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การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาว่ามีการเปลีย นแปลงไปตามช่วงเวลาระหว่างการทํา
กิจกรรมอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหรือไม่ อย่างไร ของตัวแปรใน
กระบวนการทํากิจกรรมอาสา ซึงได้แก่ตวั แปร แรงจูงใจอาสา การสนับสนุ นทางสังคม พฤติกรรม
อาสา ความพึงพอใจในการทํากิจกรรมอาสา และเจตคติต่อการทําประโยชน์เพือสังคม 2) เพือศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างตัวแปรในกระบวนการทํากิจกรรมอาสาทีว ดั เหลือมเวลากัน และ 3)
เพือศึกษาแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการทํากิจกรรมอาสาตังแต่ระยะนําเข้าสู่
การอาสาจนถึงระยะผลของการอาสาของนั ก ศึก ษามหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชันปี ที 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในปี การศึกษา 2556
ทีเ ป็ นสมาชิกของชมรมทีบ ริการชุมชนหรือทําประโยชน์ต่อส่วนรวม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขันตอน จํานวน 152 คน เก็บข้อมูลซําจํานวน 4 ครัง ใช้เครืองมือวัดซึง เป็ นแบบสอบถามจํานวน 5
ฉบับ วัดชุดเดิมกับกลุ่มตัวอย่างคนเดิม โดยใช้ระยะเวลาเป็ นตัวแบ่งช่วง รวมใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทังสิน 8 เดือน (ตังแต่เดือนกรกฎาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้สถิติบรรยาย แบบจําลองโค้งพัฒนาการทีมตี วั แปรแฝง (Latent growth curve model) และการ
วิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling)
ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี
1) แบบจําลองโค้งพัฒนาการทีม ตี วั แปรแฝงมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในทุก
ตัว แปร โดยในช่ ว งระหว่ า งการทํ า กิจ กรรมอาสานั นพบว่ า การสนั บ สนุ น ทางสัง คมไม่ ม ีก าร
เปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แรงจูงใจอาสาและความพึงพอใจในการทํากิจกรรมอาสา
มีการเปลียนแปลงเพิมขึนอย่างมีนัย สําคัญ ทางสถิติ ส่ วนพฤติก รรมอาสาและเจตคติต่ อ การทํา
ประโยชน์เพือสังคมมีการเปลีย นแปลงในลักษณะทีเพิม ขึนและลดลงไม่ต่างกัน 2) พบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุแบบเหลือมเวลาในลักษณะทีตวั แปรเชิงเหตุบางตัวในกระบวนการทํากิจกรรมอาสาทีว ดั
ในครังก่อนมีอิทธิพลทางบวกต่อตัวแปรเชิงผลในกระบวนการทํากิจกรรมอาสาทีวดั ในครังถัดมา
ตัวแปรเชิงผลบางตัวในการวัดครังก่อนมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรเชิงเหตุในการวัดครังถัดมา และพบใน
เกือ บทุก ตัวแปรว่ามีค วามสัมพัน ธ์ข้ามช่ว งเวลาภายในตัว แปรเดียวกันเอง และ 3) แบบจําลอง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการทํากิจกรรมอาสามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หลังจากปรับแบบจําลองแล้ว โดยไม่พบอิทธิพลจากระยะนําเข้าสู่การอาสาไปยังระยะประสบการณ์
ของการอาสาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ในระยะประสบการณ์ ของการทํากิจกรรมอาสาพบว่า
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The purposes of this research were: 1) to study the changing over period of time
of the variables in volunteer activity process consist of volunteer motivations, social
supports, volunteer behaviors, volunteer satisfactions and attitude towards making social
benefit contributions 2) to study the causal relationships of cross-lagged on variables in
volunteer activity process model and 3) to study the causal model of volunteer process in
the antecedents stage to the consequences stage of students in rajamangala university of
technology lanna. The 152 samples, randomly selected using multi-stage sampling. The
questionnaires of 5 measures were used for all 4 times in data collecting over 8 months.
Latent growth curve model (LGCM) and Structural Equation Modeling (SEM) were applied
to test 3 hypotheses.
The research findings were as follows: 1) The latent growth curve model of all
variables were fitted with empirical data, during the volunteer activity, the social supports
had no statistically significant changes; however, volunteer motivations and volunteer
satisfactions significantly increased over period of time, moreover, volunteer behaviors and
attitudes towards making social benefit contributions increased and decreased with no
differences. 2) There were cross-lagged causal relationships; in appearance, some of ahead
causal variables had an effect to some of next effect variables while some of ahead effect
variables had an effect to some of next causal variables, and almost all there were
correlations with itself at difference points in time and; 3) The adjusted causal relationships
model of volunteer activity process was fitted with empirical data and found that there were
no significant effect of at the antecedents stage on the experiences stage. However, at the
experiences stage, volunteer behaviors and social supports had an effect to volunteer
satisfactions and to attitude towards making social benefit contributions in the consequence
stage respectively.

