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Abstract 
 The purpose of this research was to develop causal relationships of sustained volunteerism in 

undergraduate students based on functional approach. The sample consisted of 658 students in junior 

and senior years from 23 universities around Thailand. Data were collected by questionnaires. Mplus 

Version 5.2 was used to analyze the data. The research findings showed that the proposed model fit 

well fitted with the data; χ2 (df = 227) 607.70 p = 0.00, χ2/ df = 2.68, CFI = 0.98, TLI = 0.98, RMSEA 

= 0.050 (CI=0.046-0.055), SRMR = 0.071. Most of path coefficients were statistically significant at 0.05 

levels, although some paths were statistically significant only in the categories of students male or 

female. 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาโมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของการอาสาสมัครอยาง

ยั่งยืนในนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามกรอบแนวคิดหนาที่ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 

และ 4 ใน 23 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 658 คน ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูลใชโปรแกรม Mplus Version 5.2 ผลการทดสอบโมเดล พบวา โมเดลมีความกลมกลืนใกลเคียงกับขอมูล

เชิงประจักษ พบวาในระดับดี กลาวคือ χ2 (df = 227) 607.70, sig = 0.00, χ2/ df = 2.68, CFI = 0.98, TLI = 

0.98, RMSEA = 0.05 (CI = 0.046-0.055), SRMR = 0.071 ผลการทดสอบพบวา เสนทางอิทธิพลเกือบทุก

เสนทางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวา มีบางเสนทางอิทธิพลที่มีนัยสำคัญเฉพาะในกลุมเพศชาย

หรือเพศหญิงเทานั้น 

 

คำสำคัญ: การอาสาสมัครอยางยั่งยืน นักศึกษาระดับปริญญาตรี แนวคิดหนาที่ 
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ที่มาและความสำคัญของปญหาการวิจัย  
 ปจจุบันความจำเปนในการสรางจิตสำนึกเพื่อ  

ผูอื่นและสวนรวมกำลังทวีความตองการเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากสังคมปจจุบันเปนสังคมที่มีการแขงขันกันสูง

ทำใหผูคนมุงแตจะกอบโกยผลประโยชนอยางเห็นแก

ตัว ไมสนใจวาผูอื่นจะไดรับความเดือดรอนหรือไม 

(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์,2546: 105-106) เพื่อให

พฤติกรรมดังกลาวไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองและ

จริงจังทางภาครัฐจึงไดกำหนดมาตรฐานการจัดการ 

ศึกษาของชาติไวประการหน่ึงวา “เปาหมายของการ

จัดการศึกษาจะตองทำใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ

ทางศีลธรรมและสังคม เปนสมาชิกที่ดี เปนอาสา 

สมัครเพ่ือชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก” (สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548: 

3-4)  

 การสรางวัฒนธรรมจิตอาสาตองไดรับการ

รวมมือจากทุกสวนของสังคม การศึกษาระดับอุดม 

ศึกษาเปนหนวยหนึ่งของสังคมท่ีมีภารกิจในการพัฒนา 

ผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

ปลูกฝงคานิยมการชวยเหลือผูอื่นและสังคม เพื่อให

บัณฑิตที่จบการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งดาน

สติปญญาและดานจิตใจ มีจิตอาสาท่ีจะทำประโยชน

ใหกับสังคมในภาพรวม กิจกรรมอาสาสมัครที่สถาบัน

อุดมศึกษาจัดขึ้นอยางแพรหลายคือ กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน ซึ่งหมายถึง การท่ีผูเรียนปฏิบัติการเพื่อ

การเรียนรูและการเพ่ิมพูนประโยชน ซึ่งการเพิ่มพูน

ประโยชนนั้น เปนการทำใหตนเองเปนประโยชนตอผู

อื่น หรือการชวยเหลือผูอื่น (สำเนาว ขจรศิลป, 

2538: 151)  

 การสรางอุดมการณการอุทิศตนตอสังคมหรือ

การพัฒนาทักษะการเรียนรูในสภาพความเปนจริงนั้น 

ตองอาศัยกระบวนการพัฒนานักศึกษาผานการทำ

กิจกรรมการอาสาสมัคร อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา

นานพอสมควร จนมีเจตคติทางบวกทั้งตอการทำ

กิจกรรมอาสาสมัครที่ตนเองทำอยูและกิจกรรม

อาสาสมัครในรูปแบบอื่นๆ มีความรูที่เพียงพอตอการ

ทำกิจกรรมอาสาสมัคร (Omoto & Snyder, 1995)  

 ในการจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให

กิจกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการอาสาสมัครเปนไปอยาง

ตอเน่ือง สถาบันอุดมศึกษาควรทำความเขาใจเกี่ยว

กับปจจัยที่ชวยสงเสริมใหนักศึกษาทำกิจกรรมอาสา 

สมัครอยางยั่งยืน และมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อ

สังคมตอไปในอนาคต ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสน

ใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทำกิจกรรมอาสาสมัคร

อยางยั่งยืน 

 สำหรับการศึกษาสาเหตุของการอาสาสมัคร

อยางยั่งยืน ซึ่งเปนพฤติกรรมทางสังคมประเภทหนึ่ง 

สนายเดอรและคณะ (Snyder & Ickes, 1986; Snyder 

& Cantor, 1998) ไดแบงกลุมสาเหตุของพฤติกรรม

ทางสังคมไว 3 กลุมคือ 1) ปจจัยสวนบุคคล 2) ปจจัย

สภาพแวดลอม และ 3) ปฏิสัมพันธระหวางตัวแปร 

ในปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสภาพแวดลอม นอก 

จากนี้ไดใชแนวคิดหนาที่ (Functional approach) ใน

การอธิบายกระบวนการหรือโครงสรางของสาเหตุของ

พฤติกรรมทางสังคมไววาสาเหตุดานปจจัยสวนบุคคล 

และปจจัยสภาพแวดลอม จะสงผลผลักดันใหบุคคล

เขาไปมีสวนรวมในการแสดงพฤติกรรมทางสังคม  

จนเกิดประสบการณที่เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคล เชน 

นักศึกษาที่มีแรงจูงใจการทำกิจกรรมอาสาสมัคร จะ

พยายามผลักดันตนเองเขาไปทำกิจกรรมอาสาสมัคร 

และเมื่อเขาไปทำกิจกรรมอาสา สมัครอยางตอเน่ือง

แลว นักศึกษาจะเกิดการสรางสมประสบการณจนทำ

ใหตนเองเกิดมีเอกลักษณในบทบาทอาสาสมัครขึ้น 

ซึ่งจะทำใหเกิดผลลัพธที่ตามมาคือ มีคุณลักษณะท่ี

แสดงถึงการเปนอาสาสมัครที่ยั่งยืน  

 จากแนวคิดหนาที่ ตัวแปรหลักในการอธิบาย

การไดรับประสบการณและผลสืบเนื่องจากประสบการณ 

จึงเปนความตองการหรือแรงจูงใจหรือการตั้งเปา

หมายของการกระทำของบุคคล (Clary & Snyder, 

1999; Omoto & Snyder, 2002) อยางไรก็ตาม
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พฤติกรรมของบุคคลไมไดเกิดจากสาเหตุเชิงเดี่ยวแต

เปนการบูรณาการรวมกันระหวางความแตกตาง

ระหวางบุคคล และสภาพแวดลอมที่แตกตางกันของ

สังคม การศึกษาการอาสาสมัครอยางยั่งยืนที่ผานมา

จึงไดมีการศึกษาตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธกับการ

อาสาสมัครอยางยั่งยืน เพิ่มเติมจากการใชแรงจูงใจ

ในการศึกษาเพียงอยางเดียว เชน ในการศึกษาโมเดล

กระบวนการการอาสาสมัครของโอโมโตะและสนายเดอร 

(Omoto & Snyder, 1995) ไดศึกษาแรงจูงใจอาสา

รวมกับบุคลิกภาพชอบชวยเหลือผูอื่น (Prosocial 

personality) ความพึงพอใจในกิจกรรมและองคการ 

และการสนับสนุนทางสังคม เปนตัวแปรทำนายการ

อาสาสมัครอยางยั่งยืน และกลุมนักสังคมวิทยาที่ใช

แนวคิดเอกลักษณในบทบาท และตัวแปรที่เกี่ยวของ

ไดแก การรับรูเกียรติภูมิในองคการ การรับรูความ

คาดหวังทางสังคม เปนตัวแปรทำนายการอาสาสมัคร

อยางยั่งยืน (Piliavin et al., 1995, 2002) เปนตน  

 ในการศึกษาครั้งนี้เนนอธิบายตัวแปรสภาพ

แวดลอมที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมของชมรมดาน

อาสาพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นรูปแบบและ

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จึงใชรูปแบบและแนว

คิดหนาที่และทฤษฎีเอกลักษณในบทบาทเปนหลัก 

ทั้งสองทฤษฎีมีตัวแปรท่ีใชเปนแนวทางในการพัฒนา

กิจกรรมการอาสาพัฒนาของนักศึกษาในสถาบันอุดม 

ศึกษาได ดังนั้นการศึกษาโครงสรางปจจัยเชิงสาเหตุ

ของการทำกิจกรรมอาสาสมัครอยางตอเนื่องจะชวย

สรางความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการสรางความ

ยั่งยืนในการทำกิจกรรมอาสาสมัครของนักศึกษา เพื่อ

สถาบันอุดมศึกษาจะไดตระหนักถึงบทบาทการสราง

สภาพแวดลอมที่ดี ในการสงเสริมการทำกิจกรรม

อาสาสมัคร และมองเห็นแนวทางในการสงเสริมและ

พัฒนาปจจัยที่ เกื้อหนุนใหนักศึกษาทำกิจกรรม

อาสาสมัครอยางตอเนื่องตอไป 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผูวิจัยใชฐานความคิดในการกำหนดกรอบแนว

คิดการศึกษา กรอบแนวคิดดังกลาวแบงกลุมตัวแปร

เปน 3 กลุมคือ 1) ตัวแปรนำ แบงเปน 2 กลุมยอย 

คือ ตัวแปรดานคุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย 

บุคลิกภาพชอบชวยเหลือแบบพุทธ และแรงจูงใจ

อาสา และตัวแปรดานสภาพแวดลอมทางสังคม 

ประกอบดวย การรับรูความคาดหวังทางสังคม การรับ

รูเกียรติภูมิขององคการ และการสนับสนุนทางสังคม 

ตัวแปรนำดังกลาวจะสงอิทธิพลทางตรงใหบุคคลเกิด 

2) พฤติกรรมหรือประสบการณที่ เกิดขึ้นเปน

กระบวนการภายในของบุคคล ไดแก ความพึงพอใจ

ในกิจกรรมและองคการ เอกลักษณ ในบทบาท

อาสาสมัครแบบทั่วไป และเอกลักษณในบทบาท

อาสาสมัครแบบเฉพาะ ประสบการณ/กระบวนการ

ภายในของบุคคล 3) ผลสืบเน่ืองคือ ทำใหบุคคล

แสดงพฤติกรรมอาสาสมัครอยางยั่งยืน กลาวคือ เปน

ผูทำกิจกรรมรวมกับชมรมอยางสม่ำเสมอในปจจุบัน 

และมีเจตคติที่ดีตอการอาสาสมัครทั้งในปจจุบันกลาว

คือ เปนผูเห็นคุณคาของการอาสาสมัคร มีความคิด

เชิงบวกตอการอาสาสมัคร และมีแนวโนมที่จะทำ

กิจกรรมอาสาสมัครตอไปในอนาคต ผูวิจัยไดกำหนด

โมเดลสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้ 
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ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 จากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

และการวิเคราะหองคประกอบ ตัวแปรที่ใชในการ

ศึกษาครั้งนี้จึงมีดังนี้  

 1. กลุมตัวแปรลักษณะสวนบุคคลประกอบ

ดวย  

  1.1 บุคลิกภาพชอบชวยเหลือแบบพุทธ 

ประกอบดวยตัวบงชี้ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

  1.2 แรงจูงใจอาสา ประกอบดวยตัวบงชี้ 

การใหคุณคา การทำความเขาใจ หนาที่การงาน การ

เขาสังคม การปกปองตนเอง การสนองความตองการ

ของตน 

 2. กลุมตัวแปรสภาพแวดลอมทางสังคม

ประกอบดวย 

  2.1 การรับรูความคาดหวังทางสังคม 

ประกอบดวยตัวบงชี้ คาดหวัง ไมคาดหวัง 

  2.2 การรับรูเกียรติภูมิขององคการ  

  2.3 การสนับสนุนทางสังคม ประกอบ 

ดวยตัวบงชี้ การสนับสนุนดานอารมณ ขอมูลขาวสาร 

ประเมินคุณคา วัตถุสิ่งของ 

 3. กลุมตัวแปรพฤติกรรมที่เกิดจากการได 

รับประสบการณ ประกอบดวย 

  3.1 ความพึงพอใจในกิจกรรมและองคการ 

ประกอบดวยตัวบงชี้ กิจกรรม เอื้อเฟอเกื้อกูล 

  3.2 เอกลักษณในบทบาทอาสาสมัคร

แบบทั่วไป ประกอบดวยตัวบงชี้ มีเอกลักษณทั่วไป 

ขาดเอกลักษณทั่วไป 

  3.3 เอกลักษณในบทบาทอาสาสมัคร

แบบเฉพาะ ประกอบดวยตัวบงชี้ มีเอกลักษณแบบ

เฉพาะ ขาดเอกลักษณแบบเฉพาะ 

 4. ผลสืบเนื่อง คือ การอาสาสมัครอยางยั่งยืน 

ประกอบดวย 

  4.1 ความถี่ในการเขารวมกิจกรรมในทุก

ขั้นตอนของกิจกรรมอาสาสมัคร 

  4.2 เจตคติดานความรูคิดเชิงประเมินคา  

  4.3 เจตคติดานความรูสึกชอบ  

  4.4 เจตคติดานความพรอมที่จะทำกิจกรรม 

อาสาสมัครตอไปในอนาคต 

ภาพประกอบ 1  โมเดลสมมติฐานโครงสรางความสัมพันธที่มีอิทธิพลตอการอาสาสมัครอยางยั่งยืน 

บุคลิกภาพชอบ 
ชวยเหลือแบบพุทธ 

การสนับสนุนทางสังคม 

การรับรูความคาดหวัง 

การรับรูเกียรติภูมิ 
ขององคการ 

แรงจูงใจอาสา 

ความพึงพอใจ 

เอกลักษณใน 
บทบาทแบบทั่วไป 

เอกลักษณใน 
บทบาทแบบเฉพาะ 

อาสาสมัคร 
อยางยั่งยืน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 พัฒนาโมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิง

สาเหตุของการอาสาสมัครอยางยั่งยืนในนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ตามกรอบแนวคิดหนาที่  

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. การสนับสนุนทางสังคม ความพึงพอใจ 

และเอกลักษณในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะมี

อิทธิพลทางตรงตอการอาสาสมัครอยางยั่งยืน 

 2. การรับรูเกียรติภูมิขององคการมีอิทธิพล

ทางออมตอการอาสาสมัครอยางยั่งยืนผานเอกลักษณ  

ในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ 

 3. การรับรูความคาดหวังทางสังคมมีอิทธิพล

ทางออมตอการอาสาสมัครอยางยั่งยืนผานเอกลักษณ

ในบทบาทอาสาสมัครแบบท่ัวไปและเอกลักษณใน

บทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ 

 4. แรงจูงใจอาสามีอิทธิพลทางออมตอการ

อาสาสมัครอยางยั่งยืนผานเอกลักษณในบทบาท

อาสาสมัครแบบเฉพาะ 

 5. บุคลิกภาพชอบชวยเหลือผูอื่นแบบพุทธมี

อิทธิพลทางตรงตอการอาสาสมัครอยางย่ังยืนและมี

อิทธิพลทางออมตอการอาสาสมัครอยางยั่งยืนผาน

ความพึงพอใจในกิจกรรมและองคการ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีชั้นปที่ 3 และ 4 จาก 23 มหาวิทยาลัยทั่ว

ประเทศ จำนวน 658 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม

จำนวน 1 ฉบับ ประกอบดวยแบบวัดจำนวน 11 ชุด 

ประกอบดวยชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามลักษณะชีว

สังคมและภูมิหลัง ชุดที่ 2 ถึง 11 เปนแบบวัดเกี่ยว

กับตัวแปรที่ศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของการ

อาสาสมัครอยางยั่งยืนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ไดแก ความถี่ในการเขารวมกิจกรรม เจตคติตอการ

อาสาสมัครอยางยั่งยืน เอกลักษณในบทบาทอาสา 

สมัครแบบทั่วไป เอกลักษณในบทบาทอาสาสมัคร

แบบเฉพาะ การรับรูความคาดหวังทางสังคม การรับ

รูเกียรติภูมิขององคการ การสนับสนุนทางสังคม แรง

จูงใจอาสา บุคลิกภาพชอบชวยเหลือแบบพุทธ และ

ความพึงพอใจในกิจกรรมและองคการ คาความเชื่อม่ัน 

ของแบบวัดทั้งฉบับอยูระหวาง 0.607 ถึง 0.935 

ยกเวนแบบวัดบุคลิกภาพชอบชวยเหลือแบบพุทธมี

คาความเชื่อมั่นขององคประกอบดานอ่ืนๆ อยูระหวาง 

0.427 ถึง 0.590 แตองคประกอบดาน อุเบกขา คา

ความเชื่อม่ันเทากับ 0.288 เนื่องจากขอความมีเพียง 

2 ขอ และเปนแบบวัดเชิงสถานการณ ทำใหผูตอบมี

ความคิดเห็นคอนขางหลากหลาย จึงทำให คาความ

เชื่อม่ันคอนขางต่ำมากในองคประกอบน้ี 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  ใชเวลาในภาคการ

ศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 ต้ังแตเดือน มิถุนายน 

ถึง ตุลาคม 2551 

 การวิเคราะหขอมูล  ใชโปรแกรม Mplus 

Version 5.2 (Muthen & Muthen, 2007) ในการ

วิเคราะหโมเดลโครงสรางเชิงสาเหตุ เกณฑการพิจารณา 

ความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ใชคา 

ไคสแควร ( χ2 ) ไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

หรือคาสัดสวนไคสแควรตอคาองศาอิสระ ( χ2 / df ) 

มีคาไมเกิน 3 (Bollen, 1989)  

 คา Comparative Fit Index (CFI) และ 

Tucker & Lewis Index (TLI) มีคาสูงกวาหรือเทากับ 

0.95 คา Root Mean Square of Approximation 

(RMSEA) มีคาไมสูงกวา 0.06 และ Standardized 

Root Mean Square Residual (SRMR) มีคาไมสูง

กวา 0.08 (Hu & Bentler, 1993) 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการประมาณคาโมเดลโครงสรางเชิงสาเหตุ

ของการอาสาสมัครอยางยั่งยืนในนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี ตามแนวคิดหนาที่ ไดผลการประมาณคาดังน้ี 
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หมายเหตุ  คาสัมประสิทธิ์ที่ขีดเสนใต หมายถึง ไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ภาพประกอบ 2 ผลการประมาณคาคะแนนมาตรฐานความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการอาสาสมัครอยาง

ยั่งยืนในนักศึกษาระดับปริญญาตรี (n = 658) 

 

ตาราง 1 ผลการประมาณคาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ของปจจัยที่สงผลตอการ

อาสาสมัครอยางยั่งยืนในนักศึกษาระดับปริญญาตรี (n = 658) 

 ตัวแปรสาเหตุ      ตัวแปรผล 

   ความพึงพอใจ   เอกลักษณทั่วไป  เอกลักษณเฉพาะ  อาสายั่งยืน 

 DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

 แรงจูงใจ - - - - - - .061 - .061 - .022 .022 

 เกียรติภูมิ - - - - - - .099 - .099 - .036 .036 

 คาดหวัง - - - .877 - .877 - - - - .285 .285 

 เอกลักษณทั่วไป - - - - - - .889 - .889 - - - 

 เอกลักษณเฉพาะ - - - - - - - - - .366 - .366 

 พึงพอใจ - - - - - - - - - .175 - .175 

 สนับสนุน - - - - - - - - - .356 - .356 

 บุคลิกภาพ .430 - .430 - - - - - - .115 .075 .190 

 R2  .185   .768   .940   .678 
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 ความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ 

พบวา χ2 (df = 227) 607.70 p = 0.00, χ2 / df = 

2.677, CFI=0.98, TLI=0.98, RMSEA=0.05 (CI = 

0.046-0.055), SRMR=0.07 คาดัชนีดังกลาวบงชี้วา

โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจักษในระดับดี เนื่องจากถึงแมไคสแควรมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตสัดสวนไคสแควรตอ

คาองศาอิสระมีคาไมเกิน 3 คา RMSEA เปนไปตาม

เกณฑที่กำหนดวาไมควรสูงกวา 0.06 SRMR เปนไป

ตามเกณฑที่กำหนดวาไมควรสูงกวา 0.08 

 จากตาราง 1 และ ภาพประกอบ 2 พบวา 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการอาสาสมัครอยางยั่งยืนอยาง

ชัดเจน คือ เอกลักษณในบทบาทอาสาสมัครแบบ

เฉพาะ และการสนับสนุนทางสังคม ทั้งสองปจจัยมี

อิทธิพลทางตรงตอการอาสาสมัครอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 

0.366 และ 0.356 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ 1 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการอาสาสมัครที่มีความ

สำคัญรองลงมาคือ การรับรูความคาดหวังทางสังคม 

เฉพาะอิทธิพลทางออมตอการอาสาสมัครอยางยั่งยืน 

โดยสงผานเอกลักษณในบทบาทอาสาสมัครแบบทั่วไป 

และเอกลักษณในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ คา

สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.285 มีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ 3 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการอาสาสมัครอยางยั่งยืน 

ในระดับต่ำ แตยังมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คือ บุคลิกภาพชอบชวยเหลือแบบพุทธ อิทธิพลรวม

ของบุคลิกภาพชอบชวยเหลือแบบพุทธที่มีตอการ

อาสาสมัครอยางยั่งยืน เทากับ 0.19 แบงเปนอิทธิพล

ทางตรง เทากับ 0.115 และอิทธิพลทางออมที่สงผาน

ความพึงพอใจในกิจกรรมและองคการ เทากับ 0.075 

เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ 5 ความพึงพอใจใน

กิจกรรมและองคการมีอิทธิพลทางตรงตอการอาสา 

สมัครอยางยั่งยืน เทากับ 0.175 เปนไปตามสมมติฐาน 

การวิจัยที่ 1 

การรับรูเกียรติภูมิขององคการมีอิทธิพลทางออมตอ

การอาสาสมัครอยางยั่งยืน ผานเอกลักษณในบทบาท

อาสาสมัครแบบเฉพาะเทากับ 0.036 เปนไปตาม

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 อยางไรก็ตามในการวิเคราะห

ขอมูลเพิ่มแยกตามเพศแลวพบวา มีเฉพาะในกลุม

เพศหญิงเทาน้ันที่การรับรูเกียรติภูมิขององคการมี

อิทธิพลตอเอกลักษณในบทบาทอาสาสมัครแบบ

เฉพาะอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดง

วา ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานวิจัยเฉพาะใน

กลุมเพศหญิงเทานั้น 

 เฉพาะปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอการอาสา 

สมัครอยางยั่งยืนไดแก เอกลักษณในบทบาทอาสา 

สมัครแบบเฉพาะ การสนับสนุนทางสังคม ความพึง

พอใจในกิจกรรมและองคการ และบุคลิกภาพชอบ

ชวยเหลือแบบพุทธ สามารถอธิบายการอาสาสมัคร

อยางยั่งยืนไดรอยละ 67.8 

 ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการอาสาสมัครอยาง

ยั่งยืนคือ แรงจูงใจอาสา โดยพบวาอิทธิพลทางออม

และอิทธิพลรวมจากแรงจูงใจอาสาที่มีตอการอาสาสมัคร 

อยางยั่งยืน ผานเอกลักษณในบทบาทอาสาสมัคร

แบบเฉพาะเทากับ 0.022 ไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ 4 

อยางไรก็ตามจากผลการวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมพบ

วา อิทธิพลจากแรงจูงใจอาสาท่ีมีตอเอกลักษณใน

บทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะมีอิทธิพลตอเอกลักษณ 

ในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในกลุมเพศชาย แตไมมีนัย

สำคัญทางสถิติ ในกลุมเพศหญิง แสดงวาผลการวิจัย

ในสวนน้ีเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ 4 เฉพาะใน

กลุมเพศชายเทานั้น 

 

การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบวา ตัวแปรสำคัญที่มีอิทธิพล 

ทั้งอิทธิพลทางตรงและเปนตัวแปรคั่นกลางในการ

อธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรอื่นๆ กับการ
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อาสาสมัครอยางยั่งยืนในนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นั้นประกอบดวย เอกลักษณในบทบาทอาสาสมัคร

แบบเฉพาะ และความพึงพอใจในกิจกรรมและองคการ 

เมื่อนำมาอธิบายตามแนวคิดของกลุมหนาที่ (Snyder 

et al, 2000) ในการอธิบายการอาสาสมัครอยางยั่งยืน 

พบวาตัวแปรทั้งสองตัวนี้เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับ

การไดรับประสบการณ กลาวคือ การที่นักศึกษาไดรับ

การปลูกฝงผานการทำกิจกรรมรวมกับชมรมเปน

ระยะเวลานานชวงหนึ่ งจะทำใหนักศึกษาเกิด

เอกลักษณในบทบาทอาสาสมัครกับชมรมที่ตนเอง

สังกัดอยู และคุณภาพการปลูกฝงผานการทำกิจกรรม

รวมกับชมรมจะทำใหเกิดความพึงพอใจในการรวมทำ

กิจกรรมและการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางสมาชิก

ของชมรม  

 การไดรับประสบการณสงผลสืบเนื่องใหนัก
ศึกษาเปนอาสาสมัครอยางยั่งยืน 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบวา เอกลักษณใน

บทบาทอาสาสมัครของนักศึกษาในการทำกิจกรรม

รวมกับชมรม มีอิทธิพลทางบวกตอการอาสาสมัคร

อยางยั่งยืน ซึ่งหมายความวา การที่นักศึกษาไดรับ

ประสบการณในการทำกิจกรรมรวมกับชมรมจนสราง

ความเปนตัวตนใหเปนผูอาสาในการทำกิจกรรม

อาสาสมัครรวมกับชมรม อุทิศเวลาใหกับชมรมอยาง

สม่ำเสมอ จะชวยสงเสริมใหนักศึกษา เกิดเจตคติที่ดี

ตอการทำกิจกรรมอาสาสมัครทั้งในปจจุบัน และมี

แนวโนมที่จะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมอาสาสมัคร

ตอไปในอนาคตตลอดจนเขารวมทำกิจกรรม อาสา 

สมัครกับชมรมในทุกขั้นตอนอยางสม่ำเสมอ ซึ่งขอ

คนพบนี้มีความสอดคลองกับผลการวิจัยกับผลการ

วิจัยของกรูปและพิไลวิน (Grube & Piliavin, 2000) 

ที่พบวา การที่อาสาสมัครในสมาคมโรคมะเร็งแหง

สหรัฐอเมริกามี เอกลักษณ ในการแสดงบทบาท

อาสาสมัครรวมกับสมาคมโรคมะเร็งแหงสหรัฐอเมริกา 

สูงขึ้นเทาไร ก็จะสงผลใหชั่วโมงการทำกิจกรรมอาสา 

สมัครกับสมาคมโรคมะเร็งแหงสหรัฐอเมริกาสูงข้ึน

และมีความตั้งใจในการลาออกจากการเปนอาสาสมัคร 

ลดนอยลง นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัยของ

ชารงและคณะ (Charng et al, 1988) ที่พบวา

เอกลักษณในบทบาทอาสาสมัครสงอิทธิพลทางบวก

ตอความตั้งใจของกลุมตัวอยางชาวอเมริกาที่จะบริจาค 

เลือดตอไปในอนาคตใหกับศูนยบริจาคเลือด  

 ความพึงพอใจในกิจกรรมและองคการสง

อิทธิพลทางบวกตอการอาสาสมัครอยางย่ังยืนเชนกัน 

ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยของโอ

โมโตะและสนายเดอร (Omoto & Snyder, 1995) พบ

วาความพึงพอใจสงผลทางบวกถึงชวงระยะเวลาท่ีทำ

กิจกรรมอาสาสมัครของอาสาสมัครในองคการดาน

โรคเอดส  

 แตจากผลการศึกษาของฟนเคลสแตนทและ

คณะ (Finkelstein, 2008; Penner & Finkelstein, 

1998; Finkelstein, Penner & Brannick, 2005) พบ

วามีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับจำนวน

เวลาในการทำกิจกรรมอาสาสมัคร และระยะเวลาที่

เขารวมทำกิจกรรมอาสาสมัคร ถึงแมจะพบความ

สัมพันธกันแตขนาดความสัมพันธคอนขางต่ำ (ไมเกิน 

0.240) และผลการวิจัยของเพ็นเนอรและฟนเค

ลสแตนท (Penner & Finkelstein, 1998) เมื่อนำ

ตัวแปรความพึงพอใจไปศึกษารวมกับตัวแปรอิสระ

อื่นๆ พบวาความพึงพอใจจะไมสงผลถึงระดับการเขา

รวมกิจกรรมอยางตอเน่ือง ซึ่งผลวิจัยครั้งนี้พบวามี

ขนาดอิทธิพลทางตรงจากความพึงพอใจในกิจกรรม

และองคการที่มีตอการอาสาสมัครอยางยั่งยืนมีขนาด

อิทธิพลคอนขางต่ำ (สัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐาน

กลุมรวม เทากับ 0.175) แสดงวาความพึงพอใจใน

กิจกรรมและองคการยังไมเปนตัวแปรสาเหตุที่สำคัญ

ในการอธิบายอาสาสมัครอยางยั่งยืน และในบาง

บริบทอาจไมสามารถใชอธิบายการอาสาสมัครได 
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 การบูรณาการระหวางลักษณะสวนบุคคลและ
ลักษณะของสภาพแวดลอมทางสังคมที่สงผลเอื้อตอ
การไดรับประสบการณในนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 1) การบูรณาการระหวางแรงจูงใจอาสา การ

รับรู เกียรติภูมิขององคการ และการรับรูความ

คาดหวังทางสังคม 

 ผลการวิจัยพบวา การรับรูความคาดหวังทาง

สังคม มีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณในบทบาท

อาสาสมัครแบบเฉพาะ ผานเอกลักษณในบทบาท

อาสาสมัครแบบทั่วไป โดยเอกลักษณในบทบาท

อาสาสมัครแบบท่ัวไปรวมกับแรงจูงใจอาสา และการ

รับรูเกียรติภูมิขององคการ สามารถอธิบายเอกลักษณ 

ในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะไดรอยละ 94 

 อิทธิพลจากการรับรูความคาดหวังทางสังคมที่

มีตอเอกลักษณในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ ผล

การวิจัยครั้งนี้พบวามีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณ

ในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ ผานเอกลักษณใน

บทบาทอาสา สมัครแบบทั่วไป กลาวคือ เมื่อนัก

ศึกษารับรูไดถึงความคาดหวังจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ

กับนักศึกษาใหนักศึกษาใหความสำคัญกับการทำ

กิจกรรมอาสาสมัครจะผลักดันใหนักศึกษาเกิดการทำ

กิจกรรมดานอาสาสมัครจนเกิดเอกลักษณในบทบาท

อาสาสมัครแบบทั่วไปในตัวนักศึกษาขึ้น และเมื่อนัก

ศึกษาเกิดเอกลักษณในบทบาทอาสาสมัครแบบทั่วไป

กับองคการตางๆ แลว จะผลักดันใหนักศึกษาเขารวม

ทำกิจกรรมอาสาสมัครกับชมรมดานอาสาพัฒนา 

เมื่อนักศึกษาไดรับประสบการณในการทำกิจกรรมกับ

ชมรมดานอาสาพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษา จะทำให

เขาเกิดการสรางเอกลักษณในบทบาทอาสาสมัคร

แบบเฉพาะกับชมรมที่ตนเองสังกัดอยู โดยเอกลักษณ

ในบทบาทอาสาสมัครแบบทั่วไปสามารถใชอธิบาย 

เอกลักษณในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะไดสูงสุด 

(สัมประสิทธิ์อิทธิพลคะแนนมาตรฐานเทากับ 0.889) 

ขอคนพบดังกลาวมีความสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ กรูปและพิไลวิน (Grube & Piliavin, 2000) ที่

พบวา การท่ีอาสาสมัครที่ทำกิจกรรมอาสาสมัครกับ

ศูนยมะเร็งแหงชาติสหรัฐอเมริการับรูถึงความคาดหวัง 

จากสังคมในระดับสูงจะสงผลใหอาสาสมัครพยายาม

ทำกิจกรรมอาสาสมัครเพิ่มมากข้ึนจนเกิดเอกลักษณ

ในบทบาทอาสาสมัครแบบทั่วไป ไมระบุวาเปน

องคการใด การเกิดเอกลักษณดังกลาวเปนตัวผลักดัน

ใหอาสาสมัครแสวงหาองคการที่จะทำกิจกรรมรวม

ดวย จนเขามาทำกิจกรรมรวมกับศูนยมะเร็งแหงชาติ

สหรัฐอเมริกา เมื่ออาสาสมัครทำงานกับศูนยเปน

ระยะเวลานาน จะทำใหอาสาสมัครเกิดการสราง

เอกลักษณในการแสดงบทบาทอาสาสมัครกับศูนย

มะเร็งแหงชาติสหรัฐอเมริกาขึ้นเชนกัน  

 อิทธิพลจากแรงจูงใจอาสาท่ีมีตอเอกลักษณ 

ในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ จากการทดสอบ

อิทธิพลทางตรงตอการอาสาสมัครอยางยั่งยืน โดยไม

นำตัวแปรอ่ืนเขามารวมในการอธิบายพบวา แรงจูงใจ

อาสามีอิทธิพลทางตรงตอการอาสาสมัครอยางยั่งยืน 

ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยของ โอ

โมโตะและ สนายเดอร (Omoto & Snyder, 1995) ท่ี

พบวาแรงจูงใจอาสาในภาพรวม มีอิทธิพลทางบวก

โดยตรงตอระยะเวลาการเขารวมกิจกรรมของอาสา 

สมัครชวยดูแลรักษาผูปวยเอดส  

 แตเมื่อนำเอกลักษณในบทบาทอาสาสมัคร

แบบเฉพาะเขามาศึกษารวมดวยพบวา แรงจูงใจ

อาสามีแนวโนมที่จะไมมีอิทธิพลทางตรงตอการอาสา 

สมัครอยางยั่งยืน แตมีเฉพาะอิทธิพลทางออมตอการ

อาสาสมัครอยางยั่งยืนผานเอกลักษณในบทบาท

อาสาสมัครแบบเฉพาะแทน ผลการวิจัยดังกลาว

สนับสนุนความคิดของเพ็นเนอร (Penner, 2002) ท่ี

เสนอไววา แรงจูงใจอาสาจะมีอิทธิพลทางตรงตอการ

สมัครเขารวมทำกิจกรรมอาสาสมัครกับองคการดาน

อาสาพัฒนา เมื่ออาสาสมัครเริ่มเขารวมกิจกรรม

อาสาสมัครไปเปนระยะเวลานานอิทธิพลของแรงจูงใจ

อาสาจะลดนอยลงจนไมมีอิทธิพลทางตรงตอการทำ

กิจกรรมอาสาสมัครตอไป แตจะถูกแทนที่ โดย
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อาสาสมัครจะสรางเอกลักษณในการแสดงบทบาท

อาสาสมัครในชมรม  

 อยางไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี ้ การอธิบาย

เอกลักษณในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ นอก 

จากแรงจูงใจอาสาแลวยังมีการรับรูเกียรติภูมิ ของ

องคการ และเอกลักษณในบทบาทอาสาสมัครแบบ

ทั่วไป ในการศึกษาคร้ังนี้พบวาเอกลักษณในบทบาท

อาสาสมัครแบบทั่วไปมีอิทธิพลทางตรงถึงเอกลักษณ

ในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะในระดับที่สูงมาก 

(คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลคะแนนมาตรฐานเทากับ 

0.889) จึงทำใหพื้นท่ีความแปรปรวนของเอกลักษณ

ในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะเหลืออยูนอยจนทำ

ใหแรงจูงใจอาสา ไมสามารถอธิบายความแปรปรวน

ที่เหลืออยูของเอกลักษณในบทบาทอาสาสมัครแบบ

เฉพาะไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิจัย

ดังกลาวขัดแยงกับขอคนพบของกรูปและพิไลวิน ที่

พบวาแรงจูงใจอาสาใชอธิบายเอกลักษณในบทบาท

อาสาสมัครแบบเฉพาะรวมกับเอกลักษณในบทบาท

อาสาสมัครแบบทั่วไป และการรับรูเกียรติภูมิของ

องคการไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 ความแตกตางดังกลาว สามารถอธิบายไดจาก

ลักษณะของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาที่แตกตาง

กันกัน กลาวคือในกลุมผูใหญที่ศึกษาโดยกรูปและ

พิไลวิน ไดผานประสบการณในการทำกิจกรรมอาสา 

สมัครในหลายๆ องคการ ทำใหสามารถแยกความ

เปนเอกลักษณการเปนอาสาสมัครของตนเองในแบบ

ทั่วไปคือเอกลักษณ ในบทบาทอาสาสมัครที่ทำ

กิจกรรมกับองคการอื่นๆ กับเอกลักษณในบทบาทกับ

องคการที่ศึกษาในงานวิจัยของกรูปพิไลวินไดชัดเจน

มากกวากลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเปน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญยังไมมีประสบ-

การณอยางเปนทางการในการทำกิจกรรมอาสาสมัคร

รวมกันในองคการใดองคการหนึ่งมากอน ทำใหความ

สามารถในการแยกเอกลักษณในบทบาทของตนเอง

ระหวางบทบาทแบบท่ัวไปกับบทบาทท่ีมีกับเฉพาะ

ชมรมที่สังกัดอยูกระทำไดไมชัดเจนเทากับอาสา 

สมัครซึ่งเปนผูใหญที่มีประสบการณการทำกิจกรรม

มากกวา 

 อยางไรก็ตาม เม่ือทำการวิเคราะหเพิ่มเติม

แยกกลุมเพศชายและเพศหญิง พบวาแรงจูงในอาสา

สามารถใชอธิบายเอกลักษณในบทบาทอาสาสมัคร

แบบเฉพาะไดอยางมีนัยสำคัญ แตในเพศหญิงไม

สามารถอธิบายไดอยางมีนัยสำคัญ แสดงวาในเพศ

ชายแรงจูงใจอาสาสมัคร โดยเฉพาะแรงจูงใจดาน

ความตองการใหตนเองเปนที่ยอมรับของสังคม และ

แรงจูงใจดานความตองการในการพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง เปนปจจัยที่สงผลใหเขารวมกิจกรรม

อยางสม่ำเสมอจนสรางเอกลักษณของตนเองในการ

ทำกิจกรรมอาสาสมัครกับชมรม แตในเพศหญิง

ปจจัยแรงจูงใจไมไดสงผลตอการสรางเอกลักษณใน

บทบาทอาสาสมัครกับชมรมที่สังกัด 

 อิทธิพลจากการรับรูเกียรติภูมิขององคการท่ีมี

ตอเอกลักษณในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ ผล

การวิจัยครั้งนี้พบวามีอิทธิพลทางบวกอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลการวิจัย

ของ กรูปกับพิไลวิน (Grube & Piliavin, 2000) แต

พบวาขนาดสัมประสิทธิ์ อิทธิพลอยู ในระดับต่ำ 

(สัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐาน เทากับ 0.099) และ

พบวาในความเปนจริงแลวขนาดสัมประสิทธิ์ดังกลาว

มีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญเฉพาะในกลุมเพศหญิง

เทานั้น แสดงในผูหญิงการรับรูถึงชื่อเสียงของชมรม

วามีความเดนกวาชมรมอื่นๆ จะสวนสงเสริมใหผูหญิง 

เขารวมกิจกรรมอยางสม่ำเสมอจนสรางเอกลักษณ

ของตนเองในการทำกิจกรรมอาสาสมัครกับชมรม แต

อิทธิพลดังกลาวไมพบความมีนัยสำคัญทางสถิติ ใน

กลุมเพศชาย ซึ่งอาจจะเปนเหตุผลเดียวกับอิทธิพล 

จากแรงจูงใจอาสาที่มีตอเอกลักษณในบทบาทอาสา 

สมัครแบบเฉพาะ เนื่องจากเปนทั้งสองตัวแปรเปน

ตัวแปรในการอธิบายเอกลักษณในบทบาทอาสาสมัคร

แบบเฉพาะ รวมกับเอกลักษณในบทบาทอาสาสมัคร
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แบบทั่วไปเหมือนกัน 

 2) การบูรณาการระหวาง บุคลิกภาพชอบ

ชวยเหลือแบบพุทธ กับความพึงพอใจในกิจกรรมและ

องคการที่มีตอการอาสาสมัครอยางยั่งยืน  

 ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา บุคลิกภาพชอบ

ชวยเหลือแบบพุทธมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจ 

ในกิจกรรมและองคการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยขนาดอิทธิพลอยูในระดับปานกลาง 

(สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.430) ผลการวิจัย

ดังกลาวหมายความวา ผูที่มีความเมตตากรุณาตอผูอื่น 

เปนผูที่ถือหลักมุทิตา มีความยินดีกับความสำเร็จของ

ผูอื่น และมีใจเปนกลางในการตัดสินปญหาตางๆ ใน

ชีวิต จะชวยสงเสริมในนักศึกษาใหนักศึกษาเขารวม

ทำกิจกรรมและมีประสบการณในการทำกิจกรรมรวม

กับชมรม และมีจิตที่คิดดีคิดบวกตอประสบการณที่

ตนเองไดรับ ผลการศึกษาดังกลาวมีความสอดคลอง

กับผลการศึกษาของโอโมโตะและสนายเดอร (Omoto 

& Snyder, 1995) ซึ่งศึกษากับอาสาสมัครจาก

องคการชวยเหลือผูปวยโรคเอดสพบวา ขนาด

สัมประสิทธิ์อิทธิพลของบุคลิกภาพชอบชวยเหลือตาม

แนวคิดตะวันตกกับความพึงพอใจในกิจกรรมและ

องคการอยูระหวาง 0.410 ถึง 0.470  

 

 อิทธิพลทางตรงจากสภาพแวดลอมทางสังคม
และลักษณะสวนบุคคลที่สงผลทางตรงตอการอาสา 
สมัครอยางยั่งยืน 
 อิทธิพลทางตรงจากสนับสนุนทางสังคมที่มีตอ

การอาสาสมัครอยางยั่งยืน พบวา ขนาดอิทธิพล

คะแนนมาตรฐานเทากับ 0.356 อยูในระดับปานกลาง

คอนขางต่ำ แตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่นๆ ที่ใช

อธิบายการอาสาสมัครอยางยั่งยืนพบวา เปนตัวแปร

ที่มีความสำคัญใกลเคียงกับเอกลักษณในบทบาท

อาสาสมัครแบบเฉพาะ แสดงวาการสนับสนุนทาง

สังคมเปนตัวแปรสำคัญในการอธิบายการอาสาสมัคร

อยางยั่งยืน 

 การวิจัยคร้ังนี้กับผลการวิจัยของโอโมโตะและ

สนายเดอร (Omoto & Snyder, 1995) มีความสอด 

คลองกัน สำหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยผลการวิจัยของ 

โอโมโตะและสนายเดอรพบวามีขนาดอิทธิพลคะแนน

มาตรฐานเทากับ 0.270 เมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัย

ครั้งน้ีพบวามีทิศทางท่ีเปนบวกเชนเดียวกัน แตผล

การวิจัยครั้งนี้จะมีขนาดอิทธิพลที่สูงกวา (0.356) ซึ่ง

อาจเปนเพราะบริบทการทำกิจกรรมท่ีแตกตางกัน 

เน่ืองจากในการศึกษาของโอโมโตะและสนายเดอร

ศึกษากับองคการเอกชนท่ีรัฐบาลสหรัฐใหการสนับ 

สนุนการทำกิจกรรมอยางเต็มที่มาเปนระยะเวลานาน

จนกลายเปนเรื่องธรรมดาในสังคมแตในบริบทสถาบัน

อุดมศึกษาของไทย ทรัพยากรการทำกิจกรรมอาสา 

สมัครของนักศึกษาคอนขางจำกัด การดำเนินกิจกรรม 

ใด จึงตองการการสนับสนุนอีกมาก ซึ่งจะสงผล 

กระทบตอการทำกิจกรรมอาสาสมัครของอาสาสมัคร

สูงกวาในสหรัฐอเมริกา และอาสาสมัครเปนผูใหญ

ความตองการการไดรับการสนับสนุนในดานจิตพิสัย

อาจจะไมสูงเทากับกลุมวัยรุน ทำใหอิทธิพลการสนับ 

สนุนทางสังคมที่สงผลถึงการอาสาสมัครอยางยั่งยืน

โดยรวมแลวในผูใหญจึงไมเขมขนเทากับวัยรุน  

 อิทธิพลจากบุคลิกภาพชอบชวยเหลือแบบพุทธ 

ที่มีตอการอาสาสมัครอยางยั่งยืน พบวามีอิทธิพลทาง

ทางตรงและทางออมตอการอาสา สมัครอยางย่ังยืน 

โดยอิทธิพลทางออมน้ันสงผานความพึงพอใจใน

กิจกรรมและองคการ เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลทาง

ตรงแลวพบวาเทากับ 0.115 มีความสำคัญเปนอันดับ

สุดทายจากตัวแปรอธิบายการอาสาสมัครอยางยั่งยืน 

แตเมื่อนำไปรวมกับคาอิทธิพลทางออม (สัมประสิทธิ์

คะแนนมาตรฐานเทากับ 0.075) แลวพบวาขนาด

อิทธิพลรวมเทากับ 0.190 กลายเปนวามีความสำคัญ

ในการอธิบายสูงกวาความพึงพอใจในกิจกรรมและ

องคการ แตความสำคัญยังนอยกวา เอกลักษณใน

บทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ และการสนับสนุนทาง

สังคม (สัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานเทากับ 0.366 
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และ 0.356 ตามลำดับ) จากผลวิจัยดังกลาวแสดง

ลักษณะอิทธิพลท่ีมีคุณลักษณะพิเศษของบุคลิกภาพ

ชอบชวยเหลือแบบพุทธเน่ืองจากการที่บุคคลมี

บุคลิกภาพชอบชวยเหลือ กลาวคือเปนที่มีความเมตตา 

กรุณาตอผูอื่น เปนผูที่ถือหลักมุทิตา มีความยินดีกับ

ความสำเร็จของผูอื่น และมีใจเปนกลางในการตัดสิน

ปญหาตางๆ ในชีวิต จะชวยสงเสริมใหนักศึกษาเปนผู

มีเจตคติที่ดีตอการอาสาสมัครอยางยั่งยืน และทำ

กิจกรรมกับชมรมอยางสม่ำเสมอ และยังกระตุนใหนัก

ศึกษาเขารวมและมีประสบการณในการทำกิจกรรม

กับชมรม โดยมีจิตที่คิดดีคิดบวกกับประสบการณที่

ตนเองไดรับ ซึ่งความคิดดังกลาวจะชวยสงเสริมใหนัก

ศึกษามีเจตคติที่ดีตอการอาสาสมัครอยางยั่งยืน และ

ทำกิจกรรมกับชมรมอยางสม่ำเสมอดวยอีกทางหน่ึง 

ผลการศึกษาครั้งนี้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากผล

การศึกษาที่ผานมาไมเคยมีขอคนพบที่วาบุคลิกภาพ

ชอบชวยเหลือสามารถมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทาง

ออมไปควบคูกัน มีแตผลการศึกษาท่ีพบวาบุคลิกภาพ 

ชอบชวยเหลือมีอิทธิพลทางออม (Omoto & Snyder, 

1995) หรือมีอิทธิพลทางตรง (Penner; & Finkelstein, 

1998; Finkelstein, Penner & Brannick, 2005;  

คมนา วัชรธานินทร, 2546) ตอการอาสาสมัครอยาง

ยั่งยืน 

 

ขอเสนอแนะ 
 จุดมุงหมายหลักของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา

ลักษณะความสัมพันธเชิงโครงสรางในการอธิบาย

สาเหตุของการอาสาสมัครอยางยั่งยืนของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี โดยใชแนวคิดหนาที่เปนกรอบการ

วิจัย จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย

ดังกลาว ผูวิจัยไดใหขอเสนอและในแงของการนำผล

การวิจัยไปใชประโยชน และขอเสนอแนะในการวิจัย

ตอไป ดังนี้ 

 ขอเสนอแนะในการนำไปใช 
 จากการศึกษานี้พบวา หนวยของสังคมที่มี

สวนสงเสริมใหนักศึกษาเปนอาสาสมัครกับชมรมและ

สังคมในอนาคตอยางยั่งยืนยาวนานนั้นประกอบดวย 

3 หนวยหลัก คือ  1) สมาชิกรวมชมรม ซ่ึงประกอบ

ดวย กลุมนักศึกษาดวยกันเองและอาจารยที่ปรึกษา 

กลุมเพ่ือนสนิท  2) กลุมผูบริหารในระดับมหาวิทยาลัย 

และ 3) กลุมผูปกครอง โดยแตละหนวยควรมีขอ

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. กลุมนักศึกษาซึ่งเปนเพื่อนรวมชมรมและ

อาจารยที่ปรึกษา สามารถชวยสงเสริมใหนักศึกษา

เขารวมกิจกรรมอยางสม่ำเสมอและมีเจตคติที่ดีตอ

การอาสาสมัครอยางยั่งยืนได โดยพยายามสราง

ความพึงพอใจในการทำกิจกรรมรวมกับชมรมโดย 

นักศึกษาดวยกันเองและอาจารยที่ปรึกษาชมรมควร

ปฏิบัติตนเปนกัลยาณมิตรที่ดีในการทำกิจกรรมรวม

กันระหวางนักศึกษา คอยชวยเหลือเกื้อกูลในการ

ทำงานของนักศึกษาในชมรม สมาชิกชมรม อาจารย

ที่ปรึกษา และผูบริหารมหาวิทยาลัย ควรมีการสนับสนุน 

ทั้งทางดานวัตถุอุปกรณ ดานงบประมาณที่เพียงพอ

ตอการทำกิจกรรมอาสาพัฒนา การใหขอมูลขาวสาร

ที่เพียงพอและทั่วถึงแกสมาชิกภายในชมรม ควรให

กำลังใจในการทำกิจกรรม และคอยแสดงใหเห็นวา

การทำกิจกรรมของชมรมมีประโยชนแกสังคม ซ่ึง

กลุมผูปกครองสามารถทำไดโดยการใหรางวัล การ

ติดตามขาวสารและคอยซักถามถึงความกาวหนาใน

การทำกิจกรรม สำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยสามารถ 

ทำไดโดยการประกาศใหทราบกิจกรรมของนักศึกษาที่

ทำประโยชนใหกับสังคมใหทราบทั่วกันในมหาวิทยาลัย 

การใหเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติของผูทำกิจกรรม

อาสาพัฒนา 

 2. กลวิธีในการสรางความพึงพอใจในการทำ

กิจกรรมแกนักศึกษา คณะกรรมการชมรม ควรมี

กลวิธีในการพัฒนานักศึกษาใหมีบุคลิกภาพพื้นฐานที่

ชอบชวยเหลือผูอื่น เนื่องจากนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพ 

ชอบชวยเหลือน้ันเม่ือเขามาทำกิจกรรมในชมรมแลว

มีแนวโนมที่จะมีความพึงพอใจในการทำกิจกรรมรวม
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กับชมรมในระดับสูง ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษามีเจตคติ

ที่ดีตอการทำกิจกรรมอาสาสมัครและทำกิจกรรม

อาสาสมัครอยางสม่ำเสมอดวย 

 3. กลุมเพื่อนสนิท และผูปกครองควรแสดง

ความคาดหวังกับตัวนักศึกษา ใหความสำคัญกับการ

ทำกิจกรรมอาสาพัฒนา โดยผานการสนทนาอยางไม

เปนทางการ การแสดงออกวาการทำกิจกรรมอาสา 

สมัครมีความสำคัญกับตัวนักศึกษาเอง ควรท่ีจะทำ

กิจกรรมอยางตอเนื่องไมควรเลิกกลางคัน การให

กำลังใจ แสดงถึงความคาดหวังดังกลาวจะคอยกระตุน 

ใหนักศึกษาผลักดันตนเองใหทำกิจกรรมอยางตอ

เนื่องจนบมเพาะสรางเอกลักษณในการทำกิจกรรม

อาสาสมัครของตนเอง และผลักดันตนเองใหเขารวม

กิจกรรมกับชมรมอาสาสมัครและบมเพาะเอกลักษณ

ในบทบาทอาสาสมัครกับชมรมตอไป ซึ่งจะทำใหนัก

ศึกษามีแนวโนมเขารวมกิจกรรมกับชมรมในระดับสูง

และมีเจตคติที่ดีตอการทำกิจกรรมอาสาสมัครอยาง

ตอเนื่องตอไป 

 4. คณะกรรมการชมรมควรหากลวิธีในการ

จูงใจนักศึกษาหรือสมาชิกชมรมที่เขารวมกับชมรมไม

นานนัก โดยการจูงใจนั้นควรตองใหตรงกับความ

ตองการ เปาหมายในการทำกิจกรรมชมรมของ

สมาชิกแตละคน ในการวิจัยครั้งนี้สามารถชี้แนวทาง

ไดวา เปาหมายที่สำคัญที่ควรใหความสำคัญในการ

จูงใจเปนหลักคือ เปาหมายดานการพัฒนาศักยภาพ

ดานการทำงานรวมกับผูอื่นของนักศึกษา การเรียนรู

สิ่งใหมๆ จากการทำงานรวมกับผูอื่น เปาหมายที่นัก

ศึกษาตองการใหตนเองเปนท่ียอมรับของสังคม และ

เปาหมายที่ตองการชวยเหลือผูอื่นโดยไมหวังสิ่งตอบ

แทนใดๆ โดยกิจกรรมน้ีควรเนนที่เพศชายกอน เนื่อง 

จากการสรางแรงจูงใจดังกลาวมีแนวโนมที่จะใชไดผล

กับเพศชายมากกวาเพศหญิง นอกจากน้ีควรมีการ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับความสำเร็จของชมรม พยายาม 

ชูประเด็นใหเห็นวาการเปนสมาชิกของชมรมแลวทำ

ใหนักศึกษามีความภูมิใจในเรื่องใดบาง โดยกิจกรรมนี้

ควรเนนที่เพศหญิงกอน เน่ืองจากการประชาสัมพันธ 

ดังกลาวมีแนวโนมที่จะใชไดผลกับเพศหญิงมากกวา

เพศชาย 

 5. การสงเสริมผลักดันใหนักศึกษาเขารวม

กิจกรรมกับชมรมน้ันเปนหนาที่หลักของนักศึกษารุน

พี่ ที่สังกัดชมรมดานอาสาพัฒนาและนักกิจการนัก

ศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย ควรตองหากลวิธีในการ

สื่อสารทำความเขาใจกับนักศึกษาที่มีประสบการณใน

การทำกิจกรรมอาสาสมัครจนมีคุณลักษณะที่เปนผู

อาสาสมัครอยูในสายเลือด ใหเขารวมทำกิจกรรม

ดานอาสาพัฒนา เพื่อที่นักศึกษากลุมดังกลาวเมื่อเขา

รวมกิจกรรมอาสาพัฒนากับชมรม จะมีแนวโนมใน

การพัฒนาเอกลักษณในบทบาทอาสาสมัครกับชมรม

ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นดวย 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ในการวิจัยครั้งนี้พบวา ตัวแปรที่ใชอธิบาย 

การอาสาสมัครอยางยั่งยืน สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของการอาสาสมัครอยางยั่งยืนไดรอยละ 

67.8 แตเมื่อแยกวิเคราะหตัวแปรตาม เฉพาะความถี่

ในการเขารวมกิจกรรมตัวแปรที่ใชอธิบายนั้นอธิบาย

ความแปรปรวนของความถ่ีในการเขารวมกิจกรรมได

เพียงรอยละ 19.8 เทานั้น แสดงวายังมีตัวแปรอื่นๆ 

อีกที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของความถี่ใน

การเขารวมกิจกรรม ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ยังไมไดนำมา

ศึกษา เชน ตัวแปรในกลุมทฤษฎีตนไมจริยธรรม 

(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541) ซ่ึงจากผลการวิจัย

ของคมนา วัชรธานินท (2546) พบวาสามารถนำมา

อธิบายพฤติกรรมการอาสาพัฒนาในกลุมนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีไดเปนอยางดี ดังนั้นในการวิจัยครั้ง

ตอไปควรมีการพิจารณานำตัวแปรสาเหตุจากกลุม

ทฤษฎีตนไมจริยธรรมมาอธิบายรวมดวย 

 2. จากผลการศึกษาในครั้งน้ีพบวาในบาง

ตัวแปรคือ แรงจูงใจอาสาไมพบความสัมพันธทั้งกับ

ตัวแปรอาสาสมัครอยางยั่งยืน และเอกลักษณใน
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บทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ

เพ็นเนอร (Penner, 2002) ที่วาเมื่อบุคคลเขารวมทำ

กิจกรรมอาสาสมัครเปนระยะเวลานาน อิทธิพลของ

แรงจูงใจอาสาจะลดนอยลง แตจะถูกแทนที่ โดย

เอกลักษณในบทบาทอาสาสมัครแทน ดังน้ันหาก

ตองการทำความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ 

และพัฒนาการของความสัมพันธในการอธิบายการ

อาสาสมัครอยางลึกซึ้งมากกวานี้ ควรศึกษาแบบระยะ

ยาว เพ่ือใหเห็นถึงกระบวนการและการพัฒนาของ

การอาสาสมัครอยางยั่งยืนตั้งแตการเร่ิมเขามาเปน

อาสาสมัครจนกลายเปนอาสาสมัครที่ทำกิจกรรม

อาสาสมัครอยางยั่งยืน 

 3. ผลการศึกษาคร้ังนี้เปนจุดเร่ิมตนของการ

ใชแนวคิดหนาที่ในการอธิบายการอาสาสมัครอยาง

ยั่งยืน ซึ่งงานวิจัยในประเทศไทยมีงานประเภทนี้

คอนขางนอย นอกจากงานวิจัยนี้แลวยังมีอีกหนึ่งงาน

วิจัยคืองานวิจัยของคมนา วัชรธานินท (2546) ซึ่ง

ทั้งสองงานไดใชตัวแปรในการอธิบายสาเหตุที่คอนขาง 

แตกตางกัน ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการ

ศึกษาการอาสาสมัครอยางย่ังยืนในกลุมอาสาสมัคร

กลุมอื่นๆ ที่สังคมมีความตองการอาสาสมัครในระดับ

สูง เชน อาสาสมัครดูแลผูปวยโรคเอดส บานพักคน

ชรา โรงพยาบาล เปนตน  
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