (Autonomy vs. Shame and Doubt) วัยทารกตอนปลาย หากผู้เลี Bยงดูปล่อยให้ ทํา
อะไรได้ ตามใจปรารถนาที#เหมาะสม ไม่เกินเลยจนเกินไปจะพัฒนาความเป็ นตัวของตัวเอง แต่ถ้าถูก
ควบคุมมากเกิ นไปจะรู้ สึกละอายใจและไม่แน่ใจในตนเอง เข้ ากับคนยาก ซึ#งถ้ ามีมากจะกลายเป็ น
ผู้ใหญ่ที#ชอบทําอะไรลับๆ ไม่เปิ ดเผย ชอบพูดปด ขันที
B # 3 ความคิดริ เริ# มกับความรู้ สกึ ผิด (Initiative vs.
Guilt) ระยะวัยเด็กตอนต้ น มีความสามารถทางกล้ ามเนื Bอและประสาทสัมผัส อยากเรี ยนรู้ ใช้ ความคิด
และมีความคิดสร้ างสรรค์ เด็กที#ถกู สกัดกันสิ
B #งเหล่านี B หรื ออยูใ่ นกฎระเบียบมากเกินไปจะเกิดความรู้ สกึ
ผิดและกลัวการถูกลงโทษ ขันตอนที
B
# 4 ระยะเอาการเอางานกับปมด้ อย (Industry vs. Inferiority) เป็ น
ระยะวัยเด็กตอนปลาย เป็ นช่วงที#มีการเข้ าโรงเรี ยน เป็ นช่วงที#ต้องพัฒนาคุณสมบัติเอาจริ งเอาจัง เพื#อ
ปรับตัวตามความคาดหวังของครู พ่อแม่ และเพื#อน เด็กที#ได้ รับความคาดหวังและได้ รับการให้ อภัยเมื#อ
ผิ ด พลาด จะเป็ นคนที# มุม านะที# จ ะหัด เรี ย น ทํ า กิ จ กรรมต่า ง ๆ แต่ห ากได้ รั บ ความคาดหวัง เกิ น
ความสามารถของเด็กจะทําให้ ร้ ู สกึ ตํ#าต้ อย ไร้ ความสามารถและอาจเกิดปมด้ อยแก่ตวั เด็กในแง่ใดแง่
หนึ#ง ขันที
B # 5 การพบอัตลักษณ์ แห่งตนกับการไม่เข้ าใจตนเอง (Identity vs. Identity Diffusion) เป็ น
ระยะวัยรุ่น อีริคสันเชื#อว่าเป็ นช่วงที#ความขัดแย้ งอยูใ่ นลักษณะวิกฤติมากกว่าช่วงอื#นๆ เป็ นช่วงหัวเลี Bยง
หัวต่อระหว่างเด็กและวัยรุ่ น เด็กกําลังละทิ Bงภาพของตนเองอย่างเป็ นเด็ก เพื#อเข้ าถึงภาพของตนเอง
อย่างเป็ นผู้ใหญ่ และเป็ นช่วงของการแสวงหาอัตลักษณ์ แห่งตนเพื#อรู้ จักตนเองในแง่มุมต่าง ๆ เช่น
ความชอบ ความสนใจ ความปรารถนาในชีวิต เป็ นต้ น ในขณะเดียวกันก็ต้องผสมผสานลักษณะของ
ตนให้ เข้ ากับความเป็ นจริ งของครอบครัว วัฒนธรรม ค่านิยมของสังคม ของกลุม่ เพื#อน การพัฒนาตนที#
สมบูรณ์ในวัยนี Bคือการเห็นตนเองตามความเป็ นจริ ง เข้ าใจตนเอง และหากมีพฒ
ั นาการช่วงนี Bไม่ดีอาจ
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ทําให้ มีบุคลิกภาพที#สบั สน ขันที
B # 6 ความสนิทเสน่หา ความร่ วมใจ กับความเปล่าเปลี#ยว (Intimacy
and Solidarity vs. Isolation) อยูใ่ นวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น เป็ นช่วงที#บุคคลพร้ อมประสานอัตลักษณ์ของตน
กับบุคคลอื# น และสร้ างความสัมพันธ์ ฉันท์คู่ครอง ซึ#งหากไม่สามารถสร้ างความสัมพันธ์ สนิทสนมกับ
B # 7 การบํารุ ง
บุคคลอื#นได้ จะมีความรู้ สกึ อ้ างว้ างเดียวดาย และเป็ นบุคคลที#หลงรักเฉพาะตนเอง ขันที
ส่งเสริ มผู้อื#นกับการพะวงเฉพาะตนเอง เป็ นวัยกลางคน (Generativity vs. Absorption) จุดเด่นของวัย
นี Bคือ การแบ่งปั น การเผื#อแผ่ การสร้ างสรรค์ ทงั B ในสิ#งที#เป็ นวัตถุสิ#งของ และความรู้ ความคิด ความ
ชํานาญต่าง ๆ ต่อบุคคลอื#น ต่อโลก และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ#งต่อบุคคลเยาว์วยั กว่า เกิดขึ Bนกับบุ
คลที#พฒ
ั นาการทางบุคลิกภาพมาด้ วยดีในวัยกลางคน คุณสมบัติแห่งความอาทร (Care) ที#แท้ จริ งเกิด
ขึ Bนกับบุค คลที#พัฒ นาทางบุคลิกภาพมาด้ วยดี ซึ#งสามารถทําได้ หลายวิธี เช่ น การเลี Bยงดูอ บรมให้
การศึก ษาแก่ เ ยาวชน การสาธิ ต แนะนํ า ความรู้ ความชํ า นาญแก่ บุ ค คลอื# น การแบ่ง ปั น ให้ ค วาม
อนุเคราะห์แก่บุคคลอื#นอย่างจริ งใจ ทําให้ ผ้ ทู ี#ประพฤติแบบนี Bมีความปลาบปลื Bมอิ#มอกอิ#มใจในตนเอง
เห็นตนเองมีคา่ มีความสําคัญ และขันที
B # 8 ความมั#นคงทางใจกับความสิ Bนหวัง (Integrity vs. Despair)
ระยะนี Bวัยสูงอายุ หากมี พัฒนาการในช่วงวัยที#ผ่านมาดี ช่วงนี Bจะรู้ จักปล่อยวาง ลดความยึดมั#นใน
ตนเอง มีความพอใจในชีวิต แต่หากพัฒนาการไม่ดีจะรู้ สึกอาลัยอาวรณ์ หรื อยอมรับอดีตไม่ได้ กลัว
ความตายที#กําลังคืบคลานมา (ศรี เรื อน แก้ วกังวาล. 2554. 58-66)
โดยสรุปแล้ วจะเห็นได้ วา่ พัฒนาการบุคลิกภาพตามแนวคิดของอีริคสันเป็ นพัฒนาการ
ตังแต่
B เกิดจนถึงวัยสูงอายุ ซึง# มีความสัมพันธ์ กบั บุคคลที#อยูแ่ วดล้ อม เช่น บุคคลในครอบครัว กลุม่ เพื#อน
เป็ นต้ น ที#สง่ ผลต่อการมีพฒ
ั นาการที#ดีหรื อไม่ดีของบุคคล ซึ#งพัฒนาการแต่ละช่วงวัยมีความเกี#ยวข้ อง
เชื#อมโยงกันในทุกช่วงของพัฒนาการ ผู้วิจัยนําแนวคิดการพัฒนาบุคลิกภาพ 8 ขันตอนของอี
B
ริคสัน
มาเป็ นแนวทางในการทําความเข้ าใจการให้ ความหมายของการทํางานอาสา การเข้ าสู่การทํางาน
B #อนไขที#เกี#ยวข้ องกับการทํางานอาสา ที#อาจมีความ
อาสา การดํารงอยู่ของการทํางานอาสา รวมทังเงื
เกี#ยวข้ องกับพัฒนาการแต่ละขันของชี
B
วิตของของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐวัยก่อนเกษี ยณ และวัย
หลัง เกษี ย ณ ซึ# ง การที# ข องบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย ภาครั ฐ วัย ก่ อ นเกษี ย ณ และวั ย หลัง เกษี ย ณ
มี พ ฤติก รรมอาสานันB อาจมี ความเกี# ย วข้ อ งกับ พัฒ นาการในแต่ล ะช่ว งวัยตามแนวคิด การพัฒ นา
บุคลิกภาพของอีริคสัน ตังแต่
B ขนที
ั B # 1 จนถึง ขันที
B # 8 โดยเฉพาะในขันที
B # 7 และขันที
B # 8 ที#เป็ นวัยกลางคน
จนถึงวัยผู้สงู อายุ บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐวัยก่อนเกษี ยณ และวัยหลังเกษี ยณ ที#มีพฒ
ั นาการใน
ุ สมบัติแห่งความอาทร มีความเอื Bอเฟื อB เผื#อแผ่แก่บุคคลอื#น
ขันที
B # 7 และขันที
B # 8 ที#ดีอาจทําให้ เป็ นผู้ที#มีคณ
จนเกิดเป็ นความปลาบปลื Bมใจที#ได้ เป็ นผู้ให้ รู้จกั ปล่อยวาง ไม่ยึดติดกับชีวิต จนทําให้ เกิดความรู้ สกึ ว่า
ตนเองมีความพร้ อมที#จะเป็ นผู้ให้ และเกิดเป็ นพฤติกรรมอาสาในที#สดุ อันนําไปสูก่ ารเข้ าสูเ่ ส้ นทางการ
ทํางานอาสาของอาสาสมัคร
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2. การคงอยู่ในการทํางานอาสา : ความหมาย การวัด และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
ความหมายของการคงอยู่ในงานอาสา (Retention in Volunteer Working)
พจนานุกรมราชบัณฑิต สถาน พ.ศ.2545 ให้ ความหมายของคําว่า “คง” หมายถึง ยังอยู่
ยังเป็ นอยู่อย่างเดิม คํ าว่า “อยู่” หมายถึง คงที# ไม่ ไปจากที# ดังนันB ความหมายของคํา ว่า “คงอยู่ ”
จึงหมายถึง การยังอยู่ที#เดิม ไม่ไปจากที#เดิม สุรีย์ ท้ าวคําลือ (2549) ให้ ความหมายของการคงอยู่ใน
งาน ว่าหมายถึง การที#บุคคลมี ความพึงพอใจ และเต็ม ใจที# จะปฏิบัติ งานอยู่ในองค์ การเป็ นระยะ
เวลานานที#สดุ และไม่คิดจะลาออก สอดคล้ องกับนักวิจัยหลายคน (บุญใจ ศรี สถิตย์นารากูล. 2550;
Dunkin; Juhl; & Stratton. 1996; Taunton; Krampitz; & Woods. 1989) ที#ให้ ความหมายของการคง
อยูใ่ นงานว่า หมายถึง การที#บุคคลเข้ ามาปฏิบตั ิงานในช่วงระยะเวลาหนึง# และยังคงทํางานองค์กรนันๆ
B
จนถึงปั จจุบนั ขณะที# มิทแซล และ โทมัส (Mitchell; & Thomas. 2001) ให้ ความหมายของการคงอยู่
ในการทํางาน หมายถึง การที#บุคคลเกิดความรู้ สกึ ฝั งตรึ งในงาน โดยรู้ สกึ มีความผูกพันกับบุคคลอื# น
กลุ่ม หรื อ สังคม รั บรู้ ว่าตนเองเหมาะสมกับงานที#ทํ า และจะสูญ เสีย โอกาสหากต้ อ งออกจากงาน
นอกจากนันB มาทิส และแจ็คสัน (Mathis; & Jackson. 2004) ให้ ความหมายว่า เมื#อบุคคลได้ รับสิ#งที#
ตอบสนองกับความต้ องการของตนจากองค์กรแล้ ว จะทําให้ บุคคลเกิดความตังใจที
B #จะปฏิบตั ิงานอยู่ใน
องค์กรต่อไป ขณะที# ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547) ให้ ความหมายของการคงอยู่ในงาน ในลักษณะ
ของการคงอยูใ่ นอาชีพว่า หมายถึง การที#บุคคลเข้ าสูอ่ าชีพแล้ วจะไม่เปลี#ยนอาชีพด้ วยเหตุผลใด โดย
ก้ าวเข้ าสูอ่ าชีพด้ วยความมัน# ใจ และปรารถนาจะประกอบอาชีพนันต่
B อไปด้ วยความสมัครใจ ดังนันจึ
B ง
สรุปได้ วา่ การคงอยูใ่ นงาน หมายถึง การที#บุคคลยังทํางานนันๆอยู
B ่ ด้ วยความรู้ สกึ ผูกพัน ภาคภูมิใจ มี
ความตังใจที
B #จะปฏิบตั ิงานต่อไปให้ นานที#สดุ
จากความหมายของการคงอยูใ่ นงานดังกล่าว จะเห็นว่าเป็ นความหมายของการคงอยู่ในงาน
โดยทั#ว ไป เช่น การคงอยู่ในงานของพนักงาน โดยเป็ นการทํา งานอยู่ภายใต้ อ งค์ กรใดองค์ กรหนึ#ง
เป็ นองค์ กรที#แสวงหาผลกํ าไร สาเหตุที#ทําให้ บุคคลเหล่านันยั
B งคงอยู่ในงานมาจาก 4 ปั จจัย ได้ แ ก่
1) ค่าตอบแทน โดยพิจารณาเงินเดือนพื Bนฐาน ค่าตอบแทนอื#นๆ การให้ การยอมรับ รวมถึงให้ มีห้ นุ ส่วน
ในกิจการ 2) การดูแลด้ านผลประโยชน์ เช่น การดูแลสุขภาพ การดูแลหลังเกษี ยณ การจัดระบบเงิน
ออม การจัด สรรวัน หยุด การให้ ผ ลประโยชน์ อื# น ๆ 3) การเรี ย นรู้ และการพัฒ นา เช่ น การพัฒ นา
ความก้ าวหน้ าในอาชีพ การบริ หารผลปฏิบตั ิงาน การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง การฝึ กอบรม และ 4)
บรรยากาศภายในองค์กร ผู้นํา การส่งเสริ มการทํางาน ความสมดุลของงานและชีวิตส่วนตัว (Bussing.
2003) การทํางานถือว่าเป็ น “การคุ้มครองชี วิต ” เพื#อให้ คงชี วิตอยู่ จึงมีความสําคัญต่อการดํารงอยู่
และการใช้ ชีวิตในสังคม เนื#องจากการทํางานเป็ นกิจกรรมของมนุษย์ รวมถึงเป็ นกิจกรรมที#ใช้ เป็ นสื#อ
เพื#อ ให้ ได้ มาซึ#ง สิ#งต่างๆ ที#นําไปสู่การดํารงชี วิ ต (Neff. 1968) การทํางานจึงเป็ นกิ จกรรมที#ใช้ เป็ น
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เครื# องมือ ให้ สามารถคุ้มครองและรักษาชีวิต โดยมีความมุ่งหมายเพื#อได้ มา ซึ#งปั จจัยพื Bนฐานของใช้
ชีวิตประจําวันของมนุษย์ในสังคม
ขณะที#การทํางานอาสา หรื องานอาสาสมัคร ซึ#งเป็ นชนิดหนึ#งของการช่วยเหลือสังคม (Prosocial Behavior) มีลกั ษณะของการทํางานที#แตกต่างจากงานโดยทัว# ไป ทังนี
B Bงานอาสาเป็ นงานที#สร้ าง
ประโยชน์ให้ แก่บุคคลอื#น กลุม่ บุคคล ชุมชน รวมถึงสังคมโดยรวม เป็ นรู ปแบบการทํางานที#เกิดจาก
ความสมัครใจ ความเต็มใจ ทํางานด้ วยความเสียสละ โดยปราศจากสิ#งตอบแทนใดๆ ผลที#ได้ คือความ
ภาคภูมิใจ ความสุขทางใจ อันได้ จากการช่วยเหลือ สังคม (สมศักดิ; ศรี สนั ติสุข. 2542; สมพร เพท
สิทธา. 2544; ศุภรั ตน์ รัตนมุขย์. 2548; Cnaan; Handy; & Wadsworth. 1996; Wilson. 2000;
Ramona. 2009; ปฎิญญาอาสาสมัครไทย. 2544) อาสาสมัครจะเป็ นบุคคลที#จะพยายามหาโอกาส
ช่ ว ยเหลื อ ผู้อื# น อย่า งกระตื อ รื อ ร้ น รวมถึ ง อาจจะให้ เ วลา และความตังB ใจทุ่ ม เทให้ กับ งานอาสา
โดยเฉพาะกิจกรรมที#สอดคล้ องกับความต้ องการส่วนตัว และอาจจะเกิดความผูกพันกับการช่วยเหลือ
ผู้อื#น ทําให้ มีการใช้ เวลาในการเป็ นอาสาสมัครเป็ นระยะเวลานาน (Clary & et al. 1998) ซึ#งบุคคลเมื#อ
เริ# มทํางานอาสาสมัครแล้ ว ส่วนใหญ่บุคคลนันจะคงทํ
B
ากิจกรรมอาสาสมัครอย่ างต่อเนื#องอย่างน้ อย 1
ปี ซึ#งแสดงให้ เห็นถึงความผูกพันที#มีต่องานอาสาสมัครที#กระทํา (Omoto; & Snyder. 1995; Penner;
& Finkelstein. 1998) บทบาทของอาสาสมัคร ที#แยกงานอาสาออกจากงานทั#วไปนันB สามารถแบ่ง
บทบาทของอาสาสมัครตามจุดมุ่งหมายของการทํางานอาสาได้ เป็ น 5 ด้ าน ประกอบด้ วย 1) บทบาท
ในด้ านสังคมสงเคราะห์ เป็ นบทบาทของอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้ อน
ประเภทต่า งๆ เช่ น ทหารตํ ารวจที# ได้ รั บบาดเจ็ บ จากการปฏิ บัติ หน้ า ที# และผู้เ จ็ บป่ วยที#รัก ษาตัว ที#
โรงพยาบาล ผู้ประสบภัย คนพิการ เด็กเร่ร่อน คนไร้ ที#พงึ# ผู้สงู อายุ เป็ นต้ น อาสาสมัครจะเข้ าไปช่วยใน
การรักษาพยาบาล ช่วยเป็ นเพื#อนช่วยให้ คําปรึ กษา และกําลังใจช่วยให้ มีความสุขและความหวัง 2)
บทบาทในการแก้ ไขปั ญหาสังคม เช่น การร่วมรณรงค์ และร่ วมโครงการเกี#ยวกับการป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหาสังคมเป็ นต้ น 3) บทบาทในการพัฒนาสังคม และองค์กรอาสาสมัคร มีบทบาทในการพัฒนา
กลุม่ คนให้ เป็ นคนที#มีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม 4) บทบาทในการพัฒนาองค์กรเอกชน ร่ วมบริ หารงานกับ
องค์กรเอกชน เช่น มูลนิธิสมาคมด้ วยความรู้ ความสามารถ และความเสียสละทําให้ องค์กรมีบทบาท
สําคัญในการทําประโยชน์ แก่ประชาชนสังคม และประเทศชาติ และ5) บทบาทในการส่งเสริ มความ
มั#นคง เป็ นบทบาทของอาสาสมัค รในการรั กษาและส่งเสริ มความมั#น คงของสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์ และระบอบประชาธิ ปไตย อันมี พระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข เช่น ลูกเสือชาวบ้ าน
อาสาสมัครรักษาดินแดนไทย อาสาป้องกันชาติ เป็ นต้ น (สมพร เทพสิทธา. 2544: 3-4)
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จากที#ได้ กล่าวข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า งานอาสาเป็ นงานที#บุคคลอุทิศและ เสียสละเวลา ในการ
สร้ างประโยชน์ให้ แก่บุคคลอื#น กลุม่ บุคคล รวมถึงสังคม อันเป็ นการกระทําโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ#ง
แตกต่างจากการทํางานทั#วไปตรงที#การทํางานทั#วไป และคงอยู่ในงานนันB เนื#องมาจากค่ าตอบแทน
B
หรื อสิ#งจําเป็ นอื#น เพื#อการดํารงอยู่ในสังคม ส่วนสาเหตุที#ทําให้ บุคคลยังคงอยู่ในงานอาสานันมาจาก
ปั จจัยต่างๆ ทังปั
B จจัยด้ านบุคคล ปั จจัยด้ านสังคม ซึง# แตกต่างจากการคงอยูใ่ นงานโดยทัว# ไป อาทิ การ
วิจยั ของ เพนเนอร์ (Penner. 2002: 447-467) ที#ได้ ทําการศึกษาถึงปั จจัยสาเหตุของการคงอยู่ในงาน
อาสา รวมทังB ได้ พฒ
ั นาโมเดลการคงอยู่ในงานอาสา (Model of Sustained Volunteerism) โมเดล
ดังกล่าว แสดงให้ เห็นถึงกระบวนการของการตัดสินใจเป็ นอาสาสมัคร การทํางานอาสาในระยะเริ# มต้ น
และการคงอยู่ในงานอาสา หรื อการเป็ นอาสาสมัครที#ยั#งยืน และแสดงให้ เห็นถึงอิ ทธิ พลทางตรงและ
ทางอ้ อม ของปั จจัยต่างๆ ที#เป็ นสาเหตุทําให้ บุคคลคงอยู่ในงานอาสา ซึ#งประกอบด้ วย ปั จจัยด้ านบุคคล
ได้ แก่ ลักษณะทางชีวสังคม เช่น อายุ การศึกษา เพศ รายได้ ศาสนา เป็ นต้ น บุคลิกภาพชอบช่วยเหลือ
ความเชื#อส่วนบุคคล การมองเห็นถึงคุณค่าในการทํางานอาสา แรงจูงใจในการทํางานอาสา และปั จจัย
ด้ านองค์กร ได้ แก่ ความสัมพันธ์ ภายในองค์กร คุณลักษณะและการปฏิบตั ิในองค์กร รายละเอียดของ
โมเดลแสดงตามภาพประกอบ 1

ปั จจัยส่ วนบุคคล
ลักษณะทางชีวะสังคม,
ความเชื#อส่วนบุคคล, การ
เห็นคุณค่า, แรงจูงใจ

ปั จจัยจากสถานการณ์
แรงกดดันทางสังคมที#มีต่อ
อาสาสมัคร

ตัดสินใจเป็ น
อาสาสมัคร (Decision
to Volunteer)

เริมต้ นทํากิจกรรม
อาสา (Initial

Volunteerism)

เอกลักษณ์ ใน
บทบาทอาสาสมัคร
(Volunteerism Role
Identity)

การคงอยู่ ในงาน
อา สา ( Sustained
Volunteerism)

ปั จจัยจากองค์ กร
ลักษณะความสัมพันธ์ ใน
องค์กร
เวลา (Time)

ภาพประกอบ 1 รูปแบบการคงอยู่ในงานอาสา (Model of Sustained Volunteerism)
ดัดแปลงจาก Penner (2002)
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นอกจากปั จจัยสาเหตุที#ทําให้ บุคคลคงอยูใ่ นการทํางานอาสาตามโมเดลของ เพนเนอร์ แล้ ว
ยังพบว่าการที#บุคคลได้ เข้ าสูส่ ภาวะความเป็ นอาสาสมัคร ซึ#งอาจเป็ นอาสาสมัครอย่างเต็มเวลา หรื อ
เป็ นชั#วขณะที#มีเวลาว่าง ต่างก็เป็ นสิ#งที#ก่อให้ เกิ ดประโยชน์ อย่างมากมาย ทังต่
B อตนเอง และสังคม
ส่วนรวม ซึง# เป็ นเหตุผลที#แสดงถึงการคงอยูใ่ นงานอาสา นักวิชาการประเทศตะวันตกได้ ทําการศึกษา
ถึงประโยชน์ของการเป็ นอาสาสมัคร โดยพบว่า การเข้ ามาเกี#ยวข้ องเป็ นอาสาสมัครจะส่งผลประโยชน์
ต่อตัวบุคคล ขณะเดียวกันสังคมก็ได้ รับประโยชน์จากความทุม่ เทของอาสาสมัครซึง# ประเมินเป็ นมูลค่า
ทางเศรษฐกิจได้ อย่างมหาศาล ทังนี
B B ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ (2548: 5-7) ได้ สรุ ปถึงประโยชน์ที#ได้ รับจาก
การทํางานอาสาของบุคคล ประโยชน์ ที#ได้ รั บนันB ได้ แก่ 1) ก่ อ ให้ เกิ ด การพัฒนาสภาวะจิ ตใจและ
อารมณ์ ให้ มีความมั#นคงสูงขึ Bน 2) ทําให้ ร้ ู สึกว่าชีวิตตนเองมี ค่ามีประโยชน์ต่อผู้อื# นและสังคม ซึ#งเป็ น
ความรู้ สึกเชิ งบวกต่อ ตนเองในกลุ่มคนทุกช่วงวัย 3) ได้ เ รี ยนรู้ ความรู้ และทักษะการทํ างานใหม่ ๆ
4) หลุดพ้ นจากความซํ Bาซากจําเจในชีวิต 5) ได้ เพื#อนใหม่ๆ เครื อข่ายความสัมพันธ์ ใหม่ๆ 6) ได้ เรี ยนรู้
การให้ ความเคารพต่อผู้อื#น ) พัฒนาภาวะความเป็ นผู้นําให้ กับตนเอง และ8) พัฒนาการเป็ น
พลเมืองที#มีคุณภาพของประเทศ ในขณะที#การศึกษาของ Corporation for National & Community
Service (2012) ที#ทําการศึกษารายงานการวิจัยที#ผ่านมาในอดีต (A Review of Recent Research)
ได้ แสดงให้ เห็นถึงเหตุผลที#กลุม่ อาสาสมัครสูงอายุ ที#มีอายุตงแต่
ั B 55 ปี ขึ Bนไป ยังคงอยู่ในการทํางาน
อาสา เนื#องมาจากบุคคลเหล่านันรั
B บรู้ถึงประโยชน์ของงานอาสาที#มีต่อสุขภาพของตัวอาสาสมัครเอง
โดยการทํางานอาสานันช่
B วยสนับ สนุนกิ จกรรมในชี วิตประจําวัน กิ จกรรมดังกล่าวช่วยในเรื# องการ
เคลื#อนไหวของร่ างกายซึ#งมีความสําคัญต่อการใช้ ชีวิตประจําวันของผู้สงู อายุ รวมทังส่
B งผลต่อสุขภาพ
กาย สุขภาพทางจิต ช่วยลดอัตราการตาย ลดภาวะซึมเศร้ า ลดภาวะทุพพลภาพ และเพิ#มความผาสุก
ในชีวิต ของกลุม่ ผู้สงู อายุที#ทํางานอาสา ทังนี
B Bรายงานดังกล่าวสอดคล้ องกับ การวิจัยของ บอนดรอฟ
และแรนทาเนน (Bonsdorff; & Rantanen. 2011) ที#พบว่า การทํางานและคงอยู่ในการทํางานอาสา
ส่งผลดีต่อ ภาวะสุขภาพ การทําหน้ าที#และการเคลื#อนไหวร่ างกาย ความพึงพอใจในชี วิต รวมถึงลด
ภาวะซึมเศร้ า ในกลุ่มอาสาสมัครสูงอายุ ในขณะที#การศึกษาของ European Foundation for the
Improvement of Living and Working Condition (2011) ยังพบว่า ปั จจัยที#ทําให้ ผ้ สู งู อายุควรจะ
ทํางานอาสาสมัคร ได้ แก่ การมีโอกาสได้ ใช้ ทกั ษะที#มีอยู่ การคงไว้ และการพัฒนาเครื อข่ายทางสังคม
การลดการแยกตัวจากสังคม การเพิ#มการยอมรับนับถือตนเอง (Self-esteem) และพบว่า โดยทัว# ไป
ผู้สงู อายุที#ทํางานอาสาสมัครจะระบุถึงประโยชน์ที#ได้ รับจากการทํางานอาสา คือ การได้ ช่วยเหลือ
ชุมชน และการได้ ช่วยเหลือสังคมโดยทัว# ไป ส่วนการวิจัยของนักวิชาการไทยที#แสดงให้ เห็นถึงสาเหตุ
ของการคงอยูใ่ นงานอาสา และประโยชน์ที#ได้ รับจากการทํางานและคงอยู่ในงานอาสา อาทิ การวิจัย
ของ ภูมิ นริ ศชาติ (2547) ที#ศึกษาถึงการทํางานหลังเกษี ยณอายุราชการของบุคคลมหาวิทยาลัย
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พบว่า ปั จจัยที#มีผลอย่างมากในการทํางานหลังเกษี ยณคือ ความต้ องการทางสังคมและการยอมรับ
และพบว่าส่วนมากต้ องการทํางานภายหลังเกษี ยณเพราะได้ ใช้ ความรู้ และประสบการณ์ ที#มี ให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ตนเอง ผู้ร่วมงาน รวมถึงสังคม และการศึกษาของ ไตรรัตน์ ทองสัมฤทธิ; (2548) ที#แสดง
านสุขภาพร่างกาย เนื#องจากต้ องใช้ พลังกาย
ให้ เห็นว่าการเข้ าร่วมกลุม่ ทํางานอาสาให้ ผลดีตอ่ ทังทางด้
B
พลังสมอง และการดูแลสุขภาพตนเองเสมอ ทางด้ านจิตใจ การทํางานร่ วมกันทํามี ความสุข ความ
สบายใจ ช่วยลดความเครี ยด ส่วนทางด้ านสังคม นันพบว่
B
าการร่ วมกลุม่ อาสาสมัครเป็ นการพบปะ
สังสรรค์ มีการแลกเปลีย# นความรู้ การยังคงบทบาทของตนเองต่อสังคม ทําให้ ผ้ สู งู อายุได้ รับความรัก
ความเคารพ ได้ รั บ เกี ย รติ แ ละความนับ ถื อ ไม่ ร้ ู สึกว่า ตนเองไร้ ค่า ในด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณนันB พบว่า
อาสาสมัค รผู้สูง อายุร้ ู สึก ถึง คุณ ค่า ในตนเอง และภาคภูมิ ใ จต่อ ผลกิ จ กรรมของตน ส่ง ผลให้ เ กิ ด
ความสุข ความมีสนั ติสขุ และการดําเนินชีวิตบันปลายอย่
B
างมีความหวัง
จากการประมวลเอกสารที#เกี# ยวข้ องกับความหมายของการคงอยู่ในงานอาสา การกําหนด
ความหมายของการคงอยูใ่ นงานอาสาของการวิจัยครังB นี B ผู้วิจัยได้ กําหนดความหมายในขอบเขตของ
การทํางานอาสา ทังอาสาสมั
B
ครที#เป็ นทางการ และอาสาสมัครไม่เป็ นทางการ ดังนันจึ
B งสรุ ปได้ ว่า การ
คงอยูใ่ นงานอาสา หมายถึง การที#บุคคลแสดงการกระทําที#เกี#ยวข้ องกับการทํางานอาสาสมัครมาอย่าง
ต่อ เนื# อ งเป็ นเวลาอย่า งน้ อย 1 ปี ด้ วยความเต็ ม ใจ และเสีย สละ อุ ทิ ศ แรงกาย แรงใจ เพื# อ สร้ าง
ประโยชน์ให้ กบั บุคคลและสังคม จนมีความรู้ สกึ ผูกพัน มีเจตคติที#ดี เกิดความภาคภูมิใจ และมีความ
ตังใจที
B #จะทํางานอาสาต่อไป
การวัดการคงอยู่ในการทํางานอาสา
จากการประมวลเอกสารที#เกี#ยวข้ องกับการวัดการคงอยูใ่ นงานอาสา พบว่าการวัดตัวแปรการ
คงอยูใ่ นงานอาสาจะทําการวัดในหลายลักษณะ เช่น ระยะเวลา หรื อความถี#ของการทํากิจกรรมอาสา
และความตังใจที
B #จะทํางานอาสา โดยมีรายละเอียดดังนี B แบบวัดทีวัดในลักษณะของระยะเวลาของ
การทํางานอาสา เช่น แบบวัดของ แทง; มอร์ โร-โฮเวล; และฮ่อง (Tang; Morrow-Howell; & Hong.
2009) ได้ สร้ างแบบวัดอาสาสมัครที#ยงั# ยืน ของกลุม่ อาสาสมัครผู้สงู อายุ โดยวัดระยะเวลาของทํางาน
อาสาด้ วยข้ อคําถามเพียง 1 ข้ อ คือ “ระยะเวลาเท่าไรที #ท่านทํ างานอาสาสมัครในโปรแกรม” ส่วนแบบ
วัดของ มัสซูบาร์ เฮิร์ท และแอดคิน (Matsuba; Hart; & Atkins. 2007) ที#วดั ระยะเวลาของการทํางาน
อาสาด้ วยข้ อคํ าถาม “คุณให้ เวลากับการทํ างานอาสาในองค์ ก รต่อ ไปนี B กี# ชั#ว โมงต่อ เดื อ น” ได้ แ ก่
1) องค์กรด้ านการดูแลสุขภาพ 2) โรงเรี ยนหรื อองค์กรที# เกี#ยวข้ องกับเด็ก 3) องค์กรทางการเมืองหรื อ
องค์กรที#เกี#ยวข้ องกับการเมือง และ 4) องค์กรอื#นๆหรื อองค์กรเกี#ยวกับการกุศล แล้ วนําจํานวนเวลาที#
ทํางานอาสากับองค์กรดังกล่าวมารวมกัน ใช้ เวลารวมเป็ นตัวที#แสดงถึงการอาสาสมัครที# และแบบวัด
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ทีวัดในลักษณะของความตัง? ใจที จะทํางานอาสา ซึ#งเป็ นความรู้ สกึ ของบุคคลในการวางแผนที#จะ
ยังคงกระทําพฤติกรรมนันๆต่
B อไป พบว่า ฮอย และคนอื#นๆ (Hoye; et al. 2008) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดการ
คงอยู่ในงานอาสา ของอาสาสมัครที#ทํางานในศูนย์กีฬาชุมชน โดยวัดที#ความตังใจที
B #จะคงอยู่ในงาน
อาสา ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตราประเมินรวมค่า 5 ระดับ จากไม่เห็นด้ วยที#สดุ (1 คะแนน) ถึง เห็น
ด้ วยที#สดุ (5 คะแนน) จํานวน 6 ข้ อคําถาม ตัวอย่างข้ อคําถาม เช่น “ฉันวางแผนที#จะทํางานอาสาต่อไป
ในฤดูการแข่งขันหน้ า” โดยแบบวัดมีค่าสัมประสิทธิ; ความเชื#อมั#น อัลฟ่ าของครอนบัค ของแบบวัดทั Bง
ฉบับ เท่ากับ 0.83 แบบวัดของมาร์ ตา และฟอสซี# (Marta; & Pozzi. 2008) เป็ นแบบวัดที#ความตังใจที
B #
จะคงอยู่ในงานอาสา ของกลุ่มอาสาสมัครที#ทํางานในองค์กรต่างๆ ด้ วยข้ อ คําถาม 1 ข้ อ คือ “ความ
ตั,ง ใจที # จ ะอยู่ ใ นงานอาสาต่ อ ไปอี ก 3 ปี ” โดยผู้ ต อบจะให้ ค ะแนนเป็ น 4 ระดับ ตังB แต่ ไม่ เ ลย
(0 คะแนน) จนถึง เป็ นอย่างมาก (4 คะแนน) นอกจากนันB แบบวัดการคงอยู่ในงานอาสา ของ โคเฮนคาโรว์ (Cohen-Callow. 2008) ทําการวัดการคงอยู่ในงานอาสา โดยการวัดจากความตังใจที
B #จะออก
จากการทํางานอาสา ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตราประเมิ นรวมค่า 5 ระดับ จากไม่เห็นด้ วยที#สุด
(1 คะแนน) ถึง เห็นด้ วยที#สดุ (5 คะแนน) จํานวน 8 ข้ อคําถาม มีค่าสัมประสิทธิ; ความเชื#อมั#นโดยรวม
เท่า กับ 0.82 ทังนี
B B ลัก ษณะของแบบวัดที# วัด การคงอยู่ใ นงานอาสาดัง กล่าวข้ า งต้ น สามารถสรุ ป
รายละเอียดนักวิจยั ที#สร้ างแบบวัด ปี ที#สร้ างแบบวัด รวมถึงองค์ประกอบของ การวัด ดังตาราง 1
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการวัดการคงอยู่ในงานอาสา หรื อการ
อาสาสมัครที#ยงั# ยืน ทําการวัดหลายลักษณะได้ แก่ ความถี#หรื อระยะเวลาที#ทํางานอาสา และความตังใจ
B
ั นาแบบวัดขึ Bน เพื#อ
คงอยูใ่ นงานอาสา สําหรับการวิจยั ครังB นี Bการวัดการคงอยู่ในงานอาสา ผู้วิจัยได้ พฒ
ทําการวัดตัวแปรการคงอยู่ในงานอาสาจากกลุม่ อาสาสมัครทังแบบเป็
B
นทางการ และไม่เป็ นทางการ
ที#ทํากิจกรรมอาสาอย่างต่อเนื#องเป็ นเวลาอย่างน้ อย 1 ปี โดยดัดแปลงมาจากแบบวัดของ ฮอย และคน
อื#นๆ (Hoye; et al. 2008) นํามาปรับภาษาและสร้ างข้ อคําถามเพิ#มให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัย
B #จะคงอยู่ในงาน
ทําการวัดใน 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ระยะเวลาที#ทํางานอาสา และ2) ความตังใจที
อาสา ลักษณะของแบบวัดองค์ประกอบที# 1 เป็ นมาตราประเมินรวมค่า 5 ระดับ ตังแต่
B ไม่เคยทําเลย
(0 คะแนน) ถึง ทําต่อเนื#องมากกว่า 5 ปี (4 คะแนน) ลักษณะของแบบวัดองค์ประกอบที# 2 เป็ นมาตรา
ประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตังแต่
B ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึง จริ งที#สดุ (5 คะแนน)
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ตาราง 1 รายละเอียดนักวิจัยที#สร้ างแบบวัด ปี ที#สร้ างแบบวัด รวมถึงองค์ประกอบของการวัด การคงอยู่ใน
การทํางานอาสา
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องค์ประกอบการวัดการคงอยู่ในงานอาสา
ระยะ เวลาที# ความตั Bงใจที#จะ ความตั Bงใจ
ทํากิจกรรม อยู่ในการ
ออกจากการ
อาสา
ทํางานอาสา
ทํางานอาสา
3
3

2007

3

2007

3

2008
2008
2008
2009

3
3
3
3

งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยที#ศึกษาถึงสาเหตุของการคงอยู่ในงานอาสา อาทิ งานวิจัยของ โอโมโตะ และสนาย
เดอร์ (Omoto; & Snyder. 1995) ที#ได้ ศึกษาและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุการช่วยเหลือ
ผู้อื#นอย่างยัง# ยืน กับกลุม่ ตัวอย่างอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 116 คน โดยตังชื
B #อโมเดลว่า
“โมเดลกระบวนการของอาสาสมัคร” (Model of the Volunteer Process) ซึ#งทําการวัดอาสาสมัครที#
ยั#ง ยืน จากระยะเวลาที# ทํ างานอาสา และเจตคติ ที#เ กิ ดขึนB จากการทํา งานอาสา ทังB นี Bได้ กํา หนดให้
แรงจูงใจในงานอาสา การสนับสนุนทางสังคม บุคลิกภาพช่วยเหลือ และความพึงพอใจในกิจกรรมและ
องค์กร มีอิทธิพลทางตรงต่อการอาสาสมัครอย่างยัง# ยืน บุคลิกภาพช่วยเหลือมีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อการ
อาสาสมัครอย่างยัง# ยืน โดยผ่านความพึงพอใจในกิจกรรมและองค์กร ผลการประเมินความกลมกลืน
ของโมเดลสมมติฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พอใช้
(ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 147.01, สัดส่วนระหว่างค่าไคสแควร์ กับค่าองศาสความเป็ นอิสระ เท่ากับ 1.53,
ค่าดัชนี GFI เท่ากับ 0.86) และพบว่าความพึงพอใจในกิจกรรมและองค์กร แรงจูงใจ มีอิทธิ พลทางตรง
ทางบวกต่ อ ระยะเวลาที# ทํ า งานอาสา การวิ จั ย ของ โคเฮน-คาโรว์ (Cohen-Callow. 2008) ได้
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ทําการศึกษาปั จจัยที#มีความสัมพันธ์ กบั การออกจากองค์กรอาสาสมัคร ของอาสาสมัครที#มีอายุตงแต่
ัB
55 ปี ขึ Bนไป โดยการทดสอบโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาอย่างยัง# ยืน (Model of Sustained
Volunteer) ของเพ็นเนอร์ (Penner) ผลการประเมินความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 111.701, ส่วนสัด
ระหว่างค่าไคสแควร์ กับค่าองศาความเป็ นอิสระ เท่ากับ 1.836, ค่าดัชนี GFI เท่ากับ 0.966, ค่าดัชนี
TLI เท่ากับ 0.796, ค่าดัชนี CFI เท่ากับ 0.863) และพบว่า การรั บรู้ บรรยากาศองค์ ก ร การรั บ รู้
สภาพแวดล้ อมในองค์ กร ความพึงพอใจในงานอาสา เอกลักษณ์ ในบทบาทอาสาสมัคร มี อิ ทธิ พล
ทางตรงในทางลบ ต่อการออกจากการทํางานอาสา แสดงให้ เห็นว่าอาสาสมัครที#มี การรับรู้ บรรยากาศ
องค์ ก ร การรั บรู้ สภาพแวดล้ อ มในองค์ กร ความพึง พอใจในงานอาสา และเอกลักษณ์ ใ นบทบาท
อาสาสมัคร สูงมากเท่าไร ก็จะยิ#งทําให้ การออกจากการทํางานอาสาลดลง หรื อทําให้ อาสาสมัครยังคง
ทํางานอาสา และคงอยู่ในงานอาสามากขึ Bน ส่วนงานวิจัย ของนักวิชาการไทย พบว่า อนุ เจริ ญ วงศ์
ระยับ (2552) ได้ ทําการศึกษาและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของการอาสาสมัครอย่าง
ยัง# ยืนในนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผลการประเมินความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในระดับดี (ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 607.70,
ส่วนสัดระหว่างค่าไคสแควร์ กับค่าองศาความเป็ นอิสระ เท่ากับ 2.68, ค่าดัชนี RMSEA เท่ากับ 0.50,
ค่าดัชนี TLI เท่ากับ 0.98, ค่าดัชนี CFI เท่ากับ 0.98, ค่าดัชนี SRMR เท่ากับ 0.07) ซึ#งพบว่า การ
สนับสนุนทางสังคม เอกลักษณ์ในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ ความพึงพอใจในกิจกรรมอาสาและ
B ง
องค์กร บุคลิกชอบช่วยเหลือแบบพุทธ มีอิ ทธิ พลทางตรงต่อการอาสาสมัครที#ยงั# ยืน นอกจากนันยั
พบว่า ความพึงพอใจในกิ จกรรมและองค์ การ มีอิทธิ คนั# กลางแบบบางส่วน ระหว่างบุคลิกภาพชอบ
ช่วยเหลือแบบพุทธกับการอาสาสมัครที#ยงั# ยืน สําหรับการศึกษาเชิงคุณภาพที#มีการศึกษาที#แสดงถึง
ความสัมพันธ์ ของตัวแปรที#สง่ ผลต่อการทํางานอาสา การคงอยูใ่ นงานอาสา พบว่า บราวห์ และคนอื#นๆ
(Brown; et al. 2011) ได้ ทําการศึกษาเชิงคุณภาพของการเป็ นอาสาสมัครของผู้สงู อายุ โดยวิธีการสร้ าง
ทฤษฎีจากฐานราก (Grounded Theory Study) เพื#ออธิบายและทําความเข้ าใจในกระบวนการ การเข้ าสู่
การเป็ นอาสาสมัครของผู้สงู อายุ ทังนี
B Bการวิจยั ดังกล่าวได้ ข้อค้ นพบ และอธิบายถึงสาเหตุของการเข้ าสูก่ าร
เป็ นอาสาสมัครของผู้สงู อายุ ว่าสาเหตุประการหนึ#งที#สง่ ผลต่อการเป็ นอาสาสมัคร และการคงอยู่ในการ
ทํางานอาสาสมัคร คือ ภาวะสุขภาพ และความสามารถทางกายของผู้สงู อายุ ยิ#งผู้สงู อายุมีภาวะสุขภาพ
รวมถึงความสามารถทางกาย ดีมากเท่าไร ก็จะส่งผลให้ เข้ าสู่การเป็ นอาสาสมัคร และทํากิจกรรมอาสา
อย่างต่อเนื#อง ในทางตรงข้ าม ถ้ าผู้สงู อายุมีภาวะสุขภาพ รวมถึงความสามารถทางกาย ที#ไม่ดีเท่าไร ก็จะ
เป็ นปั จจัยที#ขดั ขวางการเป็ นอาสาสมัครและการทํางานอาสาได้ เช่นกัน
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3. แนวคิดในการวิเคราะห์ สาเหตุ ด้ านบุคคล ด้ านสภาพแวดล้ อม และพฤติกรรม ที
มีอิทธิพลต่ อการคงอยู่ในการทํางานอาสา
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครั ฐ ในการวิจัยครั งB นี B แนวคิดทฤษฎีหลักที#ผ้ ูวิจัยใช้ เพื#อ
อธิ บายพฤติกรรม คือทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสัง คม (Social Cognitive Theory) ของ แบนดูรา
(Bandura. 1986) ที# ก ล่า วว่า การเรี ย นรู้ ทางสัง คม เป็ นการเรี ย นรู้ ที# เ น้ น ที# ก ารเปลี#ย นแปลงของ
พฤติกรรมภายใน โดยไม่จํ าเป็ น ที#จะต้ องมี การแสดงออก ซึ#งแนวคิดพื Bนฐานของแบนดูราเชื#อ ว่า
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากปั จจัยหลัก 2 ปั จจัยคือ ปั จจัยด้ านบุคคล ได้ แก่ ความคิด ความเชื#อ
ความคาดหวัง ฯลฯ กับปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อ ม โดยแบนดูราเน้ นว่าพฤติกรรมของบุคคลมี การ
เปลีย# นแปลง ไม่ได้ มาจากสภาพแวดล้ อมเพียงอย่างเดียว แต่มาจากกระบวนการทางปั ญญาด้ วย ซึ#ง
พฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็ นการเรี ยนรู้ โดยการสังเกต หรื อ การเรี ยนแบบจากตัวแบบ ทังนี
B B
ปั จจัยหรื อตัวแปรทังB 3 จะมีลกั ษณะที#มีอิ ทธิ พลเชิ งเหตุและผลซึ#งกันและกัน สามารถอธิ บายได้ ดัง
ภาพประกอบ 2
พฤติกรรม (B)

บุคคล (P)

สภาพแวดล้ อม (E)

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้ านบุคคล สภาพแวดล้ อม และพฤติกรรม
ตามทฤษฎีของ แบนดูร่า (Bandura. 1986)
จากภาพประกอบ 2 แสดงให้ เห็นปั จจัยทังB 3 ทําหน้ าที#กําหนดซึ#งกันและกัน โดยคู่ระหว่าง
P B แสดงให้ เห็นถึงปฏิสมั พันธ์ ระหว่างความคิด ความรู้ สกึ และการกระทํา ความคาดหวัง ความ
เชื#อ การรับรู้เกี#ยวกับตนเอง เป้าหมาย และความตังใจ
B ซึ#งปั จจัยดังกล่าวกําหนดลักษณะและทิศทาง
ของพฤติ ก รรม สิ#ง ที# บุ ค คลคิ ด เชื# อ และรู้ สึก จะกํ า หนดว่า บุ ค คลจะแสดงพฤติ ก รรมเช่ น ใด ใน
ขณะเดียวกันการกระทําของบุคคลก็จะเป็ นส่วนหนึง# ในการกําหนดลักษณะการคิดและการสนองตอบ
อารมณ์ของบุคคลเช่นกัน การกําหนดซึ#งกันและกันของ E  P เป็ นการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างลักษณะ
ของบุคคลและสภาพแวดล้ อม ความคาดหวัง ความเชื#อ อารมณ์ และความสามารถทางปั ญญาของ
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บุคคลนันจะพั
B
ฒนาและเปลีย# นแปลง โดยอิทธิ พลทางสังคมที#ให้ ข้อมูลและการกระตุ้นการตอบสนอง
ทางอารมณ์ โดยการผ่านตัวแบบ การสอน และการชักจูง ทางสังคม ขณะเดียวกันบุคคลจะกระตุ้น
ปฏิกิริยาตอบสนองที#แตกต่างกันจากสภาพแวดล้ อมทางสังคมที#เขาอาศัยอยู่ ส่วนการกําหนดซึ#งกัน
และกันของ B E เป็ นการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างพฤติกรรม และสภาพแวดล้ อมในชีวิตประจําวันของ
บุ ค คล พฤติ ก รรมเปลี#ย นเงื# อ นไขสภาพแวดล้ อ ม ในขณะเดี ย วกัน เงื# อ นไขของสภาพแวดล้ อ มที#
เปลีย# นไปนันB ก็ทําให้ พฤติกรรมถูกเปลีย# นไปด้ วย สภาพแวดล้ อมจะไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อบุคคล จนกว่า
จะมีพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ Bน ทังนี
B Bการทําหน้ าที#ของการกําหนดซึ#งกันและกันนันB ไม่ได้ หมายความ
ว่าจะมีอิทธิ พลในการกําหนดซึ#งกันและกันอย่างเท่าเทียม บางปั จจัยอาจมีอิ ทธิ พลมากกว่าอี กบาง
ปั จจัย และอิทธิพลของทังสามปั
B
จจัยก็ไม่ได้ เกิดขึ Bนพร้ อมกัน ซึง# ต้ องอาศัยเวลาในการที#ปัจจัยใดปั จจัย
หนึง# จะมีผลต่อการกําหนดปั จจัยอื#นๆ (Bandura. 1986)
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นทฤษฎีที#อธิบายถึงสาเหตุของการเกิด
พฤติ ก รรมของบุ ค คลว่า เกิ ด จากสาเหตุห ลัก 2 ประการ คื อ สาเหตุด้ า นบุ ค คล และสาเหตุด้ า น
สภาพแวดล้ อ ม ซึ#ง ผู้วิ จัย ได้ ประยุก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎีดังกล่า วเพื#อ กํ า หนดตัว แปรอิ สระที# เป็ นสาเหตุแห่ง
พฤติกรรม ทังนี
B Bตัวแปรอิสระที#เป็ นสาเหตุของการคงอยู่ในการทํางานอาสา ในการวิจัยครังB นี B ส่วนหนึ#ง
ได้ มาจากการวิจยั เชิงคุณภาพในระยะที#หนึง# อีกส่วนหนึง# มาจากโมเดลการคงอยู่ในงานอาสา (Model of
Sustained Volunteerism) ของเพ็นเนอร์ (Penner. 2002) ซึ#งเป็ นโมเดลที#แสดงให้ เห็นถึงกระบวนการ
ของการตัดสินใจเป็ นอาสาสมัคร การทํางานอาสาในระยะเริ# มต้ น และการคงอยู่ในงานอาสา หรื อการ
เป็ นอาสาสมัครที#ยั#งยืน รวมทังแสดงให้
B
เห็นถึงอิ ทธิ พลทางตรงและทางอ้ อ ม ของปั จจัยต่างๆที#เป็ น
สาเหตุทําให้ บุคคลคงอยู่ในงานอาสา และจากการทบทวนวรรณกรรมที#เกี# ยวข้ อ ง ตัวแปรดังกล่าว
ประกอบด้ วย 1) สาเหตุด้านพฤติกรรม และด้ านสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ พฤติกรรมอาสา สุขภาวะ การ
สนับสนุนทางสงคม และ2) สาเหตุด้านบุคคล ได้ แก่ แรงจูงใจอาสา ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก โดยมี
รายละเอียดดังนี B
3.1 พฤติกรรมอาสา กับการคงอยู่ในการทํางานอาสา
ความหมายของพฤติกรรมอาสา (Volunteering Behavior)
ประเทศไทยมี ระบบอาสาสมัครที#กลายเป็ นส่วนหนึ#งของวัฒนธรรมที#มี ความชัดเจนยิ# ง
โดยเฉพาะในกลุม่ นักเรี ยน นักศึกษา ผ่านวัฒนธรรมค่ายอาสาสมัครต่างๆ ซึ#งมีประวัติยาวนานกว่าห้ าสิบปี
ซึ#งล้ วนแต่เป็ นกลไกสําคัญยิ#งในด้ านการยกระดับจิ ตใจของคนไทยให้ มีความเห็นใจ และร่ วมช่วยเหลือ
สังคมตลอดมา (สุนิตย์ เชรษฐาน และ วินย์ เมฆไตรภพ. 2548: 4) งานอาสาเป็ นงานที#มีคุณค่าต่อสังคม
บุคคลที#เข้ ามาทํางานอาสาสมัคร ถื อว่าเป็ นบุคคลที#ได้ เสียสละเวลาอันมี ค่า ตลอดจนความสุขส่วนตัว
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ทํางานเพื#อช่วยเหลือผู้อื#น ทําประโยชน์ให้ แก่สงั คม โดยไม่หวังสิ#งตอบแทนใดๆ สิ#งที#อาสาสมัครได้ รับคือ
ความสุขทางใจ ความภาคภูมิใจ ที#ได้ ปฏิบตั ิงานเพื#อประโยชน์แก่สงั คม อาสาสมัครจึงเป็ นบุคคลที#ควรแก่
การยกย่องสรรเสริ ญ โดยเฉพาะในสังคมไทยยุ คใหม่ ที# มี ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิ ถี ชี วิ ตที#
เปลี#ยนไป อันเป็ นที#มาของปั ญหาทางสังคมหลายๆด้ าน การที#มีอาสาสมัครเข้ ามาช่วยบรรเทาปั ญหาของ
บ้ านเมืองนันB นับว่าเป็ นประโยชน์ อย่างยิ#ง (สมพร เทพสิทธา. 2544: 15; ปิ ยะนาถ สรวิสตู ร. 2552: 39;
ปฏิญญาอาสาสมัครไทย. 2544; สมศักดิ; ศรี สนั ติสขุ . 2542: 54)
“อาสาสมัคร” เป็ นคําที#เทียบเคียงความหมายกับศัพท์ ภาษาอังกฤษว่า “Volunteer”
คําว่า “Volunteer” เริ# มมีการใช้ ครังB แรกในช่วงศตวรรษที# 17 ซึ#งหมายถึงผู้ที#สมัครเข้ าเป็ นทหารโดย
ไม่ได้ ถูกบังคับ แต่เป็ นไปด้ วยความสมัครใจ (Christiansen-Ruffman. 1990 citing Cnaan; Handy; &
Wadsworth. 1996: 366: Karl. 1984 citing Cnaan; Handy; & Wadsworth. 1996: 366) นอกจากนี B ยังมี
คําศัพท์ในภาษาอังกฤษที#เกี#ยวข้ องกับคําว่า “อาสาสมัคร” อีกสองคํา คําแรกคือ “Voluntarism” มีความหมายที#
ใช้ กบั กิจกรรมบนความสมัครใจ ใช้ กนั ในองค์กรเอกชนที#ไม่ได้ ถูกระบุทําหน้ าที#นนๆตามกฎหมาย
ัB
ส่วน
คําที#สอง “Volunteerism” เป็ นคําที#ใช้ กนั มากและมีความหมายกว้ างกว่าคําแรก โดยหมายถึงเรื# องใดๆ
ที#เกี#ยวข้ องกับอาสาสมัคร หรื อการอาสาเข้ าไปทําเรื# องใดๆ โดยไม่จํากัดประเภทของกลุม่ หรื อองค์กร
ดังนันB จุดต่างที#เด่นชัดของสองคํานี B คือ Voluntarism เน้ นที#อ งค์ กรเอกชนที#ไม่หวังผลกํ าไร ขณะที#
Volunteerism มี ความหมายถึ งกิ จกรรมอาสาสมั ครที# ครอบคลุม หน่วยงานทุก ประเภทซึ#ง รวมถึ ง
หน่วยงานภาครั ฐด้ ว ย (ศุภ รั ตน์ รั ตนมุข ย์ . 2548: 1) สําหรั บภาษาไทย คําว่า “อาสาสมัค ร” นันB
ประกอบด้ วย คําว่า “อาสา” หมายถึง ทําด้ วยความเต็มใจ หรื อแปลอีกในหนึ#งว่า “สมัคร” ส่วนคําว่า
“สมัคร” แปลว่าอาสาและเต็มใจ เพราะฉะนันคํ
B าว่าอาสาสมัคร จึงเป็ นคําที#มีความหมายเดียวกัน คือผู้
ทํางานด้ วยความเต็มใจ ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน (ปุ๋ย โรนะบุรานนท์. 2525: 1 อ้ างถึงใน น้ องนุช
ประสมคํ า . 2546) จะเห็ น ว่า อาสาสมัค รนันB เป็ นเรื# อ งที# เ กี# ย วกับ ความสมัค รใจ และเสีย สละที# จ ะ
ปฏิบตั ิงานใดๆ โดยปราศจากสิง# ตอบแทน (สมศักดิ; ศรี สนั ติสขุ , 2542; ปฏิญญาอาสาสมัครไทย. 2544)
และเป็ นกิจกรรมใดๆก็ตามที#บุคคลให้ เวลาของตนเองไปทําประโยชน์ให้ กับผู้อื#น กลุม่ บุคคล หรื อองค์กร
(Wilson. 2000; Wilson; & Musick. 1997; Penner. 2002) ซึ#งอาสาสมัครนันB เป็ นบุคคลที#สมัครใจและ
เสียสละทํางานช่วยเหลือผู้อื#น มี ความตังใจที
B #จะบําเพ็ญประโยชน์ เพื#อสังคม มี ความเป็ นห่วงเป็ นใยใน
เพื#อนมนุษย์ โดยไม่หวังสิง# ตอบแทนเป็ นเงิน สิ#งตอบแทนที#อาสาสมัครจะได้ รับคือความสุขทางใจ ความ
ภาคภูมิใจที#ได้ ปฏิบตั ิงานเพื#อประโยชน์แก่ประชาชนสังคม และประเทศชาติ (ปิ ยะนาถ สรวิสตู ร. 2552:
39) นอกจากความหมายของอาสาสมัครดังกล่าวแล้ ว อาสาสมัครยังหมายถึง กิ จกรรมหนึ#งของการให้
ความช่วยเหลือ เป็ นกิ จกรรมที# ได้ รั บการวางแผนไว้ ล่วงหน้ าเป็ นอย่างดี มักจะเป็ นกิ จกรรมที# มีการ
พิจารณาอย่างมี แผน มีการจัดลําดับความสําคัญ และเลือกปฏิบตั ิกิจกรรมที#เหมาะสมตามคุณสมบัติ
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ของตนเอง (Benson; & et al. 1980 citing Clary; et al. 1998) ส่วน ปฏิญญาอาสาสมัครไทย (2544)
ได้ ให้ ความหมายของอาสาสมัครว่าเป็ นบุ คคลที#สามารถเข้ ามาช่ วยเหลือ สังคมด้ วยความสมัครใจ
เสียสละเพื#อช่วยเหลือผู้อื#นป้องกันแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาสังคมโดยไม่หวังสิ#ง ตอบแทน สอดคล้ องกับ
ศุภรัตน์ รั ตนมุขย์ (2548: 2) ได้ ให้ ความหมายของอาสาสมัครว่า หมายถึง การเลือกกระทําสิ#งต่างๆ ที#
เห็นว่าเป็ นสิ#งที#ควรกระทํา และเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็ นเงินทอง และ
การกระทํานี Bไม่ใช่ภาระงานที#ต้องทําตามหน้ าที# ดังนันจึ
B งสรุ ปได้ ว่า อาสาสมัคร หมายถึง การกระทํา
กิจกรรมใดๆ โดยความเสียสละ อันเป็ นการสร้ างประโยชน์ ให้ กับบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อสังคม โดยไม่
หวังผลประโยชน์ตอบแทน
จากความหมายของอาสาสมัคร ทําให้ เห็นถึงองค์ประกอบที#สําคัญของคําว่า “อาสา”
หรื อ “อาสาสมัคร” เพื#อแยกกิจกรรมอาสาออกจากกิจกรรมอื#นๆ การเป็ นอาสาสมัครจะประกอบด้ วย
1) การเลือก หรื อการตัดสินใจเลือก กระทําโดยเจตจํานงที#เป็ นอิสระ ที#จะกระทําหรื อไม่กระทําในสิ#ง
ใดๆ อั น เป็ นแรงขับ เคลื#อ นพื นB ฐานในการอาสา สิ# ง นี เB ป็ นสิ#ง ที# แ ยกการเป็ นอาสาสมั ค รออกจาก
สถานการณ์ ที# ถูกบังคับจากปั จ จัยทางสังคมภายนอก เช่น โรงเรี ยนต้ อ งการให้ เ ด็กเป็ นอาสาแลก
คะแนน หรื อ พนัก งานบริ ษั ท มาเป็ นอาสาสมั ค รเพื# อ แลกกั บ บัน ทึ ก ในรายงานประวัติ เป็ นต้ น
2) เป็ นความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อการนําประโยชน์ม่งุ สูบ่ ุคคลที#สาม หมายถึงการกระทําที#ม่งุ มั#น
เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื#น ซึง# อาจเป็ นได้ ทงบุ
ั B คคล กลุม่ คน หรื อสังคมส่วนรวม 3) เป็ นการกระทําที#ไม่หวัง
ผลตอบแทนเป็ นเงิน หมายถึงไม่ได้ หวังผลรายได้ ทางเศรษฐกิ จ แต่อาจรั บเป็ นรางวัลหรื อ ค่าใช้ จ่าย
ทดแทนที#ตนเองได้ ใช้ จ่ายไป เพื#อให้ บุคคลที#มีต้นทุนจํากัดสามารถเป็ นอาสาสมัครได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ก็ไม่อาจเทียบได้ กบั ค่าของสิง# ที#ได้ กระทําลงไป และ4) ไม่ใช่การกระทําที#ต้องทําตามหน้ าที# หมายถึง สิ#ง
ที#ทํานันอยู
B ่นอกเหนือความจําเป็ น หรื อสิ#งที#ถูกคาดหวังว่าจะทําตามภาระหน้ าที# เช่น งานตามหน้ าที#
ประจํ า ที# ไ ด้ รั บ ค่า จ้ า ง การดูแ ลครอบครั ว ตนเอง ความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะพลเมื อ ง (เช่ น การไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง)B เป็ นต้ น (ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ 2548; สุนิตย์ เชรษฐาน และ วินย์ เมฆไตรภพ.
2548; Cnaan; Handy; & Wadsworth. 1996) นอกจากองค์ประกอบของอาสาสมัครดังกล่าวแล้ ว เคลรี#
และคนอื# นๆ (Clary; et al. 1998) ยังได้ ส รุ ปถึ ง คุณลักษณะของอาสาสมัครไว้ ว่าเป็ นบุ คคลที#
1) ความพยายามหาโอกาสช่วยเหลือผู้อื# นอย่างกระตือรื อร้ น 2) อาจจะให้ เวลาและความตังใจทุ
B ่มเท
ให้ กับงานอาสาสมัครโดยเฉพาะกิจกรรมที#สอดคล้ องกับความต้ องการส่วนตัว และ3) อาจจะเกิดความ
ผู ก พั น กั บ การช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื# น ซึ# ง ทํ า ให้ มี ก ารใช้ เวลาในการเป็ นอาสาสมั ค รเป็ นระยะเว ลานาน
มีการทุเทกําลัง และโอกาสเป็ นอาสาสมัคร
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ประเภทของอาสาสมัคร และลักษณะของงานอาสา
ในการทํากิจกรรมอาสานันB จะพบว่ามีอาสาสมัครที#หลากหลาย รวมถึงทํากิจกรรมอาสา
ที#หลากหลายเช่นกัน นักวิชาการหรื อหน่วยงานต่างๆ ได้ แบ่งประเภทของอาสาสมัครไว้ หลายแบบ ทังนี
B B
ขึ Bนอยู่กับมุมมองหรื อเหตุผลในการแบ่ง อาทิ ศูนย์สง่ เสริ มและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิ งคุณธรรม (2548)
แบ่งประเภทอาสาสมัครออกเป็ น 3 ประเภท ตามเนื อB หาของงานอาสา คื อ 1) ด้ านความคิ ด เป็ น
อาสาสมัครที#ทําหน้ าที#ในการบริ หาร เป็ นกรรมการอํานวยการ หรื อเป็ นที#ปรึ กษาองค์ กร 2 ด้ านแรงงาน
เป็ นอาสาสมัครที# เ สียสละแรงงาน ในการปฏิ บัติ งาน การให้ บริ ก าร และ3) ด้ า นกํ าลัง ทรั พย์ เป็ น
อาสาสมัครที#มีจิตศรัทธาบริ จาคเงิน เครื# องอุปโภคบริ โภค ที#ดิน อาคารบ้ านเรื อน เพื#อให้ หน่วยงานเป็ น
ตัวกลางนําไปให้ แก่ผ้ ขู อรั บบริ การ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั#นคงของมนุษย์ (2551) แบ่ง
อาสาสมั ครออกเป็ น 2 ประเภท ตามองค์ ก รที# อ าสาสมั ค รสัง กั ด คื อ 1) อาสาสมัค รภาครั ฐ เช่ น
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ที#มีภาระกิ จช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วุฒิ
อาสาธนาคารสมอง ที# ทํ า หน้ า ที# เป็ นที# ปรึ กษาด้ านการพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคม เป็ นต้ น และ2)
อาสาสมัครเอกชน เช่น อาสาสมัครสภากาชาดไทย ที# ทําหน้ าที#ให้ การสนับสนุน การปฏิ บัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ในสภากาชาดไทย อาสาสมัครกรี นพิซเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที#ทําหน้ าที#ร่วมรณรงค์
ป้องกันปั ญหาด้ านสิ#งแวดล้ อมต่างๆ เป็ นต้ น นอกจากนันอาสาสมั
B
ครยังแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ
ตามรู ปแบบโครงสร้ างของการทํางานอาสา คือ 1) อาสาสมัครที#เป็ นทางการ (Formal Volunteering)
เป็ นการทํางานอาสาภายใต้ บริ บทองค์ กร หรื อมูลนิ ธิ ที#ไม่หวังผลกํ าไร และ2) อาสาสมัครที#ไม่เป็ น
ทางการ (Informal Volunteering) เป็ นลักษณะของการช่วยเหลือ การให้ บริ การผู้อื#น โดยไม่ได้ ทํางาน
อาสาภายใต้ บริ บทองค์กรใดๆ (Cnaan; Handy; & Wadsworth. 1996; Wilson; & Musick. 1997;
Carson. 2000; 68 Ramona. 2009)
สําหรับการวิจยั ครังB นี Bผู้วิจยั ได้ ยดึ แนวการแบ่งประเภทของอาสาสมัคร เป็ น 2 ประเภท คือ
อาสาสมั ครที# เ ป็ นทางการและอาสาสมัค รที# ไ ม่ เ ป็ นทางการ ซึ#ง ถื อ ได้ ว่ าเป็ นการแบ่ งประเภทของ
อาสาสมัครได้ อย่างครอบคลุมกลุม่ อาสาสมัครทุกประเภท ทังB อาสาสมัครที#ทํางานภายใต้ องค์กร และ
อาสาสมัครที#ทํางานทํางานช่วยเหลือผู้อื#นโดยอิสระไม่ขึนB อยู่กับองค์ กรใดๆ ส่วนบทบาทหรื อลักษณะ
ของงานอาสา ที#ทําให้ งานอาสามีลกั ษณะงานที#แตกต่างจากงานอื#นๆนันB จากการประมวลเอกสารพบว่า
นักวิชาการของไทยได้ แบ่งลักษณะของงานอาสาไว้ ดงั นี B สุนิตย์ เชรษฐาน และ วินย์ เมฆไตรภพ. 2548;
ศุภรั ตน์ รั ตนมุขย์ . 2548 แบ่งลักษณะงานอาสาโดยยึดตามจุ ดมุ่งหมายของการทํางาน ออกเป็ น 4
ลักษณะ ซึ#งเป็ นการแบ่งลักษณะของงานที#ครอบคลุมทังอาสาสมั
B
ครที#เป็ นทางการ และอาสาสมัครที#ไม่
เป็ นทางการ ได้ แก่ 1) กิจกรรมอาสาเป็ นลักษณะของการให้ ความช่วยเหลือซึ#งกันและกัน 2) การให้ การ
ช่วยเหลือบริ การคนอื#น เป็ นการอาสาเพื#อชุมชน หรื อสังคมส่วนรวม เช่น การไปเยี#ยม การเป็ นเพื#อน การ
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ดูแล การให้ ความรู้ ให้ คําแนะนําต่างๆ มากไปกว่ากลุม่ ของตนหรื อบุคคลที#ร้ ู จัก 3) การสนับสนุนหรื อ
เรี ยกร้ องความเป็ นธรรมเพื#อสังคม หรื อการรณรงค์และการเสนอแนะ เป็ นกิจกรรมที#กลุม่ คนที#ต้องการ
เปลี#ยนแปลงสังคมและความเท่าเทียมกันในสังคม โดยมีตวั อย่างเช่น การประท้ วงของกลุม่ นักอนุรักษ์
สิ#งแวดล้ อม การให้ ความรู้ คําแนะนําคนพิการ กลุม่ ผู้อยู่อาศัยทําการล็อบบี Bให้ เกิ ดการปรับปรุ งพื Bนที#อยู่
อาศัย และ4) การสร้ างการมี ส่วนร่ วม และพึ#งพาตัวเอง เป็ นการมี ส่วนร่ วมของคนในการร่ วมกันเป็ น
เจ้ าของ และปกครองตนเอง เช่น การมีคณะกรรมการหมู่บ้านคอยจัดการระบบสาธารณูปโภคในหมู่บ้าน
หรื อเป็ นที#ปรึ กษา ขณะที# สมพร เทพสิทธา (2544: 20-25) แบ่งบทบาทของอาสาสมัคร ที#ประกอบด้ วย
บทบาทในด้ านสังคมสงเคราะห์ เป็ นบทบาทของอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ ยาก
เดือดร้ อนประเภทต่างๆ เช่น ทหารตํารวจที#ได้ รับบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้ าที# และผู้เจ็บป่ วยที#รักษาตัว
ที#โรงพยาบาล ผู้ประสบภัย คนพิการ เด็กเร่ ร่อน คนไร้ ที#พึ#ง ผู้สงู อายุ เป็ นต้ น อาสาสมัครจะเข้ าไปช่วยใน
การรักษาพยาบาลช่วยเป็ นเพื#อนช่วยให้ คําปรึกษา และกําลังใจช่วยให้ มีความสุขและความหวัง บทบาท
ในการแก้ ไขปั ญหาสังคม เช่น การร่ วมรณรงค์ และร่ วมโครงการเกี# ยวกับการป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
สังคม เป็ นต้ น บทบาทในการพัฒนาสังคม ซึ#งเป็ นบทบาทในการพัฒนากลุม่ คนให้ เป็ นคนที#มีคุณภาพ
และคุณธรรม บทบาทในการพัฒนาองค์ การ เป็ นการร่ วมบริ หารงานกับองค์ กรเอกชน เช่ น มูลนิ ธิ
สมาคม ด้ วยความรู้ ความสามารถและความเสียสละ ทําให้ องค์กรมีบทบาทสําคัญในการทําประโยชน์
แก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการส่งเสริ มความมั#นคงเป็ นบทบาทของอาสาสมัครในการ
รักษาและส่งเสริ มความมั#นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข เช่น ลูกเสือชาวบ้ าน อาสาสมัครรักษาดินแดนไทย อาสาป้องกันชาติ
จากการประมวลเอกสารที#เกี#ยวข้ องกับพฤติกรรมอาสาดังกล่าว จะเห็นได้ ว่าอาสาสมัคร
เป็ นทรัพยากรบุคคลที#มีความสําคัญในการช่วยเหลือสังคม อาสาสมัครถือได้ ว่าเป็ นผู้ที#มีบทบาทสําคัญ
ต่อสังคม เพราะเป็ นผู้ที#เสียสละเวลาอันมี ค่ายิ#งของตน ทํางานโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยไม่คํานึงถึง
ความสุขหรื อความสบายส่วนตน เพื#อการช่วยเหลือและแก้ ไขปั ญหาของสังคม ซึ#งนับวันมีแต่ทวีความ
รุ นแรงขึ Bน อาสาสมัครเป็ นผู้ ซึ#งได้ ตระหนักถึงปั ญหาต่างๆเหล่านันB จึงได้ อาสาเข้ ามาช่วยเหลือ แก้ ไข
โดยไม่ปล่อยให้ เป็ นภาระแก่ภาครัฐเพียงฝ่ ายเดียว งานอาสาจึงเป็ นงานที#มีความหมายมีคุณค่า เป็ นงาน
ที#สร้ างประโยชน์ ให้ กับสังคม รวมถึงสร้ างความสุขให้ แก่อาสาสมัครด้ วย การกํ าหนดความหมายของ
พฤติกรรมอาสาสําหรั บการวิจัยครั งB นี B ผู้วิจัยได้ ให้ ความสําคัญกับบทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ภาครั ฐ ในการทํางานอาสาภายใต้ บริ บทของประสบการณ์ การเป็ นผู้กระทําประโยชน์ เพื#อบุคคลและ
สังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนที# เป็ นลักษณะของเงินค่าจ้ าง ค่าตอบแทน โดยกระทํ าในรู ปแบบของ
อาสาสมัครที#เป็ นทางการ หรื ออาสาสมัครที#ไม่เป็ นทางการ และให้ ความหมายของพฤติกรรมอาสา
ว่ าหมายถึง การกระทํากิจกรรมใดๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ที#แสดงออกถึงการเป็ นผู้ให้ กระทําด้ วย
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ความเสียสละทังเวลา
B
แรงกาย แรงใจ เพื#อให้ ความช่วยเหลือและสร้ างประโยชน์ให้ กับบุคคล กลุม่ บุคคล
องค์กร สังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทังนี
B บB ุคคลดังกล่าวกระทําตามกิจกรรมอาสาในด้ านใดด้ าน
หนึง# แต่เป็ นความสุขใจ ความภาคภูมิใจ ที#ได้ กระทําตามบทบาทของอาสาสมัครด้ านใดด้ านหนึ#ง ได้ แก่
1) การช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้ อนประเภทต่างๆ เช่น ทหารตํารวจที#ได้ รับบาดเจ็บจาก
การปฏิบัติหน้ าที# และผู้เจ็ บป่ วยที#รักษาตัวที#โรงพยาบาล ผู้ประสบภัย คนพิการ เด็กเร่ ร่อน คนไร้ ที#พึ#ง
ผู้สงู อายุ เป็ นต้ น 2) กิจกรรมอาสาที#เป็ นการให้ การช่วยเหลือบริ การคนอื#น เป็ นการอาสาเพื#อชุมชน หรื อ
สังคมส่วนรวม เช่น การไปเยี#ยม การเป็ นเพื#อน การดูแล การให้ ความรู้ ให้ คําแนะนําต่างๆ มากไปกว่า
กลุม่ ของตนหรื อบุคคลที#ร้ ู จัก 3) การแก้ ไขปั ญหาสังคม เช่น การร่ วมรณรงค์ และร่ วมโครงการเกี# ยวกับ
การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาสังคม เป็ นต้ น และ 4) กิ จกรรมอาสาที#เป็ นการสร้ างการมี ส่วนร่ วม และ
พึ#งพาตัวเอง เป็ นการมี ส่วนร่ วมของคนในการร่ วมกันเป็ นเจ้ าของและปกครองตนเอง เช่ น การมี
คณะกรรมการหมู่บ้านคอยจัดการระบบสาธารณูปโภคในหมู่บ้านหรื อเป็ นที#ปรึกษา เป็ นต้ น
การวัดพฤติกรรมอาสา
จากการประมวลเอกสาร และงานวิจัยที#เกี#ยวข้ องกับการวัดพฤติกรรมอาสา พบว่ามีการ
วัดในหลายลักษณะ อาทิ แบบวัดของ ลิเทิลเพจ และคณะ (Littlepage; et al. 2007) เป็ นแบบที#ใช้ วดั
ทังอาสาสมั
B
ครที#เป็ นทางการ และอาสาสมัครที#ไม่เป็ นทางการ โดยการวัดจากจํานวนชั#วโมงทังหมดที
B
#
ทํ า งานอาสา ในกรณี อ าสาสมั ค รที# เ ป็ นทางการ วั ด จากจํ า นวนชั# ว โมงที# ทํ า งานอาสาในองค์ ก ร
สาธารณประโยชน์ ส่วนอาสาสมัครที#ไม่เป็ นทางการ วัดจากจํานวนชั#วโมงของแต่ละกิจกรรมอาสาที#ทํา
ซึ#งคล้ ายกับแบบวัดของ ลัม; และไลด์ฟุท (Lum; & Lightfoot. 2005) ซึ#งวัดพฤติกรรมอาสา จากจํานวน
ชั#วโมงทังหมดที
B
#ทํางานอาสา เป็ นแบบวัดที#ใช้ วัดอาสาสมัครที#เป็ นทางการเท่านันB ส่วนแบบวัดที#วัดใน
ลักษณะของความถี# หรื อมาตรประมาณค่ารวม ได้ แก่ แบบวัดของ กิลเลท และคณะ (Gillath; et al.
2005) เป็ นแบบวัดที#เปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่ างใน 3 ประเทศ คือ อเมริ กา เนเธอร์ แลน และอิ สราเอล
ประกอบด้ วย 26 ข้ อคําถาม โดยวัดจาก 1) จํ านวนกิ จกรรมอาสาที# อาสาสมัครเข้ าร่ วม ตามรายชื# อ
กิจกรรมอาสาที#ให้ ไว้ ในแบบสอบถาม และ2) วัดจากระยะเวลาที#อาสาสมัครอุทิศให้ กับกิจกรรมอาสา
โดยการวัดระดับความถี#ของระยะเวลาที#ทํากิจกรรมอาสา เป็ นมาตรวัดความถี# 7 ระดับ ตังแต่
B ปีละหนึ#ง
ครังB (1 คะแนน) จนถึง เกือบทุกวัน (7 คะแนน) มี ค่าสัมประสิทธิ; ความเชื#อมั#นเท่ากับ 0.75 ในประเทศ
อเมริ กา และ 0.77, 0.72 ในประเทศเนเธอร์ แลน และอิสราเอล ตามลําดับ นอกจากนันแบบวั
B
ดของ ซาฮา
(Zaha. 2010) เป็ นแบบวัดอาสาสมัครที#ไม่เป็ นทางการ ข้ อคําถามเป็ นการถามถึงความถี#ในการทํางาน
อาสา ระดับของความถี#ตงแต่
ั B ไม่เลย (1 คะแนน) ถึง สมํ#าเสมอ (5 คะแนน) จํานวน 16 ข้ อคําถาม แบ่งการ
วัดเป็ น 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที# 1 “ความถีข# องการทํากิ จกรรมอาสา (Frequency of volunteer
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service)” จํานวน 8 ข้ อถาม ค่าสัมประสิทธิ;ความเชื#อมัน# อัลฟ่ า ของครอนบัค เท่ากับ 0.79 องค์ประกอบ
ที# 2 “ประโยชน์ ของงานอาสา (Utilitarianism)” จํ านวน 3 ข้ อถาม ค่าสัมประสิทธิ; ความเชื# อมั#น อัลฟ่ า
ของครอนบัค เท่ากับ 0.79 องค์ประกอบที# 3 “เครื อข่ายชุมชน (Civic engagement)” จํานวน 3 ข้ อถาม
ค่าสัมประสิทธิ; ความเชื#อมั#น อัลฟ่ า ของครอนบัค เท่ากับ 0.66 องค์ประกอบที# 4 “ความเชื #อทางศาสนา
(Religious belief)” จํานวน 2 ข้ อถาม ค่าสัมประสิทธิ;ความเชื#อมัน# อัลฟ่ าของครอนบัค เท่ากับ 0.73
สําหรับการวิจยั ครังB นี B แบบวัดพฤติกรรมอาสา เป็ นแบบวัดที#ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ Bน โดยสร้ าง
ข้ อ คําถามขึ Bนจากการประมวลเอกสารที#เกี# ยวกับการทํางานอาสา และจากนิยามความหมายของ
พฤติกรรมอาสา ร่ วมกับดัดแปลงข้ อคําถามจากแบบวัดของ กิลเลท และคณะ (Gillath; et al. 2005)
และแบบวัดของ ซาฮา (Zaha. 2010) ทําการวัดใน 4 องค์ ประกอบ ได้ แก่ 1) การช่วยเหลือผู้ประสบ
ความทุกข์ ยาก 2) การช่วยเหลือบริ การผู้อื# นที# ไม่ใช่บุคคลที#ร้ ู จัก 3) กิ จกรรมที# เกี# ยวข้ องกับการแก้ ไข
ปั ญหาสังคม และ 4) กิจกรรมที#เกี#ยวข้ องกับการสร้ างการมี สว่ นร่ วม ลักษณะของแบบวัด เป็ นมาตรา
ประเมินรวมค่า 5 ระดับ จาก ไม่เคยทําเลย (0 คะแนน) ถึง ทําปี ละ 7 ครังB ขึ Bนไป (4 คะแนน)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที#เกี#ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการ
ทํางานอาสา และการคงอยู่ในงานอาสา พบว่าพฤติกรรมการทํางานอาสาในอดีต เป็ นตัวแปรที#ทํานาย
พฤติกรรมการทํางานอาสาในอนาคต โดยวัดพฤติกรรมอาสาในอดีต จากเวลาที#อุทิศให้ กับทํางานอาสา
ในอดีต เทียบกับเวลาที#อุทิศให้ กบั การทํางานอาสาในช่วงเวลาต่อมา (Cohen-Callow. 2008) สอดคล้ อง
กับข้ อค้ นพบของ เพ็นเนอร์ และฟิ นเคลสไตส์ (Penner; & Finkelstein. 1998) และข้ อค้ นพบของ กรู ป
และ พิไลวิน (Grube; & Piliavin. 2000) ที#พบว่าเวลาที#อุทิศให้ กับการทํางานอาสาในระยะแรก เป็ นตัว
แปรที#ทํานายเวลาที#อุทิศให้ กับการทํางานอาสาในระยะต่อมา และสอดคล้ องกับการศึกษาของ เอสส
เตอร์ เล และคนอื#นๆ (Oesterle; et al. 2004 citing Paul Allen Gillon-Flory. 2008) พบว่าบุคคลที#เคย
ทํางานอาสาในปี ที#ผา่ นมา จะมีอตั ราการคงอยู่ในงานอาสาในปั จจุบนั สูง อย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนันB
พบว่าความสัมพันธ์ ของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในงานอาสา มี ล ักษณะเป็ นวงจรที#แสดงถึ ง
ขันตอนของการคงอยู
B
่ในงานอาสา ข้ อค้ นพบนี Bมาจากงานวิจัยของ บัสเซล และโพร์ เบส (Bussell; and
Forbes. 2003) ที#ได้ ทําการศึกษาและพัฒนาวงจรของการเป็ นอาสาสมัคร (Volunteer Life Cycle) ซึ#ง
เป็ นวงจรที#อธิบายถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการทํางานอาสา และการคงอยู่ในงานอาสา การที#
บุคคลจะเป็ นอาสาสมัคร และคงอยู่ในงานอาสานันB ประกอบด้ วย  ระยะ ในลักษณะของวงจร โดย
เริ# มต้ นจากระยะที# 1 บุคคลจะได้ รั บการชักชวน หรื อได้ รับการสร้ าง/เกิ ดแรงจูงใจ รู้ สึกพึงพอใจ ต่อ
กิจกรรมอาสาทําให้ บุคคลตระหนัก และสนใจในงานอาสา จนตัดสินใจเป็ นอาสาสมัคร ซึ#งเป็ นระยะที# 2
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ของวงจร โดยในระยะนี Bบุคคลจะสนใจ และตระหนักถึงคุณค่าของการทํางานอาสา จนเข้ าสูร่ ะยะที# 3
ของวงจร ซึ#งเป็ นระยะที#บุคคลเริ# มทํากิจกรรมต่างๆที#เกี#ยวกับงานอาสา และในระยะที# 4 ของวงจร เป็ น
ระยะที#บุคคลยังคงทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื#อง สอดคล้ องกับการวิจัยของโคเฮน-คาโรว์ (CohenCallow. 2008) ได้ ทํ า การศึ ก ษาปั จจั ย ที# มี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ การออกจากองค์ ก รอาสาสมั ค ร ของ
ั B 55 ปี ขึ Bนไป โดยการทดสอบโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาอย่างยัง# ยืน
อาสาสมัครที#มีอายุตงแต่
พบว่า ประสบการณ์ การทํางานอาสาของผู้สูงอายุมีอิ ทธิ พลทางตรง ในทางลบ ต่อการออกจากการ
ทํางานอาสา (ค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพลคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ -0.10, มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05)
ซึ#งแสดงให้ เห็นว่าอาสาสมัครที#มี ประสบการณ์ การทํ างานอาสายิ#งมาก ก็ จะทําให้ การออกจากการ
ทํางานอาสาลดลง หรื อทําให้ อาสาสมัครยังคงอยู่ในงานอาสาอย่างต่อเนื#องเพิ#มมากขึ Bน
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าพฤติกรรมอาสาเป็ นตัวแปรที#มี
ความสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อการคงอยูใ่ นงานอาสา ดังนันจึ
B งทําให้ มีหลักฐานเพียงพอที#ทําให้ ผ้ วู ิจัย
คาดการณ์ ว่า พฤติกรรมอาสาจะมีอิทธิทางตรงต่ อการคงอยู่ในงานอาสา จึงได้ กําหนดไว้ เป็ น
สมมติฐานการวิจยั ในครังB นี B สามารถเขียนเป็ นแผนภาพแสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ ได้ ดงั ภาพประกอบ
3

Penner; & Finkelstein. 1998
Grube; & Piliavin. 2000

พฤติกรรมอาสา

การคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา

Cohen-Callow. 2008
Bussell; and Forbes. 2003
Oesterle; et al. 2004 citing Paul Allen Gillon-Flory. 2008

ภาพประกอบ 3 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมอาสา และการคงอยูใ่ นงานอาสา
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3.2 สุขภาวะ กับพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา
ความหมายของสุขภาวะ (Well-being)
แนวทางการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยในระยะแรกๆ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที# 1-7 เป็ นการพัฒนาที#ม่งุ เพื#อผลิตกําลังคนให้ ตอบสนองความต้ องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ ความสําคัญกับการส่งเสริ มสุขภาพให้ แข็งแรง และมีการศึกษาในระดับที#
สามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ การพัฒนาในระยะต่อมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที# 8-9 ได้ มีการปรับเปลีย# นกระบวนทัศน์การพัฒนา โดยกําหนดให้ “คน” เป็ นศูนย์กลางของ
การพัฒนา พร้ อมทังน้
B อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มาเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศ สําหรับการพัฒนาในมิ ติอื#นๆ เป็ นเพียงเครื# องมื อในการพัฒนาคน ปั จจุบันช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที# 10 ต่อเนื#องจนถึง ฉบับที# 11 ได้ มีการกําหนดวิสยั ทัศน์การ
พัฒนาประเทศมุ่งสู่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกัน” ทิศทางการพัฒนาคนจึงให้ ความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพอย่างสมดุลทังจิ
B ตใจ ร่างกาย และความรู้ทกั ษะความสามารถ เพื#อให้ มีความเพียบพร้ อมทังด้
B าน
คุณธรรมและความรู้ ให้ สามารถรู้ เท่าทันการเปลี#ยนแปลงและสามารถดํารงชีวิตร่ วมกับผู้อื#นในสังคมได้
อยูเ่ ย็นเป็ นสุข ทังนี
B Bได้ กําหนดให้ “สุขภาวะ” เป็ นหนึ#งในดัชนีชี Bวัดความอยู่เย็นเป็ นสุขของคนไทย ขณะที#
สาระสําคัญของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที# 9 (พ.ศ.2545-2549) เสนอแนวคิดหลักการพัฒนา
สุขภาพไว้ ว่า “สุขภาพ คือ สุขภาวะ” โดยให้ ความหมายของ สุขภาพ ว่าหมายถึง สุขภาวะที#สมบูรณ์
และมี ดุลยภาพทังทางกาย
B
ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ที#เชื#อมโยงสัมพันธ์ กันอย่างเป็ น
บูร ณาการ ซึ#ง เป็ นแนวคิ ด ที# เ น้ น เรื# อ งของระบบสุข ภาพเชิ ง รุ ก และการสร้ างเสริ ม สุขภาพที# ดี ข อง
ประชาชน จากแนวคิดหลักดังกล่าวที#ถือว่าสุขภาพ คือ สุขภาวะที#สมบูรณ์ ทงทางกาย
ัB
ใจ สังคม และ
จิตวิญญาณ ที#เชื# อมโยงสัมพันธ์ กันอย่ างเป็ นบูรณาการ ทังB นีกB ารพัฒนาสุขภาพจึงต้ อ งดําเนินการ
พัฒนาระบบสุขภาพทังระบบ
B
สอดคล้ องกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที# 11 (พ.ศ.2555-2559)
ที#ได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ไว้ วา่ “ประชาชนทุกคนมี สขุ ภาพดี ร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียง เป็ นธรรม นําสู่
สังคมสุขภาวะ” โดยที# ระบบสุขภาพพอเพียงนันB หมายถึง กระบวนการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้
ไปสู่ก ารมี สุขภาวะ ทังB มิ ติ ทางกาย จิ ต สังคมและปั ญ ญา โดยมี ร ะบบบริ การสุข ภาพที#มี คุณ ภาพ
มาตรฐาน เข้ มแข็ง เพียงพอและเข้ าถึงได้ สะดวก ตอบสนองต่อปั ญหาและความต้ องการที#แท้ จริ งของ
ประชาชน บนต้ นทุนที#เหมาะสม
จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ วา่ “สุขภาพ” นันมี
B ความหมายเป็ นนัยเดียวกับ “สุขภาวะ”
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2548; พินิจ ลาภธนานนท์ . 2556) ที#ครอบคลุมในบริ บทที#กว้ าง
ขว้ าง มากขึ Bน ซึง# ในการวิจยั ครังB นี Bผู้วิจยั ใช้ คําว่า “สุขภาวะ” เป็ นแนวทางเพื#อการประมวลเอกสารและ
งานวิจยั ที#เกี#ยวข้ อง ทังนี
B Bได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายของสุขภาพ หรื อ สุขภาวะ ไว้ อาทิ ประเวศ วะสี (2543)
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กล่าวว่า สุขภาวะ หมายถึง ความเป็ นหนึง# เดียวกันและความสมดุลที#เกิดจากความถูกต้ องทังหมดของ
B
ทังทางร่
B
างกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ สอดคล้ องกับ วิ พุธ พูลเจริ ญ (2544) ที#กล่าว
ว่า สุขภาวะ เป็ นกระบวนการหรื อพฤติกรรมที#ม่งุ ไปสูค่ ณ
ุ ภาพชีวิตที#มีดลุ ยภาพตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ครอบคลุมถึงการดําเนินชี วิตที#ยืนยาว โดยพิจารณาจากปั จจัยทางร่ างกาย จิ ตใจ สังคม จิ ต
วิญญาณ มีสขุ ภาวะ มิได้ จํากัดอยู่เพียงการไม่เจ็บป่ วยหรื อ พิการเท่านันB ขณะที# กุณฑ์ ชลี เพียรทอง
(2547) ให้ ความหมายของสุขภาวะไว้ วา่ หมายถึง ความคิด ความรู้สกึ ความสามารถของบุคคลในการ
ทํากิจกรรมที#เป็ นอยูอ่ ย่างต่อเนื#องจนถึงปั จจุบนั เกี#ยวกับการมีสขุ ภาพดี การดํารงชีวิตอย่างมีความสุข
และแข็งแรง ไม่มีอาการรุนแรงของโรค มีความเป็ นหนึง# เดียวและความสมดุลที#เกิดจากทังทางกาย
B
ทาง
จิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ส่วน ลักขณา ศิรถิรกุล ( 2550) กล่าวว่า สุขภาวะหมายถึง ภาวะที#
เป็ นสุข มี ความสมบูรณ์ ทงทางร่
ัB
างกาย ด้ านจิตใจ ด้ านสังคม ด้ านจิ ตวิญญาณ และไม่มีโรคภัย สามารถ
ปรับตัวเข้ ากับสังคมและสิง# แวดล้ อมได้ ดี สอดคล้ องกับ พินิจ ลาภธนานนท์ (2556) ที#ได้ ให้ ความหมาย
ของสุ ข ภาวะว่ า หมายถึ ง ภาวะที# เ ป็ นสุ ข ซึ# ง ความสุข นี หB มายถึ ง สภาพชี วิ ต ที# เ ป็ นผลมาจาก
ความสามารถในการจัดการปั ญหาในการดําเนินชีวิตในโลกและสังคมปั จจุบนั การมีสขุ ภาวะที#ดีนนั B
ควรจะมีพร้ อมทังB 4 มิติ คือ สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปั ญญาอย่างเป็ นรู ปธรรม
ดังนันจึ
B งสรุปได้ วา่ สุขภาวะ หมายถึง “สภาวะที#มีความสมดุลของบุคคลทังทางกาย
B
ทางจิต ทางสังคม
และทางปั ญญาหรื อจิตวิญญาณ ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ หรื อภาวะคุกคามที#ก่อให้ เกิดโรค เป็ นภาวะที#
บุคคลสามารถตอบสนองต่อสภาวะแวดล้ อมต่างๆ ที#เกี# ยวข้ อ งกับการดําเนินชี วิต เพื# อ การบรรลุสู่
ุ ภาพชีวิต ที#ดี ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล”
เป้าหมายของการมีคณ
จากแนวคิด และความหมายของสุขภาวะดังกล่าวข้ างต้ น จะเห็ นว่าคําว่า “สุขภาพ”
มักใช้ ควบคู่ไปกับคําว่า “สุขภาวะ” ในความหมายเช่ นเดี ยวกัน (พินิจ ลาภธนานนท์ . 2556) อี กทังB
สาระสําคัญของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที# 9 (พ.ศ.2545-2549) ยังได้ เสนอแนวคิดหลักในการ
พัฒนาสุขภาพไว้ ว่า “สุขภาพ” คื อ “สุขภาวะ” โดยการวิจัยครั งB นี Bจึ งมองประเด็ นเรื# อ งสุขภาพ หรื อ
สุขภาวะ ในความหมายเดียวกัน ทังB นี Bการมีสขุ ภาพดี หรื อการมี สขุ ภาวะที#สมบูรณ์ นนั B หมายถึง การมี
สุขภาวะที# สมบูรณ์ ของบุคคลทังB ในด้ านร่ างกาย ด้ านอารมณ์ ด้ านสังคม ด้ านจิ ตวิญญาณหรื อด้ าน
สติปัญญา และไม่ได้ หมายความเพียงปราศจากโรคและความพิการเท่านันB (O’Donnell. 1986: 4; วิชัย
โชควิวฒ
ั น. 2552: 323) จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ ว่าการที#บุคคลจะมี สขุ ภาพดีนนั B ต้ องมี สุข
ภาวะที#สมบูรณ์พร้ อมกันทังB 4 มิติ คือ 1) สุขภาวะทางกาย คือ การที#บุคคลมีร่างกายที#สมบูรณ์ แข็งแรง
ไม่เจ็บป่ วยเป็ นโรค ไม่พิการ ปราศจากโรคภัยคุกคาม หรื อก็คือการมีสขุ ภาพดีตามที#แสดงออกให้ เ ห็น
ทางร่ างกาย รวมถึงการที#บุคคลไม่มีพฤติกรรมเสี#ยงในการดําเนินชี วิต เช่น พฤติกรรมเสี#ยงต่อการเป็ น
โรคต่างๆ รวมทังยั
B งมีพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิที#ช่วยสร้ างเสริ มสุขภาวะทางกายให้ ดีขึ Bน โดยการออก
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กําลังกาย การควบคุมนํ Bาหนักการรับประทานอาหารที#มีคณ
ุ ภาพและเพียงพอ การหลีกเลี#ยงพฤติกรรม
ที#สง่ ผลต่อสุขภาวะทางกาย เช่น การสูบบุหรี# 2) สุขภาวะทางจิต คือ ความสามารถในการปรับตัวให้
เข้ ากับบุคคลรอบข้ าง สามารถรักษาความสัมพันธ์ เอาไว้ อย่างยาวนานและราบรื# น สามารถทํางานได้
อย่างเต็มความสามารถ ทํางานได้ ตรงตามความถนัด รู้ วิธีการเผชิ ญปั ญหา มี ความอดทนอดกลันต่
B อ
ความเครี ยด มี ความสนุกสนานกับการทํากิจกรรมและการดําเนินชี วิต รวมทังมี
B ความภาคภูมิใจใน
ตัวเองเมื# อได้ ทํ าในสิ#งที# ดี 3) สุ ขภาวะทางสั งคม คื อ ความสัมพันธ์ ของบุคคลกับสิ#งที# อยู่ภายนอก
มีความพึงพอใจในการมีสมั พันธภาพระหว่างบุคคล รวมทังการมี
B
ปฏิสมั พันธ์ กับผู้อื#น มีความสามารถใน
การปรั บตัวเข้ ากับสถานการณ์ ทางสังคมและพฤติกรรมประจํ าวัน มี ความพร้ อมที#จะให้ สร้ างประโยชน์
ให้ กับสังคม และ4) สุ ขภาวะทางปั ญญา หรื อจิตวิญญาณ คือ ความสามารถในการแสดงออกซึ#ง
จุดมุ่งหมายเป็ นอุดมการณ์ ชีวิต ความรู้ สกึ สํานึกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ# งของธรรมชาติ รู้ เท่าทันสิ#งต่างๆ
เข้ าใจปั จจัยของสรรพสิง# ตามที#เป็ นจริ ง เข้ าใจในเหตุแห่งความดี ความชัว# ความมีประโยชน์ และความ
มีโทษ ซึง# นําไปสูก่ ารมีสติคอยระลึกใจและอารมณ์ ของตนตามเป็ นจริ ง รู้ จักปล่อยวางความยึดมั#นถือ
มั#นในตัวตนได้ รู้ จักเคารพในทุกชี วิต รวมถึงมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ แก่บุคคลอื#นได้ (ประเวศ
วะสี. 2543; วิพุธ พูลเจริ ญ. 2544; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2548; เดชรัต สุขกําเนิด. มปป;
พินิจ ลาภธนานนท์. 2556)
จากการประมวล และทบทวนเอกสารที#เกี#ยวกับและความหมายของสุขภาวะดังกล่าว
ข้ างต้ น จะเห็ นว่ าการมี สุข ภาวะที# สมบู รณ์ ของบุ คคลนันB จะส่งผลต่อ ความสามารถในการดํ าเนิ น
ชีวิตประจําวัน ความสามารถในการทํางานต่างๆ รวมถึงความสามารถในการทํากิจกรรมอาสาเพื#อสร้ าง
B
ประโยชน์ให้ แก่สงั คม ดังนันจึ
B งสรุ ปได้ ว่า สุขภาวะ หมายถึง สภาวะที#มีความสมดุลของบุคคลทังทาง
กาย ทางจิต ทางสังคม และทางปั ญญาหรื อจิตวิญญาณ ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ หรื อภาวะคุกคามที#
ก่อให้ เกิดโรค เป็ นภาวะที#บุคคลสามารถตอบสนองต่อสภาวะแวดล้ อมต่างๆ ที#เกี#ยวข้ องกับการดําเนิน
ชีวิต เพื#อการบรรลุสเู่ ป้าหมายของการมีคุณภาพชีวิตที#ดี ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทังนี
B Bสุขภาวะ
วย 1) สุขภาวะทางกาย หมายถึง การที#บุคคลมีร่างกายที#สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เจ็บป่ วยเป็ น
นันประกอบด้
B
โรค ไม่พิการ ปราศจากโรคภัยคุกคาม หรื อมีสขุ ภาพดีตามที#แสดงออกให้ เห็นทางร่ างกาย รวมถึงการที#
บุคคลไม่มีพฤติกรรมเสี#ยงในการดําเนินชีวิต 2) สุขภาวะทางจิต หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว
ให้ เข้ ากับบุคคลรอบข้ าง รวมถึงสามารถรั กษาความสัมพันธ์ ดังกล่าวเอาไว้ อย่างยาวนานและราบรื# น
สามารถทํางานได้ อย่างเต็มความสามารถ ทํางานได้ ตรงตามความถนัด และมีความภาคภูมิใจในตัวเอง
เมื#อได้ ทําในสิ#งที#ดี 3) สุขภาวะทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ ของบุคคลกับสิ# งที#อยู่ภายนอก การมี
ความพึงพอใจในการมี สมั พันธภาพระหว่างบุคคล คือการมี ปฏิสมั พันธ์ กับผู้อื#น ความสามารถในการ
ปรั บตัวเข้ ากับสถานการณ์ ทางสังคม และพฤติกรรมประจํ าวัน และ4) สุขภาวะทางปั ญญา หมายถึง
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ความสามารถในการแสดงออกซึ#งจุดมุ่งหมายอันเป็ นอุดมการณ์ ชีวิต ความต้ องการที#พอเพียง การให้
อภัย และการรู้จกั เคารพในทุกชีวิต
การวัดสุขภาวะ
จากการประมวลเอกสาร และงานวิจัยที#เกี#ยวข้ องกับการสร้ างแบบวัดสุขภาวะ พบว่า
ลักขณา ศิรถิรกุล (2550) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดสุขภาวะ ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลทัว# ไป โดย
ประยุกต์แบบวัดจากแนวคิดของ ประเวศ วะสี ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จาก
น้ อ ยที# สุด (1 คะแนน) ถึ ง มากที# สุด (5 คะแนน) จํ า นวน 29 ข้ อคํ า ถาม แบ่ ง การวัด ออกเป็ น
4 องค์ประกอบได้ แก่ 1) สุขภาวะด้ านกาย จํานวน 12 ข้ อคําถาม 2) สุขภาวะด้ านจิ ต จํานวน 6 ข้ อ
คําถาม 3) สุขภาวะด้ านสังคม จํานวน 5 ข้ อคําถาม และ4) สุขภาวะด้ านจิ ตวิญญาณ จํ านวน 6 ข้ อ
คําถาม โดยมีคา่ สัมประสิทธิ;ความเชื#อมัน# ของแบบวัดทังฉบั
B บ เท่ากับ 0.90 และมีคา่ สัมประสิทธิ; ความ
เชื# อ มั#น รายด้ าน เท่า กับ 0.89, 0.84, 0.78 และ 0.89 ตามลําดับ และแบบวัด สุขภาวะของผู้ป่ วย
โรคเบาหวาน ของเสาวนีย์ ฤดี (2554) ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จาก ไม่เห็น
ด้ วยอย่างยิ#ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ#ง (5 คะแนน) จํานวน 40 ข้ อคําถาม แบ่งการวัดออกเป็ น
4 องค์ ประกอบได้ แก่ 1) สุขภาวะด้ านกาย จํ านวน 2) สุขภาวะด้ านจิ ต 3) สุขภาวะด้ านสังคม และ
4) สุขภาวะด้ านการรู้ คิด (ปั ญญา) องค์ประกอบละ 10 ข้ อคําถาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ; ความเชื#อมั#น
ของแบบวัดทังฉบั
B บ เท่ากับ 0.84
สําหรั บ การวิจัยครั งB นี กB ารวัดสุขภาวะของบุคคล เป็ นการวัดตามแนวคิดสุข ภาพที# มี
ความหมายในเชิงบวก โดยให้ ความสําคัญกับพฤติกรรมของบุคคล ที#ตอบสนองต่อสุขภาวะของตนใน
ทุกมิติ ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดสุขภาวะขึ Bน จากการศึกษาแนวคิดสุขภาพ ร่ วมกับการศึกษาแบบวัดของ
ลักขณา ศิรถิรกุล (2550) และแบบวัดของ เสาวนีย์ ฤดี (2554) ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า
6 ระดับ จาก ไม่ จ ริ ง เลย (0 คะแนน) ถึ ง จริ ง ที# สุด (5 คะแนน) โดยแบ่ ง การวัด ตั ว แปรเป็ น 4
องค์ประกอบ คือ 1) สุขภาวะทางกาย 2) สุขภาวะทางจิตใจ 3) สุขภาวะทางสังคม และ4) สุขภาวะทาง
ปั ญญา
ความสัมพันธ์ ระหว่ างสุขภาวะ กับพฤติกรรมอาสา
จากการประมวลเอกสารและงานวิจันที#เกี#ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ระหว่างสุขภาวะ และ
พฤติกรรมอาสา พบว่าตัวแปรสุขภาวะ เป็ นตัวแปรสาเหตุ หรื อตัวแปรทํานาย พฤติกรรมการอาสา อาทิ
งานวิจัยของ วิลสัน และมิวสิก (Wilson; & Musick.1997) ที#ได้ พฒ
ั นาโมเดลเชิงสาเหตุของการทํางาน
อาสาสมัครที#เป็ นทางการ และอาสาสมัครที#ไม่เป็ นทางการ ในกลุม่ ตัวอย่างอายุ 60 ปี ขึ Bนไป พบว่า ตัวแปร
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สถานะสุขภาพของกลุม่ ตัวอย่าง ซึ#งเป็ นตัวแปรในกลุม่ ของตัวแปรทุนมนุษย์ มีอิทธิ พลทางตรงทางบวก
ต่อการทํางานอาสาสมัครที#ไม่เป็ นทางการ (ค่าสัมประสิทธิ; อิ ทธิ พลคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ -0.173,
มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.01) สอดคล้ องกับการศึกษาของ บราวห์ (Brown. 1999) พบว่าบุคคลที#มี
สุขภาพที#ดี จะอุทิศเวลาในการทํางานอาสา มากกว่าบุคคลที#มีสขุ ภาพที#ไม่ดี ส่วนการศึกษาของ บูทริ การ์ ,
จอนสัน และเซดลิวสกี (Butrica: John; & Zedlewski. 2007) ยังพบว่าการมีภาวะสุขภาพที#ไม่ดีนนเป็
ัB น
ปั จจัยที#ขดั ขวางการทํางานอาสา และการศึกษาของ ชอยด์ (Choi. 2003) ยังพบว่าผู้สงู อายุที#มีสขุ ภาพดี
ก็ จะมี แนวโน้ มที#จะเป็ นเป็ นอาสาสมัคร ส่วน ตรอยส์ และเฮวิตต์ (Thoits; & Hewitt. 2001) ได้
ทําการศึกษาระยะยาวถึงอิทธิ พลของภาวะสุขภาพที#สง่ ผลต่อการทํางานอาสา พบว่าสุขภาพทางกาย
และภาวะซึมเศร้ า มีความสัมพันธ์ กบั การทํางานอาสา ซึง# แสดงให้ เห็นว่ายิ#งอาสาสมัครมีสขุ ภาพทางกาย
ที#ดีก็จะส่งผลให้ ทํางานอาสาได้ มากขึ Bน และยังแสดงให้ เห็นว่ายิ#งอาสาสมัครมีภาวะซึมเศร้ าในระดับตํ#าก็
จะยิ#งทําให้ ทํางานอาสาได้ มากขึ Bนเช่นกัน สอดคล้ องกับการวิจัยของ ไล และเฟอร์ ราโร (Li; & Ferraro.
2006) ที# ได้ ทํ า การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่า งการทํ างานอาสากั บภาวะสุข ภาพ ในกลุ่มตัวอย่า ง
อาสาสมัครวัยกลางคนและวัยสูงอายุ โดยทําการศึกษาระยะยาวสามช่วงเวลา พบว่าการทํางานอาสา
มีอิ ทธิ ทางตรง ในทางลบต่อกลุ่มอาการภาวะซึมเศร้ าในกลุม่ ผู้สงู อายุ และยังพบว่ากลุ่มอาการภาวะ
ซึมเศร้ ามีอิทธิพลทางตรงในทางลบต่อการทํางานอาสาทังในกลุ
B
ม่ วัยกลางคนและวัยสูงอายุ นอกจากนันB
มาร์ เซล และ คาร์ สนั (Marcel; & karsten. 2006) ที#ทําการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยทางชีวะ
สังคม กับการมีสว่ นร่วมในการทํางานอาสาในตัวอย่างอาสาสมัครที#เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ ที#มี
อายุตงแต่
ั B 50 ปี ขึ Bนไป ใน 10 ประเทศของทวีปยุโรป พบว่าภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ กับการทํางาน
อาสา ทังB นี Bการทํางานอาสาจะช่วยสร้ างเสริ มสุขภาพให้ แก่อาสาสมัคร และเป็ นไปได้ มากที#สุดที#ผ้ คู นมี
สุขภาพดีมีแนวโน้ มที#จะเป็ นอาสาสมัคร
ความสัมพันธ์ ระหว่ างสุขภาวะ กับการคงอยู่ในงานอาสา
งานวิจัยที#ศึกษาความสัมพันธ์ หรื อ อิ ทธิ พลของสุขภาวะ ที#มีผลต่อการคงอยู่ทํางาน
อาสา จากการศึกษาดังกล่าว พบว่าตัวแปรสุขภาวะ เป็ นตัวแปรสาเหตุ หรื อตัวแปรทํานาย พฤติกรรม
การทํางานอาสา เช่น มิวสิก และวิลสัน (Musick; & Wilson. 2003) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ของการ
ทํางานอาสา การทํางานอาสาอย่างยัง# ยืน และภาวะซึมเศร้ า ของกลุม่ อาสาสมัครชาวอเมริ กา ที#มีอายุ
น้ อยกว่า 60 ปี และกลุม่ อายุมากกว่า 60 ปี โดยทําการศึกษาระยะยาว เก็บรวบรวมข้ อมูลจากตัวอย่าง
ในปี 1989 และปี 1994 ผลการศึกษาพบว่าการทํางานอาสาทําให้ กลุม่ อาสาสมัครที#มีอายุมากกว่า 60
ปี มี ภาวะซึมเศร้ าลดลง ทังนี
B Bภาวะซึมเศร้ าที#ลดลงส่งผลให้ กลุม่ อาสาสมัครยังคงทํางานอาสาอย่าง
ต่อ เนื# อ ง สอดคล้ องกับ การวิ จัย ของ บูท ริ ก้ า จอห์ น สัน และ เซดลิวสกี (Butrica; Johnson; &
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Zedlewski. 2007) ได้ ทําการศึกษาระยะยาว โดยรวบรวมข้ อมูลจาก ผู้ที#เกษี ยณอายุ อายุระหว่าง 55
ถึง 65 ปี ที#ทํางานอาสาสมัครอย่างเป็ นทางการ ในองค์ กรทางศาสนา องค์ ทางการศึกษา องค์ ก ร
ทางด้ านสุขภาพ และองค์กรอื#นๆ ทําการรวบรวมข้ อมูลในปี 1998, 2000, 2002 และ ปี 2004 พบว่า
อาสาสมัครที# มีสุขภาพที#ดีมีแนวโน้ มที#จะคงอยู่ในการทํา งานอาสา และในทางกลับกันอาสาสมัคร
สูงอายุที#มีภาระที#ต้องดูแลตนเอง มีแนวโน้ มที#จะออกจากการทํางานอาสา ซึ#งเป็ นการวิจัยที#แสดงให้
เห็นถึงปั จจัยทางสุขภาพที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ในงานอาสา ส่วนโคเฮน-คาโรว์ (Cohen-Callow. 2008)
ได้ ทําการศึกษาปั จจัยที#มีความสัมพันธ์ กับการออกจากองค์กรอาสาสมัคร ของอาสาสมัครที#มีอายุ
ตังB แต่ 55 ปี ขึนB ไป โดยการทดสอบโมเดลเชิ งสาเหตุของพฤติกรรมอาสาอย่างยั#งยืน พบว่า ภาวะ
สุขภาพของผู้สูงอายุ มี อิ ทธิ พ ลทางตรงทางลบ ต่อการออกจากการทํ างานอาสา (ค่า สัมประสิท ธิ;
อิ ท ธิ พ ลคะแนนมาตรฐาน เท่า กับ -0.173, มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที# ร ะดับ 0.01) ซึ#ง แสดงให้ เ ห็ น ว่า
อาสาสมัครที#มีภาวะสุขภาพที#ดี ก็จะทําให้ การออกจากการทํางานอาสาลดลง หรื อทําให้ อาสาสมัคร
ยังคงอยู่ในงานอาสาต่อมากขึ Bน นอกจากนันB การวิจัยของ ฮี จาง ซิน (Hae Jung Shin. 2011) ได้
ทําการศึกษาเชิ งคุณภาพ ด้ ว ยวิธีก ารศึกษาปรากฎการณ์ วิทยา ในการสํารวจถึงการรั บรู้ และการ
ตัดสินใจเข้ าสูก่ ารทํางานอาสาของผู้สงู อายุ ในเกาหลีใต้ ยังพบว่าปั จจัยด้ านบุคคลที#สําคัญประการ
หนึ#งที#ทําให้ ผ้ สู งู อายุตดั สินใจเป็ นอาสาสมัคร และยังคงอยู่ในงานอาสาอย่างต่อเนื#องคือ การมีภาวะ
สุขภาพที#ดี สอดคล้ องกับการวิจัยของ บราวห์ และคนอื# นๆ (Brown; et al. 2011) ที#ได้ ศึกษาในเชิ ง
คุณภาพของการเป็ นอาสาสมัครของผู้สงู อายุ โดยวิธีการสร้ างทฤษฎีจากฐานราก (Grounded Theory
Study) เพื#ออธิบายและทําความเข้ าใจในกระบวนการ การเข้ าสูก่ ารเป็ นอาสาสมัครของผู้สงู อายุ ทังนี
B Bการ
วิจยั ดังกล่าวได้ ข้อค้ นพบ และอธิ บายถึงสาเหตุของการเข้ าสูก่ ารเป็ นอาสาสมัครของผู้สงู อายุ ว่าสาเหตุ
ประการหนึง# ที#สง่ ผลต่อการเป็ นอาสาสมัคร และการคงอยูใ่ นการทํางานอาสาสมัคร คือภาวะสุขภาพ และ
ความสามารถทางกายของผู้สงู อายุ ยิ#งผู้สงู อายุมีภาวะสุขภาพ รวมถึงความสามารถทางกาย ดีมากเท่าไร
ก็จะส่งผลให้ เข้ าสูก่ ารเป็ นอาสาสมัคร และทํากิจกรรมอาสาอย่างต่อเนื#อง ในทางตรงข้ าม ถ้ าผู้สงู อายุมี
ภาวะสุขภาพ รวมถึงความสามารถทางกาย ที#ไม่ดีเท่าไร ก็จะเป็ นปั จจัยที#ขดั ขวางการเป็ นอาสาสมัครและ
การทํางานอาสาได้ เช่นกัน
จากการประมวลเอกสารดัง กล่า วข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สุข ภาวะเป็ นตัว แปรที# มี
ความสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอาสา และจากการประมวลเอกสารเกี#ยวกับพฤติกรรมอาสา
และการคงอยูใ่ นงานอาสา พบว่าพฤติกรรมอาสา มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานอาสา ดังนันจึ
B งทําให้ มี
หลักฐานเพียงพอที#ทําให้ ผ้ วู ิจยั คาดการณ์วา่ สุขภาวะมีอิทธิทางตรงต่ อพฤติกรรมอาสา และการ
คงอยู่ในการทํางานอาสา และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่ อการคงอยู่ในการทํางานอาสา โดยผ่ าน
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พฤติกรรมอาสา จึงได้ กําหนดไว้ เป็ นสมมติฐานของการวิจัยในครั งB นี B สามารถเขียนเป็ นแผนภาพ
แสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ ได้ ดังภาพประกอบ 4

Butrica: John; & Zedlewski. 2007
Li; & Ferraro. 2006
Marcel; & karsten. 2005
Choi. 2003
Thoits; & Hewitt. 2001

สุขภาวะ
Brown; et al. 2011
Hae Jung Shin. 2011
Musick; & Wilson. 2003
Butrica; Johnson; & Zedlewski. 2007

พฤติกรรมอาสา

Penner; & Finkelstein. 1998
Grube; & Piliavin. 2000
Cohen-Callow. [[
Bussell; and Forbes. [[Z
Oesterle; et al. 2004 citing Paul Allen Gillon-Flory. 2008

การคงอยู่ใน
การทํางาน

ภาพประกอบ 4 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง สุขภาวะ พฤติกรรมอาสา
และการคงอยูใ่ นงานอาสา

3.3 แรงจูงใจอาสา กับพฤติกรรมอาสา
ความหมายของแรงจูงใจอาสา (Volunteering Motivation)
คํ า ว่ า “แรงจู ง ใจ” เป็ นคํ า สํ า คัญ ที# มี ค วามหมายในฐานะที# เ ป็ นตัว ต้ น กํ า เนิ ด ของ
พฤติกรรม โดยทั#วไปแรงจูงใจนันB ได้ แก่ ความต้ องการ ความปรารถนา หรื อความมุ่งหวัง (สิทธิ โชค
วรานุสนั ติกูล. 2546: 157) ความหมายกว้ างๆ ของแรงจูงใจ หมายถึง สิ#งใดๆ ที#ทําให้ เกิดพฤติกรรม
หรื อการกระทําขึ Bน (พวงเพชร วัชรอยู.่ 2537: 2) แรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุ้น หรื อแรงผลักดันให้ เกิด
พฤติกรรม เป็ นแรงที#ให้ พลังงานกระตุ้นร่ างกายให้ กระทําพฤติกรรม เป็ นแรงกระตุ้นที#มีการกํ าหนด
ทิศทางไว้ วา่ จะกระทําพฤติกรรมออกไปอย่างไร แบบใด และเป็ นแรงกระตุ้นให้ บุคคลรักษาพฤติกรรม
นันไว้
B (Steers; & Porter. 1979: 6) แรงจูงใจ เป็ นสิ#ง ที#ผลักดันให้ อินทรี ย์มีพฤติกรรมต่างๆนานา
แรงจูงใจจะมีทงแรงหรื
ัB
อพลัง และแรงนันจะมี
B ทิศทางด้ วย (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2540: 221) แรงจูง ใจ หมายถึง สภาวะของบุค คลที#ถูก กระตุ้นให้ แ สดงพฤติ กรรมไปยัง จุดหมาย
ปลายทาง (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2547: 111) สอดคล้ องกับ สร้ อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ
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(2545: 85) ที#กล่าวว่าแรงจูงใจนันเกี
B # ยวข้ อ งกับพฤติกรรมหรื อการแสดงออกโดยมุ่งไปสู่เป้าหมาย
แรงจูงใจ หมายถึง สิ#งที#บุคคลคาดหวัง โดยที#สิ#งนันอาจเป็
B
นสิ#งที#บุคคลพึ งพอใจหรื อไม่พึงพอใจก็ได้
ความคาดหวังนี Bเป็ นตัวกระตุ้นให้ บุคคลแสดงพฤติกรรม (Mc Keachie; & Doyle. 1970 อ้ างอิงจาก
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช. 2545: 168) แรงกระตุ้น หรื อแรงผลักดันให้
บุคคลแสดงพฤติกรรม ก็คือ ความต้ องการ (Need) และแรงขับ (Drive) โดยที# ความต้ องการ นันเป็
B น
สภาวะความขาดแคลน หรื อความไม่สมดุลของร่างกาย ส่วนแรงขับ เป็ นสภาวะของการถูกกระตุ้นที#มา
จากความต้ องการ ซึ#งบางครั งB ความต้ องการ และแรงขับอาจใช้ ในความหมายเดียวกัน (สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช. 2545: 169) จากความหมายของแรงจูงใจนันB
จะเห็ น ได้ ว่ า แรงจู ง ใจจะประกอบด้ ว ยสิ# ง ที# ต้ อ งพิ จ ารณา 3 ประการ (สิ ท ธิ โ ชค วรานุ ส ัน ติ กู ล .
2546: 157) คือ 1) แรงจูงใจทําให้ เกิดแรงผลักดันภายในตัวบุคคล ให้ แสดงพฤติกรรมไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึง# 2) แรงจูงใจเป็ นตัวกําหนดเป้าหมายของพฤติกรรม 3) แรงจูงใจเป็ นระบบ ประกอบด้ วยสิ#ง
ป้อนเข้ า ซึง# เป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดแรงผลักดันภายในให้ เกิดขึ Bน ส่งผลให้ ต้องแสดงพฤติกรรมออกไปเป็ น
ผลผลิตไปจนถึงข้ อมูลย้ อนกลับ ซึ#งเป็ นผลจากการกระทําของพฤติกรรม อันจะมีอิทธิ พลทําให้ บุคคล
แสดงพฤติกรรมนันต่
B อไป หรื อเปลีย# นไปเป็ นพฤติกรรมอื#นในโอกาสต่อไป จึงสรุปได้ วา่ แรงจูงใจนันเป็
B น
เรื# องของความต้ องการ หรื อความคาดหวัง ที#ก่อ ให้ เกิ ดการกระทําของบุคคล ซึ#งเป็ นการกระทําที#มี
เป้าหมาย ทังB นี นB ักวิ ชาการได้ แ บ่งแรงจู งใจออกเป็ น 2 ประเภท คื อ 1) แรงจู งใจภายใน (Intrinsic
Motivation) หมายถึงแรงจูงใจที#เกิดขึ Bนภายในตนเอง มีผลทําให้ คนเราแสดงพฤติกรรมออกไปเพราะรัก
หรื อชอบที# จะทําอย่า งนันจากใจจริ
B
ง เช่ น ความสนใจ ความรั บผิดชอบ ความอยากรู้ ความอยาก
ช่วยเหลือ เป็ นต้ น 2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึงแรงจูงใจที#เกิดขึ Bนเนื#องจาก
ได้ รับสิ#งจูงใจจากภายนอกตัวเรา ด้ วยความมุ่งหมายที#จะให้ เราทําพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ#ง เช่น
รางวัล คําชมเชย ผลตอบแทน ซึง# แรงจูงใจภายในแตกต่างจากแรงจูงใจภายนอก ที#แรงจูงใจภายในเกิด
จากพฤติกรรมที# บุคคลแสดงออกด้ วยความต้ อ งการของตนเองมากกว่าผลตอบแทนจากวัตถุและ
สิง# ของ (สิทธิโชค วรานุสนั ติกลู . 2546: 182; ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2547: 113)
จะเห็นได้ วา่ แรงจูงใจเป็ นปั จจัยหนึง# ในหลายปั จจัย ที#ช่วยทําให้ เข้ าใจถึงพฤติกรรม หรื อ
การกระทําของบุคคลในเรื# อ งต่างๆ รวมถึ งเรื# อ งการทํา งาน แรงจูงใจในการทํางานอธิ บายถึงที#ม า
เบือB งหลังในการทํางานของบุคคล ว่าทําไม่ ถึงขยัน มีความเพียรพยายาม และปฏิ บตั ิงานได้ ดี ทังนี
B B
อรพินทร์ ชูชม (2547: 36-39) ได้ อธิบายถึงความสําคัญของแรงจูงใจในการทํางาน ว่ามีบทบาทสําคัญ
ต่อการทํางาน 3 ประการ คือ 1) แรงจูงใจสามารถช่วยอธิ บายถึงสาเหตุของพฤติกรรมและพยากรณ์
พฤติกรรมของบุคคลได้ เป็ นปั จจัยที#ทําให้ เข้ าใจว่าทําไมบุคคลถึงมีพฤติกรรมเช่นนันB อะไรเป็ นสิ#งจูงใจ
ทําให้ บุคคลมุ่งมัน# ที#จะกระทําพฤติกรรมนันB 2) แรงจูงใจช่วยอธิบายความแตกต่างของบุคคล ซึ#งบุคคล
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แต่ละคนอาจทําพฤติกรรมเดียวกันด้ วยเหตุผลที#ต่างกัน เนื#องจากบุคคลเหล่านันมี
B แรงจูงใจในการทํา
พฤติกรรมนันแตกต่
B
างกัน และ3) ช่วยให้ บุคคล หน่วยงาน หรื อองค์กรด้ านบริ หารจัดการให้ บุคคล หรื อ
กลุม่ มีแรงจูงใจที#จะกระทําพฤติกรรมที#พึ งประสงค์ ได้ ประเภท หรื อ กลุม่ ทฤษฎีที#อธิ บายแรงจูงใจใน
การทํางานนันB แบ่งเป็ น 2 ประเภท (อรพินทร์ ชูชม 2547: 36-39; ภาวิณี เพชรสว่าง. 2552: 56-72)
คือ 1) กลุม่ ทฤษฎีเนื Bอหา (Content Theories) เป็ นทฤษฎีที#เกี#ยวข้ องกับเนื Bอหารสาระของแรงจูงใจ ซึ#ง
กล่าวถึงความต้ องการเฉพาะอย่างหรื อความต้ องการภายในเป็ นสิ#งจูงใจและกํากับแนวทางพฤติกรรม
ของบุคคล เป็ นทฤษฎีที#พยายามหาคําตอบว่ามีปัจจัยใดบ้ างที#เป็ นปั จจัยภายในบุคคลหรื อสิ#งจูงใจที#มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ทฤษฎีในกลุม่ นี Bเช่น ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้
B
ษงการของ มาสโลว์ (Maslow’
Needs Hierarchy Theory) ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและภายนอก ทฤษฎีสองปั จจัยของ เฮอร์ เบอร์ ก
(Herzberg’s Two factors Theory) ทฤษฎี ERG ของ อัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer’s ERG Theory) ทฤษฎี
ความต้ องการของ แมคเคลแลนด์ (McClelland’s Theory of Learned Needs) และทฤษฎี XY 2)
กลุ่มทฤษฎี กระบวนการ (Process Theories) เป็ นทฤษฎีที# เกี# ย วข้ อ งกับกระบวนการรู้ คิ ดในการ
ตัดสินใจและเลือกกระทําพฤติกรรมโดยพยายามอธิบายแรงจูงใจเกิดขึ Bนได้ อย่างไร มีความสัมพันธ์ กับ
ปั จจัยต่างๆ ในรูปแบบใด มากกว่าจะบอกว่าปั จจัยอะไรกระตุ้นให้ เกิดแรงจูงใจ ซึ#งความต้ องการอาจ
เป็ นส่วนหนึ#งของกระบวนการจูงใจ ทฤษฎีในกลุ่มนี B เช่น ทฤษฎีการกํ าหนดกลุ่มเป้าหมาย (GoalSetting Theory) ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ทฤษฎีความเป็ นธรรม (Equity Theory)
ทฤษฎีการออกแบบงาน (Job Design Theory) และทฤษฎีการเสริ มแรง (Reinforcement Theory)
สําหรับแนวคิดที#อธิ บายถึงแรงจูงใจของการทํางานอาสา ซึ#งแตกต่างจากการทํางาน
โดยทัว# ไป เนื#องจากการทํางานอาสา เป็ นการทํางานเพื#อประโยชน์ของบุคคล กลุม่ บุคคล องค์กร โดย
ไม่หวังผลตอบแทน (Wilson. 2000; Wilson; & Musick. 1997; Penner. 2002; Davis; Hall; &
Meyer. 2003) ว่ามีที#มาเบื Bองหลังเป็ นอย่างไร อะไรคือสิ#งกระตุ้นให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมที#เป็ นการ
ทํางานอาสา จากการทบทวนวรรณกรรมที#ผ่านมาพบว่า แนวคิดที#นกั วิจัยใช้ เพื#อ อธิ บายแรงจูงใจใน
การทํางานอาสา ประยุกต์มาจากแนวคิดหน้ าที# (Funtional approach) ในการทําความเข้ าใจแรงจูงใจ
B
เบื Bองหลังของการอาสาสมัคร (Houle; Sagarin; & Kaplan. 2005) แนวคิดหน้ าที# มีต้นกําเนิดมาตังแต่
ปี 1960 จากแนวคิดของ Katz’s ในเรื# อ งทัศนคติ ต่อ การทํา งาน และได้ นํา มาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นเรื# อ ง
แรงจูงใจในการทํางานอาสา โดยมีพื Bนฐานมาจากการที#คนเราเข้ ามาเป็ นอาสาสมัครและยังคงอยู่ใน
การทํางานอาสา มีเหตุผลที#แตกต่างกัน และเกิดจากปั จจัยทางจิตที#แตกต่างกัน (Katz’s.1960 citing
ChacÓn; et al. 2011: 48) แนวคิดหน้ าที# ได้ อธิ บายถึงกระบวนการของแรงจูงใจพื BนฐานนันB เกิดจาก
เหตุผล วัตถุประสงค์ ความต้ องการ และเป้าหมายที#ให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมส่วนบุคคลและพฤติกรรม
ทางสังคมออกมา ทังนี
B Bมุมมองของนักจิตวิทยากลุม่ หน้ าที#นิยม มองว่า บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรม
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ที#เหมือนกันโดยมีหน้ าที#ทางจิตที#แตกต่างกัน ในกรณีของการศึกษาการอาสาสมัคร หมายถึง บุคคลทํา
กิจกรรมอาสาสมัครโดยมีแรงจูงภายในที#แตกต่างกัน และหน้ าที#ที#อาสาสมัครได้ รับจากการอาสาสมัคร
จากสภาพแวดล้ อ มในการอาสาสมัครจะทํา ให้ เกิ ด พลวัต รในการเริ# ม ต้ นและรั ก ษาพฤติ กรรมการ
อาสาสมัครของบุคคลไว้ (Snyder; et al. 2000) ทังนี
B B เคลลี# และคนอื#นๆ (Clary; et al. 1998) ได้
ทําการศึกษาแรงจูงใจในงานอาสาสมัคร โดยประยุกต์ใช้ แนวคิดหน้ าที#เพื#ออธิ บายถึงเหตุผลที#บุคคล
ตัดสินใจเป็ นอาสาสมัครและยังคงเสียสละเวลา แรงงาน เพื#อทํางานอาสาอยู่เป็ นระยะเวลานาน ซึ#ง
พบว่าแรงจูงใจที#ทําให้ บุคคลเกิดพฤติกรรมการทํางานอาสา ประกอบด้ วยแรงจูงใจ 6 ประเภท และได้
พัฒนาเป็ นแบบวัด Volunteer Functions Inventory (VFI) ที#เป็ นแบบวัดแรงจูงใจในการทํางานอาสา
ทังนี
B Bต่อมา VFI ได้ เป็ นที#นิยมให้ ใช้ กันอย่างกว้ างขวางในการวัดแรงจูงใจในการทํางานอาสามากที#สดุ
(Rokach; & Wanklyn. 2009) แรงจูงใจในการทํางานอาสา 6 ประเภท ประกอบด้ วย (Clary; et al.
1998: 1520) 1) การให้ คณ
ุ ค่า (Value) เป็ นค่านิยมของบุคคลที#แสดงถึงค่านิยมที#ยดึ ถือ เช่น ความเห็น
แก่ผ้ ูอื#นและความมี มนุษยธรรม อาสาสมัครที#ถูกจูงใจโดยค่านิยมจะมีส่วนร่ วมในการบริ การเพราะ
ปรารถนาที#จะช่วยเหลือผู้อื# นที#ด้อยโอกาสกว่าตนเอง 2) การทําความเข้ าใจ (Understanding) เป็ น
แรงจูงใจที#เกี#ยวข้ องกับความปรารถนาที#จะเรี ยนรู้ทกั ษะใหม่ ความรู้ที#เป็ นประโยชน์ หรื อความสามารถ
โดยแรงจูงใจนี Bจะทําให้ อาสาสมัครค้ นหาจุดแข็งและขยายขอบเขตความรู้ ของตนเอง ไปสูค่ นอื#นๆ และ
องค์กร 3) การเข้ าสังคม (Social) อาสาสมัครมีสว่ นร่ วมในการช่วยเหลือผู้อื#นโดยไม่ได้ รับผลตอบแทน
แต่สงิ# ที#ได้ รับกลับคืน คือ การมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมที#เพิ#มขึ Bนมีความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ ที#มีอยู่
เดิม และได้ รับการยอมรับจากผู้อื#นเพิ#มขึ Bน ตัวอย่างเช่น การมาทํางานอาสาสมัครทําให้ ได้ ร้ ูจกั คนใหม่ๆ
พบเพื#อนใหม่ๆ หรื อถ้ าเพื#อนหรื อคนที#สนิทแนะนําให้ มาทํางานอาสาสมัคร บุคคลนันก็
B มีแนวโน้ มที#จะ
ความสนใจมาทํางานอาสาสมัคร 4) หน้ าที#การงาน (Career) แรงจูงใจนี Bมีความสัมพันธ์ กับความ
ปรารถนาที#จะเพิ#มประสบการณ์ในการทํางาน หรื อเพิ#มโอกาสในการหางานทํา แรงจูงใจอาสาสมัครนี B
ทําให้ บุคคลมีโอกาสในอาชีพของตน 5) การปกป้องตนเอง (Protective) แรงจูงใจนี Bทําหน้ าที#ปกป้อง
ตนเองโดยการลดผลทางลบที#เชื#อมโยงกับความละอายใจจากการได้ รับโชคดีกว่าผู้อื#น การที#บุคคลถูก
จูงใจด้ วยหน้ าที#ทางจิตวิทยานี Bหมายความว่า เขาได้ ช่วยเหลือผู้อื#นในการแก้ ไขปั ญหา และหาทางออก
ในปั ญหาต่างๆ และ6) การสนองความต้ อ งการของตนเอง (Enhancement) หน้ าที# ทางจิ ตวิทยา
ประการสุดท้ ายคือ การยกระดับ หรื อการเพิ#มผลลัพ ธ์ ทางบวกโดยการเพิ#มการพัฒนาตนเองและการ
เติบโต (Self-development and growth) แรงจูงใจนี Bทําให้ อาสาสมัครทํางานบริ การเพื#อช่วยให้ พวก
เขารู้สกึ ว่าตนเองมีความสําคัญ และเป็ นที#ต้องการ
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การนิยามความหมายของแรงจูงอาสาในการวิจยั ครังB นี B ซึง# กลุม่ ตัวอย่างคือ บุคคลากรที#
ทํา งานในมหาวิ ทยาลัยภาครั ฐ โดยแบ่ง ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มก่ อ นและหลังเกษี ย ณอายุ กลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวเป็ นบุคคลในวัยทํางานและวัยสูงอายุ ความหมายของแรงจูงใจอาสานันB คล้ ายคลึง
กับแรงจูง ใจอาสาดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น แต่อาจแตกต่างกันตรงประเภทของแรงจูงใจอาสา จากการ
ประมวลเอกสารที#เ กี# ยวข้ อง พบว่า มี ง านวิ จัยหลายเรื# อ งที# แสดงให้ เห็ นว่า แรงจู งใจอาสามี ความ
แตกต่างจากกลุม่ วัยอื#นๆ ในบางประเด็น เช่น วัยรุ่นหรื อวัยหนุม่ สาว อาสาสมัครกลุม่ วัยหนุม่ สาวจะถูก
จูงใจโดยแรงจูงใจความเห็นแก่ประโยชน์ผ้ ูอื#น หรื อ หน้ าที#ทางอาชี พ สังคม และความเข้ าใจ สูงกว่า
อาสาสมัครสูงอายุ (Clary; & Snyder. 1999; Finkelstein; Penner; & Brannick. 2005; Frisch; &
Gerrard. 1981; Omoto; Snyder; & Martino. 2000; Planalp; & Trost. 2009; Roessler; et al. 1999) ส่วน
การวิจัยของ ฟิ นเคลสไตน์ และคนอื#นๆ (Finkelstein; Penner; & Brannick. 2005) พบว่า หน้ าที#ทาง
อาชีพมีความสัมพันธ์ ทางลบกับอายุ ซึง# การค้ นพบนี Bแสดงให้ เห็นว่า เมื#อบุคคลมีอายุเพิ#มมากขึ Bนหน้ าที#
ทางอาชีพจะมีความสําคัญลดลง ทําให้ เกิดแรงจูงใจในการทํางานอาสาสมัครมากขึ Bน ดังนันจึ
B งสรุ ปได้
ว่ า แรงจู ง ใจอาสา หมายถึ ง ความปรารถนาภายในตัว บุ ค คล ที# เ ป็ นแรงกระตุ้ นให้ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยเข้ าร่ วมและทํากิ จกรรมเกี# ยวกับงานอาสา ทังนี
B Bความปรารถนาที#เป็ นแรงกระตุ้นดังกล่าว
ได้ แก่ 1) การให้ คณ
ุ ค่า คือ ความปรารถนาในการช่วยเหลือผู้อื#น โดยไม่หวังผลตอบแทน 2) การทําความ
เข้ าใจ คือ ความปรารถนาที#จะเรี ยนรู้ ทักษะใหม่ ความรู้ ที#เป็ นประโยชน์ แรงจูงใจนีทB ําให้ อาสาสมัคร
ค้ นหาจุดแข็ง และขยายขอบเขตความรู้ ของตนเองไปสูค่ นอื#นๆ 3) การเข้ าสังคม คือ ความปรารถนาใน
การมี ปฏิส ัมพันธ์ ทางสังคมที# เพิ# มขึนB เพิ# มความแน่น แฟ้นในความสัมพันธ์ ที# มีอ ยู่เดิม และได้ รับการ
ยอมรั บจากผู้อื#นเพิ# มขึนB และ4) การสนองความต้ อ งการของตนเอง คือ ความปรารถนาที#จะสร้ าง
ความรู้สกึ ทางบวกให้ กบั ตนเอง เช่น ความสุขทางใจ ความภาคภูมิใจ เป็ นต้ น
การวัดแรงจูงใจอาสา
จากการศึกษางานวิ จัยที# เกี# ยวข้ อ งกับการสร้ างแบบวัดแรงจู งใจในการทํ างานอาสา
พบว่า เคลลี# และคนอื# นๆ (Clary; et al. 1998) ได้ พัฒนาแบบวัดแรงจูงใจในการทํางานอาสา
(Volunteer’s Function Inventory: VIF) ลักษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า 7 ระดับ ตังแต่
B
ไม่มีความสําคัญเลย (1 คะแนน) ถึง สําคัญมากที#สดุ (7 คะแนน) จํานวน 30 ข้ อคําถาม ซึ#งข้ อคําถามจะ
B ความสําคัญกับผู้ตอบแบบสอบถามมากเท่าไร”
ถามถึง “การทํากิจกรรมอาสาในแต่ละข้ อคําถามนันมี
แบ่งการวัดเป็ น 6 องค์ ประกอบ คือ 1) การให้ คุณค่า (Value) 2) การทําความเข้ าใจ (Understand) 3)
หน้ าที#การงาน (Career) 6) การเข้ าสังคม (Social) 5) การปกป้องตนเอง (Protective) และ6) การสนอง
ความต้ องการของตนเอง (Enhancement) ทังที
B #ผ้ สู ร้ างแบบวัดได้ ทําการวิเคราะห์ที#แสดงถึงหลักฐานว่า
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แบบวัด VIF มี ความตรงเชิ ง จํ า แนก ความตรงเชิ งโครงสร้ าง โดยทํ า การรวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ม
อาสาสมัครในองค์กรต่างๆ นักศึกษามหาวิทยาลัย รวมถึงกลุม่ อาสาสมัครผู้สงู อายุ พบว่า แบบวัด VIF
ที#ประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เป็ นอย่างดี โดยมีค่าดัชนีความ
กลมกลืน ของโมเดล ดังนี B ค่า ไคว-สแควร์ เท่า กับ 132.766, df=45, p-value=0.000, GFI=0.91,
NFI=0.90, RMR=0.05 และมีค่าสัมประสิทธิ; ความเชื#อมั#น อัลฟ่ า ของครอนบัค ในองค์ประกอบที# 1- 6
คือ 0.80, 0.81, 0.89, 0.83, 0.81 และ0.84 ตามลําดับ และจากการประมวลงานวิจัยที#เกี# ยวข้ องนันB
พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ ที#ศึ กษาปั จจัย เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ได้ นําเอาแบบวัด VIF ไปปรั บ
ประยุกต์เพื#อวัดแรงจูงใจใรการทํางานอาสา ของงานวิจัยนันๆ
B อาทิ แบบวัดของ โยซิกะ; บราวห์; และแอ
สกราฟ (Yoshika; Brown; & Ashcraft. 2007) ได้ พัฒนาแบบวัดแรงจูงใจในการทํางานอาสา โดย
ประยุกต์จากแบบวัด VIF เพื#อวัดในกลุม่ ของอาสาสมัครสูงอายุ และกลุม่ ที#ไม่ใช้ อาสาสมัคร ลักษณะข้ อ
คําถามเป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ จากไม่มีความสําคัญเลย (1 คะแนน) ถึง มีความสําคัญมากที#สดุ
(7 คะแนน) จํานวน 17 ข้ อคําถาม แบ่งการวัดเป็ น 6 องค์ประกอบ คือ 1) การให้ คุณค่า (Value) 2) การ
เข้ าสัง คม (Social) 3) การทํ า ความเข้ าใจ (Understand) /การสนองความต้ องการของตนเอง
(Enhancement) และ4) การปกป้ องตนเอง (Protective) มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ; ความเชื# อ มั# น อั ล ฟ่ า
ของครอนบัค ในแต่ละองค์ประกอบ เท่ากับ 0.87, 0.89, 0.88 และ 0.84 ตามลําดับ ส่วนแบบวัดของ โม
เวน และแฮร์ ริส (Mowen; & Harish. 2005) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดแรงจูงใจในการทํางานอาสา ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย โดยประยุกต์จากแบบวัด VIF ลักษณะข้ อคําถามเป็ นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ จากไม่
เลย (1 คะแนน) ถึง มากที#สดุ (7 คะแนน) แบ่งการวัดออกเป็ น 6 องค์ประกอบ การเรี ยนรู้ ช่วยเหลือผู้อื#น
สร้ างเพื#อน พัฒนาตนเอง อาชีพ และการปกป้องตนเอง แบบวัดแบบวัดมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ เป็ นอย่างดี โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล ดังนี B ค่าไควสแควร์ เท่ากับ 163.8, df=98,
p-value=0.001, CFA=0.99, TLI=0.99, RMSEA=0.070 นอกจากนันยั
B งพบว่างานวิจัยที#เกี#ยวข้ องกับ
แรงจูงในการทํางานอาสา ได้ พฒ
ั นาแบบวัดแรงจูงใจในการทํางานอาสา โดยประประยุกต์ แบบวัด VIF
เพื#อวัดในกลุม่ ตัวอย่างอาสาสมัครอื#น เช่น กลุม่ นักศึกษามหาวิทยาลัย (Carlo; et al. 2005; Mowen; &
ั B 45 ปี ขึนB ไป (Finkelstein.
Sujan. 2005; อนุ เจริ ญวงศ์ ระยับ. 2552) กลุ่มอาสาสมัครที#มี อายุตงแต่
2007) กลุม่ อาสาสมัครที#มีอายุ 24-30 ปี (Marta; & Pozzi. 2008) กลุม่ อาสาสมัครเกี#ยวกับการแข่งขัน
กีฬา (Wang. 2004) เป็ นต้ น
การวิจัยในครั งB นี B กลุ่มตัว อย่างของการวิจัย คือ บุค คลากรที#ทํา งานในมหาวิ ทยาลัย
ภาครัฐ โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือกลุม่ ก่อนและหลังเกษียณอายุ ซึง# กลุม่ ตัวอย่างดังกล่าวเป็ นบุคคล
ในวัยทํางาน และวัยสูงอายุ จากการประมวลเอกสาร พบว่า มี งานวิจัยหลายเรื# อ งที#แสดงให้ เห็นว่า
แรงจูงใจในการทํางานอาสามีความแตกต่างจากกลุม่ วัยอื#นๆ ในบางประเด็น เช่น วัยรุ่ นหรื อ วัยหนุ่ม
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สาว อาสาสมัครกลุม่ วัยหนุ่มสาวจะถูกจูงใจโดยแรงจูงใจความเห็นแก่ประโยชน์ผ้ อู ื#น หรื อหน้ าที#ทาง
อาชี พ สังคม และความเข้ าใจ สูงกว่าอาสาสมัครสูงอายุ (Clary; & Snyder. 1999; Finkelstein;
Penner; & Brannick. 2005; Frisch; & Gerrard. 1981; Omoto; Snyder; & Martino. 2000;
Planalp; & Trost. 2009; Roessler; et al. 1999) ส่วนการวิจัยของ ฟิ นเคลสไตน์ และคนอื#นๆ
(Finkelstein; Penner; & Brannick. 2005) พบว่า หน้ าที#ทางอาชีพมีความสัมพันธ์ ทางลบกับอายุ ซึ#ง
การค้ นพบนี Bแสดงให้ เห็นว่า เมื#อบุคคลมีอายุเพิ#มมากขึ Bนหน้ าที#ทางอาชีพจะมีความสําคัญลดลง ทําให้
เกิดแรงจูงใจในการทํางานอาสาสมัครมากขึ Bน จากเหตุผลดังกล่าวในการวิจัยครังB นี Bผู้วิจัยจึงไม่นําเอา
แรงจูงใจหน้ าที#ทางอาชีพ ตามแนวคิดของ เคลลี# และคนอื#นๆ (Clary; et al. 1998) เป็ นองค์ประกอบ
ในการการวัดแรงจูงใจอาสา ทังนี
B BสําหรับการวัดตัวแปรแรงจูงใจในการทํางานอาสาในการวิจัยครังB นี B
ผู้วิจยั ได้ สร้ างข้ อคําถามจากการศึกษาแบบวัดของ โยซิกะ; เบราห์; และแอสกราฟ (Yoshika; Brown;
& Ashcraft. 2007) ซึง# แบบวัดดังกล่าวประยุกต์มาจากแบบวัด VIF ของ เคลรี# และคนอื#นๆ (Clary; et
al. 1998) ผู้วิจัยนํามาปรับภาษา และสร้ างข้ อคําถามเพิ#มให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัยในการวัด
แรงจูงใจในการทํางานอาสา แบ่งการวัดเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การให้ คุณค่า (Value) 2) การ
เข้ า สัง คม (Social) 3)การทํ า ความเข้ า ใจ (Understand)และการสนองความต้ อ งการของตนเอง
(Enhancement) และ 4) การปกป้องตนเอง (Protective) ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประเมินรวม
ค่า 6 ระดับ จากไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึง จริ งที#สดุ (5 คะแนน)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างแรงจูงใจอาสา กับพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา
งานวิจยั ของต่างประเทศที#ศึกษาความสัมพันธ์ หรื ออิทธิ พลของแรงจูงใจของการสร้ าง
คุณค่าในการช่วยเหลือสังคมที#มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานอาสา อาทิ การวิจัยของ โอโมโตะ และส
นายเดอร์ (Omoto; and Snyder, 1995) ที#ได้ ทําการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของ
กระบวนการอาสาสมัคร (Structural model of the volunteer process) โดยมีตัวแปร เช่น การ
สนับสนุนทางสังคม ความพึงพอใจ บุคลิกช่วยเหลือ รวมถึง แรงจูงใจ เป็ นตัวแปรสาเหตุที#สง่ ผลต่อการ
เป็ นอาสาสมัครที#ยงั# ยืนซึง# ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจ มีอิทธิ พลทางตรงต่อการเป็ นอาสาสมัครอย่างมี
นัยสําคัญ ส่วนการวิจัยของ เพนเนอร์ (Penner. 2002) ที#ได้ พฒ
ั นาโมเดลอาสาสมัครที#ยงั# ยืน (Model
of Sustained Volunteerism: MSV) ซึ#งเป็ นโมเดลที#แสดงให้ เ ห็นความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุของ
อาสาสมัครที#ยงั# ยืน พบว่า แรงจูงใจในการทํางานอาสา เป็ นปั จจัยสาเหตุหนึ#งที#มีอิ ทธิ พลทางตรงต่อ
การทํางานอาสาของอาสาสมัครในระยะเริ# มแรกของบุคคล ซึง# สอดคล้ องกับข้ อค้ นพบจากงานวิจัยของ
บัสเซล; และโพร์ เบส (Bussell; and Forbes. 2003) ที#ได้ ทําการศึกษาและพัฒนาวงจรของการเป็ น
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อาสาสมัคร (Volunteer Life Cycle) เป็ นวงจรที#อธิ บายถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการทํางาน
อาสา และการคงอยู่ใ นงานอาสา ซึ#ง การที# บุ ค คลจะเป็ นอาสาสมั ค ร และคงอยู่ใ นงานอาสานันB
ประกอบด้ วย  ระยะในลักษณะของวงจร โดยเริ# มต้ นจากระยะที# 1 บุคคลจะได้ รับการชักชวน หรื อ
ได้ รับการจูงใจ เกิดแรงจูงใจ รู้ สึกพึงพอใจ ต่อกิ จกรรมอาสา ทําให้ บุคคลตระหนัก และสนใจในงาน
อาสา จนตัดสินใจเป็ นอาสาสมัคร ซึ#งเป็ นระยะที# 2 ของวงจร โดยในระยะนี บB ุค คลจะสนใจ และ
ตระหนักถึงคุณค่าของการทํางานอาสา จนเข้ าสูร่ ะยะที# 3 ของวงจร เป็ นระยะที#บุคคลเริ# มทํากิจกรรม
ต่างๆ ที#เกี#ยวกับงานอาสา และในระยะที# 4 ของวงจร เป็ นระยะที#บุคคลรู้ สกึ ผูกพัน กับงานอาสา และ
ยังคงทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง ส่วนการวิจัยของ คาร์ โล และคณะ (Gustavo; et al. 2005) ได้
ทําการศึกษาปั จจัยที#สง่ ผลต่อพฤติกรรมการทํางานอาสา ในกลุม่ อาสาสมัครนักศึกษาวิทยาลัย พบว่า
แรงจูงใจในคุณค่าของการช่วยเหลือสังคม มีอิ ทธิ พลทางตรง ในทางบวก ต่อ พฤติกรรมการทํางาน
อาสา (ค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพลคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.318, มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.01) การ
วิจัยของ โมเวน และ สูแจน (Mowen; & Sujan. 2005) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจ และ
พฤติกรรมอาสา โดยประยุกต์แรงจูงใจตามแนวคิดของ เคลลี# และคนอื#นๆ (Clary; et al. 1998) พบว่า
แรงจู ง ใจทังB 6 ประเภท คื อ การให้ คุ ณ ค่ า การทํ า ความเข้ าใจ หน้ า ที# ก ารงาน การเข้ า สัง คม
การปกป้องตนเอง และ การสนองความต้ องการของตนเอง มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมอาสา อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนันผลการวิ
B
จัยของ ฟิ นเคลสไตน์ (Finkelstein. 2009) ได้ ทําการศึกษา
อิทธิ พลของแรงจูงใจ ที#มีต่ อพฤติกรรมอาสา ของกลุ่มนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํ านวน 287 คน
พบว่ า แรงจู ง ใจในการช่ ว ยเหลื อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมอาสา อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
(ค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พล เท่ากับ 0.26, มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.01) สอดคล้ องกับการศึกษาในปี
2010 (Finkelstein. 2011) ที#ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก การเห็น
ประโยชน์ และการอาสาสมัครที#ไม่เป็ นทางการ ในกลุ่มนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํ านวน 302 คน
พบว่า แรงจูงใจภายในมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการอาสาสมัครที#ไม่เป็ นทางการ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (ค่าสัมประสิทธิ;สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.20, มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.01)
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าแรงจูงใจอาสาเป็ นตัวแปรที#มี
ความสัม พันธ์ และมี อิท ธิ พลต่อ พฤติ กรรมอาสา ดัง นันจึ
B ง ทํา ให้ มี ห ลักฐานเพี ย งพอที#ทํ า ให้ ผ้ ูวิ จัย
คาดการณ์วา่ แรงจูงใจอาสา มีอิทธิทางตรงต่ อพฤติกรรมอาสา และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่ อการ
คงอยู่ในการทํางานอาสาโดยผ่ านพฤติกรรมอาสา จึงได้ กําหนดเป็ นสมมติฐานการวิจัยในครังB นี B
สามารถเขียนเป็ นแผนภาพแสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ ได้ ดงั ภาพประกอบ 5
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แรงจูงใจอาสา

Bussell; and Forbes. 2003
Penner; & Finkelstein. 1998
Gustavo; et al. 2005
Grube; & Piliavin. 2000
พฤติ
ก
รรมอาสา
การคงอยู่ในการ
Penner. 2002
Finkelstein. 2011
Finkelstein. 2009
Mowen; & Sujan. 2005

ทํางานอาสา
Cohen-Callow. 2008
Bussell; and Forbes. 2003
Oesterle; et al. 2004 citing Paul Allen Gillon-Flory. 2008

ภาพประกอบ 5 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจอาสา และพฤติกรรมอาสา

3.4 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สุขภาวะ และการคงอยู่ในการทํางานอาสา
แนวคิด และความหมายของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Capital)
ทุ น ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก พั ฒ นามาจากแนวคิ ด จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก ( Positive
Psychology) ของ มาร์ ติ น เซลิกแมน (Martin Seligman) เป็ นกระบวนทัศ น์ ใ หม่ ที# มี บ ทบาทต่อ
ความคิดที#ม่งุ เน้ นการพัฒนาความเข้ มแข็งด้ านจิตใจของบุคคล รวมทังมุ
B ่งส่งเสริ มคุณภาพชีวิตที#ดีและ
ป้องกันปั ญหาที#เกิดขึ Bนในชีวิต โดยการสร้ างประสบการณ์ของตนเองเชิงบวก คุณลักษณะเชิงบวกของ
บุคคล รวมทังมุ
B ่งสร้ างเสริ มคุณภาพชีวิตที#ดี และป้องกันปั ญหาที#เกิดขึ Bนในชีวิต (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ;.
2555: 34) มาร์ ติน เซลิกแมน นันเปรี
B ยบเสมือนบิดาของศาสตร์ นี B ได้ ให้ คําจํากัดความของจิตวิทยาเชิง
บวกไว้ ว่า “Positive psychology is the scientific and practical explorations of human strengths
” หรื อ “จิ ตวิ ทยาเชิ งบวกเป็ นการศึกษาและสํารวจจุ ดแข็งของมนุษย์ อย่างเป็ นวิ ทยาศาสตร์ ” และให้
ความเห็นว่าจิ ตวิทยาไม่ใช่การศึกษาแค่จุดอ่อน หรื อผลกระทบทางลบที#เกิดขึ Bนกับบุคคล ซึ#งแต่เดิม
จิตวิทยามักมุ่งศึกษาสภาวะด้ านลบ เช่น ภาวะซึมเศร้ า การบําบัดรักษาผู้ป่วยโรคจิต เป็ นต้ น แต่ยัง
ขาดการศึก ษาเกี# ย วกับการสร้ างความเข้ ม แข็ ง ทางจิ ต เช่ น ความสุข ความดี ข องมนุษ ย์ เป็ นต้ น
ซึ#งน่าจะเป็ นปั จจัยที#สําคัญในการป้องกันปั ญหาทางสุขภาพจิต (Seligman.1998: 2) ดังนันจึ
B งเกิ ด
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกขึ Bน ซึง# เป็ นจิตวิทยาตะวันตกสมัยใหม่ที#ยดึ เอาจุดแข็งของมนุษย์เป็ นศูนย์กลาง
การพัฒนา เช่น การพัฒนาในด้ านคุณค่า ความฉลาดทางด้ านอารมณ์ การมองโลกในแง่ดี ความหวัง
และความสุข ของบุคคลเป็ นต้ น ต่อมานักพฤติกรรมองค์การ ลูธานส์ และคนอื#นๆ ได้ ทําการสังเคราะห์
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก เพื#อนํามาปรับใช้ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์การให้ มีประสิทธิ ภาพ
มากขึ Bน และได้ พฒ
ั นาแนวคิดการศึกษาพฤติกรรมองค์การเชิงบวก ซึ#งเป็ นการศึกษา และการประยุกต์

53
ในเรื# องความเข้ มแข็งของทรัพยากรมนุษย์ในด้ านดี และความสามารถทางจิตวิทยา สามารถวัด พัฒนา
และจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื#อเป็ นการเพิ#มผลการปฏิบตั ิงาน ซึ#งวัดได้ ในระดับบุคคล (Luthans;
et al. 2008: 220) โดยการนําแนวคิดจิ ตวิทยา เชิ งบวก และพฤติกรรมองค์ การเชิ งบวก มาศึกษา
องค์ ประกอบและรวมตัวแปรที#มีความเกี#ยวข้ องกัน เรี ยกตัวแปรที#รวมกันเป็ นตัวแปรเดียวว่า “ทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก” (Positive Psychological Capital) หรื อเรี ยกอย่างย่อว่า “PsyCap” โดยมีเกณฑ์
พิจารณาคัดเลือกตัวแปรดังกล่าว 5 ประการ คือ 1) ตัวแปรเหล่านันต้
B องมี ทฤษฏีและงานวิจัยรองรั บ
2) มีการวัดที#น่าเชื#อถือ 3) มี ความเฉพาะตัวไม่ซํ Bาซ้ อนกับตัวแปรอื# น และมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม
องค์ การ 4) ตัวแปรมี ลกั ษณะเปลี#ยนแปลงได้ ตามสภาวะแวดล้ อม (State-like) ซึ#งทําให้ ส่งเสริ มและ
สามารถพัฒนาได้ และ5) มีผลกระทบทางบวกต่อพฤติกรรมที#เกี#ยวข้ องกับการทํางานในระดับบุคคล จาก
เกณฑ์พิจารณาดังกล่าวจึงทําให้ โครงสร้ างของจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบด้ วย 4 ตัวแปร ได้ แก่ ความ
มั#นใจในความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ความหวัง (Hope) การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
และความหยุน่ ตัว (Resilience) (Luthans; et al. 2007: 542) และให้ คําจํากัดความของทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวก ว่าหมายถึง ลักษณะและสภาวะทางจิตในทางบวกของบุคคล ที#ประกอบด้ วย 1) มีความมั#นใจ
(Self-Efficacy) เพื# อ ให้ ได้ ม าซึ#งความประสบผลสําเร็ จจากการทํ างานที# ท้ า ทาย 2) มองโลกในแง่ ดี
(Optimism) หรื อสร้ างความคิดเชิงบวกต่อการได้ มาซึ#งความสําเร็ จทังในปั
B จจุบนั และอนาคต 3) มีความ
พากเพียรพยายามที#จะไปให้ ถึงเป้าหมาย และมีทางเลือกในหนทางที#จะนําไปสูเ่ ป้าหมาย และ4) เมื# อ
ประสบปั ญหาหรื อสถานการณ์ เลวร้ ายก็ยงั คงยืนหยัด และยืดหยุ่น ต่อสู้กับปั ญหานันB เพื#อให้ ได้ มาซึ#ง
ความสําเร็ จ (Luthans; et al. 2007; Avey; et al. 2011) จากความหมายจะเห็นได้ วา่ ทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวกนันB เป็ นลักษณะ และสภาวะของจิตใจของบุ คคล ที#สง่ ผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ในการเสริ มสร้ าง
ความเข้ มแข็ง เสริ มสร้ างศักยภาพทางจิตใจ เพื#อส่งเสริ มคุณภาพชีวิตที#ดีและป้องกันปั ญหาที#เกิดขึ Bนใน
ชีวิตของบุคคล ทังนี
B Bทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบด้ วย 4 ตัวแปร ซึง# มีรายละเอียด ดังนี B
1. การรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy)
การรับรู้ในความสามารถของตนมีบทบาทสําคัญในทางการปรับตัวทางจิตวิทยา ปั ญหา
ทางจิตใจ และสุขภาพร่ างกาย รวมถึงการนําไปใช้ ในกลยุทธ์ การเปลี#ยนแปลงพฤติกรรมและการนํา
ตนเอง และมี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมของบุคคลในการใช้ วิธีการกระทํา ความพยายาม การอดทนต่อ
อุปสรรคและความล้ มเหลว แบบแผนการคิดที#จะขัดขวางหรื อให้ กําลังใจตนเอง และความเครี ยดใน
การจัดการกับเหตุการณ์ที#ยากลําบาก (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. 2542) ซึ#งมีพื Bนฐานแนวคิดของแบนดูรา
(Bandura. 1997) ที#เชื# อว่าบุคคลจะสร้ างผลลัพธ์ ที#น่าปรารถนาจากการกระทําของตนเอง ซึ#งเป็ น
ตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในการเลือกกระทําโดยรับรู้ ว่าจะใช้ ความพยายามของตนมากเท่าไร
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เมื#อเผชิญกับอุปสรรคหรื อความท้ าทาย โดยที#ความเชื#อในการรับรู้ความสามารถของตน ประกอบด้ วย
ความคาดหวังซึ#งมีผลต่อการตัดสินใจที#จะกระทําพฤติกรรม 2 ประการ คือ การรับรู้ ในความสามารถ
ของตนเอง (Self-Efficacy) ซึ#งหมายถึงความมั#นใจของบุคคลว่าสามารถกระทําหรื อแสดงพฤติกรรม
เพื#อไปสู่ผลลัพธ์ ที#ต้องการเป็ นความคาดหวังที#เกิดขึ Bนก่อนพฤติกรรม ส่วนความคาดหวังในผลลัพธ์
(Outcome Expectation) หมายถึงการคาดคะเนของบุคคลว่าถ้ ากระทําพฤติกรรมแล้ วจะนําไปสู่
ผลลัพธ์ ที#ตนคาดหวังไว้ เป็ นการคาดหวังในผลที#เกิ ดขึ Bนจากการกระทําพฤติกรรมของตนเอง ส่วน
แนวคิ ด ทุ น ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกนันB การรั บ รู้ ในความสามารถของตนเองหมายถึ ง การเชื# อ ใน
ความสามารถตนเองที#จะใช้ กําลังความสามารถการรู้ คิดของตนเองที#มีอยู่เพื#อให้ ได้ มาซึ#งเป้าหมายที#
ต้ องการ (Page; & Donohue. 2004) โดยยังคงยึดความหมายตามแนวคิดของแบนดูร่า ดังนันจึ
B งสรุ ปได้
ว่า ความมั#นใจในความสามารถของตนเอง หมายถึ ง ความเชื# อมั#นที# บุ คคลมี ต่อตนเองว่า ตนเองมี
ความสามารถ มีศกั ยภาพ ในการจัดการกับสิ#งต่างๆ ที#เกิดขึ Bน รวมทังสามารถทํ
B
าให้ เกิดการเปลี#ยนแปลง
หรื อเป็ นไปตามเป้าหมายที#ต้องการได้
2. ความหวัง (Hope)
แนวคิดเรื# องความหวัง เริ# มมีการศึกษาตังแต่
B ปี 1960 โดยมีนกั วิชาการได้ เสนอแนวคิด
เกี#ยวกับความหวังออกมาหลายแนวทาง แต่แนวคิดที#ได้ รับการยอมรับและมีการนําไปใช้ ในการอ้ างอิง
ในการศึกษาด้ านจิตวิทยาคลินิกและจิ ตวิทยาเชิ งบวก คือ ทฤษฎีความหวังของ สไนเดอร์ (C. Rick
Snyder) ศาสตราจารย์ และนักจิตวิทยาคลินิกที#มีชื#อเสียง (สิริพร วงษ์ โทน. 2554: 17) ซึ#ง สไนเดอร์
(Snyder. 2002: 257-260) ได้ กล่า วว่า ความหวัง เป็ นกระบวนการที# ต่อ เนื# อ งของกลุ่ม ความคิ ด
ประกอบด้ วยพลังแห่งความตังB ใจ อันเป็ นความคิดที#จะริ เริ# ม สนับสนุนให้ มีการกระทําเพื#อให้ ไปถึง
เป้าหมาย และพลังแห่งแนวทาง ซึ#งเป็ นการคิดเพื#อหาหนทางที#จะนําไปยังเป้าหมายที#ปรารถนา โดย
เน้ นว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมที#ม่งุ เป้าหมาย (Goal-directed behavior) ออกมาได้ นนจะต้
ัB
องผ่าน
กระบวนการของความคิดที#ม่งุ เป้าหมาย (Goal-directed thinking) หรื อความหวังก่อน ตามแนวคิด
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ลูธานส์ และคนอื#นๆ (Luthans; et al. 2007: 63-65) ได้ สรุ ปความหมายของ
ความหวังไว้ ว่า หมายถึง ความมุ่งมาดปรารถนาด้ วยความคิดว่าจะบรรลุความสําเร็ จโดยปราศจาก
ความรู้ สกึ ที#สิ Bนหวัง เป็ นภาวะที#สะท้ อนความพยายามของบุคคลที#จะบรรลุเป้าหมาย เป็ นความเชื#อว่า
แนวทางที#กําหนดมีไว้ เพื#อบรรลุเป้าหมาย ความหวังมีลกั ษณะเป็ นสองมิติ ประกอบด้ วยพลังแห่งความ
ปรารถนา (Will power) และพลังแห่งแนวทาง (Way power) โดยที#พลังแห่งความปรารถนา คือ ความรู้ สึก
ว่าตนเองมีพลัง และควบคุมกําลังใจภายในตนเองที#จะตัดสินใจพิจารณา และสร้ างแรงจูงใจเลือกใช้
หนทางต่างๆเหล่านันB ส่วนพลังแห่งแนวทาง คือ การที#บุคคลมองว่าตนเองมีหนทาง และแนวทางต่างๆ
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เพื#อที#จะนําไปสูเ่ ป้าหมายตามที#ต้องการได้ ดังนันจึ
B งสรุปได้ ว่า ความหวัง หมายถึง พลังจูงใจทางบวกที#
ทําให้ ตนเองรู้ สึกว่ามี หนทางหรื อแนวทางที#จะไปสูเ่ ป้าหมายความสําเร็ จที#ต้องการ แม้ ว่าจะต้ องเผชิ ญ
กับปั ญหาอุปสรรคก็ตาม
3. การมองโลกในแง่ ดี (Optimism)
การมองโลกในแง่ดี เป็ นวิธีการคิดหรื อความคาดหวังของบุคคลในการปรับตัวเมื#อเผชิญ
สถานการณ์ที#ท้าทายหรื อมีปัญหาในชีวิต บุคคลจะยังคงพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ตราบใดที#เขา
เชื#อว่า จะมีความสําเร็ จอย่างที#เขาตังเป
B ้ าไว้ เกิดขึ Bนตามมา (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2551) การมองโลก
ในแง่ดีนนั B เป็ นพลังทางการคิดบวก เป็ นคุณลักษณะของการรับรู้ ถึงการได้ รับผลทางบวกที#คาดหวัง ไว้
และเป็ นคุณลักษณะของการใช้ เหตุผลเชิงบวก ยอมรับในความผิดพลาดต่างๆ ว่าเป็ นผลที#เกิดให้ เกิด
การเรี ยนรู้ ซึง# บุคคลที#มีการมองโลกในแง่ดีนนั B จะมีความเพียร เชื#อว่าการมองโลกในแง่ดีเป็ นการสร้ าง
ความเชื#อว่าความสําเร็ จจะเกิดขึ Bนในปั จจุบนั และอนาคต (Luthans; et al. 2007) ตามแนวคิดของ มา
ติน เซลิกแมน (Martin Seliman. 1998 citing Luthan; et al. 2007) นันกล่
B าวว่า การมองโลกในแง่ดี
เป็ นลักษณะของการอธิบายตามวิธีคดิ ของบุคคล ภายใต้ สถานการณ์ที#เกิดขึ Bน ซึ#งแต่ละคนจะมีม่งุ มอง
และการอธิ บายเหตุการณ์ ที#เกิดขึ Bนกับตนเองแตกต่างกันออกไปทําให้ สามารถบ่งบอกว่าบุคคลนันมี
B
มุมมองเกี#ยวกับชีวิตในลักษณะทางบวกหรื อลบ ซึ#งทิศทางบวกและลบจะมีผลต่อสิ#งที#เกิดขึ Bนตามมา
ซึง# ประกอบด้ วย 3 มิติ คือ 1) มิติความคงทนถาวร (Permanence) เป็ นการอธิ บายการมองโลกในแง่ดี
B
ดขึ Bนเสมอและตลอดไป
ที#เน้ นการมองประเด็นด้ านเวลา คนที#มองโลกในแง่ดี จะมองว่าสิ#งดีๆนันจะเกิ
สิ#งร้ ายๆที#เกิ ดขึ Bนจะเกิ ดขึนB เพียงชั#วคราวเท่านันB ส่วนคนที#มองโลกในแง่ร้ายนันจะมองว่
B
าสิ#งร้ ายๆที#
เกิ ด ขึ นB นันB จะเกิ ด ขึ นB อย่ า งถาวร ส่ ว นสิ# ง ดี ๆ จะเกิ ด ขึ นB ชั# ว คราวเท่ า นั นB 2) มิ ติ ค วามเป็ นสากล
(Pervasiveness) เป็ นการอธิบายถึงความรู้สกึ ที#มีตอ่ เหตุการณ์ในรูปแบบที#แตกต่างกัน กล่าวคือบุคคล
ที#มีการมองโลกในแง่ดีจะรู้ สึกว่าสิ#งร้ ายๆที#เกิดขึนB นันจะเกิ
B
ดขึ Bนเฉพาะสิ#งหนึ#งสิ#งใดเท่านันB ส่วนสิ#งดีๆ
ที#เกิดขึ Bนนันจะเกิ
B
ดขึ Bนในทุกเรื# อง สําหรับบุคคลที#มีการมองโลกในแง่ร้ายจะรู้ สึกว่าสิ#งร้ ายๆ ที#เกิดขึ Bนจะ
เกิดขึ Bนกับทุกสิ#งที#เกี#ยวข้ องด้ วยและสิ#งดีๆที#เกิดขึ Bนนันจะเกิ
B
ดขึ Bนเฉพาะบางเรื# องเท่านันB 3) มิติภายใน
บุคคล (Personalization) เป็ นการอธิ บายว่าสาเหตุของเหตุการณ์ ที#เกิดขึ Bนนันเกิ
B ดมาจากตนเอง หรื อ
ั B นเป็ น
เกิ ดจากปั จจัยภายนอก หากเป็ นเหตุ การณ์ ที#ดี คนที#มองโลกในแง่ดีจะเชื# อว่าเหตุการณ์ นนเป็
เพราะตนเองทําให้ เกิด ส่วนคนที#มองโลกโนแง่ร้ายจะเชื#อว่าเกิดจากปั จจัยภายนอก จากคนอื#น หาก
เป็ นเหตุการณ์ที#ไม่ดี คนที#มองโลกในแง่ดีจะเชื#อว่าเป็ นเพราะปั จจัยภายนอก เพื#อไม่ให้ เสียความมั#นใจ
และคุณค่าในตัวเอง ส่วนคนที#มองโลกในแง่ร้ายจะเชื#อว่าเกิดจากตนเองทังหมด
B
โดยตําหนิหรื อโทษ
ตัวเอง ดังนันจึ
B งสรุ ปได้ ว่า การมองโลกในแง่ดี หมายถึง ความคาดหวังหรื อ ลักษณะวิธีคิดของของ
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บุคคล ที#นกึ ถึงแต่สงิ# ที#ดี สิง# ที#เป็ นประโยชน์ ซึง# เป็ นสิ#งที#เกิดจากการกระทําของตนเอง และเชื# อว่าสิ#งดีๆ
เหล่านันจะเกิ
B
ดกับตนเองทังในปั
B จจุบนั และอนาคต
4. ความหยุ่นตัว (Resilience)
ความหยุน่ ตัว (Resilience) เป็ นกระบวนการปรับตัวของบุคคลให้ สามารถกลับฟื นB คืนสู่
ภาวะปกติจากสถานการณ์วิกฤต ความทุกข์ยากลําบาก ปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ทังนี
B Bมีนกั วิชาการได้ ให้
ความหมายไว้ หลายคน อาทิ เฟรดดิกสัน และคนอื#นๆ (Fredrickson; et al. 2003: 367) กล่าวว่าความ
หยุ่นตัว (Resilience)เป็ นกระบวนการปรั บตัวของบุคคลให้ สามารถกลับฟื Bนคืนมาสูภ่ าวะปกติจาก
ความทุกข์ยาก บาดแผลทางจิตใจ ความโศกเศร้ า และจากการถูกคุกคาม ที#เกิดความเครี ยดต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นความเครี ยดภายในครอบครัว ปั ญหาสุขภาพ ปั ญหาจากการทํางาน อย่างไรก็ตามทุกคนจะมี
สมรรถนะมากน้ อยต่างกัน มีการแปรเปลี# ยนได้ ตามสถานการณ์ ที#ตนเองเผชิญและที#สําคัญเป็ นสิ#งที#
สามารถพัฒนาได้ ลูธานส์ และคนอื#นๆ (Luthans; et al. 2007) ได้ ให้ ความหมายว่าเป็ นการแสดงออก
ถึงความยืดหยุ่นและการปรับตัวในการเผชิญกับอุปสรรค ความขัดแย้ ง ความล้ มเหลว และสามารถ
ปรับตัวคืนสูภ่ าวะปกติได้ เป็ นองค์ประกอบสําคัญที#มนุษย์ใช้ ตอบสนองต่ออุปสรรคในการเปลี#ยนภาวะ
วิกฤตให้ เป็ นโอกาส ในภาวะแวดล้ อมขององค์การในปั จจุบนั ที#มีการเปลี#ยนแปลงอย่างต่อเนื# องและมี
ความไม่แน่นอนเกิดขึ Bนตลอดเวลาสามารถพัฒนาได้ ดังนันความหยุ
B
่นตัว (Resilience) สอดคล้ องกับ
มาสเทน (Masten. 2001: 111) กล่าวว่า ความหยุ่นตัว (Resilience) เป็ นคุณสมบัติที#เป็ นจุดแข็งของ
บุ ค คลที# ส ามารถวัด ได้ พัฒ นาได้ ใ นการเผชิ ญ กับ ความเครี ย ด เผชิ ญ ปั ญ หา มี การปรั บ ตัว ได้ ใ น
B งสรุ ปได้ ว่า ความหยุ่นตัว
สถานการณ์ ที#เปลี#ยนแปลง และอุปสรรคต่างๆได้ อ ย่างเหมาะสม ดังนันจึ
(Resilience)หมายถึง ความสามารถ หรื อ สมรรถนะทางจิ ตใจ ในการปรั บตัว ฟื Bนคืนสู่สภาพปกติ
เหมือนเดิมของบุคคล ภายหลังเผชิญกับปั ญหา อุปสรรค ความยากลําบากต่างๆ ซึ#งเป็ นสิ#งที#สามารถ
พัฒนาได้
จากการประมวลเอกสารที#เกี#ยวข้ องกับ ความหมายของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก จึงสรุป
ได้ วา่ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก หมายถึง สภาวะทางจิตใจในทางบวกของบุคลากรมหาวิทยาลัย ใน
การกระทําสิ#งต่างๆ ได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ ด้ วยความเชื# อ มั#นในความสามารถของตนเอง คิดว่ามี
หนทางที#จะนําตนเองไปสูเ่ ป้าหมายแห่งความสําเร็ จ ตลอดจนมีสมรรถนะทางจิตใจที#จะฟื นB คืนสูส่ ภาพ
ปกติ เ หมื อ นเดิ ม หากต้ อ งเผชิ ญ กับ ปั ญหาและอุ ป สรรคต่ า งๆ ซึ# ง ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ
คื อ 1) การรั บ รู้ ในความสามารถของตน หมายถึ ง ความเชื# อ มั#น ที# บุ ค คลมี ต่อ ตนเองว่ า ตนเองมี
ความสามารถ มี ศั ก ยภาพในการจั ด การกั บ สิ# ง ต่ า งๆ ที# เ กิ ด ขึ นB รวมทังB สามารถทํ า ให้ เ กิ ด การ
เปลีย# นแปลง หรื อเป็ นไปตามเป้าหมายที#ต้องการได้ 2) ความหวัง หมายถึง พลังจูงใจทางบวกที#ทําให้
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ตนเองรู้ สกึ ว่ามีหนทางหรื อแนวทางที#จะไปสู่เป้าหมายความสําเร็ จที#ต้อ งการ แม้ ว่ าจะต้ องเผชิญกับ
ปั ญหาอุปสรรคก็ตาม 3) การมองโลกในแง่ดี หมายถึง ความคาดหวังหรื อลักษณะวิธีคิดของของบุคคล
ที#นกึ ถึงแต่สงิ# ที#ดี สิง# ที#เป็ นประโยชน์ ซึง# เป็ นสิง# ที#เกิดจากการกระทําของตนเอง และเชื#อว่าสิง# ดีๆเหล่านันB
B จจุบนั และอนาคต และ4) ความหยุน่ ตัว (Resilience) หมายถึง ความสามารถ
จะเกิดกับตนเองทังในปั
หรื อสมรรถนะทางจิตใจ ในการปรับตัว ฟื นB คืนสู่สภาพปกติเหมือนเดิมของบุคคล ภายหลังเผชิญกับ
ปั ญหา อุปสรรค ความยากลําบากต่างๆ ซึง# เป็ นสิง# ที#สามารถพัฒนาได้
การวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ลูธานส์, ยูเซฟ และ อะโวลิโอ (Luthans; Youssef; & Avolio. 2007: 237-238)
ได้ พฒ
ั นาแบบวัด Psychological Capital Questionnaire: PCQ ขึ Bนในปี [[ เป็ นแบบวัดที#ได้ มา
จากแนวคิดในแต่ละองค์ประกอบของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ได้ แก่ ความหวัง ของ Snyder และคน
อื#นๆ ปี 1996 ความมั#นใจในความสามารถของตนเอง ของ Parker ปี 1998 การมองโลกในแง่ดี ของ
Scheier และ Carver ปี 1985 และการปรับฟื นB คืนสภาพ ของ Wagnild และ Young ปี 1993 ลักษณะ
แบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
B ไม่เห็นด้ วย (1 คะแนน) ถึง เห็นด้ วยมากที#สดุ (6 คะแนน)
จํานวน 24 ข้ อคําถาม ซึ#งแต่ละองค์ประกอบมีข้อ คําถามจํ านวน 6 ข้ อ คําถาม เป็ นคําถามที#ถามถึง
“ความรู้ สกึ ณ ปั จจุบนั ว่าเป็ นเท่าไร” ซึ#งคําถามจะปรับปรุ งในเข้ ากับลักษณะในบริ บทของงานที#ทํา
ตัวอย่างข้ อคําถาม เช่น “ข้าพเจ้ ามั#นใจในการติ ดต่อประสานงานกับบุคคลอื #น เพื #อรับมื อ กับปั ญหา
ต่างๆได้” (ความมัน# ใจในความสามารถของตนเอง) “ปั จจุบนั ข้าพเจ้าเต็มไปด้วยพลังในการดํ าเนิ นชี วิต
เพือ# ให้บรรลุเป้ าหมายทีต# งั, ไว้” (ความหวัง) “ข้าพเจ้าจะมี มุมมองที #ดีในการใช้ชีวิตเสมอ” (การมองโลก
ในแง่ดี) “ข้าพเจ้ าสามารถจัดการกับ ความเครี ยดในการดํ าเนิ นชี วิ ตได้ดี ” (การปรั บฟื Bน คืนสภาพ)
ลูธานส์ และคนอื#น (Luthans; et al. 2007: 555-559) ได้ ทําการทดสอบคุณภาพของแบบวัด เพื#อแสดง
หลัก ฐานความเชื# อ มั#น (Reliability) โดยการหาค่า สัมประสิท ธิ; ค วามเชื# อ มั#น อัล ฟ่ า ของครอนบัค
ของแต่ละองค์ประกอบโดยทําการทดสอบในกลุม่ ตัวอย่าง 4 กลุม่ พบว่า ความหวัง มีค่าความเชื#อมั#น
เท่ากับ 0.72, 0.75, 0.80, 0.76 ความหยุ่นตัว (Resilience) มี ค่าความเชื#อมั#น เท่ากับ 0.71, 0.71,
0.66, 0.72 ความมัน# ใจในความสามารถของตนเอง มีคา่ ความเชื#อมั#น เท่ากับ 0.75, 0.84, 0.85, 0.75
การมองโลกในแง่ดี มีคา่ ความเชื#อมัน# เท่ากับ 0.74, 0.69, 0.76, 0.79 และมีคา่ ความเชื#อมัน# โดยรวมทังB
B ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื#อแสดง
ฉบับ เท่ากับ 0.88, 0.89, 0.89, 0.89 นอกจากนันได้
หลักฐานความเที#ย งตรงเชิ งโครงสร้ าง ความตรงเชิ งจํ าแนก พบว่า โมเดลการวัดที# ประกอบด้ ว ย
4 องค์ประกอบ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เป็ นอย่ างดี โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนของ
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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
สําหรั บการวัดตัวแปรทุนทางจิ ตวิทยาเชิ งบวกในการวิจัยครั งB นี B ผู้วิ จัยได้ นํ าแบบวัด
Psychological Capital Questionnaire: PCQ มาปรับใช้ โดยทําการปรับภาษาให้ เหมาะสมกับบริ บท
ของงานวิจยั แบ่งการวัดเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความหวัง 2) การรับรู้ ความสามารถของตนเอง
3) การมองโลกในแง่ดี และ4) ความหยุ่นตัว (Resilience) ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประเมินรวม
ค่า 6 ระดับ จากไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึงจริ งที#สดุ (5 คะแนน)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สุขภาวะ และการคงอยู่ในงาน
อาสา
ซิน และ ไลบาร์ มัสกี B (Sin; & Lyubomirsky. 2009) ได้ ทําการสังเคราะห์งานวิจัยด้ วย
การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) จากงานวิจัยที#มีตวั แปรจิตวิทยาเชิงบวกเป็ นตัวแปรจัดกระทํา
ที#ส่งผลต่อ การพัฒนาสุข ภาวะ (Enhancing Well-being) และภาวะซึม เศร้ า (Depression) จาก
งานวิจัยจํ านวน 51 เรื# อง ที#ทํ าการวิ จัยช่วงปี 1977 ถึง 2008 พบว่ามี งานวิจัยที#ศึกษาอิ ท ธิ พบของ
จิตวิทยาเชิงบวก ที#สง่ ผลต่อการพัฒนาสุขภาวะ จํานวน 49 เรื# อง มีคา่ ขนาดอิทธิพลแบบไม่ถ่วงนํ Bาหนัก
(Unweighted r Effect size) เฉลี#ยเท่ากับ 0.29 ส่วนงานวิจัยที#ศึกษาอิทธิ พบของจิตวิทยาเชิงบวก ที#
ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้ า จํานวน 49 เรื# อง มีค่าขนาดอิทธิ พลแบบไม่ถ่วงนํ Bาหนัก (Unweighted r Effect
size) เฉลี#ยเท่ากับ 0.31 จากนันอี
B ก 2 ปี ต่อมา อเวย์ และคนอื#นๆ (Avey; & et al. 2011) ก็ได้ ทําการ
สังเคราะห์วิจยั ด้ วยการวิเคราะห์อภิมานเช่นกัน โดยทําการสังเคราะห์งานวิจัยที#ที#ศึกษาความสัมพันธ์
ของตัวแปรทุนทางทางจิตวิทยาเชิงบวกที#สง่ ผลต่อ ทัศนคติของลูกจ้ าง (ความพึงพอใจ ความผูกพันต่อ
องค์กร สุขภาวะ ความเคียด ความวิตกกังวล ความตังใจที
B #จะออกจากงาน) พฤติกรรม (สิทธิ พลเมือง
ต่อต้ านสังคม) และผลการปฏิบตั ิงาน จากงานวิจยั จํานวน 51 เรื# อง พบว่า งานวิจยั ที#ศกึ ษาอิทธิ พลของ
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที#สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต จํานวน 3 เรื# อง มีค่าขนาดอิทธิ พล เท่ากับ 0.40 ซึ#ง
แสดงให้ เห็นว่ายิ#งพนักงานมีทนุ ทางจิตวิทยาสูงเท่าไรก็จะทําให้ มีสขุ ภาวะทางจิตดีขึ Bนมากเท่านันB และ
ในทางตรงข้ ามพบว่า งานวิจยั ที#ศกึ ษาอิทธิพลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที#สง่ ผลต่อความเครี ยดหรื อ
ความวิ ต กกัง วล จํ า นวน 4 เรื# อ ง มี ค่า ขนาดอิ ท ธิ พ ล เท่า กับ -0.20 แสดงว่า ยิ#ง พนัก งานมี ทุน ทาง
จิตวิทยาเชิงบวกสูงมากเท่าไร ก็จะทําให้ มีความเครี ยดหรื อความวิตกกังวลน้ อยลง สอดคล้ องกับการ
วิจยั ของ ณัฐวุฒิ อริ นทร์ (2555) ที#ได้ ทําการศึกษาผลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที#สง่ ต่อสุขภาวะทาง
จิตในการปฏิบตั ิงาน (ความเติบโตทางจิต ความตังB ใจคงอยู่ในงาน และความเหนื#อ ยหน่าย) พบว่า
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที#สง่ ต่อความเติบโตทางจิต และความเหนื#อยหน่าย (ค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พล
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คะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29, -0.27 ตามลําดับ มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.01) และงานวิจัยของ
อมราพร สุรการ (2555) ที#ได้ ทําการศึกษาปั จจัยเชิ งเหตุและผลของทุนทางจิ ตวิทยาเชิ งบวกที#มีต่อ
ความสุขที#แท้ จริ งและพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยภาครัฐ พบว่า ตัวแปร
ความสุขที# แ ท้ จ ริ ง ได้ รับ อิ ท ธิ พลทางตรงจากทุน ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก อย่า งมี นัยสํา คัญ ทางสถิ ติ
(สัมประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.79)
งานอาสาหรื องานอาสาสมัคร ถือว่าเป็ นงานชนิดหนึ#งมีลกั ษณะงานที#เป็ นเรื# องของการ
ช่วยเหลือสังคม ซึง# มีความแตกต่างจากงานโดยทัว# ไปซึง# มีเป้าหมายสําคัญคือค่าตอบแทนที#เป็ นเงิน แต่
งานอาสาเป็ นรูปแบบการทํางานที#เกิดจากความสมัครใจ ความเต็มใจ ทํางานด้ วยความเสียสละ เพื#อ
สร้ างประโยชน์ แ ก่ บุ ค คลและสัง คม โดยปราศจากสิ# ง ตอบแทนใดๆ ผลที# ไ ด้ คื อ ความสุข ความ
ภาคภูมิใจ ทังนี
B Bจากการประมวลเอกสารงานวิจัยที#เกี#ยวข้ อง ยังไม่พบงานวิจัยที#ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก กับการคงอยู่ในการทํางานอาสา หรื อ การอาสาสมัครที#ยั#งยื น การ
แสดงหลักฐานความสัมพันธ์ ของตัวแปรในการวิจยั ครังB นี B ผู้วิจัยจึงแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ ของตัว
แปรทุนทางจิ ตวิท ยาเชิ ง บวก กับ พฤติ กรรมการทํ างานอื# น ๆ ซึ#งถื อได้ ว่าเป็ นพฤติ กรรมการทํา งาน
เช่นเดียวกับการทํางานอาสา เช่น งานวิจัยของ วิภาพร ตัณสวัสดิ; (2559) ได้ ทําการศึกษาปั จจัยที#มี
อิทธิพลต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ และความยึดมัน# ในงานผ่านสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครู
พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิ ทธิ พลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติที#ระดับ 0.05 (สัมประสิทธิ; อิทธิ พล เท่ากับ 0.05) และพบว่า ทุนทางจิ ตวิทยาเชิ งบวกมีอิ ทธิ พล
ทางอ้ อมต่อ ความยึดมั#น ในงาน สุข ภาวะทางจิ ตวิญญาณ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที#ระดับ 0.05
(สัมประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.65)
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็ นตัว
แปร ที#มีความสัมพันธ์ และมีอิทธิ พลต่อ สุขภาวะ และมี อิทธิ พลทางอ้ อมต่อการคงอยู่ในการทํางาน
อาสา ดังนันจึ
B งทําให้ มีหลักฐานเพียงพอที#ทําให้ ผ้ วู ิจัยคาดการณ์ ว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิ
ทางตรงต่ อสุขภาวะ และมีอิทธิทางอ้ อมต่ อการคงอยู่ในการทํางานอาสา โดยผ่ านสุขภาวะ จึง
ได้ กําหนดเป็ นสมมติฐานการวิจยั ในครังB นี B สามารถเขียนเป็ นแผนภาพแสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ ได้ ดงั
ภาพประกอบ 6
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ภาพประกอบ 6 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สุขภาวะ
และการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา
3.5 การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
การสนับสนุนทางสังคม เป็ นเรื# องของการช่วยเหลือเกื Bอกูลซึ#งกันและกัน ซึ#งดํารงอยู่ใน
สังคมไทยมาอย่างยาวนาน ทังนี
B เB พื#อส่งเสริ มให้ เกิ ดความผาสุกของการดําเนินชี วิต เป็ นปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคล ที#เป็ นผู้ให้ หรื อสนับสนุน และผู้รับการสนับสนุน การสนับสนุนนันก่
B อให้ เกิดผลลัพธ์ ใน
เชิ งบวก เช่น การมี พ ฤติกรรมอาสาที#สร้ างประโยชน์ ให้ กับสังคม มี พฤติกรรมสุขภาพที# ดี รวมถึง มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิ ตที#ดี และการจัดการสุขภาพที#เหมาะสม มี ขวัญกํ าลังใจ ที#จะใช้ ชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข ทังนี
B Bบุคคลทุกคนมีความต้ องการการสนับสนุนทางสังคม ได้ แก่ ความต้ องการความ
รั ก การยอมรั บยกย่อง เห็นคุณค่า การเป็ นส่วนหนึ#งของสังคม การมี ชื#อ เสียง และความปลอดภัย
(Jacobson.1986) การศึก ษาการสนับ สนุน ทางสัง คมในต่า งประเทศ พบว่า เริ# ม มาจากทางด้ า น
การแพทย์และพยาบาล โดยที#แพทย์ทําการสังเกตผู้ป่วยและพบว่าผู้ป่วยที#ได้ รับการกําลังใจจากแพทย์
พยาบาล หรื อญาติที#ใกล้ ชิดมาก อาการของผู้ป่วยคนนันB จะทุเลาเร็ ว หรื อ หายจากโรคเร็ ว (Cassell.
1976; ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2548) และปั จจุบนั ได้ มีการศึกษาพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมใน
สาขาวิชาต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การอาสาสมัคร พฤติกรรมองค์กร พฤติกรรมสุขภาพ เป็ นต้ น
การให้ ความหมายของการสนับ สนุนทางสังคมนันB นักวิช าการจะให้ ค วามหมายใน
2 ลักษณะ คือให้ ในเชิงของผลของการสนับสนุนทางสังคม หรื อในด้ านของความอยู่ดีมีสขุ อีกลักษณะ
หนึ#งเป็ นการให้ ความหมายในเชิ งของประเภทของการสนับสนุนทางสังคม (ดุจเดือ น พันธุ มนาวิน.
2548) ความหมายในเชิ งของการสนับสนุนทางสั งคม หรื อ ในด้ านของความอยู่ดีมีสุข อาทิเช่น
คอบบ์ (Cobb. 1976) กล่าวว่าการสนับสนุนทางสังคมจะทําให้ บุคคลรู้ ว่าได้ รั บข้ อมูลข่าวสารที#เข้ าใจ
ได้ รับความรัก การยกย่อง มองเห็นคุณค่า มีความผูกพันซึง# กันและกัน และรู้ สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ#ง
ของสังคม สอดคล้ องกับ เพนเดอร์ (Pender; & Parsons. 2006: 396) ที#กล่าวว่าการสนับสนุนทาง
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สังคม เป็ นความรู้สกึ ของความเป็ นเจ้ าของ การได้ รับการยอมรับ ได้ รับความรักและนับถือ รวมทังการมี
B
ค่าเป็ นที#ต้องการของบุคคลอื# น โดยได้ รับจากกลุ่มบุคคลในระบบสังคมนันๆ
B เป็ นผู้ให้ การสนับสนุน
นอกจากนันB แกรสซา (Grasha. 1995) ยังได้ ให้ ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมที#เกี#ยวกับ
สุขภาพว่า เป็ นสิง# ที#บุคคลได้ รับเมื#อมีสมั พันธภาพที#ดีกบั บุคคลอื#น ซึง# จะช่วยเหลือให้ บุคคลทุกข์ทรมาน
จากการเจ็บป่ วยทางกายและทางจิตน้ อยลง และยังช่วยให้ บุคคลผ่านภาวะวิกฤตของการเจ็บป่ วย และ
ปั ญหาอื#นๆ ด้ วย ความหมายในเชิ งของประเภทของการสนับสนุ นทางสั งคม นักวิชาการที#ให้
ความหมายไว้ อาทิ เฮาส์ (House. 1981) ได้ กล่าวถึงการสนับสนุนทางสังคมว่าเป็ นความสัมพันธ์ ที#
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจระหว่างบุคคล เพื#อน เพื#อนบ้ าน เครื อข่ายการทํางาน และได้ แบ่งการสนับสนุน
ทางสังคมออกเป็ น 4 ประเภท คือ 1) การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ (Emotion Support) เช่น การให้
ความรัก ความผูกพัน ห่วงใย เห็นอกเห็นใจ ความไว้ วางใจ การรับฟั ง การดูแลเอาใจใส่ เป็ นต้ น 2)
การสนับสนุนด้ านวัสดุอุปกรณ์ (Material Support) เช่น สิง# ของ แรงงาน เวลา การบริ การต่างๆ เป็ นต้ น
3) การสนับ สนุนด้ านข้ อ มูลข่าวสาร (Information Support) เช่น การให้ ข้ อ มูลความรู้ คําแนะนํ า
ข้ อเสนอแนะ การชี แB นวทางเพื#อนําไปแก้ ไขปั ญหาที#เผชิญอยู่ เป็ นต้ น และ4) การสนับสนุนด้ านการ
ประเมิน (Appraisal Support) เช่น การให้ ข้อมูลย้ อนกลับโดยให้ การยอมรับ ยกย่อง ชมเชย เพื#อนําไป
ประเมินตนเองโดยการเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื#น เป็ นต้ น นอกจากนี B โคเฮน และ วิวส์ (Cohen; &
Wills. 1985) ได้ แบ่งประเภทการสนับสนุนทางสังคม ตลอดจนนิยามความหมายของแต่ละประเภทของการ
สนับสนุน ไว้ ใกล้ เคียงกันกับ เฮาส์ (House) โดยแบ่งการสนับ สนุนทางสัง คม ออกเป็ น 4 ประเภท
คือ 1) การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ เช่นการทําให้ เกิ ดความรู้ สึกภูมิใจ 2) การสนับสนุนด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร เช่น ข้ อมูลในการแก้ ไขปั ญหา 3) การสนับสนุนด้ านความเป็ นเจ้ าของ เช่น ความเป็ นมิ ตร
ความเป็ นเพื#อน และ 4) การสนับสนุนด้ า นเครื# อ งมื อ เช่นงบประมาณ สิ#ง ของ การบริ การ เป็ นต้ น
นอกจากนันยั
B งมีนกั วิชาการอีกหลายท่าน ได้ แบ่งการสนับสนุนออกเป็ น 3 ประเภท คือ 1) การสนับสนุน
ทางด้ านสิง# ของ เช่น การได้ รับความช่วยเหลือด้ านแรงงาน วัสดุอุปกรณ์สงิ# ของเงินทองที#จะทําให้ บุคคล
ที#ได้ รับนันสามารถดํ
B
ารงบทบาท หรื อหน้ าที#รับผิดชอบได้ ตามปกติ 2) การสนับสนุนทางด้ านข้ อมูล
สารสนเทศ เช่น การได้ รับข้ อมูลข่าวสาร รวมทังคํ
B าแนะนําและการป้อนกลับ และ3) การได้ รับการ
สนับสนุนทางด้ านอารมณ์ และสังคม เช่นการได้ รับความรั ก การดูแลเอาใจใส่ การยอมรั บ การเห็น
คุณค่าในตน และรู้ สกึ เป็ นส่วนหนึ#งของสังคม เป็ นต้ น (Scaefer; Coyne; & Lazarus. 1981; Brandt; &
Weinert. 1981) ด้ านนักวิชาการของไทยนันB ดุจเดือน พันธุมนาวิน (Bhanthumnavin. 2000 อ้ างอิงจาก
ดุจ เดื อ น พันธุ ม นาวิน . 2548: 67) ได้ รวบรวมและสรุ ปนิยามพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมว่า
หมายถึง ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคล สองคน ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง# โดยผู้ให้ การสนับสนุนทาง
สังคม จะให้ การสนับสนุน 3 ด้ าน คือ 1) การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ เช่น การแสดงความเป็ นห่วงเป็ น

62
ใย เห็นใจ แสดงความรัก การยอมรั บ เป็ นต้ น 2) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร เช่นการให้ ข้อมูลที#
เกี#ยวข้ องกับการทํางาน ข้ อมูลย้ อนกลับ เป็ นต้ น และ3) การสนับสนุนด้ านวัสดุอุปกรณ์ รวมทังทรั
B พยากร
งบประมาณ และแรงงาน เช่นบริ การ เงิน สิง# ของ เครื# องมือที#จําเป็ น เป็ นต้ น
จากความหมายของการสนับสนุนทางสังคมดังกล่าวข้ างต้ น จะเห็นว่าการสนับสนุนทาง
สังคมนันเกี
B #ยวข้ องกับบุคคลสองคน หรื อเป็ นปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลสองคน การตีความหมายของการ
สนับสนุนทางสังคมเพื#อให้ มีความแจ่มชัดขึ BนนันB จึงควรพิจารณาในสามประเด็น (พรพิมล วรวุฒิพุทธ
พงศ์; และสงคราม เชาวน์ศิลป์, 2549) ได้ แก่ ผู้ได้ รับการสนับสนุนได้ รับจากสนับสนุนทางสังคมใน
ด้ านใด จากใคร เช่ น การสนับสนุนทางสังคมในการจัดการตนเอง การสนับสนุนทางสังคมในการ
ทํ างานอาสาสมัคร ผู้ ได้ รั บการสนั บสนุ นได้ รั บการสนั บสนุ นในด้ าน หรื อประเภทของการ
สนับสนุนประเภทใด ซึ#งจากการศึกษาเอกสารที#เกี#ยวข้ องพบว่านักวิชาการหลายท่านได้ แบ่งประเภท
ของการสนับสนุนทางสังคมไว้ โดยแบ่งประเภทของการสนับสนุนทางสังคมตามแนวคิดที#นกั วิชาการแต่
ละท่านนันยึ
B ดถือเป็ นหลัก และได้ รับการสนั บสนุนจากแหล่ งทีมาของประโยชน์ หรื อแหล่ งทีมา
ของการสนับสนุนใด จากกลุ่มใด ซึ#ง การสนับสนุนทางสังคมนันสามารถได้
B
รับจากหลายแหล่ง เช่น
จากครอบครัวและญาติ เพื#อนทั#วไป เพื#อนร่ วมงาน หัวหน้ าหรื อผู้บงั คับบัญชา ผู้รับสามารถได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคมได้ จากทีละแหล่งหรื อหลายแหล่งพร้ อมๆกัน และการสนับสนุนทางสังคมนันยั
B ง
เปลีย# นแปลงไปตามการเปลีย# นแปลงของความสัมพันธ์ กับผู้อื#นในตลอดช่วงของชีวิตด้ วย เช่น ในวัยเด็ก
แหล่งของการสนับสนุนส่วนใหญ่มาจากบิดามารดา ส่วนในวัยทํางานการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดาจะลดลง แหล่งของการสนับสนุ นทางสังคมจะมาจากที#อื# น เช่น จากครอบครั ว เพื#อน
ร่ วมงาน เป็ นต้ น (ดุจเดื อน พันธุ มนาวิ น. 2547) ทังB นี B เพนเดอร์ ; เมอร์ ดอฟ; และพาร์ ส ัน (Pender;
Murdaugh; & Parsons. 2006) ได้ แบ่งกลุ่มของการสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 5 กลุม่ คือ 1) กลุ่ม
สนับสนุนตามธรรมชาติ ได้ แก่ ครอบครั ว 2) กลุ่มเพื#อน 3) กลุ่มองค์ กรศาสนา 4) กลุ่มสนับสนุนโดย
องค์กรวิชาชีพ เช่นกลุม่ ผู้ดแู ลสุขภาพ และ5) กลุม่ องค์กรที#ไม่ใช่กลุม่ วิชาชีพด้ านสุขภาพ เช่นอาสาสมัคร
และกลุม่ ที#ให้ การช่วยเหลือซึ#งกันและกัน
จากการประมวลเอกสารที#เกี#ยวข้ องกับความหมายของการสนับ สนุนทางสังคม จึงสรุ ป
ได้ ว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรู้ ถึงการสนับสนุนของบุคลากรมหาวิทยาลัยจาก
บุคคลที#เกี#ยวข้ อง ได้ แก่ ครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่วมงาน ที#ให้ การสนับสนุนด้ านต่างๆ ในการทํากิจกรรม
อาสาซึ#งการสนับสนุนสังคม ประกอบด้ วย 1) การได้ รับการสนับสนุนด้ านอารมณ์ หมายถึง บุคลากร
มหาวิทยาลัยรับรู้วา่ ครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่วมงาน ให้ ความห่วงใย รับฟั งความรู้สกึ เข้ าใจ และคอยเป็ น
กําลังใจ ในการร่ วมทํากิจกรรมอาสา 2) การได้ รับการสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร หมายถึง บุคลากร
มหาวิทยาลัยรั บรู้ ว่า ครอบครั ว เพื#อน เพื#อ นร่ วมงาน ได้ ให้ คําแนะนํา ข้ อเสนอแนะ ให้ ข้อมูลต่างๆที#
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เกี#ยวข้ องกับการทํางานอาสา รวมทังให้
B ข้อมูลป้อนกลับเกี#ยวกับกิจกรรมอาสาที#กระทําไปแล้ วเป็ นอย่างไร
และ3) การได้ รับการสนับสนุนด้ านทรั พยากร บุคลากรมหาวิทยาลัยรั บรู้ ว่า ครอบครั ว เพื#อ น เพื#อ น
ร่วมงาน ได้ ให้ การสนับสนุนอุปกรณ์ สิง# ของ สนับสนุนด้ านการเงิน เสียสละแรงกาย และเสียสละเวลา ใน
การทํากิจกรรมอาสา
การวัดการสนับสนุนทางสังคม
จากการประมวลเอกสาร และงานวิจยั ที#เกี#ยวข้ องกับการสร้ างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
พบว่า สูเหยียน เหว่ย และคณะ (Xueyan Wei; et al. 2009) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม จาก
แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ เฮาส์ ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตราประเมินรวมค่า 5 ระดับ จํานวน 14 ข้ อ
คําถาม แบ่งการสนับสนุนทางสังคมเป็ น 4 องค์ประกอบ คือการสนับสนุนด้ านอารมณ์ การสนับสนุนด้ าน
ข้ อมูลข่าวสาร การสนับสนุนด้ านข้ อมูลป้อนกลับ และการสนับสนุนด้ านทรัพยากร มีค่าสัมประสิทธิ; ความ
เชื#อมัน# โดยรวมเท่ากับ 0.926 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้ า ของดุจเดือน พันธุมนาวิน (2547)
แบ่งการสนับสนุนทางสังคม เป็ น 3 ด้ าน คือการสนับสนุนด้ านอารมณ์ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และ
การสนับสนุนด้ านวัสดุอุปกรณ์ เครื# องมือ และงบประมาณ ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตราประเมินรวมค่า 6
ระดับ จํานวน 20 ข้ อคําถาม มีค่าสัมประสิทธิ; ความเชื#อมั#นโดยรวมเท่ากับ 0.86 และแบบวัดการสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัว ของ พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ์ ; และสงคราม เชาวน์ศิลป์ (2549) ประกอบด้ วยข้ อ
คําถาม 20 ข้ อ ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตราประเมินรวมค่า 6 ระดับ แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น
4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การให้ การสนับสนุนด้ านอารมณ์ การให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร การให้ การ
สนับสนุนเพื#อประเมินคุณค่า และการให้ การสนับสนุนด้ านวัตถุสงิ# ของ มีคา่ สัมประสิทธิ;ความเชื#อมัน# โดยรวม
เท่ากับ 0.90
การวัดตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมในการวิ จัยครั งB นี B ผู้วิ จัยสร้ างข้ อคํ าถามจากการ
ประมวลเอกสารจากเกี# ยวกับการสนับสนุนทางสังคม ของ เซฟเฟอร์ , คอยน์ และ ลาซารั ส (Scaefer;
Coyne; & Lazarus. 1981) เป็ นแนวคิดหลัก ประกอบกับการศึกษาแบบวัดของ สูเหยียน เหว่ย และคนอื#นๆ
(Xueyan Wei; et al. 2009) โดยสร้ างข้ อคําถามให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัยในการวัดการรับรู้ การ
สนับสนุ นทางสังคมจากครอบครั ว เพื# อ น เพื# อ นร่ วมงาน ของบุ คลากรมหาวิ ทยาลัย ทํ าการวัดใน
3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การให้ การสนับสนุนด้ านอารมณ์ 2) การให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และ
3) การสนับสนุนด้ านทรั พยากร ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประเมิ นรวมค่า 6 ระดับ จากไม่จริ งเลย
(0 คะแนน) ถึง จริ งที#สดุ (5 คะแนน)
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างการสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ใน
งานอาสา
งานวิจัยที#ศึกษาถึงสาเหตุของการคงอยู่ในงานอาสา อาทิ งานวิจัยของ โอโมโตะ และส
นายเดอร์ (Omoto; & Snyder. 1995) ที#ได้ ศกึ ษาและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุการช่วยเหลือ
ผู้อื#นอย่างยัง# ยืน กับกลุม่ ตัวอย่างอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 116 คน โดยตังชื
B #อโมเดลว่า
“โมเดลกระบวนการของอาสาสมัคร” (Model of the Volunteer Process) ซึง# ทําการวัดอาสาสมัครที#ยงั# ยืน
จากระยะเวลาที#ทํางานอาสา และเจตคติที#เกิดขึ Bนจากการทํางานอาสา ทังนี
B Bได้ กําหนดให้ แรงจูงใจในงาน
อาสา การสนับสนุนทางสังคม บุคลิกภาพช่วยเหลือ และความพึงพอใจในกิจกรรมและองค์กร มีอิทธิ พล
ทางตรงต่อการอาสาสมัครอย่างยัง# ยืน บุคลิกภาพช่วยเหลือมีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อการอาสาสมัครอย่าง
ยัง# ยืน โดยผ่านความพึงพอใจในกิจกรรมและองค์กร ผลการประเมินความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐาน
กับข้ อมูล เชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พอใช้ (ค่าไคสแควร์ เท่ากับ
147.01, สัดส่วนระหว่างค่าไคสแควร์ กบั ค่าองศาความเป็ นอิสระ เท่ากับ 1.53, ค่าดัชนี GFI เท่ากับ 0.86)
งานวิจยั ของ อนุ เจริ ญวงศ์ระยับ (2552) ที#ได้ ทําการศึกษาและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ
การอาสาสมัครอย่างยั#งยืนในนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผลการประเมิ นความกลมกลืนของโมเดล
สมมติฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในระดับดี (ค่าไคส
แควร์ เท่ากับ 607.70, ส่วนสัดระหว่างค่าไคสแควร์ กับค่าองศาความเป็ นอิ สระ เท่ากับ 2.68, ค่าดัชนี
RMSEA เท่ากับ 0.50, ค่าดัชนี TLI เท่ากับ 0.98, ค่าดัชนี CFI เท่ากับ 0.98, ค่าดัชนี SRMR เท่ากับ 0.07)
ซึง# พบว่าการสนับสนุนทางสังคม เอกลักษณ์ในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ ความพึงพอใจในกิจกรรม
อาสาและองค์กร บุคลิกชอบช่วยเหลือแบบพุทธ มี อิทธิ พลทางตรงต่อการอาสาสมัครที#ยั#งยืน ส่วนการ
วิจัยของ โกศล มีความดี (2547) ได้ ทําการศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมที#เกี#ยวข้ องกับการมี จิตสาธารณะ
ของข้ าราชการตํารวจ พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากประชาชนจะช่วยส่งเสริ มให้ ข้าราชการตํารวจมี
จิ ตสาธารณะสูงขึนB อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ สําหรั บการศึกษาเชิ งคุณภาพที# มีการศึกษาที#แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ ของตัวแปรที#สง่ ผลต่อการทํางานอาสา การคงอยู่ในงานอาสา พบว่า บราวห์ และคนอื# นๆ
(Brown; et al. 2011) ได้ ทําการศึกษาเชิงคุณภาพของการเป็ นอาสาสมัครของผู้สงู อายุ โดยวิธีการสร้ าง
ทฤษฎีจากฐานราก (Grounded Theory Study) เพื#ออธิบายและทําความเข้ าใจในกระบวนการ การเข้ าสู่
B Bการวิจยั ดังกล่าวได้ ข้อค้ นพบ และอธิบายถึงสาเหตุของการเข้ าสูก่ าร
การเป็ นอาสาสมัครของผู้สงู อายุ ทังนี
เป็ นอาสาสมัครของผู้สงู อายุ ว่าสาเหตุประการหนึ#งที#สง่ ผลต่อการเป็ นอาสาสมัคร และการคงอยู่ในการ
ทํางานอาสาสมัคร คือการได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัว หรื อคูส่ มรส
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จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าการสนับสนุนทางสังคมเป็ นตัว
แปรที# มี ค วามสัม พัน ธ์ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมอาสา และจากการประมวลเอกสารเกี# ย วกั บ
พฤติกรรมอาสา และการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา พบว่าพฤติกรรมอาสามีอิทธิ พลต่อการคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา ดังนันจึ
B งทําให้ มีหลักฐานเพียงพอที#ทําให้ ผ้ วู ิจยั คาดการณ์วา่ การสนับสนุนทางสังคม มี
อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ พฤติ ก รรมอาสา และการคงอยู่ ใ นการทํา งานอาสา จึ ง ได้ กํ า หนดเป็ น
สมมติฐานการวิจยั ในครังB นี B สามารถเขียนเป็ นแผนภาพแสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ ได้ ดงั ภาพประกอบ
7

Brown; et al. 2011
Omoto; & Snyder. 1995
อนุ เจริ ญวงศ์ระยับ. 2552

การสนับสนุน
ทางสังคม

Brown; et al. 2011
โกศล มีความดี. 2547

การคงอยู่ใน
งานอาสา
Penner; & Finkelstein. 1998
Grube; & Piliavin. 2000
Cohen-Callow. 2008
Bussell; and Forbes. 2003
Oesterle; et al. 2004 citing Paul Allen Gillon-Flory. 2008

พฤติกรรม
อาสา

ภาพประกอบ 7 ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมอาสา
และการคงอยู่ในงานอาสา
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4. ความไม่ แปรเปลียนของรู ปแบบความสัมพันธ์ ของการคงอยู่ในการทํางานอาสา
ระหว่ าง สถานภาพของการเป็ นบุคลากรมหาวิทยาลัย (บุคลากรทีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ)
จากการศึกษาปั จจัยที#เกี#ยวข้ องกับการคงอยู่ในงานอาสา พบว่าตัวแปรเชิงสาเหตุบางตัวมี
ค่าเฉลีย# ไม่เท่าเทียมกันระหว่างตัวแปรจัดประเภทที#ศกึ ษา คือ สถานภาพของการเป็ นบุคลากร ทฤษฎีที#
สามารถอธิ บ ายความแตกต่ า งดั ง กล่า วได้ เช่ น ทฤษฎี พัฒ นาการทางจิ ต สัง คม ของอี ริ ค สัน
(Eric H.Erikson) เป็ นทฤษฎีที#อธิ บายถึงการเกิดและการเปลี#ยนแปลงของพัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ของบุคคล โดยอีริคสัน แบ่งลําดับพัฒนาการของมนุษย์ออกเป็ น 8 ขันตอน
B
ใน 4 ขันตอนแรกเป็
B
นระยะ
วัยทารกและวัยเด็ก เป็ นขันตอนของการสะสมประสบการในการแก้
B
ไขปั ญ หาและการปรับตัวเพื#อการ
เกิดเอกลักษณ์แห่งตน ในขันตอนที
B
# 5 ส่วนขันตอนที
B
# 6-8 เป็ นการนําเอาเอกลักษณ์ แห่งตนไปใช้ ในการ
วิจัยครั งB นีกB ลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครั ฐ ซึ#งส่วนใหญ่ มีอายุตงแต่
ั B 35 ปี ขึนB ไป ตาม
ทฤษฎีของอี ริคสันแล้ วบุคคลดังกล่าวอยู่ในขันของการทํ
B
าประโยชน์ให้ สงั คมกับการคิดถึงแต่ตนเอง
(ช่วงอายุระหว่าง 35 - 60 ปี ) ซึ#งเป็ นช่วงของวัยกลางคน หรื อวัยทํางาน ความสนใจของคนวัยนี Bมุ่งไป
เกี#ยวกับเรื# องของครอบครัว เป็ นวัยที#มีความพร้ อมที#จะสร้ างประโยชน์ใ ห้ กับสังคม ถ้ าหากพัฒนาการ
แต่ละขันที
B #ผา่ นมาดําเนินไปด้ วยดี (สิทธิโชค วรานุสนั ติกลู . 2546: 69-70) ส่วนบุคคลากรที#มีอายุตงแต่
ัB
60 ปี ขึ Bนไป หรื อบุคคลวัยเกษียณ ตามทฤษฎีของอีริคสันแล้ วบุคคลดังกล่าวอยูใ่ นขันของความภาคภู
B
ม
B #ผา่ นมาดําเนินไปด้ วยดีบุคคลวัยนี Bจะเป็ นผู้
ในเกียรติของตนกับความสิ Bนหวัง หากพัฒนาการแต่ละขันที
ที#มีคณ
ุ สมบัติแห่งความอาทร มีความเอือB เฟื อB เผื#อแผ่แก่บุคคลอื#น จนเกิดเป็ นความปลาบปลื Bมใจที#ได้
เป็ นผู้ให้ รู้ จักปล่อยวาง ไม่ยึดติดกับชีวิต จนทําให้ เกิดความรู้ สกึ ว่าตนเองมีความพร้ อมที#จะเป็ นผู้ให้
(ศรี เรื อน แก้ วกังวาล. 2554: 58-66) ซึ#งทฤษฎีดงั กล่าวแสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างของพัฒนาการ
ของบุคคลแต่ละช่วงวัยอย่างชัดเจน แสดงให้ เห็นถึงปั จจัยต่างๆ ที#ทําให้ บุคคลมีสว่ นร่ วมในงานอาสา
นอกจากนันB จากการทบทวนเอกสาร ยังพบว่าการวิจัยที#ผ่านมาได้ แสดงให้ เห็น ถึงการมีสว่ นร่ วมทาง
สังคมที#แตกต่างกันไปตามช่วงชีวิต โดยที#บุคคลวัยผู้ใหญ่เวลาส่วนใหญ่จะมีให้ กับการทํางาน การดูแล
ครอบครั ว ดูแลบุตรที#กําลังอยู่ในวัยเรี ยน การเข้ าไปมี สว่ นร่ วมในงานอาสา อาจเป็ นการสร้ างความ
วุน่ วายให้ กบั ชีวิตของพวกเขา ส่วนบุคคลวัยสูงอายุจํานวนมาก จะเข้ าไปมีสว่ นร่วมในงานอาสาเมื#อเข้ า
B Bเพราะปรารถนาที#จะมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมที#มีความหมายต่อสังคม (Li; & Ferraro.
สูว่ ยั เกษี ยณ ทังนี
2006: 498) สอดคล้ องกับรายงานของ Corporation for National and Community Service (2012)
ของอเมริ กา พบว่า 18.7 ล้ านคน ของผู้สงู อายุที#มีอายุตงแต่
ั B 55 ปี ขึ Bนไป จะอุทิศเวลาให้ กับการบริ การ
ชุมชน โดยการเป็ นอาสาสมัคร เช่น การช่วยผู้สงู อายุให้ สามารถช่วยเหลือตัวเองในการชีวิตประจําวัน
ได้ การช่วยสอนและให้ คําปรึกษาแก่เยาวชนที#มีความเสีย# ง การให้ ความรู้ทางการเงินและการฝึ กอบรม
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งานให้ กบั ทหารผ่านศึกและครอบครัว รวมถึงการช่วยฟื นB ฟูชุมชนภายหลังประสบจากภัยพิบตั ิ และยัง
พบว่ากลุม่ ผู้สงู อายุดงั กล่าวจะให้ เวลากับการทํางานอาสามากกว่ากลุม่ อายุอื#น นอกจากนันข้
B อค้ นพบ
จากงานวิจัย ที# ศึก ษาแรงจู ง ใจในการทํา งานอาสา ยัง แสดงให้ เ ห็ นถึ ง ความแตกต่า งของประเภท
แรงจูงใจ ในบุคคลช่วงวัยต่างๆ พบว่าแรงจู งใจหน้ าที#ทางอาชีพ ตามแนวคิดของ เคลลี# และคนอื#นๆ
(Clary; et al. 1998) มีความสัมพันธ์ ทางลบกับอายุ ซึง# แสดงว่าเมื#อบุคคลมีอายุเพิ#มมากขึ Bน หน้ าที#ทาง
อาชี พ จะมี ค วามสํ า คั ญ ลดลงต่ อ การจู ง ใจในการทํ า งานอาสา รวมถึ ง การคงอยู่ ใ นงานอาสา
(Finkelstein; et al. 2005; Okun; & Schultz. 2003)
ผลจากการทบทวนเอกสารดังกล่าวขางต้ น แสดงให้ เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
สถานภาพของการเป็ นบุคลากรมหาวิทยาลัย (วัยก่อ นและหลังเกษี ยณอายุ) ในระดับค่าเฉลี#ยและ
ขนาดอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุของการคงอยูใ่ นงานอาสา ดังนันจึ
B งทําให้ ผ้ วู ิจยั คาดการณ์ ว่า ค่ าเฉลีย
ของตัวแปรแฝง และขนาดความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรทีอธิบายการคงอยู่ในการทํางาน
อาสา ไม่ เท่ าเทียมกันระหว่ างกลุ่ม บุคลากรทีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลั ย และกลุ่มบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษียณอายุ จึงได้ กําหนดเป็ นสมมติฐานของการวิจยั ครังB นี B

5. การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)
การวิ จั ย ทางสัง คมศาสตร์ ที# ผ่ า นมามากกว่า สามทศวรรษถู ก แบ่ง ออกเป็ น 2 ขัวB ใหญ่
คือ การวิจยั เชิงปริ มาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ทังที
B #ทงสองฝ่
ัB
ายต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การ
สร้ างองค์ความรู้ ใหม่แก่สงั คม แตกต่างกันเพียงความคิดและวิธีการไปสูจ่ ุ ดมุ่งหมายที#เดินคนละแนว
เท่านันB คือ การวิจัยเชิ งปริ มาณเน้ นการกํ าหนดกรอบความคิดสมมติฐานก่อ นการเก็ บข้ อ มูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื#อการยืนยันหรื อปฏิเสธสมมติฐาน ข้ อ มูลที#เก็ บและวิเคราะห์ มีลกั ษณะเป็ นข้ อ มูล
ตัวเลข ในขณะที#การวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยอาจมีการเปลี#ยนแปลงสมมติฐานหลังการเก็บข้ อมูลและ
ข้ อมูลที#เก็บเป็ นลักษณะ หรื อการบรรยาย การวัดที#ผสานวิธีวิทยาผนวกความแข็งแกร่ งจากทังสองฝ่
B
าย
ไว้ ด้วยกัน จึงเป็ นก้ าวกระโดดทางปั ญญาที#พลิกเปลี#ยนสถานการณ์ ปัญหาความขัดแย้ ง ให้ กลายเป็ น
ภูมิปัญญาการวิจยั ใหม่ (ดุษฎี โยเหลา และนําชัย ศุภฤกษ์ ชยั สกุล. 2547: 95) ทังนี
B B การวิจยั แบบผสาน
วิธี นันเป็
B นการวิเคราะห์ หรื อเก็บรวบรวมข้ อมูลทังในเชิ
B งปริ มาณและคุณภาพในการศึกษาเดียว ซึง# อาจ
เกิดขึ Bนในเวลาเดียวกันหรื อเป็ นลําดับก่อนหลังก็ได้ โดยให้ ความสําคัญกับข้ อมูลเป็ นอันดับแรก และ
เกี#ยวข้ องกับการบูรณาการข้ อมูล ณ ขันตอนใดขั
B
นตอนหนึ
B
#งในกระบวนการ ขณะที# ดุษฎี โยเหลา และ
นําชัย ศุภฤกษ์ ชยั สกุล. (2547: 95) ให้ ความหมายของการวิจัยผสานวิธีวิทยา ว่าเป็ นการวิจัยที#นําเอา
วิธีวิทยาทังเชิ
B งปริ มาณและเชิงคุณภาพมาใช้ ร่วมกันในงานวิจยั หนึ#ง ซึ#งครอบคลุมทุกกระบวนการของ
การวิจยั ตังแต่
B การตังปั
B ญหาวิจยั การประมวลเอกสาร การเลือกสุม่ ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้ อมูล การ
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วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปอภิปรายผล ซึง# การผสานนันสามารถทํ
B
าได้ หลายรู ปแบบในแต่ละขันตอน
B
การวิจยั เช่น ผสานที#ขนตอนของการเก็
ัB
บรวบรวมข้ อมูล โดยใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลทังเชิ
B งปริ มาณและเชิง
คุณภาพ
จากที#กล่าวข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าแบบผสานวิธีนนั B เป็ นการนําเอาวิธีการวิจัยทังเชิ
B งปริ มาณและ
เชิงคุณภาพ มาใช้ รวมกันในงานวิจัยหนึ#ง ซึ#งการผสานนันB สามารถทําได้ หลายรู ปแบบในแต่ละขันตอน
B
ของการวิจัย ทังนี
B B ดุษฎี โยเหลา และนําชัย ศุภฤกษ์ ชัยสกุล. (2547: 96-102) ได้ อธิ บายถึงเหตุผล และ
ความสําคัญในการผสานการวิจัยเชิงปริ มาณและเชิ งคุณภาพ ของการวิจัยเรื# องหนึ#งๆไว้ หลายประการ
ได้ แก่ 1) เพือตอบปั ญหาการวิจัยได้ ดีท ีสุด ซึ#งในการการวิจัยนันไม่
B มีวิธีการใดที#สามารถตอบได้ ทุก
ปั ญหาการวิจัย และไม่มีวิธีการวิจัยใดที#ตอบปั ญหาการวิจัยได้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ แบบ วิธีการวิจัยเชิ ง
ปริ มาณและเชิ งคุณภาพต่างก็มีข้อดี และข้ อจํ ากัดอยู่ในตัว การผสมผสานวิธีทงสองสามารถนํ
ัB
าเอา
จุดเด่นของการวิจัยทังสองประเภทใช้
B
ในงานเดียวกัน และชดเชยข้ อบกพร่ องของการวิจัยแต่ละประเภท
นอกจากนันการไม่
B
ยดึ ติดกับวิธีใดวิธีหนึง# ยังเป็ นอิสระทางความคิดที#เปิ ดโอกาสให้ นกั วิจยั สามารถเลือกใช้
วิธีใดก็ได้ ที#สามารถตอบปั ญหาการวิจยั ได้ ดีที#สดุ และสอดคล้ องกับหลักสามัญสํานึกของการทําวิจัยด้ วย
เพราะเหตุผลหลักในการทําวิจัยใดนันB ก็เพื#อต้ องการค้ นหาคําตอบของปั ญหาการวิจัยที#นักวิจัยอยากรู้
การทําวิจยั ก็เพื#อตอบคําถามการวิจยั ไม่ใช่เพื#อที#จะใช้ วิธีการวิจัยใดวิธีหนึ#งเป็ นการเฉพาะ การยึดติดกับ
วิธีการวิจยั วิธีเดียวเปรี ยบเทียบกับการพยายามใช้ แนวคิดแบบเดิมๆ ในการแก้ ปัญหา ซึง# บางครังB ปั ญหาที#
เกิ ดขึ Bนจํ าเป็ นต้ องใช้ แนวคิดใหม่หรื อต้ องใช้ หลายๆ แนวคิดผสมผสานกันจึงจะสามารถแก้ ปัญหาได้
2) เพือตรวจสอบความถูกต้ องซึงกันและกัน ทังนี
B Bการวิจัยแบบผสมผสานสามารถใช้ ตรวจสอบความ
ถูกต้ องซึง# กันและกันได้ ทําให้ งานวิจยั มีผลสรุ ปที#น่าเชื#อถือสูงกว่าการวิจัยที#ใช้ วิธีการวิจัยเดียวเพราะถ้ า
ผลการวิจัยที#แม้ จะใช้ วิธีการต่างกัน แต่ก็ให้ ผลออกมาสอดคล้ องกันแล้ ว ก็เป็ นอีกหลักฐานหนึ#งที#สร้ าง
ความมั#นใจให้ แก่ผ้ วู ิจัย เพื#อให้ งานวิจัยของตนมีผลสรุ ปที#น่าเชื#อถือ การตรวจสอบนี Bเป็ นที#ร้ ู จักกันดีใน
ภาษาวิจัยที#เรี ยกว่าการตรวจสอบสามเส้ า (triangulation) ซึ#งเป็ นการผสานแหล่งข้ อมูลหลายแหล่งใน
การศึกษาปรากฏการณ์ ทางสังคมเดียวกัน เพื#อตรวจสอบผลซึ#งกันและกัน 3) เพือให้ งานวิจัยมีความ
สมบูรณ์ มากทีสุด การวิจัยแบบผสานวิธีจะทําให้ งานวิจัยมีความสมบูรณ์ ทงในด้
ั B านกระบวนการวิจัย
ความลึกซึ Bง และความกว้ างขวางในผลการวิจยั ที#สามารถสรุปอ้ างอิงทัว# ไปได้ เนื#องจากวัตถุประสงค์หลัก
ของการวิจยั เชิงคุณภาพคือการทําความเข้ าใจอย่างละเอียดลึกซึ Bงในปรากฏการณ์ที#สนใจ ขณะที#การวิจัย
เชิงปริ มาณนันเน้
B นหนักไปยังความกว้ างของผลการวิจัยที#สามารถสรุ ปอ้ างอิงไปใช้ ในกลุม่ ประชากรอื#น
หรื อสถานการณ์ อื# น ดังนันB การวิจัยผสานวิธีจึงทําให้ งานวิ จัยนันB มี ความสมบูรณ์ ของผลการวิจัยทังใน
B
แนวลึก คือได้ ผลการวิจยั ที#ละเอียดลึกซึ Bง และในแนวกว้ าง คือให้ ผลการวิจยั ที#สามารถสรุปอ้ างอิงทัว# ไปได้
4) เพือให้ งานวิจัยมีทัง? ความเป็ นปรวิสัยและอัตวิสัย การวิจัยแบบผสานวิธีจะเป็ นการรวมการวิจัย
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เชิงปริ มาณที#ให้ ความสําคัญต่อความเป็ นปรวิสยั หรื อมีสภาวะที#เป็ นอิสระจากความคิด ความรู้ สกึ ของ
นักวิจัยในงานวิจัย โดยพยายามดึงความคิดเห็น ค่านิยม และอคติต่างๆ ของนักวิจัยให้ ออกห่างจาก
งานวิจยั ให้ มากที#สดุ ด้ วยเหตุนี Bจึงเน้ นการเก็บข้ อมูลในรูปตัวเลขเชิงปริ มาณเพราะเป็ นข้ อมูลที#เป็ นปรวิส ัย
สามารถตรวจสอบได้ มากที#สดุ รวมไปถึงการใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ในทางกลับกัน การวิจัยเชิง
คุณภาพเน้ นหนักในหลักอัตวิสยั หรื อสภาวะที#ไม่เป็ นอิสระจากความคิด ความรู้ สึกของนักวิจัย โดยใช้
ความเป็ นมนุษย์ที#มีกระบวนการคิดของนักวิจยั เป็ นเครื# องมือที#สาํ คัญในการวิเคราะห์และตีความแนวคิด
และค่านิยมของนักวิจัยมีส่วนสําคัญต่อการตีความข้ อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลจะเน้ นในข้ อมูลที#เป็ น
รายละเอียดปลีกย่อย ดังนันB ในการวิจยั ถ้ าสามารถผสมผสานกันได้ ทงเชิ
ั B งปริ มาณและคุณภาพจะทําให้
งานมีทงปรวิ
ั B สยั และอัตวิสยั ผลการวิจยั ที#ได้ จะมีความลุม่ ลึกละเอียด และการแก้ ไขปั ญหาก็สามารถใช้ ได้
ในสถานการณ์จริ ง และนําไปใช้ ในแวดวงกว้ างได้ และ 5) เพือให้ เกิดข้ อค้ นพบหรื อองค์ ความรู้ ใหม่
งานวิ จัย แบบผสานวิ ธี เป็ นการวิ จัย ที# ใช้ ทังB ข้ อ มูลเชิ ง ปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ หากผลที# ไ ด้ มี ความ
สอดคล้ องตรงกัน ถือว่าเป็ นการตรวจสอบความเที#ยงตรงของงานวิจัยอย่างหนึ#ง แต่หากผลที#ได้ มีความ
ขัดแย้ งกัน โดยที#ผ้ วู ิจัยตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ วว่ากระบวนการวิจัยมีความถูกต้ อง ความขัดแย้ ง ที#
เกิดขึ Bนอาจนําไปสูก่ ารตีความ ผลที#ได้ จากการตีความอาจนําไปสูข่ ้ อค้ นพบหรื อองค์ความรู้ใหม่ได้
แบบแผนการวิจัยผสานวิธี (Mixed Method Research Design)
การวิจยั ผสานวิธีนนั B เป็ นการนําเอาวิธีการวิจัยทังเชิ
B งปริ มาณและเชิงคุณภาพ มาใช้ รวมกัน
ในงานวิ จัย หนึ#ง ซึ#ง การผสานนันB สามารถทํ า ได้ ห ลายรู ป แบบในแต่ล ะขันB ตอนของการวิ จัย ทังB นี B
นักวิ ชาการได้ เสนอแนวคิ ดและแบบการวิจัยไว้ หลายคน โดยที# กรี น; คาราเซลไล และกราแฮม
(Greene; Caracelli; & Graham) ถือได้ ว่าเป็ นนักวิชาการกลุม่ แรกที#ได้ เสนอแบบแผนของการวิจัย
ผสานวิธี ไว้ ตงแต่
ั B ปี 1989 ซึง# ต่อมานักวิชาการอีกหลายคนก็ได้ เสนอแบบแผนการวิจยั ออกมาเรื# อยๆ ซึ#ง
มีลกั ษณะที#ใกล้ เคียงกันอาจแตกต่างกันบ้ างในประเด็นรายละเอียดย่อย อาทิ เพทตัน (Patton) ในปี
1990 มอร์ แ กน (Morgan) ในปี 1998 เครสเวลล์ (Creswell) ในปี 1999 ทาซาโกริ และเทรดดี B
(Tashakkori; & Ted) ในปี 1998, 2003, 2009 เครสเวลล์ และและพลาโน คลาก (Creswell; & Plano
Clark) ในปี 2011 เป็ นต้ น สําหรับการวิจัยครังB นี B ผู้วิจัยได้ ใช้ วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ตามแนวคิดของ
เครสเวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell; & Plano Clark. 2011) ดังนันจึ
B งนําเสนอเฉพาะรายละเอียด
ของแบบแผนการวิจยั ตามแนวคิดที#ใช้ เท่านันB ทังนี
B B เครสเวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell; & Plano
Clark. 2011: 69-104) ได้ เสนอแบบแผนการวิจยั ผสานวิธี ไว้ 6 แบบแผน ดังนี B
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1. แบบแผนผสานเท่ าเทียมกัน (The convergent parallel design)
เป็ นแบบแผนการวิจัยที#นกั วิจัยใช้ การวิจัยเชิ งปริ มาณและคุณภาพในระยะเวลาพร้ อมกัน
ในขันตอนเดี
B
ยวกันของกระบวนการวิจยั จัดลําดับวิธีการอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้ เป็ นอิสระต่อกัน
ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล ต่อมารวบรวมผลลัพธ์ ของการวิเคราะห์เข้ าด้ วยกัน และทําการตีความ
โดยรวม ตัวอย่างเช่น นักวิจยั อาจจะใช้ แบบแผนการผสาน เพื#อพัฒนาความเข้ าใจในทัศนคติเกี#ยวกับ
การสูบบุหรี# ของนักเรี ยนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างหนึ#งภาคการศึกษา นักวิจัยควรสํารวจ
นักเรี ยนมัธยมศึก ษาตอนปลายเกี# ย วกับ ทัศนคติ ของพวกเขาและการสนทนากลุ่มด้ วยหัวข้ อ นี Bกับ
นักเรี ยน นักวิจยั วิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุม่ และ
หลังจากนันรวมคํ
B
าตอบที#ได้ ของทังสองวิ
B
ธีเข้ าด้ วยกัน เพื#อประเมินผลลัพธ์ เกี#ยวกับภาพรวมทัศนคติของ
วัยรุ่นที#ผสานกันหรื อแตกต่างกัน ดังภาพประกอบ 8
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การตีความหมาย
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ภาพประกอบ 8 แบบแผนผสานเท่าเทียมกัน (The convergent parallel design)
2. แบบแผนการอธิบายตามลําดับ (The explanatory sequential design)
แบบอธิบายตามกาลเวลา (หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าการออกแบบอธิบาย) เกิดขึ Bนในสองขันตอน
B
ที#แตกต่างกัน ความสําคัญอยู่ที#คําถามของการศึกษา โดยเริ# มด้ วยการรวบรวมข้ อ มูลและวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงปริ มาณ และตามด้ วยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมี การนําข้ อมูลเชิง
คุณภาพมาอธิ บายเพิ#มเติมผลของข้ อมูลเชิ งปริ มาณ ตัวอย่างเช่น นักวิจัยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้ อ มูลเชิงปริ มาณ ที#มีนัยสําคัญในการทํานายการสูบบุหรี# ของเยาวชน ผลการวิจัยมีความสัมพันธ์
ระหว่างการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมนอกหลักสูตรและการใช้ ยาสูบ นักวิจัยได้ ตีความโดยใช้ ข้อ มูลเชิ ง
คุณภาพ อธิ บายถึงผลที#ไม่คาดคิดในส่วนของเยาวชนที#เป็ นผู้ มี สว่ นร่ วมในกิจกรรมนอกหลักสูตร ดัง
ภาพประกอบ 9
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ภาพประกอบ 9 แบบแผนอธิบายเป็ นลําดับ (The explanatory sequential design)
3. แบบแผนการสํารวจตามกาลเวลา (The exploratory sequential design)
แบบแผนการสํารวจตามกาลเวลา (หรื อเรี ยกว่าแบบแผนการสํารวจ) เป็ นศึกษาที#ใช้ ความ
ต่อ เนื# อ งของระยะเวลา ซึ#ง แตกต่า งจากแบบแผนการอธิ บ ายตามเวลา แบบแผนการสํา รวจตาม
กาลเวลา เริ# มด้ วยให้ ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในระยะแรก และนํา
ผลที#ได้ นนมาตรวจสอบด้
ัB
วยข้ อมูลเชิงปริ มาณ โดยนักวิจัยใช้ ข้อมูลเชิงปริ มาณตีความการค้ นพบของ
ข้ อ มูลเชิ งคุณ ภาพ ตัวอย่างเช่น นักวิ จัย ได้ เ ก็ บรวบรวมข้ อ มูลเชิ งคุณ ภาพเกี# ย วกับเรื# องของความ
พยายามของเยาวชน ที#จะเลิกสูบบุหรี# และวิเคราะห์ข้อมูลที#ระบุถึงเงื#อนไข บริ บท วิธีการ และผลที#
เกิดขึ Bนจากความพยายามเลิกสูบ การพิจารณาถึง กลุม่ ของตัวแปรที#มีผล นักวิจยั ได้ พฒ
ั นาเครื# องมือวัด
ข้ อ มู ล ในเชิ ง ปริ ม าณและใช้ ประเมิ น ตัว แปรซึ# ง มี ข นาดใหญ่ ใ นกลุ่ ม ของเยาวชนที# สู บ บุ ห รี# ดั ง
ภาพประกอบ 10
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ภาพประกอบ 10 แบบแผนสํารวจตามลําดับเวลา (The explanatory sequential design)
4. แบบแผนรองรับภายใน (The embedded design)
แบบแผนรองรับภายใน (Embedded) หรือ “ซ้ อนใน” (Nested) เกิดขึ Bนเมื#อนักวิจยั ได้ รวบรวม
และวิเ คราะห์ ทงั B ข้ อ มูล เชิ ง ปริ มาณและข้ อ มูล เชิ ง คุณ ภาพที#ภ ายในเป็ นแบบแผนเชิ งปริ ม าณและ
เชิงคุณภาพ โดยนักวิจยั อาจศึกษาข้ อมูลเชิงคุณภาพแล้ วเสริ มด้ วยข้ อมูลเชิงปริ มาณ เช่น การทดลอง
หรื อศึกษาข้ อมูลเชิงปริ มาณแล้ วเสริ มด้ วยข้ อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ศึกษาเฉพาะกรณี ซึ#งเป็ นการเพิ#ม
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คุณค่าของงานวิจยั ให้ สมบูรณ์ยิ#งขึ Bน ตัวอย่างเช่น นักวิจัยอาจจะต้ องการพัฒนากลยุ ทธ์ ในการช่วยให้
เยาวชนต่อการต่อต้ านการสูบบุหรี# นักวิจยั อาจเริ# มด้ วยการการจัดสนทนากลุม่ เล็กๆ ในกลุม่ เยาวชนที#
รับรู้ ถึงแรงกดดันที#ร้ ู สึกและวิธีการบางอย่างที#เยาวชนต่อต้ าน นักวิจัยนําผลการวิจัยนี B ไปพัฒนาและ
ตรวจสอบด้ ว ยแบบแผนการทดลองเชิ ง ปริ ม าณที# เ กี# ย วกั บ นัก เรี ยนที# อ ยู่ใ นโรงเรี ย นที# ต่า งกัน ดัง
ภาพประกอบ 11

แบบแผนเชิงปริ มาณ (หรื อเชิงคุณภาพ)
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริ มาณ (หรื อเชิงคุณภาพ)

การตีความ
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ ข้ อมูล
เชิงคุณภาพ (หรื อเชิงปริ มาณ)
(ก่อน, ระหว่าง และหลัง)

ภาพประกอบ 11 แบบแผนรองรับภายใน (The embedded design)
5. แบบแผนการเปลียนรูป (The transformative design)
แบบแผนการเปลี#ยนรู ป คือแบบแผนการผสมผสานวิธีการ ที#นักวิจัยมี การกํ าหนดกรอบ
แนวคิดทฤษฎี ทุกขันตอนของการพิ
B
จารณา (ปฏิสมั พันธ์ ลําดับความสําคัญ ระยะเวลา และผสม) และ
ทําภายในบริ บทของกรอบแนวคิด โดยให้ ความสําคัญของแนวคิดทฤษฎีเป็ นหลัก ตัวอย่างเช่น นักวิจัย
ศึกษาถึงมุมองของสตรี นิยมอาจใช้ แบบแผนการเปลี#ยนรู ปที#เป็ นเชิ งปริ มาณและวิธีการเชิงคุณภาพ
ศึกษาถึงการสูบบุหรี# ของเพศหญิ ง ที#เป็ นเรื# องชายขอบที#มีความเสี#ยงต่อนักเรี ยนภายในโรงเรี ยน ดัง
ภาพประกอบ 12

การเก็บรวบรวม
และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ

ติดตามผล

การเก็บรวบรวม
และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ

ภาพประกอบ 12 แบบแผนการเปลีย# นรูป (The transformative design)

การตีความ
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6. แบบแผนหลายระดับ (The multiphase design)
แบบแผนหลายระดับ เป็ นการรวมกันระหว่า งตามกาลเวลาและพร้ อมกันในช่ว งเวลา ที#
นักวิจยั ดําเนินการภายในโครงการที#ศกึ ษาที#อยูใ่ นภาพรวมของวัตถุประสงค์ วิธีการนี Bถูกใช้ บ่อยในการ
ประเมินผล โครงการ ซึ#งมี ลกั ษณะเป็ นเชิ งปริ มาณและเชิงคุณภาพ เป็ นการใช้ ช่วงเวลามาสนับสนุน
การพัฒนา การดัดแปลง และประเมินผลซึ#งเป็ นลักษณะเฉพาะของโครงการ ตัวอย่างเช่น ทีมของ
นักวิจัยอาจต้ องการช่วยลดอัตราการสูบบุหรี# ของเยาวชน ที#อ าศัยอยู่ในชุมชนชาวอเมริ กันพื Bนเมื อ ง
นักวิจยั อาจเริ# มด้ วยการศึกษาประเมินความจําเป็ นด้ วยข้ อมูลเชิงคุณภาพ ที#จะให้ เข้ าใจถึงความหมาย
ของการสูบบุหรี# และสุขภาพจากมุมมองของเยาวชนในชุมชนนี B นักวิจัยอาจนําผลของการวิจัยมา
พัฒนาเครื# องมือวัดและประเมิ นความแตกต่างของเจตคติในลักษณะข้ ามชุมชน และในระยะที#สาม
นักวิจยั อาจจะพัฒนาบนฐานของสิง# ที#พวกเขาเรี ยนรู้ และตรวจสอบทังคู
B ด่ ้ วยกระบวนการและผลลัพธ์ ที#
ได้ ของโครงการนี B ดังภาพประกอบ 13

รูปแบบ
วัตถุประสงค์
โดยสรุป

การศึกษา 1:
คุณภาพ

รายงาน

การศึกษา :
ปริมาณ

รายงาน

การศึกษา Z:
ผสานวิธี

ภาพประกอบ 13 แบบแผนหลายระดับ (The multiphase design)
จากข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าแบบแผนการวิจัยผสานวิธี มีลกั ษณะที#แตกต่างกันซึ#งบางแบบแผน
จะดํ า เนิ น การวิ จั ย ไปพร้ อมกั น ระหว่ า งการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ บางแบบแผนใน
ความสําคัญกับการดําเนินการวิจยั ตามลําดับก่อนหลัง ซึง# อาจจะเริ# มด้ วยการวิจยั เชิงคุณภาพและตาม
ด้ วยการวิจยั เชิงปริ มาณ หรื อเริ# มด้ วยการวิจยั เชิงปริ มาณและตามด้ วยการวิจยั เชิงคุณภาพ
สําหรับการวิจัยครังB นี B มีจุดมุ่งหมายของการวิจัย เพื#อทําความเข้ าใจปรากฏการณ์ ที#เกิดขึ Bน
ภายใต้ บริ บทแวดล้ อมที#ศึกษา และเพื#อพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของตัวแปรทางด้ าน
บุคคล ตัวแปรด้ านสภาพแวดล้ อม และพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ จะเห็นได้ ว่าจุดมุ่งหมายการวิจัยนันB แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก
เป็ นส่วนที#ต้องใช้ การวิจัยเชิง คุณภาพในการศึกษา เนื#องจากเป็ นการทําความเข้ าใจปรากฏการณ์ ที#
เกิ ดขึ Bนภายใต้ บริ บทแวดล้ อ มที#ศึก ษา ซึ#งในการวิจัย ครั งB นี B ซึ#งเป็ นการทํ าความเข้ าใจถึงการเข้ า สู่
เส้ นทางการทํางานอาสา รวมทังเงื
B #อนไขที#เกี#ยวข้ อง อันเป็ นเหตุและผลของการทํางานอาสา และการคง
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อยู่ใ นการทํา งานอาสา ของบุ คลากรมหาวิท ยาลัย ภาครั ฐ ส่ว นที# 2 เป็ นส่วนที#ต้ อ งใช้ การวิ จัย เชิ ง
ปริ มาณ เนื#องจากเป็ นการพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ ของตัวแปรทางด้ านบุคคล ตัว
แปรด้ านสภาพแวดล้ อม และพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยภาครัฐ ซึง# เป็ นการศึกษาความเป็ นเหตุและผลของตัวแปรว่า มีตวั แปรอะไรบ้ างที#เป็ นตัว
แปรเหตุของพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในงานอาสา มี ขนาดอิ ทธิ พล และมี นัยสําคัญทางสถิ ติ
หรื อไม่ อย่างไร เพื#อให้ มีความเชื#อมโยงกันระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณของการศึกษา
ในเรื# อ งเดี ย วกัน รวมทังB เพื# อตอบปั ญหาการวิ จัย ได้ อ ย่างครอบคลุม ครบถ้ วน สมบู รณ์ และให้ ไ ด้
ผลการวิจัยที#มีความลุ่มลึกละเอียด สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ ในสถานการณ์ จริ ง อีกทังยั
B งสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์สกู่ ลุม่ ตัวอย่างในวงกว้ างได้ เป็ นอย่างดี
ดังนันB ผู้วิจัยจึงใช้ ระเบียบวิธีวิ จัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) แบบแผนการ
สํารวจตามกาลเวลา (The exploratory sequential design) ในการตอบคําถามวิจัย ซึ#งเป็ นแบบแผน
ที#มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของการวิจยั ครังB นี B แบบแผนการสํารวจตามกาลเวลา
นันB เริ# มต้ นดําเนินการวิจัยด้ วยการวิจั ยเชิงคุณภาพเพื#อ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในระยะแรก
และนําผลที#ได้ นนมาตรวจสอบด้
ัB
วยการวิจัยเชิ งปริ มาณในระยะต่อมา สําหรับการประยุกต์ ใช้ แบบ
แผนการสํารวจตามกาลเวลา ของการวิจยั ครังB นี B เริ# มต้ นจากการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื#อทําความเข้ าใจถึง
การเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา และเงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องกับการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา ว่าเป็ นอย่างไร รวมทังค้
B นหามูลเหตุเกี#ยวข้ องว่ามีอะไรบ้ างที#เป็ นสาเหตุ และเป็ นผลของ
การทํางานอาสา การคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยการวิจัยคุณภาพ ด้ วย
การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ในกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัย ที#อุทิศตนทํางานเพื#อสังคม โดยที#
อาจทํางานด้ วยตนเอง ทํางานร่ วมกับกลุม่ /ชมรม/องค์ กรสาธารณะประโยชน์/ องค์กรที#ไม่หวังผลกําไร
เป็ นที#ร้ ู จักของบุคคลทัว# ไป และ/หรื อได้ รับรางวัลยกย่องเชิ ดชูเกี ยรติว่าเป็ นผู้อุทิศตนทํางานเพื#อสังคม
อย่างแท้ จริ ง เพื#อให้ ได้ ข้อมูลสําหรับตอบปั ญหาการวิจยั ที#ชดั เจน ครอบคลุม และลุม่ ลึก รวมถึงให้ ได้ ตวั
แปรเงื#อนไขหรื อปั จจัยสาเหตุของการทํางานอาสา การคงอยู่ในงานอาสา นําผลที#ได้ นนมาตรวจสอบ
ัB
ด้ วยข้ อมูลเชิงปริ มาณ ในการกําหนดและนิยามตัวแปร กําหนดสมมุติฐานการวิจัย การสร้ า งเครื# องมือ
วัดตัวแปร เพื#อรวบรวมข้ อมูล และทดสอบสมมุติฐาน นําไปสูก่ ารอธิ บายปรากฏการณ์ สกู่ ลุม่ ตัวอย่าง
ในวงกว้ างต่อไป

75
6. สรุ ปรายงานผลการศึกษาเส้ นทางการทํางานอาสา จากการลงสนามวิจัยเบือ? งต้ น
การศึกษาเส้ นทางการทํางานอาสา จากการลงสนามวิจัยเบื Bองต้ นครังB นี B มีวตั ถุ ประสงค์เพื#อ
ทําความเข้ าใจถึงการเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา รวมทังเงื
B #อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นเหตุและผลของ
การทํางานอาสา และการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ โดยใช้ ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยใช้ วิธีการเก็ บรวบรวมข้ อมูลด้ วย
การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview) กรณีศึกษาในครังB นี Bคือ บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ วัย
ก่อ นและหลังเกษี ยณ ที#อุทิศตนทํางานเพื#อ สังคมโดยที#อาจทํางานด้ วยตนเอง ทํางานร่ วมกับกลุ่ม/
ชมรม/ องค์กรสาธารณะประโยชน์/ องค์กรที#ไม่หวังผลกําไร เป็ นที#ร้ ู จักของบุคคลทัว# ไป และ/หรื อได้ รับ
รางวัลยกย่อ งเชิ ดชู เกี ยรติ ว่า เป็ นผู้อุทิ ศตนทํา งานเพื# อ สัง คมอย่า งแท้ จริ ง จํ านวน 2 คน การเลือ ก
กรณีศกึ ษาแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก (Purposeful Sampling) เพื#อให้ ได้ กรณีศึกษาที#
มีคณ
ุ ลักษณะตรงตามที#กําหนดไว้ ซึง# ผลการศึกษาจากการลงสนามวิจัยเบื Bองต้ นครังB นี B จะเป็ นส่วนหนึ#ง
ในการเพิ#มพูนองค์ความรู้เกี#ยวกับ เงื#อนไขที#เป็ นเหตุและผลของการคงอยู่ในการทํางานอาสา อะไรที#ทํา
ให้ บุคคลตัดสินใจเข้ ามาเกี#ยวข้ องกับงานอาสา และยังคงทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง สภาวะความคิด
ดังกล่าวเกิ ดขึนB ได้ อย่างไร มี อะไรเป็ นปั จจัยเงื#อนไขที#สําคัญที#มัอิ ทธิ พลต่อความคิดและพฤติกรรม
รวมทังปั
B จจัยเงื#อนไขดังกล่าวจะเป็ นแนวทางการกําหนดตัวแปรสาเหตุของพฤติกรรมอาสา และการคง
อยูใ่ นการทํางานอาสาในเบื Bองต้ น ในการกําหนดกรอบการทบทวนเอกสารเกี#ยวกับตัวแปรที#ได้ รวมทังB
การนิยามความหมาย และวิธีการวัดตัวแปร สําหรับการวิจัยเชิ งปริ มาณต่อไป สําหรับการนําเสนอ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ สรุปผลการวิเคราะห์เป็ นรายกรณีศกึ ษา ดังนี B
สรุ ป ผลกรณี ศึ ก ษารายที 1 โดยผู้วิ จัย ใช้ นามสมมติ ข องกรณี ศึ ก ษารายที# 1 ว่า “V1”
ปั จจุบนั V1 เป็ นประธานกรรมการมูลนิธิองค์กรที#ไม่แสวงหาผลกําไรแห่งหนึ#ง ที#ทํางานเกี#ยวกับการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม การนําเสนอผลการศึกษาผู้วิจยั แบ่งการนําเสนอออกเป็ น 3 ตอน ได้ แก่
ตอนที# 1 การเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา ตอนที# 2 เงื#อนไขเกี#ยวข้ องอันเป็ นสาเหตุของการทํางาน
อาสา การคงอยูใ่ นงานอาสา และตอนที# Z ผลอันเกิดจากการทํางานอาสา และการคงอยูใ่ นงานอาสา
ตอนที# 1 การเข้ าสู้เส้ นทางการทํางานอาสา
การเข้ าสู้เส้ นทางการทํางานอาสา ตามมุมมองของ V1 นันB เห็นว่าการเข้ าสูก่ ารทํางานอาสา
ของบุ คคลนันB อาจเพราะเป็ นผู้ซึ#งประสบปั ญ หาด้ วยตนเองโดยตรง ทํา ให้ เ กิ ด ความคับ แค้ นหรื อ
สะเทือนใจในเรื# องนันๆ
B อันเป็ นสาเหตุให้ ต้องการทําอะไรบางอย่างเพื#อช่วยเหลือหรื อปลดปล่อยสังคม
หรื อเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสาโดยไม่มีปัญหาใดๆ แต่เป็ นลักษณะของความต้ องการที#จะช่วยเหลือ
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ผู้อื# น ซึ#ง V1 มองว่าตนเองเข้ าสู่การทํางานอาสาด้ วยลักษณะนี B เพราะต้ อ งการที#จะช่วยเหลือ ผู้อื# น
ช่วยเหลือสังคม
“การเข้าสู่เส้นทางการเป็ นอาสาสมัคร ถ้ามอง มองคนอื #นก่อ น บางคนเข้าสู่
เส้นทางอาสาสมัครเพราะว่าตัวเองอาจจะคับแค้นหรื ออาจจะมี สิ#งทีห# มองใจหรื อประสบ
ปั ญ หากับตัว เองโดยตรง ก็ เลยคิ ดว่ า อยากจะทํ าอะไรอย่ างงี ,เ พื #อ ปลดปล่ อ ยสัง คมใน
อนาคต ถ้ามองบุคคลเป็ นสองประเภทหนึ#งนะ ประเภทหนึ#งคือประสบการณ์ ตรง มี ความ
สะเทือนใจกับเรื #องนัน, ๆ ก็เลยเกิ ดความคิ ดทีอ# ยากจะไปช่วย อี กประเภทหนึ#งคือไม่มีอ่ ะ
ถ้ามองกว้างๆ ใหญ่ ผมอยู่ประเภททีไ# ม่มี ไม่ได้มีปัญหา...”

การเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสาของ V1 เริ# มจากครอบครัว ในการช่วยเหลือพ่อแม่แบ่งเบา
ภาระของครอบครัว โดยการช่วยดูแลเลี Bยงน้ อง ช่วยเหลืองานบ้ าน ช่วยงานซึ#งเป็ นธุรกิ จในครอบครั ว
นอกจากนันยั
B งให้ การช่วยเหลือพี# ช่วยเหลือน้ อง ญาติ ในเรื# องต่างๆ จากนันเมื
B #อเข้ าสูว่ ยั เรี ยนก็ เป็ นผู้ที#
B
#ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาได้ ทํากิจกรรมอาสาโดย
อาสาช่วยครูทํางานต่างๆ ในโรงเรี ยน อีกทังขณะที
ร่ วมเป็ นอาสาสมัครในชมรมค่ายอาสาของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาชนบท ซึ#งเข้ าร่ วมกิ จกรรมอาสา
ดังกล่าวตังแต่
B เริ# มเข้ าศึกษาจนกระทังจบการศึ
B
กษา หลังจากนันก็
B ยงั กลับเข้ าไปทํางานอาสาเรื# อยมาเป็ น
เวลากว่า 10 ปี และปั จจุบนั V1 เป็ นประธานกรรมการของมูลนิธิที#ไม่แสวงหาผลกําไรแห่งหนึ#ง เป็ นมูลนิธิ
ที#ทํางานเกี#ยวกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
“...เริ# มทีจ# ากในครอบครัว ก็ตอ้ งไปช่วยพี # ช่วยน้อง ช่วยญาติอะไรอย่างงัน, แล้ว
ก็ในห้องเรี ยนในโรงเรี ยน รู้สึกภาคภูมิใจเลยถ้าครู อาจารย์ใช้ อือ..ถ้าอาจารย์ ใช้ทํานู้น ทํา
นี , มันพราว มันต่างกับตอนทีเ# ราเป็ นอาจารย์เองนะ เราก็จะเห็นกับนิ สิตใช้สิบคนก็ไม่รู้จะ
มี ซักคนคิ ดเหมื อ นเราแบบเมื #อ ก่ อ นไหม แล้วก็ เวลามี กิจกรรมในสถานศึกษา โอ้โหจะ
ภูมิใจมากเลยถ้าได้เป็ นหนึ#งในนัน, ทีไ# ด้ไปช่วยทําตรงนัน, ...... แต่ทีภ# ูมิใจก็คือนีแ# หละใน
เรื # อ งของ..(การทํ างานอาสาในมู ลนิ ธิ ที#ทํ างานเกี #ยวกับการช่ วยเหลื อ ผู้ด้อ ยโอกาสใน
สังคม)..”

ตอนที# 2 เงื#อนไขเกี#ยวข้ องอันเป็ นสาเหตุของการทํางานอาสา การคงอยูใ่ นงานอาสา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกรณีศึกษา พบว่า เงื#อนไขหรื อเหตุที#ทําให้ V1 เข้ าสูเ่ ส้ นทางการ
ทํางานอาสานันB ประการหนึง# อาจมาจาก การอบรมเลี Bยงดูจากครอบครัว ซึง# ลักษณะครอบครัวของ V1
เป็ นครอบครัวใหญ่ มีพี#น้องรวมทังหมด
B
6 คน V1 เป็ นบุตรคนที# 5 อีกทังครอบครั
B
วยังประกอบกิจการที#
เป็ นของตนเอง ทังนี
B B V1 ได้ รับการเลี Bยงดูและถูกฝึ กให้ ต้องรับผิดชอบงานต่างๆ มาตังแต่
B วยั เด็ก เช่นต้ อง
รับผิดชอบในการดูแลน้ อง ช่วยเหลืองานบ้ าน ช่วยเหลือกิจการของครอบครัว ซึ#งกิจกรรมดังกล่าวได้

77
หล่อหลอมและพัฒนาศักยภาพความเป็ นอาสาสมัครโดยไม่ร้ ู ตัว นอกจากนันขณะเมื
B
#อ ศึกษาอยู่ใน
ระดับอุดมศึกษา ยังได้ ร่วมทํากิจกรรมอาสา โดยการเข้ าร่ วมกับชมรมค่ายอาสาของมหาวิทยาลัย ใน
การพัฒนาชนบท ซึง# เข้ าร่วมกิจกรรมอาสาดังกล่าวเรื# อยมาเป็ นเวลากว่า 10 ปี จากที#กล่าวข้ างต้ นจะ
เห็ น ได้ ว่ า การอบรมเลี ย? งดู จ ากครอบครั ว การได้ รั บ ประสบการณ์ การทํ า งานอาสาจาก
สถาบันการศึกษา เป็ นเงื#อนไขประการหนึง# ที#ทําให้ V1 ได้ เข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา และยังคงอยู่
ในการทํางานอาสาอย่างต่อเนื#องถึงปั จจุบนั
“...อาจจะเป็ นผลมาจากเลีย, งดู ไอ้กลุ่มทีไ# ม่เกีย# วอาจเป็ นผลจากการเลีย, งดู ผม
คิดว่าผมเป็ นผลจากการเลีย, งดู และก็เออ.. ด้วยความทีโ# ตขึ,นมา ด้วยความทีม# ี ความรู้ สึก
ต้องแชร์ ต้องให้ เป็ นวัยๆ จนถึ งมหาวิ ทยาลัยเราก็ยงั อยากไปช่วยคนนัน, คนนี , มันถูกโต
ขึ,นมาลักษณะนัน, ก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสก็อยากจะช่วยสังคม...”

ปั จจุบนั V1 เป็ นผู้ที#ก่อตังB และเป็ นประธานกรรรมการของมูลนิธิที#ไม่แสวงหาผลกํ าไรแห่ง
หนึ#งซึ#งเป็ นมูลนิธิที#ทํางานเกี#ยวกับการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทังนี
B Bมูลนิธิดังกล่าวเป็ นงาน
อาสาที#สร้ างความภาคภูมิใจให้ กับ V1 มากที#สุด มูลเหตุของการก่อตังมู
B ลนิธิของ V1 เนื#องมาจาก
ต้ องการสร้ างระบบการศึกษาใหม่ โดยการรวมเอาผู้พิการที#มีหลากหลายแตกต่าง เข้ า มาเรี ยนด้ วยกัน
เติมเต็มซึ#งกันและกัน ด้ วยหลักสูตรเดียวกัน เพื#อ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ควบคู่คุณธรรมให้ กับ
เยาวชนทังไม่
B พิการและพิการทุกประเภท ให้ สามารถก้ าวข้ ามกรอบความคิด และอุปสรรคทังB ด้ าน
ร่างกายและจิตใจ ให้ มีความเอือB อาทร อดทน เสียสละและบําเพ็ญประโยชน์เพื# อส่วนรวม อันนําไปสู่
ความเข้ าใจ และมิตรภาพระหว่างเพื#อมนุษย์ในทุกสังคม ซึ#ง V1 กล่าวว่าเป็ นความท้ าทายเป็ นอย่าง
มาก เพราะยังไม่เคยมีใครทํามาก่อน รวมทังยั
B งไม่มีทฤษฎี ไม่มีตําราที#นํามาอ้ างอิงได้ อีกทังB ตลอด
ระยะเวลาว่า 17 ปี ทีทํางานอาสาดังกล่าว พบปั ญหาและอุปสรรคมากมายที#ต้องเผชิญและแก้ ไข โดย
V1 มองว่าหากสามารถแก้ ไขปั ญหาในแต่ละช่วงไปได้ ปั ญหาที#จะตามมาอี กในอนาคตก็จะหมดไป
ปั ญหาอุปสรรคนันยั
B งเป็ นเหมือนพลังที#กระตุ้นให้ ทํางานอาสามาอย่างต่อเนื#องยาวนาน จากที#กล่าวมา
ข้ างต้ นจะเห็นว่าเงื#อนไขหรื อปั จจัยสาเหตุของการทํางานอาสา รวมทังการคงอยู
B
่ในงานอาสาอย่าง
ต่อเนื#องยาวนาน ของ V1 นันมาจาก
B
อุปนิสัยทีชอบช่ วยเหลือผู้อ ืน ที#ได้ รับการสัง# สมหล่อหลอมมา
ตังวั
B ยเด็ก ผ่านการกลอมเกลาจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา นอกจากนันยั
B งมาจากความท้ า
ทายในการสร้ างสรรค์ สิ#ง ใหม่ใ ห้ กับสัง คม อัน เป็ นแรงจู ง ใจที#จ ะนํ าสังคมนํา ไปสู่ความเข้ า ใจและ
มิ ตรภาพระหว่างเพื#อนมนุษย์ รวมทังB การที#เป็ นบุคคลที#มี ความสามารถในการเผชิ ญกับปั ญหา
สามารถปรับตัว ฟื นB คืนสูส่ ภาพปกติ ภายหลังเผชิญกับปั ญหา อุปสรรค ความยากลําบากต่างๆ รวมทังB
เป็ นผู้ท รี ับรู้ถึงความสามารถของตนเอง รวมทัง? เป็ นผู้ท มี องโลกในแง่ ดี เป็ นผู้ท ีมีความหวังต่ อ
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สิงทีกระทํา อันเป็ นหนทางในการแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ของการทํางานอาสาสมัคร ซึ#งปั จจัย
เงื#อนไขเหล่านี Bเป็ นเสมือนแรงผลักดันให้ V1 เข้ าสู้เส้ นทางการทํางานอาสา และคงอยู่ในการทํางาน
อาสามาอย่างต่อเนื#องยาวนานเรื# อยมา
“...เออ..ผมอยากจะสร้างระบบการศึกษาใหม่ เพราะว่าผมว่าโลกเราเนีย# กํ าลัง
เฉไปอีกทางซึ#งมันผิด ผิดธรรมชาติ...”
“...อันนี ,ก็ร ะทึกใจมากเลย ไม่ มี ทฤษฎี ใดไม่ มี ตําราไหนที #จะอ้างอิ งมาได้ ก็ ก็
ยากลําบากมาก กลัวมาก และก้อเราไม่รู้เลยว่าหนทางข้างหน้าเป็ นอย่างไร แต่เมื #อมันผ่าน
ไป พอมันผ่านไป ไอ้ความยากลําบากตรงนัน, อ่ะ มันกลายมาเป็ นพลัง มันกลับมาเป็ นปิ ติ
ใช่ไหม ที #มนั นึกถึงเมื #อไหร่ มนั ก็มี ความสุข ไอ้ความทรมานเหล่านัน, มันก็หายไป ก็ เลยลุก
ขึ,นมาต่อปี ทีส# อง...”
“...มันก็จะเป็ นปัญหาเก่าซํ, าๆ ฉะนัน, ก็กลับมาว่าไอ้ความยากลําบากทุกปี เนี , ย
มันผันกลับมาเป็ นความปิ ติ ผันกลับมาเป็ นพลัง ๆ มันก็เลยทํ าให้ต่อเนื #อ งทุกปี ๆ โดย
ทําไมมันเกิ ดอย่างนัน, เพราะผมมองว่ามนุษย์เราเนีย# มีข้อจํ ากัด ทุกคนมีข้อจํ ากัด...”

ตอนที# 3 ผลอันเกิดจากการทํางานอาสา และการคงอยูใ่ นงานอาสา
สําหรับผลหรื อสิง# ที#ได้ รับจากการทํางานอาสา และการที#ยงั คงอยู่ในงานอาสาอย่างต่อเนื#อง
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผลหรื อประโยชน์ที#ได้ รับจากการทํางานอาสา รวมถึงสิ#งที#ทําให้ คงอยู่ใน
การทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง ของ V1 นันได้
B แก่ ความสุข ความภาคภูมิใจ ที#ได้ จากการช่วยเหลือผู้
ความสุขที#ได้ เห็นผลสําเร็ จของงานอาสา ได้ เห็นผลทางบวกที#เกิดขึนB กับกลุ่มผู้ด้อ ยโอกาสในสังคม
นอกจากนันB V1 ยังมองว่าผลของงานอาสาที#กระทํานันB ทําให้ ตัวเองมี “วัคซีนชี วิต ” ทําให้ ชีวิตมี
ภูมิค้ มุ กันจากปั ญหาอุปสรรค จากสภาวะสะเทือนใจที#ได้ พบเจอ อีกทังยั
B งได้ เรี ยนรู้ ในเรื องการให้
อภัยผู้อ นื รวมทังการทํ
B
างานอาสายังเป็ นการเสริมสร้ างความสัมพันธ์ ภายในครอบครัว ซึง# เกิดจาก
สมาชิ ก ภายครอบครั ว ร่ วมเป็ นส่วนหนึ#ง ของการช่ว ยเหลือ สังคม ร่ วมเป็ นส่วนหนึ#ง ของงานอาสา
นอกจากนันสิ
B ง# ที#ได้ รับอีกประการหนึง# คือ การได้ สร้ างเครือข่ ายความสัมพันธ์ กบั บุคคลอื#นๆ
“...นอกจากจะได้สกิ ล ได้ ฮอบบี , เป็ นอาชี พ สิ# งทีไ# ด้แน่ๆ เลยทีส# ่งผลเป็ น out
come ของแต่ละคนคือ ความภาคภูมิใจ โอ้โห...”
“...ทําให้เรามี วคั ซี นชี วิต วัคซี นชี วิตของผมหมายถึงปั ญหาต่างๆ ทีเ# ราเคยเจอ
มานะ สภาวะสะเทือนใจต่างๆ ไปเจอคนพิ กงพิ การ พอหันกลับมามันเป็ นวัคซี นทําให้ เรา
เข้มแข็งได้...”
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“...แล้วก็ สิ#งหนึ#งที #ได้ก็คือเรื # องการให้อภัย บางทีโกรธมากเลย อื อ.มันก็ต้องให้
อภัย...”
“...กับเออ..ครอบครัว ด้วยความทีด# ึงครอบครัวมาช่วยด้วย ผมว่ามันเป็ นบุญ
นะ ลูกก็ช่วย ทําให้ลูกก็ อย่างงีเ, ราก็คุยกันแต่เรื #องช่วยคน ตอนนีท, งั, บ้านก็ คุยถึงเรื #องช่วย
คน ก็คิดว่าเด็กโตขึ,นมาก็ได้ลูกทีด# ีทีเดียว...”
“...พอขยับมาก็ เป็ นเพื #อ นฝูง เพื #อ นฝูงอ่ ะ เราก็ ดึงครอบครั วเพื #อ นฝูงเข้ามา
ช่วยกันทํางานด้วย ฉะนัน, ตรงนีม, นั ก็เลยกลายเป็ นครอบครัวบุญนะ เราๆ แต่เราไม่เคยพูด
หรอก ทําแล้วได้บุญ ทํ าแล้วบุญมากเนี #ย ผมว่ า แล้วๆ เราก็ กลายเป็ น family เป็ น
เครื อข่ายที # connect กัน กลุ่มเดียวกันก็จะมาเจอกัน...”

สรุ ปผลกรณีศึกษารายที 2 โดยผู้วิจัยจะใช้ นามสมมติ กรณี ศึกษารายที# 2 ว่า “V2” การ
นําเสนอผลการศึกษาผู้วิจัยแบ่งการนําเสนอออกเป็ น 2 ตอน ได้ แก่ ส่วนที# 1 การเข้ าสูเ่ ส้ นทางการ
ทํางานอาสาและการดํารงอยู่ ตอนที# 2 เงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นเหตุและผลของการทํางานอาสาและ
การคงอยูใ่ นงานอาสา ดังนี B
ตอนที# 1 การเข้ าสู้เส้ นทางการทํางานอาสา
การเข้ าสู่เส้ นทางอาสาของ V2 นันB เริ# มต้ นจากครอบครั วที#ชอบช่วยเหลือ ผู้อื# น มี ปู่เป็ น
แบบอย่างของการช่วยเหลือสังคม อีกทังครอบครั
B
วยังให้ การอบรมสัง# สอนในเรื# องการช่วยเหลือผู้อื#นที#
ด้ อ ยกว่าหรื อลําบากกว่า ซึ#งทําให้ V2 เป็ นผู้ที#มีลกั ษณะอุปนิสยั ชอบช่วยเลือ กผู้อื#น อยากให้ ผ้ อู ื# นมี
ความสุข สําหรับกิ จกรรมอาสาสมัครที# V2 ได้ เข้ าร่ วมเป็ นอาสาสมัครและทํากิ จกรรมอาสาอย่าง
ต่อเนื#องจนถึงปั จจุบนั ได้ แก่ 1) การเป็ นคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึง# เป็ นการอาสาที#เข้ าไปทําหน้ าที#ในการ
ดูแลทุกข์ สุขความเป็ นอยู่ของคนในหมู่บ้าน ทังนี
B B V2 ได้ ร่วมอาสาเป็ นคณะกรรมการหมู่บ้านอย่าง
ต่อ เนื#องมาเป็ นระยะเวลากว่า 40 ปี 2) ร่ วมเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ า หมู่บ้าน ของสถาน
บริ การสาธารณสุขในพื Bนที# ในการดูแลด้ านสุขภาพของคนในหมู่บ้าน 3) อาสาเป็ นผู้ดูแลและนําผู้ป่วย
ไปยังโรงพยาบาลเพื#อรับการรักษา 4) อาสาเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านวิชาการ เป็ นที#ปรึกษาด้ านวิชาการ แก่
บุคคลต่างๆ รวมทังเป็
B นวิทยากรบรรยายให้ ความรู้เกี#ยวกับ “หัวเราะบําบัด” โดยจะบรรยายให้ กับกลุม่
บุคคล องค์ กรต่างๆ ทัว# ประเทศ และ5) เป็ นกรรมการและเลขานุการของชมรมคาทอริ ก โดยร่ วมกับ
ชมรมในการติดตามเยี#ยมให้ กําลังใจคนป่ วยในชมรม ซึ#งการทํากิจกรรมอาสาของ V2 ดังกล่าวข้ างต้ น
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นันB ล้ ว นแล้ ว แต่ เป็ นการกระทํ า ที# ทํ า ด้ ว ยใจที# อ ยากช่ ว ยเหลื อ ผู้อื# น ให้ มี ค วามสุข โดยไม่ ไ ด้ ห วัง
ผลตอบแทนใดๆ
“แล้วงานอาสาสมัครทีเ# ราทําอยู่ขณะนี , ทีท# ําอยู่ตงั, แต่เดิ มจนถึงปั จจุบนั นีก, ็คือ
งานอาสาสาธารณสุข ทีท# ํามาเกือบ 20 ปี แล้ว ขณะทํางานอยู่นีก, ็เป็ นอาสาสมัครอยู่ ต้อง
เข้าประชุม เดื อ นละครั,ง ไปช่ วยเขา แล้วเวลาที #เราอยู่ที#บ้าน เราก็ดูแลคนในหมู่บ้านทัง,
หมู่บ้านเลยค่ะ ช่วยดูแลเขาทัง, เรื #องทุกข์ สขุ ความเป็ นอยู่ คอยเป็ นหูเป็ นตาให้กบั กทม.
แล้วอี กอย่างหนึ#ง ทีๆ# ทําอยู่ด้วยหน้าทีก# ็เป็ นกรรมการหมู่บ้าน ก็ทําอยู่ตงั, แต่เป็ นหมู่บ้าน
เลย จนถึงปัจจุบนั ก็ยงั ทําหน้าทีเ# ป็ น กรรมการและเลขานุการหมู่บ้านอยู่ ทํามาจะ 40 ปี
แล้ ว นะ ตั,ง แต่ เ ป็ นหมู่ บ้ า นก่ อ ตั,ง ขึ, น มาก็ ยัง ทํ า อยู่ และก็ อี ก อย่ า งที #ไ ม่ เ คยขาดเลย
ช่วยเหลือในเรื #องของการไปโรงพยาบาล คือเวลาทีใ# ครเจ็ บป่ วย จะต้องโทรมาหาคนแรก
...”

ตอนที# 2 เงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นสาเหตุของการทํางานอาสาและการคงอยูใ่ นงานอาสา
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลของกรณี ศึกษา พบว่า ปั จจัยเงื#อนไขหรื อ เหตุที#ทําให้ V2 เข้ าสู่
เส้ นทางการทํางานอาสานันB ประการหนึง# มากจากได้ รับการอบรมเลี Bยงดู และปลูกฝั งการมีนิสยั ที#ชอบ
ช่วยเหลือคนอื#นและสังคม อี กทังยั
B งมีปู่ เป็ นแบบอย่างในเรื# อ งของการช่วยเหลือคนที#ด้อ ยกว่าหรื อ มี
ความลําบากกว่า คนที#ต้องการความช่วยเหลือประกอบกับ V2 เป็ นผู้ที#นบั ถือศาสนาคริ สต์และได้ ยึด
หลักคําสอนของศาสนาที#สอนให้ รักคนอื#นเหมือนกับรักตัวเราเอง ยังเป็ นเหมือนพื Bนฐานทางจิตใจที#ทํา
ให้ V2 เป็ นบุคคลทีชอบช่ วยเหลื อผู้ อ ืน นอกจากนันB การได้ รับ การอบรมสั ง สอน การเห็ น
แบบอย่ างของคนในครอบครั ว รวมทัง? การยึดมั นในหลั กคําสอนของศาสนา จึงเป็ นปั จจัย
เงื#อนไขหนึง# ที#ทําให้ V2 เข้ าสูเ่ ส้ นทางและร่วมทํากิจกรรมอาสาอย่างต่อเนื#องถึงปั จจุบนั
“เป็ นประสบการณ์ ที#ได้รั บมาจากครอบครั วเดิ ม จริ งแล้วครอบครัวเดิ ม ชอบ
ช่วยเหลือคนอืน# อยู่แล้ว คือก๋งเนีย# เป็ นคนเหมือนคนทีก# ่อตัง, ชุมชน ทีน# ีพ, อก่อตัง, เนีย# ก็เป็ นคน
ทีค# ิดว่า อีกอย่างเป็ นคนขยันมากๆ ย่าก็ขยัน ก็เหมื อนกับเป็ นตัวแบบให้กบั ลูกหลานแล้วจะ
สอนลูกหลานว่ า อะไรที #เราช่วยเหลือคนอื #นๆ ได้ เราต้องทําก่อน อี กอย่างหนึ#งคือ นับถื อ
ศาสนาคริ สต์ คื อ ศาสนาคริ สต์ จะสอนว่ าให้ รั กคนอื #นเหมื อ นกับรั กตัวเราเอง อันนั,นก็
เหมือนกับเป็ นพืน, ฐานหนึ#งทีเ# หมื อนจะปูทําให้จิตใจคนเราชอบช่วยเหลือคนอื #น รักคนอื #นก็
อยากช่วยเหลือเขาจริ งไหมคะ อะไรก็ได้ทีเ# ป็ นงานทีท# ําให้คนอื #นมี ความสุข เราจะทําไปเลย
...”
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สิง# สําคัญอีกประการหนึ#งที# V2 เห็นว่าเป็ นเงื#อนไขที#ทําให้ บุคคลเข้ าร่ วมในการทํางานอาสา
คือ บุคคลนันB ต้ องมีความพร้ อมในด้ านต่างๆ เช่นด้ านการเงิน หากไม่มีความพร้ อ มก็ จะเป็ นปั จจัยที#
ส่งผลให้ การทํางานอาสาหรื อการช่วยเหลือผู้อื#น เป็ นไปอย่างไม่ราบรื# นหรื อเป็ นอุปสรรคขัด ขวางการ
ทํางานอาสา และจากการวิเคราะห์ข้อมูลยังพบว่า V2 เป็ นผู้ที#ดูแลสุขภาพของตนเองเป็ นอย่างดี โดย
การออกกําลังกายอย่างสมํ#าเสมอต่อเนื#อง อีกทังยั
B งมีการดูแลสุขภาพจิตของตนเองโดยการท่องเที#ยว
พบปะเพื#อนฝูง รวมทังการร้
B
องเพลงคาราโอเกะอยู่เป็ นประจํา ซึ#ง V2 มองว่าบุคคลที#จะเข้ ามาทํางาน
อาสาควรต้ องมีความพร้ อมทางด้ านสุขภาพ มีสขุ ภาพที#สมบูรณ์ แข็งแรงทังสุ
B ขภาพกาย สุขภาพจิต จึง
จะทํ างานช่วยเหลือ ผู้อื# นได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนันB เงื#อ นไขสาเหตุที# สําคัญอี กประการหนึ#งที# ช่ว ย
สนับสนุนส่งเสริ มให้ V2 ทํางานอาสาสมัครได้ อย่างต่อเนื#อง คื อ การได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัว
ทังนี
B Bครอบครัวของ V2 เป็ นผู้ที#คอยให้ การสนับสนุนในด้ านต่างๆ ทังในด้
B านกําลังใจ ด้ านเวลา ซึ#งปั จจัย
เงื#อนไขหรื อสาเหตุดงั กล่าวทังB ความพร้ อมทางด้ านเศรษฐกิจหรื อด้ านการเงิน การมีสุขภาพที
สมบูรณ์ แข็งแรง รวมทัง? การได้ รับการสนับสนุนจากครอบครั ว จึงเป็ นสาเหตุที#ทําให้ V2 เข้ าสู่
เส้ นทาง และทํางานอาสา คงอยูใ่ นงานอาสาอย่างต่อเนื#องยาวนาน
“...สิ#งสําคัญทีส# ดุ เราต้องไม่ขาดแคลน ตัวนีจ, ะเป็ นตัวทีก# ี ดกัน, ถ้าเราทําเราไม่มี
อะไรทีจ# ะช่วยซับพอร์ ตได้ เราไม่มีกําลังเงิน ไม่มีอะไรเลย เราก็ช่วยเขาไม่ได้...”
“...ในเรื # องของการที #มี จิ ตอาสา ร่ างกายก็ มี ความรู้ สึกว่ าเราเองก็ แข็ งแรงขึ, น
เจ็บป่ วยไม่ได้ ก็ว่าอย่างงัน, เพราะถ้าเราป่ วย คนอื #นก็จะป่ วยหนักกว่าเรา เราๆ มี ความรู้ สึก
ว่าเราต้องทําตัวให้แข็งแรงออกกํ าลังกาย ออกกํ าลังกายทุกวันคะ ถ้าไม่ไปเต้นรํ า ไปออก
กําลังกายรํ ามวยจี นทีศ# ูนย์ ของเคหะ...ถ้าวันไหนไม่ได้ก็จะมี ลู่วิ#งอยู่ทีบ# ้านในการออกกํ าลัง
กาย แล้วอาหารการกิ นข้อสํ าคัญคื อ เราต้องกิ นระมัดระวังด้วย อะไรที #เป็ นเรื # องสุขภาพ
ตัวเองจะเข้าไปทันทีเลย ไม่ว่าจะเป็ นเรื #องการล้างพิ ษก็ยงั ไปเลย ล้างพิ ษตับ ล้างพิ ษอะไร
ต่ออะไร...”
“แล้วอีกอย่างครอบครัวไม่เคยว่ากล่าว ไม่เคยอะไรเลย ครอบครัวส่งเสริ ม เออ..
ขับรถไปส่ง ไปตรงไหนไม่เคยขัด แทบไม่ เคยอยู่บ้านเลยนะเป็ นเดื อนๆ อยู่ บ้านซักสองวัน
นอกนัน, จะไปช่วยคนนู้นคนนัน, ไม่เคยมี ใคร..คือครอบครัวไม่ว่าแล้วยังแถมช่วยเหลือ เรา
ด้วย เช่น เราไปไหนกลับมาเราไม่ต้องซักเสือ, ผ้าเอง ไม่ ต้องมาทําอะไรเลย ไม่ต้องมาห่วง
เรื # องการกิ นของครอบครัวเลย เขาช่ วยเหลือตัวเองได้ พ่อเขาจะเป็ นที #ดูแลลูก ลูกติ ดต่อ
ดังนัน, แม่จึงไปไหนได้ สะดวกสบายไม่ตอ้ งกังวล ก็เป็ นอี กอันหนึ#งทีท# ําให้เราสามารถเป็ นจิ ต
อาสาคนอืน# ได้โดยไม่ต้องมาทําให้ครอบครัวคอยเดือดร้ อน บางคนไปไหนไม่ได้เพราะคอย
กังวล ต้องคอยดูแล ไม่มีอะไรในเรื #องนี., ..”
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ตอนที# 3 ผลอันเกิดจากการทํางานอาสา และการคงอยูใ่ นงานอาสา
สําหรับผลหรื อสิ#งที#ได้ รับจากการทํางานอาสาและการที#ยงั คงอยู่ในงานอาสาอย่างต่อเนื#อง
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า V2 ได้ ให้ ความหมายของการทํางานอาสา ไว้ ว่าหมายถึง “การทุ่มเททัง,
ร่างกาย จิ ตใจ โดยไม่หวังสิ#งตอบแทนจากงานที #รับอาสา ทํ าให้คนอื #นพ้นทุกข์ ทํ าให้คนอื #นมี ความสุข
ทํ าแต่ส#ิ งที #ดีๆ ให้คนอื #น ทํ าจนกว่างานที #รับอาสาจะสําเร็ จลุล่วงด้วยดี ” ซึ#งจะเห็นได้ ว่างานอาสานันB
เป็ นงานที#ทําโดยไม่หวังสิ#งตอบแทน แต่สิ#งที# V2 ได้ กลับคืนมาจากการทํางานอาสานันB คือ ความสุข
ความภาคภูมิใจ การมีสุขภาพทีแข็งแรง รวมถึงได้ เครือข่ ายและเป็ นทียอมรับของสังคม
“...เราก็อยากทําอยู่เรื #อยๆ เพราะทําแล้วมันมี ความสุข สิ# งสําคัญทีส# ดุ คือเรามี
ความสุข แล้ว คนเขาก็ จ ะสรรเสริ ญเยิ น ยอให้ ค วามสํ า คัญ กับ เราตลอดเวลา มัน ก็ มี
ความสุข เออ...ทําไมอาจารย์ยงั สวยอยู่ ยังแข็งแรงอยู่เนอะ อะไรอย่างงี”,
“.....เหมือนกับการหัวเราะบํ าบัดเนียจะทําให้เขาออกกํ าลังกายทัง, ภายในและ
ภายนอก ทําให้กล้ามเนือ, มันแข็งแรง ทําให้ปอดต้องหายใจ ฝึ กหายใจได้ เพราะฉะนัน, หัว
เราบําบัดมันเป็ นอะไรทีค# นเขาชอบ เป็ นความภูมิใจเลยค่ะ...”
“...ก็เป็ นที #ยอมรับของสังคม อันนี ,เป็ นสิ# งสําคัญสุด สังคมยอมรับเรามาก ใน
เรื #องของการทีม# ีจิตอาสา ร่ างกายก็มีความรู้สึกว่าเราเองก็แข็งแรงขึ,น...”

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกรณี ศึกษาทังB  ราย ดังกล่าวข้ างต้ น สามารถสรุ ปถึงเส้ นทาง
การเข้ าสูก่ ารทํางานอาสา และเงื#อนไขที#เกี#ยวข้ อง อันเป็ นเหตุและผลของการทํางานอาสา การคงอยู่ใน
การทํางานอาสา ดังภาพประกอบ 14
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เงือนไขหรือสาเหตุท เี กียวข้ อง
กับการทํางานอาสา และการคง
อยู่ในงานอาสา
ด้ านบุคคล
- สถานะทางเศรษฐกิจ (V1)
- ชอบช่วยเหลือผู้อื#น (V1, V2)
- ภาวะสุขภาพ (V2)
- แรงจูงใจอาสา (V1, V2)
- การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (V1, V2)
- มองโลกในแง่ดี (V1, V2)
- มีความหวังต่อสิง# ที#กระทํา
(V1, V2)
- ความสามารถในการเผชิญ
ปั ญหา (V1)
ด้ านสภาพแวดล้ อม
- การอบรมเลี Bยงดูจาก
ครอบครัว (V1, V2)
- การเห็นแบบอย่างจาก
ครอบครัว (V2)
- การได้ รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัว (V1, V2)
- ประสบการณ์การทํางาน
อาสาจากสถานศึกษา (V1)

การทํางานอาสา และการคง
อยู่ในงานอาสา

ผลหรือประโยชน์ ท ีได้ รับจาก
งานอาสา และการคงอยู่ใน
งานอาสา

V1- การอาสาช่วยเหลือภายใน
ครอบครัว และบุคคลรอบข้ าง,
อาสาสมัครของชมรมค่ายอาสา
ของมหาวิทยาลัย และมูลนิธิที#
ทํางานเกี#ยวกับการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

-

V2- การอาสาช่วยเหลือภายใน
ครอบครัว และบุคคลรอบข้ าง,
คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน,
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ่ ้ าน, การบริการให้
คําปรึกษา, การให้ บริการ
ช่วยเหลือ, การบริการวิชาการ
และอาสาสมัครในชมรมคาทอ
ริก

- ความสุข
- ความภาคภูมใิ จ
- การมีสขุ ภาพที#สมบูรณ์
แข็งแรง
- ได้ เครื อข่ายและเป็ นที#
ยอมรับของสังคม

ความสุข
ความภาคภูมใิ จ
ได้ วคั ซีนชีวติ
เสริมสร้ างความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว
- เสริมสร้ างเครื อข่าย
ความสัมพันธ์กับบุคคล
อื#นๆในสังคม

หมายเหตุ: V1 หมายถึง กรณีศกึ ษารายที# 1, V2 หมายถึง กรณีศกึ ษารายที# 2

ภาพประกอบ 14 สรุปถึงเส้ นทางการเข้ าสูก่ ารทํางานอาสา และเงื#อนไขที#เกี#ยวข้ อง อันเป็ นเหตุและผล
ของการทํางานอาสา การคงอยูใ่ นการทํางานอาสา จากการลงสนามวิจยั เบื Bองต้ น
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7. กรอบแนวคิดการวิจัยแบบผสานวิธี และรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุตาม
สมมติฐานการวิจัย
โครงสร้ างหลัก ของกรอบแนวคิด การวิ จัยครั งB นี B พัฒนามาจากวิ ธีก ารวิ จัย แบบผสานวิ ธี
(Mixed Methods Research) แบบสํารวจตามลําดับ (Sequential Exploratory Design) ตามแนวคิด
ของ เครสเวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell; & Plano Clark. 2011) เพื#อตอบประเด็นปั ญหาการวิจัย
ซึ#งได้ แบ่งการดําเนินการวิจัยเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้ วยการศึกษาเฉพาะ
กรณี (Case Study) มีจุดมุ่งหมายเพื#ออธิ บาย และทําความเข้ าใจถึงการเข้ าสูก่ ารทํางานอาสา และ
เงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องกับการทํางานอาสา การคงอยูใ่ นงานอาสา ว่าเป็ นอย่างไร ผ่านการรับรู้ การตีความ
ให้ ความหมาย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ วัยก่อนและหลังเกษี ยณอายุ รวมทังB ค้ นหามูลเหตุ
เกี#ยวข้ อ งว่ามีอะไรบ้ างที#เป็ นสาเหตุ และเป็ นผลของการทํางานอาสา การคงอยู่ในการทํางานอาสา
ผ่านมุมมองของบุคคลดังกล่าว เพื#อให้ ได้ ข้อมูลสําหรับตอบปั ญหาการวิจยั ที#ชดั เจน ครอบคลุม และลุม่
ลึก นําไปสู่การกํ าหนดและนิยามตัวแปร กํ าหนดสมมุติฐานการวิจัย การสร้ างเครื# อ งมื อวัดตัวแปร
เพื#อรวบรวมข้ อมูล และทดสอบสมมุติฐานด้ วยการวิจัยเชิ งปริ มาณ เพื#ออธิ บายปรากฏการณ์ สกู่ ลุ่ม
B
ทางสังคม
ตัวอย่างในวงกว้ าง ทฤษฎีหลักที#ใช้ อธิบายเส้ นทางการทํางานอาสานี B ผู้วิจัยอาศัยทังทฤษฎี
วิทยาและจิตวิทยาเป็ นแนวทางในการทําความเข้ าใจปรากฏการณ์ดงั กล่าว โดยทฤษฏีทางสังคมวิทยา
ผู้วิจยั ใช้ มมุ มองจากทฤษฎีโครงสร้ างหน้ าที# ที#มองปรากฏการณ์ ทางสังคมในภาพรวมในระดับมหภาค
ซึง# มีตวั แทนการถ่ายทอดทางสังคมที#มีความเกี#ยวข้ องกับความคิด ความเชื#อ และการกระทําที#เกี#ย วข้ อง
กับการทํางานอาสา และทฤษฎีปฎิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ ที#มองในระดับปั จเจกบุคคลโดยการปฎิ สงั สรรค์
ซึง# เป็ นการกระทําระหว่างกันของบุคคลผ่านการให้ ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ เป็ นแนวทางในการทํา
ความเข้ าใจเส้ นทางการทํางานอาสา และใช้ ทฤษฎีจิตวิทยาที#เกี#ยวข้ องกับบุคลิกภาพและคุณลักษณะ
ภายในจิตใจ ของบุคคลที#ทํางานอาสา มาเป็ นแนวทางในการทําความเข้ าใจเส้ นทางการทํางานอาสา
ระยะที 2 การวิจยั เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื#อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรม
อาสาที#สง่ ผลต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ แนวคิดทฤษฎีหลักที#
ผู้วิจยั ใช้ เพื#ออธิบายพฤติกรรม คือทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ
แบนดูร่า (Bandura. 1986) ที#กล่าวว่าการเรี ยนรู้ทางสังคม เป็ นการเรี ยนรู้ ที#เน้ นที#การเปลี#ยนแปลงของ
พฤติกรรมภายใน โดยไม่จําเป็ นที#จะต้ อ งมี การแสดงออก ซึ#งแนวคิดพื Bนฐานของแบนดูรา เชื# อ ว่า
พฤติกรรมของมนุษย์มีปฏิสมั พันธ์ กบั ปั จจัยหลัก 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้ านบุคคล ได้ แก่ ความคิด ความ
เชื#อ ความคาดหวัง ฯลฯ กับปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม โดยแบนดูราเน้ นว่าพฤติกรรมของบุคคลที#มีการ
เปลี#ยนแปลง ไม่ได้ มาจากสภาพแวดล้ อมเพียงอย่างเดียว แต่มาจากกระบวนการทางปั ญญาด้ วย
พฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็ นการเรี ยนรู้โดยการสังเกต หรื อการเรี ยนแบบจากตัวแบบ จะเห็นว่า
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แนวคิดการเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคมนันB ได้ อธิ บายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคลว่าเกิดจาก
สาเหตุหลัก 2 ประการคือ สาเหตุด้านบุคคล และสาเหตุด้านสภาพแวดล้ อ ม ซึ#งผู้วิจัยได้ ประยุกต์ใช้
ทฤษฎีดงั กล่าวเพื#อกําหนดตัวแปรอิสระที#เป็ นสาเหตุแห่งพฤติกรรม ทังนี
B Bตัวแปรอิสระที#เป็ นสาเหตุของ
การคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ในการวิจยั ครังB นี B ส่วนหนึง# ได้ มาจากการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที# 1 อีก
ส่วนหนึ#งมาจากโมเดลการคงอยู่ในงานอาสา (Model of Sustained Volunteerism) ของเพ็นเนอร์
(Penner. 2002) ซึ#งเป็ นโมเดลที#แสดงให้ เห็นถึงกระบวนการของการตัดสินใจเป็ นอาสาสมัคร การ
ทํางานอาสาในระยะเริ# มต้ น และการคงอยู่ในงานอาสา หรื อการเป็ นอาสาสมัครที#ยงั# ยืน รวมทังแสดง
B
ให้ เห็นถึงอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อม ของปั จจัยต่างๆที#เป็ นสาเหตุทําให้ บุคคลคงอยูใ่ นงานอาสา และ
จากการทบทวนวรรณกรรมที#เกี#ยวข้ อง ตัวแปรดังกล่าว ประกอบด้ วย 1) สาเหตุด้านพฤติกรรม และ
ด้ านสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ พฤติกรรมอาสา การสนับสนุนทางสงคม และสุขภาวะ 2) สาเหตุด้านบุคคล
ได้ แก่ แรงจูงใจอาสา และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สามารถสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจัยเพื# อใช้ เป็ น
แนวทางสําหรับการศึกษา ดังภาพประกอบ 15 และรูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุตามสมมุติฐานการ
วิจยั ดังภาพประกอบที# 16
B Bการกําหนดตัวแปรที#ศกึ ษาในการวิจัยครังB นี B ตัวแปรที#นํามาศึกษาส่วนหนึ#งเป็ นตัวแปรที#
ทังนี
ได้ มาจากการลงสนามวิจยั เบื Bองต้ น โดยการสัมภาษณ์เชิง ลึกกับกรณีศึกษาตามคุณลักษณะที#กําหนด
ไว้ เพื#อการกําหนดกรอบการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที#เกี#ยวในเบื Bองต้ น ดังนันB ตัวแปรตามกรอบ
แนวคิดสามารถปรับเปลีย# นหรื อเพิ#มเติมตัวแปรได้ หากดําเนินการวิจยั ในระยะ ที# 1 ซึ#งเป็ นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ดําเนินการแล้ วเสร็ จ
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ระยะที 2: การวิจยั เชิงปริ มาณ – การพัฒนารู ปแบบเชิงความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา
ที#สง่ ผลต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ

แรงจูงใจอาสา
- การให้ คณ
ุ ค่า
- การเข้ าสังคม
- การสนองความ
ต้ องการของตนเอง
- การปกป้องตนเอง
การได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคม

พฤติกรรมอาสา
- การช่วยเหลือ ผู้ประสบ
ความทุกข์ยาก
- การช่ ว ยเหลื อ บริ ก าร
ผู้อื#นที#ไม่ใช่บคุ คลที#ร้ ูจกั
- กิจกรรมที# เ กี# ยวข้ อ งกับ
การแก้ ไขปั ญหาสังคม
- กิจกรรมที# เ กี# ยวข้ อ งกับ
การสร้ างการมีสว่ นร่วม

- ด้ านอารมณ์
- ด้ านข้ อมูลข่าวสาร
- ด้ านทรัพยากร
สุขภาวะ
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
- ความหวัง
- การมองโลกในแง่ดี
- การรั บรู้ความสามารถ
ของตนเอง
- การปรับฟื นB คืนสภาพ

-

การคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา
- ระยะเวลาที# ทํ า งาน
อาสา
- ความตังใจที
B # จ ะคงอยู่
ในงานอาสา

สุขภาวะทางกาย
สุขภาวะทางจิต
สุขภาวะทางสังคม
สุขภาวะทางปั ญญา

กลุม่ บุคลากรที#ปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย และกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ

ภาพประกอบ 15 กรอบแนวคิดการวิจยั

87

การให้ คณ
ุ ค่า
การเข้ าสังคม

แรงจูงใจอาสา
ช่วยเหลือผู้ประสบฯ

การทําความเข้ าใจ
ช่วยเหลือบริ การฯ
การปกป้องตนเอง

พฤติกรรม
อาสา

แก้ ไขปั ญหาสังคมฯ
สร้ างการมีส่วนร่ วมฯ

ด้ านอารมณ์
ด้ านข้ อมูลข่าวสาร

การสนับสนุน
ทางสังคม

ระยะเวลาฯ

การคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา

ความตังใจฯ
B

ด้ านทรัพยากร

สุขภาวะทางกาย
สุขภาวะทางจิต

สุขภาวะ
ความหวัง
สุขภาวะทางสังคม
การมองโลกในแง่ดี
ความมัน# ใจฯ

ทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวกบวก

สุขภาวะทาง

การปรับฟื นB ฯ

กลุม่ บุคลากรที#ปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย และกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ

ภาพประกอบ 16 รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยูใ่ นการ
ทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ตามสมมุติฐานการวิจยั
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8. สมมติฐานการวิจัย
จากกรอบแนวคิดดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ กําหนดสมมติฐานการวิจยั เพื#อทําการทดสอบตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ในระยะที# 2 ที#ศกึ ษารูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผล
ต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ เพื#อ ทดสอบความกลมกลืนของ
รู ป แบบตามสมมติ ฐ านกั บ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ และการทดสอบความเท่ า เที ย มของรู ป แบบตาม
สมมติฐานระหว่างกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐก่อนและหลังเกษียณอายุ ดังนี B
1. รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุตามสมมติฐาน ที#ผ้ วู ิจัย พัฒนาขึ Bนมีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้ นทางอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ดังนี B
1.1 การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม สุขภาวะ และพฤติกรรมอาสา มีอิทธิ พลทางตรง
ต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา
1.2 แรงจูงใจอาสา สุขภาวะ และการสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรม
อาสา
1.3 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะ
1.4 การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม แรงจูงใจอาสา มีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อการคงอยู่ใน
การทํางานอาสา โดยผ่านพฤติกรรมอาสา
1.5 ทุนทางจิ ตวิทยาเชิ งบวก มี อิ ทธิ พลทางอ้ อมต่อ พฤติกรรมอาสา การคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา ผ่านสุขภาวะ
2. รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางาน
อาสา มี รู ป แบบความสัม พั น ธ์ มี ล ัก ษณะไม่ แ ปรเปลี# ย นระหว่ า งกลุ่ม บุ ค ลากรที# ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ แต่จะมีความแปรเปลี#ยนของค่าพารามิเตอร์ ที#
ทดสอบ
3. ค่าเฉลีย# ตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการ
คงอยู่ ใ นการทํ า งานอาสา ระหว่ า งกลุ่ม บุ ค ลากรที# ป ฏิ บัติ ง านในมหาวิ ท ยาลัย และบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยเกษียณอายุ แตกต่างกัน

89

บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจัยเรื# องนี B ผู้วิจัยใช้ วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) แบบสํารวจตามลําดับ
(Exploratory Sequential Design) ตามแนวคิดของ เครสเวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell; & Plano
Clark, 2011) แบ่งการวิจัยออกเป็ น 2 ระยะ คือระยะที# 1 การศึกษาเส้ นทางของการทํางานอาสา และ
การคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ใช้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้ วยวิธีการ
ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เพื#อทําความเข้ าใจปรากฏการณ์ ที#ขึ Bนภายใต้ บริ บทแวดล้ อมที#ศึกษา
เป็ นพื Bนฐานในการวางแนวคิด นิยามตัวแปร รวมถึงการสร้ างเครื# องมือ เพื#อศึกษาและทดสอบสมมุติฐาน
ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ที# ดํ า เนิ น การในระยะที# 2 ของการวิ จั ย ซึ# ง เป็ นการพัฒ นารู ป แบบ
ความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํ างานอาสา ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยภาครัฐโดยผู้วิจยั แบ่งการนําเสนอวิธีดําเนินการวิจยั ตามระยะของการวิจยั ดังนี B
ระยะที 1 เส้ นทางการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ภาครัฐ
การวิจัยระยะที# 1 มีจุดมุ่งหมาย เพื#อ ทําความเข้ าใจถึงการเข้ าสู่เส้ นทางการทํางานอาสา
รวมทังเงื
B #อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นเหตุและผลของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา
ของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย ภาครั ฐ โดยการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ด้ วยวิ ธี ก ารศึ ก ษาเฉพาะกรณี
(Case Study) เป็ นวิธี ก ารแสวงหาความรู้ ความจริ ง จากกรณี ศึกษา นํ า มาทํ าการวิ เ คราะห์ แ ละ
ตีความหมาย โดยมีเป้าหมายหลักเพื#อต้ องการศึกษาหรื อเรี ยนรู้ และทําความเข้ าใจปรากฏการณ์ จาก
กรณีที#สนใจเป็ นการเฉพาะ การวิจยั ระยะที# 1 มีวิธีดําเนินการวิจยั ดังนี B
ส่ วนที 1 กรณีศึกษา (Case Study) ในการวิจัย
ลักษณะของกรณี ศึกษา: เนื#องจากเป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้ วยวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี
ดังนันB จึงต้ องศึกษาจากกรณี ศึกษา หรื อผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ที#มีประสบการณ์ ตรงเกี# ยวกับเรื# องที#ศึกษา
(Information-rich cases) มีความเต็มใจและสมัครใจในการให้ ข้อมูลในฐานะกรณีศึกษาหรื อผู้ให้ ข้อมูล
สําคัญ (Key informants) เพื#อการรวบรวมข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่ม
ผู้ให้ ข้ อมูลสําคัญ ในการวิจัยครั งB นี B คือ กลุ่ม บุ คลากรที# ทํางานอยู่ในมหาวิทยาลัยภาครั ฐ และกลุ่ม
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ โดยมีเกณฑ์คดั เลือกกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ (Inclusion criteria) คือ
1) เป็ นบุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลัย หรื อบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ ของมหาวิทยาลัย
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ภาครั ฐที#มีที#ตงอยู
ั B ่ในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เป็ นบุคคลที#เสียสละอุ ทิศตนทํางานเพื#อสังคม ด้ วยการ
ทํางานอาสาด้ วยตนเอง หรื อทํางานร่ วมกับองค์ กรที# ไม่หวังผลกํ าไร ตังแต่
B 10 ปี ขึ Bนไป และ3) ได้ รั บ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็ นผู้อุทิศตนทํางานอาสาเพื#อสังคม และเป็ นที#ร้ ู จักของบุคคลทัว# ไปว่าเป็ น
บุคคลที#อุทิศตนทํางานอาสาเพื#อสังคมอย่างแท้ จริ ง
การเลือกกรณีศึกษา: การเลือกกรณีศึกษาหรื อผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ในการวิจัยครั งB นี B ทําการ
เลือกแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก (Purposeful Sampling) (Creswell. 2007: 75)
จํานวน 6 คน (Stake. 2006: 22) เพื#อให้ ได้ กรณีศกึ ษาหรื อผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ที#มีคุณลักษณะตรงตามที#
กําหนดไว้ โดยเน้ นบุคคลที#สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ อย่างลึกซึ Bงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
สามารถสะท้ อนถึงประสบการณ์ การเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสาผ่านช่วงวัยต่างๆ รวมทังB สามารถ
สะท้ อนถึงปั จจัยเงื#อนไขที# ทําให้ เข้ าสู่เส้ นทางการทํางานอาสา และยังคงทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อ ง
ยาวนาน
ส่ วนที 2 เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครืองมือ: การวิจยั ในระยะที# 1 เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื# องมือที#สําคัญที#สดุ ของการวิจัย
คือ นักวิจัย ที#ต้องมีประสบการณ์ รวมถึงความสามารถในการเก็บข้ อมูล นอกจากนันเพื
B #อให้ ได้ ข้อมูลที#
ครบถ้ วนตามประเด็นที#ต้องการและให้ มีความลื#นไหลในการสัมภาษณ์ ในกระบวนการเก็ บรวบรวม
ข้ อมูล ผู้วิจัยจึงได้ ทําการรวบรวมข้ อมูลโดยการศึกษาเอกสารต่างๆ ที#เกี#ยวข้ องกับกรณีศึกษา และทํา
การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) เพื#อทําความเข้ าใจเชิงลึกเกี#ยวกับการเข้ าสู่เส้ นทางการ
ทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ว่าเป็ นอย่างไร มีเงื#อนไขเกี#ยวข้ องอะไรบ้ างที#เป็ นเหตุ
และผล ของการทํางานอาสา และคงอยูใ่ นการทํางานอาสาอย่างต่อเนื#องยาวนาน ทังนี
B Bในระหว่างที#ทํา
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะทําการจดบันทึกภาคสนาม และทําการบันทึกเทป (กรณีได้ รับอนุญาตจากผู้ให้
สัมภาษณ์) โดยผู้วิจยั ได้ เตรี ยมความพร้ อมของเครื# องมือต่างๆ ที#ใช้ ในการวิจยั ดังนี B
1. อุปกรณ์สาํ หรับบันทึกเสียง
2. อุปกรณ์สาํ หรับจดบันทึกภาคสนาม
3. แบบสัมภาษณ์ ซึ#งเป็ นแนวคําถามในการสัมภาษณ์ เกี# ยวกับ การเข้ าสูเ่ ส้ นทางของการ
ทํางานอาสา มูลเหตุเกี#ยวข้ องที#เป็ นเหตุและผลของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา
เป็ นแบบสัมภาษณ์ที#ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ Bนเอง ประเด็นหลักของแนวคําถาม ได้ แก่ การซักถามเกี#ยวกับประวัติ
ส่วนตัวของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ประเด็นที#เกี#ยวข้ องกับประสบการณ์ ของการทํางานอาสา ลักษณะของ
งานอาสา และประเด็นที#เกี#ยวข้ องกับมูลเหตุที#เป็ นสาเหตุ และผลของการเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา
และคงอยูใ่ นการทํางานอาสา
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การตรวจสอบคุ ณภาพของแบบสั มภาษณ์ : โดยเริ# มจากสร้ างแบบสัมภาษณ์ ขึ Bนตาม
กรอบแนวคิด จุดมุ่งหมายการวิจยั จากนันนํ
B าแบบสัมภาษณ์ที#สร้ างขึ Bนไปตรวจสอบความเที#ยงตรงเชิง
เนื Bอหา โดยผู้เชี#ยวชาญด้ านการวิจัยเชิงคุณภาพ และด้ านพฤติกรรมศาสตร์ จํานวน 6 ท่าน (รายนาม
ผู้เชี# ยวชาญแสดงในภาคผนวก ก) เป็ นผู้พิจารณา เมื#อ ผู้เชี# ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนือB หาเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยจึงนําแบบสัมภาษณ์ กลับมาปรั บปรุ งแก้ ไขตามคําแนะนํา และนําแบบ
สัมภาษณ์ไปทดลองใช้ จริ งกับบุคคลากรของมหาวิยาลัยภาครัฐ ที#มีคุณสมบัติตรงกับกรณีศึกษาที#ได้
กําหนดไว้ เพื#อนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ และเพื#อพัฒนาทักษะในการสัมภาษณ์ เชิงลึกของผู้วิจัย และเพื#อ
ปรับแนวการสัมภาษณ์ให้ เหมาะสมก่อนที#จะนําไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจริ ง
ตัวอย่ างแนวคําถามเพือการสัมภาษณ์ เชิงลึก
แนวคําถามสําหรั บการสัมภาษณ์ เชิ งลึก เป็ นแนวคําถามที#ไม่เคร่ งครั ดในเรื# อ งโครงสร้ าง
มีลกั ษณะเป็ นคําถามที#เปิ ดกว้ าง และมีหวั ข้ อการสัมภาษณ์ ไว้ เป็ นหลัก แต่อย่างไรก็ตามแนวคําถามที#
ได้ กําหนดไว้ นี B เป็ นเพียงกรอบการสัมภาษณ์ ที#กําหนดไว้ เบื Bองต้ น เพื#อให้ ได้ ข้อมูลที#ตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ประเด็นในการถามสามารถยืดหยุน่ และปรับเปลี#ยนได้ ตามสถานการณ์ และลักษณะของ
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ตัวอย่างของแนวคําถาม เช่น
วัตถุประสงค์ของการ
คําถามหลัก
คําถามเพื#อขอรายละเอียด
ถาม
(Main questions)
(Probing questions)
ประวั ติ ส่ ว นตั ว ของ เพื# อ ให้ ทราบถึ ง ประวั ติ ขอให้ ท่านช่วยเล่าประวัติ - ประวั ติ ด้ านครอบครั ว
ผู้ให้ ข้อมูล
หรื อข้ อมูลทั#วไปเบื Bองต้ น ส่วนตัวพอสังเขป
ประวั ติ ด้ านการศึ ก ษา
ของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ
ประวั ติ ด้ านการทํ า งาน
เป็ นต้ น
ประสบการณ์ การ เ พื# อ ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง ช่วยเล่าถึงประสบการณ์ - เริ# ม ต้ นทํ า งานอาสาครั งB
แรกตั Bงแต่เมื#อไร, งานที#ทํา
ทํางานอาสา
ประสบการณ์ การทํางาน การทํ า งานอาสาของ
ตอนนั Bนมีลกั ษณะอย่างไร,
อา สา ขอ งผู้ ให้ ข้ อ มู ล อาจารย์ ตั Bงแต่อดีตจนถึง
เ ข้ า ม า ทํ า ง า น นั Bน ไ ด้
สําคัญ ตังB แต่อ ดีตจนถึง ปั จจุบนั
อย่างไร
ปั จจุ บั น ว่ า ได้ ทํ า งาน
- งานอาสาในช่วง..(วัยเด็ก/
อาสาอะไรบ้ าง งานนั Bนมี
วั ย เ รี ย น / วั ย ทํ า ง า น /
ลักษณะเป็ นอย่างไร
ปั จ จุ บั น ) มี ลั ก ษ ณ ะ
อย่างไร, เข้ ามาทํางานนันB
ประเด็นในการถาม
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ประเด็นในการถาม

วัตถุประสงค์ของการ
ถาม

เงื#อนไขของการเข้ าสู่
เส้ น ทางการทํ า งาน
อ า ส า แ ล ะ ยั ง ค ง
ทํ า งานอาสาอย่ า ง
ต่อเนื#อง

เพื#อให้ ทราบถึงเงื#อนไขที#
เป็ นเหตุ ข องการเข้ าสู่
เส้ นทางการทํางานอาสา
และยัง คงทํ า งานอาสา
อย่างต่อเนื#อง

คําถามหลัก
(Main questions)

ช่ ว ยเล่า ถึง เงื# อ นไขหรื อ
มู ล เหตุ จู ง ใจ ที# ทํ า ให้
อาจารย์ ร่ วม ทํ า งา น
อาสา และยังคงทํ างาน
อย่ า งต่ อ เนื# อ งมาจนถึ ง
ปั จจุบนั
ผลหรื อประโยชน์ ที# ผลหรื อประโยชน์ที#ไ ด้ รั บ ช่วยถึงผลหรื อ ประโยชน์
ได้ รั บ จากงานอาสา จากงานอาสา และจาก ที#ได้ จากงานอาสา
และจากการทํ า งาน การทํ า งานอาสาอย่ า ง
อาสาอย่างต่อเนื#อง ต่อเนื#อง

คําถามเพื#อขอรายละเอียด
(Probing questions)
ได้ อย่างไร
- เ งื# อ น ไ ข ที# ทํ า ใ ห้ ส น ใ จ
ทํา งานอาสา, มี อ ะไรเป็ น
แรงบันดาลใจให้ อยากทํา,
อ ะ ไ ร เ ป็ น สิ# ง ที# ทํ า ใ ห้
ตั ด สิ น ใจเข้ ามาทํ า งาน
อาสา เป็ นต้ น
- ประโยชน์ ที ไ ด้ จากงาน
อ า ส า มี อ ะ ไ ร บ้ า ง ,
ประโยชน์ ที# ไ ด้ จากการ
ทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อ ง
มีอะไรบ้ าง

ส่ ว นที 3 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล และการตรวจสอบความ
น่ าเชือถือของข้ อมูล
เนื#องจากการวิจัยในระยะที# 1 เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้ วยวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี ซึ#งในทาง
ปฏิบตั ิจริ งการดําเนินกิจกรรมการวิจัยในขันตอนการเก็
B
บรวบรวมข้ อมูล การจัดกระทําข้ อมูล การวิเคราะห์
ข้ อมูล รวมถึงการตรวจสอบความน่าเชื# อถื อของข้ อมูลนันB มี สภาพลักษณะการดําเนินไปอย่างต่อเนื#อง
เป็ นพลวัต และยืดหยุ่น ปรับเปลี#ยนได้ ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ เงื#อนไขต่างๆ ขณะทําการศึกษา
วิจยั อยู่ในสนามวิจัย กิจกรรมการวิจัยในขันตอนดั
B
งกล่าวยังบูรณาการเชื#อมโยงกันอย่างกลมกลืน ไม่แยก
ขาดเป็ นอิสระออกจากกันได้ ซึ#งในระหว่างการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยจะต้ องทําการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลไปพร้ อมๆกัน ในการวิจัยครังB นี B ผู้วิจัยได้ แบ่งการนําเสนอรายละเอียดของ
แต่ละขันตอน
B
เพื#อความสะดวกของการนําเสนอรายละเอียดต่างๆ และง่ายต่อการทําความเข้ าใจ ดังนี B
3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บรวบรวมข้ อมูล ของการวิ จัยระยะที# 1 ผู้วิจัยทํ าการเก็ บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง มี
ขันตอนการดํ
B
าเนินการ ดังนี B
1. การกํ าหนดเกณฑ์ การคัดเลือ กผู้ให้ ข้อ มูลสําคัญ โดยทําการศึกษาข้ อ มูลทุติยภูมิ จาก
เอกสาร ประวัติสว่ นบุคคล และผลงานต่างๆ รวมถึงเวปไซต์ขององค์กรเกี#ยวกับงานอาสา เพื#อศึกษา
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ข้ อมูลทัว# ไปของกรณีศกึ ษา และทําการกําหนดเกณฑ์สําหรับการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ (Inclusion
Criteria)
2. การเตรี ยมเครื# องมือที#ใช้ ในการวิจัย โดยผู้วิจัยกําหนดประเด็นปั ญหาวิจัยไว้ ในเบื Bองต้ น
และจัดทําเป็ นแนวคําถามเพื#อการสัมภาษณ์เชิงลึก และทําการตรวจสอบคุณภาพของแนวคําถาม โดย
ให้ ผ้ เู ชี#ยวชาญเป็ นผู้ตรวจความตรงเชิงเนื Bอหา ว่าตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยหรื อไม่ นําไปทดลองใช้
จริ งกับบุคคลากรของมหาวิยาลัยภาครัฐ ที#มีคณ
ุ สมบัติตรงกับกรณีศกึ ษาที#ได้ กําหนดไว้ นํามาปรับแนว
คําถามเพื#อพัฒนาทักษะในการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้วิจยั ก่อนนําแนวคําถามไปใช้ ในสถานการณ์ จ ริ ง
พร้ อมทังB ดําเนินการทําหนังสือขอจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ จากสถาบันยุทธศาสตร์ ทางปั ญญาและ
วิจยั มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3. การติดต่อประสานเพื#อขอสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ โดยผู้วิจัยทําการติดต่อประสานกับ
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญที#ตรงตามเกณฑ์ที#กําหนดโดยตรง เพื#อขออนุญาตสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยทําการแนะนํา
ตนเอง รวมทังชี
B แB จงถึ งวัตถุประสงค์ ของการสัมภาษณ์ เหตุผลของการเลือ กผู้ให้ ข้อ มูลสําคัญเพื# อ
สัมภาษณ์ และประโยชน์ที#คาดว่าจะได้ รับจากการวิจัย ทังนี
B B เมื#อได้ รับการตอบรับการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
จึงทําการนัดหมาย วัน เวลา สถาน ในการสัมภาษณ์ หลังจากนันB จึงดําเนินการทําหนังสือขออนุญาต
สัมภาษณ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ไปยังผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ เพื#อทําการ
สัมภาษณ์อย่างเป็ นทางการ ตามวัน เวลา สถานที# ที#ได้ นดั หมายไว้
4. การลงสนามและเก็ บข้ อมูล โดยดําเนินสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ตามเวลา
สถานที# ที#นดั หมายไว้ โดยผู้วิจัยเป็ นผู้สมั ภาษณ์ ด้วยตนเองทุกราย ในขันเริ
B # มต้ นการสัมภาษณ์ เป็ นการ
แนะนํ าตัวผู้สมั ภาษณ์ แนะนํ าวัตถุประสงค์ การวิจัย รวมถึ ง ขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ์
ต่อจากนันจึ
B งเป็ นการซักถามตามแนวการสัมภาษณ์ ที#เตรี ยมไว้ ซึ#งเป็ นคําถามปลายเปิ ดที#เน้ นให้ ผ้ ูให้
ข้ อมูลสําคัญได้ ถ่ายทอดเรื# องราวที#เกี# ยวข้ องกับงานอาสาอย่างเปิ ดกว้ างและยืดหยุ่น และเมื# อทําการ
สัมภาษณ์เสร็ จเรี ยบร้ อย ผู้วิจยั จะทําการถอดเทปที#บนั ทึกเสียงทําการจดบันทึกในลักษณะคําต่อคําเพื#อ
รักษาข้ อมูลให้ เป็ นข้ อมูลที#จริ งมากที#สุด และตรวจสอบว่าข้ อมูลที#ได้ รับยังไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ครอบคลุม
ในประเด็นใดบ้ าง หากพบว่ายังไม่ครอบคลุมประเด็น ผู้วิจัยจะติดต่อกลับไปยังผู้ให้ ข้อมูลสําคัญเพื#อ
สอบถามเพิ#มเติมผ่านการคุยทางโทรศัพท์ หรื อทํา การนัดหมายขอสัมภาษณ์ เพิ#มเติมกับ ผู้ให้ ข้ อมูล
สําคัญอีกครังB หนึง#
3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้ อมูลในการวิจัยครั งB นี B ผู้วิจัยจะทํ าไปพร้ อมกับการเก็ บรวบรวมข้ อมูลและทํ า
หลังจากการเก็บข้ อมูลสิ Bนสุดลง โดยผู้วิจัยจะไม่แยกกระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูลออกจากการวิเคราะห์
ข้ อมูล ซึง# จะทําการเก็บข้ อมูลไปพร้ อมๆกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อนําข้ อมูลมาพิจารณาว่ายังขาดประเด็น
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ใดบ้ าง เพื#อทําการขออนุญาตเก็บข้ อมูลเพิ#มเติมจากกรณีศกึ ษาเพิ#มอีกครังB เพื#อสร้ างข้ อสมมติฐานชั#วคราว
(Work Hypothesis) และเพื#อสร้ างข้ อสรุปเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎี ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ซึง# การวิจยั ครังB นี Bทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของ ไมล์และ ฮูเบอร์ แมน (Miles; & Huberman, 1994:
B
10 - 11) ที#ได้ เสนอแนะถึงขันตอน
B
การจัดการกับข้ อมูลเชิงคุณภาพจากการวิจัยประกอบด้ วย 3 ขันตอน
ดังนี B
1) การลดข้ อมูล (Data Reduction) เป็ นกระบวนการคัดเลือก การทําให้ ข้อมูลอยู่ในรู ปที#
เข้ าใจง่าย การย่อความ และการแปลงข้ อมูลดิบให้ พร้ อมสําหรับการนําไปใช้ ในขันตอนต่
B
อไป การจัด
กระทํากับข้ อมูลด้ วยการลดข้ อมูลนี B รวมถึงก่อนที#จะเริ# มทําการวิจัยก็ต้องมีการวางแผนเกี#ยวกับแนว
ทางการลดข้ อมูลตังแต่
B การระบุกรอบแนวคิดการวิจยั กรณีศกึ ษาที#ต้องการทําวิจยั ปั ญหาการวิจัยและ
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลที#เหมาะสมแล้ ว สิ#งที#ผ้ วู ิจัยกระทําในการลดข้ อมูลคือ การเขียนสรุ ป การให้
รหัส (Coding) การร่างหัวข้ อย่อยที#เกี#ยวข้ อง การจัดกลุม่ การสร้ างหลักในการจําแนกกลุม่ ของข้ อมูล
B มีการ
การเขียนบันทึกเพื#อเตือนความจําหรื อความคิดที#ร่างไว้ กระบวนการเหล่านี Bผู้วิจยั เริ# มกระทําตังแต่
เก็บข้ อมูลในครังB แรกไปจนกว่างานวิจยั ในครังB นันจะสํ
B าเร็ จออกมาเป็ นรายงานฉบับสมบูรณ์
ตัวอย่ างการลงรหัสเพือวิเคราะห์ ข้อมูล: เป็ นกระบวนการทอนข้ อมูลลงภายหลังที#ผ้ วู ิจัยได้
อ่านข้ อมูลที#จดั ระเบียบอย่างละเอียด เพื#อค้ นหาข้ อความที#มีความหมายตรงประเด็นกับคําถามวิจัย ที#ได้
จากการสัมภาษณ์ ทําการกําหนดรหัสแทนความหมายของกลุม่ ข้ อความเหล่านันB ในการลงรหัสของการ
วิจยั ครังB นี B เป็ นการลงรหัสแบบอุปนัย (Inductive coding) โดยไม่มีการกําหนดรหัสไว้ ลว่ งหน้ าเนื#องจาก
จะสร้ างข้ อจํ ากัดของข้ อมูลที# ค้ น พบใหม่ และมี ความน่าสนใจ ข้ อความที#ให้ ความหมายในลักษณะ
คล้ ายกันจะใช้ รหัสที#เหมื อนกัน หลังจากนันB นําชุดข้ อความที#ให้ รหัสเรี ยบร้ อยแล้ วมาเชื#อมโยงและหา
ความสัมพันธ์ รวมเป็ นกลุ่ม ของประเด็ น โดยในการวิ เคราะห์ จะจัด กลุ่มประเภทของข้ อความที# มี
B
สเพื#อวิเคราะห์ข้อมูล ตาม
ความสัมพันธ์ กนั ทางความหมาย ทังนี
B Bผู้วิจยั ได้ แสดงตัวอย่างขันตอนการลงรหั
ภาพประกอบ 17
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คําถาม: การทํางานอาสาเพื#อช่วยเหลือสังคม ของ (ชื#อผู้ให้ ข้อมูล
สําคัญ) มีปัจจัยอะไรบ้ างครับ ที#เป็ นเหมือนเงื#อนไข หรื อสาเหตุของ
การทํางานอาสาอย่างต่อเนื#องมาจนถึงปั จจุบนั
คําตอบ: ถ้ าจะเอาศาสนามาพูดมันก็ถูกเหมือนกันนะ ตัวแบบคือ
ศาสนาพุทธ คําสอนของพระพุทธเจ้า นัน# แหละคือคําสอนทีถ# ูกต้อง
เลย คื อ ตัวแบบ คื อ ต้อ งช่ วยเหลื อ ซึ# งกันและกันช่ วยเหลื อ คนอื #น
ช่วยเหลื อคนทีต# กทุกข์ ได้ยากนะครับ ยิ#งอ่านคําสอนของพุทธเจ้ า
ยิ# ง ซึ งB ใหญ่ ก็ ยิ# ง มาเรี ย นครู มี คํ า ๆนึ ง คํ า ว่ า สุข ภาวะ คํ า ศัพ ท์
ทางด้านจิ ตวิ ทยา คื อ ความสํ าเร็ จ ด้านกาย ด้านใจ ด้านปั ญ ญา
ด้า นสัง คม ถู ก มัHย ครั บ สี #ต ัว เนี Hย ะ เฮ้ ย มี ส มบู ร ณ์ แ ล้ว เนี #ย เรา
มากกว่าเขา การให้ก็เกิ ดขึ,นไง

C2F2_P7L25-27
(ยึดมัน ในคําสอนของศาสนา)

C2F10_P7L28-31
(มีสขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง)

)
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B
สเพื#อวิเคราะห์ข้อมูล
2) การจัดรูปข้ อมูล (Data Display) เป็ นการสร้ างรูปแบบข้ อมูลที#สามารถสือ# สารกับผู้อ่านให้
เข้ า ใจได้ ง่าย ซึ#งเป็ นผลมาจากการเชื# อมโยงและหาความสัม พัน ธ์ รวมเป็ นกลุ่ม ของประเด็น ตาม
ประเด็นปั ญหาวิจยั การจัดรูปข้ อมูลนี Bเกิดขึ Bนนับตังแต่
B ผ้ วู ิจยั เริ# มเก็บข้ อมูล ผู้วิจัยก็เริ# มวางแผนนําเสนอ
ข้ อมูลด้ วยการจัดรูปที#เหมาะสมแก่ผ้ อู ่าน เพื#อช่วยให้ งานน่าสนใจและเข้ าถึงผู้อ่านได้ ง่ายขึ Bน โดยการ
นําเสนอในรูปของการพรรณนา ตาราง และแผนภาพ
3) การร่ างข้ อสรุ ปและการยืนยัน (Conclusion Drawing and Verification) เป็ นการตีความ
การทําความเข้ าใจถึงรูปแบบความสัมพันธ์ ที#เชื# อมโยงกันของข้ อมูลที#ได้ เก็บรวบรวม เพื#อนําไปสูข่ ้ อสรุ ป
ที#ผ้ วู ิจัยได้ นําเสนอรายงานวิจัย โดยเป็ นข้ อสรุ ปที#ได้ รับการตรวจสอบยืนยันถึงความเที#ยงตรงแล้ ว ด้ วย
วิธีการต่างๆ ในการร่ างข้ อสรุ ปและการยืนยันนี B ไมล์ และฮูเบอร์ แมน กล่าวไว้ ว่า บางครั งB นักวิจัยอาจ
วางแผนไว้ คร่าวๆ เมื#อเริ# มต้ นทําวิจยั ข้ อสรุปและการยืนยันจะค่อยๆเด่นชัดมากขึ Bน เมื#อดําเนินการวิจัยไป
เรื# อยๆ ซึ#งในการวิจัยครังB นี Bผู้วิจัยเริ# มต้ นร่ างข้ อสรุ ปตังแต่
B มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลในครั งB แรก และค่อยๆ
พัฒนาข้ อสรุปนันให้
B มีความชัดเจนมากยิ#งขึ Bน เมื#อทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลและได้ รายละเอียดของข้ อมูล
เพิ#มมากขึ Bน
3.3 การตรวจสอบความน่ าเชือถือของข้ อมูล
เมื# อทําการเก็ บรวบรวมข้ อมูลจากกรณีศึกษาเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยได้ ทําการตรวจสอบความ
ถูกต้ องน่าเชื#อถื อของข้ อมูล โดยการตรวจสอบแบบสามเส้ า (Triangulation) ซึ#งทําการตรวจสอบจาก
ข้ อมูลที#มาจากหลายแหล่ง (Data Triangulation) ได้ แก่แหล่งปฐมภูมิหรื อแหล่งบุคคล ซึ#งได้ จากการ

96
สัมภาษณ์กรณีศึกษา แหล่งทุติยภูมิหรื อแหล่งเอกสารซึ#งแสดงถึงรายละเอียดเกี#ยวกับประวัติทวั# ไปของ
กรณีศกึ ษา เพื#อตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลจากทุกแหล่งว่าข้ อมูลมีความเหมือนกันหรื อ ไม่ อย่างไร
นอกจากนันB ยังทําการตรวจสอบโดยใช้ การสอบทานข้ อมูลโดยผู้ให้ ข้อมูลเป็ นผู้ตรวจสอบ (Members
Check) โดยหลังจากการสัมภาษณ์กรณีศกึ ษาในแต่ละรายเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั จะดําเนินการถอดคํา
ให้ สมั ภาษณ์ ทนั ที และส่งให้ กรณีศึกษาที#เป็ นผู้ให้ ข้อมูลได้ พิจารณาตรวจสอบการถอดคําให้ สมั ภาษณ์
ของผู้วิจยั ว่าถูกต้ องหรื อไม่ หากการถอดคําสัมภาษณ์ ไม่ตรง หรื อมีความบิดเบือนจากที#ให้ สมั ภาษณ์ จะ
ได้ ทําการปรับแก้ คําให้ ถกู ต้ อง
นอกจากนันB ผู้วิจัยยังได้ นําแนวคิดทฤษฎี มากกว่า 1 แนวคิดทฤษฎี มาใช้ วิเคราะห์และทํา
ความเข้ าใจกับข้ อมูล โดยในการวิจัยครังB นี Bแนวคิดทฤษฎีที#ผ้ ูวิจัยนํามาใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลที#ได้
รวบรวมจากกรณีศึกษา ประกอบด้ วย แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคม ทฤษฎีโครงสร้ างหน้ าที# ทฤษฎี
ปฏิสงั สรรค์เชิงสัญลักษณ์ และทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจิตสังคม ทังนี
B Bเพื#อให้ ผ้ วู ิจยั สามารถทําความเข้ าใจ
และตีความข้ อมูลที#เกี#ยวข้ องกับการเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา
ของกรณีศกึ ษาได้ อย่างละเอียดลึกซึ Bง พร้ อมทังเป็
B นการยืนยันความสัมพันธ์ ความเชื#อมโยง และความ
เกี#ยวข้ องกันระหว่างปรากฏการณ์ที#ค้นพบได้ อย่างละเอียดลุม่ ลึก
ส่ วนที 4 จริยธรรมในการวิจัย
การวิ จัยครั งB นี B ในขันB ตอนของการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ผู้วิ จัย ทํ าการเก็ บ รวบรวมโดยการ
สัมภาษณ์ เ ชิ งลึกกับกรณี ศึกษา ซึ#ง เป็ นบุ คคลากรที#ทํางานอยู่ในมหาวิ ทยาลัยภาครั ฐ และบุคลากร
มหาวิ ทยาลัยเกษี ยณอายุ ที#อุ ทิศตนทํางานเพื#อสังคม ด้ วยการทํางานอาสาด้ วยตนเอง หรื อทํ างาน
ร่วมกับองค์กรที#ไม่หวังผลกําไร ตังแต่
B [ ปี ขึ Bนไป เป็ นที#ร้ ู จักของบุคคลทัว# ไปว่าเป็ นผู้อุทิศตนทํางานเพื#อ
สังคมอย่างแท้ จริ ง การนําข้ อมูลไปใช้ จึงได้ คํานึงถึงศักดิ;ศรี และคุณค่า รวมถึงผลกระทบที#อาจจะเกิดขึ Bน
โดยในรายงานการวิจัยจะไม่เปิ ดเผยชื#อจริ ง รวมทังสถานที
B
#ปฏิบตั ิงานจริ งของกรณีศึกษา ในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มูลผู้วิ จัยคํา นึงถึง ความยินยอมของผู้ให้ ข้อ มูล โดยการวิ จัยครั งB นี Bผู้วิ จัยดํา เนินการทํ า
หนัง สื อ อธิ บ าย และขอความยิ น ยอมในการเข้ า ร่ ว มงานวิ จั ย (ตามใบรั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย
หมายเลขรับรอง SWUEC/E-119/2559) ซึง# อธิบายรายละเอียดเกี#ยวกับ วัตถุประสงค์การวิจัย ขันตอน
B
ต่างๆของการวิจยั การเก็บรักษาข้ อมูลเป็ นความลับ การตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ ของข้ อมูลที#
เปิ ดเผย การตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อ มูลที#ให้ นกั วิจัยไปก่อ นการวิเคราะห์ และพิมพ์ เผยแพร่ สู่
สาธารณะ ตลอดจนการนําผลการวิจัยไปใช้ และในระหว่างการสัมภาษณ์ ผ้ วู ิจัยจะขออนุญาตบันทึก
รายละเอี ยดจากการสัมภาษณ์ และบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ การขอให้ กรณี ศึกษาช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้ องของข้ อมูล การมีสิทธิ; ตอบหรื อไม่ตอบคําถามของผู้วิจัย รวมทังเปิ
B ดโอกาสให้ กรณีศกึ ษา
ได้ ซกั ถามสิ#งที#เป็ นข้ อสงสัยเพิ#มเติมจนเข้ าใจและให้ เวลาในการคิดทบทวนก่อนตัดสินใจตอบคําถาม
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พร้ อมทังB ชี แB จงว่า ผลการวิจัย จะถูกนํา เสนอในภาพรวม และข้ อ มูลทังหมดใช้
B
เ พื#อ ประโยชน์ ในเชิ ง
วิชาการเท่านันB
ระยะที 2 รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อ การคงอยู่ในการทํางาน
อาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ
การวิจยั ระยะที# 2 มีวตั ถุประสงค์ เพื#อพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรม
อาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ และเพื#อศึกษาความ
ไม่แปรเปลีย# นของตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคง
อยู่ ใ นการทํ า งานอาสา ของบุ ค ลากรมหาวิ ย าลัย ภาครั ฐ ระหว่ า งกลุ่ม บุ ค ลากรที# ทํ า งานอยู่ ใ น
มหาวิทยาลัย และกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ มีวิธีดําเนินการวิจยั ดังนี B

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรคือ กลุม่ บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลัย และกลุม่
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ ของมหาวิทยาลัยภาครัฐที#มีที#ตงอยู
ั B ใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง
ได้ แก่ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4) มหาวิท ยาลัย ศิลปากร 5) จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย 6) มหาวิ ทยาลัย มหิดล 7) มหาวิ ท ยาลัย
รามคํ า แหง 8) สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ หารศาสตร์ 9) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทร์ เกษม
10) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั
ทา 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา 15) สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน 16) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี 17) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าพระนครเหนื อ 18) สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณ ทหารราดกระบั ง
19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ และ20) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษ์ ภวู นารถ รวมทังหมดประมาณ
B
56,998 คน ประกอบด้ วย กลุม่ บุคลากรที#ทํางานใน
มหาวิ ท ยาลัย จํ า นวน 50,006 คน กลุ่ม บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย เกษี ย ณอายุ จํ า นวน 6,995 คน
(ข้ อมูล ณ ปี การศึกษา 2557)
กลุม่ ตัวอย่าง คือบุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลัย และบุ คลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ
ของมหาวิทยาลัยภาครั ฐที#มีที#ตงั B อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร การกําหนดกลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจัยกําหนด
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามข้ อเสนอของ ไคล์ (Kline. 2005) ที#กล่าวว่าสําหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้ าง ขนาดตั ว อย่ า งควรอยู่ ร ะหว่ า ง 10-20 คน ต่ อ หนึ# ง ตั ว แปรสัง เกต ทั งB นี B ในรู ป แบบ
ความสัมพันธ์ (Model) การวิจยั ครังB นี B มีจํานวนตัวแปรสังเกต จํานวน 21 ตัวแปร ดังนันB ขนาดตัวอย่าง
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ที#เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 210-420 คน โดยการวิจัยครั งB นี Bผู้วิจัยกําหนดให้ 1 ตัวแปรสังเกตต่อกลุ่ม
ตัวอย่าง 15-20 คน และทําการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชันB (Stratified random sampling) โดยกําหนดให้
มหาวิทยาลัยภาครัฐเขตกรุงเทพมหานคร เป็ นหน่วยการสุม่ แล้ วทําการจําแนกมหาวิทยาลัยออกเป็ น 3
กลุม่ คือ กลุม่ มหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิม กลุม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี และกลุม่
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สุม่ เลือกมหาวิทยาลัยกลุม่ ละ 2 แห่ง และคํานวณหาขนาดตัวอย่างตามสัดส่วน
ประชากรของมหาวิทยาลัยนันๆ
B ในขันตอนของการวิ
B
เคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ แบ่งกลุม่ ย่อยสําหรับการ
วิเคราะห์ออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนันB จึงได้ ตวั อย่างรวมทังหมดอยู
B
่ระหว่าง 630-840 คน รายละเอียดของ
จํานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างแยกรายมหาวิทยาลัยที#ได้ จากการสุม่ แสดงตามตาราง 2 ทังนี
B B ใน
การเก็ บ รวบรวมข้ อมูล จะทํ าการเก็ บ จากแบบสอบถาม เป็ น 1.5 เท่า ของขนาดตัว อย่า งในกลุ่ม
บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และเป็ น 2 เท่า ของขนาดตัวอย่างในกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัย
เกษียณอายุ เพื#อชดเชยกรณีที#อตั ราการตอบกลับและเพื#อคัดแยกแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างที#ไม่
ตรงตามคํานิยามของการคงอยูใ่ นงานอาสา โดยกลุม่ ตัวอย่างต้ องทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง ไม่น้อย
กว่า 1 ปี
ตาราง 2 แสดงจํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ที#ใช้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
จํานวนกลุม่ ตัวอย่างจริ ง (คน)
จํานวนประชากร (คน)
รวมกลุม่
กลุม่ ก่อน
กลุม่
กลุม่ ก่อน
กลุม่
มหาวิทยาลัย
ตัวอย่าง
เกษียณอายุ เกษียณอายุ เกษียณอายุ เกษียณอายุ ทังหมด
B
(คน)
กลุม่ มหาวิทยาลัยเดิม (สัดส่วนร้ อยละ 75 ของประชากร)
. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4,960
750
128
156
284
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5,833
680
142
144
286
กลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ (สัดส่วนร้ อยละ 10 ของประชากร)
1. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์ เกษม
647
125
20
17
37
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
1,339
203
31
25
56
กลุม่ มหาวิทยาลัยด้ านเทคโนโลยี (สัดส่วนร้ อยละ 15 ของประชากร)
1. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1,848
156
32
22
54
2. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
2,198
180
33
26
69
รวมทังหมด
B
19,825
2,094
390
386
776

หมายเหตุ: กลุม่ ก่อนเกษียณอายุ หมายถึง กลุ่มบุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลัย, กลุ่มเกษี ยณอายุ หมายถึง กลุ่ม
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ
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เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื# องมือที#ใช้ ในการวิจัยครังB นี B มีจํานวน 7 ชุด ประกอบด้ วย ชุดที# 1 เป็ นแบบสอบถามลักษณะ
ทางชี วสังคมและภูมิหลัง ชุดที# 2 - 7 เป็ นแบบวัดเกี#ยวกับตัวแปรที#ศึกษาความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของ
พฤติ กรรมอาสา ที# ส่งผลต่อการคงอยู่ ในการทํ างานอาสา ของบุ คลากรมหาวิ ทยาลัยภาครั ฐ โดยมี
รายละเอียดดังนี B
1. ข้ อมูลทัวไป ถามเกี#ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหน่งทางวิชาการ เป็ นต้ น
ผลการวิจยั ในส่วนนี Bใช้ วิเคราะห์บรรยายลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวอย่ าง แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง
(0) เพศ
 ชาย
 หญิง
(00) อายุ............ปี
(000) ศาสนา
 พุทธ  คริ สต์  อิสลาม  อื#นๆ (กรุณาระบุ)..........................
2. แบบวัดการคงอยู่ในการทํางานอาสา เป็ นแบบวัดที#ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ Bน โดยดัดแปลงมา
จากแบบวัดของ ฮอย และคนอื# นๆ (Hoye; et al. 2008) นํามาปรับภาษาและสร้ างข้ อคําถามเพิ#มให้
เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัย ทําการวัดใน 2 องค์ ประกอบ ได้ แก่ 1) ระยะเวลาที#ทํางานอาสา และ2)
ความตังใจที
B #จะคงอยูใ่ นงานอาสา ลักษณะของแบบวัดองค์ประกอบที# 1 เป็ นมาตราประเมินรวมค่า 5 ระดับ
ตังแต่
B ไม่เคยทําเลย (0 คะแนน) ถึง ทําต่อเนื#องมากกว่า 5 ปี (4 คะแนน) ลักษณะของแบบวัดองค์ประกอบ
ที# 2 เป็ นมาตราประเมิ นรวมค่า 6 ระดับ ตังแต่
B ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึง จริ งที#สุด (5 คะแนน) จํานวน
ทังหมด
B
19 ข้ อคํ าถาม โดยมี ค่าความเชื# อมั#น (Reliability) ของแบบวัดทังB ฉบับ เท่ากับ 0.93 และมี ค่า
นํ Bาหนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ อ อยูร่ ะหว่าง 0.51-0.89 การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจาก
ผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที#มีการคงอยู่ในการทํางานอาสามากกว่าผู้ตอบแบบวัดที#
ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า

100
ตัวอย่ าง แบบวัดการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา
ระยะเวลาทีทาํ งานอาสา
ก. ร่วมกิจกรรมกับกลุม่ ชมรม องค์กร เพื#อจัดหาอุปกรณ์ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย/ผู้ตกทุกข์ได้ ยาก
ไม่เคยทําเลย

ทําต่อเนื#องน้ อยกว่า 1
ปี

ทําต่อเนื#อง 1-2 ปี

ทําต่อเนื#อง 3-4 ปี

ทําต่อเนื#องมากกว่า 5 ปี

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

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

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

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

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

ความตัง? ใจทีจะคงอยู่ในงานอาสา
ข. แม้ วา่ ท่านจะย้ ายไปอยูท่ ี#ไหนก็ตาม ท่านก็จะยังคงหาโอกาสทํางานอาสาสมัครอยูเ่ หมือนเดิม
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที#สดุ
..................... .................... ........................ ........................ ......................... ......................
.
.
.
...

3. แบบวัดพฤติกรรมอาสา เป็ นแบบวัดที#ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ Bนโดยสร้ างข้ อคําถามขึ Bนจากการ
ประมวลเอกสารที#เกี# ยวกับการทํางานอาสา และจากนิยามความหมายของพฤติกรรมอาสา ร่ วมกับ
ดัดแปลงข้ อคําถามจากแบบวัดของ กิลเลท และคณะ (Gillath; et al. 2005) และแบบวัดของ ซาฮา
(Zaha. 2010) ทํ า การวั ด ใน 4 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ประสบความทุ ก ข์ ย าก
2) การช่ วยเหลือบริ การผู้อื# นที# ไม่ ใช่ บุ คคลที# ร้ ู จัก 3) กิ จกรรมที# เกี# ยวข้ อ งกับการแก้ ไขปั ญหาสังคม
และ4) กิจกรรมที#เกี#ยวข้ องกับการสร้ างการมีสว่ นร่ วม ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตราประเมินรวมค่า 5
ระดับ จาก ไม่เคยทําเลย (0 คะแนน) ถึง ทําปี ละ 7 ครังB ขึ Bนไป (4 คะแนน) จํานวนทังหมด
B
15 ข้ อคําถาม
โดยมีค่าความเชื#อมั#น (Reliability) ของแบบวัดทังฉบั
B บ เท่ากับ 0.95 และมีค่านํ Bาหนักองค์ประกอบของ
ข้ อคําถามรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.68-0.96 การแปลความหมายของคะแนนพิจารณาจาก ผู้ตอบแบบวัดที#
ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที#มีพฤติกรรมอาสามากกว่าผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
ตัวอย่ าง แบบวัดพฤติกรรมอาสา
การช่ วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ ยาก
ก. ร่วมบริ จาคเงิน/สิง# ของต่างๆ ผ่านบุคคล/กลุม่ /องค์กร เพื#อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย /ผู้ตกทุกข์ได้
ยาก
ไม่เคยทําเลย
.........................

ทําปี ละ 1-2 ครังB
.........................

ทําปี ละ 3-4 ครังB
.........................

ทําปี ละ 5-6 ครังB
.........................

ทําปี ละ 7 ครังB ขึ Bนไป

.........................
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การช่ วยเหลือบริการผู้อ นื ทีไม่ ใช่ บุคคลทีร้ ูจัก
ข. ร่วมเป็ นอาสาสมัคร เพื#อเยี#ยมหรื อให้ กําลังใจแก่ผ้ ตู กทุกข์ได้ ยาก เช่น ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สงู อายุ
เป็ นต้ น
ไม่เคยทําเลย
.........................

ทําปี ละ 1-2 ครังB
.........................

ทําปี ละ 3-4 ครังB
.........................

ทําปี ละ 5-6 ครังB
.........................

ทําปี ละ 7 ครังB ขึ Bนไป

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

กิจกรรมทีเกียวข้ องกับการสร้ างการมีส่วนร่ วม
ค. เข้ าร่ วมรณรงค์ในกิจกรรมเกี#ยวกับการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ#งแวดล้ อม เช่น ลดโลกร้ อน การ
ปลูกป่ า ลดการใช้ พลังงาน เป็ นต้ น
ไม่เคยทําเลย
ทําปี ละ 1-2 ครังB
......................... .........................

ทําปี ละ 3-4 ครังB
.........................

ทําปี ละ 5-6 ครังB
.........................

ทําปี ละ 7 ครังB ขึ Bนไป

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

กิจกรรมทีเกียวข้ องกับการแก้ ไขปั ญหาสังคม
ง. เข้ าร่ วมกิ จกรรมรณรงค์ ให้ บุคคลร่ วมบริ จาคเงินหรื อสิ#งของ เพื#อ ช่วยเหลือ ผู้เดือดร้ อน หรื อ ด้ อ ย
โอกาสในสัง คม เช่ น ผ้ าป่ าการศึก ษา ร่ ว มพัฒ นาโรงเรี ย นในถิ# นทุรกันดาร ค่ายพัฒนาท้ อ งถิ# น
เป็ นต้ น
ไม่เคยทําเลย
.........................

ทําปี ละ 1-2 ครังB
.........................

ทําปี ละ 3-4 ครังB
.........................

ทําปี ละ 5-6 ครังB
.........................

ทําปี ละ 7 ครังB ขึ Bนไป

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

4. แบบวัดสุ ขภาวะ เป็ นแบบวัดที#ผ้ วู ิจัยสร้ างขึนB ตามแนวคิดสุขภาพที#มีความหมายใน
เชิ งบวก โดยให้ ความสําคัญกับพฤติกรรมของบุคคล ที#ตอบสนองต่อ สุขภาวะของตนในทุกมิติ เป็ น
แนวคิดหลัก ร่ วมกับการศึกษาแบบวัดของ ลักขณา ศิรถิ รกุล (2550) และแบบวัดของ เสาวนีย์ ฤดี
(2554) นํ า มาปรั บ ภาษา และสร้ างข้ อ คํ า ถามให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทการวิ จั ย ทํ า การในวัด 4
องค์ประกอบ คือ 1) สุขภาวะทางกาย 2) สุขภาวะทางจิต 3) สุขภาวะทางสังคม และ4) สุขภาวะทาง
ปั ญญา ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึง จริ งที#สุด
(5 คะแนน) เกณฑ์การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ กรณีเป็ นข้ อคําถามทางบวก ให้ คะแนน
จาก 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก จริ งที#สดุ ถึง ไม่จริ งเลย และกรณีเป็ นข้ อคําถามทางลบ ให้ คะแนน 0, 1,
2, 3, 4 และ 5 จาก จริ ง ที#สุด ถึง ไม่ จริ งเลย จํ า นวนทังหมด
B
16 ข้ อ คํา ถาม โดยมี ค่าความเชื# อ มั#น
(Reliability) ของแบบวัดทังฉบั
B บ เท่ากับ 0.91 และมีคา่ นํ Bาหนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ อ อยู่
ระหว่าง 0.53-0.91 การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจาก ผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมมากแสดง
ว่าเป็ นผู้ที#มีสขุ ภาวะดีกว่าผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
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ตัวอย่ าง แบบวัดสุขภาวะ
สุขภาวะทางกาย
ก. ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที#ผา่ นมา ท่านรู้สกึ ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่
ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง

จริ ง

จริ งที#สดุ

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

สุขภาวะทางจิต
ข. ท่านรู้สกึ ว่าการทําสิง# ใหม่ๆในแต่ละวัน ทําให้ ชีวิตไม่นา่ เบื#อ
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่
ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง

จริ ง

จริ งที#สดุ

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

สุขภาวะทางสังคม
ค. ท่านจัดสรรเวลาพักผ่อนหรื อทํางานอดิเรกร่วมกับเพื#อน หรื อครอบครัวได้
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่
ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ ง

จริ งที#สดุ

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

สุขภาวะทางปั ญญา
ง. ท่านยอมรับจุดเด่นและจุดด้ อยของตนเอง
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่
จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

จริ ง

จริ งที#สดุ

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

5. แบบวัดแรงจูงใจอาสา เป็ นแบบวัดที#ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ Bน โดยดัดแปลงมาจากแบบวัดของ
โยซิกะ; เบราห์; และแอสคราฟ (Yoshika; Brown; & Ashcraft. 2007) ซึ#งเป็ นแบบวัดที#ประยุกต์มา
จากแบบวัด VIF ของ เคลรี# และคนอื#นๆ (Clary; et al. 1998) นํามาปรับภาษา และสร้ างข้ อคําถามเพิ#ม
ให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของงานวิ จั ย ในการวัด แรงจู ง ใจอาสา แบ่ ง การวัด เป็ น 4 องค์ ป ระกอบ
ได้ แก่ 1) การให้ คุณค่า (Value) 2) การเข้ าสังคม (Social) 3) การทําความเข้ าใจ (Understand) และ
การสนองความต้ องการของตนเอง (Enhancement) และ 4) การปกป้องตนเอง (Protective) ลักษณะ
ของแบบวัดเป็ นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึง จริ งที#สดุ (5 คะแนน)
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เกณฑ์การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ กรณีเป็ นข้ อคําถามทางบวก ให้ คะแนนจาก 5, 4, 3,
2, 1 และ 0 จาก จริ งที#สดุ ถึง ไม่จริ งเลย และกรณีเป็ นข้ อคําถามทางลบ ให้ คะแนน 0, 1, 2, 3, 4 และ 5
จาก จริ งที#สดุ ถึง ไม่จริ งเลย จํานวนทังหมด
B
19 ข้ อคําถาม โดยมี ค่าความเชื#อมั#น (Reliability) ของแบบ
วัดทังฉบั
B บ เท่ากับ 0.94 และมีคา่ นํ Bาหนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ อ อยู่ระหว่าง 0.50-0.90 การ
แปลความหมายคะแนนพิจารณาจาก ผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที#มีแรงจูงใจ
อาสาสูงกว่าผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
ตัวอย่ าง แบบวัดแรงจูงใจอาสา
การให้ คุณค่ า
ก. ท่านมีความห่วงใยผู้ที#ด้อยโอกาส
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่
จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

จริ ง

จริ งที#สดุ

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

การเข้ าสังคม
ข. ท่านปรารถนาที#จะได้ แลกเปลีย# นพูดคุยกับเพื#อนๆ ด้ วยการเข้ าร่วมทํากิจกรรมอาสา
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่
ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ ง

จริ งที#สดุ

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

การทําความเข้ าใจและการสนองความต้ องการของตนเอง
ค. การทํากิจกรรมอาสาเปิ ดโอกาสให้ ทา่ นเห็นสิง# ต่างๆ ในมุมมองใหม่ๆ
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่
ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง

จริ ง

จริ งที#สดุ

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

การปกป้องตนเอง
ง. การร่วมทํากิจกรรมอาสา เป็ นวิธีที#ทา่ นใช้ เพื#อหลีกหนีปัญหาต่างๆ
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่
ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง

จริ ง

จริ งที#สดุ

........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................
.
.
.
.
.
.
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6. แบบวั ด ทุ น ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก ผู้ วิ จั ย ได้ นํ าแบบวั ด Psychological Capital
Questionnaire: PCQ ของ ลูธานส์ และคนอื#นๆ (Luthans; Youssef; & Avolio. 2007; Luthans; et al.
2007) มาปรั บ ใช้ โดยทํ า การปรั บ ภาษาให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของงานวิ จั ย แบ่ ง การวั ด เป็ น 4
องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ 1) ความหวัง 2) การรั บรู้ ความสามารถของตนเอง 3) การมองโลกในแง่ดี
และ4) ความหยุ่ น ตัว ลัก ษณะของแบบวัด เป็ นมาตรประเมิ น รวมค่ า 6 ระดับ จาก ไม่ จ ริ ง เลย
(0 คะแนน) ถึง จริ งที#สุด (5 คะแนน) เกณฑ์ การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ กรณี เป็ นข้ อ
คําถามทางบวก ให้ คะแนนจาก 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก จริ งที#สดุ ถึง ไม่จริ งเลย และกรณีเป็ นข้ อ
คําถามทางลบ ให้ คะแนน 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 จาก จริ งที#สุด ถึง ไม่จริ งเลย จํานวนทังหมด
B
20 ข้ อ
คํา ถาม โดยมี ค่าความเชื# อ มั#น (Reliability) ของแบบวัด ทังB ฉบับ เท่า กับ 0.95 และมี ค่า นํ าB หนัก
องค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ อ อยู่ระหว่าง 0.74-0.87 การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจาก
ผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที#มีทุนทางจิตวิทยาสูงกว่าผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนน
รวมน้ อยกว่า
ตัวอย่ าง แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ความหวัง
ก. ปั จจุบนั ท่านรู้สกึ ว่าตนเองมีพลังที#จะทํางาน เพื#อให้ ไปถึงเป้าหมายที#ตงไว้
ั B ได้
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่
ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ ง
.........................

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

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

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

การมองโลกในแง่ ดี
ข. ในการดําเนินชีวิต ย่อมมีสงิ# ที#ผิดพลาดเกิดขึ Bนในชีวิตได้ เสมอ
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่
ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
.........................

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

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

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

จริ งที#สดุ

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

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

จริ ง

จริ งที#สดุ

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

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

การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ค. ท่านมัน# ใจว่าสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที#เกิดกับท่านหรื อคนรอบข้ างเพื#อหาทางแก้ ไข
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่
ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที#สดุ
จริ ง
.........................

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

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

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

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

.........................
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ความหยุ่นตัว
ง. ท่านสามารถจัดการกับความเครี ยดในการดําเนินชีวิตได้ ดี
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่
ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
.........................

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

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

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

จริ ง

จริ งที#สดุ

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

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

7. แบบวัดการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม เป็ นแบบผู้วิจยั สร้ างข้ อคําถามจากการประมวล
เอกสารจากเกี# ยวกับการสนับสนุนทางสังคม ของ เซฟเฟอร์ , คอยน์ และ ลาซารัส (Scaefer; Coyne; &
Lazarus. 1981) เป็ นแนวคิดหลัก ประกอบกับการศึกษาแบบวัดของ สูเหยียน เหว่ย และคนอื#นๆ (Xueyan
Wei; et al. 2009) โดยสร้ างข้ อคําถามให้ เหมาะสมกับบริ บทของงานวิจัยในการวัดการรับรู้ การสนับสนุน
ทางสังคม จากครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่ วมงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ทําการวัดใน 3 องค์ ประกอบ
ได้ แก่
1) การสนับสนุนด้ านอารมณ์ 2) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และ3) การสนับสนุนด้ าน
ทรัพยากร ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริ งเลย (0 คะแนน) ถึง จริ งที#สดุ
(5 คะแนน) เกณฑ์การให้ คะแนนแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ กรณีเป็ นข้ อคําถามทางบวก ให้ คะแนน
จาก 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 จาก จริ งที#สดุ ถึง ไม่จริ งเลย และกรณีเป็ นข้ อคําถามทางลบ ให้ คะแนน 0, 1,
2, 3, 4 และ 5 จาก จริ งที#สุด ถึ ง ไม่จ ริ งเลย จํ านวนทังหมด
B
12 ข้ อ คํ าถาม โดยมี ค่าความเชื# อมั#น
(Reliability) ของแบบวัดทังฉบั
B บ เท่ากับ 0.93 และมีค่านํ Bาหนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ อ อยู่
ระหว่าง 0.53-0.95 การแปลความหมายคะแนนพิจารณาจาก ผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมมากแสดง
ว่าเป็ นผู้ที#ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูงกว่าผู้ตอบแบบวัดที#ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
ตัวอย่ าง แบบวัดการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนด้ านอารมณ์
ก. ครอบครัวแสดงความภาคภูมิใจที#ทา่ นได้ ทํากิจกรรมอาสา
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่
ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
.........................

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

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

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

จริ ง

จริ งที#สดุ

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

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

การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่ าวสาร
ข. ท่านร่วมแลกเปลีย# นข้ อมูลข่าวสารเกี#ยวกับการทํากิจกรรมอาสากับเพื#อน
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่
ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ ง
.........................

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

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

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

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

จริ งที#สดุ
.........................
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การสนับสนุนด้ านทรัพยากร
ค. ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการจัดเตรี ยมสิง# ต่างๆที#จําเป็ นสําหรับการทํากิจกรรมอาสาของท่าน
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่
ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที#สดุ
จริ ง
.........................

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

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

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

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

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

การสร้ างและการวิเคราะห์ คุณภาพเครื องมือ
ผู้วิจยั ทําการสร้ างเครื# องมือวัดตัวแปร และทําการหาคุณภาพเครื# องมือ วัด ประกอบด้ วย 1)
การหาคุณภาพเครื# องมือวัดรายข้ อ ด้ วยการหาค่าความตรงเชิงเนื Bอหา และค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ 2)
การหาคุ ณ ภาพเครื# อ งมื อ วัด ทังB ฉบับ ด้ ว ยการหาค่า ความเชื# อ มั#น และค่า ความเที# ย งตรง โดยมี
รายละเอียดดังนี B
1. ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎี งานวิจัยที#เกี#ยวข้ อง และทําการศึกษาบริ บทจริ งจากการสัมภาษณ์
กรณีศกึ ษา เพื#อทําความเข้ าใจความหมายของตัวแปรที#แท้ จริ งและตรงตามทฤษฎี เพื#อนํามากําหนด
เป็ น
ตัวแปร และนําข้ อมูลมาประกอบการสร้ างข้ อคําถาม โดยในการสร้ างข้ อคําถาม ผู้วิจัย
B
สร้ างขึ Bนเอง บางแบบวัดมี การประยุกต์ จากแบบวัดของนักวิจัยที#ได้ ดําเนินการวิจัยมาแล้ วทังในและ
ต่างประเทศ โดยสร้ างข้ อคําถามทุกแบบวัดบนพื Bนฐานที#ตรงกับบริ บทของการวิจยั
2. การสร้ างข้ อคําถามวัดตัวแปรตามนิยามปฏิ บตั ิการ กรณีที#เป็ นการสร้ างเครื# องมือวัดขึ Bน
ใหม่ กรณีเป็ นตัวแปรที#มีเครื# องมือวัดมาตรฐานสอดคล้ องกับนิยามปฏิบตั ิการ ผู้วิจัยนําเครื# องมือมา
ปรับให้ เหมาะสมกับสภาพบริ บทของการศึกษาในครังB นี B ส่วนเครื# องมือที#เป็ นภาษาต่างประเทศ ผู้วิจัย
ได้ แปลเป็ นภาษาไทยและนําข้ อคําถามเสนอต่อ อาจารย์ ที#ปรึ กษาและอาจารย์ที#ปรึ กษาร่ วม เพื#อขอ
คําแนะนําด้ านคําชัดเจนของภาษา ความถูกต้ อง และความครอบคลุมเหมาะสมของข้ อคําถาม แล้ ว
นํามาปรับปรุงแก้ ไขพัฒนาเป็ นเครื# องมือฉบับร่าง
3. การหาค่าความเที#ยงตรงเชิงเนื Bอหา (Content Validity) โดยนําแบบวัดให้ ผ้ ทู รงเชี#ยวชาญ
จํานวน 6 คน (รายนามผู้เชี#ยวชาญแสดงในภาคผนวก ก) ประกอบด้ วย ผู้เชี# ยวชาญด้ านพฤติกรรม
ศาสตร์ จํ า นวน 2 ท่า น ผู้เ ชี# ยวชาญด้ า นการวัด และประเมิ นผล จํ า นวน 1 ท่า น ผู้เ ชี# ย วชาญด้ า น
สาธารณสุข จํานวน 2 ท่าน และผู้เชี#ยวชาญด้ านจิตวิทยา จํานวน 1 ท่าน เป็ นผู้ตรวจสอบการใช้ ภาษา
ความถูกต้ อง ความครอบคลุมของข้ อความตามนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปร หลังจากผู้เชี#ยวชาญได้
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื Bอหา และให้ ความเห็น ข้ อเสนอแนะ รวมทังแนวการปรั
B
บแก้ ข้อ คําถามให้ มี
ความสมบูรณ์ตรงตามนิยามปฏิบตั ิการของตัวแปรมากยิ#งขึ Bน เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยจึงนําแบบวัดมาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) แล้ วคัดเลือกข้ อคําถามที#มีค่า
IOC เท่า กับ หรื อ มากกว่า 0.50 (อรพิ น ทร์ ชู ช ม. 2545) และทํ า การรวบรวมประเด็ น ข้ อ คิ ด เห็ น
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ข้ อเสนอแนะ แนวการปรับแก้ จากผู้เชี#ยวชาญ มาทําการปรับแก้ ข้อคําถามของแต่ละแบบวัดให้ มีความ
สมบูรณ์ และทําการรวมข้ อคําถามที#ถามในประเด็นเดียวกันรวมเข้ าด้ วยกัน แล้ วจึงนําแบบวัดที#ผ่าน
การปรับปรุงไปทดลองใช้ กับกลุม่ ตัวอย่างที#มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตั วอย่างในการวิจัยครังB นี B เพื#อ
ทําการหาค่าความเชื#อมัน# ของแบบวัด
4. การหาคุณภาพรายข้ อ และค่าความเชื#อมั#นของแบบวัด โดยผู้วิจัยนําแบบวัดที# ผ่านการ
ตรวจสอบความเที#ยงตรงเชิงเนื Bอหาแล้ วไปทดลองใช้ (try out) กับบุคลากรมหาวิทยาลัย ที#มีลกั ษณะ
ใกล้ เ คี ย งกั บ กลุ่ม ตัว อย่ า ง จํ า นวน 100 คน เพื# อ ทํ า การหาค่ า อํ า นาจจํ า แนกรายข้ อ โดยการหา
ความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อคําถามรายข้ อ กับคะแนนรวมของแบบวัดแต่ละองค์ประกอบ แล้ วพิจารณาผล
ควบคูก่ บั การพิจารณาเนื Bอหาเพื#อปรับข้ อความ หากเป็ นข้ อคําถามที#มีค่าอํานาจจําแนกตํ#า และถ้ าหาก
ตัดข้ อคําถามข้ อนี Bออกไปก็จะทําให้ ไม่กระทบโครงสร้ างของแบบตามทฤษฎีหรื อนิยามปฏิบตั ิการแล้ ว ก็
จะพิจารณาตัดข้ อคําถามข้ อนันออกไป
B
โดยใช้ สูตรสัมประสิทธิ; สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั โดยจะเลือก
เฉพาะที#มีความสัมพันธ์ กบั คะแนนรวมเป็ นบวกและมีค่าตังแต่
B 0.30 มาใช้ เป็ นข้ อคําถาม และทําการหา
ค่าความเชื#อมั#น (Reliability) ของแบบวัดทังB ฉบับและรายองค์ ประกอบ โดยหาค่าสัมประสิทธิ; แอลฟ่ า
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ#งค่าความเชื# อ มั#นของแบบวัดที#ยอมรั บได้ ต้ องมี ค่า 0.70 ขึนB ไป
(รายละเอียดตามภาคผนวก)
5. การหาความเที# ย งตรงเชิ ง โครงสร้ าง โดยผู้ วิ จัย ใช้ การวิ เ คราะห์ อ งค์ ประกอบยื น ยัน
(Confirmatory Factor Analysis) การตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้ าง พิจารณาจากความกลมกลืน
ระหว่างโมเดลการวัดที#สร้ างขึนB กับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ ใช้ ดัชนีความกลมกลืนได้ แก่ ค่าไคสแควร์ ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิ ติ หรื อสัดส่วนไคสแควร์ ต่อค่าองศาความเป็ นอิ สระมีค่าไม่เกิ น 5 ซึ#งแสดงว่าโมเดลมี
ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เป็ นอย่างดี นอกจากนันยั
B งมีดชั นีอื#นที#ใช้ ร่วมในการพิจารณาได้ แก่
ค่า Comparative Fit index (CFI) มีค่าเท่ากับหรื อ สูงกว่า 0.90 ค่า Goodness of Fit Index (GFI) มีค่า
เท่ากับหรื อสูงกว่า 0.90 ค่า Normed Fit Index (NFI) มี ค่าเท่ากับหรื อสูงกว่า 0.90 ค่า Root Mean
Square Error of Approximation (RMSEA) ควรมีค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.08 ค่า Standardized Root
Mean Square Residual (SRMR) ควรมีค่าไม่เกิน 0.10 (Kline. 2005) สําหรับเกณฑ์การพิจารณาความ
เที#ยงตรงเชิ งโครงสร้ าง พิจ ารณาจากค่าสัมประสิทธิ; องค์ ประกอบมี นัยสําคัญทางสถิ ติที# ระดับ 0.05
(Hair; et.al. 2010) และค่าสัมประสิทธิ; คะแนนมาตรฐานมีค่าไม่เกิน 1 (Schumacker; & Lomax. 2004)
และค่าสัมประสิทธิ; องค์ประกอบคะแนนมาตรฐานควรสูงกว่า 0.30 (Tabachnick; & Fidell. 2007) ทํา
การตรวจสอบความตรงเชิ งลู่เข้ า (Convergent validity) ซึ#งแสดงถึงข้ อ คําถามหรื อตัวชี วB ัดในเรื# อ ง
เดียวกันควรมี ความแปรปรวนร่ วมอธิ บายโดยองค์ ประกอบเดียวกันสูง โดยพิจารณาจากค่านํ Bาหนัก
องค์ ประกอบมาตรฐานที#มีต่อตัวแปรแฝงเดียวกัน ( Average variance extracted: AVE) ที#สงู เกินกว่า
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0.50 ขึนB ไป แสดงว่ารู ปแบบการวัดมี ความตรงเชิ งลู่เข้ าดี และทํ าการตรวจสอบความเที# ยงตรงเชิ ง
โครงสร้ าง ซึ#งเป็ นค่าที#สะท้ อนว่าชุดของตัวแปรสังเกตได้ สามารถวัดตัวแปรแฝงที#เป็ นโครงสร้ างได้ ดี
เพียงใด โดยค่าที#ได้ ควรไม่น้อยกว่า 0.70 จึงจะบ่งชีวB ่ามี ความเที#ยงตรงเชิ งโครงสร้ างสูง (Hair et al.
2010) ผลการหาค่าคุณภาพเครื# องมือดังกล่าวแสดงรายละเอียดตามตาราง 3
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Factor analysis) ของแบบวัดตัวแปร

แบบวัด

จํานวน
ข้ อ

15
4

Factor loading

Construct
reliability: CR

Average
variance
extracted: AVE

0.51 – 0.75
0.78 – 0.89

0.92
0.91

0.50
0.72

X. การคงอยู่ในการทํางานอาสา
- ระยะเวลาที#ทํางานอาสา
- ความตังใจคงอยู
B
ใ่ นงานอาสา

F2 =427.52, df=126, P=0.00, RMSER=0.064, SRMR=0.055, GFI=0.93, CFI=0.98, NFI=0.98
Y. พฤติกรรมอาสา
- ช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก
- ช่วยเหลือบริ การผู้อื#นที#ไม่ร้ ู จกั
- กิจกรรมแก้ ไขปั ญหาสังคม
- กิจกรรมการสร้ างการมีสว่ นร่วม

4
6
3
2

0.79 – 0.90
0.68 – 0.90
0.86 – 0.96
0.86 – 0.86

0.90
0.92
0.93
0.85

0.69
0.64
0.82
0.74

F2 =138.51, df=57, P=0.00, RMSER=0.046, SRMR=0.019, GFI=0.97, CFI=1.00, NFI=0.99
Z. แรงจูงใจอาสา
- การให้ คณ
ุ ค่า
- การเข้ าสังคม
- การสนองความต้องการ
- การปกป้องตนเอง

5
5
4
5

0.75 – 0.90
0.64 – 0.86
0.50 – 0.89
0.78 – 0.84

0.91
0.91
0.79
0.90

F2 =514.34, df=117, P=0.00, RMSER=0.071, SRMR=0.076, GFI=0.93, CFI=0.99, NFI=0.98

0.66
0.66
0.51
0.65
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ตาราง 3 (ต่อ)

แบบวัด

จํานวน
ข้ อ

2
4
4
6

Factor loading

Construct
reliability: CR

Average
variance
extracted: AVE

0.85 – 0.91
0.53 – 0.76
0.60 – 0.72
0.62 – 0.87

0.87
0.73
0.75
0.89

0.78
0.50
0.50
0.58

4. สุขภาวะ
- สุขภาวะทางกาย
- สุขภาวะทางจิต
- สุขภาวะทางสังคม
- สุขภาวะทางปั ญญา

F2 =208.65, df=86, P=0.00, RMSER=0.061, SRMR=0.044, GFI=0.94, CFI=0.98, NFI=0.97
[. ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
- การรับรู้ ความสามารถของตนเอง
- ความหวัง
- การมองโลกในแง่ดี
- ความหยุน่ ตัว

6
5
4
5

0.76 – 0.84
0.75 – 0.84
0.74 – 0.79
0.74 – 0.87

0.92
0.90
0.85
0.89

0.66
0.65
0.58
0.63

F2 =331.75, df=133, P=0.00, RMSER=0.046, SRMR=0.03,0 GFI=0.95, CFI=0.99, NFI=0.99
\. การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
- การสนับสนุนด้ านอารมณ์
- การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร
- การสนับสนุนด้ านทรัพยากร

3
6
3

0.84 – 0.89
0.53 – 0.91
0.87 – 0.95

0.89
0.92
0.81

0.73
0.66
0.93

F2 =97.08, df=39, P=0.00, RMSER=0.047, SRMR=0.022, GFI=0.98, CFI=1.00, NFI=0.99

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิ จัย ดํ าเนิน การขอหนัง สือ แนะนํา ตัว และจดหมายขออนุญาตเก็ บรวบรวมข้ อ มูลจาก
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื#อติดต่อขอความร่ วมมือ กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเก็ บ
ข้ อมูล โดยทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลจําแนกตามกลุม่ ดังนี B
1. กลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ เขตกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมด้ วยตนเอง
และผู้ช่วยวิจยั ที#มีประสบการณ์เกี#ยวกับการวิจยั มาแล้ ว โดยนําหนังสือจากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ยื#นต่อเจ้ าหน้ าที#กองเลขานุการประจํ าคณะของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื#อประสานของความร่ วมมื อเก็ บ
รวบรวมข้ อมูล แจกแบบสอบถาม และนัดหมาย วัน เวลา ในการมารั บแบบสอบถามกลับคื น รวมทังB
ประสานงานเพื#อหาผู้ประสานรวบรวมแบบสอบถามของแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยที#เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ใน
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การติดต่อประสานงานการรวบรวมข้ อมูลของการวิจยั ครังB นี B จากแบบสอบถามทังหมด
B
600 ฉบับ ซึ#งคิดเป็ น
1.5 เท่า ของขนาดตัวอย่าง เพื#อชดเชยกรณีที#อัตราการตอบกลับ และเพื#อคัดแยกแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างที#ไม่ตรงตามคํานิยามของการคงอยู่ในงานอาสา เมื#อนํามาตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้ วนของ
การตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง มี แบบสอบถามที#มีความสมบูรณ์ จํ านวน 543 ฉบับ และเมื# อ
นํามาตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้ อง และตรงตามนิยามของการคงอยู่ในงานอาสา ว่าต้ องทํางานอาสา
อย่างต่อเนื#องไม่น้อยกว่า 1 ปี พบว่า จํานวนของแบบสอบถามที#ใช้ ได้ จริ งในการวิจัยครังB นี B คือ 390 ฉบับ
ซึ#งถื อว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างมี ความเหมาะสมและเพียงพอที#จะนํามาใช้ ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้ าง
(Kline. 2005)
2. กลุ่ม บุคคลมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ ผู้วิจัย ทําการเก็ บข้ อ มูล โดย 1) เก็ บรวบรวมด้ ว ย
ตนเองและผู้ช่วยวิจยั ที#มีประสบการณ์เกี#ยวกับการวิจยั มาแล้ ว และ 2) ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
รวมจํานวน 800 ฉบับ ซึ#งคิดเป็ น 2 เท่า ของขนาดตัวอย่าง เพื#อชดเชยกรณีที#อัตราการตอบกลับและ
เพื#อคัดแยกแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างที#ไม่ตรงตามคํานิยามของการคงอยู่ในงานอาสา จากการ
เก็ บรวบรวมข้ อมูลได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมาทังB หมด 465 ฉบับ และเมื# อนํามาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ ถูกต้ อง และตรงตามนิยามของการคงอยู่ในงานอาสา ว่าต้ องทํางานอาสาอย่างต่อ เนื#องไม่
น้ อยกว่า 1 ปี พบว่า จํานวนของแบบสอบถามที#ใช้ ได้ จริ งในการวิจยั ครังB นี B คือ 386 ฉบับ ซึง# ถือว่าขนาด
กลุ่มตัวอย่างมี ความเหมาะสมและเพียงพอที#จะนํามาใช้ ในการวิเคราะห์ สมการโครงสร้ าง (Kline.
2005)

การจัดกระทําข้ อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทําข้ อมูล
ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ ของคําตอบในเครื# อ งมื อวัดแต่ละชุด และใช้ ข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างที#มีความสมบูรณ์มาดําเนินการวิเคราะห์ หลังจากนันทํ
B าการตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์การให้
คะแนนสําหรับเครื# องมือแต่ละชุด และทําการตรวจสอบการกระจายของตัวแปรสังเกตว่ามีการกระจาย
เป็ นโค้ งปกติรายตัวแปรหรื อไม่ หากตัวแปรสังเกตมีการกระจายไม่เป็ นโค้ งปกติจะทําการแปลงข้ อมูล
ให้ มีการกระจายเป็ นโค้ งปกติก่อนนําไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สําหรับการวิจยั ครังB นี B แบ่งการวิ เคราะห์ออกเป็ น 2 ตอน คือ 1) การวิเคราะห์ ข้อมูลเบื Bองต้ น
และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อตอบคําถามวิจยั ซึง# มีแนวทางในการวิเคราะห์และวิธีการทางสถิติดงั นี B
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื Bองต้ น เป็ นการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติบรรยาย เพื#ออธิ บายลักษณะของ
กลุม่ ตัวอย่างและลักษณะของตัวแปรที#ใช้ ในการวิจยั โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป รายละเอียดดังนี B
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1.1 วิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื Bนฐานของกลุม่ ตัวอย่าง ด้ วยสถิติบรรยาย ได้ แก่ค่าความถี#
ร้ อยละ เพื#ออธิบายลักษณะของตัวอย่าง
1.2 วิเคราะห์ค่าสถิติพื Bนฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี#ย ส่วนเบี#ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่า
ความโด่ง ของตัวแปรสังเกต ที#ใช้ ในการพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ เพื#อลักษณะการแจก
แจงของตัวแปร และค่า ความสัมพัน ธ์ รายตัวแปร จํ าแนกตามกลุ่ม ตัวอย่าง เพื#อทราบถึง ลักษณะ
ความสัมพันธ์ เบื Bองต้ นก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อตอบคําถามการวิจยั
2. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื# อ ตอบคํ า ถามตามวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรูป
2.1 การวิเคราะห์ ตรวจสอบความสอดคล้ องของรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของสุข
ภาวะพฤติกรรมอาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครั ฐ ใน
ภาพรวมที#ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ Bน จากแนวคิดและงานวิจัยที#เกี#ยวข้ อง กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ การทดสอบความมี
นัยสําคัญของค่าอิทธิ พลทางตรง ค่าอิทธิ พลทางอ้ อม และค่าอิทธิ พลรวม ของปั จจัยที#มีอิทธิ พลต่อการ
คงอยูใ่ นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ผู้วิจัยแบ่งการประเมินรู ปแบบออกเป็ น 2
ขั Bนตอน คือ 1) การประเมินโดยภาพรวม ผู้วิจัยเลือกใช้ สถิติและดัชนีบ่งชี Bความสอดคล้ องของรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ (Model) โดยพิจารณาจากค่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดล ได้ แก่ ค่า ไคสแควร์ ( F2 ) ค่าสัดส่วนระหว่างไค-สแควร์ และองศาความอิสระ ( F2 /df) ค่า RMSEA ค่า SRMR ค่า
CFI ค่า GFI และค่า NFI โดยมีเกณฑ์ การพิจารณา ดังนี B ค่าไค-สแควร์ ควรมีนัยสําคัญทางสถิติ ค่า

F2 /df ควรมีอตั ราส่วน ไม่เกิน 5 ค่า RMSEA ควรมีค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.08 ค่า SRMR ควรมีค่าไม่
เกิน 0.10 ค่า CFI ต้ องไม่ตํ#ากว่า 0.90 ค่า GFI ต้ องไม่ตํ#ากว่า 0.90 และ ค่า NFI ต้ องไม่ตํ#ากว่า 0.90
(Kline. 2005) การประเมินค่าพารามิเตอร์ ในโมเดล ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ; มีนยั สําคัญทาง
สถิติที#ระดับ 0.05 และค่าสัมประสิทธิ; คะแนนมาตรฐานมีค่า ไม่เกิน 1 (Schumacker; & Lomax. 2004)
2.2 วิเคราะห์ ความไม่แ ปรเปลี#ย นของโมเดลระหว่า งกลุ่ม (กลุ่ม บุคลากรที#ทํ างานใน
มหาวิทยาลัยภาครัฐ ที#ตงอยู
ั B ใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และกลุม่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยภาครัฐ ที#ตงอยู
ัB ่
ในเขตกรุ งเทพมหานครที# เกษี ยณอายุแล้ ว ) ซึ#ง เป็ นตัว แปรแบ่ง กลุ่ม ผู้วิจัย ใช้ ก ารทดสอบกลุ่ม พหุ
เคราะห์ 3 ขันตอน
B
(Multiple Group Analysis) ตามแนวคิดของ ไบร์ น (Byrne. 1998) มีขนตอนการวิ
ัB
คือ 1) การทดสอบโมเดลกลุม่ ย่อยว่ามีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ หรื อ ไม่ 2) การทดสอบ
ความเท่าเทียมกันของรู ปแบบของโมเดล และ3) การทดสอบความเท่าเทียมกัน ของค่าพารามิเตอร์
สําหรับในขันตอนที
B
# 2 และ3 ทําการวิเคราะห์ ใน 5 ขันB ดังนี B ขัน? ที 1 กํ าหนดให้ รูปแบบความสัมพันธ์
เหมือนกัน และไม่มีการกําหนดเงื#อนไขบังคับให้ คา่ สัมประสิทธิ;เท่ากัน ระหว่างกลุม่ (H0: Form) ขัน? ที 2
กํ าหนดเงื#อนไขตามขันB ที# 1 และเพิ# มเงื# อนไขกํ าหนดให้ ค่าสัมประสิท ธิ; อ งค์ ประกอบของตัว แปรแฝง
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ภายนอกทุกตัวในรูปแบบเท่ากัน (H0: ΛX) ขัน? ที 3 กําหนดเงื#อนไขตามขันที
B # 2 และเพิ#มเงื#อนไขกําหนดให้
ค่าสัมประสิทธิ;องค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบเท่ากัน (H0: ΛXΛY) ขัน? ที 4 กําหนด
เงื#อนไขตามขันที
B # 3 และเพิ# มเงื#อ นไขกํ า หนดให้ ค่า สัมประสิท ธิ; อิ ทธิ พลของตัว แปรแฝงภายนอกที# มี
B #
อิทธิพลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบเท่ากัน (H0: ΛXΛYΓ) และขัน? ที 5 กําหนดเงื#อนไขตามขันที
4 และเพิ#มกําหนดเงื#อนไขให้ ค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พลของตัวแปรแฝงภายในที#มีอิทธิ พลต่อตัวแปรแฝง
ภายในทุกตัวในรูปแบบเท่ากัน (H0: ΛXΛYΓβ)
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บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยเรื# องนี B เป็ นการวิจัยแบบผสานวิธี แบบสํารวจตามลําดับ ตามแนวคิดของ เครส
เวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell; & Plano Clark. 2011) ซึ#งเป็ นการวิจัยแบบผสานวิธีที#เริ# มต้ น
ดําเนินการวิจยั ด้ วยการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื#อเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในระยะแรก และ
นําผลที#ได้ จากการวิจัยเชิงคุณภาพ มาตรวจสอบด้ วยการวิจัยเชิงปริ มาณในระยะต่อมา นําไปสูก่ าร
อธิ บายปรากฏการณ์ สกู่ ลุม่ ประชากรในวงกว้ าง โดยผู้วิจัยแบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี B
ส่วนที# 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที# 1: การวิจยั เชิงคุณภาพ
ส่วนที# 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที# 2: การวิจยั เชิงปริ มาณ

ส่ วนที 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลระยะที 1: การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยระยะที# 1 จุ ดมุ่งหมายเพื#อ ทําความเข้ าใจถึงการเข้ าสู่เส้ นทางการทํา งานอาสา
รวมทังเงื
B #อนไขที#เกี#ยวข้ อง อันเป็ นเหตุและผลของการทํางานอาสา การคงอยู่ในการทํางานอาสา ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครั ฐ ใช้ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบการศึกษารายกรณี โดยใช้
วิธีการเก็ บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview) กรณี ศึกษาในครั งB นีคB ือ
บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ ที#เสียสละอุทิศตนทํางานเพื#อ
สังคม ด้ วยการทํางานอาสาด้ วยตนเอง หรื อทํางานร่ วมกับองค์กรที#ไม่หวังผลกําไร ตังแต่
B 10 ปี ขึ Bนไป
B นที#ร้ ู จักของบุคคล
และได้ รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็ นผู้อุทิศตนทํางานอาสาเพื#อสังคม รวมทังเป็
ทัว# ไปว่าเป็ นบุคคลที#อุทิศตนทํางานอาสาเพื#อสังคมอย่างแท้ จริ ง จํานวน 6 คน ทําการเลือกกรณีศึกษา
แบบยึด จุ ด มุ่ง หมายของการศึก ษาเป็ นหลัก (Purposeful Sampling) เพื# อ ให้ ไ ด้ ก รณี ศึก ษาที# มี
คุณลักษณะตรงตามที#กําหนดไว้ ผลจากการศึกษาระยะนี B จะเป็ นแนวทางการกําหนดตัวแปรสาเหตุ
ของพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสาในเบื Bองต้ น ในการกําหนดกรอบการทบทวน
เอกสารเกี#ยวกับตัวแปรที#ได้ รวมทังการนิ
B
ยามความหมาย และวิธีการวัดตัวแปร ในการการวิจัยเชิ ง
ปริ มาณในระยะที# 2 ต่อไป
สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาระยะที# 1 เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกรณีศกึ ษา เป็ นการบรรยายถึงข้ อมูลในภาพรวมที#เกี#ยวกับลักษณะทางชีวสังคมของ
กรณี ศึกษา และบรรยายถึงเส้ นทางการทํางานอาสา เงื#อนไขที#เกี# ยวข้ องอันเป็ นเหตุและผลของการ
ทํางานอาสา รวมถึงการคงอยูใ่ นงานอาสา ผ่านการรับรู้ มุมมอง รวมถึงการตีความ ตังแต่
B วยั เด็ก วัยเรี ยน
วัยทํางาน และงานอาสาที# ยังคงทําอย่างต่อเนื#องในปั จจุบัน การนําเสนอครั งB นีผB ้ ูวิจัย นําเสนอเป็ น
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ภาพรวม นอกจากนั Bนผู้วิจยั ยังคํานึงถึงศักดิ;ศรี และคุณค่า รวมถึงผลกระทบที#อาจเกิดขึ Bนในอนาคต การ
นําเสนอข้ อมูลดังกล่าวจึงไม่เปิ ดเผยชื#อจริ งรวมทังสถานที
B
#ปฏิบตั ิงานจริ ง โดยใช้ นามสมมติแทนชื#อจริ ง
แบ่งการนําเสนอออกเป็ น 5 ตอน คือ ตอนที# 1 การนําเสนอข้ อมูลทัว# ไปของกรณี ศึกษา ตอนที# 2 การ
นําเสนอเรื# องราวของการเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา ตอนที# 3 การนําเสนอถึงเรื# องราวของเงื#อนไขที#
เกี#ยวข้ องอันเป็ นสาเหตุของการทํางานอาสา และการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ตอนที# 4 การนําเสนอผล
ที#ได้ รับจากการทํางานอาสา และตอนที# 5 สรุ ปเงื#อนไขเกี#ยวข้ องของการเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา
โดยมีรายละเอียดดังนี B
ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไปของกรณีศึกษา
การนําเสนอข้ อมูลในตอนที#  เป็ นการบรรยายถึงข้ อมูลในภาพรวมเกี#ยวกับลักษณะทางชีว
สังคมของกรณี ศึกษา โดยไม่เจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละกรณี ศึกษา เนื#อ งจากผู้วิจัยได้ เลือ ก
กรณีศกึ ษาแบบ Instrumental Case เป็ นตัวอย่างเพื#อแสดงและสนับสนุนข้ อสรุปเกี#ยวกับเส้ นทางการ
ทํางานอาสา รวมทังเงื
B #อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นเหตุและผลของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา รายละเอียดแสดงดังตาราง 4
ตาราง 4 ข้ อมูลทัว# ไปของกรณีศกึ ษา
กรณี
เพศ
ศึกษา

อายุ

สถานภาพ
สมรส

ศาสนา

การศึกษา
สูงสุด

ระยะเวลาที#
ทํางานอาสา

ลักษณะของงานอาสาในปั จจุบนั

1

ชาย

58 ปี

คู่

พุทธ

ปริ ญญา
เอก

17 ปี

อาสาช่วยเหลือ สร้ างกําลังใจ สร้ าง
ความหวัง และพัฒ นาศัก ยภาพ
ให้ กับกลุ่ม คนพิการ ในลัก ษณะ
ของค่ายศิลปะที# เปิ ดโอกาสให้ ค น
ในสังคมมีกิ จ กรรมร่ ว มกัน โดยใช้
ศิ ล ป ะ เ ป็ น ตั ว เ ชื# อ ม แ ล ะ เ ป็ น
กระบวนการสร้ างกําลังใจ

2

ชาย

80 ปี

หม้ าย

พุทธ

ปริ ญญาโท

14 ปี

อาสาเกี# ย วกั บ การป้ องกั น แก้ ไข
ปั ญหาสังคม และพัฒนาศักยภาพ
คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ให้ กั บ กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านกิจกรรม
การสอนหนัง สื อ ค่า ยศิล ปะและ
กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ในนามกลุม่ อาสาสมัครอิสระ
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ตาราง 4 (ต่อ)
กรณี
เพศ
ศึกษา

อายุ

สถานภาพ
สมรส

ศาสนา

การศึกษา
สูงสุด

ระยะเวลาที#
ทํางานอาสา

ลักษณะของงานอาสาในปั จจุบนั

3

หญิ ง

42 ปี

โสด

คริ สต์

ปริ ญญา
เอก

12 ปี

อาสาร่ วมกิ จกรรมในลักษณะของ
การช่ วยเหลื อ บริ ก ารผู้อื# นที# ไ ม่ ใ ช่
บุคคลที# ร้ ู จัก โดยการให้ คําแนะนํ า
การให้ ความรู้ การให้ คํ า ปรึ ก ษา
เสริ มสร้ างพลังใจ และการบริ การ
ทางวิชาการ

4

หญิ ง

64 ปี

คู่

คริ สต์

ปริ ญญาโท

40 ปี

อาสาร่ วมในกิจกรรมการเสริ มสร้ าง
การมี ส่ ว นร่ ว ม และพึ# ง พาตนเอง
รวมทังB กิ จ กรรมอาสาเกี# ยวกับ การ
ช่วยเหลือบริการผู้อื#นที#ไม่ใช่บุคคลที#
รู้จกั โดยการไปเยี#ยมให้ กําลังใจ การ
เป็ นเพื# อ น การดูแล การให้ ความรู้
การให้ คํ าแนะนํ า และการบริ การ
ทางวิชาการ

5

หญิ ง

37 ปี

โสด

พุทธ

ปริ ญญา
เอก

11 ปี

อาสาช่ ว ยเหลื อ ผู้ป ระสบภัย พิบัติ
ต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว โคลนถล่ม
นํ Bาท่วม สึนามิ เป็ นต้ น รวมทังB เป็ น
อ าส าสมั ค รร ณ ร งค์ และ ร่ ว ม
กิจ กรรมเกี# ยวกับการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหาสั ง คม ปั ญหาด้ าน
สิ#ง แวดล้ อ ม และการบริ ก ารทาง
วิชาการ

6

หญิ ง

56 ปี

คู่

พุทธ

ปริ ญญาโท

15 ปี

อาสาช่ ว ยเหลื อ ผู้ป่ วยโรคมะเร็ ง
ระยะสุดท้ าย โดยการให้ คําปรึ กษา
ให้ กํ า ลัง ใจเพื# อ ให้ เขาเหล่ า นั นB มี
ความสุข และความหวัง รวมถึงการ
ช่วยเหลือบรรเทาปั ญหา ความทุกข์
ยาก ของครอบครัวผู้ป่วยฯ
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จากตาราง 4 กรณีศึกษาของการวิจัยครั งB นี B ผู้วิจัยทําการเก็ บรวบรวมข้ อมูลจากบุคลากร
มหาวิ ท ยาลัย ภาครั ฐ (กลุ่ม บุ ค ลากรที# ป ฏิ บัติ ง านในมหาวิ ท ยาลัย และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย
เกษี ยณอายุ) ที#อุทิศตนทํางานเพื#อสังคมโดยที#อาจทํางานด้ วยตนเอง ทํางานร่ วมกับกลุ่ม/ชมรม/
องค์กรสาธารณะประโยชน์ หรื อองค์กรที#ไม่หวังผลกําไร เป็ นที#ร้ ู จักของบุคคลทัว# ไป และได้ รับรางวัล
ยกย่องเชิดชูเกี ยรติว่าเป็ นผู้อุทิศตนทํางานเพื#อสังคมอย่างแท้ จริ ง จํ านวน 6 คน ข้ อ มูลเบื Bองต้ นของ
กรณีศกึ ษา พบว่า เป็ นเพศชาย จํานวน 2 คน เพศหญิง จํานวน 4 คน อยู่ในช่วงวัยทํางาน 4 คน และ
วัยเกษี ยณอายุ 2 คน สถานภาพส่วนใหญ่ ส มรสแล้ ว จํ า นวน 3 คน ที#เ หลือ อยู่ใ นสถานภาพโสด
จํานวน 2 คน และหม้ าย จํานวน 1 คน นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 4 คน ศาสนาคริ สต์ จํานวน 2 คน
ส่วนระดับการศึกษาสูงสุดของกรณี ศึกษา พบว่า สําเร็ จ การศึกษาสูงสุดทังระดั
B บปริ ญ ญาโทและ
ปริ ญญาเอก ในสัดส่วนที#เท่ากัน สําหรับลักษณะของงานอาสาที#กรณีศึกษาได้ ทําอยู่ในปั จจุบนั นันB มี
ลักษณะที#แตกต่างกัน โดยลักษณะงานอาสาที#ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญทํามาตังแต่
B อดีตและดําเนินต่อเนื#อง
มาจนถึงปั จจุบนั ได้ แก่ งานอาสาที#มีลกั ษณะช่วยเหลือสังคม เช่น จัดกิจกรรมเพื#อสร้ างความหวังและ
สร้ างกํ าลังใจให้ แก่ คนพิ การ อาสาช่ว ยเหลือ ผู้ป ระสบภัยพิ บัติต่างๆ เช่น แผ่นดิน ไหว โคลนถล่ม
นํ Bาท่วม สึนามิ อาสาช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ งระยะสุดท้ าย โดยการให้ คําปรึ กษา ให้ กําลังใจเพื#อให้
เขาเหล่า นันB มี ค วามสุข และความหวัง งานอาสาที# มี ล ัก ษณะของการให้ บ ริ ก ารสัง คม เช่ น การ
ให้ บริ การทางวิ ชาการต่างๆ ให้ ความรู้ สอนหนังสือ จัดค่ายศิ ลปะและกิ จกรรมส่งเสริ มคุณ ธรรม
จริ ยธรรม แก่เยาวชน และงานอาสาที#มีลกั ษณะช่วยแก้ ปัญ หาสังคม เช่น อาสาพัฒนาศักยภาพ
คุณ ธรรมจริ ย ธรรม ให้ กับกลุ่มผู้ด้อ ยโอกาสในสัง คม อาสาแก้ ปั ญ หาสิ#ง แวดล้ อ ม เป็ นต้ น โดยมี
รายละเอียดของงานอาสาที#ทําของกรณีศกึ ษาแต่ละราย ดังนี B
- ลักษณะงานอาสาของ กรณีศกึ ษา 1 เป็ นการทํางานอาสาในลักษณะของการช่วยเหลือ
สร้ างกําลังใจ สร้ างความหวัง และพัฒนาศักยภาพ ให้ กับกลุ่มคนพิการ โดยเป็ นประธานกรรมการ
มูล นิ ธิ อ งค์ ก รที# ไ ม่ แ สวงหาผลกํ า ไร ที# ทํ า งานอาสาเกี# ย วกั บ การช่ ว ยเหลื อ สร้ างกํ า ลัง ใจให้ กั บ
ผู้ด้อ ยโอกาสในสังคมแห่งหนึ#ง ซึ#ง ทํางานในลัก ษณะของค่ายศิลปะที# เปิ ดโอกาสให้ คนในสังคมมี
กิจกรรมร่วมกัน ร่วมแลกเปลีย# นทัศนะคติ ความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพทางด้ านศิลปะ
โดยใช้ ศิลปะเป็ นตัวเชื#อมและเป็ นกระบวนการสร้ างกําลังใจ จุดประกายฝั นสร้ างกําลังใจให้ กับชีวิต
โดยได้ ทํางานอาสานี Bมาอย่างยาวนานถึง 17 ปี เป็ นที#ร้ ูจกั ของบุคคลโดยทัว# ไป และยังได้ รับการยกย่อง
ถึงการอุทิศตัวเพื#อสร้ างประโยชน์ให้ สงั คมอย่างกว้ างขวาง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ จาก
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั#นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิ การ รวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรี
เป็ นต้ น
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- ลักษณะงานอาสาของ กรณี ศึกษา 2 เป็ นการทํา งานอาสาในกิ จกรรมเกี# ยวกับการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาสังคม โดยการสอนหนังสือ อบรมให้ ความรู้ เสริ มสร้ างทักษะ คุณธรรมและ
จริ ยธรรมในการดําเนินชีวิต การให้ ความช่วยเหลือจัดหาสิง# จําเป็ นต่างๆ ให้ กบั กลุม่ เด็กในชุมชนแออัด
และกลุม่ เด็กเร่รอนในลักษณะของกลุม่ อาสาสมัครอิสระ ซึ#งทํากิจกรรมอาสานี Bมาอย่างยาวนานกว่า
11 ปี จนเป็ นที#ร้ ูจกั ของบุคคลทัว# ไป อีกทังB งานอาสาของ กรณีศกึ ษาที# 2 ได้ รับการยกย่องถึงการสร้ าง
ประโยชน์ ให้ กับสังคมอย่างแท้ จริ ง จากหน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
B
ฐและเอกชน อาทิ จากกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมัน# คงของมนุษย์ เป็ นต้ น
- ลักษณะงานอาสาของ กรณีศกึ ษา 3 เป็ นการทํางานอาสาในลักษณะของการช่วยเหลือ
บริ การผู้อื#นที#ไม่ใช่บุคคลที#ร้ ูจกั โดยการให้ คําแนะนํา การให้ ความรู้ การให้ คําปรึ กษา และการบริ การ
ทางวิชาการ ปั จจุบนั กรณีศกึ ษา 3 ยังคงทํากิจกรรมการบริ การทางวิชาการที#เกี#ยวข้ องกับการพัฒนา
ชุมชน กิ จกรรมเสริ มสร้ างสุขภาพกาย สุขภาพจิ ต ของบุค คลกลุ่มวัยต่า งๆ รวมทังB ให้ คํา ปรึ กษา
ทางด้ านจิตวิทยาแก่บุคคลที#ต้องการความช่วยเหลือ เป็ นวิทยากรบรรยายให้ ความรู้ เพื#อการเสริ มสร้ าง
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้ กบั กลุม่ บุคคล/องค์กรต่างๆ ทัว# ประเทศ และกิจกรรมอาสาในลักษณะของ
การให้ ความรู้ คําแนะนําด้ านจิตวิทยา รวมทังB ให้ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญหาที#เกี#ยวข้ องกับ
จิตวิทยาของเด็ก ผ่านทางสือ# โทรทัศน์ จนทําให้ กรณีศกึ ษา 3 เป็ นที#ร้ ูจกั ของบุคคลโดยทัว# ไป
- ลัก ษณะงานอาสาของ กรณี ศึก ษา 4 เป็ นการทํ า งานอาสากิ จ กรรมเกี# ย วกับ การ
เสริ มสร้ างการมีสว่ นร่ วม และพึ#งพาตนเอง และกิจกรรมอาสาที#เกี#ยวกับการช่วยเหลือ บริ การผู้อื#นที#
ไม่ใช่บุคคลที#ร้ ูจกั โดยการไปเยี#ยมให้ กําลังใจ การเป็ นเพื#อน การดูแล การให้ ความรู้ การให้ คําแนะนํา
และการบริ การทางวิชาการ ปั จจุบนั กรณี ศึกษา 4 ได้ เกษี ยณอายุราชการแล้ ว แต่ยงั คงทํางานอาสา
อย่างต่อเนื#อง อาทิ การช่วยเหลือบริ การให้ คําแนะนํา ให้ กําลังใจ ผู้อื#นเกี#ยวกับสุขภาพ รวมทังB ร่ วม
เป็ นคณะกรรมการในชมรม/องค์กรต่างๆ ที#เกี#ยวข้ องกับกิจกรรมอาสา โดยทํามาอย่างยาวนานถึง 40
ปี นอกจากนันยั
B งเป็ นวิทยากรบรรยายให้ ความรู้ เพื#อเสริ มสร้ างสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้ กับกลุ่ม
บุคคล/องค์ กรต่างๆ ทัว# ประเทศ กรณีศึกษา 4 ได้ รับการยกย่อ งเชิดชูเกี ยรติจากมหาวิทยาลัยที#เคย
ทํางานฐานะผู้ให้ บริ การดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการทํางานอาสาดีเด่น จากกรุงเทพมหานคร
- ลักษณะงานอาสาของ กรณีศกึ ษา 5 เป็ นการอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิต่างๆ เช่น
แผ่นดินไหว โคลนถล่ม นําB ท่วม สึนามิ เป็ นต้ น และงานอาสาเกี# ยวกับการรณรงค์ เพื#อการป้องกัน
แก้ ไขปั ญหาสังคม ปั ญหาด้ านสิง# แวดล้ อมทังในและต่
B
างประเทศ นอกจากนันB กรณีศึกษา 5 ยังได้ นํา
ประสบการณ์การทํางานอาสาของตนเอง ถ่ายทอดผ่านการเขียนหนังสือให้ ความรู้ แนวปฏิบตั ิ วิธีการ
จัด การรั บ มื อ กับ ภัย พิ บัติ ต่า งๆ เผยแพร่ ใ ห้ กับ ประชาชน องค์ ก รภาครั ฐ ภาคเอกชน เพื# อ นํ า ไป
ประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์
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- ลักษณะงานอาสาของ กรณีศึกษา 6 เป็ นการทํางานอาสาในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะ
สุดท้ าย โดยการให้ คําปรึกษา ให้ กําลังใจเพื#อให้ เขาเหล่านันมี
B ความสุขและความหวัง เป็ นงานอาสาที#
ช่วยเติมเต็มความหวัง ความฝั นให้ กบั ผู้ป่วยระยะสุดท้ าย รวมทังดู
B แลจิตใจของคนในครอบครัวผู้ป่วย
ให้ ผา่ นช่วงเวลาวิกฤตยากลําบากได้ อย่างมีสติ การทํางานอาสาของ กรณีศึกษา 6 ได้ รับการยกย่อง
จากหน่วยงานต่างๆ ถึงการอุทิศตัวเพื#อสร้ างประโยชน์ให้ กับสังคม อาทิ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั# น คงของมนุ ษ ย์ สํ า นัก งานป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ นอกจากนั นB
สถานีโทรทัศน์ยงั ได้ นําประสบการณ์ การทํางานอาสาของกรณีศึกษา 6 ถ่ายทอดเป็ นละครสันB เพื#อ
เผยแพร่ ให้ กําลังใจแก่บุคคลที#ตกอยู่ในสถานะเดียวกับ กรณีศึกษา 6 จนทําให้ เป็ นที#ร้ ู จักของบุคคล
ทั#ว ไป รวมทังB ได้ รับการคัดเลือกเป็ น 1 ใน 6 ฮี โล่ทํ าความดี เป็ นหนึ#งในผู้วิ# งคบเพลิงกี ฬาโอลิมปิ ก
ค.ศ. 2008 เป็ นต้ น
ตอนที 2 เส้ นทางการทํางานอาสา
งานอาสาเป็ นลักษณะหนึ#งของการช่วยเหลือสังคม เป็ นงานที#สร้ างประโยชน์ให้ กับบุคคล
กลุม่ บุคคล ชุมชน สังคมโดยรวม เป็ นรู ปแบบของการกระทําที#เกิดจากความสมัครใจ ความเต็มใจ
ทํางานด้ วยความเสียสละ เป็ นการกระทําที#ปรารถนาให้ ผ้ อู ื#นมีความสุข บรรเทาจากปั ญหา ความทุกข์
ความคับ ข้ อ งใจที# ประสบอยู่ ผลตอบแทนที# ไ ด้ จ ากการทํ า งานอาสาไม่ ได้ ต อบกลับ มาให้ รูป ของ
B
ค่าตอบแทนที#เป็ นตัวเงิน แต่ผลตอบแทนนันเป็
B นความสุข ความภาคภูมิใจที#ได้ กระทํา งานอาสานันมี
อยู่หลายประเภททังB งานอาสาที#สามารถกระทําด้ วยตนเอง และงานอาสาที#ทําในรู ปของกลุ่มหรื อ
องค์กร ในการวิเคราะห์เรื# องราวเกี#ยวกับเส้ นทางการทํางานอาสาของการวิจัยครังB นี B เป็ นการฉายภาพ
ให้ เห็นถึงเรื# องราว ของการเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสาว่า เข้ ามาได้ อย่างไร งานอาสาที#ทํามีลกั ษณะ
เป็ นอย่างไร ผ่านการรับรู้ มุมมอง ของกรณีศึกษาในช่วงวัยต่างๆ รวมถึง งานอาสาที#ยงั คงทําอย่าง
ต่อเนื#องในปั จจุบนั ซึง# นําไปสูก่ ารทําความเข้ าใจประสบการณ์ ตลอดจนกิจกรรมอาสาที#ได้ กระทําใน
ช่วงเวลานันๆ
B
จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ู ใ ห้ ข้ อ มู ล สํ า คัญ ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า การเข้ า สู้เ ส้ น ทางการเป็ น
อาสาสมัครของบุ คคล มี เงื# อนไขสํา คัญ 3 ประการ คื อ ประการแรก เนื#อ งมาจากเป็ นผู้ที# ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรง หรื อประสบปั ญหาเรื# องนันๆ
B ส่งผลให้ เกิดภาวะที#คบั แค้ น สะเทือนใจ หรื อเกิดภาวะ
ที#ต้องการแก้ ไขปั ญหานันB ต้ องการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะปั ญหานันให้
B บรรเทาเบาบางลง อาทิ การ
ได้ รับความทรมานจากโรคมะเร็ งระยะสุดท้ าย เป็ นต้ น ประการที#สอง มาจากการได้ พบเห็นผู้ที#ทุกข์
ทรมารจากการป่ วยเป็ นโรคไม่มีคนให้ การดูแลรักษา การได้ พบเห็นผู้คนประสบกับความทุกข์ทรมาน
ความยากลําบากในชีวิต ต้ องการช่วยเหลือให้ คนเหล่านันให้
B ดีขึ Bน และประการที#สาม มาจากการมีจิต
ที#ปรารถนาช่วยเหลือผู้อื#น ช่วยเหลือสังคม ปรารถนาเห็นสังคมดีกว่าที#เป็ นอยู่
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“การเข้าสูเ่ ส้นทางการเป็ นอาสาสมัคร เพราะว่าตัวเองอาจจะคับแค้นหรื ออาจจะมี
สิ# งที #หมองใจหรื อประสบปั ญหากับตัวเองโดยตรง ก็ เลยคิ ดว่าอยากจะทํ าอะไรอย่างนีเ, พื #อ
ปลดปล่ อ ยสัง คมในอนาคต ถ้า มองบุ ค คลเป็ นสองประเภทหนึ# ง นะ ประเภทหนึ# ง คื อ
ประสบการณ์ ตรง ที #เรี ยกว่าความสะเทื อ นใจกับเรื #องนัน, ๆ ก็ เลยเกิ ดความคิ ดที #อยากจะไป
ช่วย อี กประเภทหนึ#งคือไม่มีอ่ะ ประเภทที #ไม่มี ไม่ได้มีปัญหา เพราะอย่างบางคนที #ช่วยคน
พิการ ก็มีลูกพิการหรื อเปล่า พ่อแม่พิการรึ เปล่า ส่วนใหญ่ถามอย่างงีท, งั, นัน, เลย ผมไม่ได้อยู่
ในส่วนนัน, ” (กรณี ศึกษา 1)
ระยะเวลาของการทํางานอาสา ของอาสาสมัครแต่ละคนนันB เริ# มเข้ าสู่เส้ นทางการทํางาน
B วยั เด็ก โดยเริ# มจากการช่วยเหลือคนภายในครอบครัว
อาสาแตกต่างกัน บางคนเริ# มทํางานอาสาตังแต่
ญาติ พี# น้ อง หรื อบุคคลรอบข้ างในชุมชนที#ตนอาศัยอยู่ ซึง# การทํางานงานนันมาจากการการอบรมสั
B
ง#
สอน รวมถึงการได้ เห็นแบบอย่างของคนในครอบครัว บางคนเริ# มทํางานอาสาในวัยทํางานซึ#งเป็ นวัยที#
มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม มีความพร้ อมที#จะทํางานเพื#อสร้ างสิ#งที#ดีงามเพื#อสังคม บางคน
เริ# มทํางานอาสาเมื#อเข้ าสูว่ ยั เกษียณ บุคคลในวัยนี Bเป็ นผู้ที#มีความพร้ อม เป็ นผู้ที#ผา่ นประสบการณ์ จาก
ช่วงวัยทํางาน เป็ นบุคคลที#ประสบผลสําเร็ จในชีวิต เป็ นบุคคลที#พร้ อมจะสร้ างคุณค่าให้ กับตนเองและ
สังคม ซึง# ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญทังB 6 คน ล้ วนแล้ วแต่ทํางานอาสาและคงอยูใ่ นงานอาสามามากกว่า 10 ปี
B # มคิดว่าตนเองเป็ นอาสาสมัครที#ทํางานเพื#อ
โดยเริ# มนับระยะเวลาของการทํางานจากที#บุคคลเหล่านันเริ
คนอื#น เพื#อสังคมอย่างแท้ จริ ง
“งานอาสาสมัค รที #เราทํ าอยู่ข ณะนี , ที #ทําอยู่ตงั, แต่เดิ มจนถึ งปั จ จุ บันนี ,ก็คือ งาน
อาสาสาธารณสุข ทีท# ํามาเกื อบ 20 ปี แล้ว” (กรณี ศึกษา 4)
B
างกัน บางคน
จะเห็นได้ วา่ ประสบการณ์ในการทํางานอาสาของแต่ละบุคคลนันอาจแตกต่
เริ# มทํางานอาสาโดยเริ# มจากการอาสาช่วยงานภายในครอบครัว ในโรงเรี ยน ในชุมชนที#อาศัยอยู่ บาง
คนเริ# มทํางานอาสาอย่างจริ งจังขณะกํ าลังเรี ยนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย บางคนเริ# มทํางานอาสา
ในช่วงวัยทํางาน ซึ#งเป็ นวัยที#พร้ อมในหลายๆด้ าน รวมทังเป็
B นวัยที#พร้ อมที#จะสร้ างประโยชน์ ให้ กับ
สังคม บางคนเริ# มทํางานอาสาภายหลังการเกษี ยณจากการทํางานประจํา จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูให้
ข้ อมูลสําคัญ พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเริ# มทํางานอาสาตังแต่
B วยั เด็ก ซึ#งเป็ นพื Bนฐานหรื อจุดเริ# มต้ นของงาน
อาสาที#ยงั คงทําอยู่ในปั จจุบนั ในการนําเสนอเรื# องราวของการเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํา งานอาสาในการ
วิจยั ครังB นี B ผู้วิจยั ได้ นําเสนอเรื# องผ่านการรับรู้และบอกเล่าเรื# องราวจากกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญในช่วงวัย
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ต่างๆ โดยเริ# มจากงานอาสาช่วงวัยเด็ก งานอาสาช่วงวัยเรี ยน งานอาสาช่วงวัยทํางานและงานอาสาที#
ยังคงทําอยูใ่ นปั จจุบนั
ตอนที 2.1 งานอาสาในวัยเด็ก
งานอาสาในช่ว งวัย เด็ กส่ว นใหญ่ นันB เริ# ม ต้ นที# บ้ านหรื อ ภายในครอบครั ว โดยที# พื Bนฐาน
ครอบครั วของแต่ละคนนันB แตกต่างกัน บางคนอาศัยอยู่กับครอบครั วที#เป็ นครอบครัวขยาย ที#กลุ่ ม
ญาติพี#น้องอยูร่ ่วมกันอย่างใกล้ ชิด แม้ วา่ จะมีครอบครัวใหม่แล้ วก็ยงั คงอยู่รวมกัน บางคนอาศัยอยู่ใน
ครอบครั วเดี#ยวซึ#งอาศัยอยู่กับ พ่อ แม่ และพี#น้องที#ยงั ไม่มีครอบครัว ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในครอบครั ว
แบบไหนก็ ตาม สิ#งหนึ#งที#เหมื อนก็ คือ การต้ อ งอยู่ร่วมกันและใช้ ชีวิตประจํ าวันร่ วมกับคนอื# นๆ ใน
ครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที#พอ่ แม่ มีลกู หลายคน จะสอนให้ ลกู มีการช่ วยเหลือซึ#งกันและกัน จึง
กลายเป็ นสิ#งที#ปลูกฝั งคุณลักษณะของการเป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือด้ วยความสมัครใจของบุคคลใน
ระยะเริ# มแรก ในมุมมองของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญครอบครัวที#มีลกู หลายคนมักจะให้ ความสําคัญกับลูกคน
โตและลูก คนเล็ก จึ งต้ อ งทํ าตัว ให้ เ ป็ นประโยชน์ ต้ อ งช่ว ยพี# ๆ ทํ า งาน ช่ ว ยดูแ ลน้ อ งๆ กอปรเป็ น
ครอบครัวที#มีกิจการเป็ นของตนเองทุกคนต้ องช่วยครอบครัวทํางาน จึงถูกฝึ กให้ ต้องช่วยเหลือซึ#งกัน
และกัน ช่วยกันทํางาน ต้ องเป็ นคนที#มีความรับผิดชอบสูงด้ วยการเรี ยนรู้ ผ่านโลกของงาน คําว่าอาสา
จึงเริ# มต้ นขึ Bนที#บ้านตังแต่
B วยั เด็ก
“นี #ครอบครัว หกคนเป็ นคนที #ห้า ดัง นัน, ก็ อ ยู่ ในข่า ยที #อ ยู่ใ นกลุ่ม wednesday's
child เหมื อนกัน ... การที #เราจะเป็ น เราก็ จะถูกพี #ใช้ ใช้ให้ดูนอ้ ง มันก็ ต้อ งเป็ นคนที #ต้อ ง
รับผิดชอบสูง กลายเป็ นคนทีต# อ้ งรับผิดชอบสูง และพ่อแม่ก็เลี ,ยงมาในการที #ต้องรับผิ ดชอบ
งาน” (กรณี ศึกษา 1)
ช่วงวัยเด็กเป็ นช่วงวัยที#ชีวิตความเป็ นอยูส่ ว่ นใหญ่ขึ Bนอยู่กับครอบครัว ครอบครัวเป็ นผู้หล่อ
หลอม อบรมกล่อมเกลา รวมทังเป็
B นแบบอย่างด้ านความประพฤติ การปฏิบตั ิ กรณีของกลุม่ บุคคลที#
ทํางานอาสา ก็เช่นกัน พลังแห่งครอบครัวได้ ช่วยเสริ มสร้ างความเป็ นตัวตนให้ มีจิตใจที#อยากให้ ความ
ช่ ว ยเหลือ ผู้อื# น ให้ พ้ น จากความยากลํา บากที# เ ป็ นอยู่ ประสบการณ์ ชี วิ ต ในวัย เด็ ก ที# เ กี# ย วพัน กั บ
ครอบครัว ญาติ พี# น้ อง การได้ รับการอบรมสัง# สอน รวมทังเห็
B นแบบอย่างการช่ วยเหลือผู้อื#นของคนใน
ครอบครั ว จึงเป็ นผู้เป็ นจุดเริ# มต้ น ของการเข้ าสู่เส้ นทางของการทํ า งานอาสา ถึงแม้ ว่าจะยังไม่เข้ า
ข่ายงานอาสาแต่เป็ นการกระทําที#เป็ นการช่วยเหลือผู้อื#น โดยไม่ได้ หวังผลตอบแทนใดๆ
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“เวลาไปไหนทําอะไรก็บอกว่า ไปทีอ# ื #นอย่าไปนัง# เฉยๆ นะ พวกอยู่บ้านท่านอย่านิ#ง
ดูดายอะไรอย่างเงี Hย ไปปุ๊ บไปช่วยเขานะ ไปบ้านน้าไปเล่นบ้านน้าเสร็ จแล้วเธอจะต้องไป
ล้า งทํ า อะไรนะ ไปแล้ว เธอต้อ งไปช่ ว ยเขานะ คื อ คํ า นี ,มัน ใส่ ไ ว้ใ นหัว แล้ว ไงตั,ง แต่ น นั, ”
(กรณี ศึกษา L)
“เป็ นประสบการณ์ ที# ไ ด้ รั บ มาจากครอบครั ว เดิ ม จริ งแล้ ว ครอบครั ว เดิ ม
ชอบช่วยเหลือคนอื #นอยู่แล้ว” (กรณี ศึกษา 4)
ตอนที 2.2 งานอาสาในวัยเรียน
นอกจากจะได้ รับการอบรมกล่อมเกลา รวมถึงแบบอย่างการช่วยเหลือผู้อื#นจากครอบครัวแล้ ว
เมื#อเข้ าสูว่ ยั เรี ยนบุคคลจะได้ รับทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ทางวิชาการ ตลอดจนทัศนคติและค่านิยม
ต่างๆ ที#จําเป็ นต่อการดํารงชีวิตในสังคม จากสถานศึกษา โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษามีจุ ดมุ่งหมายเพื#อ
สอนในบุคคลให้ เกิดทักษาะทางด้ านเทคนิคและสติปัญญา ความสามารถ ทัศนคติ ค่านิยม เพื#อเตรี ยม
ให้ เป็ นผู้ใหญ่ที#มีความสามารถและเป็ นที#ยอมรับของสังคม ช่วงที#อยูใ่ นรัวB ของสถานศึกษามีสว่ นสําคัญที#
B ระดับ
จะเสริ มสร้ างคุณลักษณะของการเป็ นผู้ให้ ลักษณะของงานอาสา ที#เกิดขึ Bนในช่วยวัยเรี ยนตังแต่
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมที#อาสาเข้ าร่ วมกับครู อาจารย์ หรื อเป็ นงานที#ทาง
สถานศึกษาต้ องอาศัยอาสาสมัครเพื#อทํากิจกรรมต่างๆ เช่น เป็ นอาสาสมัครทํางานห้ องสมุด อาสาสมัคร
ทํางานในกิจกรรมประชุมวิชาการของสถานศึกษา อาสาช่ วยงานภายในห้ องเรี ยน บริ เวณโรงเรี ยน เช่น
การรดนํ Bาต้ นไม่ การเก็บเศษขยะรอบบริ เวณโรงเรี ยน นอกจากนี B ยังมีกิจกรรมอาสาภายนอกโรงเรี ยนบาง
คนยังทําร่วมกับองค์กรทางศาสนาที#ตนเองนับถือ เช่น อาสาช่วยงานทางศาสนา ลงพื Bนที#ช่วยเหลือกลุม่
คนที#มีความยากลําบากกลุม่ ต่างๆ เป็ นต้ น
“sister คนหนึ#งก็ มาแบบว่ามาให้ช่วยตักนํ,ารดนํ,า ป.1 รดนํ, าหน้าโรงเรี ยน รด
นํ,าหน้าห้อง มันจะแบบว่าใส่กรวยและรดทุกวันเสร็ จ แล้วก็ ถูกชมอ่ะ โอ๊ ย หนูน่ารักจัง มา
เช้าๆ แล้วรด ก็จะทําแบบนีค, ะ มาทุกเช้า” (กรณี ศึกษา 3)
“ทํางานประเภทแบบนี , ตัง, แต่ ม.1 เป็ นการลงพืน, ทีใ# นการช่วยกลุ่มๆ หนึ#ง มันต้อง
ลงพื ,นที #ไปช่วยคนกลุ่มต่างๆ แต่ว่า กลุ่มนัน, มันไม่ มีการให้เงิ นเลย มันต้อ งใช้พลังกํ าลัง
ความสามารถเข้าไปอย่างเดียว” (กรณี ศึกษา 3)
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เมื#อพ้ นจากช่วงวันเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ก็จะเข้ าสูก่ ารเรี ยนในระดับอุดมศึกษา กิจกรรม
อาสาช่วงวัยนี B เป็ นลักษณะของการบําเพ็ญประโยชน์ การรักษาสิ#งแวดล้ อ ม อาสาพัฒนาในพื Bนที#
ห่างไกล เช่น พื Bนที#ชนบท วัด โรงเรี ยนในถิ#นทุรกันดาร นอกจากกิจกรรมอาสาดังกล่าวแล้ ว บางคนยัง
ได้ ร่วมกิจกรรมอาสาที#เกี#ยวกับความรู้ ในสาขาวิชาที#ตนเองได้ เรี ยนและมีความชํานาญ เช่น อาสาให้
คําปรึ กษาทางจิ ตวิทยาที#ทําให้ บุคคลที#มีปัญหาได้ บรรเทาจากปั ญหาที#เป็ นอยู่ รวมถึงเข้ าร่ วมเป็ น
อาสาสมัครช่วยอาจารย์ในการทํากิจกรรมบริ การวิชาการเพื#อสังคม
“ด้วยความที #ไ ด้มีโอกาสไปเห็ นคนที #ยากลํ าบากกว่าเรา ได้มีโอกาสไปพัฒนา
ชนบทในโครงการเตรี ยมชุมชนเพือ# พัฒนาชนบท จัดโดยจุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย ยุคนัน, ก็
คือท่านศาสตราจารย์อําไพ สุจริ ตกุล ยุคนัน, คือท่านเป็ นประธานโครงการของยูนิเซฟ ไปตรง
นัน, อ่ะร่วม 10 ปี ศุกร์ เสาร์ อาทิ ตย์ ตัง, แต่ก่อนจบจนถึงจบ” (กรณี ศึกษา T)
ตอนที 2.3 งานอาสาในวัยทํางาน และงานอาสาในปั จจุบัน
B นวัยที#พร้ อมที#จะสร้ างประโยชน์ ให้ กับ
วัยทํางานเป็ นวัยที#พร้ อมในหลายๆ ด้ าน รวมทังเป็
สังคม จากการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญทังB 6 คน พบว่า ล้ วนแล้ วแต่เริ# มทํางานอาสาอย่างจริ งจัง
ในช่วงวัยทํางาน โดยลักษณะการทํางานอาสาของแต่ละคนนันแตกต่
B
างกัน บางคนทํางานอาสาหลาย
ประเภทขึ Bนอยูก่ บั สถานการณ์ ณ ขณะนันว่
B ากําลังมีเหตุแห่งความทุกข์ยาก สูญเสีย เดือดร้ อน สะเทือน
ใจ แก่คนในสังคม และตนเองพร้ อมที#จะเข้ าไปให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ปู ระสบเหตุการณ์ นนั B ไห้ บรรเทา
หรื อ พ้ นจากความทุก ข์ ยากที# ได้ รั บ เช่ น การช่ วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ต่ างๆ การช่ วยเหลื อ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม การช่วยเหลือให้ คําปรึ กษา ให้ กําลังใจผู้ป่วย อาสาร่ วมรณรงค์ ในการป้องกัน
ปั ญหาด้ านสิ#งแวดล้ อม เป็ นต้ น บางคนมุ่งที#จะทํางานอาสาตามศักยภาพและความรู้ ความสามารถที#
ตนมี อยู่ เช่น อาสาเพื#อพัฒนาชุมชน การให้ คําปรึ กษาด้ านจิตวิทยา การช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสด้ ว ย
ทักษะความรู้ ที#ตนชํานาญ เป็ นต้ น เพื#อฉายให้ เห็นเส้ นทางและลักษณะงานอาสาในช่วงวัยทํางานของ
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญให้ ครบคลุมทุกกิจกรรมอาสา ผู้วิจัยจึงนําเสนอเส้ นทางและลักษณะของงานอาสาเป็ น
รายกรณีศกึ ษา ดังนี B
กรณีศึกษา 1: เส้ นทางและลักษณะงานอาสาช่วงวัยทํางาน ของกรณีศึ กษา 1 เป็ นผลสืบ
เนื#องมาจากช่วงที#เรี ยนอยูใ่ นระดับอุดมศึกษา ที#ได้ ทํากิจกรรมอาสาร่ วมกับ เพื#อนนักศึกษา อาจารย์
ในการออกค่ายอาสาเพื#อพัฒนาชนบทของมหาวิทยาลัย เมื#อจบการศึกษาแล้ วยังหาโอกาสกลับไป
ออกค่ายอาสาร่วมกับอาจารย์ และกลุม่ นักศึกษารุ่ นพี#รุ่ นน้ อง อย่างต่อเนื#อง เป็ นระยะเวลาถึง 10 ปี
ประสบการณ์จากค่ายอาสาพัฒนาชนบท นําไปสูก่ ารก้ าวเข้ าสูง่ านอาสาที#สร้ างความภาคภูมิใจให้ กับ
ตนเองเป็ นอย่างมาก คือ งานอาสาช่วยเหลือ สร้ างกํ าลังใจ สร้ างความหวัง และพัฒนาศักยภาพ
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ให้ กับกลุ่มคนพิการ โดยเป็ นประธานกรรมการมูลนิธิ อ งค์ กรที#ไม่ แสวงหาผลกํ าไร ที#ทํางานอาสา
เกี#ยวกับการช่วยเหลือสร้ างกําลังใจให้ กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมแห่งหนึ#ง ในลักษณะของค่ายศิลปะที#
เปิ ดโอกาสให้ คนในสังคมมี กิจกรรมร่ วมกัน ร่ วมแลกเปลี#ยนทัศนะคติ ความรู้ ประสบการณ์ และ
พัฒนาศัก ยภาพทางด้ านศิ ลปะ โดยใช้ ศิลปะเป็ นตัวเชื# อมและเป็ นกระบวนการสร้ างกํ าลังใจ จุ ด
ประกายฝั นสร้ างกําลังใจให้ กับชีวิต โดยได้ ทํางานอาสานี Bมาอย่างยาวนานถึง 17 ปี เป็ นที#ร้ ู จักของ
บุคคลโดยทัว# ไป และยังได้ รับการยกย่องถึงการอุทิศตัวเพื#อสร้ างประโยชน์ให้ สงั คมอย่างกว้ างขวาง
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทังในและต่
B
างประเทศ
“...ปี ทีส# ามนีน# ะ ทีเ# ริ# มทําแคมป์ แล้วเอาคนพิการทุกชนิ ดมารวมกัน และเราก็ คิด
ว่ามันยากมาก คิ ดดูดิ กลุ่มหนึ#งมองไม่เห็น กลุ่มหนึ#งหูหนวก ไม่เคยมี ใครทํ ามาก่อน บอก
ว่าถ้าผ่านแคมป์ นี ,ไปได้นะ ปั ญหาในอนาคตที #หมดไปเลยนะ...แต่ที#ภูมิใจก็ คือ นีแ# หละใน
เรื #องของ ศิ ลปะเพือ# มวลมนุษย์หรื อว่า art for all ทีจ# ริ ง มันก็เรี ยก art for all มาตัง, นาน พึ#ง
จะมาตัง, ชื #อภาษาไทยได้ไม่นานนีเ, อง” (กรณี ศึกษา 1)
กรณีศกึ ษา 2: เมื#อเข้ าสูว่ ยั ทํางาน กรณีศกึ ษา 2 เริ# มต้ นวัยทํางานด้ วยการเป็ นข้ าราชการครู
ซึง# ก็เป็ นอีกจุดเริ# มต้ นหนึ#งที#ทํา ให้ ซึมซับ เรี ยนรู้ กับการเป็ นผู้ให้ และตัดสินใจเป็ นอาสาภายหลังจากที#
B
วยเหลือ
ตนเองเกษียณจากงานแล้ ว เส้ นทางการทํางานในอาชีพครูที#ได้ ให้ ความรู้ กับเด็ก รวมทังการช่
เกื อB กูลเด็กในเรื# องอื#นๆ เป็ นสิ#งที#จุดประกายให้ เกิดอุดมการณ์ ที#อยากช่วยเหลือ ผู้อื#นในสิ#งที#ตนเอง
สามารถทําได้ และตรงกับความสามารถของตนเอง ปั จจุบนั งานอาสาที#กรณีศึกษา 2 ยังคงทําอยู่
อย่างต่อเนื#องภายหลังเกษียณจากงานประจํา และมีความตังใจที
B #จะยังคงทําต่อไปจนกว่า ไม่สามารถ
ทําได้ คือ งานอาสาเกี#ยวกับการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาสังคม โดยการสอนหนังสือ อบรมให้ ความรู้
เสริ มสร้ างทักษะ คุณธรรมและจริ ยธรรมในการดําเนินชี วิต การให้ ความช่วยเหลือ จัดหาสิ#งจํ าเป็ น
ต่างๆ ให้ กบั กลุม่ เด็กในชุมชนแออัด และกลุม่ เด็กเร่รอน ในลักษณะของกลุม่ อาสาสมัครอิสระ
“ลักษณะงานจริ งๆของเราคื อ กลุ่มเป้ าหมายคื อเด็กด้อยโอกาส มันมี สองระดับ
คื อตัง, แต่เด็ กเร่ ร่อ นที #อ ยู่กลางถนนเนี #ยนะกับเด็กด้อ ยโอกาสที #อ ยู่ในสลัมนะครับ คื อจริ งๆ
แล้วเราต้องการเปลีย# นพฤติ กรรมเค้า ให้เค้าเป็ นคนดี เป้ าหมายคือต้องการให้เค้าเป็ นคนดี ”
(กรณี ศึกษา 2)
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กรณี ศึกษา 3: เส้ นทางการทํางานอาสาในช่วงวัยทํางาน ของกรณี ศึกษา 3 มี อ ยู่หลาย
ลักษณะ เนื#องจากโดยพื Bนฐานส่วนบุคคลแล้ วเป็ นคนที#ชอบช่วยเหลือผู้อื#นเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ ว ได้ แก่
การทํางานอาสาในลักษณะของการช่วยเหลือบริ การผู้อื#นที#ไม่ใช่บุคคลที#ร้ ู จัก โดยการให้ ความรู้ การให้
คําปรึ กษาด้ านจิตวิทยาแก่บุคลทัว# ไป การให้ คําปรึ กษา/แนะนําเกี#ยวกับจิ ตวิทยาเด็กผ่านรายการ
โทรทัศน์ รวมถึง การบริ การทางวิชาการที# เกี# ยวข้ อ งกับการพัฒนาสังคม นอกจากนันB ยังร่ ว มเป็ น
อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบตั ิตา่ ง กรณีที#เกิดภัยพิบตั ิขึ Bน เช่น นํ Bาท่วม สึนามิ เป็ นต้ น ปั จจุบนั
กรณี ศึก ษา 3 ยังคงทํา กิ จ กรรมการบริ ก ารทางวิช าการที# เกี# ยวข้ อ งกับการพั ฒ นาชุ มชน กิ จกรรม
เสริ มสร้ างสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของบุคคลกลุม่ วัยต่างๆ รวมทังB ให้ คําปรึ กษาทางด้ านจิตวิทยาแก่
บุคคลที#ต้องการความช่วยเหลือ และยังเป็ นวิทยากรบรรยายให้ ความรู้ เพื#อการเสริ มสร้ างสุขภาพกาย
สุขภาพจิต ให้ กบั กลุม่ บุคคล/องค์กรต่างๆ ทัว# ประเทศ อย่างต่อเนื#อง
“กลุ่มของหัวเราะก็ทําต่อเนือ# งตัง, แต่ปี 48 ถึงปั จจุบนั ทุกๆ วันนีก, ็ ยงั ทํ าอยู่ แล้วก็
กลุ่มผูส้ งู อายุ ก็จะมี เรื #องหัวเราะ ก็ มีประชาชนทัว# ไป ผูส้ ูงอายุ...ช่วงนํ,าท่วมกรุงเทพฯ ตอน
ช่วงนัน, กลับมาก็เข้าไปในทุกๆที # เส้นพักพิงตรงพัทยาก็ไป เส้นพักพิงตรงเส้นชลบุ รีก็ไป ...เข้า
ไปเพือ# ช่วยคนช่วงปี 48 ก็ คือ ไปช่วยเหตุการสึนามิ ก็ ลงไปช่วยชาวบ้านที #ทําให้เขาดี ขึ,น ”
(กรณี ศึกษา 3)
กรณีศกึ ษา 4: พื Bนฐานส่วนบุคคลของ กรณีศกึ ษา 4 นันเป็
B นผู้ที#มีลกั ษณะนิสยั ชอบช่วยเลือก
ผู้อื# น อยากให้ ผ้ ูอื#นมี ความสุข ดังนันB กิ จกรรมอาสาที# ทํา จึงมี หลายลักษณะงาน ถึงแม้ ว่าปั จจุบัน
กรณี ศึก ษา 4 จะเป็ นบุ คคลกรมหาวิท ยาลัย ที# เ กษี ย ณอายุแ ล้ ว แต่ยัง คงเป็ นอาสาสมัค รและทํ า
กิจกรรมอาสาอย่างต่อเนื#อง ลักษณะงานอาสาที#ได้ ทํา ได้ แก่ การเป็ นคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ#งเป็ น
การอาสาที#เข้ าไปทําหน้ าที#ในการดูแลทุกข์สขุ ความเป็ นอยู่ของคนในหมู่บ้าน ทังนี
B B ได้ ร่วมอาสาเป็ น
คณะกรรมการหมู่บ้านอย่างต่อเนื#องมาเป็ นระยะเวลากว่า 40 ปี ร่ วมเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านของสถานบริ การสาธารณสุขในพื Bนที# ในการดูแลด้ านสุขภาพของคนในหมู่บ้าน อาสา
เป็ นผู้ดแู ลและนําผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื#อรับการรักษา รวมทังB อาสาเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านวิชาการ
เป็ นที#ปรึ กษาด้ านวิชาการ แก่บุคคลต่างๆ รวมทังB เป็ นวิทยากรบรรยายให้ ความรู้ เกี# ยวกับ “หัวเราะ
บําบัด” โดยจะบรรยายให้ กบั กลุม่ บุคคล องค์กรต่างๆ ทัว# ประเทศ และ เป็ นกรรมการและเลขานุการของ
ชมรมคาทอริ ก โดยร่วมกับชมรมในการติดตามช่วยเหลือ ให้ กําลังใจ ผู้ที#ต้องการความช่วยเหลือ
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“งานอาสาสมัครที #เราทํ าอยู่ขณะนี , ที #ทําอยู่ตงั, แต่เดิ มจนถึ งปั จ จุบันนีก, ็ คืองาน
อาสาสาธารณสุข.. อี กอย่างหนึ#ง ทีๆ# ทําอยู่ดว้ ยหน้าทีก# ็เป็ นกรรมการหมู่บ้าน ก็ ทําอยู่ตงั, แต่
เป็ นหมู่บ้านเลย จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั ทําหน้าทีเ# ป็ น กรรมการและเลขานุการหมู่บ้านอยู่ ทํ ามา
จะ 40 ปี แล้วนะ” (กรณี ศึกษา 4)
กรณีศกึ ษา 5: งานอาสาช่วงวัยทํางาน ของกรณีศกึ ษา 5 ที#ได้ ทําและยังคงทําต่อเนื#องจนถึง
ปั จจุบัน คือ การอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว โคลนถล่ม นํ Bาท่วม สึนามิ
เป็ นต้ น และงานอาสาเกี#ยวกับการรณรงค์เพื#อการป้องกัน แก้ ไขปั ญหาสังคม ปั ญหาด้ านสิ#งแวดล้ อม
ทังในประเทศ
B
และต่างประเทศ โดยการทํางานอาสาร่ วมกับกรี นพีซ (greenpeace) ซึ#งเป็ นองค์ กร
รณรงค์ อิ สระระดับ โลกที# ลงมื อ ทํา เพื#อ เปลี#ย นแปลงทัศ นคติ และพฤติก รรม ปกป้ องและอนุรั ก ษ์
สิ#งแวดล้ อม และส่งเสริ มสันติภาพ นอกจากนันB ยังได้ นําประสบการณ์ การทํางานอาสาของตนเอง
ถ่ายทอดผ่านการเขียนหนังสือให้ ความรู้ แนวปฏิบตั ิ วิธีการจัดการรับมื อกับภัยพิบตั ิต่างๆ เผยแพร่
ให้ กบั ประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เพื#อนําไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์
“..พืน, ที #หนึ#ง สึนามิ พืน, ที #สองเนี #ยถัดจากสึนามิ เป็ นนํ,าท่วมอุตรดิ ตถ์ ที #ลบั แล
เป็ นโคลนถล่ม จากลับเล ก็ไปนากิ สก่อน นากิ สทีพ# ม่า..” (กรณี ศึกษา 5)
กรณีศึกษา 6: จากการสัมภาษณ์ ถึงเส้ นทางการเป็ นอาสาสมัครของบุคคล พบว่า มาจาก
เงื#อนไขเกี#ยวข้ อง ได้ แก่ เป็ นผู้ที#ได้ รับประสบการณ์ตรง หรื อประสบปั ญหากับเรื# องนันๆ
B ส่งผลให้ เกิดภาวะ
ที#คบั แค้ น สะเทือนใจ หรื อเกิดภาวะที#ต้องการแก้ ไขปั ญหานันB ต้ องการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะปั ญหา
นันให้
B บรรเทาเบาบางลง อาทิ การได้ รับความทรมานจากโรคมะเร็ งระยะสุดท้ าย การได้ พบเห็นผู้ที#ทุกข์
ทรมารจากการป่ วยเป็ นโรคไม่มีคนให้ การดูแลรักษา เป็ นต้ น และเข้ ามาสูเ่ ส้ นทางโดยไม่ได้ มาจากภาวะ
คับคล้ องใจหรื อภาวะสะเทือนใจแต่ประการได้ แต่มาจากจิตที#ปรารถนาช่วยเหลือผู้อื#น ช่วยเหลือสังคม
ปรารถนาเห็นสังคมดีกว่าที#เป็ นอยู่ ซึ#งการเข้ าสู่เส้ นทางอาสา ของกรณี ศึกษา 6 นันมาจากการที
B
#ได้
ประสบกับเหตุการณ์ที#ก่อให้ เกิดความสะเทือนใจ จากการป่ วยเป็ นโรคมะเร็ งของสามี กรณีศึกษา 6 ได้
พยายามต่อสู้กบั ความทรมานจากการป่ วยร่ วมกับ ให้ กําลังใจ ให้ การดูแล ให้ ความรักความอบอุ่น จน
กระทังสามารถผ่
B
านวิกฤตชีวิตครังB นันมาได้
B
อย่างปาฏิหาริ ย์ โดยสามีนนได้
ั B หายขาดจากการเป็ นโรคมะเร็ ง
B นนเป็
ั B นต้ นมา กรณีศกึ ษา 6 ได้ นําประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย ด้ วยการแสดงความรัก
ระยะสุดท้ าย ตังแต่
ความห่วงใย ด้ วยการกอด มาใช้ ในการอาสาดูแลให้ กําลังใจผู้รายอื#นๆ มาอย่างต่อเนื#องจนถึงปั จจุบนั
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“ถ้าเรามาเยีย# มเตียงนีเ, ค้าก็มองอยู่ก็ถาม เป็ นอะไร พีแ# ม่เป็ นอย่างนัน, พีก# ็ เยี #ยม
แม่แล้วก็เยีย# มต่อๆไป นีง# านทีพ# ีเ# ป็ นอาสา คือเยีย# มคนไข้ คือเราจะเน้นระยะสุดท้าย เพือ# ให้
เค้ามี ชีวิตในวันเวลาทีเ# หลืออยู่ของเค้าให้ดีทีส# ดุ ” (กรณี ศึกษา 6)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญดังกล่า วข้ างต้ น ได้ ฉายภาพให้
เห็นเส้ นทางการทํางานอาสา ผ่านช่วงวัยต่างๆ ตังB แต่วัยเด็ก วัยเรี ยน วัยทํางาน จนถึงงานอาสาที#
ยังคงทําอย่างต่อเนื#องในปั จจุบนั อาสาสมัครแต่ละคนนันเริ
B # มเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสาไม่เท่ากัน
บางคนเริ# มทํางานอาสาตังแต่
B วยั เด็ก โดยเริ# มจากการช่วยเหลือคนภายในครอบครัว ญาติ พี# น้ อง หรื อ
บุคคลรอบข้ างในชุมชนที#ตนอาศัยอยู่ ซึง# การทํางานนันมาจากการการอบรมสั
B
ง# สอน อบรมกล่อมเกลา
รวมถึงการได้ เห็นแบบอย่างของคนในครอบครั ว บางคนเริ# มทํางานอาสาในวัยทํางานซึ#งเป็ นวัยที#มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม มีความพร้ อมที#จะทํา งานเพื#อสร้ างสิ#งที#ดีงามเพื#อสังคม บางคนเริ# ม
ทํางานอาสาเมื#อเข้ าสูว่ ยั เกษียณ บุคคลในวัยนี Bเป็ นวัยที#มีความพร้ อม เป็ นวัยที#ผ่านประสบการณ์ จาก
ช่วงวัยทํางาน เป็ นบุคคลที#ประสบผลสําเร็ จในชีวิต เป็ นบุคคลที#พร้ อมจะสร้ างคุณค่าให้ กับตนเองและ
สังคม ทังนี
B B สามารถสรุปถึงเส้ นทางการทํางานอาสาของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญแต่ละคนได้ ตามตาราง 5
ตาราง 5 เส้ นทางการทํางานอาสาของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญแต่ละช่วงวัย
กรณีศกึ ษา/
ช่วงวัยเด็ก
ช่วงวัยเรี ยน
ช่วงวัยทํางาน
งานอาสาในปั จจุบนั
ช่วงวัย
กรณีศกึ ษา 1 อาสาช่ ว ยเหลื อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา : งานอาสาช่ ว ยเหลื อ สร้ างกํ า ลัง ใจ สร้ าง
ครอบครัว ญาติ พี# การออกค่ า ยอาสา ความหวัง และพัฒนาศักยภาพ ให้ กบั กลุ่ม
น้ อง ทํางานต่างๆ พัฒนาชนบท
คนพิการ
กรณีศกึ ษา 2
งานอาสาเกี# ย วกับ
กา รป้ อ งกั น แ ล ะ
แก้ ไ ขปั ญ หาสัง คม
ใ น ก ลุ่ ม เ ด็ ก ใ น
ชุ ม ชนแออั ด และ
กลุ่มเด็กเร่ รอน ใน
ลั ก ษณะของกลุ่ ม
อาสาสมัครอิสระ
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ตาราง 5 (ต่อ)
กรณีศกึ ษา/
ช่วงวัยเด็ก
ช่วงวัย
กรณีศกึ ษา 3 อาสาช่ ว ยเหลื อ
ครอบครัว ญาติ พี#
น้ อง ในการทํางาน
ต่างๆ

กรณีศกึ ษา 4 อาสาช่ ว ยเหลื อ
ครอบครัว ญาติ พี#
น้ อง ในการทํางาน
ต่างๆ

กรณีศกึ ษา 5

กรณีศกึ ษา 6

ช่วงวัยเรี ยน

ระดับประถมศึกษา:
ช่ ว ย เ ห ลื อ ง า น
ภายในโรงเรี ยน เช่น
รดนํ Bาต้ นไม้ เก็บขยะ
ระดับ มัธ ยมศึก ษา:
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
อาสาสมัค รเพื#อ เข้ า
ร่วมกิจกรรม

ช่วงวัยทํางาน

งานอาสาในปั จจุบนั

การบริ การทางวิชาการที#เกี#ยวข้ องกับการ
พัฒนาชุมชน กิจกรรมเสริ มสร้ างสุขภาพ
กาย สุข ภาพจิต ของบุค คลกลุ่ม วัยต่างๆ
รวมทังB ให้ คําปรึกษาทางด้ านจิตวิทยาแก่
บุคคลที#ต้ องการความช่วยเหลือ และเป็ น
วิ ท ยากรบรรยา ยให้ คว ามรู้ เพื# อ กา ร
เสริ มสร้ างสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้ กับ
กลุ่มบุคคล/องค์กรต่างๆ ทัว# ประเทศ

การเสริ ม สร้ างการมี ส่ ว นร่ วม และพึ# งพา
ตนเอง และกิ จ กรรมอาสาที# เกี# ยวกับการ
ช่วยเหลื อบริ การผู้ อื# นที#ไม่ ใช่บุ ค คลที# ร้ ู จัก
โดยการไปเยี#ยมให้ กําลังใจ การดูแล การ
ให้ ความรู้ การให้ คําแนะนําและการบริ การ
ทางวิชาการ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา : การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น
การออกค่ า ยอาสา แผ่นดินไหว โคลนถล่ม นํ Bาท่วม สึนามิ เป็ น
พัฒนาชนบท
ต้ น และงานอาสาเกี#ยวกับการรณรงค์เพื#อ
การป้องกัน แก้ ไขปั ญหาสังคม ปั ญหาด้ าน
สิ#งแวดล้ อม ทังในและต่
B
างประเทศ
การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ าย/
ผู้ ป่ วยหนั ก ระยะสุ ด ท้ าย โดยการให้
คําปรึกษา ให้ กําลังใจเพื#อให้ เขาเหล่านันมี
B
ความสุข และความหวัง เป็ นงานอาสาที#
ช่ ว ยเติ ม เต็ ม ความหวัง ความฝั นให้ กับ
ผู้ป่วยระยะสุด ท้ าย รวมทังดู
B แลจิตใจของ
คนในครอบครั ว ผู้ ป่ วยให้ ผ่ า นช่ ว งเวลา
วิกฤตยากลําบากได้ อย่างมีสติ
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ตอนที 3 เงือนไขทีเกียวข้ องกับการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา
จากข้ อมูลทัว# ไปของกรณีศึกษา เส้ นทางการทํางานอาสาทังในวั
B ยเด็ก วัยเรี ยน วัยทํางาน
และงานอาสาที#ทําในปั จจุบนั สะท้ อนให้ เห็นถึงเงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นสาเหตุของการทํางานอาสา
หรื อการมีพฤติกรรมอาสา และการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ซึ#งเป็ นส่วนสําคัญ
ที#จะนําไปสูก่ ารกําหนดกรอบการทบทวนเอกสารเกี#ยวกับตัวแปรที#ได้ รวมทังการนิ
B
ยามความหมาย
และวิธีการวัดตัวแปร ในการการวิจัยเชิงปริ มาณในระยะที# 2 ผลการศึกษาพบเงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องอัน
เป็ นสาเหตุข องการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา 11 ประการ ได้ แก่ 1) ชอบ
ช่วยเหลือผู้อื# น 2) ยึดมั#น ในคําสอนของศาสนา 3) รั บรู้ ว่าตนเองมี คุณค่าและความสามารถที#จ ะ
ช่วยเหลือผู้อื#น 4) ต้ องการเป็ นที#ยอมรับของสังคม 5) ต้ องการก้ าวข้ ามปั ญหาอุปสรรค 6) เรี ยนรู้ ในสิ#ง
ใหม่/สิ#ง ที#ท้าทายความสามารถของตนเอง 7) ปรารถนาให้ สงั คมดีขึนB 8) ต้ อ งการสร้ างเครื อ ข่า ย
ความสัมพันธ์ 9) ได้ รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้ าง และ 10) มีสขุ ภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และ11)
ประสบการณ์และความประทับใจจากการทํางานอาสา โดยมีรายละเอียดดังนี B
3.1 ชอบช่ วยเหลือผู้อ นื : ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญสะท้ อนถึงคุณลักษณะการชอบช่วยเหลือผู้อื#น
โดยบ่งบอกถึงลักษณะของบุคคลที#มีจิตใจที#เติมเปี# ยมไปด้ วยคําว่า “ให้ ” ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน
“ให้ ” เพราะอยากให้ ที#ออกมาจากส่วนลึกในใจ เป็ นคนที#มีความรู้ สกึ ไม่เห็นเฉพาะเรื# องของตัวเอง แต่
จะเห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าของคนอื#น มีความเอื Bออาทร เอาใจใส่ ให้ ความสนใจในความต้ องการ
ความจํ าเป็ น ความทุกข์ สขุ ของผู้อื#น และพร้ อมที#จะให้ ความช่วยเหลือเกื อB กูลผู้อื# น เป็ นบุคคลที#ร้ ู จัก
แบ่งปั น เสียสละความสุขส่วนตน เพื#อทําประโยชน์แก่ผ้ อู ื#น เข้ าใจ เห็นใจผู้ที#มีความเดือดร้ อน อาสา
ช่วยเหลือผู้อื#นเพื#อบรรเทาปั ญหา หรื อร่วมสร้ างสรรค์สงิ# ดีงามให้ เกิดขึ Bนในสังคม
“ต้องบอกว่ามันอยู่ในสายเลือด ชอบช่วยคน ขอบมากเรื #องช่วยคน แม้ทีว# ่าทีไ# ปไม
ได้ตงั ค์ ก็ ยงั อยากจะไป เพราะว่าไปแล้วทํ าให้คนมี ความสุข ทํ าให้คนแข็งแรง แข็งแรงทัง,
กายและใจนะ เวลาไป มัน ไม่ ไ ด้ ป รึ ก ษาเฉพาะสอนบางคนเข้ า มาปรึ ก ษาเรื # อ งของ
ครอบครัว” (กรณี ศึกษา 4)
“พีม# ี พีน# อ้ งหกคนและทีว# ่าพีอ# าจจะเรี ยนไม่เก่งในบรรดาพีน# อ้ งทัง, หกคนนะหะ แล้ว
ก็ในใจพีเ# ป็ นคนชอบช่วยเหลือคนตัง, แต่เล็ก ส่วนที #ส่วนหนึ#งก็ เพราะว่าเราเห็นใครถูกทํ าร้าย
หรื อเด็ ก ถู ก รั ง แกพี # มั ก จะเข้ า ไปช่ ว ย เข้ า ไปยุ่ ง เรื # อ งชาวบ้ า นประมาณตรงเนี H ย ะ”
(กรณี ศึกษา 6)
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ลักษณะของคนที#ชอบช่วยเหลือผู้อื#นนันB ส่วนหนึ#งเริ# มตังแต่
B การใช้ ชีวิต ร่ วมกับครอบครัวใน
วัยเด็กเกิดขึ Bนได้ ทงโดยตรงและโดยอ้
ัB
อมจากการสังเกต และเอาแบบอย่างพฤติกรรมและผู้ที#เป็ นที#รัก
และใกล้ ชิด เช่น บิดา มารดา ครู เพื#อน เป็ นต้ น พฤติกรรมที#บุคคลแสดงออกมาส่วนใหญ่จึงเป็ นผลสืบ
B ที#เป็ นส่วนสร้ างเสริ มให้ เป็ นบุคคลมี ลกั ษณะชอบ
เนื#อ งมาจากการอบรมเลี Bยงดูในครอบครั วนันเอง
ช่วยเหลือคนอื#น
“บ้านพีถ# ูกปลูกฝั งว่าพีต# อ้ งให้นอ้ ง คนมี ตอ้ งให้คนจน นีค# ือพ่อสอนไว้ พ่อพูดเสมอ
เลยว่าโตขึ,นมาใครมี ตอ้ งช่วยคนทีไ# ม่มีนะ คื อถูกสอนมาตลอดไง...แล้วก็ ส่วนเนียH ะที #ว่าการ
ปลูกฝั งตัง, แต่เล็กนะคะสําคัญนะ สําคัญมากนะ ที #พ่อแม่สอนลูก พีต# ้องช่วยน้องนะ ใครมี
ต้องให้คนจนนะอะไรอย่างเงียH ะ แล้วเหมื อนทุกคนมันจํ าอยู่ในสายเลือดนะ” (กรณี ศึกษา 6)
3.2 ยึดมันในคําสอนของศาสนา: ถึงแม้ วา่ จุดเริ# มต้ นของการเข้ าสูเ่ ส้ นทางของงานอาสา
จะเริ# มจากการให้ ความช่วยเหลือในเรื# องต่างๆ แก่คนในครอบครั ว ญาติ พี# น้ อง รวมถึงคนอื#นๆ แต่
ชีวิตวัยเด็กไม่ได้ เกี#ยวข้ องกับสถาบันครอบครัวเพียงแหล่งเดียว ยังต้ องเข้ าไปเกี#ยวข้ องกับสถานบัน
ทางสังคมอื#นๆ อาทิ สถานบันศาสนา เป็ นสถาบันที#มีจุดมุ่งหมายเพื#อ สอนให้ คนเป็ นคนดี ให้ คนมีที#
ยึดเหนี#ยวทางจิตใจ หากคนปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาก็ จะช่วยให้ ชีวิตมี ระเบียบวินยั มีความ
มัน# คงทางจิตใจ มีชีวิตที#สงบสุข ซึง# สิง# หนึง# ที#เป็ นเงื#อนไขที#ทําให้ กรณีศกึ ษาครังB นี B เข้ าสูเ่ ส้ นทางของการ
ทํางานอาสา ช่วยเหลือผู้อื# นโดยไม่หวังผลตอบแทน คือ หลักคําสอนของศาสนา ที#ทุกศาสนาล้ วน
แล้ วแต่สอนให้ ทําแต่ความดี ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้ที#เดือดร้ อน ผู้ที#ตกทุกข์ได้ ยาก ช่วยเหลือชึ#ง
กันและกัน รวมทังB มอบความรักความสุขให้ กบั ผู้อื#นเหมือนกับที#รักตนเอง การได้ ช่วยเหลือผู้อื#นให้ พ้น
ทุกข์กบั ความยากลําบากที#ประสบอยูน่ นั B นํามาชี#งความสุข ความอิ#มเอิบใจ ของผู้ให้ ดังประโยคหนึ#ง
จากการสัมภาษณ์ ที#สะท้ อนให้ เห็นถึงพื Bนฐานทางจิตใจของกรณีศึกษาที#ฉายภาพของความเป็ นผู้ให้
อย่างชัดเจน
“อี กอย่างหนึ#งคื อ นับ ถื อศาสนาคริ สต์ คื อ ศาสนาคริ สต์ จะสอนว่า ให้รักคนอื # น
เหมื อนกับรักตัวเราเอง อันนัน, ก็ เหมื อนกับเป็ นพืน, ฐานหนึ#งที เ# หมื อนจะปูทําให้จิตใจคนเรา
ชอบช่วยเหลือคนอื #น รักคนอื #นก็ อยากช่วยเหลื อเขาจริ งไหมคะ อะไรก็ ได้ที#เป็ นงานที #ทําให้
คนอื #นมี ความสุข เราจะทําไปเลย....อี กอย่างได้รับการสอนมาว่า ถ้าเราเป็ นผูย้ ื #น ยกกํ าปั, น
ให้เขาแล้วมี คนแบมา เราจะมี ความสุขมากกว่าทีเ# ราเป็ นผูแ้ บรับ” (กรณี ศึกษา 4)
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การยึดมั#นในคําสอนของศาสนาเป็ นเงื#อ นไขหนึ#งที#ช่วยให้ การทํางานอาสายังคงดํารงอยู่
เพราะคําสอนของศาสนาสอนให้ มนุษย์ช่วยเหลือซึ#งกันและกัน ช่วยเหลือผู้ที#เดือดร้ อนตกทุกข์ได้ ยาก
จะเห็นได้ วา่ เป็ นบุคคลที#ยดึ มัน# ในหลักคําสอนของศาสนาและนํามาเป็ นตัวแบบในการดํารงชีวิต รวมถึง
การช่วยเหลือ เพื#อนมนุษย์ ด้ วยกันอันมี ส่วนเกี# ยวข้ อ งที#ทํ าให้ การทํางานอาสายังคงดํารงอยู่อ ย่า ง
ต่อเนื#อง
“ตัวแบบคือศาสนาพุทธ คํ าสอนของพระพุทธเจ้า นัน# แหละคื อคํ าสอนที #ถูกต้อง
เลย คื อตัวแบบ คื อต้องช่วยเหลื อซึ# งกันและกันช่วยเหลื อคนอื #น ช่ วยเหลื อคนที #ต กทุกข์ ได้
ยากนะครับ ยิ# งอ่านคําสอนของพุทธเจ้ายิ# งซึ, งใหญ่” (กรณี ศึกษา 2)
3.3 รั บรู้ ว่าตนเองมีคุณค่ าและความสามารถทีจะช่ วยเหลื อผู้อ ืน: ลักษณะที#สําคัญ
ประการหนึง# ที#เป็ นแรงกระตุ้นภายในตัวบุคคลให้ เข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา และทํางานอาสาอย่าง
ต่อเนื#อ ง คือ การเป็ นคนที#เห็นคุณค่าในตนเอง รั บรู้ ว่าตนเองมี คุณค่ามี ความสามารถที#จะให้ ความ
ช่วยเหลือผู้อื#นและสังคมให้ ดีขึ Bนได้ ซึง# ความรู้สกึ ของบุคคลว่าตนเองมีความสําคัญและมีค่า เป็ นบุคคลที#
ต้ องการได้ รับความเชื#อถือ ต้ องการการยอมรับนับถือจากผู้อื#น เพื#อจะได้ เกิดความรู้ สกึ ภูมิใจและนับถือ
ตนเอง จากการสัมภาณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ บางคนเห็นว่า การทํางานอาสาในช่วงวัยเด็ก หรื อวัยเรี ยน
สาเหตุหนึง# มาจากต้ องการให้ คนในครอบครัว พี# น้ อง หรื อกลุม่ เพื#อน ได้ เห็นและรู้ สกึ ว่าตนเองเป็ นบุคลล
ที#มีประโยชน์มีความสามารถที#จะช่วยเหลือคนอื#นๆได้ การได้ รับการยอย่อง การได้ รับการยอมรับ การ
ได้ รับการชมเชย จากการอาสาช่วยเหลือ/การเข้ าร่ วมกิจกรรมอาสา จึงทําให้ ร้ ู สกึ ว่าตนเองมีคุณค่าและ
นํามาซึง# ความภาคภูมิใจ
“เป็ นสโมก็ จ ะเป็ นชุ ด คิ ดชุ ด เดี ย วกันก็ คื อ ทํ า ให้ต ัว เองรู้ สึ กมี คุ ณ ค่ า การเป็ น
อาสาสมัครตอนโตเนีย# ก็ยงั เหมื อนกันคือการหาคุณค่าในตัวเองเสมอ คื อเรายิ# งทํ าเรายิ# งทํ าให้
ตัว เองรู้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า เพราะเรา คื อ เป็ นคนที # รู้ สึ ก ขาดพร่ อ งในเรื # อ งของการมี คุ ณ ค่ า ”
(กรณี ศึกษา 5)
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญบางคนเห็นว่า ตนเองเป็ นคนที#มีศักยภาพ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และประสบการณ์ หรื อมีต้นทุนทางปั ญญา เมื#อพบกับเหตุการณ์ ที#ผ้ ู อื#นประสบกับความลําบากทุกข์
ยาก แต่ไม่ได้ ใช้ ศกั ยภาพ ความสามารถ และประสบการณ์ ที#ตนเองมีอยู่ให้ ความช่วยได้ ก็เหมือนกับ
คนที#ไร้ คุณค่า ไร้ ประโยชน์ ซึ#งการรับรู้ ถึงคุณค่าและความสามารถของตนเองในการช่วยเหลือผู้อื# น
เป็ นเหมือนแรงขับที#ให้ เข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา ทํางานเพื#อสร้ างประโยชน์ให้ กบั สังคม
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“ทุนทางปั ญญาอย่างเราเรี ยกว่า ก็ คือ ประสบการณ์ ประสบการณ์ จากการเก็ บ
เกี #ยวตลอดเก้าปี สิบปี ที #เรามี ภาพของซี เนอรี โอของการจัดการแต่ละชนิ ดที #เราสามารถที #จะ
แนะนําว่าถ้าเป็ นแบบนีจ, ะเป็ นแบบนีต, ่อถ้าเป็ นแบบนีจ, ะไม่ เป็ นแบบนีน, ะที # จะไปใช้ในการ
แนะนํ า และเราก็ มี แ รงขับทางความคิ ด ถ้า มี แ ล้วไม่ ใช้ ชี วิต ไม่ มี คุณค่ า ไม่ มี ประโยชน์ ”
(กรณี ศึกษา 5)
ขณะที# อ าสาสมัครที# เป็ นบุ คคลวัยเกษี ยณ มองว่าตนเองมี คุณค่า ความสามารถ ทักษะ
ความรู้ และประสบการณ์ มี เวลามากพอที#จะเลือกทํากิ จกรรมต่างๆ ที#ได้ ตามความสนใจและความ
ต้ องการมีโอกาสใช้ ชีวิตอย่างอิสระมากขึ Bน ปลอดโปร่ งจากพันธนาการ และภารกิจจําเป็ นต่างๆ ที#ตนได้
แบกรับภาระมานาน มี โอกาสช่วยเหลือผู้อื# น ชุมชน และสังคมได้ มากขึนB ยาวนานขึ Bน การได้ ทํางาน
อาสาจึงเป็ นสิง# ที#เพิ#มคุณค่า สร้ างความสุข ความภาคภูมิใจ สร้ างการยอมรั บจากคนในสังคม ที#มีต่อตัว
เขามากยิ#งขึ Bน
“ส่วนรวมแน่นอนอยู่แล้ว ในเมื #อผมสร้ างแต่สิ#งดี ๆให้เค้า เค้าก็ มีอ ยู่แล้ว เค้าก็
ระลึกถึงบุญคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ เพราะว่าเด็กเกเรเกตุง คิ ดถึง ติ ดคุก โห ถ้าเชื #อครู
ปู่ คําแรกผมก็ไม่ตอ้ งมาเป็ นแบบนี”, (กรณี ศึกษาที # 2)
“เราก็ อ ยากทํ า อยู่เรื # อ ยๆ เพราะทํ าแล้ว มันมี ความสุข สิ# งสํ า คัญที #สุดคื อ เรามี
ความสุข แล้วคนเขาก็จะสรรเสริ ญเยิ นยอให้ความสําคัญกับเราตลอดเวลา มันก็ มีความสุข
เออ...ทําไมอาจารย์ยงั สวยอยู่ ยังแข็งแรงอยู่เนอะ” (กรณี ศึกษา 4)
3.4 ต้ องการเป็ นทียอมรั บของสังคม: เงื#อนไขอีกประการหนึ#งที#เป็ นเงื#อนไขส่วนบุคคล
คือต้ องการได้ รับการยอมรับจากคนในสังคม การทํางานอาสานอกจากตนเองจะมีความสุขที#ได้ เป็ น
ผู้ให้ แล้ ว ยังเป็ นสิ#งที#สงั คมปรารถนาให้ เกิดขึ Bนในทุกกลุม่ สังคม งานอาสาจึงเป็ นงานที#สงั คมยอมรับ
และยกย่องว่าเป็ นงานที#เสียสละ จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญบางคน เห็นว่าการที#ตนเองเข้ าสู่
เส้ นทางการทํางานอาสานันB มาจากจุดเริ# มต้ นที#ตนเองเคยประกอบอาชีพที#ได้ รับการยอมรับจากสังคม
มีผ้ คู นเคารพนับถือ เมื#อตนเองหมดภาระทางอาชีพนี Bแล้ ว ก็ยงั คงต้ องการได้ รับการยอมรับจากคนอื#น
และสังคมอยู่ แม้ จะไม่ใช่เป้าหมายสําคัญของการทํางานอาสา แต่ก็เป็ นเงื#อนไขหนึ#งที#ทําให้ ตดั สินใจ
ทํางานอาสา เมื#อทําแล้ วคนเห็นความสําคัญ และได้ รับการชื#นชมจากคนที#ได้ ช่วยเหลือไว้

132
“ก็ เป็ นที #ยอมรับของสังคม อันนีเ, ป็ นสิ# งสําคัญสุด สังคมยอมรับเรามาก ในเรื #อ ง
ของการทีม# ี จิตอาสา” (กรณี ศึกษา 4)
ขณะที#ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญบางคน มองว่าการที#ตนเองเริ# มเข้ าสูเ่ ส้ นทางานอาสา ในช่วงวัยเรี ยน
นันB เนื#องจากต้ องการการยอมรับจากเพื#อน กลุม่ เพื#อน โดยต้ องทําตัวให้ เป็ นจุดเด่น เพื#อให้ เป็ นที#ร้ ู จัก
ของเพื#อนในมหาวิทยาลัย รวมทังB เพื#อ แสดงให้ เห็นว่าตนเองก็ เป็ นส่ วนหนึ#งของกลุ่ม การเลือ กทํา
กิจกรรมอาสาเป็ นสิ#งหนึ#งที# กลุ่มยอมรับ และมองว่าเป็ นสิ#งที#ดี มองว่าผู้ที#ทํากิ จกรรมอาสานันเป็
B น
ต้ นแบบที#ดีให้ กบั รุ่นน้ องร่วมสถาบัน นํามาซึง# การเป็ นที#ร้ ู จักของคนอื#นๆ นอกจากนันB การทํากิจกรรม
อาสายังทําให้ มีโอกาสได้ ร้ ูจกั กับสังคมใหม่เพื#อนกลุม่ ใหม่
“ก็ จะเข้ากิ จกรรม กิ จกรรม กิ จกรรมนูน้ กิ จกรรมนี # ทํ าอะไร เขาก็ จะมี ให้ทําตลอด
รวมถึงการอยากรู้ จักเพื #อนต่างโรงเรี ยน ไอ้ตวั อี กอันหนึ#งก็ อาจอยากรู้จักเพือ# นต่างโรงเรี ยน
โรงเรี ยนนั,น ชื # อ อะไร โรงเรี ยนนั,น มี ใ ครอยู่ บ้ า น นอกจากเพื #อ นโรงเรี ยนเดี ย วกั น แล้ ว ”
(กรณี ศึกษา 3)
“ในเรื # องของการยอมรับของเพื #อ น คื อ เป็ นแล้วเท่ห์ อ่ ะ ไม่ มี อะไร รุ่ นน้อ งกรี H ด
แนวๆนั,น สมัย นั,น ก็ ถึ ง แม้ ว่ า จะต้ อ งเข็ น รถเข็ น แล้ ว แบกขยะหรื อ กองผัก ตบก็ ต าม ”
(กรณี ศึกษา 5)
3.5 ต้ องการก้ าวข้ ามปั ญหาอุปสรรค: ในการทํางานอาสาสมัคร ทังที
B #เป็ นงานอาสาที#ทํา
ด้ วยตนเอง หรื อทําร่วมกับกลุม่ บุคคล องค์กรต่างๆ บางครังB ต้ องเจอกับปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ที#ทําการ
ให้ ดําเนินงานไม่ราบรื# น ไม่บรรลุตามเป้าหมายที#ต้องการ บางปั ญหายังเป็ นปั ญหาที#บนั# ทอนความรู้สกึ
ของตัว อาสาสมัครเอง ทังความรู
B
้ สึกท้ อ แท้ หมดกํ า ลังใจ ที# ม าจากบุ คคลรอบข้ า ง หรื อ กลุ่มของ
อาสาสมัครที#ทํางานร่ วมกัน แต่สิ#งที#เกิดขึ Bนกลับไม่ได้ มีผลให้ ต้องยุติ หรื อล้ มเลิกความตังใจในการ
B
ทํางานอาสา ในทางตรงข้ ามกลับสร้ างให้ เกิดความมั#นใจ ความพร้ อมที#จะเอาชนะปั ญหาอุปสรรคที#
ั B ส่วนหนึง# อาจมาจากความตระหนักในความสามารถหรื อประสบการณ์ ของ
เกิดจากสถานการณ์นนๆ
ตนเอง คิดว่าต้ องแก้ ปัญหานันให้
B ได้ ต้ องก้ าวข้ ามอุปสรรคครังB นี Bไปให้ ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
สําคัญ ทําให้ เห็นถึงมุมมองที#ยงั คงทําให้ เขาเหล่านันB ยังทํางานอาสาอย่างต่อเนื#องยาวนาน ปั ญหา
อุป สรรคที#เ กิ ด ขึนB จึง กลับ เป็ นพลังที# ผ ลัก ดัน ให้ ต้ อ งหาหนทางแก้ ไ ข เมื# อ สามารถผ่านพ้ นปั ญ หา
เหล่านันไปได้
B
ก่อให้ เกิดความปิ ติ ความสุข ความภาคภูมิใจ ซึ#งส่งผลให้ ยงั คงในทํางานอาสาอย่าง
ต่อเนื#องยาวนาน
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“คื อพีว# ่าถ้าเราคิ ดจะก้าวข้ามมันข้ามได้ แต่ถ้าเราคิ ดว่าไม่ได้หรอกนัน# นีม# นั ก็ คือ
ไม่ได้ เพราะนัน, เราต้องอย่าตัดความรู้สึกตัวเองว่ามันไม่ได้ ถ้าเรารู้สึกว่าคื อได้อะ เราต้อง
ก้าวข้ามขีดความจํ ากัดให้ได้” (กรณี ศึกษา 6)
“ความยากลํ าบากในการทํ างานเป็ นแรงผลักดัน เพราะทุกคนมี ข้อ จํ ากัดที #ต้อ ง
ข้าม...มันก็ จะเป็ นปั ญหาเก่าซํ, าๆ ฉะนัน, ก็ กลับมาว่าไอ้ความยากลํ าบากทุ กปี เนี ,ยมันผัน
กลับมาเป็ นความปิ ติ ผันกลับมาเป็ นพลัง มันก็ เลยทํ าให้ต่อเนือ# งทุกปี ... ก็ เลยเออ ตัง, เป็ น
ปรัชญาในการทํางานว่าก้าวข้ามขี ดจํ ากัด.. การก้าวข้ามไม่ใช่ก้าวหนีปัญหา การก้าวข้าม
เนีย# ก็คือ ต้องแก้ปัญหานัน, ให้บรรลุ” (กรณี ศึกษา 1)
3.6 เรียนรู้ในสิงใหม่ /สิงทีท้าทายความสามารถของตนเอง: เงื#อนไขอีกประการหนึ#งที#ทํา
ให้ บุคคลก้ าวเข้ าสู้การทํางานอาสา และยังคงทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง คือ ความปรารถนาที#จะเรี ยนรู้
สิง# ใหม่ๆ เรี ยนรู้ ประสบการณ์ ใหม่ รวมทังเพื
B #อนําเอาความรู้ ความสามารถที#ตนเองมีอยู่ช่วยเหลือคนใน
สังคม จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญบางคน มองว่า สิง# ที#เป็ นเงื#อนไขสาเหตุในการทํางานอาสาของ
ตนเองขณะที#กําลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย คือ ต้ องการเรี ยนรู้สงิ# ใหม่ ประสบการณ์ใหม่ บางคนมองว่า
B งเป็ น
การได้ ทํางานอาสานันB ทําให้ ตนเองได้ เผชิญกับเหตุการณ์ตา่ งๆ เรี ยนรู้ ชีวิต ได้ เรี ยนรู้ สงั คม อีกทังยั
การสะสมประสบการณ์เพื#อที#จะนําเอาประสบการณ์นนั B ไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในกิจกรรมอาสา
ครังB ต่อไป และยังนําประสบการณ์นนไปขยายขอบเขตขององค์
ัB
ความรู้ ให้ แพร่ หลาย ให้ เกิดประโยชน์กับ
สังคมในวงกว้ าง
“แต่มูลเหตุทีท# ําให้ทําต่อเนีย# หนึ#งคือเรื #องความท้าทาย สองอ้า..เรื #องของการเห็น
ผล” (กรณี ศึกษา 1)
“ในขณะทีเ# ราก็คือเรามัน# ใจว่าเรารู้เพดานของเรา เรารู้ว่าเอ๊ ยการเผชิ ญความเสีย# ง
การเผชิ ญเหตุการณ์ อย่างไรในขณะที #เค้าไม่ได้สงั# สมประสบการณ์ ไปเผชิ ญโลกที #มนั แปลก
ใหม่” (กรณี ศึกษา 5)
3.7 ปรารถนาให้ สังคมดีขึน? : การทํางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ เงื#อนไข
หนึ#งที#สําคัญ คือการปรารถนาให้ ผ้ อู ื# นพ้ นทุกข์ให้ สงั คมดีขึ Bน การมีจิตใจที#เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
เป็ นบุคคลที#มีความพอเพียงในชีวิต จึงเป็ นอีกเงื#อนไขหนึ#งที#ทําให้ ตดั สินใจเป็ นอาสา และเมื#อตนเอง
พอเพียงแล้ วก็อยากที#จะทําประโยชน์เพื#อสังคมส่วนรวมตามความสามารถที#ตนเองมีอยู่ เป็ นบุคคลที#
มีพื Bนฐานของจิตใจที#เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม มุมมองของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญบางคน มองว่าที#ตดั สินใจ
ทํางานอาสานันB เพราะต้ องการเห็นผู้อื#นพ้ นทุกข์ เนื#องจากการที#ได้ เห็นชี วิตของผู้ที#ตกทุกข์ ได้ ยาก
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โดยเฉพาะในกลุม่ คนที#อาศัยอยู่ในพื Bนที#ชุมชนแออัด การพัฒนาเด็กในชุมชนให้ มีความรู้ สามารถ
ช่วยเหลือครอบครัว และเป็ นคนดีของสังคม จึงเป็ นการช่วยเหลือให้ สงั คมดีขึ Bน
“ไม่มีแบบ ผมไม่มีแบบ ไม่มีตวั ไหนเป็ นไอดอลของผมเลย คื อความเป็ นส่วนหนึ#ง
ความความฝั งใจตัง, แต่ เ ด็ ก ๆนะ คื อ ความเป็ นพลเมื อ งมัน ก็ ต้อ งเห็ น ส่วนรวมมากกว่ า
ส่วนตัวสิครับ ตรงนีเ, องเราเห็นว่าเราจะช่วยคนตามทีต# วั เองจะทําได้” (กรณี ศึกษา 2)
“อาสาสมัคร เนีย# จริ งๆ ความหมายอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้ว อาสา ใครอยากจา
เอ่อ ก็ คือการช่ วยเหลื อ อาสาเนีย# คื อการให้ ถ้ามนุษย์ เราทุกคนได้มีการให้เนีย# ผมว่าสังคม
เนีย# จะเป็ นสุขมากขึ,นเลย วัฒนธรรมไทยเป็ นวัฒนธรรมของการอาสา การให้ การแบ่งปั น ”
(กรณี ศึกษา 1)
3.8 ต้ องการสร้ างเครื อข่ ายความสัมพันธ์ : เป็ นปั จจัยเงื#อนไขประการหนึ#ง ที#กระตุ้นให้
บุคคลเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา โดยที#เครื อข่ายทางสังคมนันB เป็ นความเกี#ยวข้ องกันทางสังคมที#
บุคคลหนึ#งมี กับบุคคลอื#น ที#กระทํากิจกรรมต่างๆร่ วมกัน เช่น กลุม่ เพื#อนในสถาบันการศึกษา เพื#อ น
ร่ วมงาน สมาชิกในครอบครัว เป็ นต้ น การทํากิจกรรมอาสานอกจากจะทําให้ ได้ รับการยอมรั บจาก
กลุม่ เพื#อน และสังคมแล้ ว ยังก่อให้ เกิดเครื อข่ ายความสัมพันธ์ กับกลุม่ คนในสังคมด้ วย มุมมองของ
ผู้ให้ ข้อ มูลสําคัญบางคนเห็นว่า การได้ ร้ ู จักเพื#อ นใหม่ ได้ ร้ ู จักสังคมใหม่ ทําให้ เกิ ดเครื อ ข่ายความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ร่วมถึงกิจกรรมอาสา ที#ต้องการพลังของกลุม่ คนร่วมกันเพื#อช่วยเหลือสังคม
“ในขณะที #เราอยู่ในสโมสรก็ มีเพือ# นอยู่ในสโมมี เพือ# นที #เราไปทํ างานรวมกับข้าง
สโมสร ไปทํางานรวมกับสโมสรใหญ่ ไปทํางานอยู่กบั วิ ทยาเขตท่าพระ แล้วมันก็ ได้เพือ# นฝั# ง
ท่าพระ ฝั# งเพชร” (กรณี ศึกษา 5)
ขณะที#ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญบางคนเห็นว่า กิ จกรรมอาสาเป็ นกิ จกรรมที#ต้องอาศัยพลังความ
ร่วมมือ จากคนหลายๆกลุม่ ในสังคม กิจกรรมอาสาบางกิจกรรมยังขาดกําลังคนที#จะช่วยผู้อื#นที#มีอยู่
จํานวนมาก กระจายอยูห่ ลายพื Bนในวงกว้ าง ร่วมถึง กิจกรรมอาสาบางกิจกรรมยังขาดอาสาสมัครที#มี
ความเชี#ยวชาญเฉพาะด้ าน ดังนันB การสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ จึงเป็ นสิ#งที#จําเป็ นต่อการทํางาน
อาสา
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“เราก็กลายเป็ น family เป็ นเครื อข่ายที # connect กัน กลุ่มเดี ยวกันก็ จะมาเจอกัน
จะขยายตรงนัน, ออกไปทีส# งั คมเราก็เห็นประโยชน์ทีม# นั ได้ทีย# ิ# งใหญ่ ” (กรณี ศึกษา 1)
“เครื อข่ายสําคัญทีส# ดุ เพราะมัน เหมื อนกับซ.โซ่อยู่ในตัวเลยนะ โซ่ คล้องๆกันเป็ น
เครื อข่าย...เข้ากลุ่มซ.โซ่ก็ทํากลุ่มเดียวเลยครับ ซ.โซ่ตลอดเลย มี แต่กลุ่มอื #นขอแรงจากซ.โซ่
ไปช่วยนะครับ คือเป็ นเครื อข่ายนะครับ” (กรณี ศึกษา 2)
3.9 ได้ รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้ าง: การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้ าง เป็ นเรื# อง
ของการช่วยเหลือเกื Bอกูลซึง# กันและกัน ซึง# ดํารงอยูใ่ นสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เพื#อส่งเสริ มให้ เกิดความ
ผาสุกของการดําเนินชีวิต เป็ นปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคล ที#เป็ นผู้ให้ หรื อสนับสนุนและผู้รับการสนับสนุน
การสนับสนุนก่อให้ เกิ ดผลลัพธ์ ในเชิ งบวก เช่น การมี พฤติ กรรมอาสาที#สร้ างประโยชน์ ให้ กับสังค ม
มีพฤติกรรมสุขภาพที#ดี มีขวัญกําลังใจ ที#จะใช้ ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข คนทัว# ไปต้ องพึง# พาอาศัยกัน
และกัน เพื#อให้ ได้ มาซึ#งสิ#งที#ต้องการ การได้ รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้ างจึงเป็ นสิ#งที#คนทั#วไป
ปรารถนาในการทํางานอาสาบุคคลรอบข้ างนันB เป็ นผู้ที#มีความสําคัญเนื#องจากเป็ นผู้ที#คอยสนับสนุนใน
B
บสนุนด้ านขวัญกําลังใจ
เรื# องต่างๆ เพื#อให้ อาสาสมัครได้ ร่วมทํางานอาสาอย่างมี ความสุข ทังการสนั
พูดคุย ให้ ความเอาใจใส่หว่ งใย แสดงถึงเจตคติที#ดีตอ่ การทํางานอาสา
“พีไ# ม่ตอ้ งห่วงต้องทํากับข้าวให้ใครกิ น เค้าดูแลตัวเองได้ แต่กบั ไปเนีย# ถ้าลูกรอก็ แม่
กิ นข้าวยัง เค้าก็จะนัง# เป็ นเพือ# น เค้าก็ จะมา เพราะนัน, พีส# บายเพราะไม่ต้องทุกข์ เรื #องลูกเรื #อง
อะไร คื อตอนเนียH ะสบายมันทํ าให้เราทํ าอะไรได้เยอะนะ ไม่ต้องไปกังวลเรื # องนัน# นู่นนีโ# น่น”
(กรณี ศึกษา 6)
นอกจากบุคคลรอบข้ างจะคอยให้ การสนับสนุนทางด้ านจิ ตใจแล้ ว ยังให้ การสนับสนุนด้ าน
กําลังทรัพย์หรื อด้ านการเงิน ที#จะช่วยให้ ทํางานอาสาได้ อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องกังวลใจ อีกทังB ยัง
ช่วยสนับสนุนเรื# องภายในครอบครั ว รั บผิดชอบช่วยเหลืองานบ้ าน ดูแลเอาใจใส่ลูกในเรื# องต่างๆ เช่ น
อาหาร การปรั บส่งไปโรงเรี ยน เป็ นต้ น นอกจากนันB ยังคอยพู ดคุ ยเกี# ยวกั บการช่ วยเหลือผู้ อื# น ร่ วม
แลกเปลีย# นสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสารเกี#ยวกับงานอาสา เป็ นเครื อข่ายร่ วมทํางานอาสาด้ วยกัน ซึ#งการ
รับรู้ ถึงการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้ าง ได้ แก่ คนในครอบครัว เพื#อน เพื#อนร่ วมงาน นันเป็
B นสิ#งที#ช่ วยให้
อาสาสมั ครเกิ ดความรู้ สึก ทางบวก มี กํ าลัง ใจ พร้ อมที# จะทํ า งานเพื# อ ช่ วยเหลื อ ผู้ อื# นได้ อย่ างเต็ ม
ความสามารถ เต็มศักยภาพที#จนเองมีอยู่
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“ครอบครัว ด้วยความที #ดึงครอบครัวมาช่วยด้วย ผมว่ามันเป็ นบุญนะ ลูกก็ ช่วย
ทําให้ลูกก็อย่างงีเ, ราก็คยุ กันแต่เรื #องช่วยคน ตอนนีท, งั, บ้านก็คยุ ถึงเรื #องช่วยคน..กับครอบครัว
เราก็คยุ กันถึงแต่เรื #องช่วยคน” (กรณี ศึกษา 1)
“แล้วอี กอย่างครอบครัวไม่เคยว่ากล่าว ไม่เคยอะไรเลย ครอบครัวส่งเสริ ม เออ..ขับ
รถไปส่ง ไปตรงไหนไม่เคยขัด … พ่อเขาจะเป็ นคนที #ดูแลลูก ลูกติ ดพ่อ ดังนัน, แม่จึงไปไหนได้
สะดวกสบายไม่ ต้องกังวล ก็ เป็ นอี กอันหนึ#งที #ทําให้เราสามารถเป็ นจิ ตอาสาคนอื #นได้โดยไม่
ต้องมาทําให้ครอบครัวคอยเดือดร้อน...” (กรณี ศึกษา 4)
3.10 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง: คงปฏิเสธไม่ได้ ว่าผู้ที#มีสขุ ภาพดี จะสามารถปฏิบตั ิงาน
หรื อทํากิจกรรมต่างๆได้ อย่างคล่องแคล่ว มีบุคลิกภาพที#ดี ผู้ที#มีสขุ ภาพแข็งแรงนันเป็
B นที#ชื#นชมของคน
ทัว# ไป สามารถคบค้ าสมาคมได้ อย่างสนิทใจ ประโยชน์ ของการมี สุขภาพที#ดี ไม่เพียงมี ผลกระทบต่อ
ตัวเอง แต่ยงั มีผลกับรอบข้ างด้ วย ผู้ที#มีสขุ ภาพดีจะมีพลังกาย พลังใจมากขึ Bน และจะเป็ นผู้ที#อยากเป็ น
ผู้ให้ มากขึนB กรณีของการทํางานอาสาก็เช่นเดียวกัน การมีสขุ ภาพที#แข็งแรงย่อมสามารถที#จะทํางาน
อาสาได้ อย่างเต็มที# เต็มศักยภาพที#มีอยู่ อีกทังB ยังเป็ นต้ นแบบให้ กับบุคคลอื# นในเรื# องการดูแลสุขภาพ
ตนเอง เพื#อตนเองและเพื#อช่วยเหลือผู้อื#นในสังคม นอกจาก การมีสขุ ภาพกายที#ดีแล้ ว สุขภาพจิตยังเป็ น
สิ#งสําคัญที#ต้องใส่ใจงานอาสาสมัครบ้ างครั งB อาจต้ องเจอกับภาวะกดดัน ภาวะคับค้ องใจต่างๆ หากมี
จิตใจเป็ นปกติ อารมณ์มนั# คง จะสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับคนอื#นๆได้ อย่างดี แม้ บางครังB อาจขัดแย้ ง หรื อ
มีอารมณ์โกรธ หรื อมีปัญหาชีวิตแต่ก็สามารถปรับอารมณ์ และเผชิญกับปั ญหาต่างๆได้ เป็ นอย่างดี โดย
ไม่เสียดุลทางจิตใจ สามารถทํางานอาสาได้ อย่างมีความสุข
“ร่างกายก็ มีความรู้สึกว่าเราเองก็ แข็งแรงขึ,น เจ็ บป่ วยไม่ได้ ก็ ว่าอย่างงัน, เพราะ
ถ้าเราป่ วย คนอื #นก็ จะป่ วยหนักกว่าเรา เราๆ มี ความรู้ สึกว่าเราต้องทํ าตัวให้แข็งแรงออก
กํ าลังกาย ออกกํ าลังกายทุกวันคะ ... แล้วอาหารการกิ นข้อสําคัญคื อเราต้องกิ นระมัดระวัง
ด้วย อะไรที #เป็ นเรื # องสุขภาพตัวเองจะเข้าไปทัน ที เลย...คื อ คนที #เป็ นอาสา ตัวเขาต้อ งมี
ความสุขเลย เพราะถ้าเขามี ปัญหาแล้วก็คงไปอาสาช่วยคนอื #นไม่ได้หรอก มันเหมื อนกับไป
โถมปั ญหาเข้าไปหาเขาเข้าไปอี ก..” (กรณี ศึกษา 4)
“ครูมีคําๆนึง คํ าว่า สุขภาวะ คํ าศัพท์ ทางด้านจิ ตวิ ทยา คื อความสําเร็ จด้านกาย
ด้านใจ ด้านปั ญญา ด้านสังคม ถูกมัยH ครับ สีต# วั เนียH ะ เฮ้ย มี สมบูรณ์ แล้วเนีย# เรามากกว่า
เขา การให้ก็เกิ ดขึ,น” (กรณี ศึกษา 2)
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3.11 ประสบการณ์ และความประทับใจจากการทํางานอาสา: ประสบการณ์และความ
ประทับใจที#เกิดจากการทํางานอาสาที#ผา่ นมา เป็ นปั จจัยเงื#อนไขสําคัญประการหนึง# ที#ถือได้ ว่าเป็ นจุด
เริ# มที#ทําให้ บุคคลทํางานอาสาอย่างต่อเนื#องยาวนาน การได้ เห็นคนที#ได้ ช่วยเหลือ ดีขึ Bน คลายจาก
ความทุกข์ ความคับข้ องใจ ได้ สร้ างความประทับใจ ความสุข ความภาคภูมิใจ ให้ กับอาสาสมัคร
ถึงแม้ ว่าบางครังB จะพบกับปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ขณะที#ทํากิจกรรมอาสา แต่ก็สามารถที#จะก้ าวข้ าม
ผ่านสิง# เหล่านันไปได้
B
นอกจากนันการทํ
B
างานอาสา ยังได้ สร้ างประสบการณ์ในด้ านดี ที#ช่วยผลักดันให้
อาสาสมัครนําประสบการณ์ ที#ได้ รับ สร้ างเป็ นองค์ความรู้ เพื#อเผยแพร่ ให้ บุคคลทั#วไปสามารถศึกษา
นําไปประยุกต์ใช้ หากเกิดกรณีปัญหาที#คลายคลึงกัน ส่วนด้ านที#ไม่ดีที#เป็ นปั ญหาอุปสรรคต่างๆ จะ
กลายเป็ นสิง# ที#ท้าทายให้ ต้องแก้ ไขปรับปรุง เพื#อให้ เกิดสิง# ที#ดีขึ Bนต่อสังคม ซึ#งสิ#งเหล่านี Bล้ วนแล้ วแต่เป็ น
สิง# ที#ทําให้ อาสาสมัครยังคงทํางานอาสาอย่างต่อเนื#องยาวนาน
“เราไม่รู้เลยว่าหนทางข้างหน้าเป็ นอย่างไร แต่เมื #อมันผ่านไป พอมันผ่านไป ไอ้
ความยากลํ าบากตรงนัน, อ่ ะ มันกลายมาเป็ นพลัง มันกลับมาเป็ นปิ ติ ใช่ ไหม ที #มนั นึกถึ ง
เมื #อไหร่ มันก็ มีความสุข ไอ้ความทรมานเหล่านัน, มันก็ หายไป ก็ เลยลุกขึ, นมาต่อ ปี ที # สอง”
(กรณี ศึกษา 1)
“อาสาสมัครในช่วงนีล, ่าสุดทีเ# พิ#งปิ ดเคสปิ ดเสร็ จไปเนีย# ก็ คือแผ่นดิ นไหวที #เชี ยงราย
ก็ คื อ เอาประสบการณ์ ต ั,ง แต่ ทํ า สึ น ามิ มาทํ า ที # นี#. ..มาไปอิ น มาอะไรพวกเนี Hย ะก็ จ ะมี
ประสบการณ์ ในเรื #องของการจัดการองค์กรการบริ หารเวลาภัยพิบตั ิ ...” (กรณี ศึกษา 4)
“คิ ดว่ามู ลเหตุหลักๆ น่าจะเป็ นอันนี ,อนั เดี ยวเลย อันที #ทําเคสที #หนึ#งแล้วสําเร็ จ
เคสทีส# องดี ทุกเคสไปทําไปก็ดีแล้วทุกครัง, ไป” (กรณี ศึกษา 6)
ตอนที 4 ผลทีได้ รับจากการทํางานอาสา
งานอาสาเป็ นงานที#ต้องใช้ ความเสียสละ ทํางานด้ วยความสมัครใจ ด้ วยความเต็มใจ บุคคล
ที#เป็ นอาสาสมัครจะเป็ นผู้ที#คอยหาโอกาสช่วยเหลือผู้อื#นอย่างกระตือรื อร้ น จะใช้ เวลาและความตังใจ
B
ทุม่ เทให้ กบั งานอาสา โดยเฉพาะงานอาสาที#สอดคล้ องกับศักยภาพและความสามารถที#มีอยู่ จนเกิด
ความผูกพันกับการช่วยเหลือผู้อื#น จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ พบว่ า ผลหรื อประโยชน์ที#ได้ รับ
จากการทํางานอาสา รวมถึงสิ#งที#ทํา ให้ คงอยู่ในการทํางานอาสาอย่างต่อ เนื#อง ได้ แ ก่ การได้ รั บ
ความสุข ความภาคภูมิใจ ที#ได้ จากการช่วยเหลือผู้อื#น ความสุขที#ได้ เห็นผลสําเร็ จของงานอาสา ได้
เห็นผลทางบวกที#เกิดขึ Bนกับกลุม่ ผู้ประสบกับความยากลําบาก กลุม่ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และมองว่า
ผลของงานอาสาที#ได้ กระทํานันB ทําให้ ตวั เองมี “วัคซีนชีวิต” ทําให้ ชีวิตมีภมู ิค้ มุ กันจากปั ญหาอุปสรรค
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จากสภาวะสะเทือนใจที#ได้ พบเจอ ทําให้ ตนเองมีความเข้ มแข็งมากยิ#งขึ Bน อีกทังยั
B งได้ “เรียนรู้ ในเรื อง
การให้ อภัยผู้อ ืน” การทํางานอาสายังเป็ นการ “เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว ” ซึ#ง
เกิดจากสมาชิกภายครอบครัวร่ วมเป็ นส่วนหนึ#งของการช่วยเหลือ สังคม ร่ วมเป็ นส่วนหนึ#งของงาน
อาสา นอกจากนันB สิง# ที#ได้ รับอีกประการหนึง# คือ การได้ “เครื อข่ ายความสัมพันธ์ ” กับกลุม่ คนต่างๆ
ได้ เรี ยนรู้ในสิง# ใหม่ สังคมใหม่ เพื#อนใหม่ ได้ ทําในสิง# ใหม่ที#สร้ างประโยชน์ให้ กบั สังคม
“เห็ นโลกกว้า งขึ, น เห็ น จิ ต คน และเราก็ คิด ว่า เรามองเข้าไปแล้วทะลุใ นใจได้
มากกว่าอดีต มันเห็นภาพ และเราก็ได้ใช้มนุษย์ต่างกระจกเงาสะท้อน เห็นคนนีก, ็ เขาใจ มัน
ทํ าให้เราเข้าใจโลกมากขึ, น อันที #สองคื อ ทํ าให้เรามี วคั ซี นชี วิต วัคซี นชี วิตของผมหมายถึ ง
ปั ญ หาต่ างๆ ที #เราเคยเจอมานะ สภาวะสะเทื อ นใจต่ า งๆ ไปเจอคนพิ ก งพิ ก าร พอหัน
กลับมามันเป็ นวัคซี นทําให้เราเข้มแข็งได้” (กรณี ศึกษา 1)
“ความสุข ของผมก็ เ ห็ น คนอื # น ที #เ ราสอนมาได้ดี เห็ น คนที #เ ราสอนมามี ค วาม
เจริ ญก้าวหน้า โห ถ้ายิ# งเห็นเค้ามี ความสุข มี การงานการทําทีด# ี ช่วยเหลือพ่อแม่ ผมยิ# งโอ้โห
มี ความสุขเหลือเกิ น จากคนเกเรมาเป็ นคนดี ช่วยเหลือพ่อแม่ทํางาน ครอบครัวดี ขึ,นๆ ผมมี
ความสุขแล้ว มี ความสุขทีเ# ห็น ได้เห็นเค้ามี ความสุขเราก็ มีความสุขใจไปด้วย” (กรณี ศึกษา
2)
นอกจาก การได้ รับ ความสุข ความภาคภูมิ ใจ ที#ไ ด้ ช่ วยเหลือ ผู้อื# น ช่ว ยเหลือ สัง คมแล้ ว
ประโยชน์ที#สําคัญอีกประการหนึ#ง คือ “การมีสุขภาพทีส มบูรณ์ แข็งแรง” ทังB ทางร่ างกาย จิ ตใจ
รวมถึงจิตวิญญาณ ถึงแม้ วา่ การมีสขุ ภาพที#สมบูรณ์ แข็งแรง จะเป็ นปั จจัยเงื#อนไขที#ทําให้ บุคคลเข้ าสู่
เส้ นทางการทํางานอาสาก็ตาม ในทางกลับกันการทํางานอาสา ยังจะช่วยส่งเสริ มให้ อาสาสมัคร ได้ มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ที#แข็งแรงยิ#งขึ Bน สามารถใช้ ชวิตประจําวันได้ อย่างปกติสขุ จากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ จะเห็นได้ วา่ สิง# ที#ยืนยันถึงผลดีของงานอาสาที#มีต่อสุขภาพ มาจากลักษณะของงาน
อาสา ที#เป็ นเหมือนกิจกรรมที#ช่วยเสริ มสร้ างสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของอาสาสมัคร
“ทุกครั,งทํ าหัวเราะจะดี มาก พอร่ างกายที #เราบอกปวดๆ ก็ จะดี ขึ,น ... โครงการ
หัวเราะทํ าให้ ร่ างกายเขาดี ขึ,น ร่ างกายตัวเราเองก็ ดีขึ,น เรารู้สึกเลย ดี ขึ,น หัวสมองอะไร
หลายๆ อย่าง อารมณ์ ดีขึ,น โครงการหัวเราะมันช่วยมาก ตัดอารมณ์ ลบวิ ตกกังวล มันช่วย
apply เรื #องการสอน EQ” (กรณี ศึกษา 3)
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ตอนที 5 สรุปสาเหตุของการเข้ าสู่เส้ นทางการทํางานอาสา
จากเงื#อนไขของการทํางานอาสา และคงอยูใ่ นการทํางานอาสา เมื#อนํามาพิจารณาเทียบเคียง
กับแนวคิด ทฤษฎี เพื#อจัดกลุ่มตัวแปรที#เป็ นผลจากการศึกษาระยะที# 1 เพื# อนํามากํ าหนดนิยาม
ปฏิบตั ิการตัวแปร สมมุติฐานการวิจัย การสร้ างเครื# องมือวัด และทดสอบสมมุติฐาน ด้ วยการวิจัยเชิ ง
ปริ มาณ ในการศึกษาระยะที# 2 สามารถจัดกลุ่มตัวแปรได้ เป็ น 5 กลุ่ม ได้ แก่ 1) แรงจู งใจอาสา
ประกอบด้ วย ชอบช่วยเหลือผู้อื#น ยึดมัน# ในคําสอนของศาสนา ต้ องการเป็ นที#ยอมรับของสังคม ปรารถนา
ให้ คนและสัง คมดี ขึนB และต้ อ งการสร้ างเครื อ ข่ายความสัมพันธ์ 2) ทุ นทางจิ ตวิ ทยาเชิ งบวก
ประกอบด้ วย ต้ องการก้ าวข้ ามปั ญหาอุปสรรค เรี ยนรู้ สิ#งใหม่และสิ#งที#ท้าทายความสามารถ และรับรู้ ว่า
ตนเองมีคณ
ุ ค่าและความสามารถที#จะช่วยเหลือผู้อื#น 3) การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม คือ ได้ รับ
การสนับสนุนจากคนรอบข้ าง 4) สุขภาวะ คือ มีสขุ ภาพที#สมบูรณ์ แข็งแรง และ 5) การมีพฤติกรรม
อาสา คือ ได้ รับประสบการณ์และความประทับใจจากงานอาสา จากตัวแปรทังB 5 กลุม่ ผู้วิจัยได้ นําเสนอ
เป็ นแผนภาพ แสดงตามภาพประกอบ 18
แรงจูงใจอาสา

- ชอบชวยเหลือผูอื่น
- ยึดมั่นในคําสอน
ของศาสนา
- ตองการเปนที่
ยอมรับของสังคม
- ปรารถนาใหสังคมดี
ขึ้น
- ตองการสราง
เครือขาย
ความสัมพันธ

ทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวก

การไดรบั การ
สนับสนุนทางสังคม

สุขภาวะ

การมีพฤติกรรม
อาสา

- ตองการกาวขาม
ปญหาอุปสรรค
- เรียนรูสิ่งใหมและ
สิ่งที่ทาทาย
ความสามารถ
- รับรูวาตนเองมี
คุณคาและ
ความสามารถที่จะ
ชวยเหลือผูอื่น

- ไดรับการสนับสนุน
จากคนรอบขาง

- มีสุขภาพที่สมบูรณ
แข็งแรง

- ไดรับประสบการณ
- ความประทับใจจาก
งานอาสา

ภาพประกอบ 18 เงื#อนไขของการทํางานอาสา และการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา
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ส่ วนที 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลระยะที 2: การวิจัยเชิงปริ มาณ
การวิจยั ระยะที# 2 มีวตั ถุประสงค์เพื#อพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรม
อาสาที#สง่ ผลต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ และเพื#อศึกษาความ
ไม่แปรเปลีย# นของตัวแปรแฝงในรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการ
คงอยู่ใ นการทํ า งานอาสา ระหว่า งกลุ่ม บุ ค ลากรปฏิ บัติ ง านในมหาวิ ท ยาลัย และกลุ่ม บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ ในการกําหนดตัวแปรอิสระที#เป็ นสาเหตุแห่งพฤติกรรมของการวิจัยครังB นี B
ส่วนหนึง# มาจากการวิจยั เชิงคุณภาพ ในระยะที# 1 และมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที#
เกี# ยวข้ อ งกับการคงอยู่ ในการทํางานอาสา ทังนี
B B ผู้วิจัยแบ่งการนําเสนอเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที 1 :
การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว# ไปของกลุม่ ตัวอย่าง ตอนที 2 : การวิเคราะห์ ตรวจสอบความสัมพันธ์ ของตัว
แปร และตอนที 3 : การวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐานการวิจยั โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอนดังนี B

ตอนที 1 : การวิเคราะห์ ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่ าง
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ตอนที# 1 เป็ นการวิเ คราะห์ ข้ อ มูล ทั#ว ไปของกลุ่ม ตัว อย่า ง คื อ กลุ่ม
บุคลากรที#ทํ างานในมหาวิ ทยาลัย และกลุ่มบุ คลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ ของมหาวิ ทยาลัย
ภาครั ฐที#มีที#ตงอยู
ั B ่ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม คือ 1) กลุม่ บุคลากรที#
ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และ2) กลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ รวมทังหมด
B
776 คน ผลกา
รวิเคระห์แสดงรายละเอียดตามตาราง 6
ตาราง 6 ข้ อมูลทัว# ไปของกลุม่ ตัวอย่าง

ข้ อมูลทัว# ไป

เพศ
อายุ
-

บุคลากรที#
ปฏิบตั ิงานใน
มหาวิทยาลัย
จํานวน ร้ อยละ

บุคลากร
มหาวิทยาลัย
เกษียณอายุ
จํานวน ร้ อยละ

กลุม่ รวม
จํานวน

ร้ อยละ

ชาย
หญิง

142
248

36.41
63.59

111
275

28.76
71.24

253
523

32.60
67.40

35 - 40 ปี
41 - 45 ปี

167
65

42.82
16.67

-

-

167
65

21.52
8.38
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ตาราง 6 (ต่อ)

ข้ อมูลทัว# ไป

บุคลากรที#
ปฏิบตั ิงานใน
มหาวิทยาลัย
จํานวน ร้ อยละ
59
15.13
51
13.08
48
12.31
-

บุคลากร
มหาวิทยาลัย
เกษียณอายุ
จํานวน ร้ อยละ
210
54.40
105
27.20
71
18.40

- 46 - 50 ปี
- 51 - 55 ปี
- 56 - 60 ปี
- 61 - 65 ปี
- 66 - 70 ปี
- 71 - 75 ปี
ศาสนา
- พุทธ
368
94.36
372
96.37
- คริ สต์
12
3.08
9
2.33
- อิสลาม
10
2.56
5
1.30
สภานภาสมรส
- โสด
177
45.39
84
21.76
- คู่
191
48.97
215
55.70
- หม้ าย
14
3.59
75
19.43
- หย่า/แยก
8
2.05
12
3.11
การศึกษาสูงสุด
- ตํ#ากว่าปริ ญญาตรี
72
18.46
30
7.77
- ปริ ญญาตรี
164
42.05
151
39.12
- ปริ ญญาโท
103
26.41
171
44.30
- ปริ ญญาเอก
51
13.08
34
8.81
ตําแหน่ งงานในปั จจุบัน/ตําแหน่ งงานในมหาวิทยาลัยก่ อนเกษียณ
- บุคลากรสายสนับสนุน
258
66.15
152
39.38
- บุคลากรสายวิชาการ
132
33.85
234
60.62

กลุม่ รวม
จํานวน
59
51
48
210
105
71

ร้ อยละ
7.60
6.57
6.19
27.06
13.53
9.15

740
21
15

95.36
2.71
1.93

261
407
89
20

33.63
52.32
11.47
2.58

102
315
274
85

13.14
40.59
35.32
10.95

410
366

52.84
47.16
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จากตาราง 6 แสดงข้ อมู ล ทั# ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย ภาครั ฐ
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ภาพรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัยทังหมด
B
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
ร้ อ ยละ 67.40 มีอายุอยู่ในช่วง 61 – 65 ปี มากที#สดุ ร้ อยละ 27.06 รองลงมาอยู่ในช่วง 35 – 40 ปี
ร้ อยละ 21.52 โดยนับถื อศาสนาพุทธ มากที#สุด ร้ อยละ 95.36 มี สถานภาพสมรสคู่ ร้ อยละ 52.32
สถานภาพสมรสโสด ร้ อยละ 33.63 ส่วนใหญ่ จบการศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 40.59
และตําแหน่งงานในปั จจุบนั /ตําแหน่งงานในมหาวิทยาลัยก่อ นเกษี ยณ เป็ นบุคลากรสายสนับสนุน
ร้ อยละ 52.84 และเป็ นบุคลากรสายวิชาการ ร้ อยละ 47.16 เมื#อพิจารณาจําแนกรายกลุม่ ย่อย พบว่า
- กลุ่ม บุค ลกรที# ปฏิ บัติ งานในมหาวิ ทยาลัยภาครั ฐ (n=390) ส่ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
ร้ อยละ 63.59 มี อายุอยู่ในช่ วง 35 – 40 ปี มากที#สุด ร้ อยละ 42.82 นับ ถื อศาสนาพุทธ มากที#สุด
ร้ อยละ 94.36 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้ อยละ 48.97 สถานภาพสมรสโสด ร้ อยละ 45.39 ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 42.05 และมี ตําแหน่งงานในปั จจุบัน เป็ นบุคลากรสาย
สนับสนุน ร้ อยละ 66.15 และเป็ นบุคลากรสายวิชาการ ร้ อยละ 33.85
- กลุม่ บุคลกรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ (n=386) ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 71.24 มี
อายุอ ยู่ในช่วง 61 – 65 ปี มากที#สุด ร้ อยละ 54.40 ส่ว นใหญ่ นับ ถื อ ศาสนาพุท ธ ร้ อยละ 96.37 มี
สถานภาพสมรสคู่ ร้ อยละ 55.70 สถานภาพสมรสโสด ร้ อ ยละ 21.76 ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุด
ระดับปริ ญญาโท ร้ อยละ 44.20 และมีตําแหน่งงานในมหาวิทยาลัยก่อนเกษี ยณอายุ เป็ นบุคลากร
สายสนับสนุน ร้ อยละ 52.87 และเป็ นบุคลากรสายวิชาการ ร้ อยละ 47.16

ตอนที 2 : การวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ? งต้ นของตัวแปร
การวิ จัย ครั งB นี B ได้ ทํ า การตรวจสอบข้ อ ตกลงเบื อB งต้ น สํา หรั บ การวิ เ คราะห์ แ บบจํ า ลอง
โครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ 2 ประเด็น คือ การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร และ
การตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ดังนี B
2.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงขัอมูลของตัวแปร
ผู้วิจยั ทําการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงข้ อมูลของตัวแปร ว่าเป็ นการแจงแจงแบบปกติ
หรื อไม่ โดยการวิเคราะห์ ด้วยสถิติบรรยาย ได้ แก่ ค่าความเบ้ (skewness) ค่าความโด้ ง (kurtosis)
ผู้วิจัยนําข้ อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบลักษณะการแจกแจง ว่าเป็ นไปตามข้ อตกลงเบื Bองต้ นของการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้ างหรื อไม่ ซึ#งข้ อมูลต้ องมี การแจกแจงเป็ นโค้ งปกติหลายตัวแปร โดยทําการ
แปลงข้ อมูลให้ เป็ นโค้ งปกติมากขึ Bน และพบว่า ภายหลังการแปลงค่าตัวแปรให้ เป็ นคะแนนมาตรฐาน
พบว่า ทุกตัวแปรมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ รายละเอียดแสดงตามตาราง 7
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ตาราง 7 ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ของข้ อ มูลที#ได้ จากการวัดตัวแปร ก่อนแปลงค่าให้ เป็ นคะแนน
มาตรฐาน

8. การทําความเข้ าใจฯ
9. การปกป้องตนเอง
10. การเข้ าสังคม
11. สุขภาวะทางกาย
12. สุขภาวะทางจิต
13. สุขภาวะทางสังคม
14. สุขภาวะทางปั ญญา
15. การรับรู้ ความสามารถของตนเอง
16. ความหวัง
17. การมองโลกในแง่ดี
18. ความหยุ่นตัว
19. การสนับสนุนด้ านอารมณ์
20. การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร
21. การสนับสนุนด้ านทรัพยากร

p-value

7. การให้ คณ
ุ ค่า

kurtosis

6. กิจกรรมการสร้ างการมีส่วนร่ วม

Skewness

5. กิจกรรมแก้ ไขปั ญหาสังคม

p-value

4. การช่วยเหลือบริ การผู้อื#นทีไ# ม่ร้ ู จกั

kurtosis

3. การช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก

Skewness

2. ความตังใจคงอยู
B
ใ่ นงานอาสา

p-value

1. ระยะเวลาที#ทาํ งานอาสา

กลุม่ รวม

kurtosis

ตัวแปร

บุคลากรเกษียณอายุ

Skewness

บุคลากรมหาวิทยาลัย

0.094
-0.552
-0.220
-0.040
0.134
0.090
-0.939
-0.647
-0.085
-0.492
-0.129
-0.303
-0.808
-0.987
-0.777
-0.660
-0.849
-0.687
-0.700
-0.659
-0.450

-0.969
-0.296
-0.940
-1.172
-1.211
-1.087
0.699
0.108
-0.500
0.250
-0.534
-0.351
0.583
0.673
1.113
1.043
1.086
0.936
0.213
0.617
-0.010

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.025
0.000
0.009
0.014
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002

0.522
-0.029
-0.497
-0.388
-0.165
-0.263
-0.931
-0.612
-0.203
-0.640
-0.300
-0.330
-0.837
-0.994
-0.671
-0.776
-0.691
-0.657
-0.774
-0.608
-0.614

-1.121
-1.048
-0.735
-0.865
-1.290
-1.074
0.679
0.042
-0.490
0.116
-0.495
-0.329
0.845
0.834
0.122
0.713
0.349
0.501
0.402
0.307
0.224

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.010
0.000
0.002
0.010
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.254
-0.303
-0.354
-0.214
-0.014
-0.083
-0.935
-0.628
-0.143
-0.571
-0.212
-0.315
-0.822
-0.989
-0.705
-0.696
-0.770
-0.669
-0.735
-0.636
-0.527

-1.157
-0.840
-0.873
-1.075
-1.282
-1.128
0.685
0.069
-0.506
0.174
-0.534
-0.347
0.699
0.740
0.530
0.803
0.669
0.703
0.293
0.477
0.078

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

2.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
การตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ผู้วิจยั ได้ ทําการตรวจสอบความสัมพันธ์ เชิงเส้ น
โดยใช้ การตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสองตัวแปร (Bivariate relationship) ด้ วยการ
คํานวณหาค่าสัมประสิทธิ;สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
พบว่า ในกลุม่ รวม (n=776) ความสัมพันธ์ ของตัวแปร ที#มีความสัมพันธ์ กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที#ระดับ 0.05 คู่ที#มีความสัมพันธ์ กันมากที#สุด คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรการสนับสนุนด้ าน
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ข้ อ มูลข่าวสาร และตัวแปรการสนับสนุน ด้ านทรั พยากร โดยมี ค่าสัม ประสิท ธิ; สหสัมพันธ์ เ พียร์ ส ัน
เท่ากับ 0.85 มี นัยสําคัญทางสถิ ติที#ระดับ 0.05 รองลงมา คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรการ
ช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก และตัวแปรการช่วยเหลือบริ การผู้อื#นที#ไม่ร้ ู จัก โดยมีค่าสัมประสิทธิ;
สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เท่ากับ 0.83 มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 ส่วนคูค่ วามสัมพันธ์ ของตัวแปรที#มี
ความสัมพันธ์ กันน้ อยที#สดุ คือความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรกิจกรรมการสร้ างการมีสว่ นร่ วม และตัว
แปรการให้ คณ
ุ ค่า ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรการช่วยเหลือบริ การผู้อื#นที#ไม่ร้ ูจกั และตัวแปรสุขภาวะ
ทางจิต โดยมีคา่ สัมประสิทธิ; สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เท่ากับ 0.08 มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 เมื#อ
พิจารณาคูค่ วามสัมพันธ์ ของตัวแปรจําแนกรายกลุม่ ย่อย พบว่า
- กลุม่ บุคลกรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยภาครัฐ (n=390) ความสัมพันธ์ ของตัวแปร ที#มี
ความสัม พัน ธ์ กั น อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที# ร ะดับ 0.05 คู่ ที# มี ค วามสัม พัน ธ์ กั น มากที# สุด คื อ
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรการสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และตัวแปรการสนับสนุนด้ านทรัพยากร
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรกิจกรรมการแก้ ไขปั ญหาสังคม และตัวแปรกิจกรรมการมีสว่ นร่ วม โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ; สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เท่ากับ 0.85 มี นยั สําคัญทางสถิ ติที#ระดับ 0.05 รองลงมา คือ
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรการช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก และตัวแปรการช่วยเหลือบริ การ
ผู้อื#นที#ไม่ร้ ูจกั โดยมีคา่ สัมประสิทธิ;สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เท่ากับ 0.83 มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05
- กลุ่ม บุ ค ลกรมหาวิ ท ยาลัย เกษี ย ณอายุ (n=386) ความสัม พัน ธ์ ข องตัว แปร ที# มี
ความสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที# ร ะดั บ 0.05 คู่ ที# มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มากที# สุ ด
คือ ความสัม พันธ์ ระหว่า งตัวแปรการสนับสนุนด้ านข้ อ มูลข่า วสาร และตัวแปรการสนับสนุนด้ า น
ทรัพยากร โดยมีค่าสัมประสิทธิ; สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เท่ากับ 0.85 มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05
รองลงมา คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรการช่วยเหลือ ผู้ประสบความทุกข์ยาก และตัวแปรการ
ช่ ว ยเหลื อ บริ ก ารผู้ อื# น ที# ไ ม่ ร้ ู จั ก ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรกิ จ กรรมการแก้ ไขปั ญหาสัง คม
และตัวแปรกิจกรรมการมีสว่ นร่วม และความสัมพนธ์ ระหว่างตัวแปรการสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร
และตัวแปรการสนับสนุนด้ านอารมณ์ โดยมี ค่าสัมประสิทธิ; สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั เท่ากับ 0.83 มี
นัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05
เมื# อ พิจ ารณาถึง ความเหมาะสมของข้ อ มูลที# นําไปใช้ ใ นการวิเ คราะห์ สมการโครงสร้ าง
ค่าสัมประสิทธิ; สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ไม่ควรมี ค่าสูงกว่า 0.85 ซึ#งจะทําให้ เกิดปั ญหาภาวะร่ วม
เส้ นตรง (Multicollinearity) (Kline. 2005: 56) โดยผลจากการวิเคราะห์ ค่าความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปร ของการวิจัยครั งB นี B พบว่าค่าความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทุกค่า มีค่าไม่สงู กว่า 0.85 ดังนันB
ตัว แปรที# ใ ช้ ในการวิ จัย ครั งB นี จB ึ ง มี ค วามเหมาะสมที# จ ะนํ า มาวิ เ คราะห์ ส มการโครงสร้ างต่ อ ไป
รายละเอียดแสดงตามตาราง 8 และตาราง 9

tim
1.00
0.37*
0.50*
0.61*
0.57*
0.54*
0.28*
0.39*
0.45*
0.42*
0.31*
0.18*
0.21*
0.10*
0.28*
0.17*
0.11*
0.18*
0.27*
0.37*
0.38*
34.75
14.65

tro

1.00
0.83*
0.69*
0.63*
0.07
0.20*
0.36*
0.27*
0.23*
0.04
0.10*
0.05
0.21*
0.14*
-0.01
0.15*
0.27*
0.41*
0.42*
9.20
4.17

int

1.00
0.14*
0.18*
0.14*
0.18*
0.64*
0.60*
0.30*
0.45*
0.19*
0.27*
0.36*
0.32*
0.45*
0.39*
0.39*
0.36*
0.48*
0.38*
0.33*
13.58
4.53

sol

1.00
0.80*
0.73*
0.10*
0.24*
0.36*
0.29*
0.24*
0.08*
0.12*
0.06
0.25*
0.16*
0.02
0.16*
0.27*
0.44*
0.44*
12.86
6.39
1.00
0.83*
0.03
0.17*
0.34*
0.27*
0.23*
0.11*
0.11*
0.03
0.17*
0.05
-0.05
0.10*
0.22*
0.39*
0.42*
5.45
3.81

cam

องค์ประกอบของ การคงอยู่ในการทํางานอาสา ได้ แก่
องค์ประกอบของ พฤติกรรมอาสา ได้ แก่
องค์ประกอบของ แรงจูงใจอาสา ได้ แก่
องค์ประกอบของ สุขภาวะ ได้ แก่
องค์ประกอบของ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ได้ แก่
องค์ประกอบของ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ได้ แก่

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที#ระดับ 0.05

Mean
SD

ตัวแปร
Tim
Int
tro
sol
cam
Par
val
und
pro
soc
phy
emo
socc
win
est
hop
obt
res
psy2
inf2
reso2
1.00
0.76*
0.39*
0.49*
0.14*
0.29*
0.37*
0.34*
0.55*
0.51*
0.48*
0.47*
0.50*
0.37*
0.31*
19.11
4.59

Val

1.00
0.64*
0.68*
0.19*
0.26*
0.38*
0.33*
0.50*
0.45*
0.37*
0.42*
0.52*
0.46*
0.40*
18.48
4.63

und

1.00
0.74*
0.22*
0.13*
0.30*
0.21*
0.33*
0.24*
0.14*
0.27*
0.37*
0.43*
0.44*
11.71
4.64

pro

tim : ระยะเวลาที#ทํางานอาสา
tro: การช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก
val : การให้ คณ
ุ ค่า
phy : สุขภาวะทางกาย
est : การรับรู้ ความสามารถของตนเอง
psy2 : การสนับสนุนด้ านอารมณ์

1.00
0.08*
0.17*
0.27*
0.26*
0.20*
0.13*
0.12*
0.06
0.18*
0.09*
0.02
0.11*
0.24*
0.37*
0.38*
4.07
2.44

par

1.00
0.32*
0.19*
0.26*
0.14*
0.12*
0.06
0.11*
0.17*
0.20*
0.18*
15.92
4.94

phy

1.00
0.65*
0.56*
0.22*
0.21*
0.15*
0.16*
0.10*
0.12*
0.08*
17.26
3.71

Emo

1.00
0.76*
0.33*
0.28*
0.23*
0.25*
0.20*
0.19*
0.16*
14.60
3.26

socc

int : ความตังใจคงอยู
B
่ในงานอาสา
sol : การช่วยเหลือบริ การผู้อื#นที#ไม่ร้ ู จกั
und : การทําความเข้ าใจฯ
emo : สุขภาวะทางจิต
hop : ความหวัง
inf2 : การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร

1.00
0.22*
0.22*
0.33*
0.26*
0.40*
0.34*
0.28*
0.35*
0.47*
0.51*
0.48*
16.70
5.19

soc

ตาราง  ค่าสัมประสิทธิ;สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที#ใช้ ในการวิจยั กลุม่ รวม (n=776)

1.00
0.79*
0.61*
0.70*
0.59*
0.49*
0.45*
21.03
4.72

est

1.00
0.61*
0.69*
0.52*
0.42*
0.38*
18.39
3.95

hop

1.00
0.69*
0.48*
0.33*
0.27*
14.61
3.23

obt

cam : กิจกรรมแก้ ไขปั ญหาสังคม
pro : การปกป้องตนเอง
socc : สุขภาวะทางสังคม
obt : การมองโลกในแง่ดี
reso2 : การสนับสนุนด้ านทรัพยากร

1.00
0.31*
0.31*
0.23*
0.27*
0.18*
0.14*
0.09*
23.68
4.97

win

1.00
0.77*
0.67*
13.57
3.82

psy2

1.00
0.85*
25.48
7.08

inf2

1.00
12.33
3.86

reso2

par : กิจกรรมการสร้ างการมีสว่ นร่ วม
soc : การเข้ าสังคม
win : สุขภาวะทางปั ญญา
res : ความหยุ่นตัว

1.00
0.57*
0.49*
0.46*
17.88
3.82

res
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\

Mean
SD
Tim
Int
tro
sol
cam
Par
val
und
pro
soc
phy
emo
socc
win
est
hop
obt
res
psy2
inf2
reso2
Mean
SD

0.64*
0.55*
0.56*
0.54*
0.46*
0.11*
0.28*
0.39*
0.34*
0.39*
0.09
0.15*
0.06
0.14*
0.07
0.06
0.18*
0.25*
0.31*
0.35*
26.95
17.24

tim
33.05
14.62

0.44*
0.41*
0.38*
0.33*
0.26*
0.38*
0.42*
0.40*
0.38*
0.23*
0.24*
0.19*
0.25*
0.20*
0.17*
0.28*
0.39*
0.42*
0.42*
10.95
5.05

int
13.30
4.51
0.32*

0.83*
0.71*
0.60*
0.17*
0.36*
0.49*
0.43*
0.27*
0.10*
0.14*
0.08*
0.26*
0.16*
0.10*
0.23*
0.35*
0.41*
0.43*
10.39
4.06

tro
9.77
4.12
0.62*
0.09

0.79*
0.68*
0.18*
0.40*
0.48*
0.42*
0.25*
0.13*
0.15*
0.10
0.30*
0.18*
0.12*
0.23*
0.34*
0.42*
0.44*
14.80
6.23

sol
13.33
6.61
0.67*
0.16*
0.83*

0.83*
0.10
0.28*
0.42*
0.38*
0.27*
0.13*
0.11*
0.05
0.21*
0.08
0.08
0.17*
0.30*
0.36*
0.40*
6.33
3.99

cam
5.71
3.82
0.62*
0.13*
0.73*
0.81*

0.16*
0.26*
0.34*
0.38*
0.23*
0.20*
0.16*
0.08
0.20*
0.09
0.13*
0.17*
0.30*
0.33*
0.36*
4.60
2.56

par
4.09
2.49
0.56*
0.15*
0.64*
0.70*
0.85*

0.73*
0.36*
0.45*
0.05
0.25*
0.28*
0.30*
0.66*
0.61*
0.56*
0.57*
0.56*
0.46*
0.43*
19.62
4.30

Val
19.35
4.43
0.08
0.28*
0.17*
0.18*
0.13*
0.18*

0.67*
0.67*
0.17*
0.24*
0.34*
0.3*
0.64*
0.57*
0.45*
0.56*
0.58*
0.57*
0.55*
18.65
4.51

und
18.56
4.54
0.17*
0.19*
0.28*
0.29*
0.21*
0.22*
0.77*

0.22*
0.22*
0.29*
0.27*
0.4*
0.43*
0.36*
0.46*
0.58*
0.59*
0.59*
16.81
5.35

soc
16.68
4.98
0.26*
0.12*
0.34*
0.34*
0.27*
0.29*
0.51*
0.70*
0.72*

0.33*
0.17*
0.25*
0.07
0.08
0.03
0.15*
0.17*
0.19*
0.18*
15.70
4.95

phy
15.15
4.83
0.34*
0.18*
0.31*
0.33*
0.35*
0.32*
0.08
0.14*
0.19*
0.17*

0.63*
0.56*
0.22*
0.21*
0.19*
0.22*
0.21*
0.21*
0.20*
17.36
3.62

Emo
17.11
3.59
0.23*
0.21*
0.08
0.11*
0.16*
0.17*
0.03
-0.02
-0.07
0.00
0.33*

* มีนัยสําคัญที#ระดับ 0.05

0.74*
0.21*
0.14*
0.26*
0.22*
0.41*
0.35*
0.21*
0.41*
0.45*
0.50*
0.53*
11.88
4.68

pro
11.59
4.65
0.28*
-0.02
0.43*
0.42*
0.33*
0.25*
0.37*
0.61*

0.76*
0.32*
0.27*
0.22*
0.25*
0.26*
0.26*
0.28*
14.67
3.20

socc
14.53
3.32
0.15*
0.26*
0.04
0.03
0.04
0.05
0.04
0.00
-0.03
0.03
0.16*
0.62*

0.32*
0.30*
0.26*
0.30*
0.24*
0.24*
0.23*
23.61
4.85

win
23.49
4.98
0.10*
0.21
-0.03
0.01
0.00
-0.01
-0.03
-0.07
-0.09
-0.08
0.23*
0.55*
0.75*

0.80*
0.61*
0.71*
0.63*
0.55*
0.52*
21.70
5.06

Est
21.45
4.38
0.03
0.12
0.05
0.04
-0.02
0.02
0.03
0.00
-0.05
0.01
0.06
0.02
0.08
0.75*

0.63*
0.73*
0.54*
0.49*
0.45*
19.08
4.10

hop
18.41
3.78
-0.01
0.13*
0.05
0.04
0.00
0.01
0.07
0.02
-0.08
0.01
0.07
0.05
0.11*
0.08
0.04

0.70*
0.50*
0.43*
0.36*
14.58
3.35

obt
15.01
3.14
0.09
0.12*
0.09
0.10
0.09
0.10
0.10*
0.09
-0.02
0.07
0.11*
0.10
0.10
0.11*
0.07
0.62*

0.61*
0.59*
0.56*
18.34
3.90

res
18.14
3.86
0.01
0.07
0.03
0.01
0.00
0.00
0.01
-0.03
-0.09
-0.01
0.02
0.03
0.11*
0.10
0.05
0.76*
0.73

0.83*
0.74*
14.22
3.81

psy2
13.47
3.97
0.28*
0.42*
0.20*
0.23*
0.18*
0.22*
0.44*
0.43*
0.22*
0.36*
0.15*
0.00
0.01
0.11*
0.07
0.01
0.04
-0.03

0.80*
26.67
7.12

inf2
25.63
7.36
0.42*
0.28*
0.36*
0.40*
0.36*
0.34*
0.39*
0.42*
0.32*
0.42*
0.19*
0.02
-0.02
0.01
0.00
-0.06
-0.01
-0.07
0.76*

12.95
3.93

reso2
12.48
3.93
0.42*
0.22*
0.37*
0.40*
0.37*
0.34*
0.37*
0.40*
0.35*
0.37*
0.19*
0.03
-0.03
-0.02
-0.08
-0.06
-0.05
-0.08
0.67*
0.85*

ตาราง 9 ค่าสัมประสิทธิ;สหสัมพันธ์ ของตัวแปรที#ใช้ ในการวิจัย เหนือเส้ นทแยงมุม คือ กลุม่ บุคลากรที# ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย (n=390) ใต้ เส้ นทแยงมุม
คือ กลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ (n=386)
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ตอนที 3 : กาววิเคราะห์ ข้อมูลตามสมมุตฐิ านการวิจัย
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน ผู้วิจัยแบ่งการนําเสนอออกเป็ น 3 ส่วน
คือ ส่วนที# 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่
ในการทํ า งานอาสา ของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย ภาครั ฐ ส่ว นที# 2 ผลการเปรี ย บเที ย บรู ป แบบ
ความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากร
มหาวิ ท ยาลัย ภาครั ฐ ระหว่ า งกลุ่ ม บุ ค ลากรที# ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลัย และกลุ่ม บุ ค ลากร
มหาวิ ท ยาลัย เกษี ย ณอายุ และส่ ว นที# 3 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี# ย ตั ว แปรแฝงในรู ป แบบ
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากร
มหาวิ ท ยาลัยภาครั ฐ ระหว่า งบุ ค ลากรที# ป ฏิบัติ งานในมหาวิท ยาลัย และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย
เกษียณอายุ รายละเอียดดังนี B
ส่ วนที 1: ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคง
อยูใ่ นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ
1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยูใ่ นการ
ทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ตามสมมุติฐานหลัก และสมมติฐานย่อย
ผู้วิจยั ทําการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ ตามกรอบแนวคิดที# พฒ
ั นาขึ Bน ผลการประมาณ
ค่าความสัมพันธ์ ตามสมมติฐานหลัก พบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืน ได้ แก่ F2 = 2687.46, df= 179,
p-value= 0.00, F2 /df= 15.01, RMSER= 0.13, SRMR= 0.37, GFI= 0.74, CFI= 0.85, NFI=
0.84 ซึง# ค่าดัชนีดงั กล่าวแสดงให้ เห็นว่ารูปแบบความสัมพันธ์ ที#พฒ
ั นาขึ Bนไม่มีความกลมกลืนกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ เนื#องจากค่า ไคว-สแควร์ มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 ค่าสัดส่วนระหว่างไคสแควร์
กับองศาความอิ สระ สูง กว่า 5.00 และพบว่า ค่าดัชนี ความกลมกลืนอื# นยัง มี ค่าที# สูงกว่าเกณฑ์ ที#
กําหนด ได้ แก่ ค่า RMSER ควรมีค่าไม่เกิน 0.08 ค่า SRMR ควรมีค่าไม่เกิน 0.10 ค่า GFI, CFI และ
NFI ไม่ ค วรตํ# า กว่า 0.90 ดัง นันB ผู้วิ จัย จึ ง ทํ า การปรั บ รู ป แบบความสัม พัน ธ์ เพื# อ ให้ ค่า ดัช ชี ค วาม
กลมกลืน อยู่ ใ นเกณฑ์ ที# ย อมรั บ ได้ โดยปรั บ ให้ เ ศษเหลื อ (error) ของตัว แปรสัง เกตบางค่ า ให้ มี
ความสัมพันธ์ กนั
ผลการประมาณค่ า รู ป แบบความสัม พัน ธ์ ตามสมมติ ฐ านหลัก หลัง การปรั บ รู ป แบบ
ความสัมพันธ์ พบว่า รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุที#พัฒนาขึ Bนมี ความกลมกลืนกับข้ อ มูลเชิ ง
ประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืน ได้ แก่ F2 = 689.22, df= 147, p-value= 0.00, F2 /df=
4.68, RMSEA= 0.069, SRMR= 0.067, GFI= 0.92, CFI= 0.98, NFI= 0.97 ถึงแม้ ว่าค่า ไค-สแควร์
จะมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง# ไม่ผา่ นตามเกณฑ์ที#กําหนด อาจเนื#องมาจาก 1) ความซับซ้ อนของรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที#มีเส้ นอิทธิพลหรื อค่าพารามิเตอร์ จํานวนมาก 2) ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที#มี
ขนาดใหญ่ และ3) ค่าไค-สแควร์ เป็ นค่าที#มีความไวต่อการละเมิดข้ อตกลงเบื Bองต้ นเกี#ยวกับการแจก
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แจงแบบปกติห ลายตัว แปร (Multivariate Normality) (Kline, [[\) ดังนันB จึงพิจารณาดัชนีความ
กลมกลืนของรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุจากค่าอื#น พบว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ ทุกค่า ทังนี
B B ผลการ
ประมาณค่าความสัมพันธ์ ได้ แก่ ค่าอิทธิ พลทางตรง อิทธิ พลทางอ้ อม และอิทธิ พลรวม แสดงรายละเอียด
ตามภาพประกอบ 19 และ ตาราง 10 ดังนี B

การให้ คณ
ุ ค่า
ช่วยเหลือผู้ประสบฯ

0.81*
การเข้ าสังคม
0.91*

0.86*

แรงจูงใจอาสา

ช่วยเหลือบริการฯ

0.25*
การสนองความ
ต้ องการ

0.75*

0.95*

พฤติกรรม
อาสา

0.81*

แก้ ไขปั ญหาสังคมฯ
0.71*

การปกป้องตนเอง
0.82*

สร้ างการมีสว่ นร่ วม

0.11*
0.53*

0.28*

การสนับสนุนทาง
อารมณ์

0.93*
การสนับสนุนด้ าน
ข้ อมูลข่าวสาร

0.88*

0.72*

การได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคม

ระยะเวลาฯ

การคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา

0.14*

0.78*

0.86*
การสนับสนุนด้ าน
ทรัพยากร

ความตังใจ
B

0.24*
สุขภาวะทางกาย
0.62*

ความหวัง

สุขภาวะ

0.64*

สุขภาวะทางจิต

0.88*

0.88*
การมองโลกในแง่ดี
0.81*
การรับรู้ ความสามารถ

ทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวก

0.65*

สุขภาวะทางสังคม

0.34*
0.82*

สุขภาวะทางปั ญญา

0.86*
ความหยุ่นตัว

หมายเหตุ : * = มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี#ระดับ 0.05

ภาพประกอบ 19 รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที#สง่ ผลต่อการคงอยูใ่ นการ
ทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในกลุม่ รวม (n=776)
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ตาราง 10 ค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพล (β) ของตัวแปรสาเหตุไปยังตัวแปรผลภายในรู ป แบบความสัมพันธ์
เชิ ง สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมอาสาที# ส่ ง ผลต่ อ การคงอยู่ ใ นการทํ า งานอาสา ของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยภาครัฐ ในกลุม่ รวม ที#ปรับแก้ (n=766)

สุขภาวะ
(R2= 0.12)

ตัวแปร
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
แรงจูงใจอาสา
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม

สุขภาวะ
พฤติกรรมอาสา

DE
0.34*
-

IE
-

พฤติกรรมอาสา
(R2= 0.26)
TE
0.34*
-

DE
0.25*
0.28*
0.11*
-

IE
0.02
-

TE
0.02
0.25*
0.28*
0.11*
-

การคงอยู่ในการทํางาน
อาสา (R2= 0.50)
DE
0.14*
0.24*
0.53*

IE
0.10*
0.13*
0.15*
[.[
-

TE
0.10*
0.13*
0.29*
0.2*
0.53*

F2 = 689.22, df= 147, p-value= 0.00, F2 /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 อิทธิพลทางอ้ อม (Indirect effect) TE หมายถึง อิทธิพล
โดยรวม (Total effect) * หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี#ระดับ 0.05

จากตาราง 10 และภาพประกอบ 19 อิทธิ พลของตัวแปรการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
สุขภาวะ และพฤติกรรมอาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา พบว่า ตัวแปรที#มีอิ ทธิ พล
ทางตรงต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา มากที#สดุ คือ พฤติกรรมอาสา (ค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ
0.53, มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05) รองลงมา คือ สุขภาวะ (ค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.24,
มีนัยสําคัญทางสถิ ติที#ระดับ 0.05) และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม (ค่าสัมประสิทธิ; อิ ทธิ พล
เท่ากับ 0.14, มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05) เมื#อพิจารณาอิทธิ พลทางอ้ อมของตัวแปรที#มีต่อการ
คงอยูใ่ นการทํางานอาสา พบว่า ตัวแปรการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม และตัวแปรแรงจูงใจอาสา
มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อมโดยผ่ า นพฤติ ก รรมอาสา อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที# ร ะดับ 0.05 โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.15 และ 0.13 ตามลําดับ และตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิ พล
ทางอ้ อมโดยผ่านตัวแปรสุขภาวะ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ; อิทธิ พล
เท่ากับ 0.10 ส่วนตัวแปร สุขภาวะ มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ผ่านพฤติกรรม
อาสา อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.04
อิทธิพลของตัวแปรแรงจูงใจอาสา การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม และสุขภาวะ ที#สง่ ผล
ต่อการพฤติกรรมอาสา พบว่า ตัวแปรที#มีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมอาสา มากที#สดุ คือ การได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคม (ค่าสัมประสิทธิ; อิ ทธิ พล เท่ากับ 0.28, มี นยั สําคัญทางสถิ ติที#ระดับ 0.05)
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รองลงมา คือ แรงจูงใจอาสา (ค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.25, มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05)
และสุขภาวะ (ค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พล เท่ากับ 0.11, มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05) เมื#อพิจารณา
อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มของตัว แปรที# มี ต่อ การพฤติ ก รรมอาสา พบว่า ตัว แปรทุน ทางจิ ต วิ ทยาเชิ ง บวก
มีอิทธิพลทางอ้ อมโดยผ่านสุขภาวะ อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
มีอิทธิ พลทางตรงต่อสุขภาวะ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที#ระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พล
เท่ากับ 0.34
จากค่าอิ ท ธิ พลของตัวแปรภายนอกที#ส่งผลต่อ ตัวแปรภายใน ดังภาพประกอบ 19 และ
ตาราง 10 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ตามสมมุติฐานการวิจยั ได้ ดงั นี B
1. รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ในการทํางาน
อาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ตามสมติฐานหลัก มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
( F2 =689.22, df= 147, p-value= 0.00, F2 /df= 4.68, RMSEA= 0.06, SRMR=0.06, GFI=0.92,
CFI=0.98, NFI=0.97) ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวจึงสนับสนุนสมมุติฐานหลักของการวิจยั
2. สมมุติฐานการวิจยั ย่อยข้ อที# 1.1 “การสนับสนุนทางสังคม สุขภาวะ และพฤติกรรมอาสา
มีอิทธิ พลทางตรงต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา” ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า ตัวแปรดังกล่าว มี
อิ ทธิ พลทางตรงต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา อย่า งมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที#ร ะดับ 0.05 โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ; อิทธิ พล เท่ากับ 0.53, 0.24, และ 0.14 ตามลําดับ ผลการวิจัยจึง ยอมรับสมมุติฐานการ
วิจยั ย่อยในข้ อที# 1.1 ทุกข้ อ
3. สมมุติฐานการวิจัยย่อยข้ อที# 1.2 “แรงจูงใจอาสา สุขภาวะ และการได้ รับการสนับสนุน
ทางสังคม มี อิ ทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมอาสา” ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า ตัวแปรดังกล่าว มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมอาสา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ อิทธิ;
พล เท่ากับ 0.25, 0.11 และ 0.28 ตามลําดับ ผลการวิจยั จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ย่อยในข้ อที# 1.2
ทุกข้ อ
4. สมมุติฐานการวิจัยย่อยข้ อที# 1.3 “ทุนทางจิตหวิทยาเชิงบวก มีอิทธิ พลทางตรงต่อสุขภาวะ”
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรดังกล่าว มีอิทธิ พลทางตรงต่อสุขภาวะ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที#
ระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ; อิ ทธิ พล เท่ากับ 0.34 ผลการวิ จัยจึงยอมรั บสมมุติฐานการวิ จัยย่อย
ข้ อที# 1.3
5. สมมุติฐานการวิจัยย่อยข้ อที# 1.4 “การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม และแรงจูงใจอาสา
มี อิ ทธิ พลทางอ้ อมต่อ การคงอยู่ในการทํางานอาสา ผ่านพฤติกรรมอาสา” ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
พบว่าตัวแปรดังกล่าว มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ผ่านพฤติกรรมอาสา อย่างมี
นัยสํา คัญทางสถิ ติที#ระดับ 0.05 โดยมี ค่า สัมประสิทธิ อิ ทธิ พล เท่ากับ 0.15 และ 0.13 ตามลําดับ
ผลการวิจยั จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ย่อย ข้ อที# 1.4 ทุกข้ อ
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6. สมมุติ ฐ านการวิ จัย ย่ อ ยข้ อ ที# 1.5 “ทุ น ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ
พฤติกรรมอาสา การคงอยู่ในการทํางานอาสา ผ่านสุขภาวะ” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปร
ดังกล่าว มี อิ ทธิ พ ลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมอาสา ผ่า นสุขภาวะ อย่า งไม่มี นัยสํา คัญทางสถิ ติ แต่มี
อิทธิ พลทางอ้ อมต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ผ่านสุขภาวะ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ
0.05 ผลการวิจยั จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจยั ย่อย ข้ อที# 1.5 บางส่วน
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยูใ่ นการ
ทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ กลุม่ ย่อย (กลุม่ บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
และกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ)
2.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ใน
การทํางานอาสา ของกลุ่มบุคลากรที# ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (n=390) ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์
รูปแบบความสัมพันธ์ ตามกรอบแนวคิดที#พฒ
ั นาขึ Bน ผลการประมาณค่าความสัมพันธ์ พบว่า ค่าดัชนี
ความกลมกลืน ได้ แก่ F2 = 870.61, df= 179, p-value= 0.00, F2 /df= 4.86, RMSEA= 0.10,
SRMR = 0.082, GFI= 0.82, CFI= 0.92, NFI= 0.90 ค่าดัชนีดงั กล่าวแสดงให้ เห็นว่า รู ปแบบ
ความสัม พัน ธ์ ที# พัฒนาขึนB ไม่ มีความกลมกลืน กับ ข้ อ มูลเชิ งประจักษ์ เนื# องจากค่า ไคว-สแควร์ มี
นัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 และพบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืนอื#นยังมีค่าที#สงู กว่าเกณฑ์ที#กําหนด
ได้ แก่ ค่า RMSEA ควรมีคา่ ไม่เกิน 0.08 ค่า SRMR ควรมีคา่ ไม่เกิน 0.10 ค่า GFI ไม่ควรตํ#ากว่า 0.90
ดังนันB ผู้วิจยั จึงทําการปรับรูปแบบความสัมพันธ์ เพื#อให้ ค่าดัชชีความกลมกลืนอยู่ในเกณฑ์ที#ยอมรับ
ได้ โดยปรับให้ เศษเหลือ (error) ของตัวแปรสังเกตบางค่าให้ มีความสัมพันธ์ กนั
ผลการประมาณค่ารูปแบบความสัมพันธ์ หลังการปรับรูปแบบความสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบ
ความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุที# พัฒ นาขึนB มี ความกลมกลืน กับ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ โดยมี ค่าดัชนี ความ
กลมกลืน ได้ แก่ F2 =361.64, df= 166, p= 0.00, F2 /df= 2.18, RMSEA= 0.055, SRMR=0.075,
GFI=0.92, CFI=0.98, NFI=0.95 ถึงแม้ ว่าค่า ไค-สแควร์ จะมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ#งไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที#กําหนดจึงพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุจากค่าอื#น และ
พบว่า อยู่ในเกณฑ์ ย อมรั บ ได้ ทุกค่า ผลการประมาณค่า ความสัมพันธ์ ได้ แก่ ค่า อิ ทธิ พ ลทางตรง
อิทธิพลทางอ้ อม และอิทธิพลรวม แสดงรายละเอียดตามภาพประกอบ 20 และ ตาราง 11 ดังนี B
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การให้ คณ
ุ ค่า
ช่วยเหลือผู้ประสบฯ

0.86*
การเข้ าสังคม
0.87*
การสนองความ
ต้ องการ

แรงจูงใจ
อาสา

0.87*
ช่วยเหลือบริการฯ

0.25*

0.74*

0.93*

พฤติกรรม
อาสา

0.81*

แก้ ไขปั ญหาสังคมฯ
0.8*

การปกป้องตนเอง
0.74*

สร้ างการมีสว่ นร่ วม

0.12*
0.62*

0.32*

การสนับสนุนทาง
อารมณ์

0.78*
ระยะเวลาฯ
การสนับสนุนด้ าน
ข้ อมูลข่าวสาร

0.98*

0.97*

การได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคม

การคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา

0.17*

0.41*

0.88*
การสนับสนุนด้ าน
ทรัพยากร

ความตังใจ
B

0.18*
สุขภาวะทางกาย
0.41*

ความหวัง

สุขภาวะ

0.69*

สุขภาวะทางจิต

0.90*

0.83*
การมองโลกในแง่ดี

สุขภาวะทางสังคม

0.22*
0.94*
การรับรู้ ความสามารถ

ทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวก

0.62*

0.77*
สุขภาวะทางปั ญญา

0.79*
ความหยุ่นตัว

หมายเหตุ : * = มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี#ระดับ 0.05

ภาพประกอบ 20 รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที#สง่ ผลต่อการคงอยูใ่ นการ
ทํางานอาสา ของกลุม่ บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย (n=390)
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ตาราง 11 ค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพล (β) ของตัวแปรสาเหตุไปยังตัวแปรผลภายในรู ป แบบความสัมพันธ์
เชิ งสาเหตุของพฤติ กรรมอาสาที#ส่งผลต่อ การคงอยู่ใ นการทํางานอาสา ของกลุ่ม บุคลากรที#
ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย ที#ปรับแก้ (n=390)

สุขภาวะ
(R2= 0.10)

ตัวแปร
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
แรงจูงใจอาสา
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม

สุขภาวะ
พฤติกรรมอาสา

DE
[.*
-

IE
-

พฤติกรรมอาสา
(R2= 0.25)
TE
[.*
-

DE
[.\*
[.Z*
[.*
-

IE
[.[
-

TE
[.[
[.\*
[.Z*
[.*
-

การคงอยู่ในการทํางาน
อาสา (R2= 0.56)
DE
[.*
[.*
[.*

IE
[.[Z
[.\*
[.[*
[.[*
-

TE
[.[Z
[.\*
[.Z*
[.\*
[.*

F2 =361.64, df= 166, p-value= 0.00, F2 /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 อิทธิพลทางอ้ อม (Indirect effect) TE หมายถึง อิทธิพล
โดยรวม (Total effect) * หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี#ระดับ 0.05

จากตาราง 11 และภาพประกอบ 20 อิทธิ พลของตัวแปรการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
สุขภาวะ และพฤติกรรมอาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา พบว่า ตัวแปรที#มีอิ ทธิ พล
ทางตรงต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา มากที#สดุ คือ พฤติกรรมอาสา (ค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ
0.62, มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05) รองลงมา คือ สุขภาวะ (ค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.18,
มีนัยสําคัญทางสถิ ติที#ระดับ 0.05) และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม (ค่าสัมประสิทธิ; อิ ทธิ พล
เท่ากับ 0.17, มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05) เมื#อพิจารณาอิทธิ พลทางอ้ อมของตัวแปรที#มีต่อการ
คงอยูใ่ นการทํางานอาสา พบว่า ตัวแปรการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ตัวแปรแรงจูงใจอาสา และ
ตัวแปรสุขภาวะ มีอิทธิ พลทางอ้ อมโดยผ่านพฤติกรรมอาสา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.20, 0.15 และ 0.07 ตามลําดับ และตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวก มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ผ่านตัวแปรสุขภาวะ อย่างไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิติ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.03
อิทธิพลของตัวแปรแรงจูงใจอาสา การได้ รับการสนับสนุ นทางสังคม และสุขภาวะ ที#สง่ ผล
ต่อการพฤติกรรมอาสา พบว่า ตัวแปรที#มีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมอาสา มากที#สดุ คือ การได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคม (ค่าสัมประสิทธิ; อิ ทธิ พล เท่ากับ 0.32, มี นยั สําคัญทางสถิ ติที#ระดับ 0.05)
รองลงมา คือ แรงจูงใจอาสา (ค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.25, มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05)
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และสุขภาวะ (ค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พล เท่ากับ 0.12, มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05) ส่วนอิทธิ พล
ทางอ้ อมของตัวแปรที#มีต่อการพฤติกรรมอาสา พบว่า ตัวแปรทุนทางจิ ตวิทยาเชิ งบวก มี อิ ทธิ พ ล
ทางอ้ อมโดยผ่านสุขภาวะ อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และพบว่า ตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มี
อิ ทธิ พลทางตรงต่อสุขภาวะ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที#ระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ; อิ ทธิ พล
เท่ากับ 0.22
2.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ใน
การทํางานอาสา ของกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ (n=386) ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์รูปแบบ
ความสัมพันธ์ ตามกรอบแนวคิดที# พฒ
ั นาขึ Bน ผลการประมาณค่าความสัมพันธ์ พบว่า ค่าดัชนีความ
กลมกลืน ได้ แก่ F2 = 1335.06.46, df= 179, p-value= 0.00, F2 /df= 7.46, RMSEA= 0.13,
SRMR= 0.37, GFI= 0.74, CFI= 0.85, NFI= 0.84 ค่าดัชนีดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า รู ปแบบ
ความสัม พัน ธ์ ที# พัฒนาขึนB ไม่ มีความกลมกลืน กับ ข้ อ มูลเชิ งประจักษ์ เนื# องจากค่า ไคว-สแควร์ มี
นัยสําคัญทางสถิ ติที#ระดับ 0.05 ค่าสัดส่วนระหว่างไคสแควร์ กับองศาแห่งความเป็ นอิ สระ สูงกว่า
5.00 และพบว่า ค่าดัชนี Bความกลมกลืนอื#นยังมีค่าที#สงู กว่าเกณฑ์ที#กําหนด ได้ แก่ ค่า RMSEA ควรมี
ค่าไม่เกิ น 0.08 ค่า SRMR ควรมีค่าไม่ เกิน 0.10 ค่า GFI, CFI และ NFI ไม่ควรตํ#ากว่า 0.90 ดังนันB
ผู้วิจยั จึงทําการปรับรูปแบบความสัมพันธ์ เพื#อให้ ค่าดัชชีความกลมกลืนอยู่ในเกณฑ์ที#ยอมรับได้ โดย
ปรับให้ เศษเหลือ (error) ของตัวแปรสังเกตบางค่าให้ มีความสัมพันธ์ กนั
ผลการประมาณค่ารูปแบบความสัมพันธ์ หลังการปรับรูปแบบความสัมพันธ์ พบว่า รู ปแบบ
ความสัม พันธ์ เชิ งสาเหตุที# พัฒ นาขึนB มี ความกลมกลืน กับ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ โดยมี ค่าดัชนี ความ
กลมกลืน ได้ แก่ F2 = 403.51, df= 153, p-value= 0.00, F2 /df= 2.64, RMSEA= 0.065, SRMR=
0.073, GFI= 0.91, CFI= 0.98, NFI= 0.97 ถึงแม้ วา่ ค่า ไค-สแควร์ จะมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ#งไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที#กําหนด จึงพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุจากค่าอื#น
พบว่า อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ ทุกค่า โดยผลการประมาณค่าความสัมพันธ์ ได้ แก่ ค่าอิทธิ พลทางตรง
อิทธิพลทางอ้ อม และอิทธิพลรวม แสดงรายละเอียดตามภาพประกอบ 21 และ ตาราง 12 ดังนี B
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การให้ คณ
ุ ค่า
ช่วยเหลือผู้ประสบฯ

0.81*
การเข้ าสังคม
0.89*
การสนองความ
ต้ องการ

แรงจูงใจ
อาสา

0.86*
ช่วยเหลือบริการฯ

0.26*

0.76*

0.95*

พฤติกรรม
อาสา

0.75*

แก้ ไขปั ญหาสังคมฯ
0.82*

การปกป้องตนเอง
0.71*

สร้ างการมีสว่ นร่ วม

0.08
0.53*

0.26*

การสนับสนุนทาง
อารมณ์

0.92*
ระยะเวลาฯ
การสนับสนุนด้ าน
ข้ อมูลข่าวสาร

0.88*

0.71*

การได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคม

การคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา

0.14*

0.78*

0.80*
การสนับสนุนด้ าน
ทรัพยากร

ความตังใจ
B

0.24*
สุขภาวะทางกาย
0.62*

ความหวัง

สุขภาวะ

0.64*

สุขภาวะทางจิต

0.90*

0.92*
การมองโลกในแง่ดี

สุขภาวะทางสังคม

0.32*
0.85*
การรับรู้ ความสามารถ

ทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวก

0.63*

0.81*
สุขภาวะทางปั ญญา

0.85*
ความหยุ่นตัว

หมายเหตุ : * = มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี#ระดับ 0.05

ภาพประกอบ 21 รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที#สง่ ผลต่อการคงอยูใ่ นการ
ทํางานอาสา ของกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ (n=386)
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ตาราง 12 ค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพล (β) ของตัวแปรสาเหตุไปยังตัวแปรผลภายในรู ป แบบความสัมพันธ์
เชิ ง สาเหตุของพฤติ ก รรมอาสาที# ส่ง ผลต่อ การคงอยู่ใ นการทํ า งานอาสา ของกลุ่ม บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยเกษียณอายุ ที#ปรับแก้ (n=386)

สุขภาวะ
(R2= 0.10)

ตัวแปร
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
แรงจูงใจอาสา
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม

สุขภาวะ
พฤติกรรมอาสา

DE
0.32*
-

IE
-

พฤติกรรมอาสา
(R2= 0.25)
TE
0.32*
-

DE
0.26*
0.26*
0.08

IE
0.03
-

TE
0.03
0.26*
0.26*
0.08
-

การคงอยู่ในการทํางาน
อาสา (R2= 0.50)
DE
0.14*
0.24*
0.53*

IE
0.09*
0.14*
0.14*
0.04
-

TE
0.09*
0.14*
0.28*
0.28*
0.53*

F2 =403.51, df= 153, p-value= 0.00, F2 /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 อิทธิพลทางอ้ อม (Indirect effect) TE หมายถึง อิทธิพล
โดยรวม (Total effect) * หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี#ระดับ 0.05

จากตาราง 12 และภาพประกอบ 21 อิทธิ พลของตัวแปรการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
สุขภาวะ และพฤติกรรมอาสา ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา พบว่า ตัวแปรที#มีอิ ทธิ พล
ทางตรงต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา มากที#สดุ คือ พฤติกรรมอาสา (ค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ
0.53,มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05) รองลงมา คือ สุขภาวะ (ค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พล เท่ากับ 0.24,
มีนัยสําคัญทางสถิ ติที#ระดับ 0.05) และการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม (ค่าสัมประสิทธิ; อิ ทธิ พล
เท่ากับ 0.14, มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05) เมื#อพิจารณาอิทธิ พลทางอ้ อมของตัวแปรที#มีต่อการ
คงอยูใ่ นการทํางานอาสา พบว่า ตัวแปรการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ตัวแปรแรงจูงใจอาสา และ
ตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางอ้ อมโดยผ่านพฤติกรรมอาสา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที#ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พล เท่ากับ 0.14, 0.14 และ 0.09 ตามลําดับ ส่วนตัวแปรสุข
ภาวะ มีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ผ่านตัวแปรสุขภาวะ อย่างไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.04
อิทธิพลของตัวแปรแรงจูงใจอาสา การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม และสุขภาวะ ที#สง่ ผล
ต่อการพฤติกรรมอาสา พบว่า ตัวแปรที#มีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมอาสา อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที#ระดับ 0.05 ได้ แก่ ตัวแปรแรงจูงใจอาสา และตัวแปรการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม โดยมีค่า
สัมประสิทธิ; อิทธิ พล เท่ากับ 0.26 โดยที#ตวั แปรสุขภาวะ มี อิทธิ พลทางต่อพฤติกรรมอาสา อย่างไม่มี
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นัยสําคัญทางสถิติ เมื#อพิจารณาอิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรที#มีตอ่ การพฤติกรรมอาสา พบว่า ตัวแปร
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางอ้ อมโดยผ่านสุขภาวะ อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และพบว่า
ตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.32
3.2 ผลการวิเคราะห์ ความไม่ แปรเปลียนของรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมอาสาทีส่งผลต่ อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครั ฐ
ระหว่ างบุคลากรทีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ
การวิจยั ครังB นี B ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการเปรี ยบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรม
อาสา ที# ส่ง ผลต่อ การคงอยู่ใ นการทํา งานอาสา ของบุ คลากรมหาวิ ท ยาลัย ภาครั ฐ ระหว่างกลุ่ม
บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ โดยทําการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ 5 ขันB คือ 1) กําหนดให้ รูปแบบความสัมพันธ์ เหมือ นกัน และไม่มีการกํ าหนดเงื#อนไข
B # 1 และเพิ#มเงื#อนไข
บังคับให้ คา่ สัมประสิทธิ;เท่ากัน ระหว่างกลุม่ (H0: Form) 2) กําหนดเงื#อนไขตามขันที
กําหนดให้ ค่าสัมประสิทธิ; องค์ ประกอบของตัวแปรแฝงภายนอกทุกตัวในรู ปแบบเท่ากัน (H0: ΛX)
3) กําหนดเงื#อนไขตามขันที
B # 2 และเพิ#มเงื#อนไขกําหนดให้ ค่าสัมประสิทธิ; องค์ประกอบของตัวแปรแฝง
ภายในทุกตัวในรู ปแบบเท่ากัน (H0: ΛXΛY) 4) กําหนดเงื#อนไขตามขันที
B # 3 และเพิ#มเงื#อนไขกําหนดให้
ค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พลของตัวแปรแฝงภายนอกที#มีอิ ทธิ พลต่อ ตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในรู ปแบบ
B # 4 และเพิ#มกําหนดเงื#อนไขให้ ค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พล
เท่ากัน (H0: ΛXΛYΓ) 5) กําหนดเงื#อนไขตามขันที
ของตัวแปรแฝงภายในที# มีอิ ท ธิ พลต่อตัว แปรแฝงภายในทุก ตัวในรู ปแบบเท่ากัน (H0: ΛXΛYΓβ)
รายละเอียดแสดงตามตาราง 13
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี#ยนของรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุ ของพฤติกรรม
อาสาที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ระหว่างกลุ่ม
บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ
รูปแบบความสัมพันธ์
ตามสมมติฐาน

ดัชนีความกลมกลืน (Fit Index)

F2

เงื#อนไขความไม่แปรเปลี#ยน

RMSEA F2 /df GFI

df

pvalue

ขั Bน ที# 1:
รู ป แ บ บ
ความสั ม พั น ธ์ เ หมื อ นกั น
และไม่มีการกําหนดเงื#อนไข 904.41 336
บั ง คั บ ให้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ;
เท่ากัน (H0: Form)

0.00

0.066

2.691

0.90

ขั ?น ที 2: ขันB ที# 1 เพิ# ม
เงื# อ นไขให้ ค่าสัมประสิท ธิ;
องค์ ประกอบของตัวแปร 908.39 342
แฝงภ ายนอกทุ ก ตั ว ใน
รูปแบบเท่ากัน (H0: ΛX)

0.00

0.065

2.656

0.90

ขั ?น ที 3: ขั นB ที# 2 เพิ# ม
เงื# อ นไขให้ ค่าสัมประสิท ธิ;
องค์ ประกอบของตัวแปร 915.16 345
แ ฝ ง ภ า ย ใ น ทุ ก ตั ว ใ น
รูปแบบเท่ากัน (H0: ΛXΛY)
ขั ?น ที 4: ขั นB ที# 3 เพิ# ม
เงื# อ นไขให้ ค่าสัมประสิท ธิ;
อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรแฝง
ภายนอกที#มีอิทธิพลต่อตัว 920.95 347
แปรแฝงภายในทุก ตัว ใน
รู ป แบ บเ ท่ ากั น ( H0:
ΛXΛYΓ)
ขั ?น ที 5: ขั นB ที# 4 เพิ# ม
เงื# อ นไขให้ ค่าสัมประสิท ธิ;
อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรแฝง
953.66 352
ภายในที# มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ตัว
แปรแฝงภายในทุก ตัว ใน
รู ปแบบเท่ากัน (H0: ΛXΛYΓβ)

2

Δdf

pvalue

-

-

-

3.98

6

ΔF

(ขั Bน-ขั Bน)

0.00

0.065

2.652

0.90

6.77
(ขั BนZ-ขั Bน)

0.00

0.065

2.654

0.90

5.79
(ขั Bน-ขั BนZ)

0.00

0.066

2.709

0.90

32.71
(ขั Bน\-ขั Bน)

(ขั Bน-ขั Bน
)

0.679

3
(ขั BนZ-ขั Bน
)

0.079

2
(ขั Bน-ขั Bน
Z)

0.055

5
(ขั Bน\-ขั Bน
)

0.000*
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ตาราง 13 (ต่อ)

รูปแบบความสัมพันธ์
ตามสมมติฐาน

ดัชนีความกลมกลืน (Fit Index)

F2

df

ขัน? ที 5.1: ขันที
B # 4 และเพิ#ม
เ งื# อ น ไ ข กํ า ห น ด ใ ห้ ค่ า
สัมประสิทธิ;อิทธิพลของตัว 925.37 349
แปรสุข ภาวะ ที# ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมอาสา เท่ากัน
ขัน? ที 5.2: ขันที
B # 4 และเพิ#ม
เงื# อ น ไ ข กํ าห น ด ใ ห้ ค่ า
สัมประสิทธิ;อิทธิพลของตัว
927.70 348
แปรพฤติ ก รรมอาสา ที#
ส่งผลต่ อการคงอยู่ ในการ
ทํางานอาสาเท่ากัน
ขัน? ที 5.3: ขันที
B # 4 และเพิ#ม
เ งื# อ น ไ ข กํ า ห น ด ใ ห้ ค่ า
สัมประสิทธิ;อิทธิพลของตัว
930.65 349
แปรสุข ภาวะ ที# ส่ ง ผลต่ อ
การคงอยู่ ใ นการทํ า งาน
อาสา เท่ากัน

pvalue

0.00

0.00

เงื#อนไขความไม่แปรเปลี#ยน

RMSEA F2 /df GFI

0.065

0.066

2.651

2.665

0.90

0.90

2

Δdf

pvalue

4.42

2

0.109

(ขัน\.-ขั
B
น)
B

(ขัน\.-ขั
B
น)
B

ΔF

6.75
ขัน\.-ขั
B
น)
B

0.00

0.066

2.666

0.90

9.70
ขัน\.Z-ขั
B
น)
B

1
ขัน\.-ขั
B
นB
)

0.009*

2
ขัน\.Z-ขั
B
นB
)

0.007*

จากตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์ ความไม่แปรเปลี#ยนของรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ
ของพฤติก รรมอาสาที# ส่ง ผลต่อการคงอยู่ใ นการทํ า งานอาสา ของบุ คลากรมหาวิท ยาลัยภาครั ฐ
ระหว่างกลุม่ บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ พบว่า
การวิเคราะห์ในขันที
B # 1 ดัชนีแสดงความกลมกลืนของรูปแบบที#สร้ างขึ Bนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีคา่ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ที#กําหนด ( F2 =904.4, df= 336, p-value= 0.00, F2 /df= 2.656, RMSEA= 0.066,
SRMR=0.075, GFI=0.90, CFI=0.97, NFI=0.96) แสดงว่า โครงสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรใน
รูปแบบความสัมพันธ์ ทงสองกลุ
ัB
ม่ เหมือนกัน แต่อาจแตกต่างกันที#ขนาดความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร จึง
ได้ ดํ าเนิ นการวิ เ คราะห์ ใ นขันB ต่ อไปซึ#ง เป็ นการวิ เคราะห์ เพื# อ ทดสอบความไม่ แ ปรเปลี#ย นของค่ า
B
# 2-5
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร (ค่าพารามิเตอร์ ในรูปแบบความสัมพันธ์ ) รายละเอียดตามขันตอนที
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ขันที
B # 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อ ทดสอบว่าค่า สัมประสิทธิ; องค์ประกอบ (Factor Loading)
ของตัวแปรแผงภายนอกทุกตัวภายในรูปแบบความสัมพันธ์ เท่ากัน โดยกําหนดเงื#อนไขตามขันที
B # 1 และ
เพิ#มเงื#อนไขกําหนดให้ คา่ สัมประสิทธิ;องค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายนอกทุกตัวในรูปแบบเท่ากัน (H0:
X) ผลการทดสอบจะพิจารณาจากผลต่างของค่าไคสแควร์ ( Δ F2 ) ระหว่างขันที
B # 2 และขันB ที# 1 ที#
ระดับองศาอิสระ ที#มาจากผลต่างขององศาอิสระ ( Δdf) ระหว่างขันที
B # 2 และขันที
B # 1 ถ้ าผลการทดสอบ
พบนัยสําคัญทางสถิ ติที#ระดับ 0.05 แสดงว่า ค่าสัมประสิทธิ; องค์ ประกอบของตัวแปรแฝงภายนอก ใน
รู ปแบบความสัมพันธ์ แตกต่างกันระหว่างกลุ่ ม ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างของค่าไคสแควร์ ระหว่าง

Λ

รู ปแบบความสัมพันธ์ ขนที
ั B # 2 และขันที
B # 1 ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 (Δ F2 =3.98, Δdf=6, pvalue=0.679) แสดงว่า ค่าสัมประสิทธิ; องค์ประกอบของตัวแปรแผงภายนอกทุกตัวภายในรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัย
เกษียณอายุ เท่ากัน
ขันที
B # 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อ ทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ; องค์ประกอบ (Factor Loading)
ของตัวแปรแผงภายในทุกตัวภายในรู ปแบบความสัมพันธ์ เท่ากัน โดยกําหนดเงื#อนไขตามขันที
B # 2 และ
เพิ#มเงื#อนไขกํ าหนดให้ ค่า สัมประสิท ธิ; อ งค์ ประกอบของตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรู ปแบบเท่ากัน
B # 3 และขันที
B #
(H0: ΛXΛY) ผลการทดสอบจะพิจารณาจากผลต่างของค่าไคสแควร์ (Δ F2 ) ระหว่างขันที
B # 3 และขันB ที# 2 ถ้ าผลการ
2 ที#ระดับองศาอิ สระ ที#ม าจากผลต่า งขององศาอิ สระ ( Δdf) ระหว่างขันที
ทดสอบพบนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 แสดงว่า ค่าสัมประสิทธิ; องค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายใน
ในรู ปแบบความสัมพันธ์ แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างของค่าไคสแควร์ ระหว่าง
รู ปแบบความสัมพันธ์ ขนั B ที# 3 และขันที
B # 2 ไม่มีนัยสําคัญทางสถิ ติที#ระดับ 0.05 (Δ F2 =6.77, Δdf=3,
p-value=0.079) แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ; องค์ ประกอบของตัวแปรแผงภายในทุกตัว ภายในรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างกลุม่ บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัย
เกษียณอายุ เท่ากัน
ขันที
B # 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที#มี
อิทธิ พลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในรู ปแบบความสัมพันธ์ เท่ากัน โดยกํ าหนดเงื#อนไขตามขันB ที# 3
และเพิ#มเงื#อนไขกํ าหนดให้ ค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พลของตัวแปรแฝงภายนอกที#มีอิทธิ พลต่อตัวแปรแฝง
ภายในทุกตัว ในรูปแบบความสัมพันธ์ เท่ากัน (H0: ΛXΛYΓ) ผลการทดสอบจะพิจารณาจากผลต่างของ
B # 4 และ ขันที
B # 3 ที#ระดับองศาอิสระ ที#มาจากผลต่างขององศาอิสระ
ค่าไคสแควร์ (Δ F2 ) ระหว่างขันที
(Δdf) ระหว่างขันที
B # 4 และขันที
B # 3 ถ้ าผลการทดสอบพบนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 แสดงว่า ค่า
สัม ประสิท ธิ; อิ ท ธิ พ ลของตัว แปรแฝงภายนอกที#มี อิ ท ธิ พลต่อ ตัว แปรแฝงภายในทุก ตัว ในรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างของค่าไคสแควร์ ระหว่างรู ปแบบ
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ความสัม พัน ธ์ ขันB ที# 4 กั บ ขันB ที# 3 ไม่ มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที# ร ะดับ 0.05 ( Δ F2 =5.79, Δdf=2,
p-value=0.055) แสดงว่า ค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พลของตัวแปรแฝงภายนอกที#มีอิทธิ พลต่อตัวแปรแฝง
ภายในทุกตัว ภายในรู ปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างกลุม่ บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และ
กลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ เท่ากัน
ขันที
B # 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พลของตัวแปรแฝงภายในที#มี
อิทธิพลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในรูปแบบความสัมพันธ์ เท่ากัน โดยกําหนดเงื#อนไขตามขันที
B # 4 และ
เพิ#มเงื#อนไขกําหนดให้ คา่ สัมประสิทธิ;อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในที#มีอิทธิ พลต่อตัวแปรแฝงภายในทุก
ตัว ในรู ปแบบความสัมพันธ์ เท่ากัน (H0: ΛXΛYΓβ) ผลการทดสอบจะพิจารณาจากผลต่างของค่าไคส
แควร์ (Δ F2 ) ระหว่างขันที
B # 5 และ ขันที
B # 4 ที#ระดับองศาอิสระ ที#มาจากผลต่างขององศาอิสระ ( Δdf)
ระหว่า งขันB ที# 5 และขันB ที# 4 ถ้ าผลการทดสอบพบนัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที# ร ะดับ 0.05 แสดงว่า ค่ า
สัม ประสิ ท ธิ; อิ ท ธิ พ ลของตัว แปรแฝงภายในที# มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ตัว แปรแฝงภายในทุก ตัว ในรู ป แบบ
ความสัมพันธ์ แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างของค่าไคสแควร์ ระหว่างรู ปแบบ
ความสัม พั น ธ์ ขันB ที# 5 กั บ ขันB ที# 4 มี นัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที# ร ะดั บ 0.05 ( Δ F2 =32.71, Δdf=5,
p-value=0.000) แสดงว่า ค่าสัมประสิทธิ; อิ ทธิ พลของตัวแปรแฝงภายในที#มีอิทธิ พลต่อ ตัวแปรแฝง
ภายใน ภายในรู ปแบบความสัมพันธ์ อย่างน้ อ ย 1 ค่า แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ดังนันB จึงทําการ
วิเคราะห์เพื#อค้ นหาว่ามีคา่ สัมประสิทธิ; อิทธิ พลค่าใดบ้ างที#แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ตามรายละเอียด
B # 5.1-5.3
ในขันตอนการวิ
B
เคราะห์ ขันที
ขันB ที# 5.1 การวิเคราะห์ ข้อ มูล เพื#อ ทดสอบว่าค่าสัมประสิท ธิ; อิ ทธิ พลของตัวแปรสุขภาวะ
ที#สง่ ผลต่อพฤติกรรมอาสา ในรู ปแบบความสัมพันธ์ เท่ากัน โดยกําหนดเงื#อนไขตามขันที
B # 4 และเพิ#ม
เงื#อนไขกําหนดให้ ค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พลของตัวแปรสุขภาวะ ที#สง่ ผลต่อพฤติกรรมอาสา ในรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ เท่ากัน ผลการทดสอบจะพิจารณาจากผลต่างของค่าไคสแควร์ ( Δ F2 ) ระหว่างขันที
B #
5.1 และ ขันที
B # 4 ที#ระดับองศาอิสระ ที#มาจากผลต่างขององศาอิสระ (Δdf) ระหว่างขันที
B # 5.1 และขันที
B #
4 ถ้ าผลการทดสอบพบนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 แสดงว่า ค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พลของตัวแปร
แฝงสุขภาวะ ที#สง่ ผลต่อพฤติกรรมอาสา ในรู ปแบบความสัมพันธ์ แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ผลการ
ทดสอบพบว่า ผลต่ า งของค่า ไคสแควร์ ร ะหว่า งรู ป แบบความสัม พัน ธ์ ขันB ที# 5.1 กั บ ขันB ที# 4 ไม่ มี
นัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 (Δ F2 =4.42, Δdf=2, p-value=0.109) แสดงว่า ค่าสัมประสิทธิ;
อิทธิพลของตัวแปรสุขภาวะ ที#สง่ ผลต่อพฤติกรรมอาสา ภายในรู ปแบบความสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่
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ขันที
B # 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พลของตัวแปรพฤติกรรมอาสา
ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ในรู ปแบบความสัมพันธ์ เท่ากัน โดยกํ าหนดเงื#อนไขตามขันที
B #4
และเพิ#มเงื#อนไขกําหนดให้ ค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พลของตัวแปรพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา ในรู ปแบบความสัมพันธ์ เท่ากัน ผลการทดสอบจะพิจารณาจากผลต่างของค่าไคสแควร์
(Δ F2 ) ระหว่า งขันB ที# 5.2 และ ขันB ที# 4 ที#ระดับองศาอิ สระ ที#ม าจากผลต่างขององศาอิ สระ ( Δdf)
ระหว่ า งขั นB ที# 5.2 และขั นB ที# 4 ถ้ าผลการทดสอบพบนั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที# ร ะดั บ 0.05 แสดงว่ า
ค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพลของตัวแปรแฝงพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ในรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างของค่าไคสแควร์ ระหว่างรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ ขั นB ที# 5.2 กั บขันB ที# 4 ไม่ มี นัยสํ า คัญทางสถิ ติ ที# ระดับ 0.05 ( Δ F2 =6.75, Δdf=1,
p-value=0.009) แสดงว่า ค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพลของตัวแปรพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ใน
การทํางานอาสา ภายในรูปแบบความสัมพันธ์ แตกต่างกันระหว่างกลุม่
ขันที
B # 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พลของตัวแปรสุขภาวะ ที#
ส่งผลต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ในรู ปแบบความสัมพันธ์ เท่ากัน โดยกําหนดเงื#อนไขตามขันที
B #4
และเพิ#มเงื#อนไขกํ าหนดให้ ค่า สัมประสิทธิ; อิ ทธิ พลของตัวแปรสุขภาวะ ที#ส่งผลต่อ การคงอยู่ในการ
ทํางานอาสาในรูปแบบความสัมพันธ์ เท่ากัน ผลการทดสอบจะพิจารณาจากผลต่างของค่าไคสแควร์
(Δ F2 ) ระหว่า งขันB ที# 5.3 และ ขันB ที# 4 ที#ระดับองศาอิ สระ ที#ม าจากผลต่างขององศาอิ สระ ( Δdf)
ระหว่างขันที
B # 5.3 และขันที
B # 4 ถ้ าผลการทดสอบพบนัยสําคัญทางสถิ ติที# ระดับ 0.05 แสดงว่า ค่า
สัมประสิทธิ; อิ ทธิ พลของตัวแปรแฝงสุขภาวะ ที#ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํา งานอาสา ในรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างของค่าไคสแควร์ ระหว่างรู ปแบบ
ความสัม พัน ธ์ ขันB ที# 5.3 กั บ ขันB ที# 4 มี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที# ร ะดับ 0.05 ( Δ F2 =9.70, Δdf=2,
p-value=0.007) แสดงว่า ค่าสัมประสิทธิ; อิ ทธิ พลของตัวแปรสุขภาวะ ที#ส่งผลต่อ การคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา ภายในรูปแบบความสัมพันธ์ แตกต่างกันระหว่างกลุม่
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อที# 2 “รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา มีรูปแบบความสัมพันธ์ มีลกั ษณะไม่แปรเปลี#ยน
ระหว่างกลุม่ บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ แต่จะมีความ
แปรเปลีย# นของค่าพารามิเตอร์ ที#ทดสอบ” ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรม
อาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา มี รูปแบบความสัมพันธ์ มีลกั ษณะไม่แปรเปลี#ยนระหว่าง
กลุม่ และพบว่า มี ความแปรเปลี#ยนของค่าพารามิ เตอร์ ที#ทดสอบบางตัว ดังนันB จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจยั ข้ อที# 3
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การให้ คณ
ุ ค่า
ช่วยเหลือผู้ประสบฯ

0.86*
การเข้ าสังคม
0.87*
การสนองความ
ต้ องการ

แรงจูงใจ
อาสา

0.87*
ช่วยเหลือบริการฯ

0.25*

0.74*

0.93*

พฤติกรรม
อาสา

0.81*

แก้ ไขปั ญหาสังคมฯ
0.84*

การปกป้องตนเอง
0.74*

0.12*
0.32*

การสนับสนุนทาง
อารมณ์

สร้ างการมีสว่ นร่ วม

0.62*
(0.[Z*)

0.78*
การสนับสนุนด้ าน
ข้ อมูลข่าวสาร

0.98*

0.97*

การได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคม

ระยะเวลาฯ

การคงอยู่ใน
การทํางาน

0.17*

0.41*

0.88*
การสนับสนุนด้ าน
ทรัพยากร

0.18*
(0.Y`*)

ความตังใจ
B

สุขภาวะทางกาย
0.41*

ความหวัง

สุขภาวะ
0.83*

0.69*
0.90*

สุขภาวะทางจิต

การมองโลกในแง่ดี
0.94*
การรับรู้ ความสามารถ

ทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวก

สุขภาวะทางสังคม

0.22*
0.77*

0.62*

สุขภาวะทางปั ญญา

0.79*
ความหยุ่นตัว

หมายเหตุ : * = มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี#ระดับ 0.05
= เส้ นอิทธิพลที#มีความแตกต่างกันระหว่างกลุม่
นอกวงเล็บ = ค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพลของบุคลากรที#ปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยภาครัฐ

ภาพประกอบ 22 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพลมาตรฐาน เปรี ยบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที#สง่ ผลต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ระหว่างกลุม่ บุคลากรที#
ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ
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3.3 ผลการเปรียบเทียบค่ าเฉลียตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมอาสาทีส่งผลต่ อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครั ฐ
ระหว่ างบุคลากรทีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ
ตาราง 14 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี#ยตัวแปรแฝงในรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรม
อาสาที# ส่ง ผลต่อ การคงอยู่ใ นการทํ า งานอาสา ของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย ภาครั ฐ ระหว่า ง
บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ

ตัวแปรแฝง
1. ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
2. แรงจูงใจอาสา
3. การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
4. สุขภาวะ
5. พฤติกรรมอาสา
6. การคงอยูใ่ นการทํางานอาสา

ผลต่าง
ค่าเฉลีย#
0.131
0.127
0.171
0.047
0.100
-0.171

ความคาดเคลือ# น

t-value

p-value

0.081
0.081
0.078
0.080
0.079
0.095

1.616
1.572
2.196
0.589
1.272
-1.790

0.106
0.116
0.028*
0.556
0.203
0.074

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสําคัญ ทางสถิติที#ระดับ 0.05, ผลต่างค่าเฉลี#ย = ค่าเฉลี#ยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษียณอายุ - ค่าเฉลีย# ของบุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย

จากตาราง 14 แสดงผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี#ยตัวแปรแฝงในรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ ง
สาเหตุของพฤติกรรมอาสาที#สง่ ผลต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ
ระหว่างบุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ ในการวิเคราะห์
ผู้วิจยั กําหนดให้ กลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุเป็ นฐาน และให้ กลุม่ บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานใน
มหาวิทยาลัยเป็ นกลุม่ เปรี ยบเทียบ ดังนันB ถ้ าผลต่างมีค่าเป็ นบวก แสดงว่า กลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัย
เกษียณอายุมีคา่ เฉลีย# ตัวแปรแฝงสูงกว่า กลุม่ บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย แต่ถ้าผลต่างมีค่า
เป็ นลบ แสดงว่ากลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุมีค่าเฉลี#ยตัวแปรแฝงน้ อยกว่า กลุม่ บุคลากรที#
ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย ผลการทดสอบ พบว่า ตัวแปรแฝงที#พบค่าเฉลีย# แตกต่างกันระหว่างบุคลากร
ที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ
0.05 คือ ตัวแปรการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม โดยกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุมีค่าเฉลี#ย
สูงกว่ากลุม่ บุคลากรที#ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (t-value=2.196) ส่วนตัวแปรแฝงทุนทางจิ ตวิทยา
เชิงบวก แรงจูงใจอาสา สุขภาวะ พฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา พบว่า ค่าเฉลี#ย
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แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิ ติ (t-value=1.616, 1.572, 0.589, 1.272 และ -1.790
ตามลําดับ)
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามสมมติฐานการวิจัยข้ อที# 3 “ค่าเฉลี#ยตัวแปรแฝงในรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากร
มหาวิ ท ยาลัยภาครั ฐ ระหว่า งบุ ค ลากรที# ป ฏิบัติ งานในมหาวิท ยาลัย และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย
เกษียณอายุ แตกต่างกัน” ผลการวิจยั พบว่า ในรูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที#
ส่ง ผลต่ อ การคงอยู่ ใ นการทํ า งานอาสา ของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย ภาครั ฐ ระหว่ า งบุ ค ลากรที#
ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ มีค่าเฉลี#ยตัวแปรแฝงแตกต่างกัน
เพียงบางส่วน ดังนันB จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้ อที# 3 บางส่วน
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บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื# องนี B มีวตั ถุประสงค์เพื#อ 1) เพื#อทําความเข้ าใจถึงการเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา
รวมทังเงื
B #อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นเหตุและผลของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ 2) เพื#อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผล
ต่อ การคงอยู่ ใ นการทํ า งานอาสา ของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย ภาครั ฐ และ 3) เพื# อ ศึ ก ษาความไม่
แปรเปลี#ยนของรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ในการทํางาน
อาสา ของบุคลากรมหาวิยาลัยภาครัฐ ระหว่างกลุม่ บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษียณอายุ โดยใช้ วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี แบบสํารวจตามลําดับ แบ่งการวิจัยออกเป็ น
2 ระยะ ดังนี B
ระยะที 1: การวิจัยเชิ งคุณภาพ เป็ นการวิจัยเพื#อตอบวัตถุประสงค์ข้อที# 1 โดยใช้ ระเบียบ
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้ วยการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา ตัวอย่ างหรื อกรณีศึกษา คือ กลุม่ บุคลากรที#
ทํางานอยู่ในมหาวิทยาลัยภาครั ฐ และกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครั ฐที#เกษี ยณอายุ โดยมี เกณฑ์
คัดเลือก (Inclusion criteria) คือ 1) เป็ นบุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลัย หรื อ บุคลากรมหาวิทยาลัย
เกษียณอายุ ของมหาวิทยาลัยภาครัฐที#มีที#ตงอยู
ั B ่ในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เป็ นบุคคลที#เสียสละอุทิศตน
ทํางานเพื#อสังคม ด้ วยการทํางานอาสาด้ วยตนเอง หรื อทํางานร่วมกับองค์กรที#ไม่หวังผลกําไร ตังแต่
B 10 ปี
ขึ Bนไป และ 3) ได้ รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็ นผู้อุทิศตนทํางานอาสาเพื#อสังคม และเป็ นที#ร้ ู จักของ
บุคคลทัว# ไปว่าเป็ นบุคคลที#อุทิศตนทํางานอาสาเพื#อสังคมอย่างแท้ จริ ง โดยผู้วิจัยทําการเลือกกรณีศึกษา
แบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก เพื#อให้ ได้ กรณี ศึกษาที#มีคุณลักษณะตรงตามที#กําหนดไว้
จํานวน 6 คน (Stake. 2006: 22) เครื องมือและการเก็บรวมรวมข้ อมูล : เนื#องจากเป็ นการวิจัย
เชิ งคุณ ภาพ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลภาคสนาม เครื# อ งมื อ ที# สําคัญคื อ ตัวผู้วิ จัย นอกจากนันB ยัง
ประกอบด้ วย แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ ทําการตรวจสอบคุณภาพของแนวการสัมภาษณ์ ด้ วยการ
ตรวจสอบความตรงของเนื Bอหา ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูล ด้ วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก นํามาสร้ างข้ อสรุ ป
จากการเก็ บข้ อมูลที#ได้ นํามาเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลทางทฤษฎี และงานวิจัยที#ผ่านมา ทําการวิเคราะห์
ข้ อมูลตามแนวของไมล์และฮูเบอร์ แมน (Miles; & Huberman, 1994: 10-11) ในการวิจยั ในระยะที# 1 เป็ น
การศึกษาเพื# อให้ ได้ ข้อมูลสําหรั บตอบปั ญหาการวิ จัยที# ชัดเจน ครอบคลุม และลุ่มลึก ในบริ บทของ
ปรากฏการณ์ ที#ศึกษา ผลที#ได้ จะนําไปสูก่ ารกําหนดและนิยามตัวแปร กําหนดสมมุติฐานการวิจัย การ
สร้ างเครื# องมือวัดตัวแปร เพื#อรวบรวมข้ อมูล และทดสอบสมมุติฐานด้ วยการวิจัยเชิงปริ มาณ ในการวิจัย
ระยะที# 2 เพื#อการอธิบายปรากฏการณ์สกู่ ลุม่ ประชากรในวงกว้ างต่อไป
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ระยะที 2: การวิจัยเชิงปริ มาณ เป็ นการวิจัยเพื#อตอบวัตถุประสงค์ ข้อที# 2 และข้ อที# 3 การ
วิจยั ในระยะนี Bเป็ นผลต่อเนื#องมาจากระยะที# 1 ผู้วิจยั นําตัวแปรเงื#อนไขหรื อตัวแปรสาเหตุ ของการคงอยู่ใน
การทํางานอาสา ที#ได้ จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ในระยะที# 1 และจากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที#
เกี#ยวข้ อง มาทําการนิยามตัวแปร กําหนดสมมุติฐานการวิจยั สร้ างเครื# องมือวัดตัวแปร เก็บรวบรวมข้ อมูล
และทดสอบสมมุติ ฐานด้ วยการวิจัยเชิ งปริ มาณ เพื#ออธิ บายปรากฏการณ์ สู่กลุ่มตัวอย่างในวงกว้ าง
ตัวแปรทีศึ กษา ประกอบด้ วย 1) ตัวแปรแฝงภายนอก ได้ แก่ การได้ รั บการสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจอาสา และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 2) ตัวแปรแฝงภายใน ได้ แก่ สุขภาวะ พฤติกรรมอาสา และ
การคงอยูใ่ นการทํางานอาสา และ3) ตัวแปรจัดประเภท ได้ แก่ กลุม่ บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลัย
และกลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ ของมหาวิทยาลัยภาครัฐที#มีที#ตงอยู
ั B ่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประชากรในการวิจัย คือ บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ ของ
มหาวิทยาลัยภาครัฐที#มีที#ตงั B อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทําการกําหนดขนาดตัวอย่างตามข้ อเสนอของ
ไคล์ (Kline. 2005) และใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชันB (Stratified random sampling) ได้ กลุม่ ตัวอย่าง
ทังB หมด 776 คน แบ่งเป็ น กลุ่มบุ คลากรมหาวิ ทยาลัย 390 คน กลุ่มบุ คลากรเกษี ยณอายุ 386 คน
ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูล ด้ วยแบบสอบถาม จํานวน 7 ชุด มีค่าความเชื#อมั#นอยู่ระหว่าง 0.91 – 0.95
และทําการวิเคราะห์ข้อมูลเบื Bองต้ น เพื#ออธิบายลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างและลักษณะของตัวแปรที#ใช้ ใน
การวิจยั ด้ วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อตอบคําถามตามวัตถุประสงค์การวิจยั ด้ วยเทคนิค
การวิเคราะห์สมการโครงสร้ าง

สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัยระยะที X: การวิจัยเชิงคุณภาพ
ในส่วนของการสรุปและอภิปรายผลจากการศึกษาระยะที# 1 ผู้วิจัยจะได้ นําเสนอข้ อค้ นพบที#
เป็ นบทสรุปและอภิปรายผลควบคู่กันไป โดยอภิปรายผลในประเด็นเงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นสาเหตุ
ของการทํางานอาสา และการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ซึ#งเป็ นประเด็ นสําคัญที#จะนําไปสูก่ ารกําหนด
กรอบการทบทวนเอกสารเกี#ยวกับตัวแปรที#ได้ รวมทังการนิ
B
ยามความหมาย และวิธีการวัดตัวแปร ใน
การการวิจยั เชิงปริ มาณในระยะที# 2
สรุปผลการวิจัยระยะที 1
1. ผลการศึกษา พบลักษณะงานอาสาที#ทํามีลกั ษณะที#แตกต่างกัน โดยลักษณะงานอาสาที#
พบว่าผู้ให้ ข้อมูลสําคัญทํามาตังB แต่อดีตและดําเนินต่อเนื#องมาจนถึงปั จจุบนั ได้ แก่ 1) งานอาสาที#มี
ลักษณะช่วยเหลือสังคม เช่น จัดกิ จกรรมเพื#อ สร้ างความหวังและสร้ างกํ าลังใจให้ แก่คนพิการ อาสา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว โคลนถล่ม นํ Bาท่วม สึนามิ อาสาช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคมะเร็ งระยะสุดท้ าย โดยการให้ คําปรึ กษา ให้ กําลังใจเพื#อให้ เขาเหล่านันมี
B ความสุข และความหวัง
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2) งานอาสาที#มีลกั ษณะของการให้ บริ การสังคม เช่น การให้ บริ การทางวิชาการต่างๆ ให้ ความรู้ สอน
หนังสือ จัดค่ายศิลปะและกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม แก่เยาวชน และ3) งานอาสาที#มีลกั ษณะ
ช่วยแก้ ปัญหาสังคม เช่น อาสาพัฒนาศักยภาพ คุณธรรมจริ ยธรรม ให้ กับกลุม่ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
อาสาแก้ ปัญหาสิง# แวดล้ อม เป็ นต้ น
2. ผลการศึกษาเส้ นทางการทํางานอาสา
2.1 การเข้ า สู่ เ ส้ น ทางการเป็ นอาสาสมั ค รของผู้ ให้ ข้ อมู ล สํ า คัญ มี มู ล เหตุ ม าจาก
ประสบการณ์ที#ตนเองได้ รับโดยตรง เช่น มีประสบการณ์ความทุกข์จากโรคภัยไข้ เจ็บ จึงอยากช่วยเหลือ
ผู้อื# น ให้ พ้ น ทุกข์ เป็ นต้ น และมูล เหตุที# เกิ ด จากการไม่ ไ ด้ ประสบการณ์ โดยตรง แต่มีจิ ต ปรารถนา
ช่วยเหลือผู้อื#นให้ พ้นทุกข์หรื อต้ องการพัฒนาสังคม
2.2 เส้ นทางการเข้ าสูง่ านอาสา เริ# มตังแต่
B วยั เด็ก วัยเรี ยน และวัยทํางานและงานอาสาที#
ยังคงทําอยูใ่ นปั จจุบนั สรุปผลได้ ดงั นี B
2.2.1 งานอาสาในวัยเด็ก เริ# มต้ นจากการช่วยเหลืองานของครอบครัว พี#น้อง หรื อ
บุคคลใกล้ ชิด ผู้ให้ ข้อมูล สําคัญจะได้ รั บแบบอย่า งและการปลูก ฝั งการทํ างานอาสาจากบุค คลใน
ครอบครัวทังทางตรงและทางอ้
B
อม เช่น การบอกให้ ช่วยเหลือซึ#งกันและกันในครอบครัว การช่วยเหลือ
เพื#อนบ้ าน ชุมชน การปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างให้ เห็น ทําให้ เป็ นการปลูกฝั งคุณลักษณะของการเป็ นผู้ให้
ตังแต่
B วยั เยาว์ ประสบการณ์ การช่วยเหลือ การรู้ จักการแบ่งปั น และเป็ นผู้ให้ ในวัยเด็กเป็ นส่วนหนึ#งที#
ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมอาสามาจนกระทัง# ถึงปั จจุบนั
2.2.2 งานอาสาในวัยเรี ยน ประสบการณ์ ในวัยเรี ยนทังB ประสบการณ์ ในห้ อ งเรี ยน
และนอกห้ อ งเรี ยน ตลอดจนค่า นิย ม ทัศนคติ ในการดํา รงชี วิ ต ในสัง คม มี ส่วนสํา คัญ ในการสร้ าง
ประสบการณ์การทํางานอาสาให้ แก่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ ซึ#งมีงานอาสาที#เป็ นงานทางวิ ชาการ เช่น อาสา
ทํางานในห้ องสมุด อาสาทํางานประชุมวิชาการของสถานศึกษา และงานอาสาอื#นๆ เช่น อาสาเก็บขยะ
บริ เวณโรงเรี ยน อาสารดนํ Bาต้ นไม้ อาสาพัฒนาชุมชนในพื Bนที#ทุรกันดาร นอกจากนี B ในช่วงวัยเรี ยนยัง
สร้ างประสบการณ์การทํางานอาสาที#นอกเหนือจากการทํางานของโรงเรี ยนอีกด้ วย เช่น อาสาช่วยงาน
ทางศาสนา อาสาช่วยกลุม่ คนที#มีความยากลําบาก เป็ นต้ น
2.2.3 งานอาสาในวัยทํางาน และงานอาสาในปั จจุบัน ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญส่วนใหญ่
เริ# มทํางานอาสาอย่างจริ งจังในวัยทํางาน และทําต่อเนื#องจนถึงปั จจุบนั เนื#องจากเป็ นช่วงชีวิตที#มีความ
พร้ อมในหลายด้ านที#สามารถทําประโยชน์ให้ แก่สงั คมได้ อย่างเต็มกํ าลังความสามารถ ซึ#งลักษณะงาน
ั B #ต่อเนื#องจากงานที#ทําในช่วงชีวิตที#ผ่านมา และงานอาสาที#มีความเกี#ยวเนื#องกับวิชาชีพและ
อาสามีทงที
งานที#ทํา เช่น งานอาสาที#เป็ นการช่วยเหลือ ให้ กําลังใจแก่กลุม่ ผู้พิการ งานอาสาให้ ความรู้ คุณธรรม
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จริ ยธรรม แก่เด็กด้ อยโอกาส เป็ นต้ น และงานอาสาที#เป็ นการช่วยแก้ ปัญหาสังคมต่าง ๆ เช่น แก้ ปัญหา
ด้ านสิง# แวดล้ อม เป็ นต้ น
2.3 เงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นสาเหตุของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางาน
อาสา จากการศึกษา พบเงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นสาเหตุ 11 เงื#อนไข ได้ แก่ 1) การชอบช่วยเหลือผู้อื#น
2) ยึดมัน# ในคําสอนของศาสนา 3) ต้ องการเป็ นที#ยอมรับของสังคม 4) ปรารถนาให้ คนและสังคมดีขึ Bน
5) ต้ องการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ 6) ต้ องการก้ าวข้ ามปั ญหาอุปสรรค 7) เรี ยนรู้ สิ#งใหม่และสิ#งที#
ท้ าทายความสามารถ 8) รับรู้ ว่าตนเองมีคุณค่าและความสามารถที#จะช่วยเหลือผู้อื#น 9) ได้ รับการ
สนับสนุนจากคนรอบข้ าง 10) มีสขุ ภาพที#สมบูรณ์ แข็งแรง และ11) ประสบการณ์ และความประทับใจ
จากการทํางานอาสา อันเป็ นเงื#อนไขสําคัญที#ทําให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลสําคัญยึดมั#นในการทํางานอาสา และ
ยังคงดํารงอยูซ่ งึ# การทํางานอาสาจนกระทัง# ถึงปั จจุบนั แม้ หลายท่านจะเกษียณอายุจากงานแล้ วก็ตาม
โดยผู้วิจยั จะนําเสนอการอภิปรายผลในส่วนของเงื#อนไขเกี#ยวข้ องอันเป็ นสาเหตุของการทํางานอาสา
และการคงอยูใ่ นการทํางานอาสาในหัวข้ อต่อไป เพื#อเชี#ยมโยงไปสูก่ ารนําเงื#อนไขอันเป็ นข้ อค้ นพบจาก
ภาคสนามนี Bไปจัดกลุม่ เพื#อสร้ างเป็ นตัวแปรและทําการศึกษาในระยะที# 2 ต่อไป
อภิรายผลการวิจัยระยะที 1
การอภิปรายผลในประเด็นเงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นสาเหตุของการทํางานอาสา และการคง
อยูใ่ นการทํางานอาสา ซึง# เป็ นประเด็นสําคัญที#จะนําไปสูก่ ารกําหนดกรอบการทบทวนเอกสารเกี#ยวกับ
ตัวแปรที#ได้ รวมทังการนิ
B
ยามความหมาย และวิธีการวัดตัวแปร ในการการวิจัยเชิงปริ มาณในระยะที# 2
ดังนี B
1. เงื#อนไขที#เทียบเคียงได้ กับแนวคิดเกี# ยวกับ แรงจูงใจอาสา ประกอบด้ วย 1) การชอบ
ช่ วยเหลือผู้อ นื : การชอบช่วยเหลือผู้อื#น คือ การที#ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญเกิดความรู้ สึก ความคิด ความเชื#อ
อยากที#จะช่วยเหลือผู้อื#นอยู่เป็ นประจํ า รวมไปถึงจะแสดงออกถึงพฤติกรรมการช่วยเหลือ ผู้อื# นหรื อ
พฤติ กรรมอาสาเมื# อมี โ อกาสหรื อพยายามแสวงหาโอกาสให้ ตนเองได้ ช่วยเหลือ ผู้อื# น ซึ#ง การชอบ
ช่วยเหลือผู้มาจากภูมิหลังหลายประการ เช่น การมีพฒ
ั นาการในแต่ละช่ว งวัยที#ดี การได้ รับอบรมเลี Bยง
ดูจากครอบครัว สถานศึกษา หรื อแม้ แต่การมีประสบการณ์ในแต่ละช่วงวัย เป็ นต้ น เป็ นสิง# ที#หล่อหลอม
การมีบุคลิกการชอบช่วยเหลือผู้อื#นให้ แก่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ ซึง# เทียบเคียงได้ กบั ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจิต
สัง คม ของ อี ริ ค สัน (Eric H.Erikson) เป็ นทฤษฎีที# อ ธิ บ ายถึ ง การเกิ ด และการเปลี#ยนแปลงของ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคล ตามพัฒนาการของมนุษย์ออกเป็ น 8 ขันตอน
B
ใน 4 ขันตอนแรก
B
เป็ นระยะวัยทารกและวัยเด็ก เป็ นขันตอนของการสะสมประสบการในการแก้
B
ไขปั ญหาและการปรับตัว
เพื#อการเกิดเอกลักษณ์แห่งตน ในขันตอนที
B
# 5 ส่วนขันตอนที
B
# 6-8 เป็ นการนําเอาเอกลักษณ์แห่งตนไปใช้
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ตามทฤษฎีของอี ริคสันแล้ วผู้ให้ ข้อมูลสําคัญอาจเป็ นบุคคลที#มีพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยที#สมบูรณ์
ประกอบกับในปั จจุบนั แต่ละท่านอยู่ในช่วงวัยที#มีความพร้ อมที#จะสร้ างประโยชน์ให้ กับสังคม ถ้ าหาก
พัฒนาการแต่ละขันที
B #ผา่ นมาดําเนินไปด้ วยดี (สิทธิ โชค วรานุสนั ติกูล. 2546: 69-70) ส่วนบุคคลากรที#
มีอายุตงแต่
ั B 60 ปี ขึ Bนไป หรื อบุคคลวัยเกษี ยณ ตามทฤษฎีของอีริคสันแล้ วบุคคลดังกล่าวอยู่ในขันของ
B
ความภาคภูมิใ นเกี ยรติของตนกับความสินB หวัง หากพัฒ นาการแต่ละขันที
B #ผ่านมาดํ าเนินไปด้ วยดี
บุคคลวัยนี Bจะเป็ นผู้ที#มีคณ
ุ สมบัติแห่งความอาทร มีความเอื Bอเฟื อB เผื#อแผ่แก่บุคคลอื#น จนเกิดเป็ นความ
ปลาบปลื Bมใจที#ได้ เป็ นผู้ให้ รู้ จักปล่อยวาง ไม่ยึดติดกับชี วิต จนทําให้ เกิ ดความรู้ สึกว่าตนเองมีความ
พร้ อมที#จะเป็ นผู้ให้ (ศรี เรื อน แก้ วกังวาล. 2554: 58-66) นอกจากนี B ยังเทีย บเคียงได้ กับแนวคิดการ
ถ่ายทอดทางสังคม ซึ#งมองการถ่ายทอดทางสังคมในแง่ของกลุม่ สังคมโดยส่วนรวมถ่ายทอดค่านิยม
ตามบรรทัดฐานที#เกี#ยวข้ องกับพฤติกรรมทางสังคมไปยังสมาชิก มองบุคคลในฐานะสมาชิกของสังคม
กลุม่ ทางสังคมจะทําการอบรมสมาชิกของสังคมเพื#อให้ มีความผูกพันและมีสมรรถนะในสังคมโดยผ่าน
ตัวแทนทางสังคม (Socialization Agents) เช่น ครอบครัว กลุม่ เพื#อน โรงเรี ยน วัด สื#อมวลชน เป็ นต้ น
โดยใช้ กลไกการเรี ยนรู้ แบบต่างๆ ถ่ายทอดถึง บรรทัดฐาน ค่านิยม และความรู้ ต่างๆ ที#จํ าเป็ นต่อการ
กระทําบทบาทต่างๆ ของสมาชิก (งามตา วนินทานนท์. 2545: 98-99) ซึง# การที#ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญมีบุคลิก
ชอบช่วยเหลือผู้อื#นนี B อาจมาจากการได้ รับการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว เพื#อน สถานศึกษา
เป็ นต้ น 2) ยึดมันในคําสอนของศาสนา: การยึดมั#นในคําสอนของศาสนา เป็ นเงื#อนไขหนึ#งที#ช่วยให้
การทํางานอาสายังคงดํารงอยู่ เพราะคําสอนของศาสนาสอนให้ มนุษย์ช่วยเหลือซึ#งกันและกัน ช่วยเหลือ
ผู้ที#เดือ ดร้ อนตกทุกข์ ได้ ยาก บุ คคลที# ยึดมั#นในหลักคําสอนของศาสนาและนํามาเป็ นตัวแบบในการ
ดํารงชีวิต รวมถึงการช่วยเหลือเพื#อนมนุษย์ด้วยกันอันมีสว่ นเกี#ยวข้ องที#ทําให้ เกิดการทํางานอาสาและ
การดํารงอยูข่ องงานอาสาอย่างต่อเนื#อง คําสอนของศาสนาเปรี ยบเสมือนเป็ นแรงจูงใจให้ บุคคลอยากที#
จะทํางานอาสา เพราะเป็ นจุดเริ# มต้ นที#ผลักดันให้ บุคคลมีความต้ องการ ความปรารถนาที#จะทํางานอาสา
เพื#อช่วยเหลือผู้อื#น ตราบใดที#ยงั ยึดมั#นในคําสอนของศาสนา แรงจูงใจในการกระทําพฤติกรรมอาสาก็
ยังคงอยู่ ซึ#งเทียบเคียงได้ กับแนวคิดแรงจูงใจ ที#มีผ้ นู ิยามว่าเป็ นความต้ องการ ความปรารถนา หรื อความ
มุ่งหวัง (สิทธิ โชค วรานุสนั ติกูล. 2546: 157) เป็ นแรงกระตุ้น หรื อแรงผลักดันให้ เกิดพฤติกรรม เป็ นแรงที#
ให้ พลังงานกระตุ้นร่ างกายให้ กระทําพฤติกรรม เป็ นแรงกระตุ้นที#มีการกํ าหนดทิศทางไว้ ว่าจะกระทํา
พฤติกรรมออกไปอย่างไร แบบใด และเป็ นแรงกระตุ้นให้ บุคคลรักษาพฤติกรรมนันไว้
B 3) ต้ องการเป็ นที
ยอมรับของสังคม: การเป็ นอาสาสมัครเป็ นพฤติกรรมที#เป็ นที#ต้องการของสังคม เป็ นสิง# ที#สงั คมมองว่า
ดีงามควรปฏิบัติ และได้ รับการยอมรั บจากสังคม เทียบเคียงได้ กับแนวคิดการถ่ ายทอดทางสังคม
ที#มองการถ่ายทอดทางสังคมในแง่ของกลุม่ สังคมโดยรวม ถ่ายทอดค่านิยมตามบรรทัดฐานที#เกี#ยวข้ อง
กับพฤติกรรมทางสังคมไปยังสมาชิก โดยมองบุคคลในฐานะสมาชิ กของสังคม กลุม่ ทางสังคมจะทํา
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การอบรมสมาชิกของสังคม เพื#อให้ มีความผูกพันและมีสมรรถนะในสังคม โดยผ่านตัวแทนทางสังคม
(Socialization Agents) เช่น ครอบครั ว กลุม่ เพื#อน โรงเรี ยน วัด สื#อ มวลชน เป็ นต้ น โดยใช้ กลไกการ
เรี ยนรู้แบบต่างๆ ถ่ายทอดถึงบรรทัดฐาน ค่านิยม และความรู้ ต่างๆ ที#จําเป็ นต่อการกระทําบทบาทต่างๆ
ของสมาชิก (งามตา วนินทานนท์. 2545: 98-99) ซึ#งการทํางานอาสาเป็ นพฤติกรรมที#ดี เป็ นที#ยอมรับ
ของสังคม ครอบครัว สถานศึกษา หรื อสถาบันทางสังคมอื#นๆ ย่อมปรารถนาให้ บุคคลที#เป็ นสมาชิกของ
สังคมมีพฤติกรรมอาสา จึงอาจถ่ายทอดการมีพฤติกรรมอาสาสูส่ มาชิก เพื#อให้ สมาชิกประพฤติปฏิบตั ิ
ตามค่านิยม บรรทัดฐานของสังคม 4) ปรารถนาให้ สังคมดีขึน? : การปรารถนาให้ สงั คมดีขึ Bน คือ การมี
จิตที#เห็นแก่ประโยชน์ สว่ นรวม ต้ องการเห็นผู้อื# นพ้ นทุกข์ การที#ผ้ ูให้ ข้อมูลสําคัญเป็ นบุคคลที#มีความ
ปรารถนาให้ สงั คมดีขึ Bน ส่วนหนึ#งอาจมาจากเป็ นคนที#เห็นประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน ซึ#งการ
ปรารถนาให้ ส ัง คมดี ขึนB นี B เป็ นแรงจู ง ใจให้ บุ ค คลเข้ า มาทํ า งานอาสา และยัง คงทํ า อย่า งต่อ เนื# อ ง
เทียบเคียงได้ กบั แนวคิดแรงจูงใจของการทํางานอาสา ซึ#งแตกต่างจากการทํางานโดยทัว# ไป เนื#องจาก
การทํางานอาสา เป็ นการทํางานเพื#อ สร้ างประโยชน์ ให้ กับสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน (Wilson.
2000; Wilson; & Musick. 1997; Penner. 2002; Davis; Hall; & Meyer. 2003) แนวคิดแรงจูงใจ
อาสานันประยุ
B
กต์ มาจากแนวคิดหน้ าที# (Funtional approach) เพื#อ ทําความเข้ า ใจเบือB งหลังของ
อาสาสมัคร ว่ามีปัจจัยสาเหตุ หรื อเงื#อนไขอะไรที#ทําให้ บุคคลเข้ ามาเป็ นอาสาสมัครและยังคงทํางาน
อาสาอย่างต่อเนื#อง (Houle; Sagarin; & Kaplan. 2005) ซึ#งกระบวนการของแรงจูงใจนันB เกิดจาก
เหตุผล ความต้ องการ และเป้าหมายที# ทําให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมส่วนตัว และพฤติกรรมทางสังคม
ออกมา บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมที#เหมื อ นกัน โดยมี หน้ าที#ทางจิ ตที#แตกต่างกัน ในกรณี ของ
อาสาสมัครก็เช่นเดียวกัน บุคคลเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา โดยมีแรงจูงภายในที#แตกต่างกัน และ
หน้ าที#ที#ตวั อาสาสมัครได้ รับจากการทํางานอาสาจะทําให้ เกิดพลวัตรในการเริ# มต้ นและรักษาพฤติกรรม
อาสาของบุคคลไว้ (Snyder; et al. 2000) และ 5) ต้ องการสร้ างเครื อข่ ายความสัมพันธ์ : การ
ทํางานอาสานอกจากจะเป็ นการช่วยเหลือสังคมแล้ ว เงื#อนไขอีกประการหนึ#งคือการที#บุคคลต้ องการ
สร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ กนั ทางสังคม ต้ องการมีกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน ซึ#งกิจกรรมที#เป็ นที#ยอมรับ
และสังคมมองว่าเป็ นสิง# ที#ดี คือการทํางานอาสา ทําให้ เกิดเครื อข่าย เกิดพลังของกลุม่ ในการทํางานเพื#อ
สัง คม และได้ ร้ ู จัก สัง คมใหม่ ๆ เที ย บเคี ย งได้ กับ แนวคิ ด ของ ศรี เ รื อ น แก้ ว กัง วาล (2549: 602)
ที#กล่าวถึง การแสวงหาเพื#อนใหม่ เนื#องจากการมีเพื#อนช่วยเสริ มพัฒนาการเชิงบวกด้ านต่างๆ แม้ การ
สร้ างมิ ตรไมตรี กับเพื#อนใหม่ต้องใช้ เวลาแต่ก็ไม่ควรละเลย การหาเพื#อ นใหม่ควรทําในหมู่วงศาคณา
ญาติและนอกวงญาติ การสนใจงานอดิเรกต่างๆ จะเป็ นแนวทางให้ ได้ เพื#อ นร่ วมความสนใจ และจะมี
ไมตรี ที#ยงั# ยืนได้ จึงเป็ นเงื#อนไขหนึง# ที#อาจทําให้ อาสาสมัครทํางานอาสาและทําอย่างต่อเนื#อง
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จากเงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นสาเหตุของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา
ที#กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น แม้ จะใช้ แนวคิดทฤษฎีหลากหลายมาอธิบายและเทียบเคียงข้ อค้ นพบ แต่จะเห็น
ได้ วา่ เป็ นกลุม่ เงื#อนไขที#ล้วนแล้ วแต่มีความเกี#ยวข้ องกับแรงจูงใจในงานอาสาทังสิ
B Bน ไม่วา่ จะเป็ นเงื#อนไข
การชอบช่วยเหลือผู้อื#น ยึดมั#น ในคําสอนของศาสนา ต้ อ งการเป็ นที#ยอมรั บของสังคม ปรารถนาให้
สังคมดีขึ Bน และต้ องการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ อาสาสมัคร
เหล่านี Bทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง ทังนี
B B เคลลี# และคนอื# นๆ (Clary; et al. 1998) ได้ ทําการศึกษา
แรงจู ง ใจในงานอาสาสมั ค ร ซึ# ง พบว่ า แรงจู ง ใจที# ทํ า ให้ บุ ค คลเกิ ด พฤติ ก รรมการทํ า งานอาสา
ประกอบด้ วยแรงจูงใจ 6 ประเภท ประกอบด้ วย (Clary; et al. 1998: 1520) 1) การให้ คุณค่า (Value)
เป็ นค่า นิ ยมของบุ คคลที# แ สดงถึ ง ค่า นิ ยมที# ยึด ถื อ เช่ น ความเห็ น แก่ ผ้ ูอื# น และความมี มนุษ ยธรรม
อาสาสมัครที#ถกู จูงใจโดยค่านิยมจะมีสว่ นร่ วมในการบริ การเพราะปรารถนาที#จะช่วยเหลือผู้อื#นที#ด้อย
โอกาสกว่าตนเอง 2) การทําความเข้ าใจ (Understanding) เป็ นแรงจูงใจที#เกี#ยวข้ องกับความปรารถนา
ที#จะเรี ยนรู้ ทักษะใหม่ ความรู้ ที#เป็ นประโยชน์ หรื อความสามารถ โดยแรงจูงใจนี Bจะทําให้ อาสาสมัคร
ค้ นหาจุดแข็งและขยายขอบเขตความรู้ ของตนเอง ไปสูค่ นอื#นๆ และองค์กร 3) การเข้ าสังคม (Social)
อาสาสมัครมี ส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ ผู้อื#น โดยไม่ได้ รับผลตอบแทน แต่สิ#งที#ได้ รับกลับคืน คือ การมี
ปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมที#เพิ#มขึ Bนมีความแน่นแฟ้น ในความสัมพันธ์ ที#มีอยู่เดิม และได้ รับการยอมรับจาก
ผู้อื#นเพิ#ม ขึ Bน ตัว อย่างเช่น การมาทํางานอาสาสมัครทําให้ ไ ด้ ร้ ู จักคนใหม่ๆ พบเพื#อ นใหม่ๆ หรื อ ถ้ า
เพื#อนหรื อคนที#สนิทแนะนําให้ มาทํางานอาสาสมัคร บุคคลนันก็
B มีแนวโน้ มที#จะความสนใจมาทํางาน
อาสาสมัค ร 4) หน้ า ที#ก ารงาน (Career) แรงจูง ใจนี Bมีความสัม พัน ธ์ กับ ความปรารถนาที#จ ะเพิ#ม
ประสบการณ์ ในการทํางาน หรื อเพิ#มโอกาสในการหางานทํา แรงจูงใจอาสาสมัครนี Bทําให้ บุคคลมี
โอกาสในอาชีพของตน 5) การปกป้องตนเอง (Protective) แรงจูงใจนี Bทําหน้ าที#ปกป้องตนเองโดยการ
ลดผลทางลบที#เชื#อมโยงกับความละอายใจจากการได้ รับโชคดีกว่าผู้อื#น การที#บุคคลถูกจูงใจด้ วยหน้ าที#
ทางจิตวิทยานี Bหมายความว่า เขาได้ ช่วยเหลือผู้อื#นในการแก้ ไขปั ญหา และหาทางออกในปั ญหาต่างๆ
และ6) การสนองความต้ องการของตนเอง (Enhancement) หน้ าที#ทางจิตวิทยาประการสุดท้ ายคือ
การยกระดั บ หรื อ การเพิ# ม ผลลัพ ธ์ ท างบวกโดยการเพิ# ม การพั ฒ นา ตนเองและการเติ บ โต
(Self-development and growth) แรงจูงใจนี Bทําให้ อาสาสมัครทํางานบริ การเพื#อช่วยให้ พวกเขารู้สกึ ว่า
ตนเอง มีความสําคัญ และเป็ นที#ต้องการ
ดังนันB ผู้วิจยั จึงจัดกลุม่ เงื#อนไขการชอบช่วยเหลือผู้อื#น ยึดมั#นในคําสอนของศาสนา ต้ องการ
เป็ นที#ยอมรับของสังคม ปรารถนาให้ สงั คมดีขึ Bน และต้ องการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ เป็ นกลุม่ ตัว
แปรแรงจูงใจอาสา เพื#อนําไปหารูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคง
อยูใ่ นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในการศึกษาระยะที# 2 ต่อไป
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2. เงื#อนไขที#เทียบเคียงได้ กับแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบด้ วย 1) ต้ องการก้ าวข้ าม
ปั ญหาอุปสรรค: ปั ญหาอุปสรรคจากการทํางานอาสาเป็ นแรงผลักดันให้ อาสาสมัครต้ องการที#จะก้ าว
ข้ ามอุปสรรคนันB เนื#องจากมองว่าเป็ นสิ#งที#ท้าทายความสามารถ ทําให้ เกิดความต้ องการที#จะเอาชนะ
กับปั ญหาอุปสรรคนันB ๆ เทียบเคี ยงได้ กับ แนวคิด การมองโลกในแง่ดี ซึ#งเป็ นวิธีการคิดหรื อความ
คาดหวังของบุคคลในการปรับตัวเมื#อเผชิญสถานการณ์ ที#ท้าทายหรื อมีปัญหาในชีวิต บุคคลจะยังคง
พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ตราบใดที#เขาเชื#อ ว่า จะมีความสําเร็ จอย่างที#เขาตั Bงเป้ าไว้ เกิดขึ Bน
ตามมา (ดุจ เดือ น พัน ธุ ม นาวิน . 2551) การมองโลกในแง่ดี นันB เป็ นพลัง ทางการคิ ดบวก เป็ น
คุณลักษณะของการรับรู้ ถึงการได้ รับผลทางบวกที#คาดหวังไว้ และเป็ นคุณลักษณะของการใช้ เหตุผล
เชิงบวก ยอมรับในความผิดพลาดต่างๆ ว่าเป็ นผลที#เกิดให้ เกิดการเรี ยนรู้ ซึง# บุคคลที#มีการมองโลกในแง่
ดีนนั B จะมี ความเพียร เชื# อว่าการมองโลกในแง่ดีเป็ นการสร้ างความเชื# อว่าความสําเร็ จจะเกิ ดขึ Bนใน
ปั จจุบนั และอนาคต (Luthans; et al. 2007) นอกจากนี B ยังเทียบเคียงได้ กับแนวคิดความหยุ่นตัว
(Resilience) ซึ# ง เป็ นกระบวนการปรั บ ตัว ของบุ ค คลให้ สามารถกลับ ฟื B น คื น สู่ ภ าวะปกติ จ าก
สถานการณ์วิกฤต ความทุกข์ยากลําบาก ปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ดังที# ลูธานส์ และคนอื#นๆ (Luthans; et
al. 2007) ได้ ให้ ความหมายว่าเป็ นการแสดงออกถึงความยืดหยุ่นและการปรั บตัวในการเผชิ ญกับ
อุปสรรค ความขัดแย้ ง ความล้ มเหลว และสามารถปรับตัวคืนสูภ่ าวะปกติได้ เป็ นองค์ประกอบสําคัญที#
มนุษย์ใช้ ตอบสนองต่ออุปสรรคในการเปลี#ยนภาวะวิกฤตให้ เป็ นโอกาส ในภาวะแวดล้ อมขององค์การ
ในปั จจุบนั ที#มีการเปลีย# นแปลงอย่างต่อเนื#องและมีความไม่แน่นอนเกิดขึ Bนตลอดเวลาสามารถพัฒนา
ได้ 2) เรี ย นรู้ สิ ง ใหม่ แ ละสิ ง ที ท้ า ทายความสามารถ: การเรี ย นรู้ สิ#ง ใหม่ แ ละสิ#ง ที# ท้ า ทาย
ความสามารถ คือ ความปรารถนาที#จะเรี ยนรู้ประสบการณ์ใหม่ รวมทังเพื
B #อนําเอาความรู้ความสามารถ
ที#ตนเองมีอยูช่ ่วยเหลือคนในสังคม ซึง# การทํางานอาสาทําให้ ได้ เผชิญกับเหตุการณ์ ต่างๆ ได้ เรี ยนรู้ ชีวิต
ที#แตกต่างจากการใช้ ชีวิตประจําวัน และยังได้ นําความรู้ความสามารถของตนเองไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
แก่ ส ัง คม ซึ# ง เที ย บเคี ย งได้ กั บ แนวคิ ด การรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง ที# ก ล่า วว่ า การรั บ รู้ ใน
ความสามารถของตนมีบทบาทสําคัญในทางการปรับตัวทางจิตวิทยา ปั ญหาทางจิตใจ และสุขภาพ
ร่างกาย รวมถึงการนําไปใช้ ในกลยุทธ์ การเปลี#ยนแปลงพฤติกรรมและการนําตนเอง และมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในการใช้ วิธีการกระทํา ความพยายาม การอดทนต่ออุปสรรคและความล้ มเหลว
แบบแผนการคิดที#จะขัดขวางหรื อให้ กําลังใจตนเอง และความเครี ยดในการจัดการกับเหตุการณ์ ที#
ยากลําบาก (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. 2542) ส่วนแนวคิดทุนทางจิ ตวิทยาเชิ งบวกนันB การรั บรู้ ใน
ความสามารถของตนเอง หมายถึง การเชื#อในความสามารถตนเองที#จะใช้ กําลังความสามารถการรู้ คิด
ของตนเองที#มีอยูเ่ พื#อให้ ได้ มาซึง# เป้าหมายที#ต้องการ (Page; & Donohue. 2004) 3) รั บรู้ ว่าตนเองมี
คุณค่ าและความสามารถทีจะช่ วยเหลือผู้อ ืน: การทํางานอาสาทําเป็ นส่วนหนึ#งที#ทําให้ บุคคลได้ มี
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การแสดงออกซึง# พฤติกรรมที#สงั คมมองว่าเป็ นสิง# ที#ดี ทําให้ อาสาสมัครเกิดความรู้ สกึ ว่าตนเองมีคุณค่า
และตนเองสามารถที#จะช่วยเหลือคนอื#นได้ เป็ นการรับรู้วา่ ตนเองมีความสามารถ มีคุณค่าในตนเองที#จะ
ทํางานอาสาเพื#อสังคมได้ ตนเองมีศักยภาพในการจัดการกับสิ#งต่างๆ ได้ เพื#อนําไปสู่สิ#งที#ต้องการ ดัง
แนวคิดการรับรู้ ความสามารถของตนเองแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1997) ที#เชื#อว่าบุคคลจะสร้ าง
ผลลัพธ์ ที#น่าปรารถนาจากการกระทําของตนเอง ซึ#งเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในการเลือ ก
กระทําโดยรับรู้วา่ จะใช้ ความพยายามของตนมากเท่าไร เมื#อเผชิญกับอุปสรรคหรื อความท้ าทาย โดยที#
ความเชื#อในการรับรู้ ความสามารถของตน ประกอบด้ วยความคาดหวังซึ#งมี ผลต่อการตัดสินใจที#จะ
กระทําพฤติกรรม 2 ประการ คือ การรับรู้ในความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ซึง# หมายถึงความ
มัน# ใจของบุคคลว่าสามารถกระทําหรื อแสดงพฤติกรรมเพื#อไปสูผ่ ลลัพธ์ ที#ต้องการเป็ นความคาดหวังที#
เกิดขึ Bนก่อนพฤติกรรม ส่วนความคาดหวังในผลลัพธ์ (Outcome Expectation) หมายถึงการคาดคะเน
ของบุคคลว่าถ้ ากระทําพฤติกรรมแล้ วจะนําไปสูผ่ ลลัพธ์ ที#ตนคาดหวังไว้ เป็ นการคาดหวังในผลที#เกิดขึ Bน
จากการกระทําพฤติกรรมของตนเอง
จากเงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นสาเหตุของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา
ทังต้
B องการก้ าวข้ ามปั ญหาอุปสรรค เรี ยนรู้สงิ# ใหม่และสิง# ที#ท้าทายความสามารถ รับรู้ ว่าตนเองมีคุณค่า
และความสามารถที#จะช่วยเหลือผู้อื#น เมื#อเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีที#เกี# ยวข้ องแล้ วจะเห็นได้ ว่าเป็ น
พื Bนฐานแนวคิดที#มาจากแนวคิดทุนจิตวิทยาเชิงบวก ซึง# เป็ นจิตวิทยาตะวันตกสมัยใหม่ที#ยึดเอาจุดแข็ง
ของมนุษย์เป็ นศูนย์กลางการพัฒนา เช่น การพัฒนาในด้ านคุณค่า ความฉลาดทางด้ านอารมณ์ การ
มองโลกในแง่ดี ความหวัง และความสุข ของบุคคล เป็ นต้ น (Seligman. 1998: 2) นอกจากนี B ลูธานส์
และคนอื# นๆ ได้ ทําการสังเคราะห์ แนวคิดจิ ตวิทยาเชิ งบวก เพื#อ นํามาปรั บใช้ ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์การให้ มีประสิทธิภาพมากขึ Bน โดยโครงสร้ างของจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบด้ วย 4 ตัวแปร
ได้ แก่ ความมั#นใจในความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ความหวัง (Hope) การมองโลกในแง่ดี
(Optimism) และความหยุน่ ตัว (Resilience) (Luthans; et al. 2007: 542) และให้ คําจํากัดความของทุน
ทางจิ ตวิทยาเชิ งบวก ว่าหมายถึง ลักษณะและสภาวะทางจิ ตในทางบวกของบุคคล ที#ประกอบด้ วย
1) มี ค วามมั# น ใจ (Self-Efficacy) เพื# อ ให้ ไ ด้ ม าซึ# ง ความประสบผลสํ า เร็ จ จากการทํ า งานที# ท้ า ทาย
2) มองโลกในแง่ดี (Optimism) หรื อสร้ างความคิดเชิงบวกต่อการได้ มาซึ#งความสําเร็ จทังในปั
B จจุบนั และ
อนาคต 3) มี ความพากเพียรพยายามที# จะไปให้ ถึ งเป้ าหมาย และมี ทางเลือกในหนทางที#จะนําไปสู่
เป้าหมาย และ4) เมื#อประสบปั ญหาหรื อสถานการณ์เลวร้ ายก็ยงั คงยืนหยัด และยืดหยุน่ ต่อสู้กบั ปั ญหานันB
เพื#อให้ ได้ มาซึง# ความสําเร็ จ (Luthans; et al. 2007; Avey; et al. 2011)
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ดังนันB ผู้วิจยั จึงจัดกลุม่ เงื#อนไขการต้ องการก้ าวข้ ามปั ญหาอุปสรรค เรี ยนรู้สงิ# ใหม่และสิ#งที#ท้า
ทายความสามารถ รับรู้วา่ ตนเองมีคณ
ุ ค่าและความสามารถที#จะช่วยเหลือผู้อื#น เป็ นกลุม่ ตัวแปรทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก เพื#อนําไปหารูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่
ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในการศึกษาระยะที# 2 ต่อไป
3. เงื#อนไขที#เทียบเคียงได้ กับแนวคิดการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม คือ การได้ รับการ
สนับสนุนจากคนรอบข้ าง: การได้ รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้ าง คือ การที#อาสาสมัครได้ รับการ
ช่วยเหลือเกื Bอกูลจากบุคคลแวดล้ อม ทังในงานอาสาที
B
#ทํา และงานอื#นๆ ที#ทําให้ อาสาสมัครสามารถที#
จะทํางานอาสาได้ อย่างเต็มที# ทังด้
B านทุนทรัพย์ เวลา ขวัญกําลังใจ เป็ นต้ น ซึ#งการสนับสนุนจากบุคคล
รอบข้ างนี Bมีทงครอบครั
ัB
ว เพื#อน เพื#อ นร่ วมงาน เป็ นต้ น ดังที# โคเฮน และ วิวส์ (Cohen; & Wills. 1985)
ได้ แบ่งประเภทการสนับสนุนทางสังคม ตลอดจนนิยามความหมายของแต่ละประเภทของการสนับสนุน ไว้
ใกล้ เคี ย งกั น กั บ เฮา ส์ (House) โดยแบ่ ง การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม อ อก เป็ น 4 ป ระ เภท
คือ 1) การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ เช่นการทําให้ เกิ ดความรู้ สกึ ภูมิใจ 2) การสนับสนุนด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร เช่น ข้ อมูลในการแก้ ไขปั ญหา 3) การสนับสนุนด้ านความเป็ นเจ้ าของ เช่น ความเป็ นมิ ตร
ความเป็ นเพื#อน และ 4) การสนับสนุนด้ า นเครื# อ งมื อ เช่นงบประมาณ สิ#ง ของ การบริ การ เป็ นต้ น
นอกจากนี B ดุจเดือน พันธุมนาวิน (Bhanthumnavin. 2000 อ้ างอิงจาก ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2548: 67)
ได้ รวบรวมและสรุปนิยามพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมว่า หมายถึง ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคล สอง
คน ในสถานการณ์ ใดสถานการณ์ หนึ#ง โดยผู้ให้ การสนับสนุนทางสังคม จะให้ การสนับสนุน 3 ด้ าน
คือ 1) การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ เช่น การแสดงความเป็ นห่วงเป็ นใย เห็นใจ แสดงความรั ก การ
ยอมรับ เป็ นต้ น 2) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร เช่นการให้ ข้อมูลที#เกี#ยวข้ องกับการทํางาน ข้ อมูล
ย้ อนกลับ เป็ นต้ น และ 3) การสนับสนุนด้ านวัสดุอุปกรณ์ รวมทังทรั
B พยากร งบประมาณ และแรงงาน
เช่นบริ การ เงิน สิง# ของ เครื# องมือที#จําเป็ น เป็ นต้ น
จากเงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นสาเหตุของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา
ประเด็นการได้ รับการสนับสนุนจากคนรอบข้ าง เทียบเคียงได้ กับแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม ไม่ว่า
จะเป็ นได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัว เพื#อน สถานศึกษา และบุคคลแวดล้ อมอื#นๆ ที#เกี#ยวข้ อง ดังนันB
ผู้วิจยั จึงจัดการได้ รับการสนับสนุนจากคนรอบข้ าง เป็ นกลุม่ ตัวแปรการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
เพื#อนําไปหารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยู่ในการทํางาน
อาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในการศึกษาระยะที# 2 ต่อไป
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4. เงื#อนไขที#เทียบเคียงได้ กับแนวคิดสุขภาวะ คือ การมีสุขภาพทีสมบูรณ์ แข็งแรง: การมี
สุขภาพแข็งแรง คือการที#อาสาสมัครมีสขุ ภาพทังกาย
B
ใจ ที#สมบูรณ์ สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมอาสาได้
อย่างคล่องแคล่ว มีบุคลิกภาพที#ดี การมีสขุ ภาพที#แข็งแรงย่อมสามารถที#จะทํางานอาสาได้ อย่างเต็มที#
B งเป็ นต้ นแบบให้ กับบุคคลอื# นในเรื# อ งการดูแลสุขภาพตนเอง เพื#อตนเอง
เต็มศักยภาพที#มีอยู่ อี กทังยั
และเพื#อช่วยเหลือผู้อื#นในสังคม การที#คนจะมีสขุ ภาพดีนนั B ต้ องมีสขุ ภาวะที#สมบูรณ์ พร้ อมกันทังB 4 มิติ
คือ 1) สุขภาวะทางกาย คื อ การที#บุ คคลมี ร่ างกายที# สมบู รณ์ แข็ งแรง ไม่ เจ็ บป่ วยเป็ นโรค ไม่พิ การ
ปราศจากโรคภัยคุกคาม หรื อก็คือการมีสขุ ภาพดีตามที#แสดงออกให้ เห็นทางร่ างกาย รวมถึงการที#บุคคล
ไม่มีพฤติกรรมเสี#ยงในการดําเนินชี วิต 2) สุขภาวะทางจิต คือ ความสามารถในการปรั บตัวให้ เข้ ากับ
บุคคลรอบข้ าง สามารถรักษาความสัมพันธ์ เอาไว้ อย่างยาวนานและราบรื# น สามารถทํางานได้ อย่างเต็ม
ความสามารถ ทํางานได้ ตรงตามความถนัด รู้วิธีการเผชิญปั ญหา มีความอดทนอดกลันต่
B อความเครี ยด
มีความสนุกสนานกับการทํากิจกรรมและการดําเนินชีวิต รวมทังมี
B ความภาคภูมิใจในตัวเองเมื#อได้ ทําใน
สิง# ที#ดี 3) สุขภาวะทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ ของบุคคลกับสิง# ที#อยูภ่ ายนอก มีความพึงพอใจในการมี
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล รวมทังการมี
B
ปฏิส ัมพันธ์ กั บผู้อื# น มี ความสามารถในการปรั บตัวเข้ ากับ
สถานการณ์ ทางสังคมและพฤติกรรมประจําวัน มีความพร้ อมที#จะให้ สร้ างประโยชน์ให้ กับสังคม และ4)
สุ ขภาวะทางปั ญญา หรื อ จิ ตวิ ญญาณ คื อ ความสามารถในการแสดงออกซึ# งจุ ดมุ่ งหมายเป็ น
อุดมการณ์ชีวิต ความรู้สกึ สํานึกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ#งของธรรมชาติ รู้ เท่าทันสิ#งต่างๆ เข้ าใจปั จจัยของ
สรรพสิง# ตามที#เป็ นจริ ง เข้ าใจในเหตุแห่งความดีความชัว# ความมีประโยชน์ และความมีโทษ ซึ#งนําไปสู่
การมีสติคอยระลึกใจและอารมณ์ ของตนตามเป็ นจริ ง รู้ จักปล่อยวางความยึดมั#นถือมั#นในตัวตนได้
รู้ จักเคารพในทุกชี วิต รวมถึ งมี ความสามารถถ่ายทอดความรู้ แก่บุคคลอื# นได้ (ประเวศ วะสี. 2543;
วิพุธ พูลเจริ ญ. 2544; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2548; เดชรั ต สุขกํ าเนิ ด. มปป; พินิ จ
ลาภธนานนท์. 2556) นอกจากนี B งานวิจัยของ บอนดรอฟ และแรนทาเนน (Bonsdorff; & Rantanen.
2011) ที#พบว่า การทํางานและคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ส่งผลดีตอ่ ภาวะสุขภาพ การทําหน้ าที#และการ
เคลือ# นไหวร่างกาย ความพึงพอใจในชีวิต รวมถึงลดภาวะซึมเศร้ า ในกลุม่ อาสาสมัครสูงอายุ
จากเงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นสาเหตุของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา
ประเด็นการมีสขุ ภาพที#สมบูรณ์ แข็ งแรง เทียบเคียงได้ กับแนวคิดสุขภาวะ ซึ#งผู้ที#ทํางานอาสาจะเป็ น
บุคคลที#มีสขุ ภาวะที#ดี ทังทางด้
B
านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ อันส่งผลให้ การทํางานอาสา
ทําได้ อย่างเต็มศักยภาพ และต่อเนื#อง ดังนันB ผู้วิจัยจึงจัดให้ เงื#อนไขการมีสขุ ภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เป็ น
กลุม่ ตัวแปรสุขภาวะ เพื#อนําไปหารูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการ
คงอยูใ่ นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในการศึกษาระยะที# 2 ต่อไป
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5. เงื#อ นไขที# เที ยบเคี ยงได้ กับ แนวคิ ดสุขภาวะ คื อ การได้ รั บประสบการณ์ และความ
ประทั บใจจากงานอาสา: ประสบการณ์ และความประทับ ใจจากงานอาสา คื อการที#บุ คคลมี
ประสบการณ์จากการทํางานอาสา ทังประสบการณ์
B
โดยตรงและโดยอ้ อม อันเป็ นประสบการณ์ ที#ทําให้
อาสาสมัครเกิดความประทับใจในงานอาสา เกิดความภาคภูมิใจในงาน เช่น การได้ ช่วยผู้อื#นให้ พ้นทุกข์
ได้ สร้ างความสุขให้ แก่ผ้ อู ื# น เป็ นต้ น ประสบการณ์ และความประทับใจจากงานอาสากลายเป็ นแรง
กระตุ้นให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมอาสา และยังคงทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อ ง ซึ#งงานอาสา เป็ นงานที#
สร้ างประโยชน์ให้ แก่บุคคลอื#น กลุม่ บุคคล ชุมชน รวมถึงสังคมโดยรวม เป็ นรู ปแบบการทํางานที#เกิ ด
จากความสมัครใจ ความเต็มใจ ทํางานด้ วยความเสียสละ โดยปราศจากสิ#งตอบแทนใดๆ ผลที#ได้ คือ
ความภาคภูมิใจ ความสุขทางใจ (สมศักดิ; ศรี ส ันติสุข. 2542; สมพร เพทสิทธา. 2544; ศุภรั ต น์
รัตนมุขย์. 2548; Cnaan; Handy; & Wadsworth. 1996; Wilson. 2000; Ramona. 2009; ปฎิญญา
อาสาสมัค รไทย. 2544) อาสาสมัค รจะเป็ นบุ ค คลที# จ ะพยายามหาโอกาสช่ ว ยเหลื อ ผู้อื# น อย่ า ง
กระตื อ รื อ ร้ น รวมถึ ง อาจจะให้ เ วลา และความตังB ใจทุ่ม เทให้ กั บ งานอาสาโดยเฉพาะกิ จ กรรมที#
สอดคล้ องกับความต้ องการส่วนตัว และอาจจะเกิดความผูกพันกับการช่วยเหลือผู้อื#น ทําให้ มีการใช้
เวลาในการเป็ นอาสาสมัครเป็ นระยะเวลานาน (Clary & et al. 1998) ซึ#งบุคคลเมื# อเริ# มทํางาน
อาสาสมัครแล้ ว ส่วนใหญ่บุคคลนันจะคงทํ
B
ากิจกรรมอาสาสมัครอย่างต่อเนื#องอย่างน้ อย 1 ปี ซึ#งแสดง
ให้ เห็นถึงความผูกพันที#มีต่องานอาสาสมัครที#กระทํา (Omoto; & Snyder. 1995; Penner; &
Finkelstein. 1998)
จากเงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องอันเป็ นสาเหตุของการทํางานอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา
ประเด็นได้ รับประสบการณ์และความประทับใจจากงานอาสา เทียบเคียงได้ กบั แนวคิดพฤติกรรมอาสา
ซึง# ผู้ที#มีประสบการณ์ในการทํางานอาสา จะทําให้ แสดงออกซึง# พฤติกรรมอาสา และจะมีความดํารงอยู่
มากขึ Bนหากงานอาสานันสร้
B างความประทับใจแก่ผ้ เู ป็ นอาสาสมัคร ดังนันB ผู้วิจัยจึงจัดให้ เงื#อนไขได้ รับ
ประสบการณ์ และความประทับใจจากงานอาสา เป็ นกลุม่ ตัวแปรการมีพฤติกรรมอาสา เพื#อนําไปหา
รู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมอาสา ที# ส่ง ผลต่ อ การคงอยู่ ใ นการทํ า งานอาสา
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในการศึกษาระยะที# 2 ต่อไป
สรุปตัวแปรจากการศึกษาในระยะที# 1 ร่ วมกับการประมวลเอกสารงานวิจัยที#ผ่านมา ผู้วิจัย
จัดกลุม่ ตัวแปรออกเป็ น 5 กลุม่ เพื#อนําไปหารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#
ส่งผลต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในการศึกษาระยะที# 2 ได้ แก่
1) ตัวแปรแรงจูงใจอาสา ประกอบด้ วย ชอบช่วยเหลือผู้อื#น ยึดมัน# ในคําสอนของศาสนา ต้ องการเป็ น
ที#ยอมรั บของสังคม ปรารถนาให้ คนและสังคมดีขึ Bน และต้ องการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ 2) ตัว
แปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบด้ วย ต้ องการก้ าวข้ ามปั ญหาอุปสรรค เรี ยนรู้ สิ#งใหม่และสิ#งที#
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ท้ าทายความสามารถ และรับรู้วา่ ตนเองมีคณ
ุ ค่าและความสามารถที#จะช่วยเหลือผู้อื#น 3) ตัวแปรการ
ได้ รับการสนั บสนุ นทางสังคม คือ ได้ รับการสนับสนุนจากคนรอบข้ าง 4) ตัวแปรสุขภาวะ คือ มี
สุขภาพที#สมบูรณ์ แข็งแรง และ5) ตัวแปรการมีพฤติกรรมอาสา คือ ได้ รับประสบการณ์ และความ
ประทับใจจากงานอาสา

สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัยระยะที 2: การวิจัยเชิงปริ มาณ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื# องมือ พบว่า ค่าความเชื#อมั#นของเครื# องมือทังฉบั
B บ ประเมิน
จากค่าสัมประสิทธิ;แอลฟ่ า ของ ครอนบัค มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.91 ถึง 0.94 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันเพื#อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ าง ของรูปแบบการวัดตัวแปรแฝง ทังB 6 รู ปแบบ คือ รู ปแบบการ
วัดการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา รูปแบบการวัดพฤติกรรมอาสา รูปแบบการวัดแรงจูงใจอาสา รูปแบบการ
วัดสุขภาวะ รูปแบบการวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และรู ปแบบการวัดการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
พบว่าทุกรูปแบบมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีคา่ ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน ภายหลัง
การปรับแก้ อยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับได้ ทกุ รูปแบบการวัด และเมื#อพิจารณาค่านํ Bาหนักองค์ประกอบของตัวแปร
พบว่า มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.33 ถึง 0.94 และมีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 ทุกตัวแปร แสดงว่า
ทังหมด
B
ทุกรูปแบบการวัดมีความตรงเชิงโครงสร้ าง
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื#อตอบสมมติฐานหลักการวิจัย พบว่า รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ
มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ภายหลังการปรับรู ปแบบความสัมพันธ์ โดยมีค่าดัชนีวดั ความ
กลมกลืน ดังนี B ค่า F2 = 689.22, df= 147, p-value= 0.00, F2 /df= 4.68, RMSEA= 0.06, SRMR=
0.06, GFI= 0.92, CFI= 0.98, NFI= 0.97 และผลจากการทดสอบตามสมมติฐานย่อย พบว่า
สมมติฐานย่อยข้ อที# 1.1 ตัวแปรการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม สุขภาวะ และพฤติกรรม
อาสามี อิทธิ พลทางตรงต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ผลการวิเคราะห์พบว่า ทุกตัวแปรมี อิทธิ พล
ทางตรงต่อ การคงอยู่ใ นการทํ า งานอาสา อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที# ร ะดับ 0.05 ตัว แปรที# มี ค่ า
สัมประสิทธิ;อิทธิพลมากที#สดุ คือ ตัวแปรพฤติกรรมอาสา รองลงมาคือ ตัวแปรสุขภาวะ และตัวแปรการ
ได้ รับการสนับสนุนทางสังคม โดยมีคา่ ค่าสัมประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.53, 0.24 และ 0.14 ตามลําดับ
ดังนันB จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานย่อยข้ อที# 1.2 ตัวแปรแรงจูงใจอาสา สุขภาวะ และการได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคมมีอิ ทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมอาสา ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทุกตัวแปรมี อิ ทธิ พลทางตรงต่อ
พฤติกรรมอาสา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 ตัวแปรที#มีคา่ สัมประสิทธิ;อิทธิ พลมากที#สดุ คือ
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ตัวแปรการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม รองลงมาคือ ตัวแปรแรงจูงใจอาสา และสุขภาวะ โดยมีค่าค่า
สัมประสิทธิ;อิทธิพล เท่ากับ 0.28, 0.25 และ 0.11 ตามลําดับ ดังนันB จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐ านย่อ ยข้ อที# 1.3 ตัว แปรทุน ทางจิ ตวิ ทยาเชิ ง บวก มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่อ สุขภาวะ
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที#ระดับ 0.05 โดยมี ค่าค่าสัมประสิทธิ; อิ ทธิ พล เท่ากับ 0.34 ดังนันB จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจยั
สมมติ ฐ านย่อ ยข้ อ ที# 1.4 ตัว แปรการได้ รั บ การสนับ สนุน ทางสัง คม และแรงจู ง ใจอาสา
มีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ผ่านพฤติกรรมอาสา ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัว
แปรการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม และแรงจูงใจอาสา มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการคงอยูใ่ นการทํางาน
อาสา ผ่านพฤติกรรมอาสา อย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติที#ระดับ 0.05 โดยมี ค่าค่าสัมประสิทธิ; อิ ทธิ พล
เท่ากับ 0.15 และ 0.13 ตามลําดับ ดังนันB จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานย่อยข้ อที# 1.5 ตัวแปรทุนทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อพฤติกรรม
อาสา การคงอยู่ในการทํางานอาสา ผ่านสุขภาวะ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรดังกล่าว มีอิ ทธิ พล
ทางอ้ อมต่อพฤติกรรมอาสา ผ่านสุขภาวะ อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แต่มีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อการคง
อยูใ่ นการทํางานอาสา ผ่านสุขภาวะ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 ดังนันB จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจยั บางส่วน
3. ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี#ยนของรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรม
อาสาที#สง่ ผลต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ระหว่างกลุม่ บุคลากร
ที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ พบว่า รู ปแบบความสัมพันธ์ ไม่มี
ความแปรเปลี#ยนด้ านรู ปแบบ ( F2 =904.41, df= 336, p-value= 0.00, F2 /df= 2.656, RMSEA=
0.066, SRMR=0.075, GFI=0.90, CFI=0.97,NFI=0.96) ซึง# สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ส่วนผลการ
ทดสอบความไม่แปรเปลี#ยนของค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พลระหว่างตัวแปร หรื อค่าพารามิเตอร์ ในรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ พบว่า ไม่มีความแปรเปลี#ยนของค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พลระหว่างตัวแปรของ เมทริ กฺซ์ค่า
สัมประสิทธิ;องค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายนอก เมทริ กซ์คา่ สัมประสิทธิ;องค์ประกอบของตัวแปรแฝง
ภายใน เมทริ กซ์ความสัมพันธ์ ของตัวแปรภายนอกที#สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงภายใน แต่มีความแปรเปลี#ยน
ของค่าสัมประสิทธิ; อิ ทธิ พลในเมทริ กซ์ความสัมพันธ์ ของตัวแปรภายในที#สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงภายใน
ระหว่างกลุ่มบุ คลากรที# ปฏิ บัติ งานในมหาวิท ยาลัย และบุคลากรมหาวิ ทยาลัยเกษี ยณอายุ ดัง นันB
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั
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4. ผลการทดสอบค่าเฉลีย# ตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา
ที# ส่ง ผลต่อ การคงอยู่ ใ นการทํ า งานอาสา ของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย ภาครั ฐ ระหว่า งบุ ค ลากรที#
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ พบว่า ค่าเฉลี#ยของตัวแปรแฝงที#
แตกต่างกัน อย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที#ระดับ 0.05 คือ ตัวแปรการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม โดย
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย เกษี ย ณอายุ มี ค่ า เฉลี# ย สูง กว่ า บุ ค ลากรที# ป ฏิ บัติ ง านในมหาวิ ท ยาลัย (tvalue=2.196) ส่วนตัวแปรแฝงอื#นในรู ปแบบความสัมพันธ์ มีค่าเฉลี#ยแตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (t-value=1.616, 1.572, 0.589, 1.272 และ -1.790 ตามลําดับ) ดังนันB จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจยั ข้ อที# 3 บางส่วน
อภิปรายผล
1. จากการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ที#สง่ ผลต่อการคง
อยู่ในการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครั ฐ พบว่า รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุที#
พัฒนาขึนB มี ความกลมกลืน กับ ข้ อ มูล เชิ งประจัก ษ์ ภายหลัง การปรั บ ถึ งแม้ ว่าค่า ไค-สแควร์ จะมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ ซึ#งไม่ผ่านตามเกณฑ์ ที#กําหนด อาจเนื#องมาจาก 1) ความซับซ้ อ นของรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที#มีเส้ นอิทธิ พลหรื อค่าพารามิเตอร์ จํานวนมาก 2) ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที#มี
ขนาดใหญ่ และ3) ค่า ไค-สแควร์ เป็ นค่า ที# มีความไวต่อ การละเมิ ด ข้ อ ตกลงเบื อB งต้ น เกี# ยวกับการ
แจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร (Multivariate Normality) (Kline. 2005) ดังนันB จึงพิจารณาดัชนีความ
กลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุจากค่า ดัชนีอื#น พบว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ ทุกค่า และ
พบว่า เส้ น อิ ทธิ พ ลภายในรู ป แบบความสัม พัน ธ์ มี นัยสํา คัญ ทางสถิ ติ ที# ร ะดับ 0.05 ทุก เส้ น ดัง นันB
จึงยอมรั บสมมติฐานย่อยของการวิจัยทุกข้ อ เพราะการวิจัยครังB นี B ผู้วิจัยได้ กําหนดความสัมพันธ์ เชิ ง
สาเหตุของตัวแปร ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคม ของ แบนดูร่า (Bandura. 1986) ที#อธิ บาย
ถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคล แนวคิดพื Bนฐานของแบนดูรา เชื#อว่าพฤติกรรมของมนุษย์
เกิดจากปั จจัยหลัก 2 ปั จจัยคือ ปั จจัยด้ านบุคคล ได้ แก่ ความคิด ความเชื#อ ความคาดหวัง ฯลฯ และ
ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม โดยแบนดูร่า เน้ นว่า พฤติกรรมของบุคคลมีการเปลี#ยนแปลง ไม่ได้ มาจาก
สภาพแวดล้ อมเพียงอย่างเดียว แต่มาจากกระบวนการทางปั ญญาด้ วย โดยในการวิจัยครังB นี Bผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีดงั กล่าว เพื#อกําหนดกลุม่ ตัวแปรเชิงสาเหตุของการคงอยู่ในการทํางานอาสา และ
จากศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการคงอยู่ในการทํางานอาสา ของ เพ็นเนอร์ (Penner.
2002) ซึง# เป็ นรูปแบบที#แสดงให้ เห็นถึงกระบวนการของการตัดสินใจเป็ นอาสาสมัคร การทํางานอาสา
ในระยะเริ# มต้ น และการคงอยู่ในการทํางานอาสา หรื อการเป็ นอาสาสมัครที#ยงั# ยื น ร่ วมกับการศึกษา
งานวิ จัยที# เ กี# ย วข้ อ งกับ การคงอยู่ใ นการทํ า งานอาสา จึง ทํ า ให้ รูป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ งสาเหตุที#
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พัฒนาขึ Bนมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และเมื#อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พลในรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี B
ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจอาสา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่ อพฤติกรรมอาสา และ
มีอิทธิพลทางอ้ อมต่ อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ผ่ านพฤติกรรมอาสา อย่ างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท รี ะดับ 0.05 ข้ อค้ นพบดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า ตัวแปรแรงจูงใจอาสาเป็ นตัวแปรที#สนับสนุนให้
บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ เข้ าร่วมทํางานอาสา ยิ#งเป็ นบุคลากรที#มีแรงจูงใจในการทํางานอาสามาก
เท่าไร ก็จะยิ#งมีความต้ องการและเข้ าร่วมทํางานอาสามากกว่าบุคลากรที#มีแรงจูงใจในการทํางาอาสา
น้ อยกว่า ซึ#งแรงจูงใจอาสานันB เป็ นแรงกระตุ้นหรื อแรงผลักดันให้ บุคคลเกิ ดพฤติกรรมอาสา เป็ นแรง
กระตุ้นที#อยูเ่ บื Bองหลังพฤติกรรมอาสา ว่าทําไมบุคคลถึงได้ เข้ าร่วมทํางานอาสา และยังคงทํางานอาสา
อย่างต่อเนื#องยาวนาน ทังนี
B B บุคคลที#เข้ ามาเป็ นอาสาสมัครมีเหตุผลที#แตกต่างกัน และเกิดจากปั จจัย
ทางจิตที#แตกต่างกัน (Katz’s. 1960 citing ChacÓn; et al. 2011: 48) กรณีของการวิจัยครังB นี Bก็เช่นกัน
เบือB งหลังที#ทําให้ บุคลากรมหาวิทยาลัยภาครั ฐ เข้ าร่ วมทํางานอาสา มาจากความเห็นแก่ผ้ ูอื# น และ
ปรารถนาที#จะช่วยเหลือผู้อื#น ต้ องการใช้ ศกั ยภาพที#ตนมีอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื#นและสร้ างประโยชน์
ให้ กับสังคม ต้ องการการยอมรั บจากคนอื# น และต้ องการสร้ างความสุข ความภาคภูมิใจให้ กับตนเอง
(Clary; et al. 1998) แรงกระตุ้นดังกล่าวยืนยันได้ จากมุมมองจากสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ ในการ
วิจัยระยะที# 1 ที#ระบุถึงสิ#งที#ผลักดันให้ เข้ าสู้เส้ นทางการทํางานอาสา และยังคงทํางานอย่างต่อเนื#อ ง
เพราะต้ องการช่วยเหลือผู้อื#น ต้ องการสร้ างความภาคภูมิใจให้ กับตนเอง รวมถึงต้ องการเป็ นที#ยอมรับ
ของสังคม ซึ#งเป็ นหนึ#งในองค์ ประกอบที#สะท้ อ นถึงแรงจูงใจในการทํางานอาสาของบุคคล “ก็ เป็ นที #
ยอมรับของสังคม อันนีเ, ป็ นสิ#งสําคัญสุด สังคมยอมรับเรามาก...เราก็ อยากทํ าอยู่เรื #อยๆ เพราะทํ าแล้ว
มันมี ความสุข สิ# งสําคัญทีส# ดุ คือเรามี ความสุข” (กรณี ศึกษา 4) ขณะเดียวกันข้ อค้ นพบจากการวิจัยยัง
สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ ภู มิ นริ ศ ชาติ (2547) ที# ศึ ก ษาถึ ง การทํ า งานอาสาของบุ ค คลากร
มหาวิ ท ยาลัย ภายหลัง เกษี ย ณอายุ พบว่ า ปั จจัย ที# มี ผ ลอย่ า งมากในการทํ า งานอาสาภายหลัง
เกษียณอายุ คือ ความต้ องการทางสังคมและการยอมรับ และพบว่าส่วนมากต้ องการทํางานภายหลัง
เกษี ยณ เพราะได้ ใช้ ความรู้ และประสบการณ์ ที#มีให้ เ กิ ดประโยชน์ ต่อ ตนเอง ผู้ร่วมงานและสังคม
สอดคล้ องกับการวิจัยของ โมเวน และสูแจน (Mowen; & Sujan. 2005) ที#ได้ ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจและพฤติกรรมอาสา พบว่า แรงจูงใจทังB 6 ประเภท คือ การให้ คุณค่า การทําความ
เข้ าใจ หน้ าที#การงาน การเข้ าสังคม การปกป้องตนเอง และการสนองความต้ องการของตนเอง และ
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ ฟิ นเคลสไตน์ (Finkelstein. 2009) และผลการวิจัยของ คาร์ โล และคณะ
(Gustavo; et al. 2005) ที#ได้ ทําการศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจอาสาและพฤติกรรมอาสา
โดยพบว่า แรงจูงใจอาสาเป็ นปั จจัยที#มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมอาสา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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และเมื# อ พิจ ารณาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งแรงจูง ใจอาสา กับ การคงอยู่ในการทํ างานอาสา พบว่า
แรงจูงใจอาสาไม่มีอิทธิ พลทางตรงต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา แต่มีอิทธิ พลทางอ้ อมโดยผ่าน
พฤติ กรรมอาสา ข้ อ ค้ นพบดัง กล่าวสนับสนุนได้ ด้ว ยแนวคิ ดของ เพ็น เนอร์ (Penner. 2002) ที#ไ ด้
กล่าวถึงแรงจูงใจอาสาที#มีต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ไว้ ว่า เมื#ออาสาสมัครเริ# มเข้ าร่ วมกิจกรรม
อาสาหรื อมีประสบการณ์ การณ์ เกี#ยวกับงานอาสาเป็ นระยะเวลานาน อิทธิ พลของแรงจูงใจอาสาจะ
ลดลงจนไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา แต่จะถูกแทนที# ด้วยบทบาทในกิจกรรม
อาสาที#ตนเองได้ กระทํา สอดคล้ องกับลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครังB นี B ซึง# เป็ นบุคคลที#ทํางาน
อาสาอย่างต่อ เนื#อ งเป็ นระยะเวลาตังB แต่ 1 ปี ขึ Bนไป ถื อ ได้ ว่าเป็ นผู้ที#ไ ด้ ทํ างานอาสาอย่างต่อ เนื#อ ง
(Omoto; & Snyder. 1995; Wilson; & Musick. 1997; Penner; & Finkelstein. 1998; Thoits; &
Hewitt. 2001; Erlinghagen; & Hank. 2005; Lum; & Lightfoot. 2005; Bonsdorff; & Rantanen.
2011) และรั บรู้ ว่าตนเอง คือ อาสาสมัคร ดังนันB แรงจูงใจอาสาจึ งไม่มีอิ ทธิ พลทางตรง แต่ยังคงมี
อิทธิพลทางอ้ อมต่อการคงอยูเ่ พื#อทํางานอาสาต่อไป
ผลการวิจัย พบว่า การได้ รับการสนับสนุนทางสั งคม มีอิทธิพลทางตรงเชิ งบวกต่ อ
พฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา อย่ างมีนัยสําคั ญทางสถิติท ีระดับ 0.05
ข้ อค้ นพบดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยที#ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
และเพื#อน มากเท่าไร ก็ยิ#งช่วยส่งเสริ มให้ เข้ าร่ วมทํากิจกรรมอาสาเพื#อประโยชน์ต่อสังคม และยังคง
ทํางานอาสานันอย่
B างต่อเนื#อง มากขึนB เท่านันB ซึ#งการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม เป็ นเรื# องของการ
เกื Bอกูลซึง# กันและกัน เป็ นปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลที#เป็ นผู้ให้ การสนับสนุนและผู้รับการสนับสนุน การ
รับรู้ ถึงการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมของบุคคลนันB จะก่อให้ เกิ ดผลลัพธ์ ในเชิ งบวก (Jacobson.
1986) คนทัว# ไปต้ องพึ#งพาอาศัยกันและกัน เพื#อ ให้ ได้ มาซึ#งสิ#งที#ต้องการ การได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคมจึงเป็ นสิง# ที#คนทัว# ไปปรารถนา ทังการสนั
B
บสนุนทางด้ านอารมณ์ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร
และการสนับสนุนด้ านทรัพยากร (Scaefer; Coyne; & Lazarus. 1981; Brandt; & Weinert. 1981) กรณี
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกัน การได้ รับกําลังใจ ได้ รับความห่วงใย ได้ รับข้ อมูล รวมทังB ได้ รับ
การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ รวมถึง ทุนทรัพย์ เพื#อการทํากิจกรรมอาสา จากบุคคลรอบข้ างนันB จึงเป็ น
สิ#งที#ช่วยส่งเสริ มให้ ทํางานอาสา และคงอยู่ในการทํางานอาสาได้ อย่างต่อเนื#องยาวนาน ผลการวิจัย
ดังกล่าว ยืนยันได้ จากการสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ถึงสิ#งที#ทําให้ ทํางานอาสาได้ อย่างต่อเนื#อง
“แล้วอี กอย่างครอบครัวไม่เคยว่ากล่าว ไม่เคยอะไรเลย ครอบครัวส่งเสริ ม เออ..ขับรถไปส่ง ไปตรงไหน
ไม่เคยขัด” (กรณี ศึกษา 4) “ผมว่ามันเป็ นบุญนะ ลูกก็ ช่วย เราก็ คุยกันแต่เรื #องช่วยคน ตอนนีท, งั, บ้านก็
คุยถึงเรื #องช่วยคน กับครอบครัวเราก็คยุ กันถึงแต่เรื #องช่วยคน” (กรณี ศึกษา 1) ผลการวิจัยดังกล่าวยัง
สอดคล้ องกับ การวิจยั ของ บราวน์ และคณะ (Brown; et al. 2011) ที#ได้ ทําการศึกษาเพื#ออธิ บายและ
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ทําความเข้ าใจในกระบวนการ การเข้ าสูก่ ารเป็ นอาสาสมัคร พบว่า สาเหตุประการหนึ#งที#สง่ ผลต่อการ
เป็ นอาสาสมัคร และการคงอยูใ่ นการทํางานอาสาสมัคร คือ การได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัว ใน
ด้ านอารมณ์ ความรู้สกึ และด้ านทรัพยากรที#จําเป็ นในการทํางานอาสา นอกจากนันสอดคล้
B
องกับการ
วิจยั ของ โอโมโตะ และสนายเดอร์ (Omoto; & Snyder. 1995) ที#ได้ ศกึ ษาและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์
B #อโมเดลว่า “โมเดลกระบวนการของอาสาสมัคร” (Model
เชิงสาเหตุการช่วยเหลือผู้อื#นอย่างยัง# ยืน โดยตังชื
of the Volunteer Process) ซึ#งทําการวัดอาสาสมัครที#ยงั# ยืน จากระยะเวลาที#ทํางานอาสา และเจตคติที#
เกิดขึ Bนจากการทํางานอาสา พบว่า การสนับสนุนทางสังคม มีอิ ทธิ พลทางตรงต่อการอาสาสมัครอย่าง
ยัง# ยืน การวิจยั ของ โกศล มีความดี (2547) ที#พบว่า การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม จะช่วยส่งเสริ ม
การมีจิ ตสาธารณะของบุคคล นอกจากนันยั
B งสอดคล้ องกับ การวิจัยของ โอโมโตะ และ สนายเดอร์
(Omoto; & Snyder. 1995) และการวิ จัย ของ อนุ เจริ ญ วงศ์ ระยับ (2552) ยัง แสดงให้ เ ห็น ว่า
การสนับสนุนทางสังคมเป็ นตัวแปรสําคัญที#มีอิทธิพลทางตรงต่อการอาสาสมัครอย่างยัง# ยืน
ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมอาสา มีอิทธิพลทางตรงเชิ งบวก ต่ อการคงอยู่ในการ
ทํางานอาสา อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติท รี ะดับ 0.05 ข้ อค้ นพบดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า การทํางาน
อาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครั ฐ ทังในรู
B ปของงานอาสาที#เป็ นทางการหรื องานอาสาที#ไม่เป็ น
ทางการ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ มีความตังใจและคงอยู
B
่ในการทํางานอาสาอย่างต่อเนื# อ ง
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ระยะที# 1 ที#แสดงให้ เห็นถึงมุมมองของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ที#มีต่อ ประสบการณ์
และความประทับใจที#เกิดจากการทํางานอาสาที#ผา่ นมา ว่าเป็ นปั จจัยเงื#อนไขสําคัญประการหนึ#ง ที#ถือ
ได้ ว่าเป็ นจุดเริ# มที#ทําให้ บุคคลทํางานอาสาอย่างต่อ เนื#อ งยาวนาน การได้ เห็นคนที#ได้ ช่วยเหลือดีขึ Bน
คลายจากความทุก ข์ ความคับข้ องใจ ได้ สร้ างความประทับ ใจ ความสุข ความภาคภูมิใ จ ให้ กับ
อาสาสมัคร ถึงแม้ ว่าบางครั งB จะพบกับปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ในขณะที#กําลังทํากิ จกรรมอาสา แต่ก็
สามารถที#จะก้ าวข้ ามผ่านสิง# เหล่านันไปได้
B
การได้ ช่วยเหลือผู้ที#ตกอยู่ในภาวะความยากลําบากในชีวิต
ให้ ทุเลาบรรเทาจากปั ญหาที#ประสบอยู่ ได้ สร้ างความสุข ความปิ ติ ให้ กับตนเอง จนกลายเป็ นแรง
กระตุ้น ให้ ยงั คงทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อ ง ดังประโยคจากการสัมภาษณ์ “พอมันผ่านไป ไอ้ความ
ยากลําบากตรงนัน, มันกลายมาเป็ นพลัง มันกลับมาเป็ นปิ ติ ใช่ไหม ทีม# นั นึกถึงเมื #อไหร่ มนั ก็ มีความสุข
ไอ้ความทรมานเหล่านัน, มันก็หายไป ก็เลยลุกขึ,นมาต่อปี ทีส# อง” (กรณี ศึกษาT) ผลจากการวิจยั ดังกล่าว
ยังอธิบายได้ ด้วยแนวคิดวงจรชีวิตการทํางานอาสา (Volunteer Life Cycle) ของ บัสเซลล์ และโพร์ เบส
(Bussell; & Forbes. 2003) ที#ได้ อธิบายถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการทํางานอาสาและการคง
อยู่ในงานอาสา ในลักษณะของวงจร โดยเริ# มต้ นจากบุคคลจะได้ รับการชักชวน หรื อได้ รับการสร้ างให้
เกิดแรงจูงใจ ความรู้สกึ พึงพอใจ ต่อกิจกรรมอาสา ทําให้ บุคคลเกิดความตระหนักและสนใจในงานอาสา
จนเข้ าสูร่ ะยะของการตัดสินใจเป็ นอาสาสมัคร ในระยะนี Bบุคคลจะสนใจและตระหนักถึงคุณค่าของการ
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ทํางานอาสา และเริ# มทํากิจกรรมต่างๆที#เกี#ยวกับงานอาสาในระยะต่อมา จนท้ ายสุดเกิดความผูกพันกับ
งานอาสาที#ทําซึ#งเป็ นระยะที#บุคคลยังคงทํางานอาสาสมัครอย่างต่อเนื#อง ซึ#งสอดคล้ องกับการวิจัยของ
เพ็นเนอร์ และฟิ นเคลสไตน์ (Penner; & Finkelstein. 1998) การวิจัยของ กรู ป และพิไลวิน (Grube; &
Piliavin. 2000) ที#พบว่า เวลาที#อุทิศให้ กับการทํางานอาสาในระยะแรก เป็ นตัวแปร ที#ทํานายเวลาที#
อุทิศให้ กบั การทํางานอาสาในระยะต่อมา การวิจยั ของ เอสสเตอร์ เล และคณะ (Oesterle; et al. 2004
citing Paul A. G. 2008) พบว่า บุคคลที#เคยทํางานอาสาในปี ที#ผ่านมา จะมีอัตราการคงอยู่ในงาน
อาสาในปั จจุบนั สูงอย่างมีนยั สําคัญ และสอดคล้ องกับข้ อค้ นพบของ โคเฮน-คัลโลว์ (Cohen-Callow.
2008) ที#พบว่า ประสบการณ์ การทํางานอาสา มี อิทธิ พลโดยตรงเชิงลบ ต่อ การออกจากการทํางาน
อาสา ซึ#งแสดงให้ เห็นว่า อาสาสมัครที#มีประสบการณ์ จากการทํางานอาสามากเท่าไร ก็จะทําให้ ร้ ู สกึ
ผูกพันกับงานอาสาที#กระทําและทําในการออกจากการทํางานอาสาลดลง หรื อทําให้ อาสาสมัครยังคง
อยูใ่ นงานอาสาอย่างต่อเนื#องยาวนานขึ Bน
ผลการวิจยั พบว่า สุขภาวะ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่ อ พฤติกรรมอาสา และการคง
อยู่ในการทํางานอาสา อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติท รี ะดับทีระดับ 0.05 ข้ อค้ นพบจากวิจยั แสดงให้
เห็นว่า หากบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ มี สขุ ภาวะที#ดี จะช่วยส่งเสริ มให้ สามารถทํางานอาสาและ
สามารถทํางานอาสาได้ อย่างต่อเนื#อง โดยที#สขุ ภาวะของบุคคลนันB เป็ นสภาวะที#มีความสมดุลทังB ทาง
กาย ทางจิต ทางสังคม และทางปั ญญาหรื อจิตวิญญาณ ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ หรื อภาวะคุกคามที#
ก่อให้ เกิดโรค เป็ นภาวะที#บุคคลสามารถตอบสนองต่อสภาวะแวดล้ อมต่างๆ ที#เกี#ยวข้ องกับการดําเนิน
ชีวิต การมี สุขภาวะที#สมบูรณ์ จะส่งผลถึงความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน ความสามารถใน
การทํางานต่างๆ (O’Donnell. 1986; วิชัย โชควิวฒ
ั น์. 2552) รวมถึง ความสามารถในการทํากิจกรรม
อาสาเพื#อสร้ างประโยชน์ให้ แก่สงั คมอย่างต่อเนื#อ งบุคคลที#มีสุขภาพดีจะสามารถปฏิบัติงานหรื อทํา
กิ จกรรมต่างๆได้ อย่างคล่องแคล่ว มี บุคลิกภาพที# ดี สุขภาพแข็งแรงเป็ นที#ชื# นชมของคนทั#วไป และ
สามารถคบค้ าสมาคมได้ อย่างสนิทใจ ซึ#งเป็ นปั จจัยหนึ#งที#จะทําให้ ประสบความสําเร็ จในชีวิตในด้ าน
ต่างๆ ทําให้ เป็ นผู้ที#มีพลังในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวัน สุขภาวะหรื อสุขภาพนันB เป็ น
ดัชนีหนึ#งที#บ่งบอกศักยภาพของบุค คลที#จะบรรลุความสําเร็ จของชีวิตได้ โดยเป็ นเหมื อนขุมพลังของ
ชีวิตที#จะทําให้ บุคคลสามารถแสดงบทบาทหน้ าที# และสร้ างสรรค์ งานได้ ตามศักยภาพสูงสุดของตน
บุคคลที#มีสขุ ภาพดี จึงมีศกั ยภาพที#จะก้ าวหน้ าในทิศทางที#ต้องการและในระดับสูงขึ Bนได้ ตลอดช่วงชีวิต
ตามศักยภาพที#มีอยู่ (พรสุข หุน่ นิรันดร์ . 2545) กรณีของการทํางานอาสาก็เช่นเดียวกัน การมีสขุ ภาวะ
ที#ดีจะทําให้ อ าสาสมัครทํ างานอาสาได้ อ ย่างเต็ม ศักยภาพและความสามารถ ดังประโยคจากการ
สัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ “ครู มีคําๆนึง คํ าว่า สุขภาวะ คํ าศัพท์ ทางด้านจิ ตวิ ทยา คื อ ความสําเร็ จ
ด้านกาย ด้านใจ ด้านปั ญญา ด้านสังคม ถูกมัยH ครับ สีต# วั เนียH ะ เฮ้ย มี สมบูรณ์ แล้วเนีย# เรามากกว่า
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เขา การให้ก็เกิ ดขึ,น” (กรณี ศึกษา 2) ข้ อค้ นพบดังกล่าวสอดคล้ องกับงานวิจัยที#ผ่านมา เช่น การวิจัย
ของมาร์ เซล และ คาร์ สนั (Marcel; & karsten. 2006) ที#ทําการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยทางชีวะ
สังคม กับการมีสว่ นร่วมในการทํางานอาสา ในตัวอย่างอาสาสมัครที#เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ ที#มี
อายุตงแต่
ั B 50 ปี ขึ Bนไป ใน 10 ประเทศของทวีปยุโรป พบว่าภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ กับการทํางาน
อาสา ซึ#งการทํางานอาสาจะช่วยสร้ างเสริ มสุขภาพให้ แก่อาสาสมัคร และเป็ นไปได้ มากที#สุดที#ผ้ ูคนมี
สุขภาพดี มี แนวโน้ มที# จะเป็ นอาสาสมัคร การวิ จัยของ บู ท ริ ก้ า จอห์ น สัน และเซดลิว สกี (Butrica;
Johnso; & Zedlewski. 2007) ที#ได้ ทําการศึกษาระยะยาว โดยรวบรวมข้ อมูลจากผู้เกษี ยณอายุ ที#
ทํางานอาสาสมัครอย่างเป็ นทางการ ในองค์กรศาสนา องค์ทางการศึกษา องค์กรทางด้ านสุขภาพ และ
องค์ กรอื# นๆ พบว่า อาสาสมัครที#มีสขุ ภาพที#ดีมีแนวโน้ มที#จะคงอยู่ในการทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อ ง
และในทางตรงข้ ามอาสาสมัครสูงอายุที#มีภาระที#ต้องดูแลสุขภาพตนเอง มีแนวโน้ มที#จะออกจากการ
ทํางานอาสา และสอดคล้ องกับการวิจัยของ โคเฮน-คัลโลว์ (Cohen-Callow. 2008) ได้ ทําการศึกษา
ปั จจัยที#มีความสัมพันธ์ กับการออกจากองค์กรอาสาสมัคร ของอาสาสมัครที#มีอายุตงแต่
ั B 55 ปี ขึ Bนไป
พบว่า ภาวะสุขภาพมี อิทธิ พลทางตรงเชิ งลบ ต่อ การออกจากการทํางานอาสา ซึ#งแสดงให้ เห็นว่า
อาสาสมัครที#มีภาวะสุขภาพที#ดี จะส่งผลให้ การออกจากการทํางานอาสาลดลง หรื อทําให้ อาสาสมัคร
ยังคงอยูใ่ นงานอาสาอย่างต่อเนื#องมากยิ#งขึ Bน และสอดคล้ องกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพของ บราวห์
และคนอื#นๆ (Brown; et al. 2011) ได้ ทําการศึกษาเชิงคุณภาพของการเป็ นอาสาสมัครของผู้สงู อายุ โดย
วิ ธี การสร้ างทฤษฎี จากฐานราก (Grounded Theory Study) เพื# อ อธิ บายและทํ า ความเข้ าใจใน
B Bการวิจัยดังกล่าวได้ ข้อค้ นพบ และอธิ บายถึง
กระบวนการ การเข้ าสูก่ ารเป็ นอาสาสมัครของผู้สงู อายุ ทังนี
สาเหตุของการเข้ าสูก่ ารเป็ นอาสาสมัครของผู้สงู อายุ ว่าสาเหตุประการหนึง# ที#สง่ ผลต่อการเป็ นอาสาสมัคร
และการคงอยูใ่ นการทํางานอาสาสมัคร คือ ภาวะสุขภาพ และความสามารถทางกาย ยิ#งผู้สงู อายุมีภาวะ
สุขภาพ รวมถึงความสามารถทางกาย ดีมากเท่าไร ก็จะส่งผลให้ เข้ าสูก่ ารเป็ นอาสาสมัคร และทํากิจกรรม
อาสาอย่างต่อเนื#อง ในทางตรงข้ าม ถ้ าผู้สงู อายุมีภาวะสุขภาพ รวมถึงความสามารถทางกาย ที#ไม่ดีเท่าไร
ก็จะเป็ นปั จจัยที#ขดั ขวางการเป็ นอาสาสมัครและการทํางานอาสาได้ เช่นกัน
ผลการวิจัย พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิ งบวก มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่ อ สุ ขภาวะ
และมีอิทธิทางอ้ อมต่ อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ผ่ านสุขภาวะ อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติท ี
ระดับ 0.05 ผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า หากบุคคลมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ในระดับสูงก็จะ
ยิ#งส่งผลให้ เป็ นผู้ที#มีสุขภาวะที#ดีขึนB ทังB สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุข
ภาวะทางปั ญญา ซึ#งทุนทางจิ ตวิทยาเชิ งบวก เป็ นจิ ตลักษณะของบุ คคล ที# ประกอบด้ วย การรั บรู้
ความสามารถของตน ความหวัง การมองโลกในแง่ดี และความหยุ่นตัว ผู้ที#มีทุนทางจิต วิทยาเชิงบวก
จะมีแรงจูงใจทางบวกจะส่งผลให้ มีสมรรถภาพทางจิตใจที#ยืดหยุ่น มีสติ มีพลังใจทางบวก (Luthans;
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Youssef; & Avolio. 2007) และยังช่วยป้องกันจากความเจ็บป่ วยทังทางด้
B
านจิตใจ และด้ านร่างกายได้
(Hmielesk; & car, 2007) โดยที#จิตวิทยาเชิงบวก ยังมุ่งเน้ นการพัฒนาความเข้ มแข็งด้ านจิตใจของ
บุคคล รวมทั Bงมุ่งส่งเสริ มคุณภาพชีวิตที#ดีและป้องกันปั ญหาที#เกิ ดขึ Bนในชี วิต (พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ;.
B B หากบุคคลมีสขุ ภาวะที#สมบูรณ์ จะส่งผลถึงความสามารถในการดําเนินชี วิตประจําวัน
2555: 34) ทังนี
ความสามารถในการทํางานต่างๆ (O’Donnell. 1986; วิชยั โชควิวฒ
ั น์. 2552) รวมถึง ความสามารถใน
การทํากิจกรรมอาสาเพื#อสร้ างประโยชน์ให้ แก่สงั คมอย่างต่อเนื#อง บุคคลที#มีสขุ ภาพดี จึงมีศกั ยภาพ
ที# จ ะก้ าวหน้ าในทิ ศ ทางที# ต้ องการและในระดั บ สู ง ขึ นB ได้ ตลอดช่ ว งชี วิ ต ตามศั ก ยภาพที# มี อ ยู่
(พรสุข หุ่นนิรันดร์ . 2545) ข้ อค้ นพบดังกล่าวสอดคล้ อ งกับผลการวิจัยของ ซิน และ ไลยูโบเมอร์ สกี B
(Sin; & Lyubomirsky. 2009) ได้ ทําการสังเคราะห์งานวิจัยด้ วยการวิเคราะห์อภิมาน จากงานวิจัย
จํานวน 51 เรื# อง พบว่า มีงานวิจยั ที#ศกึ ษาอิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก ซึง# ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะ
และภาวะซึมเศร้ า จํานวน 49 เรื# อง มีคา่ ขนาดอิทธิพลแบบไม่ถ่วงนํ Bาหนักเฉลี#ยเท่ากับ 0.29 และ 0.31
ตามลําดับ แสดงให้ เห็นว่า ทุนทางจิ ตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิ พลทางตรงต่อสุขภาวะ อย่างชัดเจน และ
สอดคล้ องกับ การวิจัยของ อเวย์ และคณะ (Avey; et al., 2011) ที#ได้ ทําการสังเคราะห์งานวิจัยด้ วย
การวิเคราะห์อภิมานเช่นกัน พบว่า ขนาดอิทธิพลเฉลีย# ของงานวิจัยที#ศึกษาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที#
ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิต มีคา่ เท่ากับ 0.40 แสดงให้ เห็นว่ายิ#งบุคคลมีทุนทางจิตวิทยาสูงเท่าไรก็จะยิ#ง
ทําให้ มีสขุ ภาวะทางจิตดีขึ Bนมากเท่านันB และในทางตรงข้ าม ยังพบว่า ขนาดอิทธิ พลเฉลี#ยของงานวิจัย
ที#ศึก ษาทุน ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก ที#ส่ง ผลต่อ ความเครี ย ดหรื อ ความวิ ตกกัง วล มี ค่า เท่า กับ -0.20
แสดงว่า ยิ#ง บุค คลมี ทุน ทางจิ ต วิท ยาเชิ ง บวกสูง มากเท่าไร ก็ จะยิ#ง ทํา ให้ มี ความเครี ยดหรื อ ความ
วิตกกังวลลดน้ อยลงหรื อส่งผลให้ บุคคลนันมี
B สขุ ภาวะทางจิตดีขึ Bนเท่านันB
2. ผลการทดสอบเพื#อเปรี ยบเทียบรูปแบบของรูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรม
อาสา ที#สง่ ผลต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ระหว่างกลุม่ บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย และ
กลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ มีลกั ษณะเป็ นแบบเดียวกัน หรื อมี
ความไม่แปรเปลี#ยนของรู ปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างกลุม่ แต่มีความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ;
อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในที#สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงภายใน ทังนี
B B เมื#อพิจารณาความแตกต่างของค่า
อิ ท ธิ พ ลของตัว แปรที# มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การคงอยู่ใ นการทํ า งานอาสา ที# ก ลุ่ม บุ ค ลากรที# ป ฏิ บัติ ง านใน
มหาวิทยาลัย มีความเข้ มข้ นของขนาดอิทธิ พลสูงกว่า กลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ ได้ แก่
อิทธิพลจากตัวแปรการได้ รับการสนับสนุนทางสังคม และตัวแปรพฤติกรรมอาสา อาจเนื#องมาจากกลุม่
บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย ซึ#งถือ ว่าเป็ นบุคคลวัยกลางคน บุคคลวัยนี Bจะมีความสนใจใน
เรื# องต่างๆ ลึกซึ Bงเป็ นพิเศษ และจริ งจัง อาจสนใจในเรื# องการช่วยงานสังคมอย่างมาก บางคนทํางาน
อดิเ รกต่า งๆ เพื#อ เป็ นการสร้ างความสุข ให้ แก่ ตนเอง และสร้ างประโยชน์ ให้ แก่ส ังคมตามอัต ภาพ
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(สุชา จันทน์เอม. 2542: 175) บุคคลในวัยกลางคนเมื#อเทียบกับวัยเกษียณอายุแล้ ว ถือได้ ว่าเป็ นวัยที#มี
ความเสือ# มถอยของสุขภาพร่างกายน้ อยกว่า อาจเป็ นสิง# ที#ทําให้ ได้ รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้ าง
มากกว่า บุคคลวัยเกษี ยณ ในการทํากิ จกรรมที#เป็ นประโยชน์ ต่อ สังคม เพราะไม่ต้องคอยกังวลเรื# อง
เกี#ยวกับสุขภาพมากนัก จึงทําให้ ทํางานอาสาได้ อย่างต่อเนื#องยาวนาน ส่วนตัวแปรที#มีความเข็มข้ น
ของขนาดอิทธิ พล ที#กลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ มีความเข้ มข้ นของขนาดอิทธิ พลสูงกว่า
กลุม่ บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย คือ อิทธิ พลจากตัวแปรสุขภาวะ ข้ อค้ นพบดังกล่าวอธิ บาย
ได้ ด้วยแนวคิดของการมีสขุ ภาวะหรื อสุขภาพที#ดี โดยการมีสขุ ภาวะที#ดีนนั B จะมีสว่ นช่วยให้ บุคคลวัย
เกษี ย ณมี ค วามสุข เกิ ด ความรู้ สึก มั น ใจในการที# จ ะทํ า กิ จ กรรมต่ า งๆ ขณะเดี ย วกั น ยัง พบว่ า
ประสิทธิภาพทางร่างกายของบุคคลจะอยูใ่ นระดับสูงสุด เมื#อบุคคลมีอายุประมาณ 25 ปี หลังจากนันB
ประสิทธิ ภาพทางร่ างกายจะลดลงเป็ นลําดับ ทังนี
B B เมื#อก้ าวเข้ าสูว่ ยั สูงอายุหรื อวัยเกษี ยณ จึงควรต้ อง
เตรี ยมใจให้ พร้ อมสําหรั บสมรรถภาพร่ างกายที#มีการเสื#อมถอย (อุบลรั ตน์ เพ็ งสถิ ต ย์ . 2554: 307)
และจากการวิจัยยังพบว่า สิ#งที#วยั เกษี ยณอายุ กลัวมากที#สุดหลังเกษี ยณ คือ ความกลัวการเจ็บป่ วย
B คคลวัยเกษี ยณจึง
(รี ดเดอร์ ไดเจสต์. 2542: 302 อ้ างอิงจาก ศรี เรื อน แก้ วกังวาล. 2549: 557) ดังนันบุ
ให้ ความสนใจในลักษณะทางร่างกาย ตลอดจนสุขภาพทางร่างกายของตนเอง ต้ องการให้ ตนมีสขุ ภาพ
ที#แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา จึงส่งผลต่อความสนใจในกิจกรรมสันทนาการ รวมถึงการทํางานอาสาด้ วย
(อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์. 2554: 319) และเมื#อพิจารณาความต่างของค่าเฉลีย# ตัวแปรแฝง พบว่า ตัวแปรที#
มีคา่ เฉลีย# แตกต่างกันระหว่างกลุม่ คือ ตัวแปรการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา โดยในกลุม่ ของบุคลากรที#
ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยมีค่าสูงกว่ากลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษี ยณอายุ ทังนี
B Bอาจเนื#องมาจาก
พัฒ นาการทางด้ า นร่ า ยกายของบุ คคลในวัย ต่า งๆ สุข ภาพนันB จะเริ# มเสื#อ มถอยลงตามวัย ความ
กระฉับกระเฉงของร่ างกายจะมีสงู สุดในช่วงอายุ 20 – 35 ปี ต่อจากนันพลั
B งจะค่อยๆ ลดลงทีละน้ อย
(สุชา จันทน์เอม. 2542: 169) ความเสื#อมถอยของร่ างกายดังกล่าว อาจเป็ นเงือนไขประการหนึ#งที#ทํา
ให้ บุคลากรมหาวิทยาลัยวัยเกษี ยณอายุ คงอยู่ในการทํางานอาสาน้ อยกว่า บุคลากรที#ปฏิบตั ิงานใน
มหาวิทยาลัย ซึง# เป็ นบุคลากรที#อยูใ่ นช่วงวัยทํางาน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพือการนําไปใช้ ประโยชน์
1. ผลการวิ จัยแสดงให้ เห็นว่าประสบการณ์ จากการทํางานอาสา หรื อพฤติกรรมอาสา เป็ น
ปั จจัยเงื# อนไขหนึ#งที# ทําให้ บุ คคลยังคงทํ างานอาสาอย่างต่อเนื# อง การได้ ร่วมเป็ นอาสาสมัครและได้
ทํ า งานอาสาร่ วมกั บ ผู้อื# น นันB ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตัว อาสาสมัค รและต่ อ สัง คมโดยรวม ดัง นันB
หน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
B
ฐ และเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับกระทรวง ควรผลักดันในเชิ ง
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นโยบาย เพื#อส่งเสริ มสนับสนุนให้ บุคคลเข้ าสูเ่ ส้ นทางของการทํางานอาสาสมัครให้ มากขึ Bน ตามความ
พร้ อม ศักยภาพ ความสามารถ ของบุคคล และควรสนับสนุนให้ เกิด กลุม่ /ชมรม ที#ทํากิจกรรมอาสาขึ Bน
ภายในองค์กร เพื#อเป็ นช่องทางให้ คนภายในองค์กรได้ ร่วมทํากิจกรรม และเกิ ดประสบการณ์ จากงาน
อาสา ซึง# จะเป็ นจุดเริ# มต้ นของการสร้ างทรัพยากรบุคคลด้ านอาสาสมัคร ที#จะนําไปสูก่ ารเป็ นอาสาสมัคร
ที#ยงั# ยืนในอนาคต ต่อไป
2. ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ระยะที# 1 แสดงให้ เห็นถึงประโยชน์ ของงานอาสา การที#บุคคล
เข้ ามาเกี#ยวข้ องเป็ นอาสาสมัครจะส่งผลประโยชน์ต่อตัวบุคคล ขณะเดียวกันสังคมก็ได้ รับประโยชน์จาก
ความทุ่มเทของอาสาสมัคร และผลจากการวิจัย ในระยะที# 1 พบตัวแปรสาเหตุที#ส่งผลต่อพฤติกรรม
อาสา ได้ แก่ การได้ รับการสนับสนุ นทางสังคม สุขภาวะ และแรงจูงใจอาสา และพบตัวแปรสาเหตุที#
ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ได้ แก่ พฤติกรรมอาสา การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม และสุข
ภาวะ ข้ อค้ นพบดังกล่าวจะเป็ นแนวทางให้ กับหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยภาครั ฐ และ
หน่วยงานภาคเอกชน นําไปประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางเพื#อสร้ างความพร้ อม ส่งเสริ ม หรื อสร้ างโปรแกรม
ั B Bนในตัวบุคคล เพื#อพัฒนาบุคคลให้ ร่วม
พัฒนา ให้ เกิดคุณลักษณะตามลักษณะของตัวแปรสาเหตุนนๆขึ
ทํากิจกรรมอาสา และสร้ างประโยชน์ให้ กบั สังคม
3. ผลการวิจยั พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อ สุขภาวะของบุคคล และมี
อิทธิพลทางอ้ อมต่อการคงอยู่ในการทํางานอาสา ซึง# ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกนันเป็
B นจุดแข็งของบุคคล
ผลการวิจยั หลายเรื# องได้ แสดงให้ เห็นว่ากระบวนการปรับเปลี#ยนที#วิธีคิดโดยใช้ จุดแข็งภายในตัวบุคคล
จะช่วยลดผลลัพธ์ ที#ไม่พงึ# ประสงค์ การพัฒนาให้ เกิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในบุคคลทังB 4 ด้ าน ได้ แก่
ความหยุ่นตัว ความหวัง การรับรู้ ความสามารถของตนเอง และการมองโลกในแง่ดี ให้ มากขึ Bนในตัว
บุค คลจะส่ง ผลให้ บุ คคลนันB ประสบผลสําเร็ จ ในสิ#งที# ทํา อยู่ เกิ ดพฤติ กรรมทางบวกในการทํ างาน
มีความพึงพอใจ มีความสุขในการทํางาน ดังนันB หน่วยงานที#เกี# ยวข้ อ ง เช่น หน่วยงานด้ านสุขภาพ
หน่วยงานด้ านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ควรนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ในการส่งเสริ ม และพัฒนา
ให้ เกิ ดทุนทางจิ ตวิทยาเชิ งบวกขึ Bนในตัวบุคคล เช่น การมอบหมายงานรั บผิดชอบให้ สอดคล้ อ งกับ
ความสามารถและศัก ยภาพของบุ ค ลากรในหน่ว ยงาน การสนับ สนุน ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมที# ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์ อนั ดีของคนในองค์กร การสนับสนุนให้ เกิดกิจกรรมที#กระตุ้นให้ บุคลากรได้ แสดงความรู้
ความสามารถที#มีอยู่ สร้ างช่องทางของการพัฒนาองค์กรที#มีพื Bนฐานมาจากความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ ไข ของบุคลากรในองค์กร เป็ นต้ น ซึ#งกิจกรรมเหล่านี Bเป็ นกิจกรรมที#กระตุ้นให้ เกิดทุน
ทางจิตวิทยาเชิงบวกในบุคคล ส่งผลให้ บุคคลมีสขุ ภาวะที#ดี ช่วยป้องกันจากความเจ็บป่ วยทังทางด้
B
าน
จิตใจ และด้ านร่างกายได้ นําไปสูค่ วามสามารถในการใช้ ชีวิตประจําวัน รวมถึงความสามารถในการ
ร่วมทํากิจกรรมอาสาได้ อย่างต่อเนื#อง
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4. ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ ในระยะที# 1 กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญยืนยันถึงประโยชน์ที#ได้ รับจาก
การทํางานอาสาที#มีต่อตนเอง ว่าก่อให้ เกิ ด ความสุข ความภาคภูมิใจ ได้ เข้ าใจตนเอง เข้ าใจผู้อื# น
เข้ าใจสังคม มีสขุ ภาพกายสุขภาพจิตที#แข็งแรง ดังนันB องค์กรที#เกี#ยวข้ องทางด้ านสุขภาพ เช่น กระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) ควรสนับสนุนส่งเสริ มให้ บุคคล
ได้ เข้ าทํางานอาสาให้ มากยิ#งขึ Bน ขยายกิจกรรมการส่งเสริ มให้ เกิดขึ Bนในวงกว้ างจนถึงระดับชุมชน ให้
บุคคลในชุมชนได้ ร่วมทํางานอาสาตามความพร้ อม ศักยภาพ และความสามารถ ให้ เป็ นรู ปธรรม เช่น
กิ จกรรมอาสาบําเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมของกลุ่มแม่บ้า น กิ จกรรมกลุ่มช่ วยเหลือ สังคมของกลุ่ม
ผู้สงู อายุ กิจกรรมการสร้ างประโยชน์ให้ กบั สังคมของกลุม่ เยาวชน เป็ นต้ น นอกจากนันB เมื#อพิจารณาถึง
ประโยชน์ที#ได้ รับจากงานอาสาที#มีต่อตัวอาสาสมัครแล้ ว จะเป็ นสิ#งที#ช่วยให้ กับบุคคลที#ยังไม่ เคยได้
ทํางานอาสา ใช้ เป็ นแนวทางในการตัดสินใจเข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสา โดยเฉพาะอย่างยิ#งในกลุม่
คนวัยสูงอายุ
5. ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี#ยนของรู ปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม บุคลากรที#
ทํางานในมหาวิ ทยาลัยภาครั ฐ ที# ตงั B อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และกลุ่มบุคลากรของมหาวิท ยาลัย
ภาครั ฐ ที# ตังB อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครที#เกษี ยณอายุแล้ ว พบว่า รู ป แบบความสัม พัน ธ์ ไม่ มี ความ
แปรเปลี#ยนด้ านรู ปแบบ ส่วนผลการทดสอบความไม่แปรเปลี#ยนของค่าสัมประสิทธิ; อิ ทธิ พลระหว่าง
ตัวแปรในรู ปแบบความสัมพันธ์ พบว่า มี ความแปรเปลี#ยนของค่า สัม ประสิท ธิ; อิ ทธิ พลในเมทริ ก ซ์
ความสัมพันธ์ ของตัวแปรภายในที#สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงภายใน คือ ตัวแปรพฤติกรรมอาสาที#สง่ ผลต่อ
การคงอยู่ในการทํางานอาสา พบว่ากลุม่ บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลัยภาครั ฐ มี ค่าสัมประสิทธิ;
อิทธิพลมากกว่ากลุม่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยภาครัฐเกษี ยณอายุ และตัวแปรสุขภาวะที#สง่ ผลต่อการ
คงอยู่ในการทํางานอาสา กลุม่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยภาครัฐเกษี ยณอายุ มีค่าสัมประสิทธิ; อิทธิ พล
มากกว่า กลุม่ บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลัยภาครัฐ ดังนันB ในการส่งเสริ ม ให้ บุคคลได้ เข้ าสูเ่ ส้ นทาง
การทํางานอาสา ในกลุม่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยภาครัฐเกษี ยณอายุ ให้ ทํางานอาสาอย่างต่อเนื#อง
การเสริ มสร้ างสุขภาวะที#สมบูรณ์แข็งแรง จึงเป็ นสิ#งที#หน่วยงานต่างๆ ที#เกี#ยวข้ องควรมุ่งเน้ น ส่วนในกลุม่
บุคลากรที#ทํางานในมหาวิทยาลัยภาครั ฐ ควรมุ่งเน้ นการสนับสนุนให้ เกิด กลุ่ม/ชมรม ที#ทํากิ จกรรม
อาสาขึ Bนภายในองค์กร เพื#อเป็ นช่องทางให้ คนภายในองค์กรได้ ร่วมทํากิจกรรม และเกิดประสบการณ์
จากงานอาสา ซึง# จะเป็ นจุดเริ# มต้ นของการสร้ างทรัพยากรบุคคลด้ านอาสาสมัคร ที#จะนําไปสูก่ ารเป็ น
อาสาสมัครที#ยงั# ยืน ต่อไป
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ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครัง? ต่ อไป
1. ผลจากการวิจัยในครังB นี B พบว่า ตัวแปรที#ร่วมอธิ บายพฤติกรรมอาสา สามารถอธิ บาย
ความแปรปรวน ได้ ร้อยละ 27.00 และ ตัวแปรที#ร่วมอธิ บายการคงอยู่ในการทํางานอาสา สามารถ
อธิ บายความแปรปรวน ได้ ร้ อยละ 55.00 แสดงว่า ยัง มี ตัว แปรอื# นอี ก ที#ส ามารถร่ ว มอธิ บายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมอาสา ซึ#งการวิจัยครังB นี Bยังไม่ได้ นํามาศึกษา ดังนันB ในการวิจัยครังB ต่อไปควร
พิจารณานําตัวแปรสาเหตุอื# น เช่น ตัวแปรสาเหตุจากทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรม ตัวแปรจากทฤษฎีการ
กระทําตามแผน เป็ นต้ น มาอธิบายร่วมด้ วย ซึง# จะทําให้ ทราบถึงตัวแปรสาเหตุที#อย่างรอบด้ าน นําไปสู่
การพัฒนาเสริ มสร้ างให้ เกิดคุณลักษณะตามตัวแปรสาเหตุในตัวบุคคลได้ ครอบคลุมมากยิ#งขึ Bน
2. ผลการวิจยั ครังB นี Bชี Bให้ เห็นว่าการที#บุคคลจะมี พฤติกรรมอาสา และยังคงทํางานอาสาเพื#อ
สร้ างประโยชน์ให้ กบั สังคมอย่างต่อเนื#องยาวนาน ส่วนหนึง# นันเป็
B นผลมาจาก เป็ นคนที#มีแรงจูงใจอาสา
มีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และมี สุขภาวะที#ดี ดังนันB ควรทําการวิจัยเชิ งทดลองหรื อ สร้ างโปรแกรม
พัฒนา เพื#อพัฒนาให้ บุคคลมีคุณลักษณะตามตัวแปรสาเหตุที#ได้ จากการวิจัยครังB นี B ซึ#งจะนําไปสูก่ าร
เข้ าสูเ่ ส้ นทางการทํางานอาสามากขึ Bน จนก่อให้ เกิดประโยชน์ กับตนเองและสังคมโดยรวมในอนาคต
ต่อไป
3. การวิจัยครังB นี B ในการศึกษาเชิงปริ มาณ ผู้วิจัยได้ ทําการศึกษาตัวแปรเฉพาะตัวแปรระดับ
บุคคล ซึง# ความเป็ นจริ งในการวิจยั ทางด้ านสังคมส่วนใหญ่ จะมีโครงสร้ างของข้ อมูลที#เป็ นระดับลดหลัน#
เป็ นลําดับขันB กรณีของการวิจัยครั งB นี กB ็ เช่นกัน บุคลากรมหาวิทยาลัยแต่ละคนไม่ได้ อยู่ตามลําพัง แต่
ทํางานอยู่ในคณะหรื อภาควิชาเดียวกัน ซึ#งแต่ละคณะหรื อภาควิชาก็อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
B อมูลระดับกลุม่ และระดับบุคคล ดังนันB ในการวิจัย
ข้ อมูลที#ได้ มาจึงมีลกั ษณะลดหลัน# กันเป็ นลําดับ ทังข้
ครั งB ต่อไป จึงควรออกแบบการเก็ บรวบรวมและการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยคํานึงถึงระดับของข้ อมูล ด้ วย
เทคนิคการวิเคราะห์ พหุระดับ เพื#อให้ ได้ ผลการวิ จัยที#ละเอี ยดลุ่มลึกและสอดคล้ องกับธรรมชาติของ
ข้ อมูล
4. การวิจัยครังB นี B ผู้วิจัยได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ ในรูปแบบของอาสาสมัครที#เป็ นทางการ ที#ทํางานอาสาภายใต้ บริ บท
องค์กร หรื อมูลนิธิ ที#ไม่หวังผลกําไร และรู ปแบบที#ไม่เป็ นทางการ ที# เป็ นลักษณะของการช่วยเหลือ การ
ให้ บริ การผู้อื#น โดยไม่ได้ ทํางานอาสาภายใต้ บริ บทองค์กรใดๆ ซึ#งรู ปแบบดังกล่าวมีบริ บทการทํางานที#
ต่างกัน ปั จจัยสาเหตุที#ทําให้ ยงั คงอยู่ในการทํางานอาสาอาจต่างกัน ดังนันB ในการศึกษาครังB ต่อไปจึง
ควรพิ จ ารณาศึกษางานอาสาสมัค รในรู ปแบบใดรู ป แบบหนึ#งเป็ นการเฉพาะ และควรขยายกลุ่ม
ตัวอย่างไปยังกลุม่ อื#น เช่น กลุม่ ที#ทํางานในองค์ภาครัฐ ทังในส่
B วนกลางและส่วนภูมิภาค กลุม่ ที#ทํางาน
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รายชือผู้เชียวชาญ
รายชื#อผู้เชี#ยวชาญตรวจคุณภาพเครื# องมือการวิจยั ระยะที#  : แนวการสัมภาษณ์
ชื#อ-สกุล
สถานที#ปฏิบตั ิงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย์ ดร. ธรรมนันทิกา แจ้ งสว่าง
พ.ต.ท.หญิง ดร.กัญญ์ฐิตา ศรี ภา
อาจารย์ ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ ายแก้ ว
อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริ ฐ
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. นริ สรา พึง# โพธิ;สภ
อาจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล

คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักนวัตกรรมการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

รายชื#อผู้เชี#ยวชาญตรวจคุณภาพเครื# องมือการวิจยั ระยะที#  : แบบสอบถาม
ชื#อ-สกุล
สถานที#ปฏิบตั ิงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
อาจารย์ ดร.ศิริขวัญ บริ หาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริ สรา พึง# โพธิ;สภ
อาจารย์ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา
อาจารย์ ดร.อรอุมา เจริ ญสุข
อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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แบบสอบถามการวิจัย
เรือง: เส้ นทางการทํางานอาสา และรูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา
ที#สง่ ผลต่อการคงอยูใ่ นการทํางานอาสา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ
เรียน บุคลากรของมหาวิทยาลัยภาครัฐทุกท่ าน
ขอขอบคุณทุกท่านที#เสียสละเวลา ในการตอบแบบสอบถาม ซึ#งแบบสอบถามนี Bมีทงหมด
ัB
7
ตอน ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ ครบทุกตอน และโปรดตอบให้ ครบทุกข้ อ ความสมบูรณ์
จากการตอบแบบสอบถามจะ มีคุณค่ าเป็ นอย่ างยิง ต่อการวิจัยในครังB นี B และขอให้ ท่านเชื#อมั#นว่า
คําตอบของท่าน จะถูกเก็บเป็ นความลับ และจะนํามาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านันB
ขอขอบคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี B
นายนิพิฐพนธ์ แสงด้ วง
นิสติ ปริ ญญาเอก สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ตอนที X ข้ อมูลทัวไป
คําชีแ? จง กรุณาทําเครื#องหมาย 9 ลงในช่อง  หรื อเติมข้ อความลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ งของท่าน
1. เพศ
 ชาย  หญิง
2. อายุ (กรุณาระบุ).........................ปี
3. ศาสนา
 พุทธ  คริสต์  อิสลาม  อื#นๆ (กรุณาระบุ)..........................
4. สถานภาพสมรส
 โสด  คู่  หม้ าย  หย่า/แยก
5. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ตํ#ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
6. ตําแหน่ งงานในปั จจุบัน/ตําแหน่ งงานในมหาวิทยาลัยก่ อนเกษียณ
 บุคลากรสายสนับสนุน

 บุคลากรสายวิชาการ
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ตอนที 2 พฤติกรรมอาสา และการคงอยู่ในการทํางานอาสา
2.1 พฤติกรรมและการคงอยู่ในการทํางานอาสา
คําชีแ? จง โปรดพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วทําเครื# องหมาย 9 ลงในช่อง  ที#ตรงกับระดับความเป็ น
จริงของท่ านมากที#สดุ เพียง 1 ตัวเลข และกรุ ณาตอบคําถามทุกข้ อ โดยระดับตัวเลข แทนด้ วย
ความหมาย ดังนี B
x ระดับการปฏิบัตกิ ิจกรรมอาสา
0
1
2
3
4
(ไม่เคยทําเลย)
(ทําปี ละ - ครังB ) (ทําปี ละ Z- ครังB ) (ทําปี ละ \- ครังB ) (ทําปี ละ  ครังB ขึ Bน
ไป)

x ระดับการคงอยู่ในการทํางานอาสา
0
1
(ไม่เคยทําเลย)

ทําต่อเนื#องน้ อยกว่า 1 ปี

2

3

4

(ทําต่อเนื#อง 1-2 ปี )

(ทําต่อเนื#อง 3-4 ปี )

(ทําต่อเนื#องมากกว่า 5 ปี )

ระดับการคงอยู่ในการทํางานอาสา

ระดับการปฏิบัตกิ ิจกรรมอาสา

กิจกรรมอาสา
0

1

2

3

4

0

1. ร่ ว มกิ จ กรรมบริ จ าคสิ# ง ของ อาหาร
เครื# องนุ่นห่ม ยารักษาโรค แก่ผ้ ปู ระสบภัย/ผู้
ตกทุกข์ได้ ยาก เช่น นํ Bาท่วม แผ่นดินไหว เหตุ
เพลิงไหม้ ภัยหนาว เป็ นต้ น

2. ร่ วมกิจกรรมกับกลุ่ม ชมรม องค์กร เพื#อ
จัดหาอุปกรณ์ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย/ผู้ตก
ทุกข์ได้ ยาก

3. ร่วมบริจาคเงิน/สิง# ของต่างๆ ผ่านบุคคล/
ก ลุ่ ม / อ ง ค์ ก ร เ พื# อ นํ า ไ ป ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ประสบภัย/ผู้ตกทุกข์ได้ ยาก

4. ร่วมทํากิจกรรมเพื#อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
เช่น คนยากจน/คนเร่ ร่อน/เด็กกําพร้ า/ผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ/คนไร้ สัญชาติ/ผู้พ้ นโทษ/ผู้ติดเชื อB
HIV/ผู้ได้ รับผลกระทบจากเอดส์ เป็ นต้ น

5. อุทิศทรั พยากรที# มี อยู่ เช่ น สถานที# เวลา
ความรู้ วัสดุ เงิน แรงงาน เป็ นต้ น เพื#อสนับสนุน
ให้ ผ้ อู ื# นปลอดภัยในชีวิต หรื อได้ พัฒนาตนเอง
เป็ นคนดีของสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน

1

2

3

4
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ระดับการปฏิบัตกิ ิจกรรมอาสา

กิจกรรมอาสา
0

1

2

3

4

0

6. ร่ วมเป็ นอาสาสมัคร เพื# อเยี# ยม หรื อให้
กําลังใจแก่ผ้ ตู กทุกข์ได้ ยาก เช่น ผู้ป่วย ผู้พิการ
ผู้สงู อายุ เด็กกําพร้ า เป็ นต้ น

7. เป็ นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้
หรื อสอนในเรื# องที#ตนมีความรู้หรื อเชี#ยวชาญ
ให้ กบั บุคคล/หน่วยงาน โดยไม่มีคา่ ตอบแทน

8. ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ความรู้ / ให้
คํ า แนะนํ า ปรึ กษาแก่ บุ ค คล เพื# อ ให้ เขา
สามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพตนเองให้ เป็ น
พลเมืองดีและช่วยเหลือตนเอง หรื อสังคมได้

9. ช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลที# กํ าลั ง ได้ รั บ ความ
ยากลํ าบากจากสถานการณ์ ประจํ าวัน เช่ น
ช่วยผู้ด้อยโอกาสข้ ามถนน ช่วยยกสิ#งของ ช่วย
นําทาง ช่วยบอกทางแก่นกั ท่องเที#ยว เป็ นต้ น

10. ให้ บริ การวิ ชาการแก่ สั งคมโดยไม่ หวั ง
ผลตอบแทน เช่น ให้ การฝึ กอบรม อ่านหนังสือให้
คนตาบอด สอนหนังสือเด็กเร่ร่อนในมูลนิธิ เป็ นต้ น

11. เข้ า ร่ ว มรณรงค์ ใ นกิ จ กรรมเพื# อ การ
แก้ ไขปั ญหาสังคม เช่น ปั ญ หาความรุ นแรง
ทางสังคม รณรงค์เพื#อสันติภาพ ปั ญหาโรค
เอดส์ การล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ ปั ญหา
อาชญากรรม ปั ญ หายาเสพติด การกระทํ า
ผิดกฎหมาย เป็ นต้ น

12. เข้ าร่วมรณรงค์ในกิ จกรรมเกี# ยวกับการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ#งแวดล้ อ ม
เช่ น ลดโลกร้ อน การปลูก ป่ า ลดการใช้
พลังงาน เป็ นต้ น

13. เข้ าร่วมรณรงค์ในกิจกรรมเพื#อการแก้ ไข
ปั ญหาสิ#งแวดล้ อม เช่น ปั ญหามลพิษทางนํ Bา
มลพิ ษ ทางอากาศ ปั ญหาสิ# ง แวดล้ อมอั น
เนื#องมาจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้ น

14. เข้ าร่ วมกิจกรรมรณรงค์ให้ บุคคลร่ วม

1

2

3

4
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ระดับการปฏิบัตกิ ิจกรรมอาสา

กิจกรรมอาสา
0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

บริ จ าคเงิ น หรื อสิ# ง ของ เพื# อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้
เดื อ ดร้ อน หรื อ ด้ อ ยโอกาสในสัง คม เช่ น
ผ้ าป่ าการศึกษา ร่ วมพัฒนาโรงเรี ยนในถิ#น
ทุรกันดาร ค่ายพัฒนาท้ องถิ#น เป็ นต้ น

15. เข้ าร่ วมกิ จ กรรมตามสิ ท ธิ พ ลเมื อ งที#
กํ า หนดในรั ฐ ธรรมนู ญ เพื# อ ประโยชน์ ต่ อ
ส่วนรวม เช่น ส่งเสริ ม/สนับสนุนประชาธิปไตย
การปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่นสตรี และเด็ก การ
ป้องกันการทุจริตต่อบ้ านเมือง เป็ นต้ น

กรุณาตอบ และทําเครื# องหมาย 9 ในช่อง  ทั Bงสองด้ าน
2.1 ความตัง? ใจคงอยู่ในการทํางานอาสา
คําชีแ? จง โปรดพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วทําเครื# องหมาย 9 ลงในช่อง  ที#ตรงกับระดับความเป็ น
จริงของท่ านมากที#สดุ เพียง 1 ตัวเลข และกรุ ณาตอบคําถามทุกข้ อ โดยระดับตัวเลข แทนด้ วย
ความหมาย ดังนี B
ระดับความคิดเห็น
0
1
2
3
4
5
ความหมาย

ไม่จริ งเลย

ไม่จริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ข้ อความ
0
1. ท่านยังคงที#จะทํากิจกรรมอาสาที#ท่านทําอยู่ ไปจนกว่าจะไม่
สามารถทําได้
2. ท่านตังB ใจที#จะทํางานอาสาเพื#อ สร้ างประโยชน์ ให้ กับสังคม
ต่อไป
3. แม้ ว่าท่านไม่สามารถทํางานอาสาที#เคยทําอยู่ไ ด้ ท่านก็จะ
ทํางานอาสาอย่างอื#นแทน
4. แม้ ว่าท่านจะย้ ายไปอยู่ที#ไหนก็ตาม ท่านก็จะยังคงหาโอกาส
ทํางานอาสาสมัครอยู่เหมือนเดิม

จริ ง

จริ งที#สดุ

ระดับของความคิดเห็น
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ตอนที 3 แรงจูงใจในการทํางานอาสา
คําชีแ? จง โปรดพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วทําเครื# องหมาย 9 ลงในช่อง  ที#ตรงกับระดับความเป็ น
จริงของท่ าน และกรุ ณาตอบคําถามทุกข้ อ โดยระดับตัวเลข แทนด้ วยความหมาย ดังนี B
ระดับความคิดเห็น
ความหมาย
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ไม่จริ งเลย

ไม่จริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

จริ ง

จริ งที#สดุ

ข้ อความ
0
1. ท่านมีความห่วงใยผู้ที#ด้อยโอกาส
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ท่านมีความเห็นใจผู้ประสบปั ญหาต่างๆ
ท่านมีความปรารถนาที#จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรื อผู้ตกทุกข์ได้ ยาก
ท่านรู้สกึ ว่าเป็ นเรื# องจําเป็ นที#เราควรให้ ความช่วยเหลือผู้อื#น
การทํากิจกรรมอาสาทําให้ ท่านรู้สกึ ดีขึ Bน
การทํากิจกรรมอาสาเปิ ดโอกาสให้ ท่านเห็นสิง# ต่างๆ ในมุมมองใหม่ๆ
การทํากิจกรรมอาสาทําให้ ท่านได้ เรี ยนรู้และเข้ าใจมนุษย์มากขึ Bน
ท่านสามารถเรี ยนรู้วิธีที#จะติดต่อประสานงานกับบุคคลอื#น ได้ จาก
การทํากิจกรรมอาสา
9. การเป็ นอาสาสมัครช่วยสร้ างความภาคภูมใิ จให้ กบั ตนเอง
10. งานอาสาสมัครทําให้ ท่านรู้สึกว่าเป็ นคนสําคัญ
11. การร่วมทํากิจกรรมอาสา ทําให้ ท่านลืมเรื# องที#ทําให้ ไม่สบายใจ
12. การร่วมทํากิจกรรมอาสา ทําให้ ท่านรู้สกึ ว่าไม่ได้ อยู่อย่างโดดเดี#ยว
13. การร่วมทํากิจกรรมอาสา เป็ นวิธีที#ท่านใช้ เพื#อหลีกหนีปัญหาต่างๆ
14. การร่ วมทํากิจกรรมอาสา ทําให้ ท่านบรรเทาจากความรู้สึกผิดจาก
เรื# องราวที#ผา่ นมาในอดีต
15. ท่านปรารถนาที#จะได้ แลกเปลี#ยนพูดคุยกับเพื#อนๆ ด้ วยการเข้ าร่ วม
ทํากิจกรรมอาสา
16. ท่านร่ วมทํากิจกรรมอาสา กับเพื#อน หรื อคนสนิท
17. คนที#ท่านรู้จกั ส่วนใหญ่ สนใจทํางานอาสา/กิจกรรมช่วยเหลือสังคม
18. บุคคลที#ท่านสนิทสนมด้ วยต่างก็ร่วมทํากิจกรรมช่วยเหลือ

สังคมด้ วยกัน
19. งานอาสาสมัครเป็ นหนทางที#จะได้ ร้ ูจกั เพื#อนใหม่
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ตอนที 4 สุขภาวะ
คําชีแ? จง โปรดพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วทําเครื# องหมาย 9ลงในช่อง  ทีตรงกับความรู้ สึกทีเป็ น
จริงท่ าน และกรุ ณาตอบคําถามทุกข้ อ โดยระดับตัวเลขแทนด้ วยความหมาย ดังนี B
ระดับความคิดเห็น
ความหมาย
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ค่อนข้ างไม่จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

จริ ง

จริ งที#สดุ

ข้ อความ
1. ในช่ ว ง 2-3 สัป ดาห์ ที# ผ่ านมา ท่ า นรู้ สึก ว่ า สุข ภาพร่ า งกาย
แข็งแรง
2. ในช่วง 2-3 สัปดาห์ ที#ผ่านมา ท่านรู้ สึกว่าร่ างกายกระปรี# กระ
เป่ า ออกแรงแล้ วไม่ค่อยรู้สกึ เหนื#อย
3. ท่านรู้สกึ ว่าชีวิตของท่านมีความสุข สงบดี
4. ท่านรู้สกึ ว่าช่วงนี Bท่านมีสมาธิในการทํางาน
5. ท่านรู้สกึ ว่าการทําสิง# ใหม่ๆในแต่ละวัน ทําให้ ชีวิตไม่น่าเบือ#
6. ท่านรู้สกึ ว่าหากทําใจให้ สงบนิ#ง จะช่วยแก้ ไขปั ญหาที#เข้ ามาได้
7. ท่านจัดสรรเวลาพักผ่อนหรื อ ทํางานอดิเรกร่ วมกับเพื#อ น หรื อ
ครอบครัวได้
8. ท่านให้ ความช่วยเหลือ/ให้ คําแนะนําที#เป็ นประโยชน์แก่ผ้ อู ื#น
9. ท่านสามารถทํางานร่ วมกับเพื#อนร่ วมงานได้ เป็ นอย่างดี
10. ท่านสามารถแบ่งเวลา เพื#อมีสว่ นร่ วมในการทําประโยชน์ให้ กบั
ชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร
11. ท่านพึงพอใจกับเป้าหมายชีวิตที#ท่านกําหนดไว้
12. ท่านรู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า
13. ท่านมีความสุขในการดําเนินชีวิต
14. ท่านพึงพอใจกับชีวิตที#เป็ นอยู่ในปั จจุบนั
15. ท่านยอมรับจุดเด่นและจุดด้ อยของตนเอง
16. ท่านยินดีกบั ความสําเร็ จของผู้อื#น

0
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ตอนที 5 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
คําชีแ? จง โปรดพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วทําเครื# องหมาย 9ลงในช่อง  ทีตรงกับความรู้ สึกทีเป็ น
จริงท่ าน และกรุ ณาตอบคําถามทุกข้ อ โดยระดับตัวเลขแทนด้ วยความหมาย ดังนี B
ระดับความคิดเห็น
ความหมาย
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ไม่จริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

จริ ง

จริ งที#สดุ

ข้ อความ
0
1. ท่านมัน# ใจว่าสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที#เกิดกับท่านหรื อ

คนรอบข้ างเพื#อหาทางแก้ ไข
2. ถ้ าได้ รั บมอบหมายให้ นํ าเสนองานในที#ประชุม ต่ างๆ ท่า น
เชื#อมัน# ว่าตนเองจะเป็ นตัวแทนในการนําเสนอได้ ดี
3. ถ้ าต้ องพูดคุยถึงประสบการณ์ /วิธีก ารใช้ ชีวิตอย่างมีความสุข
ท่านมัน# ใจว่าสามารถมีสว่ นร่ วมในการสนทนานั Bนได้ เป็ นอย่างดี
4. ท่านมัน# ใจว่าสามารถทํางานได้ ตามเป้าหมายที#ตั Bงไว้
5. ท่านมีความมัน# ใจในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื#นได้ เป็ น
อย่างดี
6. ท่า นมั#น ใจว่ า สามารถเตรี ยมรั บความเสี#ย งในการเผชิ ญ กับ
ปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เมื#อพบปั ญหาในการดําเนินชีวิต ท่านสามารถหาวิธีการต่างๆ
เพื#อแก้ ไขปั ญหาที#เกิดขึ Bนได้
8. ปั จ จุ บัน ท่ า นรู้ สึก ว่ า ตนเองมี พ ลัง ที# จ ะทํ า งาน เพื# อ ให้ ไ ปถึ ง
เป้าหมายที#ตั Bงไว้ ได้
9. ท่านเชื#อว่า ปั ญหาทุกอย่าง มีวิธีการแก้ ไขอยู่หลากหลายแนวทาง
10. ขณะนี B ท่านมองว่าตนเองประสบความสําเร็ จในการดําเนินชีวิต
11. ท่านสามารถคิดหาวิธีการต่างๆ ในการดําเนินชีวิต เพื#อให้ บรรลุ
เป้าหมายที#ตั Bงไว้
12. ท่านเชื#อว่าจะเกิดสิง# ดีๆ ในการดําเนินชีวิตท่านในอนาคต
13. ถึงแม้ จะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ Bนในการดําเนินชีวิต แต่ท่านยัง
เชื#อว่าจะต้ องมีแต่สงิ# ที#ดีๆเกิดขึ Bนกับท่าน
14. ในการดําเนินชีวิต ย่อมมีสงิ# ที#ผิดพลาดเกิดขึ Bนในชีวิตได้ เสมอ
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ข้ อความ
0
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15. ท่านจะมีมมุ มองที#ดีในการใช้ ชีวิตเสมอ
16. ท่านมีวิธีคิดในการดําเนินชีวิตว่า "เมื#อผ่านอุปสรรคไปแล้ วมักมี

สิง# ดีๆเกิดขึ Bนตามมา"
17. ถึงแม้ ว่าจะประสบกับปั ญ หาต่ างๆ ท่านก็ยังสามารถดําเนิ น
ชีวิต ทั Bงในด้ านครอบครัว และการทํางาน ได้ อย่างสมดุล
18. ท่านสามารถจัดการกับความเครี ยดในการดําเนินชีวิตได้ ดี
19. ท่านสามารถอดทนต่ อ ช่วงเวลาที#มีความยากลําบากในการ
ดําเนินชีวิตและผ่านพ้ นไปได้ เนื#องจากเคยประสบกับความ
ยากลําบากเหล่านี Bมาก่อน
20. ท่านรู้ สึกว่าตนเองสามารถรั บมือกับปั ญ หาหลายๆด้ านได้ ใน
เวลาเดียวกัน

ตอนที 6 การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
คําชีแ? จง โปรดพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วทําเครื# องหมาย 9ลงในช่อง  ทีตรงกับความรู้ สึกทีเป็ น
จริงท่ าน และกรุ ณาตอบคําถามทุกข้ อ โดยระดับตัวเลขแทนด้ วยความหมาย ดังนี B
ระดับความคิดเห็น
ความหมาย
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จริ ง

จริ งที#สดุ

ข้ อความ
0
1. ครอบครัวแสดงความภาคภูมิใจที#ท่านได้ ทํากิจกรรมอาสา
2. ครอบครัวทําให้ ท่านรู้สกึ ว่าการทํากิจกรรมอาสา เป็ นสิ#งที#สร้ าง
คุณค่าให้ กบั ตนเอง
3. ท่านได้ รับกําลังใจจากครอบครัวในการทํากิจกรรมอาสา
4. ครอบครั ว คอยรั บ ฟั ง เรื# อ งราวต่ า งๆ อัน เนื# อ งมาจากการทํ า
กิจกรรมอาสาของท่าน
5. ครอบครัวให้ ข้อมูลข่าวสารเกี#ยวกับกิจกรรมอาสาต่างๆ แก่ท่าน
6. ครอบครัวให้ ข้อเสนอแนะเกี#ยวกับกิจกรรมอาสาที# ได้ ท่านได้ ทํา
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ข้ อความ
0
อยู่
7. ท่านร่ ว มแลกเปลี#ย นข้ อ มูลข่ าวสารเกี# ยวกับ การทํ ากิ จ กรรม
อาสากับเพื#อน
8. ท่านได้ รับข้ อเสนอแนะที#เป็ นประโยชน์ต่อการทํากิจกรรมอาสา
จากเพื#อน
9. ท่านและเพื#อ นร่ วมแลกเปลี#ยนประสบการณ์ จากการทํางาน
อาสากันเสมอ
10. ครอบครั วมีส่วนร่ วมในการจัดเตรี ยมสิ#งต่างๆที#จําเป็ นสําหรั บ
การทํากิจกรรมอาสาของท่าน
11. เพื#อนของท่าน ให้ การสนับสนุนเงิน/วัสดุ/สิ#งของต่างๆ ในการ
ทํากิจกรรมอาสาแก่ท่าน
12. เพื#อนของท่านร่ วมทํากิจกรรมอาสากับท่านเสมอ
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ผลการทดสอบค่ าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม
ตาราง 15 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้ อคําถามรายข้ อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) และ
ค่าความเชื#อมัน# ของแบบสอบถามทังฉบั
B บ และรายองค์ประกอบ ของแบบสอบถามการคงอยู่ในการทํางานอาสา

ข้ อคําถาม
องค์ ประกอบ 1: การคงอยู่ในการทํางานอาสา
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
ข้ อคําถามข้ อที# 4
ข้ อคําถามข้ อที# 5
ข้ อคําถามข้ อที# 6
ข้ อคําถามข้ อที# 7
ข้ อคําถามข้ อที# 8
ข้ อคําถามข้ อที# 9
ข้ อคําถามข้ อที# 10
ข้ อคําถามข้ อที# 11
ข้ อคําถามข้ อที# 12
ข้ อคําถามข้ อที# 13
ข้ อคําถามข้ อที# 14
ข้ อคําถามข้ อที# 15
องค์ ประกอบ 2: ความตังใจคงอยู
B
่ในการทํางานอาสา
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
ข้ อคําถามข้ อที# 4
ค่ า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง? ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้ อคําถามรายข้ อกับคะแนน
รวม
ฉบับทดลองใช้ (n=100)
ฉบับใช้ จริง (n=776)
α=.932
α=.931
.594
.536
.669
.713
.597
.560
.677
.703
.644
.620
.719
.732
.661
.666
.724
.649
.550
.507
.682
.707
.720
.756
.760
.727
.731
.721
.656
.631
.619
.676
α=.927
α=.921
.816
.809
.914
.871
.758
.787
.882
.812
α=.930
α=.925
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ตาราง 16 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้ อคําถามรายข้ อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) และ
ค่าความเชื#อมัน# ของแบบสอบถามทังฉบั
B บ และรายองค์ประกอบ ของแบบสอบถามพฤติกรรมอาสา

ข้ อคําถาม
องค์ ประกอบ 1: การช่ วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ ยาก

ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
ข้ อคําถามข้ อที# 4
องค์ ประกอบ 2: การช่วยเหลือบริการผู้อื#นที#ไม่ร้ ูจกั
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
ข้ อคําถามข้ อที# 4
ข้ อคําถามข้ อที# 5
ข้ อคําถามข้ อที# 6
องค์ ประกอบ 3: กิจกรรมแก้ ไขปั ญหาสังคม
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
องค์ ประกอบ 4: กิจกรรมการสร้ างการมีส่วนร่วม
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ค่ า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง? ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้ อคําถามรายข้ อกับคะแนน
รวม
ฉบับทดลองใช้ (n=100)
ฉบับใช้ จริง (n=776)
α=.884
α=.891
.775
.780
.824
.834
.697
.707
.718
.728
α=.872
α=.880
.428
.658
.729
.726
.729
.741
.760
.755
.682
.516
.720
.738
α=.912
α=.924
.818
.825
.834
.846
.823
.872
α=.772
α=.805
.639
.679
.639
.679
α=.933
α=.953
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ตาราง 17 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้ อคําถามรายข้ อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) และ
ค่าความเชื#อมัน# ของแบบสอบถามทังฉบั
B บ และรายองค์ประกอบ ของแบบสอบถามแรงจูงใจอาสา

ข้ อคําถาม
องค์ ประกอบ 1: การให้ คณ
ุ ค่า
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
ข้ อคําถามข้ อที# 4
ข้ อคําถามข้ อที# 5
องค์ ประกอบ 2: การทําความเข้ าใจและสนองความต้ องการตนเอง

ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
ข้ อคําถามข้ อที# 4
ข้ อคําถามข้ อที# 5
องค์ ประกอบ 3: การปกป้องตนเอง
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
ข้ อคําถามข้ อที# 4
องค์ ประกอบ 4: การเข้ าสังคม
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
ข้ อคําถามข้ อที# 4
ข้ อคําถามข้ อที# 5
ค่ า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง? ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้ อคําถามรายข้ อกับคะแนน
รวม
ฉบับทดลองใช้ (n=100)
ฉบับใช้ จริง (n=776)
α=.917
α=.908
.806
.766
.834
.801
.773
.793
.831
.774
.712
.713
α=.877
α=.870
.737
.752
.751
.748
.805
.756
.629
.722
.645
.545
α=.799
α=.814
.584
.622
.566
.566
.674
.691
.633
.672
α=.913
α=.891
.759
.710
.725
.701
.822
.756
.787
.788
.795
.717
α=.949
α=.936
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ตาราง 18 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้ อคําถามรายข้ อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) และ
ค่าความเชื#อมัน# ของแบบสอบถามทังฉบั
B บ และรายองค์ประกอบ ของแบบสอบถามสุขภาวะ

ข้ อคําถาม
องค์ ประกอบ 1: สุขภาวะทางกาย
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
องค์ ประกอบ Y: สุขภาวะทางจิต
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
ข้ อคําถามข้ อที# 4
องค์ ประกอบ 3: สุขภาวะทางสังคม
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
ข้ อคําถามข้ อที# 4
องค์ ประกอบ 4: สุขภาวะทางปั ญญา
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
ข้ อคําถามข้ อที# 4
ข้ อคําถามข้ อที# 5
ข้ อคําถามข้ อที# 6
ค่ า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง? ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้ อคําถามรายข้ อกับคะแนน
รวม
ฉบับทดลองใช้ (n=100)
ฉบับใช้ จริง (n=776)
α=.846
α=.870
.741
.773
. 741
.773
α=.794
α=.726
.650
.572
.607
.516
.510
.482
.664
.496
α=.788
α=.743
.448
.464
.633
.509
.623
.579
.694
.604
α=.863
α=.892
.515
.645
.750
.749
.760
.804
.635
.734
.721
.722
.598
.627
α=.926
α=.911
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ตาราง 19 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้ อคําถามรายข้ อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) และ
ค่าความเชื#อมัน# ของแบบสอบถามทังฉบั
B บ และรายองค์ประกอบ ของแบบสอบถามจิตวิทยาเชิงบวก

ข้ อคําถาม
องค์ ประกอบ 1: การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
ข้ อคําถามข้ อที# 4
ข้ อคําถามข้ อที# 5
ข้ อคําถามข้ อที# 6
องค์ ประกอบ 2: ความหวัง
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
ข้ อคําถามข้ อที# 4
ข้ อคําถามข้ อที# 5
องค์ ประกอบ 3: การมองโลกในแง่ดี
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
ข้ อคําถามข้ อที# 4
องค์ ประกอบ 4: ความหยุ่นตัว
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
ข้ อคําถามข้ อที# 4
ข้ อคําถามข้ อที# 5
ค่ า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง? ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้ อคําถามรายข้ อกับคะแนน
รวม
ฉบับทดลองใช้ (n=100)
ฉบับใช้ จริง (n=776)
α=.909
α=.897
.766
.699
.825
.744
.680
.720
.737
.737
.746
.745
.770
.701
α=.941
α=.891
.789
.723
.873
.712
.822
.730
.840
.715
.878
.788
α=.873
α=.832
.679
.674
.763
.710
.760
.643
.713
.617
α=.842
α=.835
.527
.570
.658
.456
.774
.703
.570
.707
.724
.670
α=.954
α=.948
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ตาราง 20 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้ อคําถามรายข้ อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) และ
ค่าความเชื#อมัน# ของแบบสอบถามทังB ฉบับ และรายองค์ประกอบ ของแบบสอบถามการได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคม

ข้ อคําถาม
องค์ ประกอบ 1: การได้ รับสนับสนุนด้ านอารมณ์
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
องค์ ประกอบ 2: การได้ รับสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
ข้ อคําถามข้ อที# 4
ข้ อคําถามข้ อที# 5
ข้ อคําถามข้ อที# 6
องค์ ประกอบ 3: การได้ รับสนับสนุนด้ านทรัพยากร
ข้ อคําถามข้ อที# 1
ข้ อคําถามข้ อที# 2
ข้ อคําถามข้ อที# 3
ค่ า Cronbach's alpha แบบสอบถามทัง? ฉบับ

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้ อคําถามรายข้ อกับคะแนน
รวม
ฉบับทดลองใช้ (n=100)
ฉบับใช้ จริง (n=776)
α=916
α=.899
.839
.809
.860
.828
.814
.770
α=.862
α=.889
.723
.670
.748
.715
.631
.730
.608
.689
.657
.725
.557
.715
α=.698
α=.753
.382
.515
.622
.593
.563
.643
α=.928
α=.934
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดการคงอยู่ในการทํางานอาสา

ภาพประกอบ 23 รูปแบบการวัดการคงอยู่ในการทํางานอาสา
ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดการคงอยู่ในการทํางานอาสา
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ;องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้ อคําถาม
ข้ อที# 1
ข้ อที# 2
ข้ อที# 3
ข้ อที# 4
ข้ อที# 5
ข้ อที# 6
ข้ อที# 7
ข้ อที# 8
ข้ อที# 9
ข้ อที# 10
ข้ อที# 11
ข้ อที# 12
ข้ อที# 13
ข้ อที# 14
ข้ อที# 15

องค์ ประกอบ 1 การคงอยู่ในการทํางานอาสา (tim)
0.51*
0.66*
0.54*
0.67*
0.64*
0.72*
0.75*
0.73*
0.56*
0.75*
0.74*
0.69*
0.68*
0.64*
[.*

องค์ ประกอบ 2 ความตังใจคงอยู
B
่ในการทํางานอาสา (int)
0.79*
0.86*
0.85*
0.89*

F2 =472.52, df=126, P=0.000, RMSER=0.064, SRMR=0.05, GFI=0.93, CFI=0.98, NFI=0.98

* นัยสําคัญที#ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดพฤติกรรมอาสา

ภาพประกอบ 24 รูปแบบการวัดพฤติกรรมอาสา
ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดการคงอยู่ในการทํางานอาสา
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ;องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้ อคําถาม

องค์ ประกอบ 1:
การช่วยเหลือผู้ประสบ
ความทุกข์ยาก (tro)

องค์ ประกอบ 2:
การช่วยเหลือบริ การ
ผู้อื#นที#ไม่ร้ ู จกั (sol)

องค์ ประกอบ 3:
กิจกรรมแก้ ไขปั ญหา
สังคม (cam)

องค์ ประกอบ 4:
กิจกรรมการสร้ างการมี
ส่วนร่วม (pra)

ข้ อที# 1
0.80*
0.69*
0.96*
0.86*
ข้ อที# 2
0.90*
0.90*
0.86*
0.86*
ข้ อที# 3
0.79*
0.82*
0.89*
ข้ อที# 4
0.84*
0.82*
ข้ อที# 5
0.68*
F2 =141.17, df=57, P=0.000, RMSER=0.046, SRMR=0.019, GFI=0.97, CFI=1.00, NFI=0.99
* นัยสําคัญที#ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดแรงจูงใจอาสา

ภาพประกอบ 25 รูปแบบการวัดแรงจูงใจอาสา
ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดแรงจูงใจอาสา
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ;องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้ อคําถาม องค์ ประกอบ 1:
องค์ ประกอบ 2: การ องค์ ประกอบ 3: การ องค์ ประกอบ 4:
การให้ คณ
ุ ค่า (val)
ทําความเข้ าใจ (und) ปกป้องตนเอง (pro) การเข้ าสังคม (soc)
ข้ อที# 1
0.80*
0.86*
0.85*
0.82*
ข้ อที# 2
0.75*
0.85*
0.89*
0.78*
ข้ อที# 3
0.80*
0.83*
0.52*
0.78*
ข้ อที# 4
0.81*
0.82*
0.50*
0.84*
ข้ อที# 5
0.90*
0.64*
0.83*
F2 =514.34, df=117, P=0.000, RMSER=0.071, SRMR=0.076, GFI=0.93, CFI=0.99, NFI=0.98
* นัยสําคัญที#ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดสุขภาวะ

ภาพประกอบ 26 รูปแบบการวัดสุขภาวะ
ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดสุขภาวะ
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ;องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้ อคําถาม

องค์ ประกอบ 1:
สุขภาวะทางกาย
(phy)

องค์ ประกอบ 3:
องค์ ประกอบ 2:
สุขภาวะทางสังคม
สุขภาวะทางจิต (emo)
(soc)

องค์ ประกอบ 4:
สุขภาวะทางปั ญญา
(win)

ข้ อที# 1
0.91*
0.76*
0.60*
ข้ อที# 2
0.85*
0.66*
0.63*
ข้ อที# 3
0.53*
0.68*
ข้ อที# 4
0.57*
0.72*
ข้ อที# 5
ข้ อที# 6
F2 =208.65, df=86, P=0.000, RMSER=0.061, SRMR=0.044, GFI=0.94, CFI=0.98, NFI=0.97
* นัยสําคัญที#ระดับ 0.05

0.72*
0.81*
0.87*
0.83*
0.71*
0.62*
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

ภาพประกอบ 27 รูปแบบการวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดทางจิตวิทยาเชิงบวก

ข้ อคําถาม

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ;องค์ประกอบ (Factor loading)
องค์ ประกอบ 3:
องค์ ประกอบ 2:
องค์ ประกอบ 4:
องค์ ประกอบ 1: การรับรู้
การมองโลกในแง่ดี
ความสามารถของตนเอง (est) ความหวัง (hop)
ความหยุ่นตัว (res)
(obt)

ข้ อที# 1
0.76*
0.84*
0.74*
ข้ อที# 2
0.79*
0.82*
0.74*
ข้ อที# 3
0.84*
0.79*
0.78*
ข้ อที# 4
0.83*
0.75*
0.79*
ข้ อที# 5
0.84*
0.82*
ข้ อที# 6
0.80*
F2 =324.18, df=133, P=0.000, RMSER=0.046, SRMR=0.030, GFI=0.95, CFI=0.99, NFI=0.99
* นัยสําคัญที#ระดับ 0.05

0.76*
0.82*
0.87*
0.74*
0.77*

232
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดการสนับสนุนทางสังคม

ภาพประกอบ 28 รูปแบบการวัดการสนับสนุนทางสังคม
ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดการสนับสนุนทางสังคม

ข้ อคําถาม

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ;องค์ประกอบ (Factor loading)
องค์ ประกอบ 1: การได้ รับ องค์ ประกอบ 2: การได้ รับ
องค์ ประกอบ 3: การได้ รับ
สนับสนุนด้ านอารมณ์ (psy2)

สนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร (inf2)

สนับสนุนด้ านทรัพยากร (reso2)

ข้ อที# 1
0.84*
0.87*
0.87*
ข้ อที# 2
0.84*
0.88*
0.95*
ข้ อที# 3
0.89*
0.91*
0.88*
ข้ อที# 4
0.81*
ข้ อที# 5
0.80*
ข้ อที# 6
0.53*
F2 =97.08, df=39, P=0.000, RMSER=0.047, SRMR=0.030, GFI=0.98, CFI=1.00, NFI=0.99
* นัยสําคัญที#ระดับ 0.05
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ภาคผนวก จ
คําสังวิเคราะห์ ข้อมูล
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คําสังการวิเคราะห์ รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสา ทีส่งผลต่ อการคงอยู่
ในการทํางานอาสา 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
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คําสังการวิเคราะห์ ความไม่ แปรเปลียนของรูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่ างกลุ่มบุคลากรที
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ
Age (กลุม่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ)
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 (กลุม่ บุคลากรทีปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย)
!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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ประวัติย่อผู้วิจัย
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ประวัติย่อผู้วิจัย
ชื#อ ชื#อสกุล
วันเดือนปี เกิด
ที#อยูป่ ั จจุบนั
ตําแหน่งหน้ าที#การงานปั จจุบนั
สถานที#ปฏิบตั ิงานปั จจุบนั
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2560

นายนิพิฐพนธ์ แสงด้ วง
7 ธันวาคม 2516
9 หมู่ 11 ตําบลบ้ านถิ#น อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
งานนิเทศและประเมินผล กลุม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์ .
สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
(เหรี ยญทอง เรี ยนดีอนั ดับ 1)
สาขา สาธารณสุขชุมชน
จาก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สศ.บ.)
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขา การวิจยั และพัฒนาท้ องถิ#น
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
สาขา การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

