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ปองสุ ข ศรีช ัย. (2559). การศึก ษาการเปลีย่ นแปลงและความสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุ ของตัว แปรใน
กระบวนการทากิจกรรมอาสาของนักศึกษามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
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การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาว่ามีการเปลีย่ นแปลงไปตามช่วงเวลาระหว่างการทา
กิจกรรมอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหรือไม่ อย่างไร ของตัวแปรใน
กระบวนการทากิจกรรมอาสา ซึ่งได้แก่ตวั แปร แรงจูงใจอาสา การสนับสนุ นทางสังคม พฤติกรรม
อาสา ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา และเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม 2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างตัวแปรในกระบวนการทากิจกรรมอาสาทีว่ ดั เหลื่อมเวลากัน และ 3)
เพื่อศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการทากิจกรรมอาสาตัง้ แต่ระยะนาเข้าสู่
การอาสาจนถึงระยะผลของการอาสาของนั ก ศึก ษามหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในปี การศึกษา 2556
ทีเ่ ป็ นสมาชิกของชมรมทีบ่ ริการชุมชนหรือทาประโยชน์ต่อส่วนรวม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขัน้ ตอน จานวน 152 คน เก็บข้อมูลซ้าจานวน 4 ครัง้ ใช้เครื่องมือวัดซึง่ เป็ นแบบสอบถามจานวน 5
ฉบับ วัดชุดเดิมกับกลุ่มตัวอย่างคนเดิม โดยใช้ระยะเวลาเป็ นตัวแบ่งช่วง รวมใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทัง้ สิน้ 8 เดือน (ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้สถิติบรรยาย แบบจาลองโค้งพัฒนาการที่มตี วั แปรแฝง (Latent growth curve model) และการ
วิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling)
ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
1) แบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในทุก
ตัว แปร โดยในช่ ว งระหว่ า งการท ากิจ กรรมอาสานั ้น พบว่ า การสนั บ สนุ น ทางสัง คมไม่ ม ีก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ แรงจูงใจอาสาและความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา
มีก ารเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติ ส่ วนพฤติก รรมอาสาและเจตคติต่ อ การท า
ประโยชน์เพื่อสังคมมีการเปลีย่ นแปลงในลักษณะที่เพิม่ ขึน้ และลดลงไม่ต่างกัน 2) พบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุแบบเหลื่อมเวลาในลักษณะที่ตวั แปรเชิงเหตุบางตัวในกระบวนการทากิจกรรมอาสาทีว่ ดั
ในครัง้ ก่อนมีอิทธิพ ลทางบวกต่อตัวแปรเชิงผลในกระบวนการทากิจกรรมอาสาที่วดั ในครัง้ ถัดมา
ตัวแปรเชิงผลบางตัวในการวัดครัง้ ก่อนมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรเชิงเหตุในการวัดครัง้ ถัดมา และพบใน
เกือ บทุก ตัวแปรว่ามีค วามสัมพัน ธ์ข้ามช่ว งเวลาภายในตัว แปรเดียวกันเอง และ 3) แบบจาลอง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการทากิจกรรมอาสามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หลังจากปรับแบบจาลองแล้ว โดยไม่พบอิทธิพลจากระยะนาเข้าสู่การอาสาไปยังระยะประสบการณ์
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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.
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ประกาศคุณูปการ
ปริญ ญานิพ นธ์ฉ บับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็ นเพราะได้รบั การช่วยเหลือ สนับสนุ น
และความเมตตาจากบุคคลหลายฝ่ ายดังต่อไปนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย์ ดร.น าชัย ศุ ภ ฤกษ์ ชยั สกุ ล และรองศาสตราจารย์ ดร.
รัต ติกรณ์ จงวิศ าล อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญ ญานิพนธ์ ที่กรุณ าให้ความช่วยเหลือ ค าปรึกษาต่างๆ
ตลอดจนช่วยให้คะแนะนา ในการตรวจทาน แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการทาปริญญานิพนธ์
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ซง่ึ ได้แก่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่ นกนก
วงค์ปิ่นเพ็ชร์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ทีใ่ ห้ความเห็นและคาแนะนาต่าง ๆ อัน
เป็ นประโยชน์ต่อปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์งามตา วนินทานนท์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์
ชัววัลลี อาจารย์ ดร. พรรณี บุญประกอบ อาจารย์ ดร. จารุวรรณ สกุลคู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
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ั นา รองศาสตราจารย์ ดร. สิรโิ ฉม พิเชษฐบุญเกียรติ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
พีระ จูน้อยสุวรรณ ที่กรุณ าเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวัด ปริญ ญานิพนธ์ ตลอดจนให้
คาแนะนาทีม่ คี ุณค่ายิง่
ขอขอบพระคุณคณาจารย์สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านทีไ่ ด้สอน และให้ความรูแ้ ก่
ผู้วจิ ยั ตลอดระยะเวลาที่ศึก ษา และขอขอบคุ ณ กัลยาณมิต รทุกท่ านทัง้ เพื่อ นร่วมรุ่นปริญ ญาเอก
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์รุ่น 7 ที่ร่วมพบเจอ แลกเปลีย่ นประสบการณ์กาลังใจซึง่ กันและ
กัน เสมอ รวมถึงรุ่น พี่ รุ่น น้ อ งร่ว มสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ เพื่อ นร่ว มงานในมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้น ที่เชีย งราย รวมทัง้ ทุ กก าลังใจจากบุค คลรอบข้างที่ค อยให้
คาปรึกษา และให้กาลังใจด้วยดีเสมอมา
ท้ายที่สุดแห่งความสาเร็จในการศึกษาครัง้ นี้ ขอกราบขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวอันเป็ น
ทีร่ กั ซึง่ คอยห่วงใย เป็ นบุคคลทีใ่ ห้กาลังใจกับผู้วจิ ยั ตลอดมาอย่างไม่มเี งื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นคุณพ่อ
คุณแม่ ตลอดจนน้องสาวของผูว้ จิ ยั ซึง่ มีส่วนสนับสนุนทาให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จด้วยดี
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
การดาเนินชีวติ ของเยาวชนในยุคโลกาภิวตั น์ ทแ่ี วดล้อมไปด้วยกระแสการพัฒนาจากเคย
เป็ นสังคมที่สงบร่มเย็นด้วยศาสนาและวัฒนธรรมไทยกลายเป็ นสังคมทุนนิยม เป็ นสังคมแห่งการ
บริโภคผลผลิตทางอุตสาหกรรม มีการสื่อสารทีไ่ ร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งผ่านเทคโนโลยี
ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพสูงได้ในเวลาอัน สัน้ เกิด การเสื่อ มถอยของค่ านิ ย มไทยจากการรับ วัฒ นธรรม
ต่างชาติ การดารงชีวติ จากเดิมทีม่ คี วามเรียบง่าย ประนีประนอม ช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน (Collectivism) กลายมาเป็ นเยาวชนทีใ่ ช้ชวี ติ แบบปั จเจกบุคคล (Individualism) แก่งแย่ง
แข่งขันกันมากขึน้ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม เบียดบังเอาแต่ได้ (ปริญญา ฤกษ์อรุณ.
2548: 2; อมรา รอดดารา. 2549: 172; คณะอนุ ก รรมการเฉพาะกิจอ านวยการหลัก สูต รเยาวชน
อาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ. 2553) ทัง้ นี้มกี ารศึกษาพบว่าเยาวชนไทยขาดความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างชัดเจนแต่ กลับมีค วามต้อ งการที่มุ่งเน้ นผลประโยชน์ ส่วนตนและมีความประสงค์ท่จี ะ
ประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจการเงินเป็ นส่วนใหญ่ (จรรยา เศรษฐบุตร; อัญชลี วรางค์รตั น์ ; และ
จิรกิต บุญชัยวัฒนา. 2541) มีการเลียนแบบและการแสดงออกไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมและไม่
สร้างสรรค์ เช่น ขาดการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมผี ล ขาดความอดทน ขาดความซื่อ สัตย์ อีกทัง้
พฤติกรรมที่สงั คมไทยคาดหวัง เช่น การจุนเจือ การช่วยเหลือกัน การเผื่อแผ่แบ่งปั นประโยชน์เพื่อ
ผู้อ่นื การมีคุณธรรม การให้อภัย รวมถึงการแสดงจิตสานึกของคนที่มจี ติ ใจเสียสละสร้างสรรค์งาน
เพื่อส่วนรวมน้อย เยาวชนจานวนมากตัง้ เป้ าหมายและต้องการเห็นตนเองประสบความสาเร็จแต่ม ี
ส่วนร่วมกับสังคมรอบตัวน้อยลง คานึงถึงประโยชน์ท่ตี นมีส่วนได้หรือเสียมากกว่าที่จะรูจ้ กั การเป็ น
ผู้ใ ห้ ขาดทัก ษะการใช้ ก ารชี ว ิต ร่ว มกับ สัง คมอย่ า งมีค วามสุ ข ส่ ว นนิ ส ิต นั ก ศึก ษาที่ถือ ว่ า เป็ น
ปั ญ ญาชนของประเทศก็มรี ะดับคุ ณ ธรรมระดับบุค คลที่มุ่งความสาเร็จของส่ วนรวมที่ยงั ไม่สูงนัก
(สุวมิ ล ว่องวาณิช; และ นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2543: 200; โกวิทย์ พวงงาม. 2550) ลักษณะเหล่านี้
ล้ว นแสดงให้เห็น ถึงวิก ฤตเยาวชนไทยที่สูญ เสีย ภาวะทางจิต ใจอย่างเห็น ได้ชดั เจนในด้านการ
คานึงถึงส่วนรวม การแสดงความเอือ้ เฟื้ อ การช่วยเหลือสังคม การช่วยเหลือผูอ้ ่นื อย่างเต็มใจโดยไม่
หวังรางวัลหรือ ผลตอบแทนใดๆ หรือ อาจเรียกพฤติกรรมเช่นนี้ ว่ามีลกั ษณะของพฤติกรรมอาสา
(Volunteer Behaviors)
พฤติก รรมอาสาหรือ การอาสาสมัค ร (Volunteering) นัน้ ถือ ได้ว่ าเป็ น รูป แบบหนึ่ งของ
พฤติกรรมเอื้อสังคม (Prosocial behavior) ทัง้ นี้พฤติกรรมเอื้อสังคม หมายถึงการกระทาทีต่ งั ้ ใจทีจ่ ะ
ช่วยหรือเป็ นประโยชน์กบั บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลโดยไม่ได้หวังรางวัลภายนอก เป็ น พฤติกรรมที่
เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื หรือทาให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในทางบวก เกิดขึน้ ได้หลายรูปแบบ เช่น การ
ช่ ว ยเหลือ การแบ่ ง ปั น การปลอบโยน หรือ การให้ ค วามร่ ว มมือ (Deaux; et al. 1993: 310;
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อรพินทร์ ชูชม; สุภาพร ธนะชานันท์; & ทัศนา ทองภักดี. 2554:20) โดยที่การทางานอาสาจะ
ช่วยเสริมสร้างให้สงั คมเป็ นสังคมที่สงบสุข เป็ นสังคมทีป่ ระกอบไปด้วยบุคคลทีม่ คี ุณธรรม เป็ นการ
สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงของชุมชน (Snyder; & Omoto. 2007: 952-953) สร้างความสามัคคีใน
สังคม ทาให้คนเกิดความรูส้ กึ ถึงความเป็ นส่วนหนึ่งในชุมชน ซึง่ การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมอาสา
นัน้ จะยังประโยชน์ให้กบั ตัวผูท้ ่เี ป็ นอาสาสมัครเองและสังคมเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากกระบวนการของ
การอาสาหรือ การทากิจกรรมอาสาสมัค รซึ่งเป็ น การยอมสละตนเพื่อ รับใช้และช่ว ยเหลือ ผู้อ่ืน ที่
ประสบกับ ความทุก ข์ยากล าบาก หรือ ช่วยเหลือแก้ไขวิกฤติปั ญ หาของสังคมนัน้ จะท าให้ ผู้เป็ น
อาสาสมัครได้เรียนรูต้ ่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ รอบตัวอย่างละเอียดอ่อนมากขึน้ สัมผัสความจริง เชื่อมโยง เห็น
เหตุและปั จจัยของความสุขและความทุกข์ กิจกรรมอาสาสมัครจึงเป็ นกระบวนการทีช่ ่วยให้ผเู้ รียนได้
ขัดเกลาตนเอง เรียนรูภ้ ายในและเกิดปั ญญาได้ (ศูนย์คุณธรรม. 2551) นอกจากนัน้ ผลดีท่เี กิดขึน้
ต่อตัวผูเ้ ป็ นอาสาสมัครทัง้ ทางด้านสังคมและด้านจิตใจอื่นๆ ก็ยงั มีอกี ได้แก่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ดีข้นึ เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึน้ การเข้ากับสังคมได้เพิม่ ขึ้น มีพฒ
ั นาการในด้านทักษะชีวติ เกิด
เครือข่ายทางสังคม มีค วามใส่ใจในสังคม สุขภาพกายและจิต ที่ดี ลดความตึงเครียดทางอารมณ์
ส่งเสริมพัฒนาการทางศีลธรรม เพิม่ แนวโน้ มการมีพฤติกรรมรับผิดชอบ (Moore; & Allen. 1996:
242; Johnson; et al. 1998; Astin; Sax; & Avalos. 1999; Wilson. 2000; Snyder; & Omoto.
2008) และการทางานอาสาระหว่างในช่วงวัยรุ่นมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมที่เป็ นปั ญ หา
การกระทาอาชญากรรมหรือการทาผิดกฎหมาย ช่วยลดการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการตัง้ ครรภ์
ก่อนวัยอันควร การลาออกจากโรงเรียน ถูกพักการเรียน (Moore; & Allen. 1996: 242; Uggen; &
Janikula. 1999; Wilson. 2000; Schmidt; Shumow; & Kackar. 2006) นอกจากนั ้น อัล เลนและ
คณะ (Allen; et al. 1997) ศึกษาพบว่าวัยรุ่นที่มสี ่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครของชุมชนแสดงให้
เห็นว่ามีการปรับตัวในระยะยาวที่ดขี น้ึ กว่าวัยรุ่นที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม การที่วยั รุ่นได้ทากิจกรรมใน
ช่วงเวลาว่างจะช่วยให้เกิดผลด้านบวกต่ อพัฒ นาการและการเจริญ เติบโตได้ โดยในระหว่างที่ทา
กิจกรรมนัน้ วัยรุน่ จะมีการสารวจอัตลักษณ์ แรงจูงใจภายใน ความคิดริเริม่ และการพัฒนาทักษะ ทัง้ นี้
ขึน้ กับความยังยื
่ นในกิจกรรมทีเ่ ลือก การให้ความหมายและประสบการณ์ความสนใจ (Sharp; et al.
2006: 359)
มหาวิทยาลัยถือเป็ นสถาบันทีม่ หี น้าทีใ่ นการให้ความรูต้ ่างๆ แก่เยาวชนซึง่ ถือว่าอยู่ในช่วง
สาคัญ ของชีวติ เนื่อ งจากช่วงการเป็ นนักศึกษานี้ถือ เป็ นช่ว งเปลี่ยนผ่ านจากวัยรุ่นเข้าสู่การเป็ น
ผู้ใหญ่ มีงานพัฒ นาการ (Development task) ประจ าวัย ในด้านความรับ ผิด ชอบต่ อ ตัว เอง การ
ตัดสินใจโดยอิสระ การหางานทา การเตรียมตัวเพื่อสร้างครอบครัว การสร้างและรักษาความสัมพันธ์
ที่ดกี บั ผู้อ่นื การสร้างมิตรภาพ เป็ นต้น (Ceyhan; & Ceyhan. 2011) หน้าที่ของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนามนุ ษย์เพื่อที่จะสามารถอยู่และธารงสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ แนวทางหนึ่งคือให้
ผู้เรีย นตระหนัก ในความส าคัญ ของการอยู่ร่ว มกับ กลุ่ ม การปฏิบ ัติต นให้ส อดคล้อ งกับ วินัยหรือ
กฎเกณฑ์ของสังคม รูจ้ กั เสียสละและเสียเสรีภาพส่วนบุคคลในบางส่วนเพื่อเสรีภาพของสังคม สร้าง
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ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัตสิ ่วนรวม สร้างความสานึกทีจ่ ะสร้างสรรค์สงั คมให้
น่ าอยู่และเป็ นสังคมที่มบี รรยากาศของความร่วมมือ น้ าใจ และอุดมการณ์ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ
อยุธยา. 2530: 122) การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงต้องดาเนินการทัง้ การเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรูท้ างวิชาการ/วิชาชีพ และสนับสนุ นการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มคี ุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ มีคุณภาพ และสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
(สุ รยิ า เสถีย รกิจอ าไพ. 2551: 2) ซึ่งตามกรอบแผนอุ ดมศึก ษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 พ.ศ.2565) ที่มุ่งยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ท่มี ีคุณภาพ
และมีสมรรถนะสากล สามารถเรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ ในสังคมและปรับตัวสาหรับงานทีเ่ กิดขึน้ ตลอดชีวติ
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552: 30) นัน้ ได้วางแนวทางการพัฒนาเยาวชน นักศึกษา
คือ อุดมศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อ เพิม่ พืน้ ทีก่ ารเรียนรูข้ องเยาวชนและนักศึกษา
ในรูปแบบของทักษะชีวติ ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพื้นฐานที่ขา้ มพ้นความรูว้ ชิ าการ
(Base line competencies) การสะสมความรู้แ ละความสามารถเชิ ง บู ร ณาการที่ ฝั งตั ว (Tacit
knowledge and ability) ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องที่ขาดปฏิสมั พันธ์ โดยปรับรูปแบบ
และเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม และนอกเหนือจากวิชาการแล้ว อุดมศึกษาควรจัดให้มกี าร
เรียนการสอนและกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ พัฒนาการทางด้านการสื่อความ การตัดสินใจ การ
พัฒนาความเป็ นผูน้ าการแก้ปัญหา การทางานเป็ นทีม ความอดทน คุณธรรม ฯลฯ (สุรยิ า เสถียรกิจ
อาไพ. 2551: 3-4) สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2538: 10) กล่าวเสริมถึงเป้ าหมายการพัฒ นานักศึกษาใน
ด้านคุณธรรมว่า ควรเน้นคุณธรรมขัน้ พืน้ ฐาน อันได้แก่ ความกตัญญูกตเวที ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด
อดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม ลดละเลิกอบายมุข ตลอดจนการส่งเสริมให้ยดึ มันปฏิ
่ บตั ิตามคาสอน
ของศาสนาและจรรยาบรรณในอาชีพ สอดคล้องกับทีช่ คิ เคอริงและไรเซอร์ (Chickering; & Reisser.
1993: XI) กล่ าวว่า นโยบายและแนวปฏิบ ัติในการจัด สิ่งแวดล้อ มในสถาบันอุ ดมศึก ษาควรช่ ว ย
เสริมสร้างสติปัญญาและศักยภาพของนิสติ นักศึกษาในการพัฒนาค่านิยมส่วนบุคคล วิธกี ารคิด แนว
การเรียน ทักษะในการปฏิบตั ติ ่อบุคคลอื่นและวัฒนธรรมอื่น ความภาคภูมใิ จในตนเองและพฤติกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยชิคเคอร์รงิ่ เชื่อว่า ผู้เรียนในวัยนี้มกี ารเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน
หลายด้านทัง้ การพัฒนาความสามารถ การจัดการอารมณ์ ความเป็ นตัวของตัวเอง การคบเพื่อน
การสร้างเอกลัก ษณ์ ข องตนการพัฒ นาจุดมุ่งหมายในชีว ิต และการบูรณาการความเชื่อ ค่ านิ ย ม
คุณ ธรรมจริยธรรมของตนเอง พัฒนาการดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการที่
สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มอี งค์กรหน่ วยงาน กิจกรรม โครงการ และผู้รบั ผิดชอบในการดาเนินการ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เป็ นไปตามวิถที างทีถ่ ูกต้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชัน้ สูงที่เน้นการปฏิบตั ิ เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนานักศึกษา ได้ กาหนดปณิธาน
ในการสร้างบัณฑิตให้เป็ นนักปฏิบตั ทิ ถ่ี งึ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ ที่
จะไปพัฒ นาสังคมและประเทศชาติแ ละด าเนิ น ชีว ิต อย่ า งเป็ น สุ ข พึ่ง พาตนเองได้ ในการนี้ ท าง
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มหาวิทยาลัยได้กาหนดวัตถุประสงค์สาหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษาประการหนึ่ง นันคื
่ อเพื่อปลูกฝั ง
ให้นัก ศึกษามีคุณ ธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและระเบียบวินัยอันดีงาม
เป็ น การส่ งเสริม กิจกรรมเสริม หลัก สูต ร ทัง้ ด้านประสบการณ์ ความคิด และวิชาชีพ ให้นักศึกษา
ตระหนักในภาระหน้าทีท่ ต่ี นจะต้องปฏิบตั ใิ นการบาเพ็ญประโยชน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา. 2553: 6) โดยสาหรับการดาเนินกิจกรรมของนักศึกษานัน้ ลักษณะโครงสร้างจะมีองค์กร
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็ นตัวขับเคลื่อนดาเนินการประสานงาน และให้ความสะดวกต่อการ
ดาเนินงานขององค์กรในสังกัดผ่านสโมสรนักศึกษา ซึ่งสโมสรนักศึกษาเกิดขึน้ จากนักศึกษาที่อาสา
มาสมัครและได้รบั การคัดเลือกโดยวิธเี ลือกตัง้ จากนักศึกษา ทาหน้าทีใ่ นการดาเนินกิจกรรมโครงการ
ต่ างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และงานประสานกับชมรมต่ างๆ ที่จดั ตัง้ ขึ้น (กลุ่ มงานพัฒ นาศักยภาพ
นั ก ศึก ษา. 2552: 12) ซึ่ง มีอ ยู่ ห ลายลัก ษณะตามประเภทของกิจ กรรม มีท ัง้ กิ จ กรรมกีฬ าและ
นันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมหรืออาสาและพัฒนา
บ าเพ็ญ ประโยชน์ กิจกรรมวิชาการ เป็ น ต้ น ตัว อย่ างชมรมที่ม ีได้แก่ ชมรม Magazine teendoi
ชมรมอาสาพัฒนา นักวิทยุสมัค รเล่ น ชมรมปั นน้ าใจให้น้อง ค่ ายเรียนรู้ (Learning Camp) ฅนจร
อาสา ชมรมครูอาสา green club ปลูกป่ า ชมรมจิตอาสา ชมรมสัตว์บาลอาสา ชมรมแม่วงั บริการ
ชมรม Robot club ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่าในการทากิจกรรมของนักศึกษาส่วนหนึ่งมีลกั ษณะทีเ่ รียกว่ า
เป็ นการทางานหรือทากิจกรรมแบบอาสาตามนิยามของการอาสาทีป่ ระกอบด้วยลักษณะ 6 ประการ
คือ เป็ นการกระทาด้วยความสมัครใจ เป็ นการบริการช่วยเหลือผูอ้ ่นื ซึง่ เกิดจากการใคร่ครวญหรือมี
การวางแผน (Planfulness) เกิดขึ้นโดยอาศัยระยะเวลา (Longevity) ปราศจากความคาดหวังใน
รางวัล หรือ บทลงโทษ เป็ นการช่ ว ยเหลื อ ที่ แ ม้ ไ ม่ ใ ช่ ห น้ า ที่ ห รือ มี ค วามผู ก พั น กั น มาก่ อ น
(Nonobligation) และอยูใ่ นบริบทขององค์กร (Snyder; & Omoto. 2008: 2; Penner. 2002)
ในการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องผู้วจิ ยั พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
อาสาส่วนใหญ่นัน้ มักศึกษาในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุกบั พฤติกรรมอาสา
อาทิเช่น การอบรมเลีย้ งดู การมีแบบอย่างของการอาสา บุคลิกภาพ การเข้าร่วมในศาสนา แรงจูงใจ
การสนับสนุ นทางสังคม ความพึงพอใจ ความเชื่ออานาจในตน การรับรูค้ วามสามารถของตน เจต
คติต่อการทางาน การเห็นคุณค่าในตนเอง ทัศนคติเชิงจริยธรรม เอกลักษณ์ในบทบาท ฯลฯ แต่ยงั มี
งานวิจยั จานวนน้อยที่ศกึ ษาถึงกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิ้นสุดของพฤติกรรมอาสา ซึ่ง
โดยแท้ จ ริง แล้ ว มีผู้ เ สนอแนวคิด อธิบ ายรู ป แบบที่ เ กิ ด ขึ้น ของการท างานอาสาไว้ อ ย่ า งเป็ น
กระบวนการแต่ละระยะทีช่ ดั เจน ซึง่ ได้แก่แนวคิดแบบจาลองกระบวนการอาสา (Volunteer process
model) ของชไนเดอร์และโอโมโต (Snyder; & Omoto. 2008) แบบจาลองนี้ได้ระบุถงึ กระบวนการที่
เกิดขึน้ 3 ระยะ คือ ระยะนาเข้าสู่การอาสา (Antecedents stage) ระยะประสบการณ์ ของการอาสา
(Experience stage) และระยะผลของการอาสา (Consequence stage) ทัง้ นี้กระบวนการอาสานัน้
จะดาเนินไปตามระยะเวลา และมีพฤติกรรมรวมถึงลักษณะทางจิตเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั ในแต่ละระยะ
(Omoto; & Snyder. 1995; Snyder; & Omoto. 2008; Omoto; Snyder; & Hackett. 2010) ได้ แ ก่
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ระยะน าเข้าสู่ก ารอาสา (Antecedents stage) ในขัน้ นี้ จะเป็ น การอธิบ ายถึงสาเหตุ ท่ีท าให้บุ ค คล
ตัดสินใจที่ส่งผลให้บุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาสา โดยปั จจัยหรือตัวแปรของการเข้าสู่การ
เป็ นอาสา อาทิเ ช่ น แรงจูง ใจ บุ ค ลิก ภาพ อัต ลัก ษณ์ ข องบุ ค คล ความรู้ส ึก เป็ นหนึ่ ง เดีย วกัน
(Solidarity) ความผู ก พั น ทางอารมณ์ (Attachment) อิ ท ธิ พ ลทางบรรทั ด ฐาน (Normative
influence) การสนับสนุ นทางสังคมจากเพื่อน จากครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน (Omoto; & Snyder.
1995: 672) รวมทัง้ แรงกดดัน จากสัง คมและปั จจัย ในเรื่อ งตั ว กระตุ้ น อื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ นไปได้ ท ั ง้
สถานการณ์ บางอย่างในชีวติ หรือภาพข้อความที่ปลุกเร้าความคิดหรือความรูส้ กึ ให้ต้องการอาสา
(Penner. 2004: 651-652) ในระยะประสบการณ์ของการอาสา (Experience stage) ในขัน้ นี้กล่าวถึง
ประสบการณ์ของอาสาสมัคร ทีเ่ ป็ นได้ทงั ้ ลักษณะทางจิตวิทยาและลักษณะทางพฤติกรรมที่เกิดขึน้
ระหว่างการทางานอาสา ไม่ว่าจะเป็ น สัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่พฒ
ั นาขึ้น ความคาดหวังและ
ความต้องการที่บรรลุเป้ าหมายของอาสาสมัคร การรับรูท้ ่มี ตี ่องาน การรับรู้ต่อองค์กร รวมถึงการ
รับรู้ในปฏิกิรยิ าของผู้อ่นื ต่อการทางานอาสาสมัคร ซึ่งประสบการณ์ ทางบวกที่เกิดขึ้นอาจจะช่วย
ส่งเสริมให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ งานอาสาได้อย่างต่อเนื่อง และระยะสุดท้ายซึ่งคือ ระยะผลของการ
อาสา (Consequence stage) ได้ก ล่ าวถึงผลกระทบที่เกิด ขึ้น จากการท างานอาสาสมัค รไว้อ ย่าง
กว้างขวางนั น่ คือ เกิด การเปลี่ย นแปลงในเจตคติ ความรู้ หรือ พฤติก รรมของอาสาสมัค ร เช่ น
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดีขน้ึ มีพฒ
ั นาการในด้านทักษะชีวติ เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึน้ ลดความ
ตึงเครียดทางอารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการทางศีลธรรม เกิดเครือข่ายทางสังคม เสริมสร้างความรูส้ กึ
เชื่อ มโยงกับ ชุ ม ชน ดัง การศึก ษาของโอเบรน ทาวน์ เซนและเอ็บ เด็น (O’Brien; Townsend; &
Ebden. 2010) พบว่าประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเป็ นอาสาสมัครมีทงั ้ ช่วยส่งเสริมสุขภาพ การเข้าร่วม
ในงานบริก ารเป็ นการช่ว ยให้ว ัยรุ่นเข้าใจบริบททางสังคม-ประวัติศ าสตร์เพิ่มขึ้น น าไปสู่การคิด
เกี่ยวกับประเด็นทางการเมือ ง จริยธรรม และบทบาทของตนที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม มี
ความรูส้ กึ ถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคม มองตนเองในฐานะเป็ นส่วนหนึ่งทางสังคม การมี
เหตุ ผ ลเชิ ง จริย ธรรมและช่ ว ยเหลือ ผู้ อ่ื น เพิ่ ม ขึ้น (Schmidt; Shumow; & Kackar. 2006: 128)
สอดคล้องกับงานวิจยั ทีพ่ บว่าในกลุ่มวัยรุน่ หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะบริการชุมชนนัน้ จะมี
เจตคติต่อหน้าที่ทางสังคมในการช่วยเหลือผู้อ่นื เพิม่ ขึน้ และเรียนรูท้ ่จี ะมีความเห็นใจและช่วยเหลือ
ผูอ้ ่นื (Wilson; & Musick. 2000: 145; citing Hamilton; & Fenzel. 1988; Zawacki. 1997)
โดยงานวิจยั ที่นาแนวคิดกระบวนการอาสาที่เกิดขึน้ ครบทัง้ 3 ระยะนี้ไปศึกษาดังเช่นใน
งานของเดวิส ฮอล์ และเมเยอร์ (Davis; Hall; & Meyer. 2003) ที่ระยะนาเข้าสู่การอาสานัน้ ผูว้ จิ ยั
ดังกล่าวศึกษาตัวแปร การเห็นอกเห็นใจผู้อ่นื (Empathy) แรงจูงใจ และความเข้มข้นของลักษณะ
กิจกรรมทีท่ า ส่วนระยะประสบการณ์ ศึกษาตัวแปรอารมณ์ การเติมเต็มแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
สาหรับระยะผล ศึกษาตัวแปรความเกี่ยวพันในงานอาสาและการคงอยู่ในงานอาสา ผลการศึกษา
พบว่าปั จจัยในระยะนาเข้า (Antecedents factors) สามารถทานายปั จจัยระยะประสบการณ์ได้ และ
ตัวแปรในระยะประสบการณ์ซง่ึ ได้แก่ ความพึงพอใจสามารถทานายตัวแปรทีเ่ กิดในระยะผลได้ นัน่

6
คือ ความเกี่ย วพัน ในงานอาสา ซึ่ง ในงานนี้ ว ัด เป็ นจ านวนชัว่ โมงที่ใ ช้ต่ อ สัป ดาห์ เช่ น เดีย วกับ
การศึก ษาของฟิ งเกลสเทน (Finkelstein. 2008a) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ท่เี กิดขึ้นใน 3 ระยะ คือ
ระยะนาเข้าศึกษาตัวแปรแรงจูงใจ ระยะประสบการณ์ ศกึ ษาตัวแปรการเติมเต็มแรงจูงใจ และความ
พึงพอใจ ส่ ว นในระยะผลของการอาสานัน้ ศึก ษาตัว แปรระยะเวลาที่ใ ช้ในงานอาสาและความ
ยาวนานของการอาสา ผลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากขึน้ ตามประสบการณ์ท่แี รงจูงใจ
ในการช่วยเหลือได้รบั การเติมเต็ม ความพึงพอใจทานายระยะเวลาที่ใช้ในการอาสาแต่ไม่ได้ทานาย
ความยาวนาน (Longevity) ที่ใช้ จานวนเวลาทีใ่ ช้และความยาวนานของการบริการมีความสัมพันธ์
ไม่ ม ากนั ก กับ แรงจูง ใจหรือ การเติม เต็ม แรงจูง ใจ และนอกจากนั น้ งานของจอห์น สัน และคณะ
(Johnson; et al. 1998) ศึกษาแนวคิดกระบวนการอาสา ใน 2 ระยะ นัน่ คือ ระยะนาเข้าและระยะ
ผลของการอาสา โดยมีวตั ถุประสงค์คอื เพื่อศึกษาถึงลักษณะของเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมงานอาสาและผลที่
เกิดขึน้ จากการเข้าร่วมงานอาสา ผลการวิจยั พบว่า การอาสาช่วยเพิม่ ความเกี่ยวข้องกับชุมชน และ
เป็ นตัวทานายการวางแผนในการศึกษาต่อ อีกทัง้ ช่วยให้การเห็นคุณค่าในตนเองเพิม่ ขึน้ ส่วนใน
ประเทศไทยนัน้ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งกับ กระบวนการท ากิจกรรมอาสาของนัก ศึก ษามักศึกษาใน
รูปแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional design) ทัง้ ทีต่ ามแนวคิดทฤษฎีแล้วกระบวนการอาสานัน้ จะ
ดาเนินไปตามระยะเวลา (Over period) ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงเห็นว่างานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอาสา
นัน้ ควรเป็ นการศึกษาแบบระยะยาว (Longitudinal study) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนา รวบรวมข้อมูลโดยการวัดซ้า (Repeated measures) ในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิม เครื่องมือ
วัด ชุดเดิม จุดมุ่งหมายก็เพื่อ ตอบปั ญ หาการวิจยั เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ต้อ งการวัดว่ามีการ
เปลีย่ นแปลงในเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งมากน้อยเพียงใด มีความแตกต่างระหว่างหน่ วยตัวอย่างหรือไม่ และ
วิเคราะห์ว่ามีตวั แปรใดเป็ นสาเหตุทท่ี าให้เกิดความแตกต่างในคะแนนความเปลีย่ นแปลง (นงลักษณ์
วิรชั ชัย. 2542: 259)
ดัง นั น้ ในการศึก ษาครัง้ นี้ จ ึง มุ่ง ศึก ษาการเปลี่ย นแปลงของตัว แปรในกระบวนการท า
กิจกรรมอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจากแนวคิดกระบวนการอาสา
ของชไนเดอร์และโอโมโตทัง้ 3 ระยะ ในระยะนาเข้า ผู้วจิ ยั เห็นว่าตัวแปรที่สาคัญ ได้แก่ แรงจูงใจ
อาสา เนื่องจากเป็ นตัวแปรทีถ่ อื ว่าเป็ นเหตุผลของการตัดสินใจเข้าร่วมการทากิจกรรมอาสา สาหรับ
ระยะประสบการณ์ ในการทางานอาสา ตัวแปรที่สาคัญ ได้แก่ การสนับสนุ นทางสังคม พฤติกรรม
อาสา และความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา เพราะเมือ่ นักศึกษาได้ทากิจกรรมอาสาก็จะพบเห็น
เหตุการณ์แวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านสังคมหรือจิตใจทีส่ ่งผลต่อตนเอง และสุดท้ายคือระยะ
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากการเข้าสู่กระบวนการอาสาของนักศึกษานัน้ ผู้วจิ ยั เห็นว่าตัวแปรที่สาคัญ
คือ เจตคติต่ อ การท าประโยชน์ เพื่อ สังคม เนื่อ งจากการเข้าร่วมทากิจกรรมอาสานี้ อ าจส่ งผลต่ อ
ความคิดหรือความรูส้ กึ ที่ตนมีต่อผู้อ่นื กระตุ้นให้เกิดแนวโน้ มในการทาประโยชน์ เพื่อสังคมในตัว
นักศึกษานัน่ เอง ทัง้ นี้ศกึ ษาในกลุ่มนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมทากิจกรรมโดยเป็ นสมาชิกขององค์กร สโมสร
หรือ ชมรมซึ่งมีว ตั ถุ ป ระสงค์ในการจัด ตัง้ เพื่อ บริก ารชุ ม ชน สังคม บ าเพ็ญ หรือ ท าประโยชน์ ต่ อ
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ส่วนรวม การที่ผู้วจิ ยั มองว่าการทากิจกรรมดังกล่าวของนักศึกษาเป็ นพฤติกรรมอาสา เนื่องจากมี
ความสอดคล้องเป็ นไปตามนิยามของการอาสาสมัคร (Volunteering) ที่ว่าเป็ นการสละเวลาในการ
ทาประโยชน์ ให้กบั ผู้อ่นื กลุ่ม หรือองค์กร ตามลักษณะ 6 ประการ คือ กระทาด้วยความสมัครใจ
เป็ นการบริการช่วยเหลือผูอ้ ่นื ซึง่ เกิดจากการใคร่ครวญหรือมีการวางแผน (Planfulness) เกิดขึน้ โดย
อาศัยระยะเวลา (Longevity) ปราศจากความคาดหวังในรางวัลหรือบทลงโทษ ช่วยเหลือหรือ ทา
ประโยชน์ ท่ีแ ม้ไ ม่ ใ ช่ ห น้ าที่ห รือ มีค วามผู ก พัน กัน มาก่ อ น (Nonobligation) และการท ากิจ กรรม
นั ก ศึก ษานั ้น อยู่ใ นบริบ ทขององค์ ก ร (Omoto; & Snyder. 1995; Wilson. 2000; Penner. 2002)
ทัง้ นี้ใช้การเก็บข้อมูลซ้าจานวน 4 ครัง้ กับกลุ่มตัวอย่างคนเดิม เพื่อเป็ นการตอบปั ญหาการวิจยั หลัก
ว่า ตัวแปรในกระบวนการทากิจกรรมอาสาเปลีย่ นแปลงไปตามระหว่างช่วงเวลาทีน่ ักศึกษาเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรมนักศึกษาหรือไม่ อย่างไร โดยใช้การวิเคราะห์แบบจาลองโค้งพัฒนาการที่
มีตวั แปรแฝง (Latent growth curve model) ทีช่ ่วยประมาณค่าการเปลีย่ นแปลงทีแ่ ท้จริงของตัวแปร
ได้ดแี ละสะท้อนถึงพลวัต รการเปลี่ยนแปลง (Dynamics) ที่เกิดขึ้นทัง้ ในเชิงพัฒนาการหรือความ
เสื่อมถอยได้ (อิทธิพงษ์ ตัง้ สกุลเรืองไล. 2541: 6) และศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ตัวแปรในกระบวนการทากิจกรรมอาสาโดยใช้การวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ม ี
การวัดเหลื่อมเวลา (Cross-lagged panel model) ทัง้ นี้ การเก็บข้อ มูล ระยะยาวที่มกี ารวัดตัวแปร
หลายช่ ว งเวลารวมทัง้ การวิเ คราะห์ เ ช่ น นี้ จ ะท าให้ ไ ด้ ค าตอบที่เ ป็ นหลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์ ถึ ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของตัวแปรได้ชดั เจนมากกว่าการศึกษาแบบภาคตัดขวาง อีกทัง้ การศึกษา
แบบระยะยาวนี้จะทาให้ศกึ ษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในลักษณะที่ส่งผลซึง่ กันและกัน (Reciprocal
effect) ทีต่ วั แปรเชิงผลมีอทิ ธิพลย้อนกลับมายังตัวแปรเชิงสาเหตุได้ชดั เจนและหนักแน่ นกว่า ศึกษา
แบบภาคตัดขวาง ซึ่งทาให้ผู้วจิ ยั คาดว่าการศึกษาครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์ ต่อการทาความเข้าใจถึง
สาเหตุ รวมทัง้ พัฒ นาการหรือ การเปลี่ย นแปลงที่เกิด จากการท ากิจ กรรมอาสาของนั ก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่นอกเหนือจากการเรียนปกติท่ีเน้ นการปฏิบตั ิในด้าน
วิชาการและวิชาชีพแล้ว ประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จากการทากิจกรรมอาสาทีไ่ ด้ทางานร่วมกับบุคคลอื่น
มีก ารช่ว ยเหลือ แบ่ งปั น ทรัพ ยากร และบ าเพ็ญ ประโยชน์ เพื่อ คนอื่น นี้เองจะท าให้นักศึก ษาเกิด
ความรู้ ความเข้าใจทางบวกในบทบาทของตนต่อการอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคม มีโอกาสของการเป็ น
ผูใ้ ห้ดว้ ยความสมัครใจกับผูท้ ่แี ม้ตนไม่รจู้ กั มาก่อน เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อการได้ทาประโยชน์เพื่อผูอ้ ่นื
ซึง่ จะทาให้มแี นวโน้มทีจ่ ะสนับสนุ นในพฤติกรรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื อีก ซึง่ ถือเป็ นการ
สร้างเจตคติทด่ี ซี ง่ึ จะเป็ นสิง่ ทีก่ าหนดพฤติกรรมของนักศึกษาสาหรับการอยูร่ ่วมกันในสังคมต่อไปได้
ทาให้สงั คมไม่เต็มไปด้วยการอยู่แบบค่านิยมแก่งแย่งแข่งขันอันถูกหล่อหลอมจากสังคมแห่งการ
บริโภคทุนนิยม แต่เป็ นสังคมแห่งการคานึงถึงผูอ้ ่นื แบ่งปั นช่วยเหลือเพื่อนมนุ ษย์ นี้ให้เกิดขึน้ อันจะ
ยังประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ยงยื
ั ่ นสืบไป

8

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาว่ ามีก ารเปลี่ย นแปลงไปตามช่ ว งเวลาระหว่ างการท ากิจกรรมอาสาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหรือไม่อย่างไร ของตัวแปรในกระบวนการทา
กิจกรรมอาสาของนักศึกษา ซึง่ ได้แก่ แรงจูงใจอาสา การสนับสนุ นทางสังคม พฤติกรรมอาสา ความ
พึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา และเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรเชิงเหตุและตัวแปรเชิงผลที่วดั เหลื่อม
เวลากันในกระบวนการทากิจกรรมอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3. เพื่อศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการทากิจกรรมอาสาตัง้ แต่
ระยะนาเข้าสู่การอาสาจนถึงระยะผลของการอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

ควำมสำคัญของกำรวิ จยั
องค์ค วามรู้ท่ไี ด้เป็ นผลงานวิชาการที่ส ามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ โดยตรงต่อแนว
ทางการพัฒนานักศึกษา และก่อให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการ ประโยชน์เชิงปฏิบตั แิ ละประโยชน์เชิง
นโยบาย ดังต่อไปนี้
ควำมสำคัญในเชิ งทฤษฎี
1. เป็ นการขยายแนวคิดกระบวนการอาสาสมัค รของชไนเดอร์และโอโมโต (Snyder; &
Omoto. 2008) ให้เกิดความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากแต่เดิมแนวคิดนี้ระบุถงึ ตัวแปรทีเ่ ป็ นลักษณะ
ทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ในแต่ละระยะไว้อย่างกว้างๆ การศึกษาครัง้ นี้จงึ ได้บูรณาการแนวคิด
ทฤษฎีอ่นื มาร่วมศึกษาด้วย ทัง้ แนวคิดทฤษฎีทางจิตทีใ่ ห้ความสาคัญกับลักษณะทางจิตใจของบุคคล
เช่น แนวคิดแรงจูงใจอาสา ความพึงพอใจอาสา และเจตคติ และแนวคิดทฤษฎีทใ่ี ห้ความสาคัญกับ
ลักษณะสภาพแวดล้อมของบุคคล เช่น แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม
2. เนื่องจากแบบจาลองกระบวนการอาสาตามแนวคิดของชไนเดอร์และโอโมโต (Snyder;
& Omoto. 2008) ได้ก ล่ าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกระบวนการอาสาโดยไม่ได้ระบุ ถึง
ขอบเขตหรือบริบททีแ่ บบจาลองนี้จะสามารถนาไปใช้อธิบายได้ การศึกษาครัง้ นี้จงึ เป็ นการทดสอบ
อ านาจการอธิบ ายในเชิงการสรุป อ้ างอิงทัว่ ไป (Generalizability) ของแบบจ าลองนี้ ว่ า สามารถ
น าไปใช้ อ ธิบ ายกระบวนการอาสาภายใต้ บ ริบ ทกระบวนการท ากิจ กรรมอาสาของนั ก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยได้หรือไม่อย่างไร
ควำมสำคัญในเชิ งปฏิ บตั ิ
1. ทาให้ทราบข้อมูล เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของตัวแปรภายในกระบวนการ
อาสาซึ่งมีทงั ้ ตัวแปรทางจิตวิทยา ตัวแปรทางพฤติกรรม และตัว แปรทางสังคมจากประสบการณ์ ทา
กิจกรรมของนักศึกษา ซึง่ ข้อมูลการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นี้ของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม จะมีผล

9
นาไปสู่การปฏิบตั ขิ องหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์การนัก ศึกษา สโมสร ชมรมต่างๆ และ
มหาวิทยาลัย โดยผ่านแนวทางการพัฒนาโดยผู้บริหาร อาจารย์ท่ปี รึกษา เจ้าหน้ าที่ขององค์การ
สโมสรและชมรม ที่จะหาวิธกี ารส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมทากิจกรรมอาสาให้มากขึน้ รวมถึง สร้าง
รูป แบบกิจกรรมในระหว่างดาเนิ น การกิจกรรมของนัก ศึก ษาในภาคการศึก ษาให้นัก ศึก ษาเกิด
แรงจูงใจ ร่วมทากิจกรรมอาสา มีความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา หรือมีเจตคติท่ดี ตี ่อการทา
ประโยชน์เพื่อสังคมให้มากขึน้
2. ทาให้ทราบข้อมูลทีส่ าคัญให้ทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน
เกี่ย วกับ กิจ การนั ก ศึก ษา อาจารย์ท่ีป รึก ษา ผู้ บ ริห ารมหาวิท ยาลัย บุ ค คลในครอบครัว หรือ
สื่อมวลชนเห็นรูปแบบของการพัฒนานักศึกษาจากการทากิจกรรมของนักศึกษา
ควำมสำคัญในเชิ งนโยบำย
1. เพื่อให้ทราบข้อมูลที่สามารถนาไปประกอบการตัดสินใจเพื่อวางกรอบนโยบายด้าน
กิจการนักศึกษา รวมถึงเป็ นข้อมูลที่อ้างอิงเชิงวิชาการเพื่อช่วยกาหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษา
ผ่านรูปแบบการทากิจกรรมนักศึกษาอย่างเป็ นระบบ ทาให้ทศิ ทางการกาหนดนโยบายนี้มคี วาม
ชัดเจนขึน้ จากผลการศึกษาวิจยั นี้ โดยเฉพาะในประเด็นด้านกาหนดนโยบายเพื่อ พัฒนานักศึกษา
ด้วยการสร้างแรงจูงใจอาสาในการทากิจกรรมของนักศึกษา การวางแผนรูปแบบประชาสัมพันธ์
เพื่อให้นักศึกษาได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมรวมถึงมีพฤติกรรมอาสามากขึน้ ในระหว่างทีน่ ักศึกษา
ทากิจกรรมอาสาในมหาวิทยาลัยฯ การส่งเสริมนโยบายในการสร้างความพึงพอใจในการทากิจกรรม
อาสาและมีเจตคติท่ีดีต่ อ การท าประโยชน์ เพื่อ สังคมในตัว นั ก ศึก ษา ซึ่งเหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนานักศึกษาได้

ขอบเขตของกำรวิ จยั
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิ จยั
ประชากรในการศึก ษาครัง้ นี้ คือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จานวนทัง้ 6 เขตพืน้ ที่ ได้แก่ เขตพืน้ ทีภ่ าคพายัพ เขตพืน้ ทีเ่ ชียงราย เขตพืน้ ทีล่ าปาง เขตพืน้ ทีน่ ่าน
เขตพื้นที่ต าก และเขตพื้นที่พ ิษณุ โลก ปี การศึกษา 2556 ที่เข้าร่วมทากิจกรรมนักศึกษาโดยเป็ น
สมาชิก ขององค์ก ร สโมสร หรือ ชมรมที่ได้รบั การอนุ ม ตั ิจดั ตัง้ ขึ้น จากมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อบริการชุมชน สังคม บาเพ็ญหรือทาประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและเป็ นนักศึกษาทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้มาจากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน
(Multi-stage sampling) จานวน 300 คน
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ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัว แปรที่ใ ช้ในการศึก ษาครัง้ นี้ มีจ านวน 5 ตัว แปร ได้แ ก่ แรงจูงใจอาสา (Volunteer
motivations) การสนับ สนุ น ทางสังคม (Social supports) ความพึงพอใจในการท ากิจกรรมอาสา
(Volunteer satisfactions) พฤติกรรมอาสา (Volunteer behaviors) และเจตคติต่อการทาประโยชน์
เพื่อสังคม (Attitude towards making social benefit contributions)
นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
กำรทำกิ จกรรมอำสำของชมรมหรือสโมสร หมายถึง การทากิจกรรมหรืองานใดๆ ที่
จัดขึ้นโดยชมรมหรือสโมสรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการ
จัดตัง้ ขึน้ เพื่อบริการชุมชน สังคม บาเพ็ญหรือทาประโยชน์ต่อส่วนรวม
กระบวนกำรท ำกิ จ กรรมอำสำ หมายถึง สิ่ง ที่เกิด ขึ้น ก่ อ น ระหว่าง และหลังการท า
กิจกรรมอาสาตามแนวคิดของชไนเดอร์และโอโมโต (Snyder; & Omoto. 2008) ซึง่ ประกอบไปด้วย
ลักษณะทางจิตวิทยา พฤติกรรม และบริบททางสังคมทีส่ มั พันธ์กนั ใน 3 ระยะตลอดช่วงเวลา
นิ ยำมเชิ งปฏิ บตั ิ กำร
การศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารไว้ดงั นี้
1. แรงจูง ใจอำสำ (Volunteer motivations) หมายถึง แรงผลัก ดัน ที่เ ป็ น เหตุ ผ ลให้
นักศึกษาตัดสินใจทากิจกรรมอาสาของชมรมหรือสโมสร โดยมีองค์ประกอบทีเ่ ป็ นลักษณะสาคัญ 8
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีความเอื้อเฟื้ อ (Altruistic concern function) หมายถึง การทากิจกรรมอาสา
ของชมรมหรือสโมสร เนื่องจากนักศึกษามีความรูส้ กึ คานึงถึงผูอ้ ่นื ห่วงใย ต้องการช่วยเหลือหรือทา
ประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื 2) ด้านความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง (Civic responsibility function) หมายถึง
การท ากิจกรรมอาสาของชมรมหรือ สโมสร เนื่ อ งจากนัก ศึก ษาต้อ งการช่ว ยสร้างสังคมให้ดีข้นึ
3) ด้ า นการเรีย นรู้ (Learning function) หมายถึง การท ากิจ กรรมอาสาของชมรมหรือ สโมสร
เนื่ อ งจากนั ก ศึก ษาต้ อ งการได้ เรีย นรู้ท ัก ษะและความรู้ใ หม่ 4) ด้า นการเข้าสังคม (Socializing
function) หมายถึง การทากิจกรรมอาสาของชมรมหรือสโมสร เนื่องจากนักศึกษาต้องการเข้ากับ
กลุ่ ม เพื่อ นหรือ สร้ า งความสัม พัน ธ์ท่ีดีกับ ผู้ อ่ืน 5) ด้ า นแผนในอนาคต (Future plan function)
หมายถึง การทากิจกรรมอาสาของชมรมหรือสโมสร เนื่องจากนักศึกษาต้องการแนวทางทีจ่ ะนาไปสู่
งานที่จะทาในอนาคตหรือการศึกษาทีด่ ขี น้ึ 6) ด้านความสุขใจ (Well-being function) หมายถึง การ
ทากิจกรรมอาสาของชมรมหรือสโมสร เนื่องจากทาให้นกั ศึกษารูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่าเพิม่ ขึน้ หรือทา
ให้ลมื ปั ญ หาหรือลดความทุกข์ของตนลง 7) ด้านความสามารถในการช่วยเหลือสังคม (Prosocial
competence function) หมายถึง การท ากิจกรรมอาสาของชมรมหรือ สโมสร เนื่ อ งจากนักศึก ษา
ตระหนักถึงการช่วยเหลือผูอ้ ่นื เชื่อมันว่
่ าตนจะสามารถช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้ 8) ด้านความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา (Buddhist belief) หมายถึง การทากิจกรรมอาสาของชมรมหรือ สโมสร เนื่องจากมีความ
สอดคล้องกับความเชื่อตามลักษณะของผูท้ ไ่ี ด้ช่อื ว่าเป็ นพุทธมามกะ 2 ประการ คือ 8.1) มีความเชื่อ
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ในไตรสรณคมน์ หมายถึง การเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง ทรงเป็ นผู้รแู้ ละผู้ปฏิบตั ชิ อบ ความเชื่อใน
พระธรรมคือเชื่อในความจริงที่ท่านค้นพบและทรงนามาสังสอนผู
่
้อ่นื เราควรเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ติ าม
และความเชื่อในภิกษุ สงฆ์ว่าเป็ นผู้ศกึ ษาและปฏิบตั ติ ามคาสังของพระพุ
่
ทธเจ้า ท่านเป็ นผู้นาคาสัง่
สอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่แก่ประชาชน และ8.2) มีความเชื่อในกฎแห่งกรรม คือเชื่อในการ
เวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์และสัตว์ ตลอดจนความเชื่อว่าสวรรค์ นรก มีจริง
แรงจูงใจอาสาวัดได้จากแบบวัดที่ผู้วจิ ยั สร้างขึน้ จานวน 37 ข้อ ลักษณะแบบวัดเป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากจริงทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) ผูต้ อบทีม่ คี ะแนนสูง
กว่าเป็ นผูท้ ม่ี แี รงจูงใจอาสามากกว่าผูต้ อบทีม่ คี ะแนนต่ากว่า
2. กำรสนั บ สนุ น ทำงสังคม (Social supports) หมายถึง การที่นักศึกษารับรู้ถึงการ
ได้รบั ความช่วยเหลือ สนับสนุ นด้านต่างๆ ในการทากิจกรรมอาสาของชมรมหรือสโมสร จากการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นๆ ในสังคม ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotinal support) หมายถึง การแสดงออกทีเ่ ป็ นการสนับสนุนให้
กาลังใจ ปลอบประโลม สร้างความรูส้ กึ มันคง
่ ซึง่ ทาให้บุคคลรูส้ กึ ว่าตนได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่
จากผู้อ่ ืน ในการท ากิจ กรรมอาสาของชมรมหรือ สโมสร 2) การสนับ สนุ น ทางด้านการให้คุ ณ ค่ า
(Esteem support) หมายถึง การแสดงออกจากผูอ้ ่นื ทีเ่ ป็ นแสดงถึงการยอมรับ เห็นด้วยกับความคิด
หรือความรูส้ กึ เคารพในศักดิ ์ศรีและมองเห็นคุณค่าของบุคคล ทาให้นักศึกษารูส้ กึ ว่าตนมีประโยชน์
และมีค วามสามารถในการท ากิจ กรรมอาสาของชมรมหรือ สโมสร 3) การสนั บ สนุ น ทางวัต ถุ
(Tangible support) หมายถึง การได้รบั ความช่วยเหลือจากผู้อ่นื ในการทากิจกรรมอาสาของชมรม
หรือ สโมสรในด้านสิ่งของ เงินทอง หรือแม้กระทังการบริ
่
การ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ ต่ างๆ การ
ช่วยเหลือโดยใช้แรงงาน เป็ นต้น และ 4) การสนับสนุ นทางด้านข้อมูลสารสนเทศ (Informational
support) หมายถึง การได้รบั คาแนะนา แนวทาง หรือข้อมูลสะท้อนกลับทีอ่ าจช่วยในการแก้ปัญหา
หรือดาเนินการในการทากิจกรรมอาสาของชมรมหรือสโมสร
การสนับสนุ นทางสังคมวัดได้จากแบบวัดที่ผู้วจิ ยั สร้างขึน้ ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า
6 ระดับ จาก จริงที่สุด (6 คะแนน) ถึง ไม่จริงที่สุด (1 คะแนน) จานวน 18 ข้อ ผู้ตอบทีม่ คี ะแนนสูง
กว่าเป็ นผูท้ ม่ี ที ร่ี บั รูถ้ งึ การสนับสนุนทางสังคมมากกว่าผูต้ อบทีม่ คี ะแนนต่ากว่า
3. พฤติ กรรมอำสำ (Volunteer behaviors) คือการทากิจกรรมของบุคคลเพื่อส่วนรวม
ด้วยความเต็มใจโดยมีลกั ษณะทีส่ าคัญคือ เป็ นการกระทาด้วยความสมัครใจ เกิดจากการใคร่ครวญ
หรือมีการวางแผนมาก่อน เป็ นการกระทาอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยระยะเวลา ไม่คาดหวังรางวัลตอบ
แทน เป็ นการช่วยเหลือหรือทาประโยชน์กบั ผู้อ่นื แม้ว่าไม่ใช่หน้าที่หรือมีความผูกพันกันมาก่อน ซึ่ง
สิง่ เหล่านี้เกิดขึน้ ภายในบริบทขององค์กร ในการศึกษาครัง้ นี้วดั พฤติกรรมอาสาจากการทากิจกรรม
ชมรมหรือสโมสรที่มวี ตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อ บริการชุมชน สังคม บาเพ็ญหรือทาประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ซึ่งมีความสอดคล้องกับลักษณะของความเป็ นพฤติกรรมอาสา ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้
พฤติกรรมอาสาจึงหมายถึงการกระทาของนักศึกษาที่ได้ เสียสละแรงงาน ไม่ว่าจะเป็ นทางกาย ทาง
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ความคิด หรือเวลาในการเข้าร่วมทากิจกรรมของชมรมหรือสโมสร โดยวัดจากระดับความมากน้อย
ของการเข้าร่วมทากิจกรรมอาสาของชมรมหรือสโมสร ในขัน้ วางแผนเตรียมการ ขัน้ การดาเนินงาน
และขัน้ ประเมินสรุปผลการดาเนินงานเหล่านี้ดว้ ยความตัง้ ใจ
การวัดพฤติกรรมอาสาวัดจากแบบวัดที่ผู้วจิ ยั สร้างขึน้ ซึ่งจะเป็ นข้อคาถามทางบวก เป็ น
มาตรประมาณค่า 4 ระดับ จานวน 8 ข้อ จากได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมทุกครัง้ ได้รบั มอบหมาย
และเข้าร่วมเกือบทุกครัง้ ได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมบางครัง้ ได้รบั มอบหมายแต่ไม่ได้เข้าร่วม และ
ไม่ได้รบั มอบหมายให้ทากิจกรรมนี้ รวมทัง้ ถามความตัง้ ใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละข้อ โดยให้
ผูต้ อบประมาณค่า 4 ระดับ จาก ตัง้ ใจมากทีส่ ุด ตัง้ ใจมาก ตัง้ ใจปานกลาง ตัง้ ใจน้อย ตัง้ ใจน้อยทีส่ ุด
การคิดคะแนนนัน้ จะนาลักษณะทัง้ การเข้าร่วมกิจกรรมและความตัง้ ใจในการทากิจกรรมเพื่อกาหนด
คะแนน ผูต้ อบทีม่ คี ะแนนสูงกว่าเป็ นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมอาสามากกว่าผูต้ อบทีม่ คี ะแนนต่ากว่า
4. ควำมพึงพอใจในกำรทำกิ จกรรมอำสำ (Volunteer satisfactions) หมายถึง ระดับ
ของการตอบสนองทางความรู้ส ึก หรือ อารมณ์ ท างบวกของบุ ค คล อัน เป็ น ผลมาจากการได้ร บั
ประสบการณ์ในการทาพฤติกรรมอาสา เนื่องจากในการศึกษาครัง้ นี้วดั พฤติกรรมอาสาจากการทา
กิจ กรรมชมรมหรือ สโมสรของนัก ศึก ษา ดังนั น้ ความพึงพอใจในการท ากิจ กรรมอาสาครัง้ นี้ จ ึง
หมายถึง ระดับของการตอบสนองทางความรูส้ กึ หรืออารมณ์ ทางบวกในการทากิจกรรมชมรมหรือ
สโมสรของนั ก ศึ ก ษ า ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 4 ด้ า น คื อ 1) ด้ า นการสนั บ สนุ นขององค์ ก ร
(Organizational support) หมายถึง นัก ศึก ษาเกิด ความพึงพอใจจากการที่ช มรมหรือ สโมสร ให้
ความสนับสนุ นด้านต่างๆ ในการทากิจกรรม เช่น สนับสนุ นช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาต้องการความ
ช่วยเหลือ ให้การยอมรับในตัวนักศึกษา ให้ผลป้ อนกลับ ด้านการปฏิบตั ิงานแก่ นักศึกษา 2) ด้าน
ประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วม (Participation efficacy) หมายถึง นักศึกษาเกิดความพึงพอใจจาก
การที่ต นเข้า ไปมีส่ ว นร่ว มในการท ากิจ กรรมอาสา เห็น ว่ าการมีส่ ว นร่ว มของตนนั น้ ก่ อ ให้เ กิด
ประโยชน์ ห รือ เกิด การเปลี่ย นแปลงในทางบวกกับ ผู้อ่ืน รู้ส ึก ถึง ความสามารถของตนเองว่ า มี
ประสิท ธิภ าพ 3) ด้านการเสริม สร้างพลังอ านาจ (Empowerment) หมายถึง ความพึงพอใจของ
นักศึกษาในศักยภาพตนเองเนื่องจากได้ทางานที่เหมาะกับทักษะของตน ได้พฒ
ั นาความสามารถ
ด้านต่างๆ จากการทากิจกรรมอาสา การมีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ 4) ด้านการบูรณาการ
กับกลุ่ม (Group integration) หมายถึง ความพึงพอใจที่นักศึกษามีต่ อ สัมพันธภาพทางสังคมกับ
ชมรมหรือสโมสร อันเกิดจากการทากิจกรรมอาสาของชมรมหรือสโมสร
ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาวัดจากแบบวัดที่ผวู้ จิ ยั ปรับมาจากดัชนีวดั ความพึง
พอใจอาสา (The Volunteer Satisfaction Index: VSI) ของกาลิน โด-คุ ห์ น และกัซ เลย์ (GalindoKuhn; & Guzley. 2001) จ านวน 23 ข้อ ซึ่ง ลัก ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่ า 6 ระดับ จาก
พึงพอใจมากทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึง ไม่พงึ พอใจอย่างมาก (1 คะแนน) ผูต้ อบทีม่ คี ะแนนสูงกว่าเป็ นผูท้ ่ี
มีความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสามากกว่าผูต้ อบทีม่ คี ะแนนต่ากว่า
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6. เจตคติ ต่อกำรทำประโยชน์ เพื่อสังคม (Attitude towards making social benefit
contributions) หมายถึงการที่นักศึกษามีความเชื่อ ความรู้ หรือความคิดต่อการทาประโยชน์ ต่อ
สังคมว่าเป็ นสิง่ ทีด่ ี มีประโยชน์หรือมีคุณค่า เป็ นสิง่ ทีพ่ งึ กระทา ทาให้เกิดความรูส้ กึ ชอบ พอใจ และ
พร้อ มที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรมหรือ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การท าประโยชน์ เพื่ อ สัง คม ประกอบด้ ว ย
องค์ป ระกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้เชิงประเมินค่ า (Cognitive component) หมายถึง การที่
นัก ศึก ษามีค วามเชื่อ ความรู้ หรือ ความคิด เกี่ยวกับ การท าประโยชน์ เพื่อ สังคมว่าเป็ น สิ่งที่ดี มี
ประโยชน์ ห รือ มีคุ ณ ค่ า เป็ น สิ่ง ที่พ ึงกระท า 2) ด้านความรู้ส ึก (Affective component) หมายถึง
อารมณ์ ความรูส้ กึ ของนักศึกษาที่แสดงออกมาในลักษณะชอบ หรือพอใจต่อการทาประโยชน์ เพื่อ
สังคม และ 3) ด้านความพร้อ มกระท า (Action tendency component) หมายถึง การที่นัก ศึกษา
แสดงถึงแนวโน้มหรือมีความพร้อมทีจ่ ะมีพฤติกรรมหรือสนับสนุ นการทาประโยชน์เพื่อสังคม
การวัดเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมนี้ผวู้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึน้ มาเอง ลักษณะแบบ
วัดเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก จริงที่สุด (6 คะแนน) ถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) จานวน 13
ข้อ ผูต้ อบทีม่ คี ะแนนสูงกว่าเป็ นผูท้ ม่ี เี จตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมมากกว่าผูต้ อบทีม่ คี ะแนน
ต่ากว่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการศึกษาตัวแปรภายในกระบวนการทากิจกรรมอาสาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยที่กระบวนการทากิจกรรมอาสาดังกล่าวประกอบไป
ด้วย 3 ระยะ คือ ระยะนาเข้าสู่การอาสา ระยะประสบการณ์ของการอาสา และระยะผลของการอาสา
ทัง้ นี้ ในระยะนำเข้ำสู่ก ำรอาสาผู้วจิ ยั ศึกษาตัวแปรแรงจูงใจอาสา ซึ่งเป็ นตัวแปรสาคัญ ที่ช ักนาให้
นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการอาสา เนื่องจากในการทากิจกรรมของนักศึกษานัน้ ทางมหาวิทยาลัยฯ มี
นโยบายให้นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ทุกคนเข้าร่วมทากิจกรรมใดๆ ก็ได้ตามความสนใจของตน ซึง่ ถือเป็ น
เงื่อนไขภายนอกที่ทาให้นักศึกษาทากิจกรรม แต่การที่นักศึกษาเลือกที่จะเข้าชมรมหรือสโมสรที่ม ี
วัตถุประสงค์ในการบริการชุมชน สังคม หรือบาเพ็ญประโยชน์นนั ้ ส่วนหนึ่งจึงน่ าจะมาจากแรงจูงใจ
ซึ่งเป็ น เหตุ ผ ลที่อ ยู่ภ ายในตัว นัก ศึก ษาเอง ซึ่ง เป็ น ที่น่ าสนใจว่ าเหตุ ผ ลเบื้อ งหลัง ใดบ้างที่ท าให้
นักศึกษาร่วมทากิจกรรมดังกล่าว สาหรับระยะประสบกำรณ์ ของกำรอำสำผู้วจิ ยั เห็นว่าตัวแปรที่
สาคัญ ของระยะนี้ ได้แก่ การสนับสนุ นทางสังคม พฤติกรรมอาสา และความพึงพอใจในการทา
กิจกรรมอาสา เนื่องจากเมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมทากิจกรรมอาสาแล้วต้องพบกับประสบการณ์ต่างๆ
ซึ่งอาจจะเกิดจากอิทธิพลของกลุ่มคนแวดล้อมรอบข้างที่จะมีปฏิกิรยิ าต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา รวมถึงความรูส้ กึ ที่มใี นการเข้าร่วมทากิจกรรม นอกจากนัน้ ยังมีงานวิจยั จานวนหนึ่งที่
สนับสนุ นถึงความสัมพันธ์ท่เี กิดขึ้นระหว่างแรงจูงใจอาสาและความพึงพอใจอาสา (Davis; Hall; &
Meyer. 2003; Spicer. 2012) อีก ทัง้ ผู้ว ิจยั ต้อ งการตรวจสอบถึง ล าดับ ความเป็ น สาเหตุ แ ละผลที่
ชัดเจนระหว่างการสนับสนุ นทางสังคม พฤติกรรมอาสา และความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา
และเมื่อภายหลังที่นักศึกษามีพฤติกรรมในกระบวนการอาสาแล้วน่ าจะทาให้นักศึกษาเกิดความรู้
ความเข้าใจต่อบทบาทของตนในการอยูร่ ่วมในสังคม มีโอกาสของการเป็ นผูใ้ ห้ เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อ
การได้ทาประโยชน์เพื่อผู้อ่นื จะทาให้มแี นวโน้มที่จะสนับสนุ น พฤติกรรมที่มลี กั ษณะเป็ นประโยชน์
ต่อผู้อ่นื อีกด้วย ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่าเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมนัน้ จะเป็ นผลที่เกิดขึน้ ในระยะ
ผลของกำรอำสำของนักศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึง่ ได้นาเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี้
1. กระบวนการอาสา (Volunteer process)
2. ระยะนาเข้าสู่การอาสา (Antecedents stage)
3. ระยะประสบการณ์ของการอาสา (Experience stage)
4. ระยะผลของการอาสา (Consequences stage)
5. การวิจยั แบบช่วงยาวหรือการวิจยั แบบระยะยาว (Longitudinal research)
5.1 รูปแบบของการวิจยั แบบช่วงยาว
5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั แบบช่วงยาว
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ทัง้ นี้ ในแต่ ล ะหัว ข้อ จะอธิบ ายถึงแนวคิดทฤษฎี และการให้นิ ยามความหมาย รวมถึง
เครือ่ งมือวัดตัวแปร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปรนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กระบวนการอาสา (Volunteer process)
ความหมายและลักษณะของกระบวนการอาสา
คาว่าอาสาสมัคร ซึ่งใช้เทียบเคียงกับคาภาษาอังกฤษคือ Volunteer ซึ่งมีการใช้คานี้ครัง้
แรกในช่วงศตวรรษที่ 17 หมายถึงผู้ท่สี มัค รเข้าเป็ นทหารโดยไม่ได้ถู กบังคับให้เป็ นไปตามปกติ
กล่ า วคือ สมัค รใจเป็ น เอง และความหมายนี้ ย งั ใช้รวมไปถึง การสมัค รใจท างานใดๆ โดยไม่ร บั
ค่าตอบแทน และยังมีคาที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครอีกสองคา คือ Voluntarism และ Volunteerism
โดยคาแรกมีความหมายที่ใช้กบั กิจกรรมที่ทาด้วยความสมัครใจ ใช้ในองค์กรเอกชนที่ไม่ได้ถูกระบุ
หน้าทีน่ นั ้ ๆ ตามกฎหมาย ส่วนคาว่า Volunteerism นัน้ ใช้กนั มากและมีความหมายกว้างกว่าคาแรก
กล่าวคือ เป็ นเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวอาสาสามัครหรือเป็ นการอาสาเข้าไปทาเรื่องใดๆ โดยไม่
จากัดประเภทของกลุ่มหรือองค์กร ดังนัน้ จุดแตกต่างของทัง้ สองคาอยู่ท่ี Voluntarism เน้นทีอ่ งค์กร
ซึง่ ไม่หวังผลกาไร ขณะที่ Volunteerism จะหมายถึงกิจกรรมอาสาสมัครที่ครอบคลุมหน่ วยงานทุก
ประเภทไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึง่ อย่างไรก็ตามนักวิชาการและผูท้ างานในวงการ
อาสาสมัค ร เช่ น ซู ซ าน เจ เอลลิส (Susan J. Ellis) และ แคเธอรีน เอช โนค (Katherine H.
Noques) ได้เห็นด้วยในความหมายทีว่ ่า อาสาสมัคร คือการเลือกกระทาสิง่ ต่างๆ ที่เห็นว่าเป็ นสิง่ ที่
ควรกระทา และเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็ นเงินทองและการกระทานี้
ไม่ใช่ภาระงานทีต่ อ้ งทาตามหน้าที่ (ศุภรัตน์ รัตนมุขย์. 2547: 1-2) โดยทีแ่ คลรีแ่ ละคณะ (Clary; et
al. 1998: 1517) ได้อธิบายความหมายและลักษณะของการอาสาสมัครว่าเป็ นการช่วยเหลือทีเ่ ป็ นไป
ด้วยความสมัครใจ ยังยื
่ นและดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนวิลสัน (Wilson. 2000: 1) กล่าวว่าการ
อาสาสมัคร (Volunteering) หมายถึง กิจกรรมใดๆ ทีท่ าขึน้ โดยอิสระเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ่นื ของกลุ่ม
หรือขององค์กรซึง่ เป็ นความหมายอย่างกว้างๆ สาหรับในประเทศไทยนัน้ สกุณา บัณฑุรตั น์ (2553:
ออนไลน์ ) มองว่างานอาสาสมัครคือ การทางานด้วยความสมัครใจและความเสียสละ โดยมีความ
ประสงค์จะทาประโยชน์ ให้แก่ส่วนรวมมากกว่าการสร้างประโยชน์ แก่ตนเอง อนุ เจริญ วงศ์ระยับ
(2552: 20) ได้กล่าวโดยมีรายละเอียดที่ชดั เจนขึ้น ว่าการอาสาสมัคร หมายถึง การที่บุคคลแสดง
พฤติกรรมหรือการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งบาเพ็ญ ประโยชน์ ต่อส่วนรวมโดยสมัครใจ โดยการทา
กิจกรรมนัน้ มีก ารวางแผนในการปฏิบ ัติไว้ก่ อ นล่ ว งหน้ าภายใต้ก ารจัดการขององค์การ มีค วาม
ต่อเนื่อง และประเภทของกิจกรรมนัน้ มีความหลากหลายขึ้นอยู่ กบั ความสนใจและความถนัดของ
บุคคล
ทัง้ นี้ในการศึกษาเกี่ยวกับอาสาสมัคร (Volunteer) ที่ผ่านนัน้ มาส่วนใหญ่ อธิบายรูปแบบ
การเกิดขึ้นของพฤติก รรมอาสาหรือ การทางานอาสาสมัครโดยประยุกต์จากแนวคิด กระบวนการ
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อาสาสมัคร (Volunteer process) ของโอโมโตและชไนเดอร์ (Omoto; & Snyder. 1995) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
เพื่ อ อธิบ ายปรากฏการณ์ ท างสัง คมของการท างานอาสาสมัค รในผู้ ป่ วยเอดส์ โดยมองการ
อาสาสมัครเป็ นลักษณะของการกระทาทางสังคม (Social action) รูปแบบหนึ่ง ทีค่ นเข้าไปมีส่วนร่วม
ในลักษณะที่เป็ นประโยชน์ ต่อบุคคลอื่น ต่อกลุ่มคน ชุมชนและสังคมที่ตนเป็ นสมาชิก (Snyder; &
Omoto. 2007: 946) เป็ นส่วนหนึ่งในกลุ่มของพฤติกรรมการช่วยเหลือ (Helping behavior) และเป็ น
ลักษณะอย่างหนึ่งของพฤติกรรมเอื้อสังคม (Prosocial behavior) สามารถเกิดขึน้ ข้ามช่วงเวลา ซึ่ง
จะทาให้เกิดประโยชน์ ต่ อผู้อ่ ืนอีก ทัง้ ยังก่อให้เกิดประโยชน์ ทางจิตใจและกายภาพสาหรับ ผู้ท่เี ป็ น
อาสาสมั ค รอี ก ด้ ว ย (Baumeister; & Finkel. 2010: 286; Penner. 2005: 380; Bierhoff. 2002:
313) นอกจากนัน้ แล้วการอาสายังประกอบด้วย 6 ลักษณะดังนี้ (Omoto; & Snyder. 1995; Snyder;
& Omoto. 2008: 2-3)
1.1 เป็ นการกระทาด้วยความสมัครใจ นัน่ คือกระทากิจกรรมอาสาบนพื้นฐานความ
เต็มใจแม้ไม่ใช่หน้าที่หรือถูกบังคับ แม้ว่าอาสาสมัครอาจมีการพัฒนาความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื อันเกิด
เนื่องมาจากการทางาน ซึ่งอาจทาให้รสู้ กึ ว่าตนมีพนั ธะหน้าทีใ่ นการช่วยเหลือหน่ วยงานหรือบุคคล
นัน้ ๆ ต่ อไปก็ต าม แต่ จุดเริม่ ต้นในงานอาสาจะไม่ได้เกิดจากความรู้สกึ ถึงการมีพนั ธะหน้ าที่หรือ
ความสัมพันธ์ทม่ี มี าก่อน
1.2 เป็ นการบริการช่วยเหลือผู้อ่นื ซึ่งเกิดจากการใคร่ครวญหรือตัดสินใจมาก่อน นัน่
คือ มีก ารวางแผน (Planfulness) ซึ่ง จะไม่ เหมือ นกับ ลัก ษณะการช่ ว ยแบบฉุ ก เฉิ น (Emergency
helping) ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติในสถานการณ์คบั ขันหรือเกิดขึน้ อย่างทันทีทนั ใด
1.3 กิจกรรมอาสาต้องเกิดขึน้ โดยอาศัยระยะเวลา (Longevity) กิจกรรมการช่วยเหลือ
อาจดาเนินไปเป็ นสัปดาห์ เดือน หรือปี เป็ นกิจกรรมหรือเหตุการณ์ทใ่ี ช้เวลามากกว่าหนึ่งครัง้
1.4 การตัดสินใจเป็ นอาสาสมัครอยู่บนพืน้ ฐานทีป่ ราศจากความคาดหวังในรางวัลหรือ
บทลงโทษ ดังนัน้ จึงไม่นับกิจกรรมที่บุคคลทาไปเพื่อต้องการค่าตอบแทนหรือหลีกเลีย่ งการลงโทษ
หรือคาตาหนิว่าเป็ นงานอาสา
1.5 การอาสาสมัค รเกี่ยวข้อ งกับการให้ค วามช่วยเหลือ ผู้ค นหรือ ผู้ท่ตี ้อ งการความ
ช่วยเหลือ หรืออาจกล่าวได้ว่าการบริการช่วยเหลือของอาสาสมัครนัน้ จะต้องไม่เป็ นการยัดเยียดแต่
เกิดจากความเต็มใจหรือการยอมรับของผู้รบั เป็ นการช่วยเหลือ ทีแ่ ม้ไม่ใช่หน้าที่หรือมีความผูกพัน
กันมาก่อ น (Nonobligation) โดยงานอาสานัน้ ไม่นับรวมถึงพฤติกรรมการช่ว ยเหลือ เพื่อน คนรัก
หรือคนที่สนิท ซึ่งจากนิยามนี้อาจกล่าวได้ว่าผู้รบั การช่วยเหลือจากอาสาสมัครคือคนแปลกหน้ า
อาสาสมัครจะไม่ถูกจูงใจให้ช่วยเนื่องจากเป็ นหน้ าที่หรือเพราะเป็ นคนสนิทรูจ้ กั กันมาก่อนแต่ช่วย
เพราะต้องการช่วย พฤติกรรมการช่วยเหลือประเภทนี้จงึ เรียกว่าช่วยทัง้ ที่ไม่ใช่หน้าที่ซ่งึ ถือว่าเป็ น
หัวใจของการอาสา
1.6 การอาสาสมัครกระทาขึน้ ในนามของกลุ่มคนหรือมีเหตุให้เกิด โดยผ่านหน่ วยงาน
หรือองค์กร (Organizational context) ซึ่งความแตกต่างที่สาคัญระหว่างการช่วยเหลือแบบธรรมดา
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กับการอาสาสมัครคือการอาสาสมัครจะแสดงให้เห็นโดยผ่านองค์ก รหรือเป็ นความร่วมมือกับองค์กร
(เช่น การช่วยแบบเป็ นไม่เป็ นทางการและเป็ นทางการ)
ดังนัน้ จึงพอสรุปได้ว่าการอาสาสมัครคือการทากิจกรรมของบุคคลเพื่อส่วนรวมด้วยความ
เต็มใจโดยมีลกั ษณะทีส่ าคัญคือ เป็ นการกระทาด้วยความสมัครใจ เกิดจากการใคร่ครวญหรือมีการ
วางแผนมาก่อน เป็ นการกระทาอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยระยะเวลา ไม่คาดหวังรางวัลตอบแทน เป็ น
การช่วยเหลือหรือทาประโยชน์กบั ผูอ้ ่นื แม้ว่าไม่ใช่หน้าทีห่ รือมีความผูกพันกันมาก่อน ซึง่ สิง่ เหล่านี้
เกิดขึน้ ภายในบริบทขององค์กร
เมื่อพิจารณาถึงความหมายและลักษณะดังที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการอาสาสมัครถือ
เป็ นปรากฏการณ์ ท่ีน่าสนใจเนื่อ งจากเป็ นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่าย มีค วามแตกต่ างไปจากการ
ช่ว ยเหลือ (Helping) หลายประการ การช่ ว ยเหลือ นัน้ มัก เกิด สนองตอบต่ อ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
เกิดขึน้ ในช่วงไม่ก่นี าทีหรือชัวโมง
่
เป็ นแสดงออกถึงความรูส้ กึ ของการมีพนั ธะหน้าทีจ่ ากความเกี่ยว
พันทางครอบครัวหรือความสัมพันธ์ทม่ี อี ยู่แล้ว พฤติกรรมการช่วยเหลือทีเ่ กิดภายใต้ความสัมพันธ์ท่ี
มีอยู่ก่อนแล้วนี้เรียกว่าเป็ นการให้การดูแลเอาใจใส่ (Care-giving) ส่วนการอาสาสมัครนัน้ นอกจาก
จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ ท่มี ผี ู้ขอให้ช่วยแล้ว คนที่เป็ นอาสาสมัค รมักจะแสวงหาโอกาสในการให้
ความช่วยเหลือ (Omoto; Snyder; & Hackett. 2010: 1705-1706) ไม่มเี รื่องของพันธะผูกพันหรือ
หน้ าที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็ นการสละเวลาและความพยายามของตนเองให้กบั องค์กรหรือบุค คลที่
ช่วยเหลือ การบริการช่วยเหลือโดยปราศจากความต้องการค่าตอบแทนนี้ทาให้การอาสาสมัครมี
ลักษณะเสียสละตนเอง (Self- sacrificial) แม้ว่ามีต้นทุนค่าเสียโอกาสทางสังคมเกิดขึน้ จากการเป็ น
อาสาสมัครเนื่องจากได้ละทิง้ เวลาในการทากิจกรรมและความสัมพันธ์ทางสังคมอื่นๆ เพื่อทีจ่ ะมาทา
กิจกรรมอาสาสมัค รทัง้ ที่อาจได้รบั การไม่ยอมรับเป็ นผลลัพธ์ตอบแทน และแม้ว่าอาจต้องพบกับ
อุปสรรคเช่นนัน้ บุคคลก็ยงั พยายามหาโอกาสในการเป็ นอาสาสมัคร อีกทัง้ การเป็ นอาสาสมัครนัน้ จะ
มีความเป็ นทางการมากกว่า (Formal volunteering) ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริบทขององค์การ ส่วนการ
ช่วยเหลือนัน้ เป็ นการอาสาที่ไม่เป็ นทางการ (Informal volunteering) ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริบทส่วน
บุคคลไม่เกี่ยวกับองค์การ เช่น การช่วยเหลือเพื่อน เพื่อนบ้าน เป็ นต้น (Wilson; & Musick. 1997:
700) การอาสาสมัครยังเป็ นเรื่องของการใช้เวลาใคร่ครวญในการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมหรือกระทา
การต่อไป การตัดสินใจไม่ใช่แค่ว่าจะช่วยเหลือหรือไม่ แต่ยงั ต้องพิจารณาว่าจะช่วยเหลือทีไ่ หน ช่วย
เมื่อไหร่ อย่างไร รวมถึงความถี่ท่ตี ้องเข้าร่วมงานอาสาสมัคร ลักษณะงานที่ต้องทา ความยาวนาน
ในการทางานอาสาสมัคร โดยทีก่ จิ กรรมอาสาสมัครมักจะยังยื
่ นเป็ นสัปดาห์ เป็ นเดือนหรือปี สะท้อ น
ให้เห็นถึงการวางแผนอย่างเป็ นระบบและมีการวางกาหนดการ ถือเป็ นการช่วยเหลือทีม่ กี ารวางแผน
ไว้แล้ว (Planned helping) ลักษณะเหล่านี้ทาให้สะท้อนถึงแรงจูงใจค่านิยม และลักษณะทางบุคคล
อื่นๆ ของอาสาสมัครได้ การอาสาสมัครยังมีความแตกต่างไปจากรูปแบบอื่น ๆ ของการกระทาเอื้อ
สังคม (Prosocial action) ด้วย เช่น แตกต่ างไปจากการให้แบบบริจาคหรือ ท าบุญ ในแง่ท่วี ่าการ
ทางานของอาสาสามัครจะมีมากไปกว่าการบริจาคเงินหรือสิง่ ของ เป็ นต้น
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นัก วิจยั พยายามจัดกลุ่ มตามลักษณะการทางานของอาสาสมัค รเป็ น 2 ประเภท (Ayyr.
2011: 7; Burr; Caro; & Mutchler. 2003: 1268-1269) คื อ 1) การอาสาสมั ค รที่ เ ป็ นท างการ
(Formal volunteering) 2) การอาสาสมัค รที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการ (Informal volunteering) โดยการ
อาสาสมัครแบบเป็ นทางการคือ การทางานทีไ่ ม่มคี ่าตอบแทน เป็ นประโยชน์ต่อบุคคลหรือองค์กรอื่น
เกิดขึน้ โดยความสมัครใจ เกี่ยวข้องกับงานในช่วงเวลาที่กาหนดเกิดภายในบริบทองค์กรแบบเป็ น
ทางการทีม่ กี ารก่อตัง้ ขึน้ เช่น องค์กรทีอ่ ยูอ่ าศัยเพื่อมนุ ษย์หรืออาสาสมัครสถานสงเคราะห์สตั ว์เลีย้ ง
ส่วนอาสาสมัครแบบไม่เป็ นทางการนัน้ คือการทางานทีท่ าเพื่อช่วยเพื่อน เพื่อนบ้าน คนในครอบครัว
รวมไปถึงกิจกรรมที่ก ระท าขึ้น จากความคิด เห็นที่เกิด ร่ว มกัน ระหว่างสมาชิกของชุ มชน ซึ่งการ
พิจารณาการอาสาสมัครจะเน้ นไปที่ความตัง้ ใจให้เกิดผลลัพธ์ในทางที่ดี โดยในการศึกษาครัง้ นี้จะ
สนใจในพฤติกรรมตัง้ ใจที่ช่วยเหลือผู้อ่นื ที่เป็ น การเคลื่อนไหวทางสังคมในลักษณะการอาสาสมัคร
แบบเป็ นทางการ (Formal volunteering)
แบบจาลองกระบวนการอาสา (Volunteer process model)
ชไนเดอร์และโอโมโต (Snyder; & Omoto. 2008) ได้พฒ
ั นาแบบจาลองกระบวนการ
อาสาขึ้น โดยเป็ นกรอบแนวคิดที่ก ล่าวถึงลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรม ตลอดจนบริบทที่
แวดล้อมในภาพรวมอย่างกว้างไว้ ทัง้ บริบททางองค์กรและบริบททางสังคมที่สมั พันธ์กนั ในแต่ละ
ระยะ (Stage) ซึ่งเกิดขึน้ ข้ามช่วงเวลา แบบจาลองนี้ประกอบไปด้วยกระบวนการที่เกิดขึน้ 3 ระยะ
คือ ระยะน าเข้าสู่ก ารอาสา (Antecedents stage) ระยะประสบการณ์ ข องการอาสา (Experience
stage) และระยะผลของการอาสา (Consequences stage) ในหลายระดับการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็ น
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม หรือระดับองค์กรและสังคม ทัง้ นี้กระบวนการอาสานัน้ จะดาเนินไปตาม
ระยะเวลาซึง่ จะมีพฤติกรรมและลักษณะทางจิตเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ในแต่ละระยะ ดังรายละเอียดที่
ปรากฏในตารางที่ 1 ต่อไปนี้ โดยผูว้ จิ ยั จะนาเสนอรายละเอียดในแต่ละขัน้ รวมทัง้ ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้อง
ในหัวข้อลาดับต่อไป
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ตาราง 1 แบบจาลองกระบวนการอาสา
ระยะของกระบวนการอาสา
ระยะประสบการณ์ของ ระยะผลของการอาสา
ระดับการวิเคราะห์ ระยะนาเข้าสู่การอาสา
การอาสา
(Consequences
(Antecedents stage)
(Experiences stage)
stage)
เช่น บุคลิกภาพ,
เช่น ความพึงพอใจ,
เช่น การเปลีย่ นแปลง
แรงจูงใจ,สถานการณ์ มลทิน (Stigma),
ความรูแ้ ละทัศนคติ,
บุคคล
ในชีวติ (Life
การเป็ นส่วนหนึ่งกับ สุขภาพ ฯลฯ
circumstances) ฯลฯ องค์กร(Organizational
integration) ฯลฯ
เช่น การเป็ นสมาชิก
เช่น สัมพันธภาพใน
เช่น การรวมตัวของ
ของกลุ่ม, บรรทัดฐาน การช่วยเหลือ, การ
เครือข่ายทางสังคม,
ระหว่างบุคคล/กลุ่ม
ฯลฯ
เห็นคุณค่าของกลุ่ม
การพัฒนาสัมพันธภาพ
(Collective esteem) ฯลฯ
เช่น กลยุทธ์การรับ
เช่น วัฒนธรรมองค์กร, เช่น การคงอยูใ่ นงาน
สมาชิก, การฝึกอบรม หน้าทีใ่ นงาน
อาสา, การประเมินงาน
หน่วยงาน/องค์กร
ฯลฯ
อาสาสมัคร (Volunteer ฯลฯ
placement) ฯลฯ
เช่น มโนคติวทิ ยา
เช่น การจัดหาความ เช่น ทุนทางสังคม,
สังคม/บริบททาง (Ideology), โปรแกรม ช่วยเหลือ, การพัฒนา ความประหยัดทาง
วัฒนธรรม
และสถาบันทีใ่ ห้ความ โปรแกรม ฯลฯ
เศรษฐกิจ ฯลฯ
ช่วยเหลือ ฯลฯ
ทีม่ า: Snyder, M.; & Omoto, A. M. (2008). Volunteerism: Social Issues Perspectives
and Social Policy Implication. Social Issues and Policy Review. 2(1): 1-36.
จะเห็นได้ว่าแบบจาลองกระบวนการอาสา (Volunteer process model) นี้กล่าวถึงตัง้ แต่
การเริม่ ต้น การคงอยู่และประสิทธิผลทีเ่ กิดขึน้ ตามช่วงเวลาทีผ่ ่านไปจากการทากิจกรรมอาสาโดยมี
ตัวแปรทางจิตวิทยา พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้องในแต่ละรยะ นอกจากนัน้ กระบวนการ
อาสายังมีระดับการวิเคราะห์ (Levels of analyses) ของตัวแปรในหลายระดับด้วย โดยที่ในระดับ
บุคคล (Individual level) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของอาสาสมัครแต่ละคนและ
รวมถึงผู้ท่รี บั การช่วยเหลือ (Recipients) อาทิ แรงจูงใจ ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงในด้าน
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ความรู้ ทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมของผู้ท่เี ป็ นอาสาสมัคร ในระดับระหว่างบุคคล (Interpersonal
level) แบบจาลองนี้ได้กล่าวถึงความเป็ นสมาชิกในกลุ่ม บรรทัดฐาน ความสัมพันธ์ท่เี กิดจากการ
ร่ว มมือกันระหว่างอาสาสมัครและผู้ท่รี บั การช่วยเหลือ เครือ ข่ายสั งคม ส่ วนในระดับองค์กรหรือ
หน่ วยงาน (Organizational or agency level) กล่าวถึงกลยุทธ์การรับสมาชิก การจัดการ การบรรจุ
พนักงานอาสา วัฒนธรรมองค์กร การประเมินผล และในการวิเคราะห์ระดับสังคม (Social level) ได้
กล่าวโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรมของอาสาสมัค ร โปรแกรมที่เป็ นไปเพื่อสนองต่อการบริการ
อาสา การเพิม่ ขึน้ ของทุนทางสังคม รวมทัง้ ผลทีเ่ กิดขึน้ กับการประหยัดในแง่ของเศรษฐกิจ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอาสา
งานวิจ ัย ของเดวิส ฮอล และเมเยอร์ (Davis; Hall; & Meyer. 2003: 248) ศึ ก ษา
กระบวนการอาสาตามแนวคิดของโอโมโตและชไนเดอร์ ในกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นอาสาสมัครชุมชน เก็บ
รวบรวมข้อมูลทัง้ สิ้น 5 ครัง้ ระหว่างที่เป็ นอาสาสมัค ร โดยครัง้ ที่ 1 วัดปฏิกิรยิ าทางอารมณ์ ได้แก่
ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่นื (Sympathy) ความเศร้าเสียใจ (Distress) ความพึงพอใจในงานอาสาและ
ระดับทีแ่ รงจูงใจอาสาถูกเติมเต็ม ส่วนครัง้ ที่ 2 วัดหลังจากครัง้ แรก 1 เดือน ครัง้ ที่ 3 วัดหลังจากครัง้
แรก 4 เดือน ครัง้ ที่ 4 วัดหลังจากครัง้ แรก 8 เดือน และครัง้ ที่ 5 วัดหลังจากครัง้ แรก 12 เดือน โดย
ครัง้ ที่ 2 ถึงครัง้ ที่ 5 จะวัดตัวแปรประสบการณ์ในการเป็ นอาสา การคงอยู่ในงานอาสา ลักษณะงาน
จานวนชัวโมงที
่
ใ่ ช้ต่อสัปดาห์ ปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์ต่องานอาสา แรงจูงใจ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย
ในระยะนาเข้า (Antecedent factors) ทานายความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื ความเศร้าเสียใจ และการ
เติมเต็มแรงจูงใจ ประสบการณ์ของบุคคลเป็ นตัวทานายความพึงพอใจในงานอาสา ความพึงพอใจ
ในงานอาสาทานายความเกี่ยวข้องในงานอาสาซึ่งวัดเป็ นจานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อสัปดาห์ แม้ว่าจะไม่
พบผลการท านายของความพึ ง พอใจกับ การคงอยู่ (Persistence) ของอาสาสมัค ร ผลที่พ บนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของฟิ งเกลสเทน (Finkelstein. 2008a: 9) ซึ่งใช้แนวคิดการหน้ าที่เพื่อทา
ความเข้าใจกระบวนการอาสาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอาสาสมัครที่ทางานในบ้านพัก (Hospice) โดย
ศึก ษาความสัม พัน ธ์ระหว่างระยะน าเข้า ได้แ ก่ แรงจูงใจ ระยะประสบการณ์ ได้แ ก่ ก ารเติม เต็ม
แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และระยะผล ได้แก่ระยะเวลาทีใ่ ช้ในงานอาสา ความยาวนานของการอาสา
ผลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากขึน้ ตามประสบการณ์ท่แี รงจูงใจในการช่วยเหลือได้รบั
การเติม เต็ม ความพึงพอใจท านายระยะเวลาที่ใ ช้ ใ นการอาสาแต่ ไม่ ไ ด้ท านายความยาวนาน
(Longevity) ที่ใช้ จานวนเวลาที่ใช้และความยาวนานของการบริการมีความสัมพันธ์ไม่มากนักกับ
แรงจูงใจหรือการเติมเต็มแรงจูงใจ ผลการศึกษามีขอ้ เสนอแนะว่าควรให้ความสาคัญกับแรงจูงใจใน
การช่วยเหลือก่อนเพื่อที่จะจับคู่บุคคลเข้ากับงานที่ต้องการที่สุด บุคคลที่มแี รงจูงใจหรือความพึง
พอใจน้อยจะใช้เวลาในองค์กรน้อยด้วยแต่ กย็ งั คงเป็ นอาสาสมัครอยู่ ในงานของมากิ; ดิวเยอร์; และ
ชไนเดอร์ (Maki; Dwyer; & Snyder. 2015) ศึกษาโครงสร้างของบุคลิกภาพแบบเอือ้ เฟื้ อ เอกลักษณ์
ในบทบาท และแรงจูง ใจในการบริก ารว่ า มีค วามสัม พัน ธ์กับ ความพึง พอใจ ความตัง้ ใจ และ
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พฤติกรรมในโปรแกรม AmeriCorps ซึ่งเป็ นโปรแกรมงานบริการในระดับชาติของสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
พบผลว่าบุคลิกภาพ เอกลักษณ์ในบทบาท และแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กบั ประสบการณ์และผลของ
การให้บริการ นอกจากนัน้ พบว่าโดยภาพรวมแล้ว แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กบั ทัง้ ความพึงพอใจและ
ความตัง้ ใจในการอาสา บุคลิกภาพแบบเอื้อเฟื้ อและเอกลักษณ์ ในบทบาทมีความสัมพันธ์กบั ความ
ตัง้ ใจในการอาสาเท่ านัน้ ความแตกต่างของแรงจูงในการบริการมีความสัมพันธ์กบั ประสบการณ์
เฉพาะอย่างของการทางานอาสาและผลในการบริการ กลุ่มตัวอย่างที่รสู้ กึ ว่าแรงจูงใจของตนได้รบั
การเติมเต็มระหว่างการทากิจกรรมมีแนวโน้ มจะทาให้คนเข้าร่วมในพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
อาสาบ่อยครัง้ ขึน้ อายดินลิ-คาราคูลคั และคณะ (Aydinli-Karakulak; et.al. 2016) ศึกษาแบบจาลอง
กระบวนการอาสา (VPM) แบบภาคตัดขวางเพื่อศึกษาการอาสาสมัครซึ่งเป็ นแนวคิดตะวันตกกับ
กลุ่มอาสาสมัครในฮ่องกง ในการศึกษาที่ 1 ผลพบว่าแรงจูงใจแบบเอื้อสังคมมีความสัมพันธ์กบั การ
อาสาสมัคร การอาสาสมัครมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในชีวติ แต่มขี อ้ ค้นพบทีต่ ่างไปจากบริบททาง
ประเทศตะวันตกคือ ความเอาใจใส่ในผู้อ่ืน (Other-oriented empathy) ไม่มคี วามสัมพัน ธ์กบั การ
อาสาสมัคร ส่วนการศึกษาที่ 2 ซึง่ ศึกษาถึงประสบการณ์ระหว่างการอาสาสมัครนัน้ พบผลส่วนใหญ่
เป็ นไปตามข้อเสนอของแบบจาลองกระบวนการอาสาว่า ความพึงพอใจในการทางานอาสาสม้คร
เป็ นตัว แปรคัน่ กลางความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งแรงจูง ใจอาสากับ ความยัง่ ยืน ของการอาสาสมัค ร
แรงจูงใจอาสาและประสบการณ์ของการอาสาทาให้มคี วามพึงพอใจในการทางานอาสาเพิม่ ขึน้ ซึ่ง
นาไปสู่ความยึดมันผู
่ กพันในงานอาสาสมัครในทีส่ ุด
ส่วนการศึกษาในประเทศไทยนัน้ อนุ เจริญ วงศ์ระยับ (2552) ศึกษาการรับรูส้ ภาพ
แวดล้อ มภายในสถานศึก ษาและลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่เอื้อ ต่ อ การเป็ น อาสาสมัค รอย่างยังยื
่ น ใน
นักศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิกสังกัดชมรมด้านบาเพ็ญประโยชน์ พบผลการวิจยั ว่าปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรง
ต่ อ การอาสาสมัค รอย่างยังยื
่ นมี 4 ปั จจัย คือ เอกลักษณ์ ในบทบาทอาสาสมัค รแบบเฉพาะ การ
สนับสนุ นทางสังคม ความพึงพอใจในกิจกรรมและองค์การ และบุคลิกภาพชอบช่วยเหลือแบบพุทธ
โดยทัง้ 4 ปั จจัยสามารถอธิบายการอาสาสมัครอย่างยังยื
่ นได้รอ้ ยละ 67.8 ส่วนปั จจัยด้านแรงจูงใจ
อาสานัน้ พบว่ามีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการอาสาสมัครอย่างยังยื
่ นผ่านเอกลักษณ์ในบทบาทอาสาสมัคร
แบบเฉพาะในเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเพศชาย
ดังนัน้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า มีผสู้ นใจศึกษาสิง่ ที่
เกิด ขึ้น ภายในกระบวนการอาสา ทัง้ นี้ ม ี ต ัว แปรที่เกี่ย วข้อ งจ านวนมาก โดยกระบวนการอาสา
ประกอบไปด้วย 3 ระยะ ในระยะที่ 1 เป็ นระยะที่กล่าวถึงปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการเข้าสู่ในงานอาสา
นัน้ เช่น บุคลิกภาพบางประการ แรงจูงใจ ในระยะที่ 2 เป็ นระยะทีก่ ล่าวถึงปั จจัยทีส่ าคัญอันเกิดจาก
การมีประสบการณ์ ในการเข้าร่วมทากิจกรรมอาสา เช่น พฤติกรรมอาสา ความตัง้ ใจ ความพึงพอใจ
และในระยะที่ 3 หรือ ระยะผลของการอาสานัน้ เป็ น ระยะที่ก ล่ าวถึง ผลที่เกิด จากการได้เข้าร่ว ม
กิจกรรมอาสานัน้ จะทาให้นักศึกษามีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ในตัวผูเ้ ป็ นอาสาสมัครเองในด้านต่างๆ
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เช่น การคงอยู่ในงานอาสาอย่างยังยื
่ น ความพึงพอใจในชีวติ ไม่ หรือการเปลีย่ นแปลงในความรู้ การ
มีทกั ษะในชีวติ พฤติกรรมรับผิดชอบ เป็ นต้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2. ระยะนาเข้าสู่การอาสา (Antecedents stage)
ระยะนาเข้าสู่การอาสา (Antecedents stage) ในขัน้ นี้จะเป็ นการอธิบายถึงสาเหตุท่ที าให้
บุคคลตัดสินใจทีจ่ ะเป็ นอาสาสมัคร รวมไปถึงแรงจูงใจทีน่ าให้บุคคลเข้ามาเกีย่ วข้องกับกิจกรรมอาสา
และผลทีท่ าให้ยงั คงอยู่ในระยะยาว และในระยะนี้จะระบุถงึ สิง่ ทีจ่ ะทานายผูท้ ่จี ะมีประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจในการทางานอาสาสมัครได้มากกว่าด้วย โดยปั จจัยหรือตัวแปรของการเข้าสู่การเป็ น
อาสาสมัครหรือที่เรียกว่า Dispositional variables ได้แก่ ปั จจัยในเรื่องลักษณะบุคลิกภาพที่อาจมี
แนวโน้ มให้บุ ค คลมาเข้าร่ว มในงานอาสา อาทิ ความเข้าใจในผู้อ่ืน (Empathy) โดยนักวิจยั ทาง
จิต วิท ยาบุ ค ลิก ภาพ จิต วิท ยาสัง คมและจิต วิท ยาพัฒ นาการพบว่ า ความเข้า ใจในผู้อ่ืน นั น้ เป็ น
ตัวกระตุ้นบุคคลให้เกิดการช่วยเหลือ ดังในการศึกษาของเดวิส ฮอล และเมเยอร์ (Davis; Hall; &
Meyer. 2003: 257) พบว่าการมีความเข้าใจในผูอ้ ่นื แตกต่างกันสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเริม่ ต้นทีจ่ ะ
เป็ นอาสาสมัครและสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ระหว่างการเป็ นอาสาสมัคร ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์น้ีจะ
ลดลงเมื่อ เวลาผ่ านไป นอกจากนัน้ แล้ว บุ ค ลิก ภาพในการเข้าสู่ก ารเป็ น อาสาสมัค รก็ม ี อีก ได้แ ก่
บุค ลิก ภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) บุค ลิกภาพแบบอ่ อนโยน (Agreeableness) บุ ค ลิกภาพ
แบบยืด หยุ่ น (Resilient) บุ ค ลิก ภาพแบบเอื้อ สัง คม(Prosocial personality) ส่ ว นปั จ จัย อื่น ๆ ที่
นอกจากบุ คลิก ภาพนัน้ เช่น อัต ลัก ษณ์ ของบุค คล (Identity) ทัง้ นี้การเป็ นอาสาสมัค รนัน้ ถือเป็ น
แหล่งกาเนิดอัตลักษณ์ของบุคคล เป็ นสิง่ ที่ช่ วยให้บุคคลอธิบายได้ว่าตนคือใคร ให้ความหมายและ
จุดประสงค์ของการมีชวี ติ อยู่และยังเป็ นแหล่งของความภาคภูมใิ จในตัวบุคคลด้วย นอกจากนัน้ ยังมี
ปั จจัยในเรื่องความรูส้ กึ เป็ นหนึ่งเดียวกัน (Solidarity) ที่เป็ นตัวพยากรณ์ประการหนึ่งของการเข้าไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปั จจัยในด้านความผูกพันทางอารมณ์ (Attachment) รวมถึงปั จจัยในด้าน
แรงจูงใจ (Motivation) เหล่านี้เป็ นสิง่ ที่กระตุ้นให้บุคคลแสวงหาและเข้าร่วมในงานอาสาสมัคร และ
ท าให้ม ีก ารเข้า ร่ว มการเป็ น อาสาสมัค รอย่ างยังยื
่ น เมื่อ ระยะเวลาผ่ านไป (Wilson. 2012: 178-181;
Snyder; & Omoto. 2008: 10-14; Penner. 2002: 450) นอกจากนัน้ ยังมีปัจจัยเรื่องลักษณะสถานการณ์ใน
ชีว ิต เช่ น อิท ธิพ ลทางบรรทัด ฐาน (Normative influence) การสนั บ สนุ น ทางสัง คมจากเพื่ อ น
ครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน (Omoto; & Snyder.1995: 672) รวมทัง้ แรงกดดันจากสังคม และปั จจัย
ในเรื่องตัวกระตุ้นการเป็ นอาสาสมัครอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปได้ทงั ้ สถานการณ์ บางอย่างในชีวติ หรือภาพ
ข้อความที่ปลุกเร้าความคิดหรือความรูส้ กึ ให้ต้องการอาสา (Penner. 2004: 651-652) ที่ก่อให้เกิด
บรรยากาศทางสังคมที่เป็ นการสนับสนุ นให้บุคคลเข้าร่วมในงานอาสาสมัครด้วย ทัง้ นี้ในการศึกษา
ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั มองว่าแรงจูงใจอาสาเป็ นตัวแปรสาคัญที่เป็ นเหตุผลให้นักศึกษาตัดสินใจเข้าร่วมเข้าสู่
กระบวนการอาสา เนื่องจากในการทากิจกรรมของนักศึกษานัน้ ทางมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้
นั ก ศึก ษาชัน้ ปี ท่ี 1 ทุ ก คนเข้า ร่ว มท ากิจ กรรมใดๆ ตามความสนใจของตน ซึ่งถือ เป็ นเงื่อ นไข
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ภายนอกที่ท าให้ นั ก ศึก ษาท ากิจ กรรม แต่ ก ารที่นั ก ศึก ษาเลือ กที่จ ะเข้า ชมรมหรือ สโมสรที่ม ี
วัตถุประสงค์ในการบริการชุมชน สังคม หรือบาเพ็ญประโยชน์นนั ้ ส่วนหนึ่งจึงน่ าจะมาจากแรงจูงใจ
ซึ่งเป็ น เหตุ ผ ลที่อ ยู่ภ ายในตัว นัก ศึก ษาเอง ซึ่ง เป็ น ที่น่ าสนใจว่ าเหตุ ผ ลเบื้อ งหลังใดบ้างที่ท าให้
นักศึกษาร่วมทากิจกรรมดังกล่าว จึงขอเสนอรายละเอียดเกีย่ วกับตัวแปรแรงจูงใจอาสาดังต่อไปนี้
แรงจูงใจอาสา (Volunteer motivations)
ความหมายของแรงจูงใจอาสา
ตามแบบจาลองกระบวนการอาสานัน้ แรงจูงใจอาสาจัดเป็ นตัวแปรที่อยู่ในระยะนาเข้า
สู่การอาสา (Antecedents stage) ซึ่งโดยทัวไป
่ จะมีการใช้มุมมองแรงจูงใจตามแนวคิดของนักการ
หน้ า ที่ (Functionalist) มาอธิบ ายถึง สาเหตุ ข องการเกิ ด พฤติ ก รรมอาสาและความยัง่ ยืน ของ
พฤติกรรมเมื่อระยะเวลาผ่านไป โดยมองว่าบุคคลจะเป็ นอาสาสมัครก็เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
หรือ ความต้อ งการหรือ แรงจูงใจของตนเอง ตามแนวคิดนี้ มสี มมติฐานหลักว่า การที่บุค คลแสดง
พฤติก รรมเหมือ นกัน อาจเกิด จากหน้ าที่ท างจิต ใจหรือ แรงจูง ใจที่แ ตกต่ างกัน ไป (Finkelstein.
2008b: 10) การทาความเข้าใจแรงจูงใจอาสาจะทาให้เข้าใจถึงเหตุผลของพฤติกรรมอาสาด้วย โดย
ทีค่ าว่าแรงจูงใจอาสา (Volunteer motivations) มีผู้ศกึ ษาและให้ความหมายไว้ เช่น แคลรีแ่ ละคณะ
(Clary; et al. 1998: 1517) มองว่าแรงจูงใจอาสาคือ กลุ่มของสาเหตุท่ที าให้มแี รงจูงใจในการเป็ น
อาสาสมัค ร ซึ่งมีจานวน 6 สาเหตุ ได้แก่ 1) การให้คุ ณ ค่ าคือ ความต้อ งการที่ให้บุ ค คลอื่น ได้รบั
ผลประโยชน์ 2) การทาความเข้าใจคือการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ 3) หน้าที่การงานคือการหาโอกาสด้าน
การทางาน 4) การเข้าสังคมคือการสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น 5) การปกป้ องตนเองคือการทา
เพื่อลดความรู้สกึ ผิดของตนเอง และ 6) การเพิ่มพูนตนเองคือการสร้างความรู้สกึ ทางบวกให้กับ
ตนเอง ส่ ว นเฟอร์เตสและเจเมเนส (Fuertes; & Jimé nez. 2000: 75) กล่ าวว่าแรงจูงใจอาสาคือ
เหตุผลในการตัดสินใจทีจ่ ะอุทศิ เวลาและพลังงานเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ่นื ทีต่ นไม่รจู้ กั และเหตุผลเหล่านี้ม ี
ความสัมพันธ์กบั การช่วยเหลือในระยะยาว อันสตีท-จอส (Unstead-Joss. 2008: 4) มองว่าแรงจูงใจ
อาสาคือ การท าความเข้ า ใจเหตุ ผ ลในการแสดงพฤติ ก รรมอาสา ส่ ว นอนุ เจริญ วงศ์ ร ะยับ
(2552: 42) ได้ศกึ ษาและให้ความหมายแรงจูงใจอาสาว่าหมายถึง กลุ่มของสาเหตุทท่ี าให้อาสาสมัคร
มีความต้องการทีจ่ ะทากิจกรรมอาสาสมัคร
ดังนัน้ พอจะสรุปความหมายได้ว่า แรงจูงใจอาสา หมายถึง แรงผลักดันทีเ่ ป็ นเหตุผลให้
บุคคลตัดสินใจทากิจกรรมอาสาช่วยเหลือหรือทาประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื โดยแรงจูงใจอาสานัน้ เป็ น ปั จจัย
ประการหนึ่งในการพยากรณ์ความถี่หรือระยะเวลา ความยาวนานของการเป็ นอาสาสมัคร และพบว่า
แรงจูงใจอาสาเป็ นตัว ท านายที่ดีข องพฤติก รรมการเป็ น อาสาสมัค รในอนาคตมากกว่ าการใช้
พฤติกรรมอาสาในปั จจุบนั เป็ นตัวทานาย (Allison; Okun; & Dutridge. 2002) อีกทัง้ แรงจูงใจอาสา
ยังเป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับใช้อธิบายความแตกต่างระหว่างผูท้ ่ีเป็ นอาสาสมัครกับไม่เป็ นอาสาสมัคร
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และระหว่างผู้ท่เี ป็ นอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องกับผู้ท่ลี ะทิ้งออกจากการเป็ นอาสาสมัคร (Fuertes; &
Jimé nez. 2000)
การวัดแรงจูงใจอาสา
มีงานวิจยั ที่ศึกษาถึงการวัดแรงจูงใจอาสาอย่างหลากหลาย ดังเช่น การศึกษาของ
ซีแนนและโกลด์เบิรก์ -เกลน (Cnaan; & Goldberg-Glen. 1991) ได้พฒ
ั นาแบบวัดแรงจูงใจอาสาชื่อ
ว่ า The Motivation to Volunteer Scale (MVS) ศึ ก ษาแรงจู ง ใจอาสาใน 2 ด้ า น คือ ด้ า นความ
เอื้อเฟื้ อ (Altruistic) และด้านการยึดถือตนเอง (Egoistic) แต่ผู้วจิ ยั เห็นว่าแรงจูงใจทัง้ สองประเภทนี้
อาจยังไม่ส ามารถแยกกัน ได้อ ย่างชัด เจน มอร์โรว-โฮเวลและมุย (Wang. 2004; citing MorrowHowell; & Mui.1989) แบ่งแรงจูงใจอาสาออกเป็ น 3 ด้าน คือ 1) ด้านความเอื้อเฟื้ อ (Altruistic) โดย
แรงจูงใจด้านนี้จะเกี่ยวข้อ งกับสิง่ ตอบแทนที่เป็ นนามธรรมอัน อยู่ภายในตัวบุคคลทาให้คนเกิดการ
อาสา กล่ าวคือ เป็ นความรู้ส ึก พึงพอใจที่เป็ นผลมาจากความรู้ส ึกว่า ตนได้ช่ว ยผู้อ่ืน 2) ด้านวัต ถุ
(Material) เกี่ยวข้องกับสิง่ ตอบแทนที่เป็ นรูปธรรม เช่น รางวัล ของที่ระลึก การได้มชี ่อื เสียง และ
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 3) ด้านสังคม (Social) เป็ นความพึงพอใจของบุคคลที่เป็ นผล
มาจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื ส่วนในการศึกษาของแคลเวลและเอนเดอเรค (Wang. 2004; citing
Caldwell; & Andereck.1994) ซึ่งคล้ายกับการศึกษาของมอร์โรว-โฮเวลและมุย ตามที่ได้กล่าวไป
ข้า งต้ น นั ้น อธิบ ายถึ ง องค์ ป ระกอบของแรงจู ง ใจในการเป็ นอาสาสมัค ร 3 ด้ า น คือ 1) ด้ า น
จุดมุ่งหมาย (Purposive) แรงจูงใจด้านนี้สมั พันธ์กบั การทาสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม 2) ด้านวัตถุ
(Material) เป็ นแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับสิง่ ตอบแทนที่เป็ นรูปธรรม และ 3) ด้านความเป็ นหนึ่งเดียว
(Solidarity) เป็ น แรงจูงใจที่เกี่ย วกับ การมีป ฏิส ัม พัน ธ์ท างสัง คม เอกลัก ษณ์ ค วามเป็ น กลุ่ ม และ
เครือข่าย
ในการศึก ษาเกี่ย วกับ อาสาสมัค รดู แ ลผู้ ป่ วยโรคเอดส์ข องโอโมโตและชไนเดอร์
(Omoto; & Snyder. 1995) ได้เสนอแนวคิดที่ได้รบั ความนิยมของแรงจูงใจในการเป็ นอาสาสมัครว่า
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้คุณค่า (Value) 2) การทาความเข้าใจ (Understanding)
3) ด้ า นการพั ฒ นาตนเอง (Personal development) 4) ด้ า นการค านึ ง ถึ ง ชุ ม ชน (Community
concern) และ 5) ด้านการเพิม่ พูนคุณค่าตนเอง (Esteem enhancement)
แคลรีแ่ ละคณะ (Clary; et al. 1994) เสนอองค์ประกอบของแรงจูงใจ 5 องค์ประกอบที่
ส่งผลต่อความตัง้ ใจในการเป็ นอาสาสมัคร ได้แก่ 1) ด้านความรู้ (Knowledge) 2) ด้านการปรับตัว
ทางสังคม (Social adjustment) 3) ด้านการแสดงคุ ณ ค่ า (Value expression) 4) ด้านการปกป้ อ ง
อีโก้ (Ego protection) และ 5) ด้านการคานึงถึงประโยชน์ (Utilitarian concern) โดยที่องค์ประกอบ
4 ด้าน คือ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านการแสดงคุณ ค่า (Value expression) ด้านการปกป้ อ ง
อี โ ก้ (Ego protection) และด้ า นค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ (Utilitarian concern) นั ้ น สอดคล้ อ งกั บ
องค์ประกอบของโอโมโตและชไนเดอร์ (Omoto; & Snyder. 1995) ในองค์ประกอบด้านการทาความ
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เข้ า ใจ (Understanding) ด้ า นการให้ คุ ณ ค่ า (Value) ด้ า นการเพิ่ ม พู น คุ ณ ค่ า ตนเอง (Esteem
enhancement) และด้านการพัฒนาตนเอง (Personal development)
หลังจากนัน้ ในปี 1998 แคลรีแ่ ละคณะ (Clary; et al.1998) เสนอองค์ประกอบแรงจูงใจ
อาสา 6 ด้ า น โดยใช้ แ นวคิ ด การวิ เ คราะห์ ห น้ าที่ (Functional analysis) ในการอธิ บ ายถึ ง
กระบวนการจูงใจของอาสาสมัค ร และสร้างแบบวัดที่ช่อื ว่า The Volunteer Functions Inventory
(VFI) โดยเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่าแบบลิเคิรท์ ในแบบวัดนี้เสนอว่าแรงจูงใจอาสาประกอบด้วย
6 กลุ่มหน้าที่ ได้แก่ 1) ด้านการให้คุณค่า (Value) ซึ่งหมายถึงการทางานอาสาสมัครเป็ น โอกาสใน
การแสดงค่านิยมของบุคคลทีส่ มั พันธ์กบั ความเอื้อเฟื้ อ (Altruistic) และมนุ ษยธรรม (Humanitarian)
ต่ อ ผู้ อ่ ื น 2) ด้ า นการท าความเข้ า ใจ (Understanding) เป็ นโอกาสของบุ ค คลในการเรีย นรู้
ประสบการณ์ ใหม่และได้ฝึ กฝนความรู้ ทักษะ ความสามารถ 3) ด้านการเข้าสังคม (Social) เป็ น
โอกาสในการสร้างมิตรภาพหรือสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูท้ ม่ี คี วามสาคัญกับตนเอง 4) ด้านหน้าที่
การงาน (Career) เป็ นประสบการณ์ทอ่ี าจได้รบั จากการเข้าร่วมงานอาสา 5) ด้านการปกป้ องตนเอง
(Protective) เป็ นการลดความรูส้ กึ ผิดที่ตนมีและเพื่อค้นหาปั ญหาที่มอี ยู่ในตนเอง และ 6) ด้านการ
เพิม่ พูนตนเอง (Enhancement) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวตนของตนเอง ซึ่งมีงานวิจยั จานวน
มากทดสอบคุณ สมบัติและใช้แบบวัดนี้ในการศึกษาแรงจูงใจอาสา (Allison; Okun; & Dutridge. 2002;
Houle; Sagarin; & Kaplan. 2005; Finkelstein. 2008a; Fox; et al. 2008; Wu; Wing; &. Liu. 2009; Vocino; &
Polonsky. 2009; Phil ips; & Phil ips. 2010; Kim; Zhang; & Connaughton. 2010; พระมหาจันทร์ธรรม อินทรี
เกิด. 2552; อนุ เจริญวงศ์ระยับ. 2552)
การกาหนดแรงจูงใจอาสาเป็ น 6 กลุ่มหน้าทีน่ ้ี แคลรีแ่ ละคณะได้แนวคิดมาจากทฤษฎี
ของแคทซ์ (Katz. 1960) กับสมิธและคณะ (Clary; et al. 1998; citing Smith; et al. 1956) โดยใน
แต่ละทฤษฎีกาหนดแรงจูงใจอาสาออกเพียง 4 กลุ่มหน้าที่ ซึง่ จากงานวิจยั ก่อนหน้านี้ของ แคลรีแ่ ละ
คณะก็ม ี 4 กลุ่มหน้าที่ ส่วนการกาหนดเป็ น 6 กลุ่มหน้าทีน่ ้ี ได้มาจากการรวมกันของทัง้ สามทฤษฎี
เข้าด้วยกัน เพื่อให้ครอบคลุมถึงลักษณะเกี่ยวข้องให้ได้มากทีส่ ุด จากการสังเคราะห์ทฤษฎีดงั กล่าว
จึงกาหนดจานวนหน้ าที่ได้เป็ น 6 กลุ่ มหรือ 6 ด้าน นอกจากนี้แรงจูงใจอาสายังมีความสาคัญ กับ
แนวคิดหน้ าที่ ที่ว่าแรงจูงใจที่มจี านวนมากขึ้นจะช่วยให้เข้าใจถึงแรงจูงใจของบุคคลและแรงจูงใจ
ทางสังคมที่ช่วยส่งเสริมลักษณะของการช่วยเหลือผู้อ่นื อย่างยังยื
่ นมากยิง่ ขึ้น ด้วย แคลรีแ่ ละคณะ
เสนอแนวทางการพัฒนาแรงจูงใจอาสาในแต่ละองค์ประกอบไว้ดงั นี้ (Maley;Dennis; & Eckenrode.
2015) 1) องค์ประกอบด้านการให้คุณค่า สามารถพัฒนาได้โดยการรวบรวมและเน้นให้เห็นผลด้าน
บวกจากการทางานอาสาสมัคร ควรจัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างผู้ทเ่ี ป็ นอาสาสมัคร
กับผู้ท่มี ศี กั ยภาพหรือแนวโน้มที่จะเป็ นอาสาสมัคร 2) องค์ประกอบด้านการทาความเข้าใจ พัฒนา
ได้โดยแสดงให้เห็นว่าการเป็ นอาสาสมัครนัน้ เป็ นโอกาสทีจ่ ะได้ฝึกฝนในสิง่ ทีร่ กั และเป็ นสิง่ ที่ดี ทัง้ นี้
การสร้างให้เกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสาคัญต่อองค์กรและแสวงหาโอกาสในการใช้ความรูข้ อง
ตนนี้จะเป็ นสิง่ ทีจ่ งู ใจกลุ่มอาสาสมัครทีเ่ ป็ นวัยรุน่ ได้ 3) องค์ประกอบด้านการเข้าสังคม พัฒนาได้โดย
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จัดหาเวลาในการเข้าสังคมจากการทางานอาสาสมัคร 4) องค์ประกอบด้านหน้าทีก่ ารงาน พัฒนาได้
โดยให้มกี ารแบ่งปั นทักษะทีเ่ กี่ยวข้องกับการทางานและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นบวกทีจ่ ะได้รบั
รวมถึงจัด ให้มกี ารสนับ สนุ น หรือ ฝึ ก อบรมอย่างต่ อ เนื่ อ งให้กับ อาสาสมัค รโดยเน้ นไปยังทักษะที่
หลากหลาย เช่น ทักษะการวางแผน ทักษะการเป็ นผู้นา 5) องค์ประกอบด้านการปกป้ องตนเอง
พัฒนาได้โดยจัดกิจกรรมอาสาสมัครที่มลี กั ษณะงานเกี่ยวข้องกับ การสร้างความยุตธิ รรมทางสังคม
หรือการพัฒนาชุมชนให้ดขี น้ึ 6) องค์ประกอบด้านการเพิม่ พูนตนเอง พัฒนาได้โดยส่งเสริมค่านิยม
ส่วนบุคคลผ่านงานอาสาสมัครหรือใช้เรื่องราวความสาเร็จของการทางานเพื่อเน้นความรูส้ กึ ที่ดตี ่อ
การทางานอาสาสมัคร
ต่อมาลอว์; เชค; และมาล (Law; Shek; & Mal. 2011) ได้พฒ
ั นาแบบวัดแรงจูงใจของ
วัยรุ่นอาสาสมัครชาวจีน โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากแบบวัด VFI ของแคลรีแ่ ละคณะทัง้ นี้เพื่อให้
เหมาะสมกับการอธิบายแรงจูงใจทีอ่ ยู่เบือ้ งหลังการเป็ นอาสาสมัครตามบริบทของชาวเอเชีย แบบวัด
นี้มชี ่อื ว่า The Revised Personal Functions of the Volunteerism Scale (R-PFVS) มีองค์ประกอบดังนี้
1) ด้านการมีความเอื้อเฟื้ อ (Altruistic concern function) คือ การเป็ นอาสาสมัคร
ถือว่าเป็ นการแสดงค่านิยมเพื่อสังคมทีส่ มั พันธ์กบั ความเอือ้ เฟื้ อห่วงใยผูอ้ ่นื
2) ด้านการเรียนรู้ (Learning function) คือ การเป็ นอาสาสมัครถือว่า เป็ นการได้
เรียนรูท้ กั ษะและความรูใ้ หม่ๆ จากการเป็ นอาสาสมัคร
3) ด้านแผนในอนาคต (Future plan function) คือ การเป็ นอาสาสมัครถือว่า เป็ น
การสร้างประวัตสิ ่วนตัว (Resume) ให้ดขี น้ึ เพื่ออนาคตหรือเพื่อการศึกษาทีด่ ขี น้ึ
4) ด้านการเข้าสังคม (Socializing function) คือ การเป็ นอาสาสมัครถือว่าเป็ นการ
สร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูอ้ ่นื
5) ด้านความสามารถในการช่วยเหลือ สังคม (Prosocial competence function)
คือ การเป็ นอาสาสมัครถือว่าเป็ นการตระหนักถึงการช่วยเหลือผูอ้ ่นื
6) ด้านความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง (Civic responsibility function) คือ การ
เป็ นอาสาสมัครถือว่าเป็ นช่วยสร้างสังคมให้ดขี น้ึ ได้
7) ด้านความสุขใจ (Well-being function) คือ การเป็ นอาสาสมัครถือว่า เป็ นการ
ทาให้ความรูส้ กึ ถึงการมีคุณค่าในตัวเองได้เพิม่ ขึน้ หรือได้ลมื ปั ญหาหรือความทุกข์ของตน
จะเห็น ได้ว่ าองค์ป ระกอบของแบบวัด R-PFVS ที่เพิ่ม ขึ้น จากแบบวัด VFI ได้แ ก่
องค์ประกอบด้านการเข้าสังคม (Socializing function) ด้านความสามารถในการช่วยเหลือสังคม
(Prosocial competence function) และด้านความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง (Civic responsibility
function) และการศึ ก ษ าครัง้ นี้ ผู้ ว ิ จ ัย ได้ น าแบบวั ด The Revised Personal Functions of the
Volunteerism Scale (R-PFVS) ของลอว์; เชค; และมาล (Law; Shek; & Mal. 2011) ทีป่ รับปรุงมา
จากแบบวัด The Volunteer Functions Inventory (VFI) ของแคลรี่แ ละคณะ (Clary; et al. 1998)
อันเนื่องมาจากข้อจากัดของแบบวัด VFI ในเรื่องความทันสมัยและบริบทของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นคน
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เอเชีย โดยที่แบบวัด R-PFVS มีค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันในแต่
่
ละองค์ประกอบดังนี้ การมีความ
เอื้อเฟื้ อ = 0.68 ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง = 0.75 การเรียนรู้ = 0.89 การเข้าสังคม = 0.83
แผนในอนาคต = 0.68 ความสุขใจ = 0.75 ความสามารถในการช่วยเหลือสังคม = 0.88 โดยมีความ
สอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ (2(423) = 5,220.01, p<.01; CFI = 0.97; GFI = 0.87; NNFI =
0.96; RMSEA = 0.07; SRMR = 0.07; EVCI = 2.45 (Range = 2.35–2.55) มาปรับใช้ในการวิจยั
ครัง้ นี้ นอกจากนัน้ ในการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบการศึกษาทีร่ ะบุถงึ แรงจูงใจที่
สาคัญ อีก ประการหนึ่งของแรงจูงใจอาสา คือ ความเชื่อทางศาสนา (Religious motives) (Fuertes; &
Jimé nez. 2000; Allison; Okun; & Dutridge. 2002; Shye. 2009; Ruiter; & Graaf. 2006; Safrilsyah; Jusoff; &
Fadhil. 2009) ซึ่งในประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ผู้วจิ ยั จึงได้สร้างข้อคาถาม
ในองค์ประกอบของความเชื่อ ทางพุ ท ธศาสนาเพิ่ม ขึ้น ใน R-PFVS ด้วย โดยองค์ประกอบด้านนี้
อ้างอิงจากนิ ย ามในการวิจยั มหภาคของดวงเดือ น พัน ธุ มนาวิน และคณะ (2540) เนื่ อ งจากเป็ น
การศึก ษาที่ม ีค วามเป็ นระบบและครอบคลุ ม เหมาะสมกับ บริบ ทของคนไทยที่ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
พุทธศาสนิกชน
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจอาสา
ในงานวิจ ัย ที่เกี่ย วข้อ งกับ แรงจูง ใจอาสาพบผลดัง นี้ แอลลิส ัน โอคุ น และดู ท ริจ
(Allison; Okun; & Dutridge. 2002: 243) ศึกษาแรงจูงใจอาสา 6 องค์ป ระกอบ ตามแนวคิดของ
แคลรีแ่ ละคณะ (Clary; et al. 1998) กับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นอาสาสมัครขององค์กรในชุมชน ผลพบว่า
สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจทัง้ 6 องค์ประกอบเท่ากับ 0.71 องค์ประกอบของแบบวัด VFI ในด้าน
คุณ ค่าซึ่งเป็ นตัวพยากรณ์ ทางบวกและองค์ประกอบด้านการเข้าสังคมซึ่งเป็ นตัวพยากรณ์ทางลบ
สามารถพยากรณ์ความถี่ในการเข้าร่วมการอาสาได้ การวิเคราะห์จากข้อคาถามปลายเปิ ดพบว่ามี
แรงจูงใจอาสาทีเ่ พิม่ เติมเข้ามาอีก 3 ด้าน คือ ด้านความเพลิดเพลิน (Enjoyment) ด้านความศรัทธา
ในศาสนา (Religiosity) และด้านการสร้างความเป็ นกลุ่ม (Team building) ในการศึกษาของฟอกซ์
และคณ ะ (Fox; et al. 2008: 1) ศึ ก ษาการวิ เ คราะห์ แ รงจู ง ใจอาสาในกลุ่ ม เยาวชน พบว่ า
องค์ ป ระกอบที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ด้ า นคุ ณ ค่ า (Value) รองลงมาคื อ ด้ า นการท าความเข้ า ใจ
(Understanding) และด้านหน้าทีก่ ารงาน (Career) ตามลาดับ ส่วนด้านที่น้อยที่สุดคือด้านการเข้า
สังคม (Social) ในงานได้มกี ารสัมภาษณ์เพิม่ เติมถึงสิง่ สาคัญที่สุดที่ได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการ
พบว่าองค์ป ระกอบในด้านการเข้าสังคม (Social) นัน้ มีผู้ต อบมากที่สุ ด รองลงมาคือ ด้านคุ ณ ค่ า
(Value) และด้านการทาความเข้าใจ (Understanding) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มคี วามถี่น้อยที่สุดคือ
ด้านหน้ าที่ก ารงานและด้านการปกป้ องตนเอง(Protective) ส่วน สไปเซอร์ (Spicer. 2012) ศึกษา
แรงจูงใจอาสาและผลกระทบทีม่ ตี ่อความพึงพอใจและความตัง้ ใจในการเป็ นอาสาสมัครต่อไปในกลุ่ม
นักศึกษาวิทยาลัย พบผลการวิจยั ว่าการเติมเต็มแรงจูงใจไม่ส่งผลกระทบต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะคงอยู่ใน
การเป็ นอาสา การเติมเต็มแรงจูงใจมีผลกระทบทางบวกต่อความพึงพอใจเมื่อนักศึกษาถูกจูงใจใน
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ด้านคุณค่า (Value) ด้านสังคมหรือการเพิม่ พูนตนเอง (Social or enhancement) แต่ไม่มผี ลกระทบ
เมื่อถูกจูงใจในด้านความเข้าใจ (Understanding) ด้านการปกป้ องตนเองหรือด้านการงานและอาชีพ
(Protective or career) และนักศึกษามีแรงจูงใจด้านการงานและอาชีพ (Career) ด้านคุณค่า และ
ด้านความเข้าใจอยูใ่ นระดับสูง
ในปี ค.ศ. 2009 การศึกษาของเคิร์กคินและคณะ(Clerkin; et al., 2009) ศึกษากลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกาพบว่า นักศึกษาที่มรี ะดับแรงจูงใจในการ
บริการสาธารณะในระดับที่สูง จะมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลในระดับทีส่ ูงตามไป
ด้วย และยังพบอีกว่า รายได้ของครอบครัว อัตลักษณ์ทางการเมือง เพศ ศาสนา การขัดเกลาของ
ครอบครัว และประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในระดับมัธยมศึกษาเป็ นปั จจัยสาคัญทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจเข้าทากิจกรรมจิตอาสา การศึกษาของสตูกสั และคณะ (Stukas; et. Al. 2016) นัน้
สารวจเกี่ยวกับแรงจูงใจอาสา การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสุขใจ การรับรูค้ วามสามารถของตน
การเชื่อมโยงกับสังคมและความไว้วางใจในสังคมของอาสาสมัครชาวออสเตรเลียจานวน 4,085 คน
ทัง้ นี้ แ รงจูงใจอาสาใช้แ บบวัด Volunteer Functions Inventory ได้ผ ลการศึก ษาพบว่าบุ ค คลจะมี
ความสุขใจแตกต่างกันไปตามประเภทของแรงจูงใจซึ่งแบ่งเป็ นแรงจูงใจที่ ให้ความสาคัญ กับผู้อ่นื
(Other-oriented) กับแรงจูงใจทีใ่ ห้ความสาคัญกับตนเอง (Self-oriented) นอกจากนัน้ แรงจูงใจทีใ่ ห้
ความสาคัญกับผูอ้ ่นื (Other-oriented) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจและความตัง้ ใจทีจ่ ะ
เป็ นอาสาสมัครต่อไป ส่วนแรงจูงใจประเภททีใ่ ห้ความสาคัญกับตนเองนัน้ มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความพึงพอใจและความตัง้ ในในการเป็ นอาสาสม้ครต่อไป
สาหรับการศึกษาในประเทศไทยนัน้ พวงทอง วุฒเิ ดช (2542) ศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาผลพบว่า นักศึกษาต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากต้องการพัฒนา
ตัวเองให้มคี วามรอบรู้ รอบคอบ มีความอดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและแบบแผนอัน
ดีงาม เพิ่มพูนประสบการณ์ ด้านความคิด สร้างจิต สานึกที่ถูกต้องดีงาม ตลอดจนปรับตัวเข้ากับ
สภาพการณ์ ท่ีเปลี่ย นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สร้า งความสัม พัน ธ์ท่ีดีต่ อ กัน และเสริม สร้า ง
บุค ลิก ภาพให้แ ข็งแรง สมบูรณ์ ทงั ้ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญ ญา ผลที่ได้น้ีค ล้ายคลึงกับ
การศึกษาของ มนัส นิลสวัสดิ ์ (2547) ซึ่งเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนิสติ พบว่า
นิสติ มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นิสติ
มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ด้านการเรียนเพื่อรูแ้ ละการ
พัฒนาตนเอง และด้านการประกอบอาชีพอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการช่วยเหลือสังคม มีแรงจูงใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง นอกจากนัน้ พบว่านิสติ ทีม่ เี พศ ชัน้ ปี และกลุ่มคณะวิชา
ที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละด้านและโดยรวมไม่แตกต่างกัน การศึกษา
ของจันทิมา จันทรศักดิ ์ (2547) ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบผลทีส่ าคัญว่าปั จจัยทีส่ ่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา เรียงลาดับจากปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปยังปั จจัยที่ส่งผลน้ อยที่สุด ได้แก่ สัมพันธภาพ
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ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ระดับการศึกษา สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา สาขาวิชาที่
ศึกษา จานวนครัง้ ของการเข้าร่วมกิจกรรมและระดับการศึกษา โดยปั จจัยทัง้ หกนี้สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมได้รอ้ ยละ 33.00 ส่วนอนุ เจริญวงศ์ระยับ ; และ คนอื่นๆ
(2552: 930) ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ตามแนวคิดของแคลรีแ่ ละคณะ (Clary;
et al. 1998) ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจสาคัญที่ผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ได้แก่ ด้านการทาความเข้าใจ ด้านการสนองความต้องการของตน และด้านการให้คุณค่า นอกจากนี้
พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ
นั ก ศึก ษาหญิ งมีแ รงจูงใจสู ง กว่ า นั ก ศึก ษาชาย พระมหาจัน ทร์ธ รรม อิน ทรีเ กิด (2552) ศึก ษา
ความสัม พัน ธ์ระหว่ างจิต ลัก ษณะและ สถานการณ์ ท างสัง คมกับ ประสิท ธิภ าพการท างานของ
อาสาสมัครกู้ภยั มูลนิธริ ่วมกตัญญู โดยจิตลักษณะในการศึกษาประกอบไปด้วยแรงจูงใจอาสาสมัคร
และพรหมวิหาร 4 ผลทีส่ าคัญพบว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการทางาน เจตคติต่อการ
ทางาน พรหมวิหาร 4 แรงจูงใจในการทางาน การสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุ น
ทางสังคมจากหัวหน้าจุด การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน และการสนับสนุ นทางสังคมจากประชาชน
มีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ ประสิท ธิภ าพการท างานของอาสาสมัค รกู้ ภ ัย และพบว่ า การรับ รู้
ความสามารถของตนเองในการทางาน เจตคติต่อการทางาน แรงจูงใจในการทางาน สามารถร่วมกัน
อธิบายประสิทธิภาพการทางานของอาสาสมัครกู้ ภยั ได้รอ้ ยละ 22 ในกลุ่มตัวอย่างรวม สาหรับกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาในการปฏิบตั งิ านน้อยนัน้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการทางาน เจต
คติต่ อ การท างาน แรงจูงใจในการท างาน สามารถร่ว มกัน อธิบ ายประสิท ธิภ าพการท างานของ
อาสาสมัครกู้ภยั ได้รอ้ ยละ 28 จากงานที่เกี่ยวข้องที่กล่าวไปจึงเห็นได้ว่าแรงจูงใจอาสาเป็ นตัวแปร
สาคัญตัวหนึ่งของระยะนาเข้าสู่การอาสา เป็ นสิง่ ทีช่ ่วยให้เข้าใจการตัดสินใจเข้าร่วมทากิจกรรมอาสา
อีกทัง้ เป็ นตัวช่วยอธิบายหรือทานายถึงสิง่ ที่เกิดตามมาจากการเข้าร่วมการอาสา อาทิ ความถี่ของ
พฤติกรรมการอาสา ความต่อเนื่อ งหรือยาวนานของการอาสา รวมถึงประสิทธิภาพของการทางาน
ได้ดว้ ย

3. ระยะประสบการณ์ ของการอาสา (Experiences stage)
ระยะประสบการณ์ ข องการอาสา (Experience stage) ในขัน้ นี้ ก ล่ า วถึง ประสบการณ์
ของอาสาสมัคร ซึ่งเป็ นได้ทงั ้ ลักษณะทางจิตวิทยาและทางพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ระหว่างการทางาน
อาสา ทีไ่ ม่ว่าจะเกิดระหว่างอาสาสมัครผูท้ ท่ี างานด้วยกัน หรือกับเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ในหน่ วยงาน และกับ
ผู้ท่ีไปให้ค วามช่ ว ยเหลือ ในขัน้ นี้ ม ีก ารศึก ษาถึงสัม พัน ธภาพระหว่ างบุ ค คลที่พ ัฒ นาขึ้น ความ
คาดหวังและความต้องการทีบ่ รรลุเป้ าหมายของอาสาสมัคร การรับรูท้ ม่ี ตี ่องาน ต่อองค์กรรวมถึงการ
รับรูใ้ นปฏิกริ ยิ าของผู้อ่นื ต่อการทางานอาสาสมัคร ซึ่งประสบการณ์ท่เี กิดขึน้ นี้ อาจช่วยส่งเสริมให้
ทางานอาสาสมัค รอย่างต่ อ เนื่ อ ง ประสบการณ์ น้ี อ าจจะเป็ น ความพึงพอใจ (Satisfaction) ความ
เพลิดเพลิน (Enjoy) จากการทางานอาสา ความรูส้ กึ ว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร (Organizational
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integration) นอกจากนัน้ ที่ระยะประสบการณ์ ของการอาสานี้ ให้ค วามสนใจในเรื่อ งรูป แบบของ
พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีท่ าให้มกี ารอาสาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรูส้ กึ ทีม่ จี าก
ความคาดหวัง การได้รบั การตอบสนองความต้องการ การรับรูเ้ กี่ยวกับงาน องค์กร และการรับรู้
เกี่ยวกับปฏิกริ ยิ าของผูอ้ ่นื ทีม่ ตี ่องานอาสาสมัครที่ตนทา ซึง่ ประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นัน้ อาจเป็ นได้ทงั ้
ความรู้สกึ ทางบวกหรือความรูส้ กึ ทางลบ ความรูส้ กึ ทางบวกเช่น การมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน
(Empathy) ซึ่งจะเป็ นตัวทานายพฤติกรรมการช่วยเหลือและความตัง้ ใจที่จะช่วยเหลือต่อไป ส่วน
ความรู้ส ึก ทางลบ เช่ น ความเบื่อ หน่ า ย หรือ ความไม่ ป ระทับ ใจ ที่เ กิด ขึ้น ก็อ าจท าให้ ผู้ท่ีเ ป็ น
อาสาสมัครยุตกิ ารเข้าร่วมงานอาสาได้ (Law; & Shek. 2011) สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั เห็นว่า
เมื่อ นัก ศึก ษาได้เข้าร่ว มท ากิจกรรมอาสาแล้ว ต้อ งพบกับ ประสบการณ์ ต่ างๆ ซึ่งอาจจะเกิดจาก
อิท ธิพ ลของกลุ่ ม คนแวดล้อ มรอบข้างที่จะมีป ฏิกิรยิ าต่ อ การเข้าร่ว มกิจกรรมของนั ก ศึก ษา ตัว
นักศึกษามีพฤติกรรมอาสาในลักษณะต่างๆ เกิดความรูส้ กึ จากนการเข้าร่วมทากิจกรรมอาสา ดังนัน้
ตัวแปรที่สาคัญในระยะนี้ จึง ได้แก่ การสนับสนุ นทางสังคม พฤติกรรมอาสา และความพึงพอใจใน
การทากิจกรรมอาสา โดยขอนาเสนอรายละเอียดของแต่ละตัวแปรตามลาดับดังนี้
การสนับสนุนทางสังคม (Social supports)
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
การศึกษาแนวคิด ความหมาย รวมทัง้ การวัดของการสนับสนุ นทางสังคมนัน้ พบว่า
แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการศึกษา การสนับสนุ นทางสังคมมีโครงสร้างแบบหลายมิติ ซึ่ง
อาจจะวัดจากขนาดของเครือข่ายทางสังคม ความถี่ของการติดต่อกันของสมาชิกในเครื อข่าย การ
สนับสนุ นทางอุ ปกรณ์ การสนับ สนุ นทางอารมณ์ คุ ณ ภาพของการสนับสนุ นทางสังคม และการ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันระหว่างบุคคล จึงขึน้ อยู่กบั ว่าผูว้ จิ ยั นัน้ ต้องการศึกษาในแนวทางใด (ประณต
เค้าฉิม. 2549: 51; อ้างอิงจาก Sarason; et al. 1992: 1; Chou. 2000: 299; Gottlieb; & Bergen. 2010: 516)
สาหรับความหมายของการสนับสนุ นทางสังคมนัน้ มีผู้กล่าวไว้อาทิเช่น ธ้อยส์ (Thoits. 1985: 55)
เสนอว่าการสนับสนุ นทางสังคมนัน้ โดยทัวไปหมายถึ
่
งความช่วยเหลือที่บุคคลได้รบั จากคนสาคัญ
รอบข้าง (Significant others) คอบบ์ (Cobb. 1976: 300) มองว่าการสนับสนุนทางสังคมคือการทีท่ า
ให้บุคคลเชื่อว่าตนได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่ การเห็นคุณค่า การได้รบั การยกย่อง เป็ นส่วนหนึ่ง
ข อ งสั ง ค ม มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ ก ั บ บุ ค ค ล อื่ น ใน ฐาน ะที่ ต น เป็ น ส่ ว น ห นึ่ งข อ งสั ง ค ม ทั ้ ง นี้
โคเฮน; และคนอื่นๆ (Cohen; et al. 2000: 4) กล่าวถึงการสนับสนุ นทางสังคมว่า หมายถึงการรับรู้
ของบุคคลถึงแหล่งทางสังคมที่บุคคลได้รบั จากทัง้ กลุ่มสังคมแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
เทย์เลอร์ (Taylor. 2009: 187) เห็นว่าการสนับสนุ นทางสังคมหมายถึง การที่บุคคลได้รบั ข้อมูลจาก
ผู้อ่ ืนว่าตนได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่ การได้รบั การยกย่อ ง เห็นคุ ณ ค่ าและเป็ นส่ ว นหนึ่งของ
เครือข่ายในความสัมพันธ์ท่มี รี ่วมกัน ซึ่งการสนับสนุ นทางสังคมนี้สามารถได้มาจากพ่อแม่ คู่สมรส
หรือคนรัก ญาติพน่ี ้อง เพื่อน สังคมและชุมชนทีบ่ ุคคลมีการติดต่อ หรือแม้แต่จากสัตว์เลีย้ งก็ได้
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ในประเทศไทยนัน้ ศักดิ ์ชัย นิรญ
ั ทวี (2532: 64) กล่าวถึงการสนับสนุ นทางสังคมว่า
หมายถึง การรับรูถ้ งึ แหล่งบุคคลที่จะให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์ เช่น ให้ความรัก ความเห็นใจ
ความเอือ้ อาทร การยอมรับเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือด้านข้อมูลข่าวสารหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆ
เมื่อตนต้องการ บุญเยีย่ ม ตระกูลวงศ์ (2535: 594) ก็ได้อธิบายการสนับสนุ นทางสังคมไว้ว่าเป็ นสิง่
ที่ผู้รบั แรงสนับสนุ นได้รบั การช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร วัสดุสงิ่ ของหรือการสนับสนุ นด้านจิตใจ
จากผู้ให้การสนับสนุ น ซึ่งอาจเป็ นบุคคลหรือกลุ่มแล้วมีผลทาให้ผู้รบั ได้ปฏิบตั ิไปในทิศทางที่ผู้ให้
ต้องการ การศึกษาของพิชามญชุ์ โตโฉมงาม (2552: 38) มองว่า การสนับสนุ นทางสังคม เป็ นการ
แสดงถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลทีผ่ ใู้ ห้การสนับสนุนจะแสดงออกถึงความสนใจช่วยเหลือซึง่ กันและ
กัน ไม่ว่าจะเป็ นการช่วยเหลือด้านวัตถุ สิง่ ของ ข้อมูลข่าวสาร หรืออารมณ์ โดยทีม่ ลี กั ษณะของการ
ติดต่อสัมพันธ์นัน้ ประกอบด้วยการถ่ายทอดข้อมูลสาระสาคัญ ที่ทาให้ผู้รบั เชื่อว่ามีคนเอาใจใส่ มี
ความรักความหวังดี และรูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่า เป็ นที่ยอมรับในสังคม เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมและ
เป็ นประโยชน์แก่สงั คม สาหรับบริบทของพฤติกรรมอาสานัน้ กฤตยา ทัพวงษ์ (2552: 10-11) เห็น
ว่าการสนับสนุ นทางสังคมหมายถึง การทีบ่ ุค คลได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่ มองเห็นคุณค่า ได้รบั
การยกย่อ งมีค วามผู ก พัน ซึ่งกัน และกัน ตลอดจนให้ค วามช่ ว ยเหลือ ในด้า นต่ างๆ เช่ น การให้
คาแนะนา การให้สงิ่ ของ การประเมินเพื่อปรับปรุงให้ดขี น้ึ การช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ
เวลา ความคิดและการให้ขอ้ มูลข่าวสาร โดยการให้สงิ่ ต่างๆ เหล่านี้จะมีผลต่อภาวะจิตใจและอารมณ์
ของผู้รบั อันเป็ นผลให้บุคคลเกิดพฤติกรรมอาสาที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไป และไพศาล แย้มวงษ์
(2555: 10) กล่าวว่าการสนับสนุ นทางสังคม คือ การทีบ่ ุคคลมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ
กับแหล่งเอื้ออานวยทางสังคมของตน เช่น ครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ หรือหน่ วยทางสังคมอื่นๆ
ในช่วงเวลาหนึ่งและสามารถตัดสินคุณค่าในเชิงปริมาณของการมีปฏิสมั พันธ์ ความช่วยเหลือ การ
ดูแลเอาใจใส่ความรัก เคารพให้เกียรติรวมถึงข่าวสารข้อมูลทัง้ หมดทีบ่ ุคคลได้รบั เหล่านัน้ ได้ จากที่
กล่าวมาจึง พอจะเห็นได้ว่าในการให้ความหมายนัน้ มีทงั ้ แนวคิดที่มองการสนับสนุ นในฐานะที่เป็ น
ผู้รบั ฝ่ ายเดียวและแนวคิดที่มองในฐานะของปฏิสมั พันธ์แลกเปลี่ยนซึ่งกัน และกันระหว่างบุค คล
สาหรับ การศึก ษาครัง้ นี้ จ ึง สรุป ว่า การสนั บ สนุ น ทางสังคมหมายถึง การรับ รู้ถึง การได้รบั ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุ นในด้านต่ างๆ จากการมีปฏิสมั พันธ์กับบุค คลอื่นๆ ในสังคม อาทิ ครอบครัว
เพื่อน ครูอาจารย์
แหล่งการสนับสนุนทางสังคม
สาหรับแหล่งทีจ่ ดั หาหรือให้การสนับสนุ นแก่บุคคลนัน้ เฮ้าส์ (House. 1981: 22) แบ่ง
แหล่งสนับสนุ นทางสังคมเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ไม่เป็ นทางการ (Informal sources) คือ บุคคลที่
ให้ความช่วยเหลือแก่บุค คลอื่น มีความสัมพันธ์กนั ตามธรรมชาติ ผูกพันใกล้ชดิ สนิทสนม เช่น คู่
สมรส ญาติพน่ี ้อง เพื่อน และ 2) กลุ่มทีเ่ ป็ นทางการ (Formal sources) คือ บุคคลทีใ่ ห้การช่วยเหลือ
บุคคลอื่นโดยมีความเกี่ยวข้องกับบทบาทการทางานหรือวิชาชีพ เช่น เพื่อนร่วมงาน กลุ่มวิชาชีพ
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หรือกลุ่มสังคมอื่นๆ นอกจากนัน้ จริยาวัตร คมพยัคฆ์ (2531: 99) แบ่งแหล่งของการสนับสนุ นตาม
ความแน่นแฟ้ น ของความสัมพันธ์เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มปฐมภูม ิ (Primary group) เป็ นกลุ่มเล็กๆ ซึง่ สมาชิกภายในกลุ่มมีความผูกพัน
กันมาก สมาชิกมีปฏิสมั พันธ์แบบเผชิญ หน้ ากัน มีการติดต่อทางสังคมกันอย่างไม่เป็ นทางการ มี
ความใกล้ชดิ สนิทสนมกันเป็ นส่วนตัวและในทุกๆ เรื่อง สัมพันธภาพทางสังคมภายในกลุ่มเป็ นไป
อย่างผ่อนคลาย สมาชิกกลุ่มให้ความสนใจในความเป็ นบุคคลซึง่ กันและกัน กลุ่มจะเน้นสัมพันธภาพ
ทางสังคมมากกว่าด้านการทางาน เช่น ครอบครัว กลุ่ มเพื่อน กลุ่มปฐมภูมจิ ะเป็ นแหล่ งที่ให้การ
สนับสนุ นด้านอารมณ์และความเป็ นเพื่อน ซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญสาหรับบุคคลมาก บุคลิกภาพของบุคคล
จะถูกสร้างขึน้ ภายในกลุ่มปฐมภูม ิ สมาชิกกลุ่มจะได้รบั ความใกล้ชดิ สนิทสนม การร่วมความรูส้ กึ และ
มีการแลกเปลีย่ นสิง่ ทีน่ ่าสนใจและกิจกรรมต่างๆ
2. กลุ่มทุตยิ ภูม ิ (Secondary group) สมาชิกกลุ่มทุตยิ ภูมมิ คี วามรูส้ กึ ผูกพันกันไม่มาก
นัก สมาชิกกลุ่มมีปฏิสมั พันธ์และสัมพันธภาพระหว่างกันมาเป็ นเวลานานเช่นกัน มี การติดต่อทาง
สังคมแบบเป็ นทางการไม่ใช่เป็ นการส่วนตัว สมาชิกไม่ค่อยสนใจในความเป็ นบุคคลของกันและกัน
ขนาดของกลุ่มจะใหญ่หรือเล็กก็ได้เพราะกลุ่มไม่ได้เน้นที่ความผูกพันแน่ นแฟ้ นของสมาชิกและมัก
พบว่ากลุ่มทุติยภูมเิ กิดจากการที่บุคคลมาอยู่รวมกันเพื่ อทางานเฉพาะอย่าง ดังนัน้ เป้ าหมายของ
กลุ่ มจึงมีค วามจาเพาะและมีข้อ จากัดมากกว่ากลุ่ มปฐมภูม ิ โดยกลุ่ มถือ ว่าผลงานและการแสดง
บทบาทของสมาชิก เป็ น สิง่ สาคัญ กลุ่ มทุ ติยภูม ิอาจเป็ นสหภาพแรงงาน สมาคมทางการค้าหรือ
สโมสรต่างๆ เช่น กลุ่มเพื่อนร่วมงาน กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มทางสังคมอื่นๆ สมาชิกกลุ่ มทิตยภูมจิ ะ
ได้รบั เครื่อ งมือ หรือ วิธ ีก ารในการท างานให้บ รรลุ เป้ าหมาย แต่ ในบางครัง้ สมาชิก ก็ต้อ งเก็บ กด
ความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงบางอย่างไว้
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ศึกษาตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากแหล่งใกล้ชดิ ทีส่ าคัญ
ของนักศึกษาทัง้ จากแหล่งทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการนัน่ ก็คอื จากครอบครัวซึง่ เป็ นได้ทงั ้ พ่อ
แม่ ปู่ ยา่ ตายาย ญาติพน่ี ้อง จากเพื่อนฝูง และจากครูอาจารย์ รวมทัง้ จากทางมหาวิทยาลัย
ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
การแบ่งประเภทของการสนับสนุ นทางสังคมนัน้ พบว่ามีการแบ่งออกเป็ นหลาย
ลักษณะดังนี้
คอบบ์ (Cobb.1976: 300-301) แบ่งการสนับสนุ นทางสังคมออกเป็ น 3 ด้าน คือ
1) การสนับสนุ นทางอารมณ์ (Emotional support) เป็ นการทาให้บุคคลเชื่อว่าเขาได้รบั ความรัก การ
ดูแ ลเอาใจใส่ มีค วามไว้ว างใจซึ่งกันและกัน 2) การสนับสนุ นทางคุณ ค่ า (Esteem support) เป็ น
ความรู้ส ึก ที่บ อกให้ท ราบว่าบุ ค คลมีคุ ณ ค่ า บุ ค คลอื่น ให้ก ารยอมรับ และ 3) การสนับ สนุ น ทาง
เครือ ข่ าย (Network support) เป็ น การแสดงให้เห็น ว่ า บุ ค คลเป็ นสมาชิก หรือ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
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เครือข่ายสังคม มีบทบาทในการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ในชุมชน นอกจากนัน้ นักวิจยั ทีม่ อง
ว่าการสนับสนุนทางสังคมนัน้ สามารถแบ่งได้เป็ น 4 ชนิด (House. 1981: 24-25; Brown. 1986) ได้แก่
1. การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional support) หมายถึง การทาให้บุคคล
เชื่อ ว่ า ตนเองได้ร บั การยกย่ อ ง ความไว้ว างใจ ความรัก ความจริงใจ ความเอาใจใส่ ดูแ ล และ
ความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจ
2. การสนั บ สนุ น ทางด้า นการประเมิน (Appraisal support) หมายถึง การให้
ข้อมูลย้อนกลับหรือข้อมูลที่นาไปใช้ประเมินตนเอง การเห็นพ้อง การรับรองและการเปรียบเทียบ
ตนเองกับผูอ้ ่นื ในสังคมซึง่ จะทาให้เกิดความมันใจ
่
3. การสนับสนุ นทางด้านข้อมูลข่าวสาร (Information support) หมายถึง การให้
ข้อมูล ค าแนะนา ข้อเสนอแนะ ทิศทาง และข้อมูลข่าวสารที่สามารถทาให้เกิดแนวทางเลือกหรือ
แนวทางปฏิบตั ิ
4. การสนับสนุ นทางด้านวัตถุสงิ่ ของ แรงงานและการเงิน (Material/Instrument
support) หมายถึง การช่วยเหลือโดยตรงต่ อความต้องการของบุคคลในเรื่องวัตถุ สิง่ ของ แรงงาน
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และเงิน ทีจ่ ะช่วยให้บุคคลสามารถทากิจกรรมต่างๆ ได้
ส่ ว นซาราฟิ โน (สุ ร ีย์ กาญจนวงศ์ . 2553: 94-95; อ้ างอิงจาก Sarafino. 1990) สรุ ป
ประเภทของการสนับสนุนไว้ 4 ประการ คือ
1. การสนับสนุ นทางอารมณ์ (Emotional support) เป็ นการแสดงความรูส้ กึ เห็น
อกเห็นใจ ให้การดูแลและเอาใจใส่ต่อบุคคล การแสดงความรูส้ กึ ดังกล่าวจะทาให้บุคคลทีไ่ ด้รบั การ
สนับสนุ นมีความรูส้ กึ ปลอดภัย สบายใจ รูส้ กึ ว่าตนเองได้รบั ความรัก ความผูกพันในช่วงเวลาที่ม ี
ความเครียด
2. การสนับสนุ นทางด้านศักดิ ์ศรี (Esteem support) เมื่อบุคคลได้รบั การปฏิบตั ิ
หรือการแสดงออกในทางบวกในลักษณะทีเ่ ห็นด้วยกับความคิดหรือความรูส้ กึ หรือให้กาลังใจจะทา
ให้บุ ค คลนั น้ มีค วามรู้ส ึก ว่ า ตนเองมี คุ ณ ค่ า หรือ มีค วามหมายและพร้อ มจะต่ อ สู้กับ ปั ญ หาหรือ
ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ การสนับสนุนในลักษณะนี้จงึ ช่วยให้บุคคลมองตนเองในแง่ดแี ละมีความเชื่อมัน่
มากยิง่ ขึน้
3. การสนับ สนุ ท างด้านสิ่งที่จบั ต้อ งได้ (Tangible or Instrumental support) ใน
ภาวะความเครียดที่บุคคลขาดสิง่ ของที่จาเป็ นเพื่อใช้ในการจัดการกับความเครียด การได้รบั การ
สนับสนุ นสิง่ ของที่ต้องการหรือเงินทอง จะเป็ นการสนับสนุ นโดยตรงที่เป็ นทรัพยากรให้บุคคลต่อสู้
กับความต้องการหรือภาวะเครียดทางจิตใจได้
4. การสนั บ สนุ น ทางด้ า นข้อ มู ล ข่ า วสาร ซึ่ง รวมทัง้ การให้ ค าแนะน า การให้
ค าปรึก ษา การให้ผ ลสะท้อ นกลับ (Feedback) ว่าการกระท าหรือ ความคิดของบุ ค คลคนนัน้ เป็ น
อย่างไร มีหลายครัง้ ที่บุคคลมีความเครียดเพราะไม่รขู้ อ้ มูลทีแ่ ท้จริง ทาให้เกิดความกังวลใจ ระแวง
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กลัว การให้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างถูกต้องและพอเพียงจะช่วยให้บุคคลรูแ้ ละเข้าใจความเป็ นจริง ทาให้
ลดความรูส้ กึ เครียดดังกล่าวได้
คล้ายคลึงกันกับที่ พรพิมล วรวุฒพิ ุทธพงศ์; และ สงคราม เชาวน์ศลิ ป์ (2549: 36) ได้
สรุปถึงประเภทของการสนับสนุ นทางสังคมแบ่งไว้ 4 ด้าน คือ 1) การสนับสนุ นทางอารมณ์ เป็ นการ
ทีผ่ ู้อ่นื รับฟั งความรูส้ กึ ของเรา การแสดงว่ารักหรือชอบ เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ การให้ความไว้วางใจ
2) การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร เป็ นการที่ผู้อ่นื ให้คาแนะนา การเสนอแนะ การชี้แนะโดยตรง
และการให้ข้อมูล การให้ก ารสะท้อ นกลับจากผู้อ่ืนว่าสิ่งที่ดาเนินการไปแล้วเป็ นอย่างไร 3) การ
สนับสนุ นเพื่อประเมินคุณค่า เป็ นการทีผ่ อู้ ่นื พูดหรือแสดงการยอมรับเคารพในศักดิ ์ศรี และมองเห็น
คุณค่า 4) การสนับสนุ นด้านวัตถุสงิ่ ของ เป็ นการทีบ่ ุคคลให้การสนับสนุ นวัตถุสงิ่ ของ เช่น เครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ สนับสนุนด้านการเงิน การลงแรงช่วยเหลือ การเสียสละเวลาช่วยเหลือ
ส่ ว นการศึก ษาที่ส รุป ว่ า การสนั บ สนุ น ทางสัง คมนั ้น แบ่ ง ได้ 5 ประเภทนั ้น ได้ แ ก่
(Cutrona; & Russell. 1990: 322; Bernard; & Krupat. 1994: 260)
1. การสนับสนุ นทางด้านอารมณ์ (Emotinal support) หมายถึง การแสดงออกทัง้
ทางด้านภาษา (Verbal expression) และไม่ใช้ภาษา (Nonverbal expression) ที่เป็ นการสนับสนุ น
ให้กาลังใจ ปลอบประโลม สร้างความรูส้ กึ มันคง
่ สบายใจ ซึง่ จะทาให้บุคคลรูส้ กึ ว่าตนได้รบั ความเอา
ใจใส่จากผูอ้ ่นื
2. การสนั บ สนุ นทางด้ า นการให้ คุ ณ ค่ า (Esteem support) หมายถึ ง การ
แสดงออกทัง้ ทางด้านภาษาและไม่ใช่ภาษาที่ช่วยสร้างความรูส้ กึ ถึงการมีคุณค่าในตัวเอง รวมทัง้
ความรูส้ กึ ถึงการมีคุณประโยชน์และมีความสามารถ เช่น การให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับทางบวกในเรื่อง
ทักษะหรือความสามารถของบุคคล การแสดงความเชื่อว่าบุคคลนัน้ สามารถจัดการกับสถานการณ์
ได้ เป็ นต้น
3. การสนับสนุ นทางด้านข้อมูลสารสนเทศ (Informational support) หมายถึง การ
ให้คาแนะนาหรือแนวทางทีอ่ าจช่วยในการแก้ปัญหาหรือดาเนินการแก่บุคคล
4. การสนับสนุ นทางวัต ถุ (Tangible support) หมายถึง การให้ค วามช่วยเหลือ
ด้านปั จจัยโดยตรงซึ่งอาจอยู่ในรูปของการบริการและทรัพยากร เช่น การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน การช่วยเหลือโดยใช้แรงงาน เป็ นต้น
5. การสนั บ สนุ น ทางด้านความเป็ นกลุ่ ม หรือ เครือ ข่ า ย (Social integration or
Network support) หมายถึง การแสดงให้บุคคลรู้สกึ ว่าบุคคลเป็ นสมาชิกของกลุ่มซึ่งมีความสนใจ
ร่วมกัน สัมพันธภาพประเภทนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทไ่ี ม่เป็ นทางการ
ส าหรับ การศึก ษาครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั แบ่ งประเภทของการสนับ สนุ นทางสังคมออกเป็ น 4
ประเภทตามความเหมาะสมของปั ญหาและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั โดยแบ่งเป็ น 1) การสนับสนุ น
ทางด้านอารมณ์ (Emotinal support) หมายถึง การแสดงออกทีเ่ ป็ นการสนับสนุ นให้กาลังใจ ปลอบ
ประโลม สร้างความรู้สกึ มันคง
่ ซึ่งทาให้บุคคลรูส้ กึ ว่าตนได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่จากผู้อ่นื 2)
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การสนับสนุ นทางด้านการให้คุณค่า (Esteem support) หมายถึง การแสดงออกที่เป็ น แสดงถึงการ
ยอมรับ เห็นด้วยกับความคิดหรือความรูส้ กึ เคารพในศักดิ ์ศรีและมองเห็นคุณค่าของบุคคล รูส้ กึ ว่า
ตนมีประโยชน์และมีความสามารถ 3) การสนับสนุ นทางวัตถุ (Tangible support) หมายถึง การให้
ความช่วยเหลือในด้านสิง่ ของ เงินทอง หรือแม้กระทังการบริ
่
การ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ การ
ช่ ว ยเหลือ โดยใช้ แ รงงาน เป็ นต้ น 4) การสนั บ สนุ น ทางด้ า นข้อ มู ล สารสนเทศ (Informational
support) หมายถึง การให้คาแนะนา แนวทาง หรือข้อมูลสะท้อนกลับทีอ่ าจช่วยในการแก้ปัญหาหรือ
ดาเนินการแก่บุคคล
การวัดการสนับสนุนทางสังคม
ในการวัดการสนับสนุ นทางสังคมนัน้ มีการวัดเชิงโครงสร้าง(Structural measures)
ซึ่งเป็ นการวัดเครือข่ายของทรัพยากรที่มอี ยู่ในการสนับสนุ นทางสังคม เช่น สถานภาพสมรส การ
เป็ นสมาชิกในองค์กร บทบาททางสังคม จานวนเพื่อนหรือจานวนผู้ทช่ี ่วยเหลือเมื่อมีปัญหาในเรื่อง
ต่างๆ เป็ นต้น การวัดในลักษณะนี้เน้นทีจ่ านวนเครือข่ายมากกว่าจะเน้นในเรื่องของคุณภาพทีไ่ ด้รบั
จากแหล่ ง สนั บ สนุ น ทางสัง คม ส่ ว นการวัด อีก ประเภทนั ้น เป็ นการวัด เชิง หน้ า ที่ (Functional
measures) ซึ่งเป็ นเหมือนการสะท้อนว่าผู้ได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมรับรูส้ งิ่ ที่ได้รบั ดังกล่าวนัน้
อย่างไร การวัด ในลัก ษณะนี้ เป็ น การวัด ในเชิงคุ ณ ภาพของการสนับ สนุ น ที่ได้รบั คุ ณ ภาพของ
สัมพันธภาพในสังคม และ/หรือแง่มุมเฉพาะอย่างของการสนับสนุ นทีส่ มั พันธ์กบั ความมีศกั ดิ ์ศรีของ
ตนเอง (Self-esteem) ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ ความช่วยเหลือทางด้านวัตถุสงิ่ ของและการให้
ข้อ มูล ข่าวสารต่ างๆ นอกจากนี้ยงั ประเมินโอกาสที่จะได้รบั เวลาที่ได้รบั และจานวนที่ได้รบั การ
สนับสนุ นทางสังคมอีกด้วย ซึ่งแม้ว่าการวัดเชิงโครงสร้างทาให้เห็นว่ าการมีเครือข่ายการสนับสนุ น
ทางสังคมมากจะช่วยให้บุค คลต่ อสู้กับปั ญ หาต่ างๆ ได้มาก แต่ ทงั ้ นี้ คุ ณ ภาพหรือ หน้ าที่ของการ
สนับสนุ นเป็ นเรื่องสาคัญ มากกว่า ความสาคัญ ของการสนับสนุ นทางสังคมอยู่ท่วี ่าผู้รบั มีความพึง
พอใจหรือยินดีในสิง่ ทีไ่ ด้รบั มากน้อยเพียงใด แรงสนับสนุ นทางสังคมมีคุณค่าต่อตัวผูร้ บั มากแม้ไ ด้รบั
จากเครือข่ายหรือแหล่งสนับสนุ นจานวนน้อยย่อมมีค่ามากกว่าการสนับสนุ นจานวนมากที่ผู้รบั ไม่
รูส้ กึ ยินดี ความหมายและคุณค่าของการสนับสนุ นทางสังคมจึงขึน้ อยู่กบั การรับรูข้ องผูร้ บั เป็ นสาคัญ
(สุรยี ์ กาญจนวงศ์. 2553: 89-90)
ซึง่ จากทีก่ ล่าวไปข้างต้นแล้วว่าการวัดการสนับสนุ นทางสังคมมีความแตกต่างกัน
ไปตามจุด ประสงค์ของการศึก ษา ส าหรับ แบบวัดการสนับสนุ น ทางสังคมในกลุ่ มตัว อย่างที่เป็ น
อาสาสมัค รนั น้ โอโมโตและชไนเดอร์ (Omoto; & Snyder.1995) ได้ว ัด การสนั บ สนุ น ทางสัง คม
ออกเป็ น 2 ลักษณะคือเครือข่ายทางสังคมและการรับรูถ้ งึ การได้รบั การสนั บสนุ นเกีย่ วกับการทางาน
อาสา โดยถามถึงจานวนเพื่อนสนิท ระดับการได้รบั การสนับสนุ นทางด้านอารมณ์และด้านจิตวิทยา
จากเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อนในโรงเรียน และเพื่อนสนิทในปั จจุบนั เป็ นมาตรประเมิน
ค่า 7 ระดับ ส่วนการวัดการสนับสนุ นทางสังคมของคมนา วัชรธานินท์ (2546) ในฐานะปั จจัยเชิงเหตุ
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ทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครพัฒนาในนักศึกษามหาวิทยาลัยนัน้ ได้วดั การรับรูท้ ต่ี นเองได้รบั
การดูแลจากคนในครอบครัว อาจารย์ และเพื่อนๆ ตลอดจนปริมาณความช่วยเหลือจากบุคคลรอบ
ข้างเหล่านี้ใน 4 ด้าน คือ ด้านอารมณ์หรือกาลังใจ การให้การช่วยเหลือด้านวัตถุหรือทรัพยากร ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และด้านการให้คาปรึกษาหารือ การให้คาแนะนา เป็ นต้น เป็ นมาตรประเมินรวมค่า
6 ระดับ และอนุ เจริญวงศ์ระยับ (2552) วัดการสนับสนุ นทางสังคมของการทากิจกรรมอาสาสมัคร
ในมหาวิทยาลัยจากการรับรู้ของผู้ต อบจากครอบครัว เพื่อน อาจารย์ท่ปี รึกษาชมรม บุค คลที่ทา
กิจกรรมอาสาสมัครร่วมกันใน 4 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านประเมินคุณค่า และ
ด้านวัตถุจาก เป็ นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ และสาหรับการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั สร้างแบบวัดการ
สนั บ สนุ น ทางสัง คมขึ้น จากการรับ รู้ก ารได้ ร ับ ความช่ ว ยเหลือ ที่ ม ี จ ากครอบครัว เพื่ อ นฝู ง
และครูอ าจารย์ ใน 4 ด้าน ได้แ ก่ 1) การสนับสนุ นทางด้านอารมณ์ (Emotinal support) 2) การ
สนับสนุ นทางด้านการให้คุณ ค่า (Esteem support) 3) การสนับสนุ นทางวัตถุ (Tangible support)
และ 4) การสนับสนุ นทางด้านข้อมูลสารสนเทศ (Informational support) ลักษณะเป็ นมาตรประเมิน
รวมค่า 6 ระดับ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางสังคม
มาร์ติน (Martin. 1996) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกับการ
ปรับตัวในมหาวิทยาลัย พบผลว่านักศึกษาที่เข้าร่วมกับกิจกรรมและองค์กรของมหาวิทยาลัยมีการ
ปรับตัวกับชีวติ สังคมในมหาวิทยาลัยได้ดกี ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเกี่ยวข้องในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยกับการปรับตัวทางสังคมได้รบั อิทธิพลส่งผ่านบางส่วนจากการสนับสนุนทางสังคม ส่วน
สถานภาพการอยู่อาศัยและการเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ผ่านมาเป็ นตัวพยากรณ์ความเกี่ยวข้องของ
นัก ศึก ษาในมหาวิท ยาลัยได้ ส่ ว นรุ้ง สวรรค์ วรรณสุ ท ธิ ์ (2540) ท าการศึก ษาลักษณะทางพุ ท ธ
ศาสนาและลัก ษณะทางจิต สัง คมที่ม ีผ ลต่ อ พฤติก รรมในการปฏิบ ัติง านของนั ก ศึก ษาสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี การศึกษาพบว่าลักษณะทางพุทธศาสนาและลักษณะทาง
จิตสังคม ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ ทัศนคติต่ออาชีพการเกษตรและการรับรู้
การสนับสนุ นทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมในการปฏิบตั งิ านของนักศึกษา โกศล
มีความดี (2547) ศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจติ สาธารณะของข้าราชการตารวจ
พบว่าข้าราชการต ารวจที่มสี ภาพแวดล้อมทางสังคมแตกต่ างกันมีจติ สาธารณะแตกต่ างกัน โดย
ข้าราชการตารวจที่มกี ารรับรูว้ ฒ
ั นธรรมองค์การสูง มีการรับรูก้ ารสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว
สูง มีก ารรับ รู้ก ารสนับสนุ น ทางสังคมจากผู้บ ังคับ บัญ ชาสูง มีก ารสนับ สนุ น ทางสังคมจากเพื่อ น
ร่ ว มงานสู ง มีก ารรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น ทางสัง คมจากประชาชนสู ง มีก ารได้ ร ับ แบบอย่ า งจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาสูงมีจติ สาธารณะสูงกว่ากลุ่มที่มตี วั แปรดังกล่าวต่ า และพบว่าการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนและการสนับสนุนทางสังคมจากประชาชนสามารถร่วมกันทานายการมีจติ สาธารณะได้รอ้ ยละ
55.9 ในงานของจตุพร นาคิด (2548) ซึง่ ศึกษาเปรียบเทียบความเป็ นผูน้ า ความเป็ นผูค้ ดิ ก้าวหน้า
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และการได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบผลการวิจยั
ว่านักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากและนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรน้อยมี
ความเป็ น ผู้น า ความเป็ น ผู้ค ิด ก้าวหน้ าและการได้รบั การสนั บ สนุ น ทางสังคมแตกต่ างกัน โดย
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมีค่าเฉลี่ยความเป็ นผูน้ า ความเป็ นผู้คดิ ก้าวหน้าและ
การได้รบั การสนับสนุนทางสังคมสูงกว่านักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรน้อย
สาหรับงานวิจยั ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่ างการสนับสนุ นทางสังคมกับการ
มีจติ อาสา ดังเช่นในงานของพิรยิ า เลิศ มงคลนาม (2551) ศึกษาอิท ธิพ ลของการท าหน้ าที่ของ
ครอบครัว การสนับสนุ นทางสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเองที่มตี ่อคุณธรรมของวัยรุ่นจิตอาสา
โรงพยาบาลชุมชน ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นจิตอาสาอยูใ่ นครอบครัวทีม่ กี ารทาหน้าทีข่ องครอบครัว
การสนับสนุ นทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองและคุณธรรมอยู่ในระดับสูง โดยการเห็นคุณค่าใน
ตนเองด้า นความรู้ส ึก ว่ า ตนเองมีค วามสามารถ การท าหน้ า ที่ข องครอบครัว ด้า นการควบคุ ม
พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว การเห็นคุณค่าในตนเองด้านความรูส้ กึ ว่าตนมีคุณความดี การ
สนับสนุ นทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียน การทาหน้ าที่ของครอบครัวด้านการแก้ปัญหา
ของสมาชิกในครอบครัวและการสนับสนุนทางสังคมด้านสิง่ ของและบริการจากโรงพยาบาลมีอทิ ธิพล
ต่อคุณธรรม โดยตัวแปรทัง้ 6 ตัวร่วมกันพยากรณ์คุณธรรมได้รอ้ ยละ 71.1 ส่วนงานวิจยั ของกฤตยา
ทัพวงษ์ (2552) ศึกษาพฤติกรรมอาสาของนิสติ นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบผลที่สาคัญว่าตัว
แปรการสนับสนุ นทางสังคมสามารถอธิบายการผันแปรของพฤติกรรมอาสาได้ดที ส่ี ุด (ร้อยละ 4) นัน้
ให้ ผ ลสอดคล้อ งกัน กับ การศึก ษาของ นั น ทรัต น์ ปริว ัติธ รรม (2553) ศึก ษาปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมจิตอาสาของเด็กและเยาวชนทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษาสานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
ผลการศึกษาพบว่า ด้านปั จจัยภายใน คือทัศนคติเชิงจริยธรรมมีอยู่ในระดับมาก ด้านปั จจัยภายนอก
คือ การสนับสนุ นทางสังคมจากคนในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชนและเพื่อน ได้รบั การสนับสนุ น
ทางสังคมมีอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยภายนอกนัน้ การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสามารถอธิบาย
พฤติก รรมจิต อาสาได้ ดีท่ีสุ ด อีก ทัง้ ปั จ จัย ภายในและปั จ จัย ภายนอกสามารถร่ ว มกัน อธิบ าย
พฤติกรรมจิตอาสาได้
พฤติ กรรมอาสา (Volunteer behaviors)
การศึ ก ษ าครัง้ นี้ พฤติ ก รรมอาสาเป็ นผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกระบวนการอาสา
(Consequence stage) ซึ่ง เมื่อ พิจ ารณาถึงความหมายของการอาสาสมัค ร (Volunteering) ที่ไ ด้
กล่าวไปในการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องในเรื่องกระบวนการอาสาข้างต้นแล้วว่าคือ การ
ทากิจกรรมของบุคคลเพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจโดยมีลกั ษณะที่สาคัญ คือ เป็ นการกระทาด้วย
ความสมัครใจ เกิดจากการใคร่ครวญหรือมีการวางแผนมาก่อน เป็ นการกระทาอย่างต่อเนื่องโดย
อาศัยระยะเวลา ไม่คาดหวังรางวัลตอบแทน ช่วยเหลือหรือทาประโยชน์กบั ผูอ้ ่นื แม้ว่าจะไม่ใช่หน้าที่
ของตนหรือมีความผูกพันกันมาก่อน ซึง่ สิง่ เหล่านี้เกิดขึน้ ภายในบริบทขององค์กร ทัง้ นี้ในการศึกษา
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ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมอาสาว่า หมายถึง การทีบ่ ุคคลได้เสียสละแรงงาน ไม่ว่า
จะเป็ นทางกาย ทางความคิด หรือเวลาในการเข้าร่วมทากิจกรรมเพื่อส่วนรวมโดยอ้างอิงตามแนวคิด
อาสาสมัคร อีกทัง้ ผู้วจิ ยั เห็นว่าการทากิจกรรมที่เป็ นการบริการชุมชน สังคมหรือบาเพ็ญประโยชน์
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับลักษณะของการอาสาสมัคร 6 ประการ (Snyder;
& Omoto. 2008: 2; Penner. 2002) ประกอบด้วย เป็ นการกระทาด้วยความสมัครใจ เกิดจากการ
ใคร่ครวญหรือมีการวางแผนมาก่อน เป็ นการกระทาอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยระยะเวลา ไม่คาดหวัง
รางวัลตอบแทน เป็ นการช่วยเหลือหรือทาประโยชน์กบั ผูอ้ ่นื แม้ไม่ใช่หน้าทีห่ รือมีความผูกพันกันมา
ก่อน ซึง่ สิง่ เหล่านี้เกิดขึน้ ภายในบริบทขององค์กรจึงได้พจิ ารณาศึกษาพฤติกรรมอาสาโดยผ่านการ
ทากิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
การวัดพฤติ กรรมอาสา
ในการวัดการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาหรือการมีพฤติกรรมอาสาที่ผ่านมามีการวัด
ในหลายมิติ อาทิ ด้านความหลากหลาย (Diversity) คือ ความหลากหลายหรือ จ านวนองค์ก ร/
กิจกรรมทัง้ หมดในการเข้าร่วมทากิจกรรม ด้านความเข้มข้น (Intensity) คือ จานวนเวลาหรือความถี่
ทีใ่ ช้ในการเข้าร่วมทากิจกรรม ที่ใช้ต่อสัปดาห์ เดือน หรือปี และด้านความต่อเนื่อง (Consistency)
คือความยาวนานของการเข้าร่วมทากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ (Richardson. 2001; Penner. 2002;
Gillath. et al. 2005; Piliavin;& Siegl. 2007) นอกจากนัน้ ยังมีก ารวัดในด้านความตัง้ ใจของการ
อาสาในอนาคต (McGinley; et al. 2010) การศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั สร้างแบบวัดพฤติกรรมอาสาขึน้ ซึ่ง
จะเป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับลักษณะการเข้าร่วมและความตัง้ ใจในการเข้าร่วมทาในแต่ละกิจกรรมของ
ชมรมหรือสโมสร เป็ นมาตรประมาณค่า จากได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมทุกครัง้ ได้รบั มอบหมาย
และเข้าร่วมเกือบทุกครัง้ ได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมบางครัง้ ได้รบั มอบหมายแต่ไม่ได้เข้าร่วม และ
ไม่ได้รบั มอบหมายให้ทากิจกรรมนี้ โดยถามความตัง้ ใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละข้อ โดยให้
ผู้ตอบประมาณค่าคาตอบจาก ตัง้ ใจมากที่สุด ตัง้ ใจมาก ตัง้ ใจปานกลาง ตัง้ ใจน้อย ตัง้ ใจน้อยที่สุด
การคิดคะแนนนัน้ จะนาลักษณะทัง้ การเข้าร่วมกิจกรรมและความตัง้ ใจในการทากิจกรรมเพื่อกาหนด
คะแนน
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติ กรรมอาสา
มีการศึกษาการทางานอาสาแบบมีการวัดซ้าซึง่ จะทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลที่ตามมาของพฤติกรรมอาสาได้ชดั เจนขึน้ อาทิเช่น ในงานวิจยั ของพิไลวินและซีเกล
(Piliavin; & Siegl. 2007: 450) ทีศ่ กึ ษาถึงผลทางบวกของการอาสาสมัครทีม่ ตี ่อสุขภาวะทางจิตและ
สุขภาพร่างกาย ใช้การศึกษาช่วงยาว 4 ระยะ เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่จบจาก Wisconsin high
school ในปี 1957 และทาแบบสารวจติดตามผลในปี 1964 ปี 1975 ปี 1992 และ ปี 2004 ตามลาดับ
โดยวัดตัวแปรการอาสาสมัครในด้านจานวนกิจกรรม จานวนชัวโมงของการท
่
ากิจกรรม และความ
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ยาวนานของการทากิจกรรม ผลการวิจยั ครัง้ นี้พบว่าการอาสาสมัครมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุข
ภาวะทางจิตและสุขภาพร่างกาย และพบว่าทัง้ ตัวแปรความคงทีข่ องการอาสาสมัครเมื่อเวลาผ่านไป
และความหลากหลายของการมีส่วนร่วมนัน้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตและสุขภาพ
กาย ระดับของการบูรณาการทางสังคม (Social integration) เป็ นตัวกากับความสัมพันธ์ระหว่างการ
อาสาสมัครกับสุขภาวะทางจิตมี และพบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างการอาสาสมัครกับสุขภาวะ
ทางจิตในปี 2004 ส่วนงานวิจยั ของกอนซาเลซ (Gonzalez. 2010) แสดงให้เห็นถึงปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการอาสาสมัคร โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเป็ นตัวแบบของพ่อแม่และการเข้าร่วมใน
ศาสนาของวัยรุ่น ทัง้ นี้ก ลุ่มตัว อย่างที่ใช้เป็ นอาสาสมัค รทัง้ แบบที่เป็ นทางการและแบบที่ไม่เป็ น
ทางการ โดยมีการเก็บข้อมูลครัง้ ทีส่ องในอีก 3 ปี ต่อมา ได้ผลการศึกษาสนับสนุ นข้อเสนอทีว่ ่าบริบท
ทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประชากรต่างรุ่น (Intergenerational relationships) มีอิทธิพล
ต่อการอาสาสมัครของวัยรุ่น การเป็ นตัวแบบของพ่อแม่รวมถึงการเข้าร่วมในศาสนาของวัยรุ่น มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการอาสาสมัคร
และสาหรับงานวิจยั ระยะยาวของเจมิเนส; เฟอเตส; และอาบัด (Jimé nez; Fuertes; &
Abad. 2010: 343) ที่ศกึ ษาความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน ของกลุ่มอาสาสมัคร จานวน 851
คน ซึง่ แบ่งเป็ นกลุ่มทีท่ างานอาสาสมัครมามากกว่า 8 ปี และกลุ่มอาสาสมัครทีอ่ อกจากงานอาสาไป
ในระหว่างปี แรก โดยทาการวัด 2 ครัง้ โดยทิง้ ช่วงห่างการวัดจานวน 1 ปี เมือ่ สิน้ สุดการวัดครัง้ ที่ 2
กลุ่มตัวอย่างคงเหลือ 642 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ในช่วงแรกบุคคลจะยังคงเป็ นอาสาสมัครอยู่
ตราบเท่าที่แรงจูงใจของตนได้รบั การตอบสนอง ในระยะที่สองกลุ่มตัวอย่างจะมีการพัฒนาความยึด
มันผู
่ กพันต่อองค์กรและในระยะที่สามซึ่งเป็ นระยะสุดท้ายตามกรอบแนวคิด ที่ผู้วจิ ยั ศึกษา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างจะมีการพัฒนาอัตลักษณ์ตามบทบาทของการเป็ นอาสาสมัครขึน้ นอกจากนัน้ ยังพบว่า
อาสาสมัครที่ทางานมามากกว่า 8 ปี จะมีระดับความเหนื่อยหน่ ายทางอารมณ์ และมีระดับความยึด
มันผู
่ กพันกับองค์กรอยูใ่ นระดับสูง มีอตั ลักษณ์ตามบทบาทของการเป็ นอาสาสมัครอย่างมาก และพึง
พอใจกับมิตรภาพในองค์กรรวมทัง้ มีความตัง้ ใจอย่างยิง่ ที่จะคงอยู่ในงานอาสาระยะยาวในอีก 2 ปี
จากนี้ ผลทีไ่ ด้น้ีทาให้เห็นถึงความสาคัญของแรงจูงใจอาสาทีเ่ ป็ นเหตุผลให้เกิดพฤติกรรมอาสา และ
เห็นชัดเจนขึ้น ในงานวิจยั ที่ให้ผลคล้ายคลึงกัน นี้ของโมเว่นและซูแจน (Mowen; & Sujan. 2005:
170) ศึกษาปั จจัยการเกิดของพฤติกรรมอาสาภายใต้รปู แบบโครงสร้างของแรงจูงใจและบุคลิกภาพ
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ นการศึกษาย่อย 3 ขัน้ โดยแต่ละขัน้ ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทีแ่ ตกต่างกันไป
ผลพบว่าจากทัง้ 3 การศึกษานัน้ ลักษณะความเอื้อเฟื้ อ (Altruism) ความต้องการในการทากิจกรรม
และความต้องการทีจ่ ะเรียนรูเ้ ป็ นตัวทานายทีม่ คี วามคงที่ของการอาสา ส่วนในการศึกษาที่ 2 และที่
3 พบว่า แรงจูงใจด้านความต้อ งการช่ว ยเหลือ ผู้อ่ืน มีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ พฤติกรรมอาสา
แรงจูงใจด้านการเพิม่ พูนตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมอาสา
สาหรับงานวิจยั ในประเทศไทยนัน้ คมนา วัชรธานินท์ (2546) ศึกษาภาคตัดขวางถึง
ปั จจัยเชิงเหตุและผลทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครพัฒนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย จานวน
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360 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวแปรเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ กลุ่มลักษณะสถานการณ์ ทางสังคม กลุ่มจิต
ลักษณะ กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์และลักษณะทางชีวสังคมของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
1) นักศึกษาที่อยู่ในสถานการณ์ใดใน 3 ด้านที่เหมาะสมมากต่อไปนี้คอื การได้รบั การอบรมเลี้ยงดู
แบบรักสนับสนุ นมากหรือการได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมมากหรือมีแบบอย่างการอาสา เป็ นผู้ม ี
ทัศนคติทด่ี ตี ่อพฤติกรรมอาสาและพฤติกรรมอาสาในปั จจุบนั มากกว่านักศึกษาประเภทตรงข้ามพบ
ในกลุ่มรวม กลุ่มเพศหญิงและกลุ่มผูม้ ฐี านะสูง 2) นักศึกษาทีม่ จี ติ ลักษณะแต่ละด้านใน 3 ด้านสูงคือ
เหตุผลเชิงจริยธรรมมาก ลักษณะความเชื่ออานาจในตนมากและมีเอกลักษณ์แห่งอีโก้มาก เป็ นผูท้ ม่ี ี
ทัศนคติท่ดี ตี ่อพฤติกรรมอาสาและมีพฤติกรรมอาสาในปั จจุบนั มากกว่านักศึกษาประเภทตรงข้าม
พบในกลุ่มผู้ทม่ี เี กรดเฉลีย่ ต่ า 3) ตัวแปรกลุ่มลักษณะทางสถานการณ์ทางสังคม 5 ตัวแปร เมื่อรวม
กับตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะ 4 ตัวแปร สามารถทานายทัศนคติทด่ี ตี ่องานพัฒนาสังคมและความตัง้ ใจ
ที่จะท างานอาสาในอนาคตในนัก ศึก ษากลุ่ ม รวมได้ 52.4% และ 45.3% ตามล าดับ และท านาย
ทัศนคติทด่ี ตี ่องานพัฒนาสังคมได้สูงสุด 58.5% ในกลุ่มเพศหญิง ส่วนความตัง้ ใจทีจ่ ะทางานอาสาใน
อนาคต ท านายได้สูงสุ ด 53.3% ในกลุ่ ม ผู้ท่ีม ีฐานะสูง 4) นัก ศึก ษาที่ม ีป ริม าณการเรีย นสังคมพฤติก รรมศาสตร์มากเป็ นผู้ท่มี คี ุณ สมบัติ 4 ประการต่ อไปนี้ คือ ทัศ นคติท่ดี ีต่อ พฤติกรรมอาสา
มีพฤติกรรมอาสาในปั จจุบนั มีทศั นคติท่ดี ตี ่องานพัฒนาสังคมและมีความตัง้ ใจที่จะทางานอาสาใน
อนาคต มากกว่าผู้ท่มี ปี ริมาณการเรียนสังคม-พฤติกรรมศาสตร์น้อย พบมากในกลุ่มผู้ท่มี ฐี านะต่ า
และกลุ่ มผู้ท่ีมเี กรดเฉลี่ยสูง 5) นัก ศึกษาที่มที ัศ นคติท่ีดีต่ อ งานพัฒ นาสังคมและความตั ้งใจที่จะ
ทางานอาสาในอนาคตปริมาณต่ า คือ นักศึกษาทีม่ ฐี านะสูงและนักศึกษาทีม่ เี กรดเฉลีย่ ต่า
อนุ เจริญวงศ์ระยับ (2552) พบว่าปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อการอาสาสมัครอย่าง
ยังยื
่ นมี 4 ปั จจัย คือ เอกลักษณ์ในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะซึ่งหมายถึงการรับรูค้ วามสาคัญ
ของการทากิจกรรมอาสาสมัครในชมรมทีส่ งั กัดอยู่ และอุทศิ เวลาในการทากิจกรรมอาสาสมัครให้กบั
ชมรมทีต่ นสังกัดอยูจ่ นทาให้บทบาทของการทากิจกรรมอาสาสมัครในชมรมเป็ นตัวตนของนักศึกษา
การสนับสนุ นทางสังคม ความพึงพอใจในกิจกรรมและองค์การ และบุคลิกภาพชอบช่วยเหลือแบบ
พุทธ โดยทัง้ 4 ปั จจัยสามารถอธิบายการอาสาสมัครอย่างยังยื
่ นได้รอ้ ยละ 67.8
กฤ ต ยา ทั พ วงษ์ (2552) ศึ ก ษ าถึ ง พ ฤ ติ ก รรม อาสาของนิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษ าใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมอาสาแปรผันตามอายุ จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทากิจกรรม
อาสา จานวนเพื่อนทีท่ ากิจกรรมอาสา การสนับสนุ นทางสังคม ชัน้ ปี ทศ่ี กึ ษา สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชน และภูมลิ าเนานอกเขตเทศบาล ซึ่งตัวแปรที่ศกึ ษา 16 ตัวสามารถร่วมกันอธิบายความแปร
ผันของพฤติกรรมอาสาได้ร้อยละ 9.6 และพบว่าการสนับสนุ นทางสังคมสามารถอธิบายการแปรผัน
ของพฤติกรรมอาสาได้ดที ส่ี ุดคือร้อยละ 4 รองลงไปคือจานวนสมาชิกในครัวเรือนทีท่ ากิจกรรมอาสา
ชัน้ ปี ทศ่ี กึ ษา จานวนเพื่อนทีท่ ากิจกรรมอาสา และประเภทของสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ เพิม่ อานาจการ
อธิบายการแปรผันของพฤติกรรมอาสาได้รอ้ ยละ 1.6, 1, 0.7 และ 0.7 ตามลาดับ
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ธนากร มู ล พงศ์ แ ละวิภ าพรรณ ตระกู ล สัน ติร ตั น์ (2552) ได้ ศึก ษาอิท ธิพ ลของ
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ทีม่ ตี ่อการแสดงพฤติกรรมความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างกัน พฤติกรรม
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื และพฤติกรรมสุภาพอ่อนน้อมกับกลุ่มนักศึกษารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พบผลว่าแรงจูงใจในการบริการสาธารณะมีอทิ ธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่าง
กัน พฤติกรรมช่วยเหลือผู้อ่นื และพฤติกรรมสุภาพอ่อนน้อมของนักศึกษา นอกจากนัน้ การเข้าร่วม
กิจ กรรมอาสายังเป็ น ตัว แปรก ากับ (Moderator) ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งแรงจูงใจในการบริก าร
สาธารณะกับพฤติกรรมช่วยเหลือผูอ้ ่นื นัน่ คือ นักศึกษาทีม่ แี รงจูงใจในการบริการสาธารณะในระดับที่
สูง ผนวกกับการได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาระหว่างเรียน นักศึกษาผูน้ นั ้ จะมีพฤติกรรมช่วยเหลือผูอ้ ่นื
มากขึน้ ตามไปด้วย
ธิดาชนก วงค์พทิ กั ษ์ (2556) ศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสา
ของนิ ส ิต ชัน้ ปี ที่ 1 มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ พบว่ า ปั จจัย ทางจิต ซึ่ ง ได้ แ ก่ การรับ รู้
ความสามารถของตนและแรงจูงใจอาสามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสา และปั จจัย
ทางสังคม ซึง่ ได้แก่การมีตวั แบบด้านจิตอาสาและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมจิตอาสา ทัง้ นี้การรับรูค้ วามสามารถของตน แรงจูงใจอาสา การสนับสนุ นทางสังคมและ
การเห็นคุณ ค่าในตนเองสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยได้
ร้อยละ 53
การศึกษาของสุพฒ
ั นา บุญแก้ว (2556) ศึกษาพบว่าตัวแปรชุดจิตลักษณะเดิม 2 ตัว
แปร ซึ่งได้แก่แรงจูงใจอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม ตัวแปรชุดสถานการณ์ทางสังคม 3 ตัว
แปร ซึง่ ได้แก่ การได้รบั การถ่ายทอดอุดมการณ์กาชาด การได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมในการทา
กิจกรรมอาสาสมัครและการได้รบั แบบอย่างพฤติกรรมอาสาสมัครจากบุคคลรอบข้าง และตัวแปรจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ 1 ตัวแปร ซึ่งได้แก่ เจตคติท่ดี ตี ่อพฤติกรรมอาสาสมัคร รวมทัง้ สิ้น 6 ตัว
แปร ร่วมกันทานายพฤติกรรมอาสาสมัค รได้ร้อยละ 61 โดยที่ต ัวทานายพฤติกรรมอาสาสมัค รที่
สาคัญคือ เจตคติท่ดี ตี ่อพฤติกรรมอาสาสมัคร การได้รบั การถ่ายทอดอุดมการณ์ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และแรงจูงใจอาสาตามลาดับ
จึงเห็นได้ว่ามีตวั แปรจานวนมากที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาสา โดยเฉพาะอย่างยิง่
แรงจูงใจอาสา ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จึงคาดว่าตัวแปรเชิงเหตุ ในระยะนาเข้าสู่การอาสาอัน
ได้แก่แรงจูงใจอาสา มีความสัมพันธ์โดยเป็ นสาเหตุ ไปยังตัวแปรในระยะประสบการณ์ อาสาได้แก่
พฤติกรรมอาสาตามแนวคิดของแบบจาลองกระบวนการอาสา
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ความพึงพอใจในการทากิ จกรรมอาสา (Volunteer satisfactions)
เมื่อกล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา อาจต้องทา
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดความพึงพอใจ ซึ่งในบริบทของการทางานในองค์กรนัน้ ความ
พึงพอใจในงาน (Job satisfaction) มีความสาคัญต่อผู้ปฏิบตั งิ านและองค์กรอย่างมาก ซึ่งความพึง
พอใจนัน้ ขึ้น กับ วิธ ีก ารรับ รู้แ ละการประเมิน ประสบการณ์ ข องบุ ค คล โดยแฮคแมนและโลด์แฮม
(Hackman; & Oldham. 1975: 162) กล่าวว่าความพึงพอใจในงานคือ การประเมินโดยรวมถึงระดับ
ความพึงพอใจและมีค วามสุขกับงานของผู้ปฏิบตั ิงาน สมิท เคนดัลและฮูล ิน (Smith; Kendall; &
Hulin. 1969: 6) กล่ า วว่ าความพึง พอใจในงานหมายถึง ความรู้ส ึก หรือ อารมณ์ ท่ีส นองตอบต่ อ
สถานการณ์ในด้านต่างๆ ส่วนแมคเชน;และกลินาว(McShane; & Glinow. 2008: 115) ให้ความหมายว่า
ความพึงพอใจในงานคือการประเมินของบุคคลที่มตี ่องานและบริบทของงาน เมื่อนามาใช้ในบริบท
งานอาสาจึงพอสรุป ความหมายของความพึงพอใจในกิจกรรมอาสา (Volunteer satisfaction) ว่า
หมายถึง ระดับของการตอบสนองทางความรู้สกึ หรืออารมณ์ ทางบวกอันเป็ นผลมาจากการได้รบั
ประสบการณ์ในการทากิจกรรมอาสา
ความพึงพอใจในกิจกรรมอาสาถือเป็ นส่วนหนึ่งที่สาคัญตามแนวคิดการหน้าทีต่ ่อ
กระบวนการอาสา ในการศึกษาวิจยั พบผลว่าความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการ
อาสาและความยาวนานในการบริการ (Longevity of service) (Omoto; & Snyder. 1995; Finkelstein. 2008:
10) อีกทัง้ ความพึงพอใจเป็ นตัวทานายความตัง้ ใจในการเป็ นอาสาต่อไปและการคงอยู่ (Persistence)
เมื่อเวลาผ่านไปของผูท้ เ่ี พิง่ เข้ามาเป็ นอาสาสมัคร (Barraza.2011:216) อาสาสมัครทีม่ ปี ระสบการณ์
ความพึงพอใจน้ อยจะรายงานว่าตนเองมีค วามเครียด งานหนักเกินไป มีค วามยึดมันผู
่ กพันต่ อ
องค์กรในระดับน้อยและมีความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออกอย่างมาก (Rogelberg; et al. 2010: 423) อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าความพึงพอใจนัน้ จะเป็ นปั จจัยจาเป็ นต่อการทางานาอาสาสมัคร แต่การอาสาสมัครแบบ
ยังยื
่ น นั น่ คือ เพื่อ ให้ค งอยู่ ในระยะยาวนั น้ แท้จ ริง อาจมีปั จ จัย อื่น ที่เกี่ย วข้อ งด้ว ย เนื่ อ งจากมีผ ล
การศึกษาจานวนหนึ่งที่ไม่พบความสัมพันธ์ของความพึงพอใจกับการคงอยู่ของอาสาสมัคร (Davis;
& Meyer. 2003; Finkelstein; Penner; & Brannick. 2005) ทัง้ นี้ได้มกี ารพบว่าปั จจัยประการหนึ่งที่
ทาให้คนทางานอาสาสมัครยังคงอยู่ในงานอาสาสมัครในระยะยาวนัน้ เป็ นเพราะตัวอาสาสมัครเองได้
มีการพัฒนาอัตลักษณ์ ตามบทบาท (Role identity) ในฐานะอาสาสมัครขึ้น (Jimé nez; Fuertes; &
Abad. 2010: 349) นันเอง
่
จากแนวคิดแรงจูงใจนัน้ พบว่าการคงอยูใ่ นงานอาสาสมัครขึน้ กับว่าประสบการณ์ท่ี
เจอนัน้ จะเติมเต็มแรงจูงใจได้มากน้อยแค่ไหน โดยสมมติฐานของทฤษฎีกล่าวไว้ว่าผู้ท่มี คี วามพึง
พอใจมากจะเป็ นอาสาสมัครที่กระตือรือร้นมากขึน้ ด้วย ดังนัน้ หลายๆ องค์กรจึงมีการประเมินความ
พึงพอใจในงานอาสาด้วยความคิดที่ว่าหากมีความพึงพอใจมากก็จะทาให้บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมใน
งานอาสามากขึน้ ด้วย (Finkelstein. 2007: 7) และมีขอ้ เสนอหนึ่งกล่าวว่าอาสาสมัครมักจะมีความพึง
พอใจเมื่อกิจกรรมที่ทามีความหลากหลาย (Okun; & Eisenberg. 1992) แคลรีแ่ ละคณะ (Clary; et
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al. 1998) ศึกษาพบว่าเมื่อประสบการณ์ในการอาสาจับคู่ตรงกับแรงจูงใจในการช่วยเหลือบุคคลจะ
พึงพอใจมากขึน้ และมีความตัง้ ใจหนักแน่ นที่จะทางานอาสาต่อไปมากกว่าคนที่ยงั มีแรงจูงใจไม่พอ
หรือเมื่อได้รบั การตอบสนองในแรงจูงใจด้า นทีไ่ ม่สาคัญ สอดคล้องกับการศึกษาติดตามอาสาสมัคร
ในช่วงปี แ รกของเดวิส ฮอลและเมเยอร์ (Davis; Hall; & Meyer. 2003: 258) พบว่าประสบการณ์
เริม่ ต้นของปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์และการเติมเต็มแรงจูงใจจะเป็ นตัวทานายความพึงพอใจ ความพึง
พอใจสัม พัน ธ์ก ับ จ านวนชัว่ โมงที่ใ ช้ในการอาสาในแต่ ล ะช่ ว งเวลา แต่ ในระยะยาวการเติม เต็ม
แรงจูงใจจะไม่สมั พันธ์กบั ความพึงพอในงานอาสา นอกจากนัน้ ความพึงพอใจไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
ความยาวนาน (Longevity) ของการให้ บ ริก าร ฟิ นเกิ ล สเตนและแมคอิน ไทร์ (Finkelstein; &
McIntyre. 2005) ศึกษากับอาสาสมัครทีท่ างานบ้านพักคนเดินทาง (Hospice) พบว่าความพึงพอใจ
มีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการอาสาแต่ไม่สมั พันธ์กบั ความยาวนานของการให้บริการ
การวัดความพึงพอใจในการทากิ จกรรมอาสา
แบบวัดที่ใช้วดั ความพึงพอใจในกิจกรรมอาสานัน้ แต่เดิมใช้พ้นื ฐานจากแบบวัด
ความพึงพอใจในงานโดยทัว่ ไป ต่ อ มาวิล เลีย มสัน (Galindo-Kuhn; & Guzley. 2001: 49; citing
Williamson. 1996) พัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในงานบริการมนุษย์ ทีค่ านึงถึงว่าค่าตอบแทนไม่ใช่
สิง่ สาคัญที่จะช่วยส่งเสริมความพึงพอใจ เป็ นแบบวัดที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ ด้าน
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (Pay and benefits) ด้านการสนับสนุ น (Promotion) ด้านการติดต่อ
กับผู้รบั บริการ (Client contact) ด้านประสิทธิภาพการทางาน (Work efficacy) ด้านความท้าทาย
(Challenge) และด้านความเหมาะสมกับงาน (Job-fit) อย่างไรก็ตามก็ยงั มีองค์ประกอบบางด้านที่
ไม่เหมาะกับลักษณะของการอาสา อาทิ ด้านค่าตอบแทน ผลประโยชน์และด้านการสนับสนุ น และ
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงใช้แบบวัดความพึงพอใจในกิจกรรมอาสาที่ปรับมาจากดัชนีวดั ความพึง
พอใจอาสา (The Volunteer Satisfaction Index: VSI) ของกาลิน โด-คุ ห์น ; และกัซ เลย์ (GalindoKuhn; & Guzley. 2001) เนื่องจากเป็ นแบบวัดทีส่ ร้างขึน้ โดยคานึงถึงบริบทงานอาสา จานวนแบบ
วัดมี 26 ข้อ โดยเริม่ ต้นนัน้ แบบวัดนี้ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ ด้านคุณภาพการสื่อสาร
(Communication quality) ด้านการมอบหมายงาน (Work assignment) ด้านประสิท ธิภ าพการมี
ส่วนร่วม (Participation efficacy) ด้านการสนับสนุ น (Support) และการบูรณาการกับกลุ่ม (Group
integration) จากนัน้ ได้มกี ารจัดกลุ่มใหม่เหลือองค์ประกอบของ VSI อยู่ 4 องค์ประกอบ นัน่ คือ 1)
ด้ า นการสนั บ สนุ น ขององค์ ก ร (Organizational support) ประกอบด้ ว ย การสื่อ สาร กลไกการ
สนับสนุ น และความสัมพันธ์กบั อาสาสมัคร/คณะทางาน รวมจานวน 12 ข้อ 2) ด้านประสิทธิภาพ
ของการมีส่วนร่วม (Participation efficacy) ประกอบด้วยการมอบหมายงาน โอกาส และการรับรู้
ประสิทธิภ าพการทางาน รวมจานวน 7 ข้อ 3) ด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment)
ประกอบด้วยความสามารถในการใช้ทกั ษะของบุคคล การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และความยืดหยุน่ ใน
กิ จ กรรมอาสา รวมจ านวน 3 ข้ อ และ 4) ด้ า นการบู ร ณ าการกั บ กลุ่ ม (Group integration)
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ประกอบด้วยการก่อตัวในความสัมพันธ์กบั อาสาสมัครคนอื่น รวมจานวน 4 ข้อ ลักษณะแบบวัดเป็ น
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จากพอใจมากทีส่ ุด (5 คะแนน) ถึง ไม่พอใจ (1 คะแนน)
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการทากิ จกรรมอาสา
ในงานวิจยั ของชาคอน; เวซินา; และดาวิลา (Chacón; Vecina; & Dávila. 2007)
ทีศ่ กึ ษาระยะยาวโดยรวบรวมข้อมูล 3 ครัง้ ใน 1 ปี กับผูท้ เ่ี ป็ นอาสาสมัครในองค์กรทางสังคม พบว่า
ตัวพยากรณ์ทด่ี ที ส่ี ุดของความคงทน (Duration) ของการอาสาคือความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม ความ
พึงพอใจ ความยึดมันผู
่ กพันต่อองค์กรและเอกลักษณ์ ในบทบาทสามารถทานายการคงอยู่ในงาน
อาสาได้ทงั ้ ในการศึกษาระยะสัน้ และระยะยาว แต่อทิ ธิพลนี้ต้องถูกคันกลางด้
่
วยตัวแปรความตัง้ ใจที่
จะคงอยู่ ส่วนความพึงพอใจเกี่ยวข้องกับการทานายความคงทนของการอาสาในระยะสัน้ ในขณะที่
ความยึดมันผู
่ กพันต่อองค์กรและเอกลักษณ์ในบทบาทจะเกี่ยวข้องกับการทานายการคงอยู่ในระยะ
ปานกลางและระยะยาว การวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จึงได้เสนอว่าหากต้องการเพิม่ การคงอยู่ในการอาสาใน
ระยะสัน้ จึงควรเพิม่ ทีค่ วามพึงพอใจ แต่หากเป็ นระยะยาวแล้วควรเพิม่ ทีค่ วามยึดมันผู
่ กพันต่อองค์กร
กับ เอกลัก ษณ์ ใ นบทบาท และในงานวิจ ัย ของแซปป้ า; และซาวาร์โ รน (Zappa; & Zavarrone.
2010: 215) ศึกษาความสัมพันธ์ของปฏิสมั พันธ์ทางสังคมระหว่างอาสาสมัครที่ทางานในองค์กรไม่
หวังผลกาไรและความพึงพอใจในงาน ในกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คนจากองค์กรทีไ่ ม่หวังผลกาไร
นัน้ พบผลว่าประโยชน์ของความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน โอกาสทีจ่ ะได้เรียนรูใ้ นความสามารถหรือ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจส่งผลต่อระดับความพึงพอใจมากกว่าผลจากปฏิสมั พันธ์ในตัวแปรอื่นๆ
จากที่กล่าวไปจึงเห็นได้ว่าความพึงพอใจในกิจกรรมอาสาเป็ น ประสบการณ์ ท่เี กิดขึน้
จากการทางานอาสา เป็ นตัวแปรหนึ่งทีม่ คี วามสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ ลักษณะของพฤติกรรมที่เกิดขึน้
ทัง้ ในเรือ่ งของระยะเวลาทีใ่ ช้ รวมถึงความตัง้ ใจทีจ่ ะคงอยูใ่ นงานอาสา และเนื่องจากในการศึกษาครัง้
นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาพฤติกรรมอาสาจากการทากิจกรรมชมรมหรือสโมสรของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ดังนัน้ จึงขอนาเสนอถึงเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมนักศึกษาพอสังเขป ดังนี้
กิ จกรรมนักศึกษา (Student activities)
ความหมายของกิ จกรรมนักศึกษา
กิจกรรมของนักศึกษาเป็ นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ทาให้นักศึกษาได้เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ
จากการได้รบั ประสบการณ์ของการลงมือปฏิบตั ิ โดยมีผใู้ ห้นิยามของกิจกรรมนักศึกษาดังนี้
กูด้ (Good.1973:12) ให้ความหมายกิจกรรมนักศึกษาว่าหมายถึง การงานทีน่ ักศึกษา
จัดขึน้ ตามความสนใจและด้วยความสมัครใจ เพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์การเรียนรูข้ องนักศึกษา ทัง้ นี้
จะต้องเป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและประเพณีของสถาบัน
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2538: 58) กล่าวถึงคาจัดกัดความของกิจกรรมนิสติ
นักศึกษา (Student activities) ว่าหมายถึง กิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ
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นอกเหนือไปจากสิง่ ทีบ่ งั คับให้ทุกคนต้องเรียนในชัน้ เรียน กิจกรรมดังกล่าวเป็ นไปโดยความสมัครใจ
ของนิสติ นักศึกษาและไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของคะแนนในวิชาใดๆ กิจ กรรมทีม่ จี ุดหมายในการพัฒนา
นิสติ นัก ศึกษา จึงหมายรวมทัง้ กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้นิสติ นักศึกษาและกิจกรรมในส่วนที่
ส่งเสริมให้นิสติ นัก ศึกษาได้จดั กันขึ้นเองโดยการนิเทศและดูแลจากอาจารย์ท่ปี รึกษาชมรมต่ างๆ
เพื่อให้นิสติ นักศึกษาสัมผัสชีวติ ทีถ่ ูกต้องในมหาวิทยาลัย
พรรณี ตันสกุล (2538: 12) กล่าวว่า กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั
ขึน้ โดยสมัครใจทีจ่ ะเข้าร่วมและดาเนินการกันเอง โดยได้รบั ความเห็นชอบและสนับสนุ นจากอาจารย์
ที่ปรึกษาโดยไม่มกี ารให้คะแนนหรือหน่ วยกิตใดๆ แต่ เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้นิสติ นักศึกษา
สร้างความสนุ กสนาน เพิม่ พูนความรูแ้ ละส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ ซึง่ กิจกรรมได้
แบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบ คือ
1. กิจกรรมในหลักสูตร (Class activities) หมายถึง กิจกรรมที่จดั ขึน้ เพื่อประกอบ
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของบทเรียน ซึ่งผู้สอนจะมีกจิ กรรมบางอย่างที่ เสริมสร้างความเข้าใจใน
บทเรียนให้ดยี งิ่ ขึน้ เช่น การจัดสัมมนาวิชาการ การจัดการดูงานนอกสถานที่ เป็ นต้น
2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extra-curriculum activities) หมายถึง การจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนรูก้ ว้างขวางทัง้ ในด้านการเรียน ในชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียน
ส่วนมากจัดขึน้ ด้วยความสมัครใจและความต้องการของนักศึกษาและจะมีผลต่อกิจกรรมในหลักสูตร
ให้ได้รบั ผลดียงิ่ ขึน้
3. กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-class activities) หมายถึง การประกอบกิจกรรม
โดยทัวไปไม่
่
ใช่กจิ กรรมที่มใี นหลักสูตร เป็ นกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะโดยรูปแบบที่เป็ นเอกเทศและ
มองถึงความเหมาะสมในลักษณะงานที่จะประกอบ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมเป็ น
หลัก
จึงพอจะกล่าวโดยสรุปได้ว่า กิจกรรมนักศึกษาหมายถึง กิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
นอกเหนือจากการเรียนในชัน้ เรียน เพื่อให้นักศึกษาได้รบั ประสบการณ์ ต่างๆ อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาตนเองทัง้ ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญ ญา และได้รบั การสนับสนุ นเห็นชอบจาก
อาจารย์ทป่ี รึกษาชมรมหรือองค์กร
วัตถุประสงค์ของกิ จกรรมนักศึกษา
สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2538: 120) สรุปถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยหลายแห่งว่ามีความคล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้านวิชาการให้แก่นกั ศึกษา
2. เพื่อเป็ นการเตรียมนักศึกษาสาหรับการดาเนินชีวติ ในสังคมประชาธิปไตย
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านสังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ
4. เพื่อเพิม่ พูนความสนใจของนักศึกษาให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
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5. เพื่อให้นกั ศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
6. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ให้แก่นกั ศึกษา
7. เพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษของนักศึกษา
8. เพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้นาความรูไ้ ปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่สงั คม
9. เพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้รจู้ กั ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
10. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมูน่ กั ศึกษา
ทบวงมหาวิท ยาลัย ซึ่ง เป็ นหน่ ว ยงานที่ม ีห น้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการ
พัฒ นาการอุ ดมศึกษานัน้ ได้ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดกิจรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดย
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2546: 7)
1. เพื่อพัฒนาตัวนักศึกษา
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ทัง้ ด้านอาสาพัฒนาหรือบาเพ็ญ ประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กีฬา สัมมนา เพื่อ
พัฒนากิจการนักศึกษา รวมทัง้ กิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์
3. เพื่อปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมและรักษาไว้ซง่ึ ค่านิยมในตัวนักศึกษาทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อนั ดีงามของชาติ
4. เพื่อให้นักศึก ษานาความรูท้ างวิชาการและบริการไปสร้างสรรค์และพัฒนา
สังคมให้เกิด ความเจริญ ก้าวหน้ า ทัง้ ในด้านถาวรวัต ถุ แ ละการด าเนิ น ชีว ิต ของประชาชน และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักศึกษา ประชาชน และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ ตรงในสภาพที่เป็ นจริงในสังคม อันจะก่ อให้เกิดความรู้ค วามเข้าใจ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีจติ สานึกที่ถูกต้องดีงาม
และตระหนักถึงความรับผิดชอบทีพ่ งึ มีต่อสังคม
5. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความร่วมมือ ความสามัคคี ความรับผิดชอบ และ
ความเสียสละเพื่อ ส่ ว นรวม ฝึ ก การเป็ น ผู้นาและผู้ต ามที่ดี รู้จกั การวางแผน ก าหนดวิธ ีก ารและ
ขัน้ ตอนการทางานร่วมกันเป็ นหมูค่ ณะ
6. เพื่อเสริมสร้างพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ
7. เพื่อเผยแพร่ช่อื เสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาซึ่งเป็ นสถาบันอุดมศึกษาได้กาหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนักศึกษาไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้า นนา
ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2552 ดังนี้ (กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา. 2552: 3-4)
1. เพื่อปลูก ฝั งให้นักศึกษามีค วามจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระ
มหา กษัตริย์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข
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3. เพื่อ ปลูก ฝั งให้นักศึกษามีคุ ณ ธรรม จริยธรรม วัฒ นธรรม ขนมธรรมเนี ยม
ประเพณีและระเบียบวินยั อันดีงาม
4. เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและความมันคงของ
่
ชาติ
5. เพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษามีความภาคภูมแิ ละรักในมหาวิทยาลัย มีความสามัคคี
ในหมูค่ ณะ
6. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทัง้ ด้านประสบการณ์ ความคิดและวิชาชีพ
7. เพื่อส่งเสริมพลานามัยและบุคลิกภาพ
8. เพื่อส่ งเสริมให้นักศึกษาตระหนักในภาระหน้ าที่ ที่ตนจะต้อ งปฏิบตั ิในการ
บาเพ็ญประโยชน์
9. เพื่อเผยแพร่ช่อื เสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
ความสาคัญของกิ จกรรมนักศึกษา
นัก วิชาการหลายท่านให้ค วามเห็นเกี่ยวกับความสาคัญ ของกิจกรรมนักศึกษา
ตัวอย่างเช่นจาเมียส (Jamias. 1969: 12) กล่าวว่ากิจกรรมนักศึกษาได้มกี ารจัดองค์กรเพื่อเป็ นการ
เปิ ดโอกาสและการเสริมประสบการณ์พเิ ศษให้นักศึกษา โดยการสร้างความสัมพันธ์ขนั ้ พื้นฐานเพื่อ
เป็ นการศึกษาประชาธิปไตยซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างประชากรทีด่ มี คี ุณค่าแก่สงั คม นอกจากนัน้
พรรณี ตั น สกุ ล (2538: 14) กล่ า วว่ า กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษ าเป็ นกระบวนการอั น ส าคั ญ ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่จะใช้พฒ
ั นานักศึกษาให้เป็ นคนที่สมบูรณ์ทงั ้ ทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์
ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีทศั นคติทถ่ี ูกต้องในการดารงชีวติ ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต
วิจติ ร ศรีส ะอ้าน (2525; อ้างอิง จาก พรรณี ตัน สกุ ล .2538: 13) กล่ าวว่ าการ
เรียนการสอนทางวิชาการถือเป็ นหัวใจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันกิจกรรมนิสติ
นักศึกษาก็มคี วามสาคัญทัดเทียมกัน โดยเฉพาะบทบาทในการสร้างเสริมพัฒนานิสติ นักศึกษาให้ม ี
ความพร้อมในทุกด้าน คือ มีจติ วิญ ญาณเสียสละเพื่อส่วนรวม มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ มี
สุขภาพและพลานามัยทีแ่ ข็งแรง
ส าเนาว์ ขจรศิล ป์ (2538: 13-14) เห็น ว่ากิจ กรรมนัก ศึก ษามีค วามส าคัญ และ
จาเป็ นมาก โดยพอจะสรุปความสาคัญของกิจกรรมนักศึกษาได้ดงั นี้
1. ความสาคัญต่อนักศึกษา ทัง้ นี้นักศึกษาเป็ นคนหนุ่ มสาวที่มพี ละกาลังทาง
ร่างการและความคิด มีความอยากรูอ้ ยากเห็นและเป็ นผูท้ ห่ี วังดีต่อสังคมด้วยใจอันบริสุทธิ ์ กิจกรรม
เสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรจะช่วยตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาได้เป็ น
อย่างดี กิจกรรมนักศึกษาจึงมีความสาคัญต่อนักศึกษา คือ
1.1 ช่วยพัฒนานักศึกษาในด้านสังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ
1.2 ช่วยให้นกั ศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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1.3 ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสใช้พลังด้านร่างกาย ความคิดและการกระทา
ในสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสถาบันการศึกษาและต่อประเทศชาติ
2. ความส าคัญ ต่ อ สถาบัน อุ ด มศึก ษา กิจกรรมนัก ศึก ษาเป็ น กระบวนการ
สาคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้พฒ
ั นานักศึกษาให้เป็ นคนที่มคี วามสมบูรณ์ทงั ้ ในด้านสติปัญญา
สัง คม อารมณ์ ร่ า งกายและจิต ใจ และการท างานร่ ว มกัน ระหว่ า งอาจารย์แ ละนั ก ศึก ษา ใน
กระบวนการท ากิจกรรมนัก ศึก ษาท าให้นัก ศึกษาเกิด ความอบอุ่ น และมีค วามเข้าใจอาจารย์และ
สถาบันอุดมศึกษาดียงิ่ ขึน้ กิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านบาเพ็ญประโยชน์และด้านกีฬา
มีความสาคัญในการเผยแพร่ช่อื เสียงและเกียรติคุณของสถาบันอุดมศึกษา
3. ความสาคัญของประเทศ ในแต่ละปี นกั ศึกษาได้ออกไปพัฒนาชนบทในถิน่
ทุรกันดารยากไร้ ได้สร้างถาวรวัตถุหลายอย่าง เช่น โรงเรียน สะพาน ห้องสมุด ฝายน้ าล้น ถังเก็บ
น้ าฝน ห้องสุขา เป็ นต้น นอกจากนี้นักศึกษายังช่วยประชาชนในชนบทให้เข้าใจการประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรกรรมแผนใหม่ การสาธารณะสุข การศึกษา เพื่อช่วยให้ชาวชนบทมีความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา มีบทบาทสาคัญ ในการทานุ บารุง พัฒ นาและเผยแพร่
วัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมด้านกีฬาช่วยให้นักศึกษาซึง่ เป็ นเยาวชนของชาติมรี ่างกายแข็งแรง ซึง่
จะเป็ นทรัพยากรที่สาคัญ ในการพัฒนาประเทศ การแข่งกีฬานักศึกษาระหว่างประเทศยังเป็ นการ
เผยแพร่ช่อื เสียงและเกียรติคุ ณ ของประเทศทางหนึ่ง กิจกรรมนักศึกษานับ ว่ามีค วามสาคัญ ต่ อ
ประเทศชาติเป็ นอันมาก
จิรวัฒน์ วีรงั กร (2542: 3-4) ได้กล่ าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมนิสติ ว่าทาให้นิส ิต
ได้รบั ประโยชน์ทม่ี คี ุณค่าดังต่อไปนี้
1. ทาให้มโี ลกทัศน์ของตนเองกว้างมากขึน้ การเข้าร่วมกิจกรรมจะทาให้นิสติ ได้ม ี
โอกาสทางานร่วมกับบุคคลอื่น ทาให้นิสติ ได้รบั ความคิดแปลกใหม่อนั เนื่องมากจากการมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกัน การได้ถกเถียงจากการประชุม อันจะส่งผลให้นิสติ ไม่เป็ นคนทีย่ ดึ มันถื
่ อมันในตนเองมาก
่
เกินไป ขณะเดียวกันจะทาให้นิสติ ได้แง่คดิ หลากหลายมุมมองซึง่ เป็ นการพัฒนาสติปัญญาไปด้วยใน
ตัว
2. ค้นพบและรู้จกั ตนเองมากขึ้น การเข้าร่ว มกิจกรรมจะท าให้นิส ิต ได้มโี อกาส
ประเมินตนเองไปในตัวว่าจุดเด่น จุดด้อยของตัวนิสติ เองนัน้ มีอะไรบ้าง นิสติ จะทราบได้ว่าตนเองมี
ความถนัดอะไร ชอบอะไร เช่น บางคนอาจจะพบว่าชอบทางานด้านการวางแผน มีความสามารถใน
ด้านทักษะการพูด ด้านการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ฯลฯ แต่ขณะเดียวกันก็อาจพบว่าตนเองเป็ น
คนแข็งกระด้างจนเกินไป เป็ นคนคิดมาก เข้ากับผูอ้ ่นื ได้ยาก ซึง่ หากนิสติ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมก็อาจจะ
ทาให้รจู้ กั ตนเองช้าไป ทาให้โอกาสในการพัฒนาจุดด้อยพลอยช้าตามไปด้วย
3. มีความสามารถในการบริหารเวลา การเข้าร่วมดาเนินกิจกรรมจะทาให้นิส ิต
รูจ้ กั แบ่งเวลาในแต่ละกิจกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม เช่น ต้องมีเวลาให้ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการ กิจกรรมร่ว มหลัก สูตร เรื่อ งส่ วนตัว กิจกรรมครอบครัว และกิจกรรมนิส ิต ที่ต นต้อ ง
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รับผิดชอบ การเข้าร่วมเหล่านี้จะทาให้นิสติ เห็นว่าหากมีความจาเป็ นที่จะต้องทาหลายสิง่ ในเวลา
เดียวกัน นิสติ จะมีศกั ยภาพในการดาเนินการเพียงใด จะสามารถดาเนินการได้อย่างไร จะประสบ
ปั ญหาและจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร เป็ นต้น
4. ความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ในการเข้าร่วมกิจกรรม นิสติ จะมีอสิ ระ
ในการคิดและการตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึน้ ในโลกของการทางานจาเป็ นต้องทางานร่วมกับผู้อ่นื
ดังนัน้ นิสติ จาเป็ นต้องปรับตนเองให้เข้ากันได้กบั บุคคลหลายประเภทเพื่อให้ผ ลการดาเนินงานที่
รับผิดชอบเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนัน้ เมื่อต้องทางานร่วมกับผู้อ่นื ที่มธี รรมชาติและลักษณะที่
หลากหลายจะสะท้อนให้เห็นว่านิสติ จะสามารถทางานเข้ากับใครๆ ได้หรือไม่ ซึง่ การทากิจกรรมจะ
เป็ นโอกาสสาคัญทีท่ าให้นิสติ ได้รจู้ กั เรียนรูแ้ ละเข้าใจในความหมายของความแตกต่างระหว่างบุคคล
ได้มากขึน้
5. การมีพฒ
ั นาการทางด้านบุคลิกภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมจะสอนให้รจู้ กั ที่จะ
ควบคุมอารมณ์ของตนเอง รูจ้ กั การเป็ นผูฟ้ ั งที่ดี รูจ้ กั ทักษะสังคม รูจ้ กั ที่จะยอมรับความคิดเห็นของ
บุคคลอื่น สิง่ เหล่านี้ลา้ นแต่ช่วยปรับแต่งบุคลิกภาพของนิสติ ให้ดดู เี สมอ
6. การรูจ้ กั และเข้าใจคาว่าบทบาท และรูจ้ กั การใช้บทบาททีเ่ หมาะสม ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมนัน้ แต่ละคนจะต้องดารงตาแหน่ งในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ซึ่งในแต่ละบทบาทจะมี
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบแตกต่างกันไป บางคนมีบทบาทเป็ นผูน้ ากลุ่ม เป็ นรองประธาน เหรัญญิก
เลขานุการ ฯลฯ เมือ่ อยูใ่ นบทบาทใดก็จะต้องเรียนรูแ้ ละเข้าใจในบทบาทของตนเอง ณ เวลานัน้ เช่น
ในแต่ละวันนิสติ อาจจะมีบทบาทในฐานะนักศึกษา ผูน้ านักศึกษา ศิษย์ของครู ลูกของพ่อแม่ เป็ นต้น
ดังนัน้ ถ้าไม่เข้าใจคาว่าบทบาท ก็อาจจะดาเนินสิง่ ทีเ่ รียกว่าผิดบทบาท อันจะนามาซึ่งความขัดแย้ง
ในภายหลัง เพราะฉะนัน้ ผูท้ เ่ี ข้าร่วมกิจกรรมนิสติ จะได้รบั ประสบการณ์ในส่วนนี้เป็ นอย่างมาก
7. การได้รบั หลักคิดสาหรับการดาเนินชีวติ และการทางานในอนาคต การเข้าร่วม
กิจกรรมจะทาให้นิ ส ิต ได้ค ิดและรู้จกั คิดเกี่ยวกับ ตัวเอง ทัศ นะที่มตี ่ อ บุค คลอื่น ทัศ นะที่ม่ตี ่ อ การ
ทางาน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการดารงตนและการทางานต่อไป
ธิดารัตน์ บุญนุ ช (2543: 3) ได้กล่าวถึงประโยชน์ ของกิจกรรมนิสติ นักศึกษา ใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านวิชาการและสติปัญญา กิจกรรมนิสติ นักศึกษาเป็ นส่วนเสริมและสนับสนุ น
การเรียนในชัน้ ถ้ามีก ารจัดกิจกรรมให้ดีแล้ว สามารถนาความรู้จากชัน้ เรียนมาประยุกต์เข้ากับ
สภาพแวดล้อมนอกชัน้ เรียน ช่วยให้ได้ความรูท้ แ่ี ตกฉานและได้ประสบการณ์มากยิง่ ขึน้ ด้วยกิจกรรม
บางอย่างยังเป็ นการผสมผสานความรูห้ ลาย ๆ ด้าน
2. ด้านสังคม กิจกรรมช่วยสอนและฝึ กทักษะพิเศษในการติดต่อกันในสังคม เกิด
ความเข้าใจอย่างลึก ซึ้งถึงความเกี่ย วพัน กัน ในสังคม ช่ ว ยให้รู้จกั ปรับ ตัว หาโลกของคนเองได้
กิจกรรมเป็ นห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ คี ่ายิง่ ของการใช้ชวี ติ ในสังคมเพราะกิจกรรมช่วยให้เข้าถึงอิทธิพลและ
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แรงผลักดันของสังคม และวัฒนธรรมต่อทัศนคติ คุณธรรมและการแสดงออกของแต่ละคนและของ
กลุ่ม
3. ด้านการอยู่ร่วมกัน กิจกรรมช่วยให้ได้มปี ฏิสมั พันธ์กนั เอง ได้เรียนรูถ้ งึ การอยู่
ร่วมกัน ทางานร่วมกัน ประชุมร่วมกัน ฝึกหัดประสานงานกัน แลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
มีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกกลุ่ม เมื่ออยู่ในกลุ่มจะลดความห่างเหินระหว่างบุคคลกันไปเอง จะ
พัฒนาความเข้าใจต่อคนอื่นลึกซึง้ ขึน้ และยังเกิดความพอใจทีร่ สู้ กึ ว่าเป็ นคนของกลุ่มด้วย
4. ด้านพัฒนาการในตัวนิสติ นักศึกษา กิจกรรมช่วยให้งานด้านพัฒนาในตัวนิสติ
นักศึกษาบรรลุผล ช่วยให้เกิดการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เช่น ร่างกาย คุณธรรม ถ้าได้แสดงออก
จะช่วยให้เกิดการพัฒนาทางบุคลิกภาพ และช่วยให้ได้ปรับตนเอง ฝึกฝนตนเองเพื่อชีวติ ในอนาคต
5. ฝึ กการเป็ นผู้นาและการใช้ชวี ติ ในระบบประชาธิปไตย สร้างพลเมืองที่ดขี อง
ประเทศ ช่วยเตรียมนิสติ นักศึกษาเพื่อการมีชวี ติ ในสังคมระบอบประชาธิปไตย ได้เรียนรูว้ ่าการเป็ น
พลเมืองดีนนั ้ เป็ นอ่างไร ให้โอกาสได้พฒ
ั นาความเป็ นผูน้ า และผูต้ าม ช่วยพัฒนาความกล้าหาญที่ม ี
คุณธรรม และรูจ้ กั รักษากฎและระเบียบต่าง ๆ
6. เกิดความรักสถาบันและรักการให้บริการชุมชน เปิ ดโอกาสให้เกิดการรวมตัว
กันเป็ นเอกภาพในสถาบัน จากการติดต่อกับฉันท์เพื่อน ทาให้เกิดความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ได้
รูจ้ กั การให้สถาบันหรือชุมชนที่ตนอยู่ร่วมด้วย ซึ่งจะนาไปสู่การให้กบั สังคมหรือบริการแก่ สงั คม
ต่อไปด้วย
7. ระบายพลังของนิสติ นักศึกษา กิจกรรมช่วยให้ใช้เวลาว่างไปในการสร้างสรรค์
ได้รู้จกั ใช้พ ลังที่ม ีอ ยู่ใช้ไ ปในทางที่ถู ก ที่ค วรจากการท ากิจกรรมเพื่อ สังคม ท าให้เกิด ประโยชน์
เยาวชนเองและสังคมหลายด้าน
และนอกจากนั ้น ธิด ารัต น์ บุ ญ นุ ช (2543: 54) ได้ ก ล่ า วถึ ง ประโยชน์ ก ารท า
กิจกรรมเพื่อสังคมว่าจะทาให้นกั ศึกษาได้รบั ประโยชน์หลายอย่าง ได้แก่
1. เรียนรู้ท่จี ะวางแผนงาน กาหนดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และแนวทางในการ
ปฏิบตั ิ รวมทัง้ การนาเสนอโครงการทีส่ อดคล้องกับวิชาทีเ่ รียน
2. ทาให้รจู้ กั การปรึกษาหารือและการแบ่งงานกันทาตามความถนัดของสมาชิกแต่
ละคนในกลุ่ม
3. สามารถที่จะทาการศึกษา ค้นหาข้อมูลสนับสนุ นโครงการที่จะทาและทาการ
ติดต่อหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ทีท่ างกลุ่มต้องการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานนัน้ ๆ
4. เรียนรูว้ ธิ กี ารจูงใจให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบตั ติ ามแผนงานที่กาหนดไว้เพื่อบรรลุ
ถึงเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ตอนต้น
5. รูจ้ กั ที่จะเสียสละสิง่ ของเครื่องใช้ท่มี สี ภาพดี แต่ตนเองไม่ได้ใช้ประโยชน์ แล้ว
แบ่งปั นให้ผอู้ ่นื ทีย่ งั คงด้อยโอกาสและมีความจาเป็ นสาหรับคนเหล่านัน้
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6. ทาให้รวู้ ่ายังมีผู้ยากลาบากกว่าอีกมากมาย และยังคงต้องการความช่วยเหลือ
อยูอ่ กี เป็ นจานวนมาก
7. รู้จกั แก้ปัญ หาที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้ว างแผนไว้ล่ว งหน้ า ถือ ว่าเป็ นการพัฒ นา
ความรูค้ วามสามารถทีไ่ ด้เรียนมาตลอด 4 ปี เต็ม
8. พัฒนาความคิดที่จะดาเนินชีวติ ต่อไปในอนาคต เช่น ถ้ามีโอกาสเป็ นเจ้าของ
กิจการใดกิจการหนึ่ งในอนาคต จะต้อ งคิดเสมอว่าถึงแม้เป้ าหมายธุ รกิจ คือ ต้อ งท ากาไรสูงสุ ด
เพื่อให้ธุรกิจอยูร่ อดขยายตัวต่อไป แต่กต็ อ้ งไม่ลมื ทีจ่ ะตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับกิ จกรรมนักศึกษา
งานวิจยั ของฮานเซน; ลาร์สนั ; และดวอร์ค ิน (Hansen; Larson; & Dworkin. 2003:
25) ศึกษาประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรทัง้ กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมทาง
ชุมชนของนักเรียนมัธยมปลาย ผลการศึกษาพบว่านักเรียนรายงานว่าได้รบั ประสบการณ์การเรียนรู้
เพิม่ ขึน้ การทากิจกรรมมีความสัมพันธ์กบั การได้สารวจและสะท้อนอัตลักษณ์ตนเอง การเรียนรูท้ าง
อารมณ์ การพัฒนาทักษะในการทางานเป็ นกลุ่ม และสร้างความสัมพันธ์กบั สมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชน
การศึกษาครัง้ นี้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าความแตกต่างในกิจกรรมที่ทานัน้ จะให้รูปแบบประสบการณ์การ
เรียนรูท้ แ่ี ตกต่างกันไป โดยกิจกรรมในเชิงงานบริการ กิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับความศรัทธา กิจกรรมทาง
ชุมชนและอาชีพจะสัมพันธ์กบั อัตลักษณ์ บรรทัดฐานแบบเอื้อต่อสังคม ซึ่งจะเชื่อมโยงต่อไปในวัย
ผูใ้ หญ่ ส่วนกิจกรรมในรูปแบบกีฬามีสมั พันธ์กบั อัตลักษณ์ของงานและพัฒนาการทางอารมณ์
ประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นี้เช่นนี้ให้ผลสอดคล้องกันโดยจะเห็นได้ในการศึกษาของ กรกช
อัตตวิรยิ ะนุ ภาพ (2540) ที่ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสติ นักศึกษา
กับการพัฒนาตนเอง พบว่านิสติ นักศึกษามีคะแนนการพัฒนาตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมากใน 5
ด้าน คือ การจัดการกับอารมณ์ การพัฒนาสัมพันธภาพกับผูอ้ ่นื อย่างมีวุฒภิ าวะ การสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะตน การพัฒนาเป้ าหมายและการพัฒนาความมีคุณธรรม ส่วนการพัฒนาตนเองทีอ่ ยู่ในระดับ
ปานกลาง 2 ด้าน คือ การพัฒนาความสามารถและการพัฒนาจากความเป็ นตัวของตัวเองไปสู่การ
พึง่ พาอาศัยกัน นอกจากนัน้ ยังพบว่าเวลาทีใ่ ช้ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสติ นักศึกษาและคะแนน
การมีส่ ว นร่ว มในกิจกรรมนิ ส ิต นัก ศึกษามีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ การพัฒ นาตนเองของนิ ส ิต
นั ก ศึ ก ษาทั ง้ 7 ด้ า น เช่ น เดีย วกั บ ผลของการศึ ก ษาของ อภิ ช น สมมิต ร (2552) ที่ ศึ ก ษา
เปรีย บเทีย บความเชื่อ ในประสิท ธิภ าพแห่ ง ตน การปรับ ตัว ทางสังคม และภาวะผู้น า ระหว่ า ง
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึก ษามากและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาน้ อย ซึ่งพบว่า
นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามาก และนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาน้อยมีความเชื่อ
ในประสิทธิภาพแห่งตนและการปรับตัวทางสังคมแตกต่างกัน นอกจากนัน้ ตามทัศนะของผู้นากลุ่ม
กิจกรรมนัก ศึก ษาในงานของ ศรีสุ ข มงกุ ฎ วิสุ ท ธิ ์ (2551) พบว่านักศึกษาเห็น ว่าผลของการท า
กิจกรรมที่เกิดขึ้น นัน้ ท าให้นัก ศึก ษาเกิดการเรียนรู้การท างานเป็ นกลุ่ ม ยอมรับ ฟั งความคิดเห็น
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เรียนรูเ้ ป็ นผูน้ าผูต้ าม นอกจากนัย้ งั เห็นว่าปั จจัยทีเ่ อื้อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม คือมหาวิทยาลัย
ควรสนับสนุ นพืน้ ทีใ่ ห้เพียงพอ สร้างการมีส่วนร่วม นักศึกษาทัวไปต้
่ องมีบุคลิกทีใ่ ฝ่ รู้ เห็นประโยชน์
ส่วนรูปแบบกิจกรรม ควรมีความอิสระไม่ผูกมัด เนื้อหากิจกรรมมีความหลากหลายและควรจัดใน
แหล่งชุมชนโดยใช้เวลาไม่มากนัก ใช้เทคโนโลยีในการทากิจกรรมให้มากขึ้น อีกทัง้ ควรมีประโยชน์
สร้างจิตสานึกทางสังคมให้นักศึกษา เชื่อมโยงกิจกรรมกับประโยชน์ต่ออาชีพในอนาคต วลัยทิพย์
เปรมทวีธนโชต (2556) ศึกษาลักษณะของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษากับคุณลักษณะด้านจิต
อาสาของนิ ส ิต นั ก ศึก ษา โดยเป็ นการวิจ ัย แบบผสม (Mixed method research) เก็บ ข้อ มูล เชิง
ปริมาณจากกลุ่มนิสติ นักศึกษาทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัด
นครปฐม 4 แห่ง และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นประธานและเลขานุการจากชมรม
4 ประเภท พบผลว่า ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง
ระดับคุณ ลักษณะด้านจิตอาสาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทัง้ นี้การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
นักศึกษาในลักษณะที่มกี ารทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ เข้าไปมีส่วนร่วมในการคิด แก้ไข พัฒนา และ
ลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจังจะทาให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตอาสาได้
จากที่ก ล่ าวไปจึงจะเห็น ได้ว่ากิจกรรมนักศึก ษานัน้ เป็ นกระบวนการอันสาคัญ ของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่เป็ นการเปิ ดโอกาสและเสริมประสบการณ์ เพิม่ เติมให้กบั นักศึกษาได้อย่างมี
คุณ ค่า ก่ อ ให้เกิดประโยชน์ ก ับตัวนัก ศึกษาหลายประการ อาทิเช่น ทาให้ใช้เวลาว่างไปในทางที่
สร้างสรรค์ ช่ ว ยเพิ่ม เติม ความรู้ท งั ้ ทางด้านโลกทัศ น์ แ ละทางวิช าการ ท าให้รู้จกั ตนเองมากขึ้น
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ รูจ้ กั การตัดสินใจแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ สาหรับผลในด้านสังคม
นัน้ การได้ทางานหรือกิจกรรมจะทาให้รู้จกั เรียนรูบ้ ทบาทที่มใี นสังคม รูจ้ กั การอยู่ร่วมหรือทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื การรูจ้ กั เสียสละตนทาเพื่อประโยชน์ของผู้อ่นื และสังคมนัน้ จะช่วย สร้างความสัมพันธ์
กับสมาชิกคนอื่นๆ ในสังคม รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงการเป็ นสมาชิกส่วนหนึ่งของ
สังคมอีกด้วย
จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษาดังที่นาเสนอมานี้ ผู้วจิ ยั มี
ความเห็นว่าการท ากิจกรรมของนัก ศึกษาในชมรมหรือ สโมสรที่ มวี ตั ถุ ประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อ
บริการชุมชน สังคม บาเพ็ญหรือทาประโยชน์ต่อส่วนรวมนัน้ หรือทีเ่ รียกว่าการทากิจกรรมอาสานัน้ มี
ความสอดคล้องกับลักษณะของการอาสาสมัคร 6 ประการ (Snyder; & Omoto. 2008: 2; Penner.
2002) ไม่ว่าจะเป็ นประการที่ห นึ่งคือ การทากิจกรรมอาสาเป็ นการกระทาด้วยความสมัค รใจของ
นักศึกษาเอง แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยจะมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนทากิจกรรม แต่ทงั ้ นี้
นัก ศึก ษาสามารถเลือ กที่จะท ากิจกรรมประเภทใดก็ได้ต ามความสนใจและเต็ม ใจ ไม่ ว่าจะเป็ น
กิจกรรมด้านกีฬ าส่ งเสริม สุ ขภาพ กิจกรรมด้านศิล ปวัฒ นธรรม เป็ น ต้น แต่ นักศึกษาที่เลือ กท า
กิจกรรมทีม่ วี ตั ถุประสงค์ดงั ทีก่ ล่าวข้างต้นแสดงว่าเกิดจากความสมัครใจในการทากิจกรรมอาสาเอง
ประการทีส่ องการทากิจกรรมอาสาเป็ นการกระทาทีเ่ กิดจากการใคร่ครวญหรือมีการวางแผนมาก่อน
นันคื
่ อคือแต่ละชมรมทีจ่ ะได้รบั อนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ ได้ต้องมีการนาเสนอโครงการและกิจกรรมทีจ่ ะกระทา
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อย่างเป็ นรูปธรรมชัดเจนที่เกิดจากการวางแผนการดาเนินงานล่วงหน้ามาก่อน ประการที่สาม การ
ทากิจกรรมอาสาในชมรม/สโมสรนัน้ เกิดขึ้นอย่างต่ อเนื่อ งโดยอาศัยระยะเวลา เนื่ องจากเป็ นการ
ดาเนินโครงการที่จดั ทาตลอดปี การศึกษาจึงไม่ใช่แค่กิจกรรมที่เกิดขึน้ ชัวคราว
่
ประการที่ส่กี ารทา
กิจกรรมอาสาถือเป็ นการกระทาที่ไม่คาดหวังรางวัลตอบแทน ไม่มคี ่าจ้างหรือค่าตอบแทนใดๆ ให้
เพื่อ แลกกับ การท ากิจ กรรมของนั ก ศึก ษา ประการที่ห้าเป็ น การบ าเพ็ญ ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวม
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื ถึงแม้ไม่ใช่หน้าทีโ่ ดยตรงของตนหรือนักศึกษามีความผูกพันกับบุคคลหรือชุมชนนัน้
มาก่ อ น และประการสุ ด ท้ายตามลัก ษณะของการอาสาสมัค รนั น่ คือ การท ากิจกรรมอาสาของ
นักศึกษาในชมรมหรือสโมสรนัน้ เกิดขึ้นในบริบทภายใต้การกากับขององค์การนักศึกษาของทาง
มหาวิทยาลัย มีโครงสร้างหน้าทีใ่ นการบริหารเพื่อดาเนินงานอย่างชัดเจน เหล่านี้ในการศึกษาครัง้ นี้
จึงถือว่าในบริบทของนักศึกษามหาวิทยาลัยการทากิจกรรมนักศึกษาในชมรมหรือสโมสรทีต่ งั ้ ขึน้ เพื่อ
บริการชุมชน สังคม บาเพ็ญหรือทาประโยชน์ ต่อส่วนรวมจึง เป็ นสิง่ ที่เรียกได้ว่าเป็ นกิจกรรมอาสา
หรืองานอาสานันเอง
่

4. ระยะผลของการอาสา (Consequences stage)
ระยะผลของการอาสา (Consequence stage) ซึ่งกล่าวถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การทางานทีม่ ตี ่อการเปลีย่ นแปลงในทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมของอาสาสมัคร รวมไปถึงความ
ยาวนานของการทางานอาสา ประสิทธิผลของการรับรูแ้ ละการตัดสินใจ การได้รบั ความช่วยเหลือ
การเป็ นสมาชิกเครือข่ายสังคม (Social network) และนอกจากนัน้ แล้วการศึกษาถึงผลทีเ่ กิดสืบเนื่อง
จากงานอาสาสมัครนัน้ พบว่า มีผลดีทงั ้ ทางด้านสังคมและด้านจิตใจอื่นๆ ต่อตัวอาสาสมัครเอง ไม่
ว่าจะเป็ นผลสัมฤทธิ ์ทางการเรีย นดีข้นึ การเข้ากับสัง คมได้เพิ่ม ขึ้น เกิด อัต ลัก ษณ์ ในบทบาท มี
พัฒ นาการในด้านทักษะชีวติ เกิดเครือข่ายทางสังคม มีความใส่ใจในสังคม เสริมสร้างความรูส้ ึก
เชื่อมโยงกับชุมชน รูส้ กึ ถึงความเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน มีสุขภาพกายและจิตที่ดี เกิดความพึงพอใจ
ในชีวติ มีความรูส้ กึ อยากช่วยเหลือเพิม่ ขึน้ เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึน้ เพิม่ ความสามารถในการ
เป็ น ผู้น าในวัยรุ่น และการเข้ากัน ได้กับ ผู้อ่ืน เกิดความกระตือ รือ ร้น ช่ว ยลดความตึงเครียดทาง
อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการทางศีลธรรม และเพิม่ แนวโน้มการมีพฤติกรรมรับผิดชอบ (Moore; & Allen.
1996: 242; Johnson; et al. 1998; Astin; Sax; & Avalos. 1999; Wilson. 2000; Musick; & Wilson. 2003: 2;
Piliavin; & Siegl. 2007: 450; Snyder; & Omoto. 2008: 15-18; O’Brien; Townsend; & Ebden. 2010) อี ก ทั ้ง
การทางานอาสาระหว่างในช่วงวัยรุน่ มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปั ญหารวมทัง้ การทา
ผิดกฎหมาย เพิม่ ความสามารถในการต่อสูก้ บั ปั ญหาให้กบั วัยรุ่น ช่วยลดการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หรือการตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร การลาออกจากโรงเรียน (School dropout) การถูกพักการเรียน
(Moore; & Allen. 1996: 233; Uggen; & Janikula. 1999; Wilson. 2000; Schmidt; Shumow; & Kackar. 2006:
127) นอกจากนั ้น การอาสาสมัค รยัง ช่ ว ยเพิ่ม ประสิท ธิภ าพและสร้า งความเชื่อ มโยงกับ ชุ ม ชน
สนับสนุ นให้เกิดความรูส้ กึ คานึงถึงชุมชน (Sense of community) (Snyder; & Omoto. 2008: 17)
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สอดคล้องกับการศึกษาของชมิทด์ ชูโมว์และแคคคาร์ (Schmidt; Shumow; & Kackar. 2006: 127128) พบว่า คนที่เข้าร่วมในงานบริการ (Service) ใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ นงานที่เต็มใจทาเองหรือ
ได้รบั การเรีย กร้อ งให้ท ามีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ ประสิท ธิภ าพของพลเมือ ง (Civic efficacy)
ความรูเ้ กี่ยวกับพลเมือง (Civic knowledge) โดยที่การเข้าร่วมในงานบริการจะช่วยให้เข้าใจบริบท
ทางสังคม-ประวัติศ าสตร์เพิ่ม ขึ้น น าไปสู่ก ารคิด เกี่ย วกับ ประเด็น ทางการเมือ ง จริย ธรรม และ
บทบาทของตนทีน่ าไปสู่การเปลีย่ นแปลงสังคมมากขึน้ มีความรูส้ กึ ถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลและ
สังคม มองตนเองในฐานะเป็ นส่วนหนึ่งทางสังคมและเห็นในประสิทธิภาพของตนเพิม่ ขึน้ เหตุผลเชิง
จริยธรรมและการช่วยเหลือผูอ้ ่นื เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เห็นว่าการทากิจกรรมอาสา
จึงน่ าจะส่งผลต่อความคิดหรือความรูส้ กึ ที่ตนมีต่อผู้อ่นื กระตุ้นให้เกิดแนวโน้มในการทาประโยชน์
เพื่อสังคม ซึ่งเป็ นคุณ ลักษณะที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึน้ กับเยาวชน อันเป็ นผลที่เกิดขึ้นจากการทา
กิจกรรมอาสาหรือยูใ่ นระยะผลของการอาสา ดังนัน้ จึงจะขอเสนอเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปรเจตคติ
ต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมดังนี้
เจตคติ ต่อการทาประโยชน์ เพื่อสังคม (Attitude towards making social benefit
contributions)
คาว่า เจตคติ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Attitude มีรากศัพท์จากภาษาลาตินคาว่า
Aptus แปลว่า โน้มเอียง เหมาะสม โดยเจตคติเป็ นสิง่ ทีน่ ักจิตวิทยาสังคมคิดขึน้ มาเพื่อเป็ นเครื่องมือ
ทีใ่ ช้ทาความเข้าใจพฤติกรรมมนุ ษย์ ทัง้ นี้เพราะบุคคลจะทาอะไรย่อมขึน้ อยู่กบั ความเชื่อความรูส้ กึ
และความเข้าใจ มีผู้เชื่อว่าเจตคติเป็ นจิตลักษณะที่เกิดจากการเรียนรูท้ างสังคม เป็ นปั จจัยทีส่ าคัญ
เกี่ยวข้อ งอย่างใกล้ชิดกับพฤติกรรม อาจเป็ นสาเหตุของพฤติกรรมที่แสดงออกหรือพฤติกรรมที่
แสดงออกเป็ นส่วนหนึ่งของเจตคติ นอกจากนัน้ เจตคติเป็ นพฤติกรรมการเตรียมพร้อมทางสมองที่
บ่งชี้สภาพทางจิตใจหรืออารมณ์ อนั ซับซ้อนก่อนที่บุคคลจะตัดสินใจกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
(ธีรวุฒ ิ เอกะกุล. 2550: 1)
ทัง้ นี้มผี ู้ให้ความหมายของเจตคติไว้อาทิ ฟิ ชไบน์ (Fishbein. 1967: 8) กล่าวว่า
เจตคติหมายถึงสภาพความพร้อมของจิตใจและระบบประสาท ซึง่ เกิดขึน้ จากประสบการณ์ มีอทิ ธิพล
โดยตรงกับการตอบสนองของบุค คลต่ อวัต ถุ และสถานการณ์ ท่เี กี่ยวข้อ ง ส่ว นเอกลี; และไคเคน
(Eagly;& Chaiken.1993: 1) ให้ความหมายเจตคติว่าคือ แนวโน้มทางจิตที่เป็ นการประเมินสิง่ ใดสิง่
หนึ่งด้วยระดับความชอบหรือไม่ชอบ งามตา วนินทานนท์ (2534: 215) กล่าวถึงความหมายของ
ทัศนคติหรือเจตคติว่าคือ จิตลักษณะประเภทหนึ่งของบุคคลเกิดจากการรูค้ ดิ เชิงประเมินค่าเกี่ยวกับ
สิง่ หนึ่งสิง่ ใดในทานองประโยชน์หรือโทษมากน้ อยเพียงใด ทาให้มคี วามรูส้ กึ โน้มเอียงไปทางชอบ
หรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจต่อสิง่ ต่างๆ โดยมีอารมณ์เป็ นส่วนประกอบ รวมทัง้ ความพร้อมทีจ่ ะ
แสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่าง ทัง้ นี้ องค์ประกอบของเจตคติประกอบด้วย 1) ความรูเ้ ชิงประเมินค่า
(Cognitive component) เป็ นการรับรูข้ องบุคคลเกี่ยวกับวัตถุ สิง่ ของหรือเหตุการณ์ ต่างๆ รวมทัง้
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ความเชื่อ ของบุ ค คลต่ อ สิ่ง เหล่ า นั ้น ว่ า ดีห รือ ไม่ ดี มีป ระโยชน์ ห รือ มีโ ทษมากน้ อ ยเพีย งใด 2)
ความรูส้ กึ ทางอารมณ์ (Affective component) เป็ นความรูส้ กึ ของบุคคลในลักษณะชอบหรือไม่ชอบ
พอใจหรือไม่พอใจต่อสิง่ นัน้ การที่บุคคลรูว้ ่าสิง่ ใดมีประโยชน์บุคคลจะเกิดความรูส้ กึ ชอบสิง่ นัน้ และ
ตรงกันข้ามถ้ารูส้ กึ ว่าสิง่ ใดมีโทษบุคคลจะไม่ชอบหรือเกลียดสิง่ นัน้ และ 3) การมุ่งกระทาหรือความ
พร้อมที่จะกระทา (Behavioral intention component) เป็ นความโน้ มเอียงหรือความพร้อมที่บุคคล
จะแสดงพฤติก รรมให้ส อดคล้อ งกับความรู้ส ึกของตนเอง (วิรตั ิ ปานศิล า. 2542: 70; อ้างอิงจาก
McGuire. 1969: 155-156; Shaver. 1977: 168-170) เจตคติของบุค คลที่มตี ่อ สิ่งหนึ่งสิ่งใดย่อ มมี
ความสอดคล้องกันทัง้ 3 องค์ประกอบ ฉะนัน้ ในการวัดเจตคติต่อสิง่ ใดหรือเรือ่ งใดผูว้ ดั อาจะเลือกวัด
องค์ประกอบการรูค้ ดิ เชิงประมาณค่า ความรูส้ กึ หรือการพร้อมกระทาองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบ
ใดเพียงด้านเดียวหรือจะวัดทัง้ สามองค์ประกอบพร้อมกันก็ได้ (งามตา วนินทานนท์. 2534: 215)
นอกจากนัน้ ธีรวุฒ ิ เอกะกุล (2550: 3-5) ได้กล่าวถึงเจตคติว่าเป็ นความรูส้ กึ ทีบ่ ่งชีล้ กั ษณะทางจิตใจ
อารมณ์ของบุคคล ซึง่ อาจเป็ นลักษณะทีไ่ ม่แสดงออกมาภายนอกให้บุคคลอื่นเห็นหรือเข้าใจได้ ซึง่
มีล ัก ษณ ะทั ว่ ไปที่ ส าคั ญ 5 ประการ ได้ แ ก่ 1) เจตคติ เ ป็ นเรื่อ งของอารมณ์ (Feeling) อาจ
เปลี่ย นแปลงได้ต ามเงื่อ นไขหรือ สถานการณ์ ต่ างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุ ค คลจะมีก ารกระท าที่
เสแสร้งโดยแสดงออกไม่ให้ต รงกับความรู้ส ึกของตนเมื่อ รู้ต ัวว่ามีค นสังเกต 2) เจตคติเป็ นเรื่อ ง
เฉพาะตัว (Typical) ความรูส้ กึ ของบุคคลอาจมีเหมือนกันแต่รูปแบบ การแสดงออกแตกต่างกันไป
หรืออาจมีการแสดงออกที่เหมือนกันแต่ความรู้สกึ ต่างกันได้ 3) เจตคติมที ศิ ทาง (Direction) การ
แสดงออกของความรู้ส ึก สามารถแสดงออกได้ 2 ทิศ ทาง เช่ น ทิศ ทางบวกเป็ น ทิศ ทางที่ส ังคม
ปรารถนา และทิศทางลบเป็ นทิศทางทีส่ งั คมไม่ปรารถนา ได้แก่ ซื่อสัตย์ -คดโกง รัก-เกลียด ชอบไม่ ชอบ เป็ นต้ น 4) เจตคติ ม ี ความเข้ ม (Intensity) ความรู้ส ึ กของบุ คคลอาจเหมื อนกั นในสถานการณ์
เดียวกัน แต่อาจแตกต่างกันในเรื่องความเข้มทีบ่ ุคคลรูส้ กึ มากน้อยต่างกัน เช่น รักมาก รักน้อย ขยัน
มาก ขยันน้อย เป็ นต้น และ 5) เจตคติตอ้ งมีเป้ า (Target) ความรูส้ กึ จะเกิดขึน้ ลอยๆ ไม่ได้ เช่น รัก
พ่อรักแม่ ขยันเข้าชัน้ เรียน เป็ นต้น
ดัง นั น้ จึง พอจะกล่ าวได้ว่ า เจตคติ คือ ความเชื่อ ความรู้เ กี่ย วกับ ประโยชน์ แ ละโทษ
ความรูส้ กึ ชอบและไม่ชอบสิง่ ต่าง ๆ ของบุคคล รวมทัง้ ความพร้อมทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมนัน้ ๆ ดังนัน้
การศึกษาครัง้ นี้ภายใต้บริบทของการทากิจกรรมอาสาของนักศึกษา ผู้วจิ ยั ให้นิยามของเจตคติต่อ
การท าประโยชน์ เพื่อ สังคมไว้ว่าคือ การที่นักศึก ษามีค วามเชื่อ ความรู้ หรือ ความคิดต่ อ การท า
ประโยชน์ ต่อสังคมว่าเป็ นสิง่ ที่ดี มีประโยชน์ หรือมีคุณค่า เป็ นสิง่ ที่พึงกระทา ทาให้เกิ ดความรู้สกึ
ชอบ พอใจ และพร้อมทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมหรือสนับสนุนให้เกิดการทาประโยชน์เพื่อสังคม
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ
การสร้า งเจตคติท่ีดีส าหรับ บุ ค คลเป็ นสิ่ง ที่จ ะท าให้ บุ ค คลสามารถด าเนิ น ชีว ิต ได้
อย่างหมาะสมซึ่งเจตคติเป็ นสภาพการณ์ทางจิตใจที่เกิดจากการเรียนรูห้ รือประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล ดังนัน้ การสร้างเจตคติต่อการทาประโยชน์ เพื่อสังคมจึง น่ าจะสามารถพัฒนาหรือส่งเสริมให้
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เกิดขึน้ ได้เช่นกัน สาหรับแนวทางการพัฒนาหรือเปลีย่ นแปลงเจตคตินัน้ มีผกู้ ล่าวไว้ดงั นี้ โคลสนิก
(Kolesnik. 1970: 484-486) กล่ าวถึงพัฒ นาการของเจตคติว่ าจะด าเนิ น ไปโดยอาศัย แนวทาง 3
ประการ คือ 1) บุคคลได้มโี อกาสติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื (Association) 2) บุคคลถ่ายทอดแบบอย่าง
การกระทาหรือความคิดของคนอื่นมาเป็ นของตน (Transfer) 3) บุคคลพยายามทีจ่ ะตอบสนองความ
ต้อ งการของตน (Need satisfaction) ส าหรับ ปั จ จัยที่ม ีผ ลต่ อ การเปลี่ย นแปลงเจตคติข องบุ ค คล
ประกอบด้วยปั จจัยทีม่ อี งค์ประกอบร่วมกันหลายอย่าง และปั จจัยบางอย่างมีลกั ษณะแตกต่างกันไป
(ธีรวุฒ ิ เอกะกุล. 2550: 11-12) ดังนี้
1. ประสบการณ์ เฉพาะอย่าง (Specific experiences) วิธ ีการหนึ่ งในการเรียนรู้
เจตคติ คือ จากการมีป ระสบการณ์ เ ฉพาะอย่ า งกั บ สิ่ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ เจตคติ นั ้น เช่ น การมี
ประสบการณ์ทด่ี ี การได้รบั การลงโทษทางร่างกายและจิตใจ การเกิดภาวะคับข้องใจ เป็ นต้น
2. การติด ต่ อ สื่อ สารกับ บุค คลอื่น (Communication from others) เจตคติห ลาย
อย่างของบุค คลเกิดขึ้นจากผลของการได้ติดต่ อสื่อสารกับบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากการ
เรีย นรู้อ ย่ า งไม่ เป็ นทางการที่เด็ก ได้ร บั ในครอบครัว และสังคม เช่ น การได้รบั ค าบอกเล่ าจาก
ผูป้ กครองและครู เป็ นต้น
3. สิง่ ที่เป็ นแบบอย่าง (Models) เจตคติบางอย่างของบุคคลถู กสร้างขึ้นจากการ
เลียนแบบจากคนอื่น กระบวนการเลียนแบบเริม่ ขึน้ ตัง้ แต่การสังเกตพฤติกรรมของคนอื่น ขัน้ ต่อไป
เป็ นการแปลความหมายการปฏิบตั ให้อยู่ในรูปของความเชื่อ ยิง่ บุคคลที่เป็ นแบบอย่างเป็ นทีเ่ คารพ
หรือได้รบั การยกย่องอยูแ่ ล้วจะมีผลต่อความเชื่อมากยิง่ ขึน้
4. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อ งกับสถาบัน (Institutional factors) เจตคติของบุค คล
หลายอย่างเกิดขึน้ สืบเนื่องมาจากสถาบัน เช่น โรงเรียน สถานทีป่ ระกอบพิธที างศาสนา หน่ วยงาน
ต่างๆ เป็ นต้น สถาบันเหล่านี้จะเป็ นแหล่งทีม่ าและสิง่ ช่วยสนับสนุ นให้เกิดเจตคติบางอย่างได้
ทรัยแอนดิส (ธีรวุฒ ิ เอกะกุ ล. 2550: 12-13; อ้างอิงจาก Triandis. 1971: 142-159)
ได้กล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงเจตคติว่าสามารถทาได้หลายวิธดี ว้ ยกัน เช่น
1) โดยการรับ ข้อ มูล ใหม่ จ ากบุ ค คลอื่น หรือ ผ่ า นทางสื่อ มวลชน ซึ่งจะเกิด การ
เปลีย่ นแปลงในองค์ประกอบด้านความคิดความเข้าใจ และมีผลถึงการเปลีย่ นแปลงในองค์ประกอบ
ด้านความรูส้ กึ และการประพฤติปฏิบตั ิ
2) โดยการได้รบั ประสบการณ์ ต รง เช่ น คนมีอ คติต่ อ นิ โกรแต่ ถ้ าบุ ค คลนัน้ ได้
พบปะกับนิโกรที่มลี กั ษณะในทางบวก ซึ่งตรงข้ามกับสิง่ ที่เขาเคยรูส้ กึ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เจตคติได้
3) โดยการบังคับให้ปฏิบตั ใิ นแนวทางทีแ่ ตกต่างไปจากเจตคติเดิม เช่น การออก
กฎหมาย การเปลีย่ นแปลงปทัสถานของสังคม เป็ นต้น
ดังนัน้ จึงจะเห็นว่าแนวทางในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
นัน้ สามารถทาได้หลายวิธ ี อาทิ การจัดประสบการณ์ใหม่ ให้บุคคลได้เกิดความรูค้ วามเชื่อใหม่ต่อสิง่
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นัน้ รวมถึงการเรียนรู้ทางสังคมจากการปฏิบตั ิ การเลียนแบบบุค คลอื่นจากกระบวนการสื่อ สาร
สัม พัน ธ์ท่ีม ีอ ยู่ในสังคม เจตคติต่ อ การท าประโยชน์ เพื่อ สังคมก็เช่ น เดีย วกัน หากนัก ศึก ษาได้ม ี
ประสบการณ์โดยตรงกับการทาประโยชน์เพื่อผูอ้ ่นื ก็อาจเกิดความรูค้ วามเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการทา
ประโยชน์เพื่อผูอ้ ่นื หรือสังคม และสนับสนุนพฤติกรรมทีเ่ ป็ นทาประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
การวัดเจตคติ ต่อการทาประโยชน์ เพื่อสังคม
การวัดเจตคติเป็ นการวัดคุณลักษณะภายในของบุคคลเกี่ยวกับอารมณ์และความรูส้ กึ
โดยวรรณ์ดี แสงประทีปทอง (2544: 14-15) กล่าวถึงความสาคัญของการวัดเจตคติไว้ดงั นี้
1. การวัดเจตคติเพื่อทานาย เนื่องจากการวัดเจตคติต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งของบุคคลย่อม
เป็ นเครื่องแสดงว่าบุคคลมีความรูท้ างด้านทีด่ หี รือไม่ดเี กี่ยวกับสิง่ นัน้ มากน้อยเพียงใด และรูส้ กึ ชอบ
หรือไม่ชอบสิง่ นัน้ เพียงใด เจตคติของบุคคลต่อสิง่ นัน้ จึงเป็ นเครือ่ งหมายทานายว่า บุคคลนัน้ จะมีการ
กระทาไปในทานองใดด้วย ดังนัน้ การทราบเจตคติของบุคคลย่อมช่วยให้ทานายการกระทาของ
บุคคลได้ ความสามารถในการทานายพฤติกรรมของผู้อ่นื เป็ นความต้องการของมนุ ษย์และสังคม
เพราะจะเป็ นแนวทางให้ผู้อ่นื ปฏิบตั ติ ่อบุคคลนัน้ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และอาจเป็ นแนวทางให้
ผูอ้ ่นื สามารถควบคุมพฤติกรรมของบุคคลได้ดว้ ย
2. การวัดเจตคติเพื่อเข้าใจสาเหตุและผล เจตคติต่อสิง่ ต่างๆ นัน้ เปรียบเสมือนสาเหตุ
ภายใน ซึ่งมีกาลังผลักดันให้บุคคลกระทาได้ต่างๆ กัน เจตคติต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งของบุคคล อาจได้รบั
สาเหตุมาจากผลกระทบภายนอกด้วยส่วนหนึ่ง และเจตคติของบุคคลอาจเป็ นเครื่องกรองหรือหันเห
อิทธิพลของสาเหตุจากภายนอกที่มตี ่อการกระทาของบุคคลนัน้ ได้ ดังนัน้ การจะเข้าใจอิทธิพลของ
สาเหตุ ภายนอกที่มตี ่ อการกระทาของบุคคลต่างๆ ให้ชดั เจน บางกรณีจาเป็ นต้องวัดเจตคติของ
บุคคลต่างๆ ต่อสาเหตุภายนอกนัน้ ด้วย
3. การวัดเจตคติเพื่อหาทางป้ องกัน ในสังคมการที่บุคคลจะมีเจตคติต่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
อย่างไรนัน้ เป็ นสิทธิของแต่ละบุคคล แต่การที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมย่อมเป็ นไปได้เมื่อ
ประชาชนมีเจตคติต่อสิง่ เดียวกันคล้ายคลึงกัน ซึง่ จะเป็ นแนวทางให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันและ
ไม่เกิด ความแตกแยกในสังคม การประกอบอาชีพ บางประเภทมีค วามจาเป็ น ต้อ งได้ผู้ม ีเจตคติ
เหมาะสมมาปฏิบตั ิ เช่น ผู้มอี าชีพนักวิจยั ย่อมมีเจตคติทด่ี ตี ่อการวิจยั ผูท้ ่เี ป็ นอาจารย์ถ้ามีเจตคติท่ี
ไม่ดีต่ อ การเป็ น อาจารย์ อาจท าให้เกิด ผลเสีย หายแก่ นัก เรีย นนัก ศึก ษา สถาบัน การศึก ษาและ
ประเทศชาติได้
4. การวัดเจตคติเพื่อหาทางแก้ไข ในสังคมประชาธิปไตยบุคคลสามารถจะมีเจตคติต่อ
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งแตกต่างกันไปได้มาก แต่ในบางเรือ่ งจาเป็ นทีจ่ ะต้องได้รบั ความคิดเห็นและเจตคติท่ี
สอดคล้อ งกัน เพื่อ ที่จะได้มกี ารกระท าที่พ ร้อ มเพรียงกัน การวัด เจตคติจะได้ข้อ มูล ที่ช้วี ่ามีค วาม
สอดคล้องหรือมีความไม่สอดคล้องทีอ่ าจทาให้เกิดความเสียหาย ดังนัน้ การวัดเจตคติจงึ อาจแสดงให้
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ทราบว่า บุคคลมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด เพื่อหาทางแก้ไขเจตคติทไ่ี ม่ถูกต้องและปลูกฝั งเจต
คติทด่ี ตี ่อไป
ซึ่งไพศาล หวังพานิช (2530: 147) ได้กล่าวว่า เจตคตินัน้ เป็ นคุณลักษณะภายในมีการ
เปลีย่ นแปลงได้งา่ ย การวัดเจตคติจงึ ต้องยึดหลักสาคัญ ดังนี้
1. ต้อ งยอมรับข้อ ตกลงเบื้อ งต้น เกี่ยวกับ การวัด เจตคติ คือ เจตคติข องบุ ค คลจะมี
ลักษณะคงทีห่ รือคงเส้นคงวาอยูช่ ่วงเวลาหนึ่ง ไม่ได้ผนั แปรตลอดเวลา อย่างน้อยจะต้องมีช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่งที่มคี วามรูส้ กึ ต่อสิง่ หนึ่งคงที่ทาให้สามารถวัดได้ เจตคติของบุคคลไม่สามารถวัดหรือ
สังเกตเห็นได้โดยตรง จึงจะต้องวัดทางอ้อมโดยวัดจากแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงออกหรือประพฤติ
อย่างสม่าเสมอ และเจตคตินอกจากจะแสดงออกในรูปทิศทางของความรูส้ กึ นึกคิด เช่น สนับสนุ น
หรือคัดค้านแล้ว ยังมีขนาดและปริม าณของความรูส้ กึ นึกคิดนัน้ ๆ ด้วย ดังนัน้ นอกจากจะสามารถ
ทราบทิศทางแล้วยังสามารถวัดความเข้มของเจตคติได้ดว้ ย
2. การวัดเจตคติใดก็ตามจะต้องมีสงิ่ ประกอบ 3 ประการ คือ ตัวบุคคลทีถ่ ูกวัด สิง่ เร้า
และการตอบสนอง
3. สิง่ เร้าที่นิยมใช้คอื ข้อความวัดเจตคติ ซึ่งเป็ นสิง่ เร้าทางภาษาทีใ่ ช้อธิบายถึงคุณค่า
คุณลักษณะของสิง่ นัน้ เพื่อให้บุคคลตอบสนองออกมาเป็ นระดับความรูส้ กึ เช่น มาก ปานกลาง น้อย
เป็ นต้น
4. การวัดเจตคติของบุคคลเกี่ยวกับเรื่องใดสิง่ ใด ต้องพยายามถามคุณค่ าและลักษณะ
ในแต่ ล ะด้านของเรื่อ งนั น้ ออกมาแล้ว น าผลซึ่งเป็ น ส่ ว นประกอบหรือ รายละเอีย ดปลีก ย่ อ ยมา
ผสมผสานสรุปรวมเป็ น เจตคติของบุ ค คลนัน้ เพราะฉะนัน้ จาเป็ น อย่างยิง่ ที่การวัด นัน้ ๆ จะต้อ ง
ครอบคลุมลักษณะต่างๆ ครบทุกลักษณะเพื่อให้การสรุปตรงตามความเป็ นจริงมากทีส่ ุด
5. ต้องคานึงถึงความเที่ยงตรงของผลการวัดอย่างเป็ นพิเศษ กล่าวคือ ต้องพยายาม
ให้ผลทีว่ ดั ได้ตรงตามสภาพความเป็ นจริงของบุคคลทัง้ ในแง่ทศิ ทางและระดับ และช่วงเจตคติ
ดัง นั ้น การวัด เจตคติถือ ว่ า ไม่ ส ามารถวัด ได้อ ย่ า งตรงไปตรงมาได้ แบบวัด หรือ
เครือ่ งมือทีน่ ักจิตวิทยานิยมใช้มากจึงอยู่ในรูปของแบบสอบถามหรือแบบสารวจ เรียกว่าแบบวัดเจต
คติ เพื่อ ใช้ข้อ ความหรือ ข้อ ค าถามในแบบวัด เจตคติเป็ นสิ่งเร้ากระตุ้น ให้บุ ค คลแสด งพฤติกรรม
ออกมาภายนอกในรูปของการตอบสนอง (Response) ต่อข้อคาถามหรือข้อความเหล่านัน้ แล้วจึง
แปลผลระดับมาตราจากคะแนนการตอบทีไ่ ด้ โดยผูน้ าด้านการวัดเจตคติหลายท่าน เช่น เทอร์สโตน
(Thurstone) ลิเคอร์ท (Likert) ออสกูด (Osgood) และกัตต์แมน (Guttman) ได้พยายามคิดค้นสร้าง
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวัดเจตคติขน้ึ โดยคะแนนทีไ่ ด้จากการวัดด้วยเครื่องมือเหล่านี้ถูกจัดอยู่ ในระดับ
มาตราอันตรภาค (Interval scale) ซึง่ ถือว่าแต่ละหน่ วยมีขนาดเท่ากัน จึงสามารถนามาเปรียบเทียบ
กันได้ว่ามากหรือ น้ อ ยกว่ากันเท่ าไร เครื่อ งมือวัดเจตคติแต่ ล ะแบบมีว ิธกี ารสร้างและคุณ สมบัติ
แตกต่างกันออกไป สิง่ สาคัญทีต่ ้องคานึงถึงในการนาแบบวัดเจตคติทส่ี ร้างโดยทฤษฎีแต่ละทฤษฎี
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ไปใช้ คือ คุณ ภาพของแบบวัดเจตคติท่นี าไปใช้โดยเฉพาะความเที่ยงตรง (Validity) และค่าความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) (มณฐิณี ประเสริฐลาภ; และกิตติมา พฤกภูษณ. 2558: 250-251)
จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ ผู้วจิ ยั พบว่า การวัดเจตคติต่อ สถานการณ์
ใดๆ จะวัดตามองค์ประกอบ 3 ด้านของเจตคติ ได้แก่ ด้านความรูเ้ ชิงประเมินค่า ด้านความรูส้ กึ ทาง
อารมณ์ และด้านการมุ่งกระทาหรือความพร้อมที่จะกระทา ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงสร้างแบบวัด
เจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมตามองค์ประกอบ 3 ด้านดังกล่าว ลักษณะเป็ นมาตรประเมิน
รวมค่ า 6 ระดับ โดยมีก ารใช้ข้อ ค าถามที่ถ ามถึงการให้คุ ณ ค่ า คุ ณ ลัก ษณะของเหตุ ก ารณ์ ห รือ
สภาพการณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการทาประโยชน์เพื่อสังคมเป็ นตัวกระตุ้นและให้บุคคลตอบสนองออกมา
เป็ นระดับความรูส้ กึ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ ต่อการทาประโยชน์ เพื่อสังคม
เนื่องจากยังไม่มงี านวิจยั โดยตรงกับตัวแปรเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม แต่
ในแนวคิด กระบวนการอาสาของชไนเดอร์และโอโมโต (Snyder; & Omoto. 2008: 8, 16) นัน้ ตัว
แปรนี้อยู่ในระยะสุดท้ายนัน่ คือระยะผลของการอาสาผู้วจิ ยั จึงขอนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไว้ดงั นี้
สาหรับระยะผลของการอาสานัน้ ชไนเดอร์และโอโมโตได้กล่าวถึงผลทีเ่ กิดขึน้ ไว้โดยกว้างว่าผูท้ เ่ี ป็ น
อาสาสมัค รจะเกิด การเปลี่ย นแปลงในด้า นเจตคติ ด้านความรู้ หรือ ด้านพฤติก รรม เนื่ อ งจาก
ประสบการณ์ท่เี กิดขึน้ จากการอาสา อีกทัง้ ช่วยให้เกิดความคานึงถึงชุมชน (Sense of community)
ได้ รวมทัง้ การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนและมีแรงจูงใจที่ห่วงใยเกี่ยวกับชุมชนนัน้ มีแนวโน้มที่
ส่ ง อิท ธิพ ลต่ อ ความเต็ ม ใจในการเป็ นอาสาสมัค ร (Omoto; & Snyder. 1995; 2002; Snyder; &
Omoto. 2007) การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ ผู้วจิ ยั ได้รวบรวมงานวิจยั ที่ม ี
ลัก ษณะการศึก ษาที่ค ล้ายคลึงการท ากิจ กรรมอาสา ซึ่งพบข้อ สนั บ สนุ น ดังที่ก ล่ าวไป อาทิ ใน
การศึกษาของ เฮมิลตันและเฟนเซล (Wilson; & Musick. 2000: 145; citing Hamilton; & Fenzel.
1988) ซึ่งเป็ นงานวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental) เพื่อวัดเจตคติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและต่ อ ตนเองของวัย รุ่น อายุ ระหว่ าง 11-19 ปี ก่ อ นและหลังจากเข้าร่ว มการอาสาที่เป็ น
โครงการพัฒนาชุมชน จานวน 44 คน พบว่า เจตคติท่มี ตี ่อหน้ าที่ทางสังคมในการช่วยเหลือผู้อ่นื
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ส่วนความรูส้ กึ ว่าการช่วยเหลือผู้อ่นื เป็ นหน้าที่ของบุคคลนัน้ ไม่มเี ปลีย่ นแปลง แต่
การศึกษาข้างต้นเนื่องจากไม่มกี ลุ่มเปรียบเทียบจึงทาให้ยากทีจ่ ะสรุปว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวที่
เกิดขึ้น เป็ นผลจากการท างานอาสาหรือ เป็ น เรื่อ งของวุฒ ิภ าวะ ส่ ว นงานวิจยั ของ มัวและอัล เลน
(Moor; & Allen. 1996: 239) ทีร่ วบรวมผลการวิจยั เชิงทดลองทีเ่ กีย่ วกับผลของโปรแกรมงานบริการ
อาสา (Volunteer service program) จานวน 33 โปรแกรมกับนักเรียน 4,000 คน ผลพบว่านักเรียน
ที่เข้ากลุ่มทดลองมีด้านต่อไปนี้มากกว่ากลุ่มควบคุม ได้แก่ การพัฒนาทางจริยธรรม การยอมรับ
ตนเอง เจตคติทางบวกต่อผูใ้ หญ่ เจตคติทางบวกทีม่ ตี ่อการอยูใ่ นสังคม การมีความรับผิดชอบ และ
ความเชื่อในเรือ่ งความรับผิดชอบของบุคคลในการช่วยผูท้ ต่ี อ้ งการความช่วยเหลือ
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ส าหรับ การศึก ษาผลที่เกิด ขึ้น จากการเรียนรู้ด้ว ยการบริก าร (Service learning) ก็
ให้ผลทีค่ ล้ายคลึงกันเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ต่อตัวผูเ้ ข้าร่วมโครงการเองทีม่ คี วามสนใจต่อ
สิ่งที่เกิด ขึ้น ในสังคมมากขึ้น อาทิ ซาวัค คิ (Zawacki. 1997) ศึก ษาองค์ป ระกอบด้านบุ ค คลและ
ครอบครัวที่มผี ลต่อการเรียนรูด้ ว้ ยการบริการ พบว่า องค์ประกอบด้านบุคคลและครอบครัวมีผลต่อ
การพัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยการบริการ และนักเรียนทีเ่ รียนรูจ้ ากรายวิชาทีม่ กี ารทากิจกรรมการบริการ
สังคมมีความแตกต่างจากนักเรียนทีเ่ รียนจากรายวิชาที่ไม่มกี จิ กรรมการบริการสังคม โดยที่ผู้ทเ่ี ข้า
ร่วมกิจกรรมการบริการสังคม มีความสนใจเกีย่ วกับปั ญหาสิง่ แวดล้อม และเรียนรูท้ จ่ี ะมีความเห็นใจ
และช่วยเหลือผู้อ่นื สาหรับวิล เลี่ยมส์ (Williams.1997) นัน้ ศึกษาประสบการณ์ ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในการเรียนรู้ด้วยการบริการ เพื่อระบุผลของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเพื่อทา
ความเข้าใจต่อ ผลกระทบที่ม ีผลต่ อนักเรียนจากนักเรียนจานวน 150 คน ผลพบว่านักเรียนที่เข้า
โครงการมีผลทางด้านบวกในเรือ่ งพฤติกรรมการวางแผนและการสารวจวิชาชีพ ทัศนคติการยอมรับ
ผู้อ่นื ความสามารถที่จะลงมือกระทาเมื่อมีความรูส้ กึ เห็นใจผู้อ่นื มีความรูส้ กึ ซาบซึ้งในคุณค่าและ
ความสามารถของตนในสถานการณ์สงั คมและมีพฤติกรรมการเข้าเรียนและพฤติกรรมทีด่ ใี นโรงเรียน
และเทอรี (Terry. 2000) ศึกษาเรื่องกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับการเรียนรูด้ ว้ ยการบริการสังคมของวัยรุ่นที่
มีความสามารถพิเศษกับชุมชน เป็ นการศึกษาการรับรูข้ องวัยรุ่นจานวน 28 คน ที่เข้าไปมีส่วนร่วม
ในโครงการการบริการสังคม ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1998 – ค.ศ. 2000 การรวบรวมข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกต และวิเคราะห์เอกสาร พบว่าการร่วมในโครงการการเรียนรูด้ ว้ ยการ
บริการสังคมทาให้นักเรียนมีโอกาสเติบโตในด้านสติปัญญา ด้านบุคคล ความริเริม่ และด้านสังคมมี
ความตระหนักและความรับผิดชอบต่อความเป็ นพลเมืองดี
จึงพอจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะทางจิตใจทีเ่ กิดขึน้ กับผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์จากการทางาน
อาสานัน้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นี้อ าจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ค วามรู้ ความเชื่อ หรือ
ความรูส้ กึ ซึง่ จะส่งผลต่อการตัดสินใจทาพฤติกรรมต่อไปของอาสาสมัคร เช่นเดียวกันนี้ผวู้ จิ ยั จึงคาด
ว่าเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมนัน้ จะเปลีย่ นแปลงได้อนั เป็ นผลจากการเข้าสู่กระบวนการทา
กิจกรรมอาสาของนักศึกษาเช่นเดียวกัน

5. การวิ จยั แบบช่วงยาวหรือการวิ จยั แบบระยะยาว (Longitudinal research)
ในการศึก ษาครัง้ นี้ ใ ช้ รูป แบบการวิจ ัย แบบช่ ว งยาว (Longitudinal research) ซึ่ง เป็ น
รูปแบบการวิจยั ที่ศึกษาปรากฏการณ์ เดิมตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญ
เพื่อศึกษาลักษณะพัฒนาการหรือสภาพการเปลีย่ นแปลงของปรากฏการณ์ ตอบปั ญหาการวิจยั ว่าสิง่
ที่เกิดขึ้นนัน้ เพราะสาเหตุ ใด หรือปรากฏการณ์ ต่ างๆ เหล่านัน้ มีค วามสัมพันธ์กันเช่นไร รวมทัง้
จุด มุ่งหมายเพื่อ ต้อ งการอธิบ ายถึงสาเหตุ ของความแตกต่ างในการเปลี่ย นแปลงที่เกิด ขึ้น โดย
การศึกษาการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลานี้ อาจมีการวางแผนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลายครัง้ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ช่วงห่างของการรวบรวมข้อมูลแต่ละครัง้ อาจกาหนดเป็ นราย
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สัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี ขึน้ กับจุดมุ่งหมายและปั ญหาของการวิจยั เป็ นสาคัญ มีการวัดตัวแปร
ซ้าหลายครัง้ ในเวลาต่างกัน การวัดหลายครัง้ นี้จะทาในกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวหรื อเปลีย่ นกลุ่ม
ตัวอย่างไปในแต่ละครัง้ ของการวัดก็ได้ การวิจยั ช่วงยาวนี้ในทางพฤติกรรมศาสตร์นิยมใช้ศกึ ษาการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒ นาการของพฤติก รรมมนุ ษ ย์ ไม่ว่าจะเป็ น ด้านความคิด ความรู้ส ึก หรือ
พฤติกรรม เช่น ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษาถึงวิธกี ารทีเ่ ด็กใช้ในการจดจาสิง่ ต่างๆ นัน้ ว่ามีการเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างไรเมื่อเติบโตขึน้ จึงใช้การวิจยั ช่วงยาวติดตามเด็กกลุ่มเดิม ทดสอบในเรือ่ งของวิธกี ารจดจา
สิง่ ต่างๆ ที่ใช้เมื่อเด็กอายุ 4 ปี 8 ปี และ 12 ปี เป็ นต้น ซึ่งการวิจยั ในรูปแบบนี้จะเป็ นประโยชน์ ต่อ
การวางแผน และการตอบคาถามในเชิงสาเหตุเกี่ยวกับผลของสภาพการณ์ทเ่ี กิดขึน้ หรือแม้แต่สงิ่ ที่
บุ ค คลได้รบั นั น้ จะส่ งผลเช่ น ไรในระยะยาวเมื่อ เวลาผ่ านไป (McArdle& Bell. 2000: 69; Leary.
2001: 296; Babbie. 2010: 107-110; ผ่ อ งพรรณ ตรัย มงคลกู ล ; และ สุ ภ าพ ฉั ต ราภรณ์ . 2553:
209; องอาจ นัยพัฒน์. 2554: 156)
5.1 รูปแบบของการวิ จยั แบบช่วงยาว
โคเฮนและแมนเนี่ยน (Cohen; & Manion.1994: 72) ได้จาแนกรูปแบบหรือ ประเภท
ของการวิจยั ช่วงยาวตามความนิยมในประเทศอังกฤษ ออกเป็ น 2 ประเภท คือ การศึกษาแบบ
แนวโน้ม (Trend Study) และการศึกษาแบบติดตามกลุ่มหรือกลุ่มเฉพาะ (Follow–up หรือ Cohort
study) ซึ่งการแบ่ งประเภทของการวิจ ยั ในลัก ษณะนี้ แตกต่ างจากการแบ่ งประเภทในประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึง่ แบบบี้ (Babbie. 2010: 107) แบ่งประเภทของการวิจยั ช่วงยาวออกเป็ น 3 ประเภท
คือ การศึก ษาแบบแนวโน้ ม (Trend Studies) การศึกษาแบบกลุ่ มเฉพาะ (Cohort Studies) และ
การศึกษาแบบองค์คณะ (Panel Studies) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การศึกษาแบบแนวโน้ม (Trend Studies)
เป็ นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภายในประชากรจากอดีตจนถึงปั จจุบนั หรือจาก
ปั จจุบนั ต่อเนื่องไปเป็ นระยะเวลาหนึ่ง โดยศึกษาถึงรูปแบบและทิศทางของความเปลีย่ นแปลง เพื่อ
คาดหมายแนวโน้ มที่จะเป็ นไปในอนาคต โดยอาศัยการศึกษาจากสภาพการณ์ ต่ างๆ เป็ นช่ว งๆ
ต่อเนื่องกัน นาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันทาให้ทราบอัต ราและทิศ ทางการเปลี่ยนแปลง จากนัน้ ก็
สามารถพยากรณ์สภาพหรือเหตุการณ์ทน่ี ่ าจะเกิดขึน้ ในอนาคตหรือในช่วงเวลาที่คาดไว้ (พวงรั ตน์
ทวีรตั น์. 2530: 58) การศึกษาแบบแนวโน้มบางครัง้ อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แบบภาคตัดขวางซ้า
(Repeated Cross-Section Design) เนื่องจากเป็ นแบบการวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะแบบแผนของการศึกษา
คล้ายคลึงกับแบบภาคตัดขวางที่ดาเนินการซ้าติดต่อกัน 2 ครัง้ หรือมากกว่า ตลอดช่วงเวลาที่สนใจ
แบบการวิจยั ระยะยาวประเภทนี้เหมาะสาหรับใช้เป็ นแบบสารวจติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ความคิดเห็น ความเชื่อหรือเจตคติทม่ี ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งของกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวนหลายกลุ่มที่
เลือกมาโดยวิธกี ารสุ่มจากประชากรกลุ่มเดียวกัน ณ หลายจุดเวลาตลอดช่วงศึกษาวิจ ัย การศึกษา
แนวโน้มเป็ นการศึกษาข้อมูลในตัวแปรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ต่อไปเป็ นระยะเวลา

62
หนึ่ ง เพื่อ ที่จะคาดหมายแนวโน้ ม ที่จะเป็ น ไปในอนาคตในตัว แปรเหล่ านัน้ ซึ่งจะเป็ น ข้อ มูล เชิง
พยากรณ์ทจ่ี ะช่วยตรวจสอบแนวโน้มทีจ่ ะเป็ นจริงในอนาคต โดยทัวไปนั
่ กวิจยั นิยมใช้แบบแนวโน้ม
ในการออกแบบการวิจ ยั เชิงส ารวจที่มุ่งเน้ น ศึก ษาการเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้น ระดับ มหภาคหรือ
ส่วนรวมกลุ่ม (Macro or individual level) และไม่เหมาะสมสาหรับใช้ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal relationship) (องอาจ นัยพัฒน์ . 2554: 181) การศึกษาแบบ
แนวโน้มนี้มปี ระโยชน์ในด้านการวางแผนอนาคต เช่น การวางแผนด้านประชากร การวางแผนด้าน
การศึกษา การวางแผนด้านแรงงาน เป็ นต้น (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล ; และ สุภาพ ฉัตราภรณ์ .
2553: 211)
การเก็บข้อ มูลเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ หรือ การศึกษาแล้วทาการวิเคราะห์เพื่อหา
แนวโน้ ม และพยากรณ์ เหตุการณ์ในอนาคต เป็ นวิธกี ารวิจยั เชิงพรรณนาอีกแบบหนึ่ง ซึ่งนักวิจยั
พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ซ้าๆกัน เพื่ออธิบายเหตุการณ์ ในปั จจุบนั และ
สภาพการณ์ต่างๆในอดีต หลังทาการเปรียบเทียบ ศึกษาการเพิม่ และทิศทางของการเปลีย่ นแปลง
แล้ว นักวิจยั จะพยายามพยากรณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึน้ ในอนาคต การศึกษาแบบนี้ จึงเป็ นการรวมเอา
วิธกี ารทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเทคนิคในการสารวจต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน
การวิเคราะห์แนวโน้มจึงมีขอบเขต และจุดมุ่งหมายกว้างขวาง ซึ่งการศึกษาบางเรื่องจึงพิจารณา
เฉพาะตัวแปรเพียงตัวเดียว บางเรื่องก็พจิ ารณาหลายตัวแปร เช่น อาจตัง้ คาถามว่าในภาวะที่ค่า
ครองชีพสูงขึน้ มีอตั ราการเกิด การตาย การแต่งงาน และหย่าร้างเพิม่ ขึน้ หรือไม่ ขนาดและชนิดของ
ชุม นุ ม จานวนอาชญากรรมมีอิท ธิพ ลต่ อ การขึ้น ลงทางธุ รกิจหรือ ไม่ ในกรณี ท่ีม ีห ลายตัว แปรจึง
จาเป็ นต้องหา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านัน้ ด้วย (อนันต์ ศรีโสภา. 2527: 92-93)
2. การศึกษาแบบกลุ่มเฉพาะ (Cohort Studies)
การวิจยั ชนิดนี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของกลุ่มบุคคลกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งในช่วงระยะเวลาต่างๆ กัน จัดเป็ นการวิจยั ที่ใช้แนวทางของการเปรียบเทียบข้อมูลในคน
กลุ่มเดียว (Within-subjects study) หรือมุ่งสารวจตรวจค้นพัฒนาการหรือการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
อย่างต่อเนื่องกับประชากรกลุ่มย่อยทีม่ จี านวนคงตัวและมีลกั ษณะเจาะจง (Specific Subpopulation)
หรือทีม่ กั เรียกในชื่อง่ายว่ากลุ่มร่วมรุน่ (Cohort) ซึง่ ตรงกับความสนใจของนักวิจยั อาทิ กลุ่มบุคคลที่
เกิดในปี เดียวกัน กลุ่มผูเ้ รียนหรือเกษียณอายุราชการในปี เดียวกัน หรือกลุ่มบุคคลผูม้ ปี ระสบการณ์
ชีว ิต ร่ว มกัน ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง ๆ ในขณะที่แ บบแนวโน้ ม เป็ นแบบการวิจ ยั ระยะยาวที่ศึก ษากับ
ประชากรที่ม ีล กั ษณะโดยทัว่ ไป ซึ่งมัก มีจานวนไม่ค งที่ ไม่ เจาะจงว่ าจะต้อ งเป็ น กลุ่ ม บุ ค คลที่ม ี
คุณ สมบัตหิ รือลักษณะเฉพาะร่วมกันตรงตามที่นักวิจยั สนใจศึกษา จุดเน้ นสาคัญของการนาแบบ
กลุ่มเฉพาะไปใช้ออกแบบการวิจยั เชิงสารวจมีลกั ษณะเช่นเดียวกับแบบแนวโน้ ม คือ การศึกษา
กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล่วงเวลา (Overtime) ณ ระดับส่วนรวมกลุ่ม มากกว่า
ระดับบุคคล ดังนัน้ ถ้าตรวจพบว่ามีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญเกิดขึน้ นั กวิจยั จะไม่สามารถ
ระบุ ไ ด้ ว่ า หน่ วยตั ว อย่ า งผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล รายใดที่ ม ี ส่ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ การเปลี่ ย นแป ลงดั ง กล่ า ว
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(องอาจ นัยพัฒ น์ . 2554:181-183) โดยที่การศึกษาติดตามกลุ่ ม อาจเป็ นเพียงการศึกษาเพื่อ ท า
ความเข้าใจลักษณะการเปลีย่ นแปลงของกลุ่มบุคคล หรืออาจจะเป็ นการพยายามตอบคาถามในเชิง
สาเหตุว่าผลของสภาพการณ์ หนึ่งๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่บุคคลนัน้ ๆ ได้รบั จะส่งผลเช่นไรในระยะยาว
การวิจยั ประเภทนี้ จงึ เหมาะส าหรับการศึกษาพัฒ นาการของคน เช่ น พัฒ นาการทางการศึกษา
พัฒนาการทางความคิด พัฒนาการทางพฤติกรรม จึงเป็ นงานวิจยั ที่พบบ่อยในสาขาจิตวิทยาและ
การศึกษา(ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล; และสุภาพ ฉัตราภรณ์. 2553: 211)
3. การศึกษาแบบองค์คณะ (Panel Studies)
เป็ นแบบการวิจยั ช่วงยาวที่มกี ารรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ณ จุดเวลาแตกต่างกัน
หลายครัง้ จากตัวอย่างกลุ่มเดิมทีเ่ ลือกมาจากประชากรเดียวกัน ซึง่ อาจมีลกั ษณะทัวไปหรื
่
อลักษณะ
เฉพาะเจาะจงก็ได้ ตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนในกลุ่มทีส่ ุ่มมาทาวิจยั นี้ นิยมเรียกว่า “องค์คณะบุคคล”
(Panel) ตามที่ พอล เฮช ลาซาฟี ลด์ (Paul H. Lazarsfeld) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกนั ใช้คานี้ครัง้
แรกเมื่อทาการวิจยั เรื่องอิทธิพลของการรับฟั งโฆษณาสินค้าทางวิทยุต่อการซื้อสินค้าของตัวอย่าง
บุคคลกลุ่มเดียวกัน แบบการวิจยั องค์ค ณะบุค คลนี้สามารถเอื้ออ านวยให้นักวิจยั สามารถสืบค้น
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการเปลี่ยนแปลงกับตัว แปรด้านต่ างๆ ที่วดั ค่ า ณ จุดเวลาต่ างกัน
(Across Time) แทนที่จะเป็ น แค่ เพียงความสัมพันธ์กับ ตัวแปรเหล่ านัน้ ที่ว ดั ค่ า ณ จุดเวลาเดีย ว
(One Point in Time) (องอาจ นัยพัฒน์ . 2554:183) ซึ่งพบว่าข้อดีของการศึกษาประเภทนี้คอื ผล
ของการวิจยั มีรายละเอียดบ่งชี้แบบแผนและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ โดยภาพรายกลุ่ม
และรายบุคคล อีกทัง้ ช่วยให้ทราบถึงปริมาณการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ว่ามีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรที่
ใช้ในการวิจยั ใดบ้าง ณ เวลาที่ต่างกัน นอกจากนัน้ ยังถือว่า เป็ นการศึกษาวิจยั ที่มคี วามไวหรือ มี
อานาจสูงต่อการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เนื่องจากค่าของตัว
แปรทีศ่ กึ ษาวิจยั มีการวัดและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงในระดับรายบุคคล
แบบการวิจยั ช่วงยาวทัง้ 3 ประเภทนี้ มีลกั ษณะค่อนข้างคล้ายคลึงกัน แต่มขี ้อ
แตกต่างอยู่ท่คี ุณ สมบัติหรือลักษณะของประชากรที่ศกึ ษาวิจยั และสภาพลักษณะและจานวนครัง้
ของการเลือ กตัว อย่างจากประชากรโดยวิธ ีก ารสุ่ ม โดยองอาจ นัย พัฒ น์ (2554: 183-184) ระบุ
ขัน้ ตอนของการวิจยั ช่วงยาวแต่ละประเภทไว้ดงั ตารางต่อไปนี้
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ตาราง 2 ขัน้ ตอนของการวิจยั ช่วงยาวแต่ละประเภท
ประเภท
การวิ จยั ช่วงยาว
แบบแนวโน้ม
แบบกลุ่มเฉพาะ
แบบองค์คณะ

ลักษณะ
ประชากร
Gp
Sp
Gp & Sp

วิ ธีเลือก
กลุ่มตัวอย่าง
R
R
R

จุดเวลาที่ทาการรวบรวมข้อมูล
O1
O2
O3
O4
On
S1
S2
S3
S4
Sn
S1
S2
S3
S4
Sn
S1
S1
S1
S1
S1

ตาราง 2 สัญลักษณ์แทนความหมาย ดังนี้
Gp
แทน
ประชากรทีม่ คี ุณสมบัตหิ รือลักษณะทัวไป
่ (มีจานวน
เปลีย่ นแปลงได้ตามธรรมชาติ)
Sp
แทน ประชากรทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจง (มีจานวนคงตัวตามจุด
เวลาทีท่ าการศึกษา)
R
แทน การเลือกกลุ่มตัวอย่างศึกษาวิจยั โดยการสุ่ม
S1 - S 4
แทน กลุ่มตัวอย่างวิจยั ที่ 1 ถึง 4
Sn
แทน กลุ่มตัวอย่างวิจยั ที่ n
O1 - O 4
แทน การรวบรวมข้อมูลครัง้ ที่ 1 ถึง 4
On
แทน การรวบรวมข้อมูลครัง้ ที่ n
จากตาราง 2 จะเห็นได้ว่าในการศึกษาแบบแนวโน้ม (Trend Study) มีวธิ กี ารดาเนินงาน
ศึกษาวิจยั โดยในการรวบรวมข้อมูลครัง้ ที่ 1 (O1) จะมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุ่ม (S1) ณ
จุดเวลาใดๆ จากผู้ให้ขอ้ มูลที่มาจากประชากรที่มลี กั ษณะทัวไป
่ ผู้วจิ ยั ทาการวัดค่าตัวแปรที่สนใจ
แล้วปล่อยให้กลุ่มตัวอย่างดาเนินชีวติ ประจาวันไปตามสภาพปกติเป็ นระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่มกี าร
เข้าไปแทรกแซง จากนัน้ ในการรวบรวมข้อ มูลครัง้ ต่ อมา (O2) ผู้วจิ ยั จะเลือกกลุ่มตัวอย่างมาจาก
ประชากรทัวไป
่ โดยใช้วธิ กี ารสุ่มด้วยจานวนเท่าเดิม (S2) ในครัง้ นี้อาจได้หน่ วยตัวอย่างซ้าหรือ ไม่
ซ้ากับหน่วยตัวอย่างเดิมก็ได้ แล้วจึงวัดค่าตัวแปรทีต่ อ้ งการสารวจครัง้ ที่ 2 โดยใช้ชุดคาถามเดียวกับ
ทีว่ ดั ค่าครัง้ แรก และดาเนินการเช่นนี้ไปเรือ่ ยๆ จนครบจานวนครัง้ ทีต่ ้องการศึกษา ซึง่ โดยปกตินิยม
วัดค่าตัวแปรที่สนใจกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูล ณ จุดเวลาที่มรี ะยะห่ างเท่ากัน เช่น ทุกๆ 1 สัปดาห์ 1
เดือน หรือ 1 ปี
ส าหรับ ในการศึก ษาแบบกลุ่ ม เฉพาะ (Cohort Study) มีว ิธ ีก ารด าเนิ น งานศึก ษาวิจ ัย
คล้ายคลึงกับแบบแนวโน้ ม แต่ต่างกันตรงการวิจยั ช่วงยาวแบบกลุ่มเฉพาะนี้ ประชากรกลุ่มย่อยที่
ศึกษาจะมีจานวนคงตัวและมีลกั ษณะเจาะจงหรือลักษณะเฉพาะร่วมกันตรงตามทีน่ ักวิจยั สนใจศึกษา
สาหรับขัน้ ตอนการดาเนินงานคือ ในการรวบรวมข้อมูลครัง้ ที่ 1 (O1) ผูว้ จิ ยั จะเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
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วิธกี ารสุ่ม (S1) มา ณ จุดเวลาใดๆ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลมาจากประชากรทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ผูว้ จิ ยั วัดค่าตัว
แปรทีต่ ้องการศึกษาแล้วปล่อยให้ตวั อย่างดาเนินชีวติ ประจาวันไปตามสภาพปกติเป็ นระยะเวลาหนึ่ง
โดยไม่มกี ารเข้าไปแทรกแซง จากนัน้ ในการรวบรวมข้อมูลครัง้ ที่ 2 (O2) ผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่มตัวอย่างมา
จากประชากรที่มลี กั ษณะเฉพาะ โดยใช้วธิ กี ารสุ่มด้วยจานวนเท่าเดิม (S2) ในครัง้ นี้อาจได้หน่ วย
ตัวอย่างซ้าหรือไม่ซ้ากับหน่วยตัวอย่างเดิมก็ได้ แล้ววัดค่าตัวแปรทีต่ ้องการสารวจครัง้ ที่ 2 โดยใช้ชุด
คาถามเดียวกับทีว่ ดั ค่าครัง้ แรก และดาเนินการเช่นนี้ไปเรือ่ ยๆ จนครบจานวนครัง้ ทีต่ อ้ งการศึกษา
ส่วนในการศึกษาแบบองค์คณะ (Panel Study) มีขนั ้ ตอนการศึกษาวิจยั คล้ายคลึงกับแบบ
แนวโน้มและแบบกลุ่มเฉพาะ เพียงแต่แบบองค์คณะวัดค่าตัวแปรทีต่ ้องการสนใจศึกษาจากตัวอย่าง
บุคคลในองค์คณะเดิม (S1) ในการวัดทุกครัง้ โดยมีวธิ กี ารดาเนินงานศึกษาวิจยั คือ ในการรวบรวม
ข้อมูลครัง้ ที่ 1 (O1) ผู้วจิ ยั เลือกกลุ่มตัวอย่างจานวนหนึ่งที่สุ่มมาจากประชากรทัวไปหรื
่
อประชากร
ย่อยที่ต้องการศึกษา (S1) ณ จุดเวลาใดๆ ผู้วจิ ยั วัดค่าตัวแปรที่ต้องการศึกษา แล้วปล่อยให้กลุ่ม
ตัวอย่างดาเนินชีวติ ประจาวันไปตามสภาพปกติเป็ นระยะเวลาหนึ่งโดยไม่มกี ารเข้าไปแทรกแซง
จากนัน้ ในการรวบรวมข้อมูลครัง้ ที่ 2 (O2) ผู้วจิ ยั วัดค่าตัวแปรที่ต้องการที่สนใจศึกษาจากตัวอย่าง
บุคคลในองค์คณะเดิม (S1) โดยใช้เครื่องมือและวิธกี ารเดียวกันกับที่วดั ค่าครัง้ แรก และดาเนินการ
เช่นนี้ไปเรือ่ ยๆ จนครบจานวนครัง้ ทีต่ อ้ งการสารวจตัวอย่าง
สาหรับการศึกษาในครัง้ นี้ถอื ว่าเป็ นการวิจยั ช่ วงยาวแบบองค์คณะ ที่ศกึ ษาเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรทีส่ นใจจากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นคนเดิมในการวัดทุกครัง้ นันก็
่ คอื เป็ นนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมทา
กิจกรรมนักศึกษาโดยเป็ นสมาชิกของชมรมหรือสโมสรที่ได้รบั การอนุ มตั จิ ดั ตัง้ ขึน้ จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อ บริการชุมชน สังคม บาเพ็ญหรือทา
ประโยชน์ ต่ อส่ วนรวม มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ สิ้นจานวน 4 ครัง้ เนื่องจากการศึกษาช่ว งยาว
ประเภทนี้มขี อ้ ดีคอื เป็ นการศึกษาวิจยั ทีม่ คี วามไวหรือ มีอานาจสูงต่อการตรวจพบการเปลี่ยนแปลง
อีกทัง้ ผลของการวิจยั มีรายละเอียดบ่งชีแ้ บบแผนและความสัมพันธ์ของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ณ
ช่วงเวลาต่างๆ จากการวัดและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงในระดับรายบุคคลนันเอง
่
5.2 วิ เคราะห์ข้อมูลในงานวิ จยั แบบช่วงยาว
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั แบบช่วงยาวนัน้ มีวธิ กี ารวิเคราะห์หลายวิธซี ง่ึ ขึน้ กับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั สาหรับการศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการ นัน่ คือเพื่อศึกษา
ลักษณะการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ของตัวแปรภายในกระบวนการอาสา และเพื่อศึกษาความสัมพัน ธ์
เชิงสาเหตุของตัวแปรในกระบวนการอาสา ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ ได้ใช้การวิเคราะห์แบบจาลอง
โค้งพัฒนาการที่มตี วั แปรแฝง (Latent growth curve model) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในเรื่องลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรและใช้การใช้การวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์ท่มี กี ารวัดเหลื่อม
เวลา (Cross lagged panel model) ในการตอบวัตถุประสงค์ท่เี กี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ โดยผูว้ จิ ยั จะนาเสนอรายละเอียดของการวิเคราะห์ดงั นี้
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5.2.1 แบบจาลองโค้งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝง (Latent growth curve model)
แนวคิด พื้น ฐานของการใช้แบบจาลองโค้งพัฒ นาการที่ม ีต ัว แปรแฝงในการวัด การ
เปลี่ยนแปลงระยะยาวมีรากฐานมาจากแนวคิดที่พฒ
ั นาโดยราโอ (Rao) และทูเกอร์ (Tuker) เมื่อ
ค.ศ. 1958 ในการศึกษาแบบแผนการเปลีย่ นแปลงรายบุคคล ต่อมามีนักวิจยั หลายท่านที่ให้แนวคิด
เพิ่ม เติม ในการพัฒ นาแบบจาลองนี้ เรื่อ ยมา ไม่ว่าจะเป็ น แมคอาร์เดิล (McArdle) และเอปสเตน
(Epstein) ในปี ค.ศ.1987เมเรดิท (Meredith) และทิซ ซัค (Tisak) ในปี 1990 จนได้พ ัฒ นามาถึง
แบบจาลองการวัดองค์ประกอบระยะยาวและแบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงในทีส่ ุด การที่
นัก วิจยั เรียกชื่อ โมเดลในการวิเคราะห์ว่า โมเดลโค้งพัฒ นาการ(Growth curve model) เนื่องจาก
โมเดลนี้ประกอบด้วยค่าพารามิเตอร์พ้นื ฐาน ซึ่งสามารถอธิบายลักษณะรูปแบบความแตกต่างของ
แต่ละบุคคลอย่างเป็ นระบบในการวัดการเปลีย่ นแปลงตลอดช่วงเวลา ซึง่ การเปลีย่ นแปลง (Growth)
อาจจะเป็ นทางบวกหรือลบก็ได้ และรูปร่างการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็ นเส้นตรง หรือเส้นโค้งก็ได้
(Growth curve)
แบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงนับเป็ นรูปแบบของการวัดการเปลีย่ นแปลงที่
นิยมใช้ในการศึก ษาการเปลี่ยนแปลงระยะยาวมากที่สุด ปั จจุบนั ได้มกี ารใช้แบบจาลองนี้ ในการ
วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงในหลายสาขาวิชา เนื่องจากลักษณะข้อดีหลายประการของแบบจาลองโค้ง
พัฒนาการที่มตี วั แปรแฝงนัน้ ได้แก่ ความสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ได้แม้กลุ่มตัวอย่างจะมี
น้อย ความสามารถประมาณค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อข้อมูลมีโครงสร้างที่ต่างกัน เช่น มีขอ้ มูล
ขาดหายหรือวัดไม่ครบสมบูรณ์ สามารถประมาณค่าได้แม้แบบแผนพัฒนาการจะเป็ นเส้นตรงหรือไม่
เป็ นเส้นตรงก็ตาม ประมาณค่าอัตราการเปลีย่ นแปลงเป็ นรายหน่ วยและรายกลุ่มได้ ข้อมูลมีลกั ษณะ
เป็ นโครงสร้า งเชิง เวลา (Time structured data) มีก ารน าความคลาดเคลื่อ นในการวัด มาร่ว ม
วิเคราะห์ รวมทัง้ แบบข้อดีในเรื่องความยืดหยุ่น (Flexible) ของแบบจาลองทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นให้
เหมาะสมกับโค้งพัฒนาการรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนัน้ การประมาณค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงจาก
การวัดที่มากกว่า 2 ครัง้ ได้ ทาให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับการวัดการเปลี่ยนแปลงมากยิง่ ขึน้ จึงเห็น
พัฒ นาการของแต่ ล ะบุ ค คลตามแบบแผนการเปลี่ย นแปลงหรือ กระบวนการของพัฒ นาการ
(Developmental process) อัน เกิด จากข้อ มู ล ระยะยาว (Longitudinal data (มนต์ ทิว า ไชยแก้ ว .
2542: 2; ศศิวมิ ล อมตชีวนิ . 2546: 3; สุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจติ รวรรณา; และ รัชนีกูล ภิญโญ
ภานุวฒ
ั น์. 2552: 265; จารุณี แซ่ตงั ้ . 2554: 112)
แนวคิดแบบจาลองนี้คอื คะแนนการวัดแต่ละครัง้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ
คะแนนเริม่ ต้นในการวัดครัง้ แรก (Latent initial หรือ Intercept) อัต ราพัฒ นาการ (Latent growth
rate หรือ Slope) และความคลาดเคลื่อนในการวัด (Error) โดยที่คะแนนเริม่ ต้นในการวัดครัง้ แรก
และอัตราพัฒนาการจะเป็ นองค์ประกอบร่วมหรือตัวแปรแฝงของคะแนนการวัดทุกครัง้ ส่วนคะแนน
ความคลาดเคลื่อ นในการวัดเป็ นองค์ป ระกอบเฉพาะของการวัดแต่ ล ะครัง้ โดย มีส มการเท่ ากับ
จานวนครัง้ ทีม่ กี ารวัดซ้า เช่น ถ้ามีการวัด 4 ครัง้ ก็จะมี 4 สมการ และผลการวิเคราะห์จะทาให้ทราบ
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ค่าเฉลีย่ และความแปรปรวนของคะแนนเริม่ ต้น (Mean and variance intercept ) ค่าเฉลีย่ และความ
แปรปรวนของอัต ราพัฒ นาการ (Mean and variance slope) และความสัม พัน ธ์ระหว่างคะแนน
เริม่ ต้นกับอัตราการพัฒนา (covariance of intercepts and slopes) ลักษณะพืน้ ฐานของแบบจาลอง
โค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงปรากฏดังภาพต่อไปนี้
cov
Var Di

Intercept

i

Mean i

1

1

Var DS

Slope
1

1

0

1 2

Mean S
3

Y1

Y2

Y3

Y4

e1

e2

e3

e4

ภาพประกอบ 1 ลักษณะพืน้ ฐานแบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงทีม่ แี บบแผนเชิงเส้นตรง
ภาพประกอบ 1 สัญลักษณ์แทนค่าต่างๆ ดังนี้
Y(t)
แทน ตัวแปรสังเกตทีไ่ ด้จากการวัดครัง้ ที่ 1 ถึงครัง้ ที่ t
Intercept แทน ตัวแปรแฝงทีเ่ ป็ นระดับคะแนนเริม่ ต้น (Intercept)
Slope
แทน ตัวแปรแฝงความชัน หรือการเปลีย่ นแปลง (Slope)
e(t)
แทน ตัวแปรแฝงความคลาดเคลื่อนสุ่มในการวัดครัง้ ที่ 1 ถึงครัง้ ที่ t
Mean 𝜇 i แทน ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรแฝงคะแนนเริม่ ต้น (Intercept mean)
Mean 𝜇 S แทน ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรแฝงความชัน หรือการเปลีย่ นแปลง
(Slope mean)
Var Di แทน ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงคะแนนเริม่ ต้น (Intercept
variance)
Var DS แทน ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงความชัน หรือการเปลีย่ นแปลง
(Slope variance)
Cov
แทน ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรแฝงคะแนนเริม่ ต้น และตัว
แป รแฝงความชั น ห รื อ การเป ลี่ ย น แป ล ง (Covariance of
intercepts and slopes)
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ทัง้ นี้ในการวิเคราะห์ผู้วจิ ยั จะต้องกาหนดค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เพื่อแสดงถึงสมมติฐาน
แบบแผนในการพัฒนาและเวลาในการวัด ซึ่งประกอบด้วยการกาหนดค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
คะแนนเริม่ ต้นในการวัดครัง้ แรก (Intercept) และการเปลี่ยนแปลง (Slope) โดยที่การกาหนดค่ า
น้ าหนักองค์ประกอบของคะแนนเริม่ ต้นในการวัดครัง้ แรก (Intercept) จะบอกถึงค่าเริม่ ต้นในการวัด
ตัวแปรครัง้ แรก ซึ่งจะเป็ นค่าคงที่เท่า กันในทุกการวัดไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง กาหนดให้ค่าน้ าหนัก
(Factor loading) มีค่าเท่ากับ 1 ในทุกการวัด ดังเช่นในภาพประกอบ 2กาหนดค่าเป็ น 1,1,1,1 ส่วน
การกาหนดค่าน้าหนักองค์ประกอบของการเปลีย่ นแปลง (Slope) ถูกกาหนดตามลักษณะรูปร่างของ
การพัฒ นา (Aspect of growth) และระยะเวลาในการวัด ในแต่ ล ะครัง้ จากการวัด ครัง้ แรก ซึ่ง
ระยะห่างของการวัดในการแต่ละครัง้ จะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ตัวอย่างเช่น ลักษณะรูปร่างการ
เปลี่ย นแปลงเป็ น เส้น ตรง และมีระยะห่ า งของการวัด แต่ ล ะครัง้ เป็ น หนึ่ ง หน่ ว ยเวลาเท่ ากัน จึง
ก าหนดค่ าน้ าหนัก องค์ป ระกอบเส้น ตรงจากการเปลี่ยนแปลงมายัง Y1 ถึง Y4 เป็ น 0, 1, 2, 3
ตามลาดับ โดยกาหนดให้ค่าน้ าหนักการวัดครัง้ แรก เป็ น 0 เนื่องจากเป็ นเวลาเริม่ ต้นยังไม่มกี าร
เปลี่ยนแปลง นัน่ คือในแบบจาลองที่มแี บบแผนเชิงเส้นตรงจะกาหนดให้น้ าหนักองค์ประกอบของ
คะแนนเริม่ ต้นในการวัดครัง้ แรก เป็ น 1, 1, 1, 1 ส่วน น้าหนักองค์ประกอบของการเปลีย่ นแปลงเป็ น
0, 1, 2, 3
ส่วนแบบจาลองทีม่ ลี กั ษณะรูปร่างการเปลีย่ นแปลงเป็ นเส้นตรง แต่มรี ะยะห่างของการวัด
แต่ละครัง้ ไม่เท่ากัน เช่นมีการวัดครัง้ แรก ในปี พ.ศ. 2550 หลังจากนัน้ เก็บข้อมูลในครัง้ ถัดมาห่าง
จากครัง้ แรก 2 ปี 6 ปี และ 7 ปี ตามล าดับ จึงมีก ารก าหนดค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบของการ
เปลีย่ นแปลงเป็ น 0, 2, 6, 7 นัน่ คือแบบจาลองทีม่ แี บบแผนเชิงเส้นตรงแต่มรี ะยะห่างของการวัดไม่
เท่ากันจะกาหนดให้น้ าหนักองค์ประกอบของคะแนนเริม่ ต้นในการวัดครัง้ แรก เป็ น 1, 1, 1, 1 ส่วน
น้ าหนัก องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงเป็ น 0, 2, 6, 7 และส าหรับ กรณี ท่ีแบบจาลองไม่เป็ น
เส้นตรงจะใช้วธิ กี ารเพิม่ น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) เช่น กรณีแบบแผนการเปลีย่ นแปลง
เป็ น เส้น โค้ง (Quadratic) ต้ อ งเพิ่ม ค่ าเริม่ ต้น อิท ธิพ ลของการเปลี่ย นแปลงเป็ น 2 เท่ า ดังนั น้ ค่ า
น้าหนักองค์ประกอบของอัตราการเปลีย่ นแปลงเป็ นเส้นโค้ง จึงเป็ น 0,1,4,9 ตามลาดับ
สมการของแบบจาลองโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝงนัน้ คือ
Yti = λ1t η1 + λ2t η2 + εti
หรือก็คอื คะแนนการวัดt = (น้ าหนักองค์ประกอบของคะแนนเริม่ ต้นในการวัดครัง้ แรก
x คะแนนเริ่ม ต้ น ในการวัด ครัง้ แรก) + (น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบของการเปลี่ย นแปลง x การ
เปลีย่ นแปลง) + ความคลาดเคลื่อนt
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เมือ่

Yti คือ คะแนนในการวัดครัง้ ที่ t
λ1t คือ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของคะแนนเริม่ ต้นการวัด (Intercept factor
loading)
λ2t คือ ค่าน้าหนักองค์ประกอบของอัตราการเปลีย่ นแปลง (Slope factor
loading)
โดยสมการจะมีจานวนเท่ากับจานวนครัง้ ในการวัด เช่น ภาพประกอบ 2 มีการวัดซ้า
4 ครัง้ จึงมีสมการ 4 สมการ ดังนี้
Time1 = 1x intercept + (0 x slope) + E1
Time2 = 1x intercept + (1 x slope) + E2
Time3 = 1x intercept + (2 x slope) + E3
Time4 = 1x intercept + (3 x slope) + E4
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับแบบจาลองโค้งพัฒนาการที่มีตวั แปรแฝง
นงลักษณ์ วิรชั ชัย; และรุ่งนภา ตัง้ จิตรเจริญกุล (2551) ศึกษาการวิเคราะห์การ
เปลีย่ นแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย โดยกาหนดคุณธรรมจริยธรรมทีค่ วรเฝ้ าระวัง จานวน 7
ตั ว ได้ แ ก่ ความซื่ อ สั ต ย์ ความมี ส ติ ส ั ม ปชั ญ ญ ะ ความรับ ผิ ด ชอบ ความยุ ติ ธ รรม ความ
ขยันหมันเพี
่ ยร ความมีวนิ ัยและความอดทน กลุ่ มตัวอย่างจานวน 5,250 คน จาก 15 กลุ่มสาขา
อาชีพ ใน 4 ภาคของประเทศไทย เก็บ รวบรวมข้อ มูล 5 ช่ ว งเวลา ห่ างกัน ช่ ว งเวลาละ 3 เดือ น
ผลการวิจยั ในส่วนของการวิเคราะห์เพื่อศึกษาพัฒนาการและแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรม
จริยธรรมทีค่ วรเฝ้ าระวังนัน้ ผลการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตวั แปรแฝง (Latent growth
curve model) เพื่อศึกษาพัฒนาการและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้ าระวัง
ของคนไทยตามตัว บ่ งชี้ท งั ้ 7 พบว่ า อัต ราพัฒ นาการ 4 ช่ ว งเวลา จากการวัด 5 ครัง้ เพิ่ม ขึ้น มี
แนวโน้มเป็ นเส้นตรง โดยมีอตั ราการเปลีย่ นแปลงของทุ กกลุ่มอาชีพในช่วงแรกมีค่าระหว่าง 0.2500.448 ในช่วงทีส่ องมีค่าระหว่าง 0.500-0.812 ในช่วงทีส่ ามมีค่าระหว่าง 0.750-1.174 และในช่วงทีส่ ่ี
อันเป็ นช่ วงสุ ดท้ายมีค่ าระหว่าง 1.000-1.412 สรุปได้ว่าลักษณะการเปลี่ย นแปลงเพิ่ม ขึ้นช่ว งละ
ประมาณ 0.320-0.500 คิด เป็ น ร้อ ยละ 8.00-12.00 แสดงถึงลัก ษณะแนวโน้ ม การเปลี่ย นแปลงมี
แนวโน้มเป็ นเส้นตรง และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มทีม่ รี ะดับการเริม่ ต้นสูงและมีอตั รา
การพัฒนาการสูงทีส่ ุดคือ กลุ่มพระสงฆ์/นักบวช/ผูน้ าศาสนา รองลงมาคือกลุ่มทหาร/ตารวจ แพทย์/
เภสัชกร/พยาบาล/ ทนาย/อัยการ/ผู้พิพ ากษา/พัศ ดี นักบัญ ชี/ผู้ต รวจบัญ ชี ครูอ าจารย์ วิศ วกร/
สถาปนิ ก ส่ ว นกลุ่ ม ที่ ม ีอ ั ต ราการพั ฒ นาการค่ อ นข้ า งต่ าคื อ กลุ่ ม นั ก เรีย น/นิ ส ิ ต /นั ก ศึ ก ษา
กลุ่มกรรมกร/ผู้ใช้แรงงาน/ลูกจ้าง กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มคนว่างงาน จึงถือว่ากลุ่มดังกล่าวเป็ น
กลุ่มเสีย่ ง
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ก้อง ไชยณรงค์ (2552) ศึกษาผลของการพัฒนาภาวะผู้นาเต็มรูปและทักษะผูน้ าใน
รูปโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงอันเป็ นผลจากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้นา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นนักเรียนนายร้อยจานวน 444 คน และสัมภาษณ์
เพิม่ เติมในกลุ่มนายทหารสัญญาบัตรและผู้รบั ผิดชอบจัดการเรียนสอน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
บรรยาย สถิตอิ นุมารโดยการวิเคราะห์ความต่างข้อมูล การวิเคราะห์ความแปรปรวนทัง้ แบบพหุนาม
และวัดซ้า การวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการที่มตี วั แปรแฝง การวิเคราะห์โมเดลสหสัมพันธ์ข้ามเหลื่อ มเวลา และวิเคราะห์ก ารสัม ภาษณ์ เพิ่ม เติม โดยใช้ก ารวิเคราะห์เนื้ อ หาของหลัก สูต ร ผล
การศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ ภาวะผู้นาแบบปล่อยตามสบายและทักษะผู้นามี
ลักษณะพัฒนาการเป็ นโมเดลพัฒนาการความแปรปรวนคลาดเคลื่อนไม่เท่ากัน ส่วนภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปลี่ยนมีลกั ษณะพัฒนาการเป็ นโมเดลพัฒนาการเส้นตรง ภาวะผู้นาเต็มรูปมีตวั แปรการสร้าง
แรงจูงใจที่เป็ น พลังบันดาลใจ คุ ณ ลักษณะการมีอิท ธิพ ลอย่างมีอุ ดมการณ์ และพฤติกรรมการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ส่วนทักษะผูน้ ามีตวั แปรทักษะทางเทคนิคมนุษยสัมพันธ์และทักษะการคิด
วิเคราะห์เป็ นตัวแปรที่ม ีน้ าหนักองค์ประกอบสาคัญ สูงสุด 2) ผลการวิเคราะห์หลักสูตรเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นาเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยภาวะผู้นาเต็มรูปและทักษะผู้นามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึน้ แบบเส้นตรง โดยมีคะแนนครัง้ ที่ 2, 4, 6 และ 8 อันเป็ นการวัดในช่วงปลายภาคการศึกษา
สูงกว่าในการวัดครัง้ ที่ 1, 3, 5 และ 7 อันเป็ นการวัดต้นภาคการศึกษา 3) อิทธิพลของภาวะผูน้ าเต็ม
รูปและทักษะผูน้ าจากการวัดกลุ่มตัวอย่าง ผลการวัดช่วงต้นมีอทิ ธิพลต่อการวัดช่วงต่อไปและขนาด
อิทธิพลของการวัดแต่ละช่วงแตกต่างกันโดยอิทธิพลการวัดช่วงปี ท่ี 1-2 สูงกว่าปี ท่ี 2-3 และปี ท่ี 3-4
รุจพิ ชั ญ์ อรุววี ฒ
ั นานนท์ (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ของพัฒนาการระหว่างการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์และอัตมโนทัศน์ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลายจังหวัดสกลนคร โดยทาการเก็บข้อมูลระยะยาวจานวน 3 ครัง้ แต่ละครัง้ มีระยะห่างกัน 1 เดือน
จากกลุ่ ม ตัว อย่ างจ านวน 961 คน จาก 17 โรงเรีย น ผลวิจ ยั โดยสรุป พบว่ า ความสัม พัน ธ์ข อง
พัฒนาการระหว่างการให้เหตุ ผลทางคณิ ตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ และอัต มโนทัศน์ จากเส้น
พัฒนาการตลอดช่วงการรวบรวมข้อมูลพัฒนาการของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์มรี ะดับของค่า
เริม่ ต้นและอัตราพัฒนาการมากทีส่ ุด ส่วนเส้นพัฒนาการของแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์อยู่ในระดับสูงกว่า
เส้นพัฒนาการของอัตมโนทัศน์ตลอดช่วงของการวัด แต่ในระยะหลังของการวัดเส้นพัฒนาการของ
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์และอัตมโนทัศน์มคี วามใกล้เคียงกันมากยิง่ ขึน้ กว่าในระยะแรก
5.2.2 แบบจ าลองความสัม พัน ธ์ ข องตัว แปรที่ มี ก ารวัด เหลื่ อ มเวลา (Crosslagged panel model)
แบบจาลองความสัมพัน ธ์ของตัว แปรที่มกี ารวัดเหลื่อ มเวลานี้เ ป็ น รูป แบบของ
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรตัง้ แต่ 2 ตัวแปรขึน้ ไป โดยทาการวัดซ้าในตัวแปร
เดิม กับ กลุ่ ม ตัว อย่ างหน่ ว ยเดิม เมื่อ เวลาผ่ านไป (Panel data) โดยมีธ รรมชาติข้อ มูล เป็ น แบบ
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เรียงลาดับตามระยะเวลาทัง้ นี้เพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับลาดับของความเป็ นสาเหตุ ทัง้ นี้การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มกี ารวัดเหลื่อมเวลาวิเคราะห์ได้หลายวิธ ี เช่น วิเคราะห์โดยการหาค่า
สหสัมพันธ์ วิเคราะโดยการเปรียบเทียบแบบจาลอง เป็ นต้น โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีม่ กี ารวัดแบบเหลื่อมเวลาโดยการหาค่าสหสัมพันธ์ดงั นี้
ใน ก ารวิ เ ค ราะห์ โด ยCross-lagged model ห รื อ ที่ รู้ จ ั ก กั น ใน ชื่ อ Simplex models,
Autoregressive models, Conditional model และ Transition models นัน้ นิยามลักษณะของโมเดล
ประเภทนี้ ค ือ การประมาณค่ าในขัน้ ตอนเดีย ว (Single step) มากกว่ า ที่จ ะแยกเป็ น ชุ ด ของการ
ถดถอย เป็ นวิธ ีก ารศึก ษาแบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรโดยขจัดความสัม พันธ์เทีย ม
(Spuriouness correlation) เพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ทแ่ี ท้จริงระหว่างตัวแปร ซึง่ มีขอ้ ตกลงเบือ้ งต้นว่า
ลัก ษณะของโมเดลมีค วามคงที่ (Stationary) และมีค วามสอดคล้ อ ง (Synchronicity) จะท าให้
สามารถสรุปความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้อย่างชัดเจน ความสัมพันธ์ท่เี กิดขึน้ มีทงั ้ หมด 3 แบบ คือ 1)
Test-retest correlations หมายถึง ความเชื่อ ถือ ได้ข องผลการวัด ของตัว แปรในสองช่ ว งเวลา 2)
Synchronous correlations หมายถึ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปร 2 ตัว ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง 3)
Cross-lagged correlations หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผลการวัดตัวแปรตัวทีห่ นึ่งในช่วงเวลาที่
หนึ่งกับผลการวัดตัวแปรทีส่ องในช่วงเวลาทีส่ อง และความสัมพันธ์ระหว่างผลการวัดตัวแปรทีส่ องใน
ช่วงเวลาที่หนึ่งกับผลการวัดตัวแปรที่หนึ่งในช่วงเวลาที่สอง (Kenny, 1975; Berrington; Smithr; &
Sturgis. 2006: 21; citing Twisk. 2003) ดังภาพประกอบ 2
A1

rA1A2
rB1A2

rA1B1
B1

A2

rA2B2

rA1B2
rB1B2

B2

ภาพประกอบ 2 ตัวอย่างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรทีม่ กี ารวัดเหลื่อมเวลา
จากภาพประกอบ 2 มีตวั แปรสองตัวคือตัวแปร A และตัวแปร B โดยที่ม ี A เป็ นตัวแปร
เหตุ B เป็ นตัวแปรผล มีการรวบรวมข้อมูล 2 ครัง้ ได้เป็ นตัวแปร A1, A2, B1 และ B2 โดยที่ความ
เชื่อถือได้ของผลการวัดของตัวแปรในสองช่วงเวลาหรือความคงที่ระหว่างช่วงเวลาการวัด (Testretest correlations) หรือที่เรียกว่า Autocorrelation หรือคือค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่แสดงถึง
ความคงทีร่ ะหว่างช่วงเวลาการวัด ได้แก่ค่า rA1A2 และ rB1B2 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว
ในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเป็ นการตรวจสอบสหสัมพันธ์สอดคล้อง (Synchronous correlations) ได้แก่ ค่า
rA1B1 และ rA2B2 และความสัมพันธ์แ บบเหลื่อมเวลา (Cross-lagged correlations) ได้แก่ ค่ า rA1B2
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และ rB1A2 ผลการวิเคราะห์ควรจะต้องได้ Autocorrelation ทีม่ นี ัยสาคัญทางสถิตเิ พื่อแสดงความคงที่
ในการวัด และได้สหสัมพันธ์สอดคล้องเพื่อแสดงความคงที่ของขนาดและทิศทางความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุในขณะทีค่ วามสัมพันธ์แบบเหลื่อมเวลาจะแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุทน่ี กั วิจยั ต้องการศึกษา
โดยที่ค่ าสหสัมพันธ์ rA1B2 ที่ได้ต้องมีค่ ามากกว่าค่า rB1A2 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติจงึ จะเป็ นการ
แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองตัวมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบเหลื่อมเวลานัน่ คือ A1 เป็ นตัวแปรเชิงเหตุท่ี
วัด ในครัง้ ก่ อ นส่ ง ผลต่ อ B2 ซึ่ง เป็ นตัว แปรเชิง ผลที่ว ัด ในครัง้ ถัด มา (Kenny,1975; Berrington;
Smithr; & Sturgis. 2006: 21; citing Twisk. 2003)
และส าหรับ การวิเคราะห์ต ัว แปรที่ม ีก ารวัด แบบเหลื่อ มเวลาด้ว ยวิธ ีก ารเปรีย บเทีย บ
แบบจาลอง (Grunberg; et al. 2006) จะเป็ นการเปรียบเทียบแบบจาลองพืน้ ฐาน (Baseline model)
กับแบบจาลองอื่นๆ (Alternatives models) โดยแบบจาลองพืน้ ฐาน (Stability model หรือ Baseline
model) คือ แบบจาลองที่มเี ฉพาะเส้น Stability หรือเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ขา้ มช่วงเวลาของตัว
แปรตัว เดีย วกัน ส่ ว นแบบจ าลองอื่น ๆ ที่น ามาเปรีย บเที ย บได้ แ ก่ 1) แบบจ าลองมาตรฐาน
(Standard model) คือ แบบจาลองที่มเี ส้นความสัมพันธ์เหลื่อมเวลาในลักษณะลง (Down) ซึ่งคือ
ความสัมพันธ์ทต่ี วั แปรสาเหตุทว่ี ดั ในช่วงเวลาก่อนส่งผลต่อตัวแปรผลทีว่ ดั ในช่วงเวลาหลัง และรวม
กับ เส้นความสัมพันธ์แบบStability 2) แบบจาลองย้อนกลับ (Reverse model) คือ แบบจาลองที่ม ี
เส้นความสัมพันธ์เหลื่อมเวลาในลักษณะขึน้ (Up) ซึ่งคือความสัมพันธ์ท่ตี วั แปรผลที่วดั ในช่วงเวลา
ก่ อ นส่ ง ผลต่ อ ตัว แปรเหตุ ท่ีว ัด ในช่ ว งเวลาหลัง และรวมกับ เส้น ความสัม พัน ธ์แ บบStability 3)
แบบจาลองซึ่งกันและกัน (Reciprocal model) คือ แบบจาลองที่มเี ส้นความสัมพันธ์เหลื่อมเวลาใน
ลักษณะทัง้ ลงและขึน้ และรวมกับเส้นความสัมพันธ์แบบ Stability และ 4) แบบจาลองทีด่ ที ส่ี ุด (Best
model) คือ แบบจาลองที่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และนาเอาเส้นอิทธิพลของตัวแปร
สังเกตทีไ่ ม่มนี ัยสาคัญออกไป เพื่อให้แบบจาลองมีความประหยัด (Parsimonious) และในการศึกษา
ครัง้ นี้จะใช้การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบแบบจาลองเนื่องจากความเหมาะสมที่เกี่ยวกับจานวน
ครัง้ ของการวัดและจานวนตัวแปร โดยรายละเอียดของแต่ละแบบจาลองที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
ปรากฏตามภาพต่อไปนี้
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ภาพประกอบ 3 แบบจาลองพืน้ ฐาน (Stability หรือ Baseline model)
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ภาพประกอบ 4 แบบจาลองมาตรฐาน (Standard model)
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ภาพประกอบ 5 แบบจาลองย้อนกลับ (Reverse model)
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ภาพประกอบ 6 แบบจาลองซึง่ กันและกัน (Reciprocal model)
งานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้องกับการวิ เคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ มีการ
วัดเหลื่อมเวลา
ในงานวิจยั ของชวนชัย เชือ้ สาธุชน (2553) ศึกษาถึงปั จจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวกับ
การใฝ่ เรียนรู้คู่ค วามดีของนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ใช้ แบบแผนการวิจยั ข้ามกลุ่ ม แบบทิ้ง
ช่วงเวลา (Cross-lagged panel design) กับนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1-3 เก็บข้อมูลซ้า 2 ครัง้ ระยะห่างกัน 1
ปี ได้ผลการวิจยั ในส่วนของการอธิบายความเป็ นสาเหตุพบว่าค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบ Crosslagged ระหว่างตัวแปรในกลุ่มลัก ษณะสถานการณ์ ใฝ่ เรียนรู้ จิตลักษณะเดิมและจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ใฝ่ เรียนรูข้ องการวัดครัง้ ที่ 1 กับพฤติกรรมใฝ่ เรียนรูข้ องการวัดครัง้ ที่ 2 มีค่าเท่ากับ .39
และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบ Cross-lagged ระหว่างพฤติกรรมใฝ่ เรียนรูข้ องการวัดครัง้ ที่ 1
กับตัวแปรในกลุ่มสถานการณ์ใฝ่ เรียนรู้ จิตลักษณะเดิมและจิตลักษณะตามสถานการณ์ใฝ่ เ รียนรูข้ อง
การวัดครัง้ ที่ 2 มีค่าเท่ากับ .39 นัน่ คือ ตัวแปรในกลุ่มลักษณะสถาการณ์ใฝ่ เรียนรู้ จิตลักษณะเดิม
และจิต ลัก ษณะตามสถานการณ์ ใฝ่ เรีย นรู้ส่ งผลต่ อ พฤติก รรมใฝ่ เรีย นรู้ข องนัก ศึก ษาอย่า งไม่ ม ี
นัยสาคัญทางสถิติ แต่เมีอ่ พิจารณารายตัวแปรพบว่า ความมุ่งมันในการศึ
่
กษาส่งผลต่อพฤติกรรม
ตัง้ ใจเรียนของนักศึกษาอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ และนอกจากนัน้ ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบ
Cross-lagged ระหว่างตัวแปรในกลุ่มลักษณะสถานการณ์การเป็ นคนดี กลุ่มจิตลักษณะเดิมและกลุ่ม
จิตลักษณะตามสถานการณ์การเป็ นคนดีของการวัดครัง้ ที่ 1 กับพฤติกรรมการเป็ นคนดีของการวัด
ครัง้ ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.44 และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบ Cross-lagged ระหว่างพฤติกรรมการ
เป็ นคนดีของการวัดครัง้ ที่ 1 กับตัวแปรในกลุ่มลักษณะสถานการณ์การเป็ นคนดี กลุ่มจิตลักษณะเดิม
และกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์การเป็ นคนดีของการวัดครัง้ ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.45 นัน่ คือ ตัว
แปรในกลุ่ ม ลัก ษณะสถานการณ์ ก ารเป็ นคนดี กลุ่ ม จิต ลัก ษณะเดิม และกลุ่ ม จิต ลัก ษณะตาม
สถานการณ์ ก ารเป็ น คนดีส่ งผลต่ อ พฤติก รรมการเป็ น คนดีอ ย่างไม่ม ีนัย สาคัญ ทางสถิติ แต่ เมื่อ
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พิจารณาเป็ นรายตัวแปรพบว่า เอกลักษณ์แห่งอีโก้ส่งผลต่อพฤติกรรมยึดหลักสัจจะอย่างมีนยั สาคัญ
ต่างสถิติ
รานี วณิชย์เศรษฐ์ (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาที่ส่งผลต่อ
เจตคติต่ อ วิชาชีพ ครูข องนัก ศึก ษาต่ างชัน้ ปี โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์ว ิจยั ย่อ ยเฉพาะคือ 1) วิเคราะห์
อิท ธิพ ลของตัว แปรความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างอาจารย์กับ นั ก ศึก ษาในช่ ว งเวลาก่ อ นที่ม ีต่ อ ตัว แปร
ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาในช่วงเวลาต่อไป และวิเคราะห์อทิ ธิพลของตัวแปรเจตคติ
ต่ อ วิช าชีพ ครูข องนัก ศึก ษาในช่ว งเวลาก่ อ นที่มตี ่ อ ตัว แปรเจตคติต่ อ วิชาชีพ ครูของนัก ศึ ก ษาใน
ช่วงเวลาต่อไป 2) วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
กับนักศึกษากับตัวแปรเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาใน 4 ช่วงเวลาที่วดั 3) วิเคราะห์อทิ ธิพล
ของตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาในช่วงเวลาก่อนทีม่ ตี ่อตัวแปรเจตคติต่ออาชีพ
ครูในช่วงเวลาถัดไป และอิทธิพ ลของตัวแปรเจตคติต่อ วิชาชีพครูในช่วงเวลาก่อนที่มตี ่อ ตัวแปร
ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาในช่วงเวลาถัดไป โดยใช้ฐานข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากงานวิจยั
ของสมเกียรติ ทานอก (2552) ทีร่ วบรวมจากการวัด 4 ครัง้ จานวนกลุ่มตัวอย่าง 1,876 คน จากการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน ผลการวิจยั สรุปได้ว่าโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับ
นัก ศึก ษาที่ส่ งผลต่ อ เจตคติต่ อ วิชาชีพ ครูข องนัก ศึก ษามีค วามสอดคล้อ งกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิง
ประจัก ษ์ โดยมีค่ าดัชนีค วามสอดคล้อ งกลมกลืน 2= 5.748, df=11, p=0.890, RMSEA= 0.000,
CFI= 1.000, GFI= 0.999 และ AGFI= 0.997 ตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาใน
ครัง้ ก่ อ นส่ งผลต่ อ ตัว แปรความสัม พัน ธ์ระหว่างอาจารย์กับ นัก ศึก ษาในครัง้ ต่ อ ไปอยู่ในระดับ สูง
(0.747-0.850) และมีอทิ ธิพลทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และตัวแปรเจตคติต่อวิชาชีพครูใน
ครัง้ ก่ อ นส่ งผลต่ อ ตัว แปรเจตคติต่ อ วิช าชีพ ครูในครัง้ ต่ อ ไปอยู่ในระดับ สูง (0.769-0.912) และมี
อิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความสัมพันธ์อาจารย์กบั
นักศึกษากับตัวแปรเจตคติต่อวิชาชีพครูในการวัดทุกครัง้ มีความสัมพันธ์ท างบวกในระดับต่ าถึงปาน
กลาง (0.141-0.546) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ตัวแปรเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาในช่วงเวลา
ก่ อ นส่ ง ผลต่ อ ตัว แปรความสัม พัน ธ์ระหว่า งอาจารย์กับ นั ก ศึก ษาในช่ ว งเวลาต่ อ ไปและตัว แปร
ความสัม พัน ธ์ระหว่างอาจารย์ก ับ นักศึกษาส่ งผลต่ อ เนื่ อ งไปยังตัว แปรเจตคติ ต่ อ วิชาชีพ ครูของ
นักศึกษาในช่วงเวลาต่อไป

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ในการศึก ษารูปแบบของการทากิจกรรมอาสาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ใช้แนวคิดกระบวนการอาสา
(Volunteer process model: VPM) ของชไนเดอร์และโอโมโต (Snyder; & Omoto. 2008) ซึ่งเป็ น
แนวคิดที่มกี ารระบุถงึ ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรม ตลอดจนคานึงถึงบริบททางองค์กรและ
ทางสังคมที่แวดล้อมการอาสาสมัคร ในหลายระดับการวิเคราะห์ ทัง้ การวิเคราะห์ในระดับบุคคล
ระดับกลุ่ม ระดับองค์กร และระดับสังคม ซึง่ กระบวนการนี้จะเกิดขึน้ ตามช่วงเวลา ตามแบบจาลองนี้
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ระบุถงึ กระบวนการใน 3 ระยะ คือ ระยะนาเข้าสู่การอาสา (Antecedents stage) ระยะประสบการณ์
ของการอาสา (Experience stage) และระยะผลของการอาสา (Consequence stage) ซึง่ การศึกษา
ครัง้ นี้หน่ วยของการวิเคราะห์อยู่ในระดับบุคคล (Individual level) มีตวั แปรแรงจูงใจอาสาเป็ นปั จจัย
ทีอ่ ยู่ในระยะนาเข้าสู่การอาสาเนื่องจากเป็ นปั จจัยสาคัญทีเ่ ป็ นเหตุผลของการนาเข้าสู่การเข้าร่วมทา
กิจกรรมอาสา ส่วนในระยะของประสบการณ์ของการอาสานัน้ กล่าวถึงประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการ
ทากิจกรรมอาสา ซึ่งได้แก่ การสนับสนุ นทางสังคม พฤติกรรมอาสาและความพึงพอใจในการทา
กิจกรรมอาสา โดยความพึงพอใจนัน้ พบว่ามีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจอาสาทีอ่ ยู่ในระยะก่อนหน้านี้
และยังเป็ นตัวแปรเกีย่ วข้องกับพฤติกรรมการเข้าร่วมทากิจกรรมอาสา ส่วนในระยะผลของการอาสา
ซึง่ เป็ นผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการทากิจกรรม มีการศึกษาพบว่า การอาสาในกลุ่มเยาวชนจะนามา
ซึ่งพัฒนาการทางจิตสังคมในทางบวก มีใจเปิ ดกว้าง พัฒนาการในด้านการมีความรูส้ กึ รับผิดชอบ
เพิม่ สมรรถนะทางสังคมและพลเมือง นอกจากนัน้ ประสบการณ์อาสาจะทาให้เยาวชนมีปฏิสมั พันธ์
กับชุมชนเพิม่ ขึน้ ด้วย (Kirkham. 2010: 19) เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนะของนักศึกษาต่อสังคมไทย
ในประเด็นความรู้ ความเข้าใจต่อปั ญหาสังคม เกิดการรรับรู้ เข้าใจ มีความเห็นอกเห็นใจและอยาก
ช่วยเหลือ (ศรีสุข มงกุ ฎวิสุทธิ ์. 2553: 75) โดยที่การเข้าร่วมในงานบริการจะช่วยให้เข้าใจบริบท
ทางสังคม-ประวัติศ าสตร์เพิ่ม ขึ้น น าไปสู่ก ารคิด เกี่ย วกับ ประเด็น ทางการเมือ ง จริย ธรรม และ
บทบาทของตนทีน่ าไปสู่การเปลีย่ นแปลงสังคมมากขึน้ มีความรูส้ กึ ถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลและ
สังคม มองตนเองในฐานะเป็ นส่ วนหนึ่งทางสังคม มีเหตุ ผ ลเชิงจริยธรรมและการช่ว ยเหลือ ผู้อ่ืน
เพิม่ ขึ้น (Schmidt; Shumow; & Kackar. 2006: 128) ดังนัน้ การทากิจกรรมอาสาจึง น่ าจะส่งผลต่อ
ความคิดหรือความรูส้ กึ ทีต่ นมีต่อผูอ้ ่นื กระตุ้นให้เกิดแนวโน้มในการทาประโยชน์เพื่อสังคม ซึง่ เป็ น
คุณ ลักษณะที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับเยาวชน ผู้วจิ ยั จึงได้กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดัง
ภาพประกอบ 7
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ระยะนาเข้าสู่การอาสา
(Antecedents stage)

แรงจูงใจอาสา
(Volunteer
motivations)

ระยะประสบการณ์ของการ
อาสา (Experience stage)

การสนับสนุน
ทางสังคม
(Social
supports)

พฤติกรรมอาสา
(Volunteer
behaviors)
ความพึงพอใจ
ในการทากิจกรรม
อาสา (Volunteer
satisfactions)

ระยะผลของการอาสา
(Consequence stage)
เจตคติต่อการทา
ประโยชน์เพื่อ
สังคม (Attitude
towards making
social benefit
contributions)

ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ตัว แปรในกระบวนการทากิจกรรมอาสา ซึ่งได้แก่ แรงจูงใจอาสา การสนับสนุ นทาง
สังคม พฤติกรรมอาสา ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา และเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อ
สังคม มีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ตามช่วงเวลาระหว่างการทากิจกรรมอาสา
2. ตัวแปรเชิงเหตุในกระบวนการทากิจกรรมอาสาทีว่ ดั ในครัง้ ก่อน มีอทิ ธิพลทางบวกต่อ
ตัวแปรเชิงผลในกระบวนการทากิจกรรมอาสาทีว่ ดั ในครัง้ ถัดมา
3. แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทต่ี วั แปรในระยะนาเข้าสู่การอาสาจากการวัดครัง้ ที่
1 ตัวแปรระยะประสบการณ์ ของการอาสาจากการวัดในครัง้ ที่ 2 ถึง 3 และตัวแปรระยะผลของการ
อาสาจากการวัดครัง้ ที่ 4 มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เพื่อ ให้เห็นรูปแบบของการวัดตามวัตถุ ประสงค์การวิจยั ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น ผู้วจิ ยั ได้เสนอ
แบบจาลองทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อดังต่อไปนี้
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ภาพประกอบ 8 แบบจาลองทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1
ภาพประกอบ 8 สัญลักษณ์แทนค่าต่างๆ ดังนี้
Y(t)
แทน ตัวแปรสังเกตทีไ่ ด้จากการวัดครัง้ ที่ 1 ถึง 4
Intercept
แทน ตัวแปรแฝงทีเ่ ป็ นระดับคะแนนเริม่ ต้น (Intercept)
Slope
แทน ตัวแปรแฝงความชัน หรือการเปลีย่ นแปลง (Slope)
e(t)
แทน ตัวแปรแฝงความคลาดเคลื่อนสุ่มในการวัดครัง้ ที่ 1 ถึง 4
Mean 𝜇 i
แทน ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรแฝงคะแนนเริม่ ต้น (Intercept mean)
Mean 𝜇 S
แทน ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรแฝงความชัน หรือการเปลีย่ นแปลง
(Slope mean)
Var Di
แทน ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงคะแนนเริม่ ต้น (Intercept
variance)
Var DS
แทน ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงความชัน หรือการ
เปลีย่ นแปลง (Slope variance)
Cov
แทน ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรแฝงคะแนนเริม่ ต้น และตัว
แปรแฝงความชันหรือการเปลีย่ นแปลง (Covariance of
intercepts and slopes)
จากภาพประกอบ 8 เป็ นแบบจาลองที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่า “ตัว
แปรในกระบวนการทากิจกรรมอาสา ซึ่งได้แก่ แรงจูงใจอาสา การสนับสนุ นทางสังคม พฤติกรรม
อาสา ความพึงพอใจในการท ากิจ กรรมอาสา และเจตคติต่ อ การท าประโยชน์ เพื่อ สังคม มีก าร
เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ ตามช่วงเวลาระหว่างการทากิจกรรมอาสา” โดยผู้วจิ ยั คาดว่าการเพิม่ ขึน้ นี้จะ
เกิดขึ้นในรูปแบบเส้นตรง การกาหนดค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรแฝง
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ความชันหรือการเปลีย่ นแปลง (Slope) จึงเริม่ ต้นจาก 0 ในการวัดครัง้ แรกเนื่องจากเป็ นเวลาเริม่ ต้น
ยังไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง และเพิม่ ขึ้นทีละ 1 หน่ วยในการวัดลาดับถัดไปตามลาดับ โดยที่ตวั แปร
แรงจูงใจอาสา และเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมจะมีต วั แปรสังเกต (Y) ทีไ่ ด้จากการวัดครัง้ ที่
1 ถึง การวัดครัง้ ที่ 4 เนื่องจากมีการวัดทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ส่วนตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรม
อาสาและความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสานัน้ จะมีตวั แปรสังเกตที่ได้จากการวัดครัง้ ที่ 1 ถึง
การวัดครัง้ ที่ 3 เนื่องจากมีการวัดทัง้ สิน้ 3 ครัง้
วัดครัง้ ที่ 1

วัดครัง้ ที่ 2

วัดครัง้ ที่ 3

วัดครัง้ ที่ 4

แรงจูงใจอาสา

แรงจูงใจอาสา

แรงจูงใจอาสา

แรงจูงใจอาสา

การสนับสนุ น
ทางสังคม

การสนับสนุ น
ทางสังคม

การสนับสนุ น
ทางสังคม

พฤติกรรมอาสา

พฤติกรรมอาสา

พฤติกรรมอาสา

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ

ภาพประกอบ 9 แบบจาลองทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
จากภาพประกอบ 9 เป็ นแบบจาลองทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานทีว่ ่า “ตัว
แปรเชิงเหตุในกระบวนการทากิจกรรมอาสาทีว่ ดั ในครัง้ ก่อน มีอทิ ธิพลทางบวกต่อตัวแปรเชิงผลใน
กระบวนการทากิจกรรมอาสาที่วดั ในครัง้ ถัดมา” การที่จะพบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบเหลื่อม
เวลาได้นนั ้ มีหลักสาคัญว่าค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงเหตุทว่ี ดั ในครัง้ ก่อนกับตัวแปรเชิงผลทีว่ ดั
ในครัง้ ถัดมาต้องมีค่ามากกว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงผลทีว่ ดั ในครัง้ ก่อนกับตัวแปรเชิงเหตุทว่ี ดั
ในครัง้ ถัดมาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนัน้ การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 นี้จะทาการเปรียบเทียบค่า
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อิทธิพลดังกล่าว ในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงเหตุนัน่
คือ แรงจูงใจอาสากับ ตัว แปรเชิงผลนั น่ คือ พฤติก รรมอาสา ผู้ว ิจยั จะวิเคราะห์ถึง ค่ าสัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์แบบ Cross-lagged ของตัวแปรแรงจูงใจอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2 กับพฤติกรรมอาสาใน
การวัด ครัง้ ที่ 3 ซึ่งต้ อ งมีค่ ามากกว่า ค่ าสัม ประสิท ธิ ์สหสัม พัน ธ์แ บบ Cross-lagged ของตัว แปร
พฤติกรรมอาสาทีว่ ดั ในครัง้ ที่ 2 กับแรงจูงใจอาสาทีว่ ดั ในครัง้ ที่ 3 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เป็ นต้น
ระยะนาเข้าสูก่ ารอาสา
วัดครัง้ ที่ 1

ระยะประสบการณ์ของการอาสา
วัดครัง้ ที่ 3
วัดครัง้ ที่ 2

พฤติกรรมอาสา

แรงจูงใจอาสา

ระยะผลของการอาสา
วัดครัง้ ที่ 4

พฤติกรรมอาสา

การสนับสนุนทาง
สังคม

เจตคติตอ่ การทา
ประโยชน์ฯ
ความพึงพอใจฯ

ความพึงพอใจฯ

ภาพประกอบ 10 แบบจาลองทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3
ภาพประกอบ 10 แสดงแบบจ าลองที่ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ เ พื่อ ทดสอบสมมติฐ านที่ว่ า
“แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทต่ี วั แปรในระยะนาเข้าสู่การอาสามาจากการวัดครัง้ ที่ 1 ตัวแปร
ระยะประสบการณ์ของการอาสามาจากการวัดในครัง้ ที่ 2 ถึง 3 และตัวแปรระยะผลของการอาสามา
จากการวัดครัง้ ที่ 4 มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ” ซึ่งสมมติฐานข้อนี้คอื การทดสอบตาม
กรอบแนวคิดกระบวนการอาสา (Volunteer process model) ของชไนเดอร์และโอโมโต (Snyder; &
Omoto. 2008) นัน่ เอง ที่ก ล่ าวถึงลัก ษณะทางจิต และพฤติกรรมของบุค คลซึ่งเกิดขึ้นจากการท า
กิจกรรมอาสาตามช่วงเวลาที่ผ่านไป ทัง้ ระยะแรกคือระยะนาเข้าสู่การอาสาประกอบไปด้วยตัวแปร
แรงจูงใจอาสาที่วดั ในครัง้ แรกซึ่งมีความสัมพันธ์กบั ระยะต่อมาคือระยะประสบการณ์ของการอาสา
ประกอบไปด้ว ยตัว แปรการสนับ สนุ น ทางสังคม พฤติก รรมอาสา และความพึงพอใจในการท า
กิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ถัดมา และมีความสัมพันธ์กบั ระยะสุดท้ายคือระยะผลของการอาสาที่
ประกอบไปด้วยตัวแปรเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมในการวัดครัง้ สุดท้าย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การพิทกั ษ์สทิ ธิ ์กลุ่มตัวอย่าง
5. การจัดกระทาข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จานวนทัง้ 6 เขตพื้นที่ ได้แก่ เขตพื้นที่เชียงใหม่ เขตพื้นที่เชียงราย เขตพื้นที่ลาปาง เขต
พื้นที่น่าน เขตพื้นทีต่ าก และเขตพื้นที่พษิ ณุ โลก ปี การศึกษา 2556 ที่เข้าร่วมทากิจกรรมนักศึกษา
โดยเป็ นสมาชิกของชมรมทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั จิ ดั ตัง้ ขึน้ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage sampling) ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ในขัน้ นี้หน่ วยในการสุ่มคือชมรม ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารแบ่งชัน้ (Stratified sampling)
โดยใช้เขตพืน้ ทีเ่ ป็ นเกณฑ์ในการแบ่งชัน้ ทาการแบ่งหน่ วยตัวอย่างของประชากรออกตามแต่ละเขต
พืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คัดเลือกโดยเอาทุกชมรมทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการ
จัดตัง้ เพื่อบริการชุมชน สังคม บาเพ็ญหรือทาประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็ นนักศึกษาทีน่ บั ถือศาสนา
พุทธ จากขัน้ นี้จงึ ทาให้ได้ชมรมทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อบริการชุมชน สังคม บาเพ็ญหรือทา
ประโยชน์ต่อส่วนรวม จานวน 6 เขตพืน้ ที่ เพื่อใช้ในการดาเนินการสุ่มในขัน้ ถัดไป
ขัน้ ที่ 2 ในขัน้ นี้หน่วยในการสุ่มคือนักศึกษา เมือ่ ได้ชมรมมาจากในขัน้ ที่ 1 แล้ว ผูว้ จิ ยั
ท าการคัด เลือ กกลุ่ ม ตัว อย่างซึ่งเป็ น นั ก ศึก ษาจากแต่ ล ะสโมสรหรือ ชมรมโดยการสุ่ ม อย่างง่า ย
(Simple random sampling) จากทะเบียนรายชื่อสมาชิก
สาหรับการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนัน้ ผู้วจิ ยั กาหนดจากกฎความเพียงพอใน
การวิเคราะห์ข้อ มูล (Rule of thumb) โดย Saris และ Stronkhorst (1984) ก าหนดว่าขนาดกลุ่ ม
ตัว อย่ า งควรมีข นาดเท่ า กับ หรือ มากกว่ า 100 หน่ ว ย นอกจากนี้ Bentler และ Chou (1987;
อ้างอิงจาก Schumacker; & Lomax. 1996) กาหนดว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างทีเ่ หมาะสมไม่ควรต่ ากว่า
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5 หน่ วยต่อ 1 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์สาหรับโมเดลสมการโครงสร้างทีต่ วั แปรมี
การแจกแจงแบบปกติและตัวแปรแฝงวัดจากตัวแปรสังเกตได้หลายตัว ส่วนแฮร์และคนอื่นๆ (Hair;
et .al. 2010) แนะนาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สาหรับการประมาณค่า พารามิเตอร์ ว่าควรอยู่ระหว่าง
100 ถึง 200 หน่ วย หรือไม่ควรน้ อยกว่า 50 หน่ วย จึงจะทาให้ผ ลการวิเคราะห์มคี วามน่ าเชื่อถือ
ในขณะที่นั ก วิช าการอีก กลุ่ ม หนึ่ ง แนะน าให้ใ ช้ข นาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งไม่ น้ อ ยกว่ า 100 หน่ ว ย
(Bollen.1989: 267; citing Gerbing; & Anderson.1984; Boomsma.1983) เนื่องจากการศึกษาครัง้
นี้เป็ นการศึกษาแบบระยะยาวทีเ่ ก็บข้อมูลซ้ากับกลุ่มตัวอย่างคนเดิมจานวน 4 ครัง้ ดังนัน้ ในเบือ้ งต้น
การเก็บข้อมูลครัง้ ที่ 1 ผูว้ จิ ยั จึงเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างให้ได้จานวนมากทีส่ ุดตามการลงชื่อสมัคร
เข้าร่วมเป็ นสมาชิกในชมรมทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตามข้อกาหนดของการศึกษาครัง้ นี้ จึงได้กลุ่มตัวอย่าง
ในการเก็บข้อมูลครัง้ แรกจานวน 311 คน แต่ทงั ้ นี้เมื่อเก็บข้อมูลในครัง้ ต่อๆ มากลุ่มตัวอย่างบางส่วน
ได้ออกจากชมรม ทาให้คงเหลือกลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารทากิจกรรมกับชมรมอย่างต่อเนื่องจนครบตลอด
ช่วงเวลาที่ทาการศึกษาจานวน 152 คน ซึ่งจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้น้ีก็ยงั เป็ นไปตามเกณฑ์การ
กาหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่างที่กล่ าวไป ที่ควรมีขนาดขัน้ ต่ า 100 คนและมีมากกว่า 5 เท่าของ
จานวนตัวแปรที่ใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ดาเนินการพิทกั ษ์สทิ ธิ ์กลุ่มตัวอย่าง
โดยผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ลงนามแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั (Informed consent form) ทีม่ กี าร
ชีแ้ จงรายละเอียดของโครงการวิจยั เพื่อให้รบั ทราบสิทธิ ์ความเป็ นส่วนตัวของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ด้วย

2. กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามจานวน 2 ชุด แต่ละชุดแบ่ง
ออกเป็ น 2 ตอน ตอนแรกจะเป็ นการสอบถามข้อมูลทัวไป
่ ประกอบด้วย เพศ อายุ รหัสนักศึกษา
สาขาวิชา กิจกรรม/ชมรมทีต่ นสังกัดเป็ นสมาชิกอยู่ ส่วนตอนที่สองจะเป็ นการวัดตัวแปรในการวิจยั
โดยแบบสอบถามฉบับแรกจะใช้ในการเก็บข้อมูลครัง้ ที่ 1 (T1) ตัวแปรที่วดั จานวน 2 ตัวแปร ได้แก่
ตัวแปรแรงจูงใจอาสา และตัวแปรเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม ส่วนแบบสอบถามฉบับทีส่ อง
นัน้ ใช้ในการเก็บข้อมูลครัง้ ที่ 2 จนถึงครัง้ สุดท้ายคือครัง้ ที่ 4 (T2 - T4) วัดตัวแปรทัง้ หมด 5 ตัวแปร
ได้แก่ ตัวแปรแรงจูงใจอาสา ตัวแปรการสนับสนุ นทางสังคม ตัวแปรพฤติกรรมอาสา ตัวแปรความ
พึงพอใจในงานอาสา และตัวแปรเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม ซึง่ มีรายละเอียดของขัน้ ตอน
ในการสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งตามตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั เพื่อ ทา
ความเข้าใจความหมายของตัวแปรให้ตรงตามทฤษฎี และกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรที่
ต้องการวัด
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างข้อคาถามในแต่ละตัวแปรให้ตรงตามนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ในกรณีทต่ี วั
แปรใดมีเครื่องมือที่สร้างไว้แล้ว อย่างเป็ นมาตรฐานและสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ผูว้ จิ ยั นา
เครือ่ งมือนัน้ มาปรับให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของการวิจยั ทีศ่ กึ ษา

83
ขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบวัดโดย
ให้ ผู้เชี่ย วชาญตรวจสอบ ผู้ว ิจ ยั น าแบบวัด ที่ส ร้า งขึ้น พร้อ มกับ รายละเอีย ดเกี่ย วกับ หัว ข้อ วิจ ยั
วัต ถุ ประสงค์ข องการวิจยั กรอบแนวคิดในการวิจยั นิ ยามเชิงปฏิบ ัติการของตัวแปรในการวิจยั
ให้กบั ผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 ท่านตรวจสอบ (ดังรายนามผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจเครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
วิจ ยั แสดงในภาคผนวก ก) ประกอบด้ว ย ผู้เชี่ย วชาญด้านพฤติก รรมศาสตร์ ผู้เชี่ย วชาญด้า น
จิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการทากิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาให้มคี วามครอบคลุม มีความชัดเจนของ
ข้อคาถาม ตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา รวมทัง้ อาจมีขอ้ เสนอแนะอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ตามมา
จากนัน้ ผู้วจิ ยั จึงนามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข โดยมีการประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
เนื้อหาในคาถามกับคานิยามเชิงปฏิบตั กิ ารและแนวคิดทฤษฎีของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective
congruence index: IOC) กาหนดให้ผู้เชี่ยวชาญตัดสินว่าคาถามในแบบสอบถามแต่ละข้อมีความ
สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารทีม่ ุ่งวัดหรือไม่ มีเกณฑ์ดงั นี้ 1 = คาถามสอดคล้องกับประเด็นที่
ต้องการประเมิน 0 = ไม่แน่ใจว่าคาถามสอดคล้องกับประเด็นทีต่ ้องการประเมิน และ -1 = คาถามไม่
สอดคล้องกับประเด็นทีต่ ้องการประเมิน ผูว้ จิ ยั พิจารณาใช้ขอ้ คาถามทีม่ คี ่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ
0.50 ขึ้น ไป (บุ ญ ใจ ศรีส ถิต ย์น รากู ร . 2555: 122-123) ส่ ว นข้อ ค าถามที่ม ีค่ า IOC ต่ ากว่าเกณฑ์
ผูว้ จิ ยั จะพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับประเด็นทีต่ ้องการประเมินหรือให้มคี วามสอดคล้องกับคา
นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร แนวคิด ทฤษฎีของตัวแปรตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญก่อนนามาใช้
ขัน้ ตอนที่ 4 ผู้วจิ ยั ได้ทาการปรับปรุงแบบวัดฉบับร่างจากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
แล้วนาแบบวัดที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มคี วามคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษา ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่เป็ นสมาชิกของ
ชมรมที่มวี ตั ถุ ประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อ บริการชุมชน สังคม บาเพ็ญ หรือทาประโยชน์ ต่ อส่วนรวม
จานวน 64 คน (ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามในการทดลองใช้จานวน 87 ชุด ได้แบบสอบถามคืนกลับทีม่ ี
ความสมบูรณ์จานวน 64 ชุด คิดเป็ นอัตราการตอบกลับร้อยละ 73.56) ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลทีท่ ดลองใช้มา
หาคุณภาพรายข้อของแบบวัดด้วยการหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ (Item discrimination) พิจารณา
ตัดข้อคาถามที่มคี ่าอานาจจาแนกต่ าออกไป พิจารณาจากเกณฑ์ค่า D index หรือค่า t ที่มากกว่า
หรือเท่ากับ 1.79 และการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของ
แบบวัด ทัง้ ฉบับ ที่ไ ม่ รวมข้อ นั น้ (Corrected Item - total correlation) โดยควรได้ ค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัม พัน ธ์ ห รือ ค่ า r อย่ า งน้ อ ย 0.2 ขึ้น ไป (ดุ จ เดือ น พัน ธุ ม นาวิน . 2551: 46-60) จากนั ้น จึง
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่องมือ ด้านความเชื่อ มัน่ (Reliability) โดยพิจารณาความสอดคล้อ งภายใน
(Internal consistency) ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
ทัง้ นี้ค่าความเชื่อมันที
่ ย่ อมรับได้ควรมีค่า 0.70 ขึน้ ไป
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ขัน้ ตอนที่ 5 ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct
validity) ก่ อ นน าไปใช้เก็บ ข้อ มูล จริง ทัง้ นี้ ก ารตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงโครงสร้างใช้ว ิธ ี ก าร
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
เชิง การวัด ระหว่ า งตัว แปรแฝง (Latent variable) กับ ตัว แปรสัง เกต (Observed variable) โดย
กาหนดให้ตวั บ่งชีใ้ นแต่ละด้านของตัวแปรแฝงมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านนัน้ ๆ การ
ตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงโครงสร้างของแต่ ล ะแบบจาลองจะพิจ ารณาจากความสอดคล้อ ง
กลมกลืนของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หากผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองดังกล่าวมี
ความสอดคล้อ งกลมกลืนกับข้อ มูล เชิงประจักษ์ แสดงว่ามีค วามเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง สาหรับ
เกณฑ์ทใ่ี ช้ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลพิจารณาจากค่าไคสแควร์ (𝜒 2 ) โดยมีค่าไคสแควร์ท่ี
ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ โมเดลที่มคี วามกลมกลืนควรมีค่าดัชนี CFI ไม่ต่ ากว่า 0.90 ค่าดัชนี NNFI
(Nonnormed Fit Index) เป็ นดัชนี NFI ทีป่ รับค่า df ของโมเดลทีท่ ดสอบ การแปลค่าดัชนีน้ยี งิ่ ค่าเข้า
ใกล้ 1 โมเดลทดสอบยิง่ มีความกลมกลืน เกณฑ์ทน่ี ิยมคือไม่ต่ ากว่า 0.90 และมีค่าดัชนีของค่าความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) น้อยกว่า 0.08
ซึ่งหากผลการตรวจสอบพบว่าแบบจาลองไม่มคี วามสอดคล้อ งกลมกลืน กับข้อ มูล เชิง
ประจัก ษ์ ผู้วจิ ยั จะปรับ แก้แบบจาลอง ทัง้ นี้การปรับแก้จะอยู่ภายใต้พ้นื ฐานทางทฤษฎีท่ผี ู้วจิ ยั ได้
ศึก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ ง นอกจากนี้ผู้วจิ ยั ได้วเิ คราะห์หาค่ าความเชื่อ มันและความ
่
เทีย่ งตรงในการวัด (Construct reliability and validity ) โดยทาการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชีว้ ่า
ตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมีความเชื่อมันและความเที
่
่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝง โดยทาการ
คานวณหาค่าความเชื่อมันของตั
่
ว แปรแฝง (Construct reliability: CR) ซึง่ เกณฑ์การพิจารณาหากมี
ค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมีความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงหรือตัว
แปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ จะวัด (Hair; et al. 2010:
710) และคานวณหาค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวบ่งชีท้ ่ตี วั แปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average
variance extracted: AVE) ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาหากมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าตัวบ่งชีน้ ้ีมคี วาม
เที่ย งตรงในการวัด ตัว แปรแฝงในด้า นที่ต ัว บ่ ง ชี้นั ้น จะวัด (Hair; et al. 2010: 709) และท าการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัวบ่งชี้ โดยการหาค่าความเที่ยงตรงแบบ Convergent validity โดย
ตัวบ่งชี้ของตัวแปรแฝงต้องมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรแฝงทีว่ ดั อย่างมี
นัยสาคัญ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่ใช้ได้ควรมีค่า 0.45 น้ าหนักองค์ประกอบที่ดมี คี ่ า 0.55 น้ าหนัก
องค์ประกอบที่ดมี ากมีค่า 0.63 และน้ าหนักองค์ประกอบที่ดเี ยีย่ มมีค่ามากกว่า 0.71 (Tabachnick;
& Fidell. 2007: 649) นอกจากนี้เกณฑ์พจิ ารณาขัน้ ต่ าที่ยอมรับได้ของค่าน้ าหนักองค์ประกอบควร
อยู่ ร ะหว่ า ง 0.30 ถึ ง 0.40 (Hair; et al. 2010: 118) และตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิง จ าแนก
(Discriminant validity) โดยตัวบ่งชี้ต้องไม่มคี ่าน้ าหนักองค์ประกอบข้ามไปยังตัวแปรแฝงอื่นทีไ่ ม่ใช่
ตัวแปรแฝงของตัวบ่งชี้
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เครื่อ งมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ มจี านวน 5 แบบวัด แต่ ละแบบวัดมีรายละเอียดของการ
สร้างและผลของการหาคุณภาพดังต่อไปนี้
1. แบบวัดแรงจูงใจอำสำ
กำรสร้ำงแบบวัดแรงจูงใจอำสำ
แบบวัดแรงจูงใจอาสานี้ เป็ นแบบวัดที่ถามความคิดเห็นในด้านต่างๆ เกี่ยวกับเหตุผล
ในการเข้าร่ว มกิจกรรมอาสา ผู้ว ิจยั ได้พ ัฒ นาแบบวัดนี้ ข้นึ มาเองโดยได้นาแบบวัด The Revised
Personal Functions of the Volunteerism Scale (R-PFVS) ของ Law; et al. (2008; citing Law;
et al. (2010) เป็ นพื้นฐานในการสร้าง ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการมีความ
เอื้ อ เฟื้ อ (Altruistic concern function) หมายถึ ง การท ากิ จ กรรมอาสาของชมรมหรือ สโมสร
เนื่อ งจากนัก ศึกษามีความรูส้ ึกค านึงถึงผู้อ่นื ห่วงใย ต้องการช่วยเหลือ หรือ ทาประโยชน์ ต่อ ผู้อ่ืน
2) ด้านความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง (Civic responsibility function) หมายถึง การทากิจกรรม
อาสาของชมรมหรือสโมสร เนื่องจากนักศึกษาต้องการช่วยสร้างสังคมให้ดขี ้นึ 3) ด้านการเรียนรู้
(Learning function) หมายถึง การท ากิจ กรรมอาสาของชมรมหรือ สโมสร เนื่ อ งจากนั ก ศึก ษา
ต้องการได้เรียนรูท้ กั ษะและความรูใ้ หม่ 4) ด้านการเข้าสังคม (Socializing function) หมายถึง การ
ท ากิจกรรมอาสาของชมรมหรือ สโมสร เนื่ อ งจากนัก ศึก ษาต้อ งการเข้ากับ กลุ่ ม เพื่อ นหรือ สร้าง
ความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ผู้อ่นื 5) ด้านแผนในอนาคต (Future plan function) หมายถึง การทากิจกรรม
อาสาของชมรมหรือสโมสร เนื่องจากนักศึกษาต้องการแนวทางทีจ่ ะนาไปสู่งานทีจ่ ะทาในอนาคตหรือ
การศึก ษาที่ดีข้นึ 6) ด้านความสุ ขใจ (Well-being function) หมายถึง การทากิจกรรมอาสาของ
ชมรมหรือสโมสร เนื่องจากทาให้นักศึกษารูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่าเพิม่ ขึน้ หรือทาให้ลมื ปั ญหาหรือลด
ความทุ ก ข์ข องตนลง 7) ด้ า นความสามารถในการช่ ว ยเหลือ สัง คม (Prosocial competence
function) หมายถึง การทากิจกรรมอาสาของชมรมหรือสโมสร เนื่องจากนักศึกษาตระหนักถึงการ
ช่วยเหลือผู้อ่นื เชื่อมันว่
่ าตนจะสามารถช่วยเหลือผู้อ่นื ได้ ทัง้ นี้การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องผู้วจิ ยั พบผลการวิจยั จานวนหนึ่ง ที่เสนอว่าแรงจูงใจที่สาคัญอีกประการหนึ่งของแรงจูงใจ
อาสาสมัค รคือ ความเชื่อ ทางศาสนา (Religious motives) (Fuertes; & Jimé nez. 2000; Allison;
Okun; & Dutridge. 2002; Ozorak. 2003; Safrilsyah; Jusoff; & Fadhil. 2009) ผู้วจิ ยั จึงได้สร้างข้อ
คาถามเป็ นองค์ประกอบใหม่เพิ่มขึ้นเป็ นองค์ประกอบที่ 8 ได้แก่ ด้านความเชื่อ ทางพุทธศาสนา
(Buddhist belief) หมายถึง การทากิจกรรมอาสาของชมรมหรือสโมสร เนื่องจากมีความสอดคล้อง
กับความเชื่อตามลักษณะของผูท้ ไ่ี ด้ช่อื ว่าเป็ นพุทธมามกะ 2 ประการ คือ 8.1 มีความเชื่อในไตรสรณ
คมน์ หมายถึง การเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง ทรงเป็ นผูร้ แู้ ละผู้ปฏิบตั ชิ อบ ความเชื่อในพระธรรมคือ
เชื่อในความจริงทีท่ ่านค้นพบและทรงนามาสังสอนผู
่
อ้ ่นื เราควรเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ติ าม และความเชื่อ
ในภิก ษุ ส งฆ์ว่าเป็ น ผู้ศึก ษาและปฏิบ ัติต ามค าสัง่ ของพระพุ ท ธเจ้า ท่ านเป็ น ผู้น าค าสัง่ สอนของ
พระพุทธเจ้ามาเผยแพร่แก่ประชาชน และ 8.2 มีความเชื่อในกฎแห่งกรรม คือเชื่อในการเวีย นว่าย
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ตายเกิดของมนุ ษย์และสัตว์ ตลอดจนความเชื่อว่าสวรรค์ นรก มีจริง สาหรับองค์ประกอบของความ
เชื่อทางพุ ทธศาสนานี้ผู้วจิ ยั ปรับ สร้างโดยอ้างอิงจากนิยามของ ดวงเดือน พันธุมนาวินและคณะ
(2540) เนื่องจากเป็ นการศึกษาทีม่ คี วามเป็ นระบบและครอบคลุม เหมาะสมกับบริบทของคนไทยที่
ส่วนใหญ่เป็ นพุทธศาสนิกชน ผูว้ จิ ยั ได้นามาปรับสร้างเพิม่ เติมเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างให้
มีค วามครอบคลุ ม เนื้ อ หาตามนิ ย ามปฏิบ ัติก ารมากขึ้น ข้อ ค าถามของแบบวัดนี้ เป็ น แบบมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ จากจริงทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) จานวน 43 ข้อ
กำรหำคุณภำพของแบบวัดแรงจูงใจอำสำ
ขัน้ ตอนการหาคุณภาพของแบบวัดแรงจูงใจอาสา ได้แก่ การตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า ค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่สอดคล้องกันระหว่างข้อคาถาม
และนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective congruence index: IOC) ผลการ
วิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคาถามทัง้ หมด 43 ข้อ พบว่ามีค่า IOC ทีผ่ ่านเกณฑ์ จานวน 29 ข้อ และมี
การพิจารณาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 8 ข้อ รวมมีขอ้ คาถามทีค่ งอยู่จานวน
37 ข้อ แล้วจึงนาไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพรายข้อของแบบวัดด้วยการหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ
(Item discrimination) และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบ
วัดทัง้ ฉบับทีไ่ ม่รวมข้อนัน้ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ดงั กล่าวอยู่
ระหว่าง 0.481 – 0.725 เมื่อตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือด้านความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่า แบบ
วัดแรงจูงใจอาสามีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.956 แสดงว่าแบบวัดที่พฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพด้านความ
สอดคล้องภายในอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างแบบวัด แรงจูงใจอาสา โดยการวิเคราะห์
องค์ป ระกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองแรงจูงใจอาสายังไม่ส อดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามที่ม ีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้ อย รวมไป
ถึงข้อ ค าถามที่มคี วามซ้าซ้อ นกับข้อ ค าถามอื่นๆ ออกไป โดยทาการตัดออกทีล ะข้อ ค าถาม จน
แบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบดัชนีความ
ก ล ม ก ลื น ได้ แ ก่ 𝜒 2 = 1061.72, df = 601 (p=0.000), CFI = 0.97, NNFI = 0.96 , RMSEA
= 0.062 พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงค่าดัชนีค่าสถิติ 𝜒 2 เพียงตัวเดียว
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ท่มี นี ัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งค่าสถิติ 𝜒 2 มีจุดอ่อนที่อาจมีนัยสาคัญ ทางสถิตไิ ด้ ทัง้ นี้
เนื่องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างทีม่ จี านวนมาก จึงทาให้ค่า 𝜒 2 มีนยั สาคัญทางสถิติ (Schumacker; &
Lomax. 2004:100; Iacobucci. 2010) แม้ว่ าแบบจ าลองจะมีค วามกลมกลืน แล้ว ก็ต าม และเมื่อ
พิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่น ๆ แล้วทุกตัวบ่งบอกไปในทางเดียวกันว่าทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุป
ได้ว่าแบบจาลองแรงจูงใจอาสามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่
ของตัวแปรแฝง พบว่า CR หรือ ค่ าความเที่ยงเชิงโครงสร้างของแบบจาลองการวัด = 0.98 และ
AVE หรือ ค่ า เฉลี่ย ความแปรปรวนที่ส กัด ได้ = 0.57 แสดงว่ า ข้อ ค าถามหรือ ตัว แปรสัง เกตมี
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ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวบ่งชี้ พบว่าค่าน้าหนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.61-0.84 เมือ่ ตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงเชิงจาแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองแรงจูงใจอาสาทีม่ ี 8 องค์ประกอบดีกว่า
แบบจ าลองการวัด ที่ ม ีอ งค์ ป ระกอบเดี ย ว พิ จ ารณาได้ จ ากค่ า ∆𝜒2 = 459.79, df = 28,
p = 0.000 ดังนัน้ แบบวัดแรงจูงใจอาสาจึงควรยังคงเป็ น 8 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีจานวนข้อ
คาถามจานวน 37 ข้อ
ตัวอย่าง แบบวัดแรงจูงใจอาสา
0. ข้าพเจ้าเข้าร่วมทากิจกรรมอาสาของชมรมหรือสโมสร เพราะทาให้ได้ช่วยเหลือ
ผูอ้ ่นื
...............
จริงทีส่ ุด

...............
จริง

................
ค่อนข้างจริง

.................
...............
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

...............
ไม่จริงเลย

00. การทากิจกรรมอาสาของชมรมหรือสโมสรช่วยให้ข้าพเจ้าพบแนวทางที่ดขี ้นึ ใน
การพัฒนาการเรียน
...............
...............
................
.................
............... ...............
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. แบบวัดกำรสนับสนุนทำงสังคม
กำรสร้ำงแบบวัดกำรสนับสนุนทำงสังคม
เป็ นแบบวัดที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยถามเกี่ยวกับการรับรูข้ องนักศึกษาถึงการได้รบั ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุ นด้านต่างๆ ในการทากิจกรรมอาสาของชมรม จากการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล
อื่นๆ ในสังคม ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ 1) การสนับสนุ น
ทางด้านอารมณ์ (Emotional support) หมายถึง การแสดงออกทีเ่ ป็ นการสนับสนุนให้กาลังใจ ปลอบ
ประโลม สร้างความรูส้ กึ มันคง
่ ซึง่ ทาให้นักศึกษารูส้ กึ ว่าตนได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่จากผูอ้ ่นื ใน
การทากิจกรรมอาสาของชมรม 2) การสนับสนุ นทางด้านการให้คุณค่า (Esteem support) หมายถึง
การแสดงออกจากผู้อ่ ืนที่เป็ น แสดงถึงการยอมรับ เห็นด้วยกับความคิดหรือความรู้สกึ เคารพใน
ศักดิ ์ศรีและมองเห็นคุณ ค่าของบุคคล ทาให้นักศึกษารูส้ กึ ว่าตนมีประโยชน์และมีความสามารถใน
การทากิจกรรมอาสาของชมรม 3) การสนับสนุ นทางวัตถุ (Tangible support) หมายถึง การได้รบั
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื ในการทากิจกรรมอาสาของชมรมในด้านสิง่ ของ เงินทอง หรือแม้กระทังการ
่
บริการ เช่น เครือ่ งมือ อุปกรณ์ต่างๆ การช่วยเหลือโดยใช้แรงงาน เป็ นต้น 4) การสนับสนุนทางด้าน
ข้อ มู ล สารสนเทศ (Informational support) หมายถึง การได้ร บั ค าแนะน า แนวทาง หรือ ข้อ มู ล
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สะท้อนกลับที่อาจช่วยในการแก้ปัญ หาหรือดาเนินการในการทากิจกรรมอาสาของชมรม ลักษณะ
เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) จานวน 24 ข้อ
กำรหำคุณภำพของแบบวัดกำรสนับสนุนทำงสังคม
ขัน้ ตอนการหาคุณภาพของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่า ค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีส่ อดคล้องกันระหว่างข้อ
คาถาม และนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective congruence index: IOC)
ผลการวิเคราะห์ค่า IOC พบว่า มีค่า IOC ทีผ่ ่านเกณฑ์ จานวน 18 ข้อ และมีการพิจารณาปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ข้อ รวมแล้วมีขอ้ คาถามทีค่ งอยู่จานวน 21 ข้อ แล้วจึง
น าไปทดลองใช้เพื่อ หาคุ ณ ภาพรายข้อ ของแบบวัด ด้ว ยการหาค่ าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item
discrimination) และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดทัง้
ฉบับทีไ่ ม่รวมข้อนัน้ พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด จานวน 3 ข้อ จึงได้ทาการพิจารณาและตัดข้อ
คาถามที่ไม่ผ่านทิ้งไป รวมแล้วเหลือจานวนข้อคาถาม 18 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ดงั กล่าว
อยู่ระหว่าง 0.618 – 0.805 เมื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่า
แบบวัด การสนั บ สนุ น ทางสังคมมีค่ าความเชื่อ มัน่ เท่ ากับ 0.949 แสดงว่า แบบวัด ที่พ ัฒ นาขึ้น มี
คุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดการสนับสนุ นทางสังคม โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองการสนับสนุนทางสังคมยังไม่สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามที่ม ีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading)
น้ อย รวมไปถึงข้อคาถามที่มคี วามซ้าซ้อนกับข้อคาถามอื่ นๆ ออกไป โดยทาการตัดออกทีละข้อ
คาถาม จนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบ
ดัช นี ค วามกลมกลืน ได้ แ ก่ 𝜒 2 = 174.02, df = 113 (p=0.00020), CFI = 0.99, NNFI = 0.98,
RMSEA = 0.060 พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงค่าดัชนีค่าสถิติ 𝜒 2 เพียง
ตัวเดียวทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์ทม่ี นี ัยสาคัญทางสถิติ ซึง่ ค่าสถิติ 𝜒 2 มีจดุ อ่อนทีอ่ าจมีนัยสาคัญทางสถิตไิ ด้
ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากจานวนของกลุ่ ม ตัว อย่าง จึงท าให้ค่ า 𝜒 2 มีนัย ส าคัญ ทางสถิติ (Schumacker; &
Lomax. 2004:100; Iacobucci. 2010) แม้ว่าแบบจาลองจะมีค วามกลมกลืน แล้ว ก็ต าม และเมื่อ
พิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่น ๆ แล้วทุกตัวบ่งบอกไปในทางเดียวกันว่าทุกตัวผ่านเกณฑ์ จึงสรุปได้ว่า
แบบจาลองการสนับสนุ นทางสังคมมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่
ของตัว แปรแฝง พบว่ า CR = 0.96 และ AVE = 0.59 แสดงว่ า ข้อ ค าถามหรือ ตัว แปรสังเกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัว บ่ ง ชี้ พบว่ าค่ า น้ า หนั ก องค์ป ระกอบของข้อ ค าถามรายข้อ อยู่ร ะหว่ า ง 0.62 – 0.87 เมื่อ
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงจาแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองการสนับสนุนทางสังคมทีม่ ี 4
องค์ประกอบนี้ดกี ว่าแบบจาลองการวัดทีม่ อี งค์ประกอบเดียว พิจารณาได้จากค่า ∆𝜒2 = 172.89,
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df = 6, p = 0.000 ดัง นั ้น แบบวัด การสนั บ สนุ น ทางสัง คมจึง ควรยังคงเป็ น 4 องค์ป ระกอบ
เช่นเดิม และมีจานวนข้อคาถามจานวน 18 ข้อ
ตัวอย่าง แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
0. ข้าพเจ้าได้รบั กาลังใจจากเพื่อนยามที่ข้าพเจ้าพบอุปสรรคในการทากิจกรรม
ของชมรมหรือสโมสร
...............
...............
................
.................
............... ...............
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
00. มหาวิทยาลัยของข้าพเจ้าให้การสนับสนุ นและยกย่องคนทีท่ าความดีจากการ
ทากิจกรรมของชมรมหรือสโมสร
...............
...............
................
.................
............... ...............
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
3. แบบวัดพฤติ กรรมอำสำ
กำรสร้ำงแบบวัดพฤติ กรรมอำสำ
เป็ นแบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมทีน่ ักศึกษาได้เสียสละแรงงาน
ไม่ว่าจะเป็ นทางกาย ทางความคิด หรือเวลาในการเข้าร่วมทากิจกรรมของชมรม โดยวัดจากระดับ
ความมากน้ อ ยของการเข้า ร่ว มท ากิจ กรรมอาสาของชมรม ในขัน้ วางแผนเตรีย มการ ขัน้ การ
ดาเนินงาน และขัน้ ประเมินสรุปผลการดาเนินงานนี้ด้วยความตัง้ ใจ จานวน 15 ข้อ มีลกั ษณะเป็ น
มาตรประมาณค่า 4 ระดับ จากได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมทุกครัง้ ได้รบั มอบหมายและเข้าร่วม
เกือบทุกครัง้ ได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมบางครัง้ ได้รบั มอบหมายแต่ไม่ได้เข้าร่วม และไม่ได้รบั
มอบหมายให้ทากิจกรรมนี้ ส่วนความตัง้ ใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละข้อ จะให้ผตู้ อบประมาณ
ค่า 4 ระดับ จาก ตัง้ ใจมากที่สุด ตัง้ ใจมาก ตัง้ ใจปานกลาง ตัง้ ใจน้ อย ตัง้ ใจน้ อยที่สุด ทัง้ นี้การคิด
คะแนนนัน้ จะนาลักษณะทัง้ การเข้าร่วมกิจกรรมและความตัง้ ใจในการทากิจกรรมเพื่อกาหนดคะแนน
ดังตารางการให้คะแนนดังนี้
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ความตัง้ ใจ
การเข้าร่วม
ได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมทุกครัง้ (3)
ได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมเกือบทุกครัง้ (2)
ได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมบางครัง้ (1)
ได้รบั มอบหมายแต่ไม่ได้เข้าร่วม (0)

มาก
ทีส่ ุด
(5)
15
10
5

มาก
(4)
12
8
4

ปาน
กลาง
(3)
9
6
3

น้อย
(2)
6
4
2

น้อย
ทีส่ ุด
(1)
3
2
1

ถ้าผู้ตอบเลือกคาตอบว่าชมรมไม่มกี ารดาเนินกิจกรรมนัน้ หรือ ตอบว่าไม่ได้รบั
มอบหมายให้ทากิจกรรรมนัน้ จะไม่นามาคิดคะแนน ส่วนผู้ตอบที่ตอบว่าได้รบั มอบหมายแต่ไม่ได้
เข้าร่ว มกิจกรรมจะให้ 0 คะแนน ส่ ว นค าตอบในลัก ษณะอื่น ๆ เป็ น ไปตามตารางการให้ค ะแนน
ด้านบน ทัง้ นี้ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดสูงแสดงว่าพฤติกรรมอาสาสูงกว่าผูต้ อบที่มคี ะแนน
รวมจากแบบวัดต่า
กำรหำคุณภำพของแบบวัดพฤติ กรรมอำสำ
ขัน้ ตอนการหาคุ ณ ภาพของแบบวัด พฤติก รรมอาสา ได้แ ก่ การตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่า ค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีส่ อดคล้องกันระหว่างข้อ
คาถาม และนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective congruence index: IOC)
ผลการวิเคราะห์ค่า IOC พบว่า ข้อคาถามจานวน 15 ข้อ ทุกข้อมีค่า IOC ทีผ่ ่านเกณฑ์ แล้วจึงนาไป
ทดลองใช้ เ พื่ อ หาคุ ณ ภาพรายข้ อ ของแบบวัด ด้ ว ยการหาค่ า อ านาจจ าแนกรายข้ อ ( Item
discrimination) และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดทัง้
ฉบับที่ไม่รวมข้อนัน้ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์ของค่าอานาจจาแนก และมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ดังกล่าวอยู่ระหว่าง 0.453-0.835 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่า
แบบวัดพฤติกรรมอาสามีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.924 แสดงว่าแบบวัดที่พฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพด้าน
ความสอดคล้องภายในอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดพฤติกรรมอาสา โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองการสนับสนุ นทางสังคมยังไม่ส อดคล้อ งกับข้อ มูล เชิง
ประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามทีม่ ีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย
รวมไปถึงข้อคาถามที่มคี วามซ้าซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ ออกไป โดยทาการตัดออกทีละข้อคาถาม
จนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ใี ช้ตรวจสอบดัชนี
ความกลมกลื น ได้ แ ก่ 𝜒 2 = 30.67 , df = 17 (p=0.022), CFI = 0.99, NNFI = 0.98, RMSEA
= 0.072 พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ เมือ่ พิจารณาความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง
พบว่า CR = 0.92 และ AVE = 0.60 แสดงว่า ข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะ
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กับตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ พบว่าค่า
น้าหนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.63 – 0.88 เมือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิง
จาแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองพฤติกรรมอาสาทีม่ ี 3 องค์ประกอบนี้ดกี ว่าแบบจาลองการ
วัดทีม่ อี งค์ประกอบเดียว พิจารณาได้จากค่า ∆𝜒2 = 111.44, df = 3, p = 0.000 ดังนัน้ แบบ
วัดพฤติกรรมอาสาจึงควรยังคงเป็ น 3 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีจานวนข้อคาถามจานวน 8 ข้อ
ตัวอย่าง แบบวัดพฤติกรรมอาสา
กิ จกรรม

ชมรมมี
กำร
ดำเนิ น
กิ จกรรมนี้

0. เข้าร่วมประชุมเพื่อ
วางแผนคัดเลือกพืน้ ที่

มี
ไม่มี

ลักษณะกำรเข้ำร่วมของท่ำน
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมทุกครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมเกือบทุก
ครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมบางครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายแต่ไม่ได้เข้าร่วม
ท่านไม่ได้รบั มอบหมายให้ทากิจกรรมนี้

ท่ำนตัง้ ใจในกำรเข้ำ
ร่วมกิ จกรรมดังกล่ำว
มำกน้ อยเพียงใด
ตัง้ ใจมากทีส่ ดุ
ตัง้ ใจมาก
ตัง้ ใจปานกลาง
ตัง้ ใจน้อย
ตัง้ ใจน้อยทีส่ ดุ

4. แบบวัดควำมพึงพอใจในกำรทำกิ จกรรมอำสำ
กำรสร้ำงแบบวัดควำมพึงพอใจในกำรทำกิ จกรรมอำสำ
แบบวัดความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสานี้เป็ นแบบวัดที่ถามถึงการตอบสนอง
ทางความรูส้ กึ หรืออารมณ์ทางบวกของนักศึกษาอันเป็ นผลมาจากการได้รบั ประสบการณ์ในการทา
กิจกรรมอาสาของชมรม ผูว้ จิ ยั ปรับมาจากดัชนีวดั ความพึงพอใจอาสา (The Volunteer Satisfaction
Index: VSI) ของกาลิน โด-คุ ห์ น และกัซ เลย์ (Galindo-Kuhn; & Guzley. 2001) ซึ่ง ประกอบด้ว ย
4 ด้าน คือ 1) ด้านการสนับสนุ นขององค์กร (Organizational support) หมายถึง นักศึกษาเกิดความ
พึงพอใจจากการที่ชมรม ให้ความสนับสนุ นด้านต่างๆ ในการทากิจกรรม เช่น สนับสนุ นช่วยเหลือ
เมื่อ นั ก ศึก ษาต้ อ งการความช่ ว ยเหลือ ให้ ก ารยอมรับ ในตัว นั ก ศึก ษา ให้ผ ลป้ อ นกลับ ด้านการ
ปฏิบตั งิ านแก่นักศึกษา 2) ด้านประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วม (Participation efficacy) หมายถึง
นักศึกษาเกิดความพึงพอใจจากการทีต่ นเข้าไปมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมอาสา เห็นว่าการมีส่วน
ร่ ว มของตนนั ้น ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ห รือ เกิ ด การเปลี่ย นแปลงในทางบว กกั บ ผู้ อ่ื น รู้ส ึ ก ถึ ง
ความสามารถของตนเองว่ามีป ระสิท ธิภ าพ 3) ด้านการเสริม สร้างพลังอ านาจ (Empowerment)
หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษาในศักยภาพตนเองเนื่องจากได้ทางานที่เหมาะกับทักษะของ
ตน ได้พฒ
ั นาความสามารถด้านต่างๆ จากการทากิจกรรมอาสา การมีโอกาสได้เข้าถึงข้อมู ลข่าวสาร
และ 4) ด้านการบูรณาการกับกลุ่ม (Group integration) หมายถึง ความพึงพอใจที่นักศึกษามีต่ อ
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สัมพันธภาพทางสังคมกับชมรมหรือสโมสร อันเกิดจากการทากิจกรรมอาสาของชมรมหรือสโมสร
ข้อคาถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากพึงพอใจมากที่สุด (6 คะแนน) ถึง ไม่พึงพอใจ
อย่างมาก (1 คะแนน) จานวน 26 ข้อ
กำรหำคุณภำพของแบบวัดควำมพึงพอใจในกำรทำกิ จกรรมอำสำ
ขัน้ ตอนการหาคุณภาพของแบบวัด ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา ได้แก่ การ
ตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงเนื้ อ หาโดยผู้เชี่ย วชาญพบว่ า ค่ า ความคิด เห็น ของผู้เชี่ย วชาญที่
สอดคล้อ งกันระหว่างข้อ คาถาม และนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective
congruence index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC พบว่ามีค่ า IOC ที่ผ่ านเกณฑ์ จานวน 22 ข้อ
และมีการพิจารณาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ข้อ รวมแล้วมีขอ้ คาถามทีค่ ง
อยู่จานวน 25 ข้อ แล้วจึงนาไปทดลองใช้เพื่อ หาคุณภาพรายข้อของแบบวัดด้วยการหาค่าอานาจ
จ าแนกรายข้อ (Item discrimination) และค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคะแนนรายข้อ กับ
คะแนนรวมของแบบวัด ทัง้ ฉบับ ที่ไ ม่ ร วมข้อ นั ้น พบว่ า ทุ ก ข้อ ผ่ า นเกณฑ์ ท่ีก าหนด โดยมีค่ า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ด งั กล่าวอยู่ระหว่าง 0.469 – 0.797 เมื่อตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ ด้าน
ความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่า แบบวัด ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสามีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.959 แสดงว่าแบบวัดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับ
ได้
ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างแบบวัด ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสายัง
ไม่ ส อดคล้ อ งกับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ ดัง นั ้น ผู้ ว ิจ ัย จึง ได้ พิ จ ารณาตัด ข้อ ค าถามที่ ม ี ค่ า น้ า หนั ก
องค์ประกอบ (Factor loading) น้อย รวมไปถึงข้อคาถามทีม่ คี วามซ้าซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ ออกไป
ทีละข้อคาถาม จนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิตทิ ่ใี ช้
ตรวจสอบดัช นี ค วามกลมกลืน ได้ แ ก่ 𝜒 2 = 381.52, df = 224 (p=0.000), CFI = 0.98, NNFI
= 0.98, RMSEA = 0.068 พบว่าดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงค่าดัชนีค่าสถิติ
𝜒 2 เพียงตัวเดียวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ท่มี นี ัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งค่าสถิติ 𝜒 2 มีจุดอ่อนที่อาจมีนัยสาคัญ
ทางสถิติไ ด้ ทัง้ นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากจ านวนกลุ่ ม ตัว อย่ า ง จึง ท าให้ ค่ า 𝜒 2 มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
(Schumacker; & Lomax. 2004:100; Iacobucci. 2010) แม้ว่าแบบจาลองจะมีความกลมกลืนแล้วก็
ตาม และเมือ่ พิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่น ๆ แล้วทุกตัวบ่งบอกไปในทางเดียวกันว่าทุกตัวผ่านเกณฑ์
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองความพึงพอใจในกิจกรรมอาสามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมือ่ พิจารณาความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง พบว่า CR = 0.97 และ AVE = 0.59 แสดงว่า ข้อคาถาม
หรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง
0.67 – 0.84 เมื่อ ตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงจ าแนก ผลการวิเคราะห์พ บว่ าแบบจ าลองความ
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พึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาที่ม ี 4 องค์ประกอบดีกว่า แบบจาลองการวัดที่มอี งค์ประกอบเดียว
พิจารณาได้จากค่า ∆𝜒2= 277.53, df = 6, p = 0.000 ดังนัน้ แบบวัด ความพึงพอใจในการทา
กิจกรรมอาสา จึงควรยังคงเป็ น 4 องค์ป ระกอบเช่น เดิม และมีจานวนข้อ ค าถามที่ปรับ ใหม่แล้ว
จานวน 23 ข้อ
ตัวอย่าง แบบวัดความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา
0. สัมพันธภาพของข้าพเจ้าที่มกี บั เจ้าหน้ าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ชมรมต้องติดต่อ
ประสานงานด้วย
...............
...............
................
................. ...............
...............
พึงพอใจมากทีส่ ดุ พึงพอใจมาก ค่อนข้างพึงพอใจ ค่อนข้างไม่พงึ พอใจ

ไม่พงึ พอใจ ไม่พงึ พอใจอย่างมาก

00. การได้เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ของข้าพเจ้าจากการทากิจกรรมอาสาของชมรม
...............
...............
................
................. ...............
...............
พึงพอใจมากทีส่ ดุ พึงพอใจมาก ค่อนข้างพึงพอใจ ค่อนข้างไม่พงึ พอใจ

ไม่พงึ พอใจ ไม่พงึ พอใจอย่างมาก

5. แบบวัดเจตคติ ต่อกำรทำประโยชน์ เพื่อสังคม
กำรสร้ำงแบบวัดเจตคติ ต่อกำรทำประโยชน์ เพื่อสังคม
เป็ นแบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง ซึง่ จะถามนักศึกษาในเรือ่ งของความเชื่อ ความรู้ หรือ
ความคิดต่อการทาประโยชน์ต่อสังคมว่าเป็ นสิง่ ทีด่ ี มีประโยชน์หรือมีคุณค่า เป็ นสิง่ ที่พงึ กระทา ทา
ให้เกิดความรูส้ กึ ชอบ พอใจ และพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมหรือสนับสนุ นให้เกิดการทาประโยชน์
เพื่ อ สัง คม ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 3 ด้ า น คือ 1) ด้ า นความรู้เ ชิง ประเมิน ค่ า (Cognitive
component) หมายถึง การที่นักศึกษามีความเชื่อ ความรู้ หรือความคิดเกี่ยวกับการทาประโยชน์
เพื่อสังคมว่าเป็ นสิง่ ที่ดี มีประโยชน์ หรือมีคุณ ค่า เป็ นสิง่ ที่พึงกระทา 2) ด้านความรู้สกึ (Affective
component) หมายถึงอารมณ์ความรูส้ กึ ของนักศึกษาที่แสดงออกมาในลักษณะชอบ หรือพอใจต่อ
การท าประโยชน์ เ พื่ อ สัง คม และ 3) ด้ า นความพร้อ มกระท า (Action tendency component)
หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงถึงแนวโน้มหรือมีความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมหรือสนับสนุ นการทา
ประโยชน์เพื่อสังคม ทัง้ นี้ การทาประโยชน์เพื่อสังคมที่สอบถาม หมายถึง การเข้าร่วมทากิจกรรมที่
ทาให้เกิดประโยชน์ เพื่อผู้อ่นื หรือเพื่อส่วนรวม หรือการแสดงออกที่ทาให้เห็นว่านักศึกษาคานึงถึง
ประโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่ าประโยชน์ ส่ ว นตัว เช่ น การเข้าร่ว มกิจ กรรมที่ชุ ม ชนเป็ น ผู้จ ดั , การ
ช่วยเหลือบริจาคสิ่งของ, การช่วยเหลือผู้ท่เี ดือดร้อนในสังคม เป็ นต้น ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ จาก จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) จานวน 26 ข้อ
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กำรหำคุณภำพของแบบวัดเจตคติ ต่อกำรทำประโยชน์ เพื่อสังคม
ขัน้ ตอนการหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติต่อการทาประโยชน์ เพื่อสังคม ได้แก่ การ
ตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงเนื้ อ หาโดยผู้เชี่ย วชาญพบว่ า ค่ า ความคิด เห็น ของผู้เชี่ย วชาญที่
สอดคล้อ งกันระหว่างข้อ คาถาม และนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective
congruence index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่ า IOC และพิจ ารณาปรับ แก้ต ามข้อ เสนอแนะของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ รวมแล้วมีขอ้ คาถามทีค่ งอยู่จานวน 26 ข้อ จากนัน้ นาไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพราย
ข้อ ของแบบวัด ด้ว ยการหาค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ (Item discrimination) และค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดทัง้ ฉบับทีไ่ ม่รวมข้อนัน้ พบว่า มีขอ้ ทีไ่ ม่
ผ่านเกณฑ์ค่าอานาจจาแนก 4 ข้อ จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามทิง้ ไป คงเหลือ 22 ข้อ เมื่อวิเคราะห์
อีกครัง้ ได้ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดทัง้ ฉบับที่ไม่
รวมข้อ นั น้ อยู่ร ะหว่ า ง 0.368-0.741 จากนั น้ เมื่อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ ด้า นความเชื่อ มัน่
(Reliability) พบว่า แบบวัด เจตคติต่ อ การทาประโยชน์ เพื่อ สังคมมีค่ าความเชื่อ มันเท่
่ ากับ 0.909
แสดงว่าแบบวัดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพด้านความสอดคล้องภายในอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างแบบวัด เจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมยัง
ไม่ ส อดคล้ อ งกับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ ดัง นั ้น ผู้ ว ิจ ัย จึง ได้ พิ จ ารณาตัด ข้อ ค าถามที่ ม ี ค่ า น้ า หนั ก
องค์ประกอบ (Factor loading) น้อย รวมไปถึงข้อคาถามทีม่ คี วามซ้าซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ ออกไป
ทีละข้อคาถาม จนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติ ท่ใี ช้
ตรวจสอบดัช นี ค วามกลมกลืน ได้ แ ก่ 𝜒 2 = 114.58, df = 62 (p=0.00006), CFI = 0.97, NNFI
= 0.96, RMSEA = 0.074 พบว่าดัช นีค วามกลมกลืน เกือ บทุก ตัว ผ่ านเกณฑ์ เมื่อ พิจารณาความ
เชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง พบว่า CR = 0.94 และ AVE = 0.57 แสดงว่า ข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกต
มีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวบ่งชี้ พบว่าค่าน้าหนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.57-0.92 เมือ่ ตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงเชิงจาแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมทีม่ ี
3 องค์ประกอบดีกว่า แบบจาลองการวัดทีม่ อี งค์ประกอบเดียว พิจารณาได้จากค่า ∆𝜒2 = 341.02,
df = 3, p = 0.000 ดังนัน้ แบบวัดความพึงพอใจในกิจกรรมอาสาจึงควรยังคงเป็ น 3 องค์ประกอบ
เช่นเดิม และมีจานวนข้อคาถามทีป่ รับใหม่แล้วจานวน 13 ข้อ
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ตัวอย่าง แบบวัดเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม
0. ข้าพเจ้าคิดว่าในฐานะทีเ่ ป็ นนักศึกษาควรเห็นความสาคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยจัดขึน้
...............
...............
................
.................
............... ...............
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
00. ข้าพเจ้าตัง้ ใจจะท ากิจกรรมหรือ งานที่เกี่ยวกับ การท าประโยชน์ เพื่อ ส่ ว นรวม
ต่อไป
...............
...............
................
.................
............... ...............
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาเครื่องมือวัดในการศึกษาครัง้ นี้ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ข้าศึกษา
ในปี การศึกษา 2556 ทัง้ นี้ใช้เครือ่ งมือวัดชุดเดิม วัดซ้าจานวน 4 ครัง้ กับกลุ่มตัวอย่างคนเดิม โดยใช้
ระยะเวลาเป็ นตัวแบ่งช่วงๆ ละประมาณ 2-3 เดือน รวมใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ สิน้
8 เดือน โดยครัง้ ที่ 1 (T1) เก็บข้อมูลในช่วงเดือนที่มกี ารเปิ ดรับสมัครให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ชมรมในภาคเรียนที่ 1/2556 (เดือนกรกฎาคม 2556) ซึ่งจะวัดตัวแปรแรงจูงใจอาสาและเจตคติต่อ
การทาประโยชน์ เพื่อสังคม การเก็บข้อมูลในครัง้ ที่ 2 (T2) ทาการเก็บข้อมูลในอีก 2 เดือนถัดมา
(เดือนกันยายน 2556) นับจากเก็บข้อมูลครัง้ ที่ 1 การเก็บข้อมูลในครัง้ ที่ 3 (T3) เก็บข้อมูลในอีก 5
เดือนถัดมา (เดือนธันวาคม 2556) นับจากเก็บข้อมูลครัง้ ที่ 1 และการเก็บข้อมูลครัง้ สุดท้ายครัง้ ที่ 4
(T4) เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลในอีก 8 เดือนถัดมา (มีนาคม 2557) นับจากเก็บข้อมูลครัง้ ที่ 1 เนื่องจาก
เป็ นช่วงทีม่ กี ารสรุปครัง้ สุดท้ายของโครงการหรือกิจกรรมชมรม ซึง่ การเก็บข้อมูลครัง้ ที่ 2 ถึง ครัง้ ที่
4 นัน้ จะวัด ทุกตัวแปร ซึ่งก็คอื แรงจูงใจอาสา การสนับสนุ นทางสังคม ความพึงพอใจในงานอาสา
พฤติกรรมอาสา และเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม รวม 5 ตัวแปร ดังแสดงตามตาราง
ตาราง 3 ตัวแปรในการวัดแต่ละครัง้ ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรวัด
แรงจูงใจอาสา
การสนับสนุ นทางสังคม
พฤติกรรมอาสา
ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา
เจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม

T1




T2






T3






T4
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ตาราง 4 สรุปช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูล
ครัง้ ที่ของกำรเก็บ
T1
T2
T3
T4

เดือนที่เก็บ
กรกฎาคม 2556
กันยายน 2556
ธันวาคม 2556
กุมภาพันธ์ 2557

ช่วงห่ำงของกำรเก็บ
T1 ถึง T2 = 2 เดือน
T2 ถึง T3 = 3 เดือน
T3 ถึง T4 = 2 เดือน

ในการเก็บข้อมูลจริงผู้วจิ ยั แจกแบบสอบถามในการวัดครัง้ ที่ 1 (เดือนกรกฎาคม 2556)
ทัง้ สิ้น 311 ชุด ได้รบั การตอบกลับจานวน 184 ชุด อัตราตอบกลับคิดเป็ นร้อยละ 59.16 ส่วนการ
เก็บข้อมูลในครัง้ ที่ 2 ในอีก 2 เดือนถัดมาจากการเก็บข้อมูลครัง้ แรก (เดือนกันยายน 2556) แจก
แบบสอบถามไปจานวน 184 ชุด ได้รบั การตอบกลับจานวน 155 ชุด (อัตราตอบกลับคิดเป็ นร้อยละ
84.24) การเก็บข้อมูลในครัง้ ที่ 3 ในอีก 5 เดือนถัดมาจากการเก็บข้อมูลครัง้ แรก (เดือนธันวาคม
2556) ผู้วจิ ยั แจกแบบสอบถามไปจานวน 155 ชุด ได้รบั แบบสอบถามตอบกลับ จานวน 153 ชุด
(อัตราตอบกลับคิดเป็ นร้อยละ 98.71) และการเก็บข้อมูลครัง้ ที่ 4 ซึง่ เป็ นครัง้ สุดท้าย ในอีก 7 เดือน
ถัดมาจากการเก็บข้อมูลครัง้ แรก (กุมภาพันธ์ 2557) แจกแบบสอบถามไปจานวน 153 ชุด ได้รบั การ
ตอบกลับจานวน 153 ชุด (อัตราตอบกลับคิดเป็ นร้อยละ 100) และเมือ่ ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูลพบว่าเหลือกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ จานวน 152 คน

4. กำรพิ ทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่มตัวอย่ำง
ผู้วจิ ยั ได้ด าเนิ นการพิทกั ษ์ สทิ ธิ ์กลุ่มตัวอย่าง โดยจัด ทาเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจยั
(Participant information sheet) ให้ลงนามแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั (Informed consent
form) ในส่วนปกหน้าของแบบสอบถาม เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการวิจยั เพื่อให้ ทราบสิทธิ ์
ความเป็ นส่วนตัวของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั

5. กำรจัดกระทำข้อมูล
1. ก่อนดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบในเครื่องมือวัด
แต่ละชุด และใช้ขอ้ มูลของชุดทีม่ คี วามสมบูรณ์มาดาเนินการวิเคราะห์
2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับเครือ่ งมือการวิจยั แต่ละชุด
3. นาข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ
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6. กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อ มูล ส าหรับ การศึก ษาในครัง้ นี้ แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ ว น คือ ส่ ว นของการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นและส่วนของการทดสอบสมมติฐานเพื่อตอบคาถามงานวิจยั โดยมีแนวทาง
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและวิธกี ารทางสถิตดิ งั นี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูล เบื้องต้น เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติบรรยาย เพื่ออธิบาย
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะของตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
1.1 วิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ค่ า สถิ ติ พ้ื น ฐานของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ด้ ว ยสถิ ติ บ รรยาย ได้ แ ก่
ค่าความถี่ ร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
1.2 วิเคราะห์ค่ าสถิติพ้ืน ฐาน ได้แ ก่ ค่ าเฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน เพื่อ ทราบ
ลัก ษณะการแจกแจงของตัว แปรและหาค่ า ความสัม พั น ธ์ ร ายตั ว แปรเพื่ อ ทราบถึ ง ลัก ษณะ
ความสัมพันธ์เบือ้ งต้นก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบคาถามวิจยั
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
2.1 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ใช้การวิเคราะห์แบบจาลองโค้งพัฒนาการที่มตี ัว
แปรแฝง (Latent growth curve model)
2.2 การทดสอบสมมติฐานข้อ ที่ 2 และข้อ ที่ 3 ใช้ก ารวิเคราะห์ แ บบจาลองสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ในการทดสอบการวิเคราะห์ค วามสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของตัวแปรเชิงเหตุและตัวแปรเชิงผลที่มกี ารวัดเหลื่อมเวลาในกระบวนการทากิจกรรมอาสาและ
ทดสอบแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการทากิจกรรมอาสา
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บทที่ 4
ผลการวิจยั
งานวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาการเปลีย่ นแปลงและความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของตัว แปรในกระบวนการท ากิจกรรมอาสา ซึ่งได้แก่ แรงจูงใจอาสา การสนับ สนุ น ทางสังคม
พฤติกรรมอาสา ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา และเจตคติต่อการทาประโยชน์ เพื่อสังคม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงแบ่ง
การนาเสนอดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างและค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปร
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
เพื่อให้การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และเกิดความเข้าใจในผลการวิเคราะห์ทต่ี รงกัน
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ตลอดจนความหมายทีใ่ ช้แทนค่าสถิตติ ่างๆ ในการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้

สัญลักษณ์ หรืออักษรใช้แทนค่าสถิ ติ
สัญลักษณ์หรืออักษร

ความหมาย
x̅
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต
SD
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
SE
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error)
𝜒2
ค่าสถิตไิ คสแควร์
df
องศาอิสระ(Degree of freedom)
R2
สัมประสิทธิ ์การทานาย(Coefficient of determination)
β
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน
e
ความคลาดเคลื่อนในการวัด
ในส่วนของตัวแปรของการศึกษา ผูว้ จิ ยั ใช้สญ
ั ลักษณ์ช่อื ของตัวแปร ดังนี้
ตัวแปร
ความหมาย
vmt1
ตัวแปรแรงจูงใจอาสาในการวัดครัง้ ที่ 1
vmt2
ตัวแปรแรงจูงใจอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2
vmt3
ตัวแปรแรงจูงใจอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3
vmt4
ตัวแปรแรงจูงใจอาสาในการวัดครัง้ ที่ 4
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ตัวแปร
sst2
sst3
sst4
vbt2
vbt3
vbt4
vst2
vst3
vst4
asbt1
asbt2
asbt3
asbt4

ความหมาย
ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมในการวัดครัง้ ที่ 2
ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมในการวัดครัง้ ที่ 3
ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมในการวัดครัง้ ที่ 4
ตัวแปรพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2
ตัวแปรพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3
ตัวแปรพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 4
ตัวแปรความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2
ตัวแปรความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3
ตัวแปรความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 4
ตัวแปรเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมในการวัดครัง้ ที่ 1
ตัวแปรเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมในการวัดครัง้ ที่ 2
ตัวแปรเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมในการวัดครัง้ ที่ 3
ตัวแปรเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมในการวัดครัง้ ที่ 4

ส่วนที่ 1 ลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างและค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปร
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นี้ คอื นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา จานวน 4 เขตพื้นที่ ได้แก่ เขตพื้นที่เชียงใหม่ เขตพื้นที่เชียงราย เขตพื้นที่น่าน และ
เขตพื้น ที่ต าก ปี ก ารศึก ษา 2556 ที่เข้า ร่ว มท ากิจ กรรมนั ก ศึก ษาโดยเป็ นสมาชิก ของชมรมมี
วัต ถุ ประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อ บริการชุมชนหรือสังคม บาเพ็ญ หรือท าประโยชน์ ต่ อส่ วนรวม โดย
ลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างประกอบด้วยเขตพื้นที่ท่ศี กึ ษาอยู่ เพศ อายุ คณะที่ศึกษา ชมรมที่
สังกัด ทัง้ นี้ลกั ษณะโดยทัวไปดั
่ งกล่าวสามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลเบือ้ งต้นได้ดงั ตาราง 5
ตาราง 5 จานวนร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลพื้นฐาน
กลุ่มตัวอย่าง (n=152)
เพศ
-ชาย
-หญิง
อายุ (ปี )

จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

94
58

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

61.8
38.2
18.85

0.71
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ตาราง 5 (ต่อ)
ข้อมูลพื้นฐาน
ระดับการศึกษาปัจจุบนั
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
-ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี , หลักสูตร 5 ปี )
สาขาวิ ชา
-ช่างจักรกลหนัก
-เทคนิคคอมพิวเตอร์
-ช่างยนต์
-ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวกรรมโยธา)
-ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม)
-วิศวกรรมโยธา
-บริหารธุรกิจ (การตลาด)
-พืชศาสตร์
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
-การบัญชี
คณะ
-คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
-คณะวิศวกรรมศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
เขตพื้นที่
-เขตพืน้ ทีเ่ ชียงใหม่
-เขตพืน้ ทีเ่ ชียงราย
-เขตพืน้ ทีน่ ่ าน
-เขตพืน้ ทีต่ าก

จานวน

ร้อยละ

46
106

30.3
69.7

2
8
28
28
14

1.3
5.3
18.4
18.4
9.2

31
12
11
3
10
5

20.4
7.9
7.2
2
6.6
3.3

27
111
14

17.8
73
9.2

78
31
14
29

51.3
20.4
9.2
19.1
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ตาราง 5 (ต่อ)
ข้อมูลพื้นฐาน
ชมรมที่สงั กัด
-ครูอาสา
-พุทธศาสตร์
-Computer club
-ฅนจรอาสา
-ต้นกล้าสีเขียว
-กระดานดาเพื่อน้อง
-วิทย์อาสา
-ค่ายอาสาตาก

จานวน

ร้อยละ

28
14
7
28
13
19
14
29

18.4
9.2
4.6
18.4
8.6
12.5
9.2
19.1

จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 152 คนนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อย
ละ 61.8 มีอายุโดยเฉลีย่ 18.85 ปี ส่วนใหญ่เรียนอยูใ่ นระดับชัน้ ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร
5 ปี ) คิดเป็ นร้อยละ 69.7 รองลงมาเป็ นระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง คิดเป็ นร้อยละ 30.3
โดยส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คิดเป็ นร้อยละ 20.4 รองลงมาคือสาขาวิชาช่าง
ยนต์และครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวกรรมโยธา) ซึ่งมีจานวนเท่ากันคิดเป็ นร้อยละ18.4 ส่วนใหญ่
เป็ นนัก ศึก ษาคณะวิศ วกรรมศาสตร์ คิดเป็ นร้อ ยละ 73 รองลงมาคือ คณะบริห ารธุ รกิจและศิล ป
ศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 17.8 ส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตพืน้ ทีเ่ ชียงใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 51.3 รองลงมาคือเขต
พื้นที่เชียงราย คิดเป็ นร้อยละ 20.4 ทัง้ นี้ส่วนใหญ่ มาจากชมรมค่ายอาสาตาก คิดเป็ นร้อยละ19.1
รองลงมาคือชมรมครูอาสาและชมรมฅนจรอาสา ซึง่ มีจานวนเท่ากัน โดยคิดเป็ นร้อยละ 18.4
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ส่วนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐาน
2.1 การศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในกระบวนการทากิจกรรมอาสา ซึ่ง
ได้แก่ แรงจูงใจอาสา การสนับสนุ นทางสังคม พฤติกรรมอาสา ความพึงพอใจในการทากิจกรรม
อาสา และเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม โดยใช้การวิเคราะห์แบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั
แปรแฝง (Latent growth curve model) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 การวิเคราะห์แบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงของแรงจูงใจอาสา
การวิเคราะห์ท่ีใช้แ บบจาลองโค้งพัฒ นาการที่ม ีต ัว แปรแฝงเป็ น การวิเคราะห์ท่ี ว ดั
ความก้าวหน้ าหรือ การเปลี่ย นแปลงในเชิงปริม าณ โดยมีล ัก ษณะเป็ น โมเดลสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Models: SEM) ทีม่ กี รอบแนวคิดว่า คะแนนการวัดแต่ละครัง้ เป็ นคะแนนผสม
(Composite score) ทีป่ ระกอบด้วยคะแนน 3 ส่วน คือ คะแนนความสามารถเดิม (Intercept) อัตรา
พัฒนาการ (Slope) และคะแนนความคลาดเคลื่อนในการวัด (Error score) โดยทีอ่ งค์ประกอบร่วมที่
แฝงอยู่ส าหรับ การวัด ทุ ก ครัง้ คือ คะแนนความสามารถเดิม และอัต ราพัฒ นาการ โดยมีค วาม
คลาดเคลื่อนในการวัดเป็ นองค์ประกอบเฉพาะของการวัดแต่ละครัง้ ทัง้ นี้ขอ้ ดีของการวิเคราะห์โดย
ใช้แบบจาลองโค้งพัฒนาการที่มตี วั แปรแฝงคือ เป็ นแบบจาลองที่ประหยัด ง่ายต่อการตีความ ไม่ม ี
ความลาเอียงในการประมาณค่า สามารถประมาณค่าอัตราการเปลีย่ นแปลงและความคลาดเคลื่อน
ในการวัด ได้อ ย่างดีแ ม้รูปแบบพัฒ นาการจะเป็ น เส้น ตรงหรือ ไม่เป็ น เส้น ตรงก็ต าม และแม้กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งจะน้ อ ยหรือ มีก ารขาดหายของข้ อ มู ล (สุ ภ มาส อัง ศุ โ ชติ ; สมถวิล วิจ ิต รวรรณา;
และ รัช นี กู ล ภิญ โญภานุ ว ฒ
ั น์ . 2554: 264) โดยมีแ บบจ าลองโค้งพัฒ นาการตามสมมติฐานดัง
ภาพประกอบ 11
cov
Var Di
Mean i

Intercept
1

1

Var DS

Slope
1

1

0

1

2

Mean S
3

Y1

Y2

Y3

Y4

e1

e2

e3

e4

ภาพประกอบ 11 แบบจาลองโค้งพัฒนาการตามสมมติฐาน
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ทัง้ นี้ ใ นการศึ ก ษาลัก ษณะของแบบจ าลอง จะพิ จ ารณาถึ ง ดัช นี ค วามกลมกลืน ของ
แบบจาลองสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่าพารามิเตอร์ทส่ี าคัญ อันได้แก่ ค่าเฉลีย่ ของตัวแปร
แฝงคะแนนเริม่ ต้น (Var Di) ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรแฝงอัตราการเปลีย่ นแปลง (Var DS) ความแปรปรวน
ของตัวแปรแฝงคะแนนเริม่ ต้น (Mean i) ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงอัตราการเปลี่ยนแปลง
(Mean S) ความแปรปรวนร่ ว มระหว่ า งตัว แปรแฝงคะแนนเริ่ม ต้ น กับ ตัว แปรแฝงอัต ราการ
เปลีย่ นแปลง (cov) ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคลื่อนในการวัดครัง้ ที่ 1
(e1) จนถึงครัง้ ที่ 4 (e4) รวมทัง้ ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงโค้งพัฒนาการ (Slope) ที่มตี ่อ
ตัวแปรสังเกต ซึง่ ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงค่าพัฒนาการในการศึกษาครัง้ นี้การวัดครัง้ ที่
1 จะกาหนดให้เป็ น 0 เนื่องจากเป็ นการวัดก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอาสา ส่วนในการวัดครัง้ ที่ 2 3
และ 4 จะกาหนดให้มคี ่าเป็ น 1, 2 และ 3 ตามลาดับ และค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงทีเ่ ป็ น
ค่าเริม่ ต้น (Intercept) ที่มตี ่ อตัวแปรสังเกตในการวัดแต่ละครัง้ จะกาหนดให้มคี ่าเท่ากันหมดคือ 1
เนื่องจากเป็ นการสะท้อนถึงตัวแปรแฝงของคะแนนเริม่ ต้น ซึง่ คือก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอาสานันเอง
่
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงของแรงจูงใจอาสาปรากฏดังนี้
ตาราง 6 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงของแรงจูงใจอาสาตาม
สมมติฐาน
ดัชนี ความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
𝜒2, df, p-value
RMSEA
CFI
NNFI

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าดัชนี

แปลผล

p. >.05
<.08
>.90
>.90

𝜒2= 7.40, df=3,P =0.06026
0.099
0.98
0.96

กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

จากตาราง 6 พบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืนบางดัชนียงั ไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน แสดงว่า
แบบจาลองนี้ยงั ไม่กลมกลืน ดีพอกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงทาการปรับแบบจาลองใหม่
โดยพิจารณาจากทัง้ ดัชนีการปรับแบบจาลอง (Modification index) รวมถึงลักษณะของข้อมูล ซึ่ง
ได้แก่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพ ลของตัวแปรแฝงพัฒนาการที่เป็ นสิง่ สะท้อนอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูล ทัง้ นี้ตามสมมติฐานแล้วผู้วจิ ยั คาดหมายว่าการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ มีแนวโน้มเป็ นเส้นตรง
จึงกาหนดสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงพัฒนาการเป็ น 0, 1, 2, 3 แต่เมื่อแบบจาลองยังไม่
กลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ ผู้ว ิจยั จึง ปรับ แบบจาลองใหม่ ซ่ึง ได้ค่ าดัช นี ค วามกลมกลืน ของ
แบบจาลองดังนี้

104
ตาราง 7 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองโค้งพัฒนาการที่มตี วั แปรแฝงของแรงจูงใจอาสาที่
ปรับแล้ว
ดัชนี ความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
𝜒2, df, p-value
RMSEA
CFI
NNFI

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าดัชนี

แปลผล

p. >.05
<.08
>.90
>.90

𝜒2= 6.46, df=4,P=0.16727
0.064
0.99
0.98

กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

เมือ่ พิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองในตาราง 7 แล้วพบว่า ดัชนีทุกตัว
ผ่านตามเกณฑ์ โดยผูว้ จิ ยั ปรับแบบจาลองจากการพิจารณาถึงรูปแบบการเปลีย่ นแปลงของแรงจูงใจ
อาสาทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการทากิจกรรมอาสา ทีอ่ ตั ราการเปลีย่ นแปลงของตัวแปรอาจไม่ได้เพิม่ ขึน้
ในลักษณะที่สม่าเสมอเท่ากันในแต่ละช่วงเวลา จึงได้ปรับให้ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรโค้ง
พัฒนาการที่มตี ่อตัวแปรสังเกตเป็ น 0, 1, 1.5 และ 2.5 ในแต่ละช่วงเวลาตามลาดับ เพื่อให้สะท้อน
ตรงกับลักษณะการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เมื่อทาการปรับแบบจาลองแล้วพบว่ามีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูล จึงได้แบบจาลองโค้งพัฒนาการที่มตี ัวแปรแฝงของแรงจูงใจอาสาดังแสดงใน
ภาพประกอบ 12 และมีค่าสัมประสิทธิ ์ทีส่ าคัญดังตาราง 10
Cov = - 0.05*
Var DI =0.17*
Mean I =4.90*

Slope

I Intercept
1
1

vmt1

e1=0.05

Var DS =0.05*

1 1

vmt2

0

Mean S =0.06*

1 1.5 2.5

vmt3

e2=0.17 e3=0.14

vmt4

e4=0.01

ภาพประกอบ 12 แบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงของแรงจูงใจอาสา
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ตาราง 8 ค่าสัมประสิทธิ ์ในแบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงของแรงจูงใจอาสาทีป่ รับแล้ว

4.90

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
0.04

t-value
(*p<0.05)
129.70*

0.06
0.17

0.02
0.03

3.42*
5.50*

0.05
-0.05

0.01
0.01

5.46*
5.46*

พารามิ เตอร์

ค่าสัมประสิ ทธิ์

ค่าเฉลีย่ ของคะแนนแรงจูงใจอาสาเริม่ ต้น
(Intercept)
ค่าเฉลีย่ ของพัฒนาการ (Slope)
ความแปรปรวนของคะแนนแรงจูงใจ
อาสาเริม่ ต้น
ความแปรปรวนของพัฒนาการ
ความแปรปรวนร่วมระหว่างคะแนน
แรงจูงใจอาสาเริม่ ต้นกับพัฒนาการ

คะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจอาสาจากการวัด ครัง้ ที่ 1 ถึงครัง้ ที่ 4 เท่ากับ 4.94 5.07 4.96
และ 5.08 ตามลาดับ และจากตาราง 8 แสดงว่านักศึกษามีค่าเฉลีย่ ของคะแนนแรงจูงใจอาสาเริม่ ต้น
ก่อนที่จะทากิจกรรมอาสาเท่ากับ 4.90 โดยแต่ละคนมีความแปรปรวนของคะแนนแรงจูงใจอาสา
เริม่ ต้นเท่ากับ 0.17 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่านักศึกษาแต่ละคนมีแรงจูงใจอาสาก่อนทีจ่ ะทา
กิจกรรมแตกต่ างกัน สาหรับการพิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ าของตัวแปรไปตามช่วงเวลา
หรือ ไม่นัน้ สามารถพิจารณาได้จากค่ าสถิติ 2 ค่ า ได้แก่ ค่ าความแปรปรวนของพัฒ นาการและ
ค่ าเฉลี่ยของพัฒ นาการ ซึ่งความแปรปรวนของพัฒ นาการจะเป็ น ค่ าที่บ อกว่าตัว แปรนัน้ มีก าร
เปลี่ย นแปลงเกิด ขึ้น หรือ ไม่ หากความแปรปรวนของพัฒ นาการมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติห รือ มีค่ า
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตแิ สดงว่าแรงจูงใจอาสามี การเปลี่ยนแปลง ส่วนค่าเฉลี่ย
ของพัฒนาการจะบอกทิศทางในการเปลีย่ นแปลง ดังนัน้ เมื่อพิจารณาจากตาราง 8 ความแปรปรวน
ของพัฒนาการเท่ากับ 0.05 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ จึงหมายความว่าตลอดช่วงระยะเวลาที่วดั
จานวน 4 ครัง้ นัน้ แรงจูงใจอาสาของนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากเข้าไปทากิจกรรม
อาสา และการเปลี่ยนแปลงนี้ในภาพรวมแล้วเป็ นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ค่าเฉลีย่ พัฒนาการเท่ากับ 0.06 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ส่ ว นค่ า ความสัม พั น ธ์ ห รือ ค่ า ความแปรปรวนร่ ว มระหว่ า งคะแนนเริ่ม ต้ น กั บ การ
เปลีย่ นแปลงมีค่าเท่ากับ -0.05 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตแิ สดงว่าคะแนนเริม่ ต้นกับการเปลีย่ นแปลง
ของแรงจูงใจอาสานัน้ มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือนักศึกษาทีม่ แี รงจูงใจอาสา
เริม่ ต้นในระดับสูงจะมีการเปลีย่ นแปลงของแรงจูงใจอาสาน้อย นักศึกษาทีม่ แี รงจูงใจอาสาเริม่ ต้นใน
ระดับต่าจะมีการเปลีย่ นแปลงของแรงจูงใจอาสามาก
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2.1.2 การวิเคราะห์แบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงของการสนับสนุ นทางสังคม
ในการศึกษากระบวนการอาสาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั วัดการสนับสนุ นทางสังคมจานวน 3 ครัง้ ผล
การวิเคราะห์แบบจาลองโค้งพัฒนาการที่มตี วั แปรแฝงเมื่อพิจารณาถึงค่าดัชนีความกลมกลืนของ
แบบจาลอง ปรากฏดังนี้
ตาราง 9 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงของการสนับสนุ นทาง
สังคมตามสมมติฐาน
ดัชนี ความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
𝜒2, df, p-value
RMSEA
CFI
NNFI

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าดัชนี

แปลผล

p. >.05
<.08
>.90
>.90

𝜒2= 1.91, df=1,P=0.16705
0.078
0.99
0.97

กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

เมือ่ พิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองในตาราง 9 แล้ว พบว่าดัชนีทุกตัว
ผ่ า นตามเกณฑ์ แสดงว่ า แบบจ าลองมีค วามสอดคล้อ งกลมกลืน กับ ข้อ มูล ได้แ บบจ าลองโค้ ง
พัฒ นาการที่ม ีต ัว แปรแฝงของการสนั บ สนุ น ทางสัง คมดังแสดงในภาพ ประกอบ 13 และมีค่ า
สัมประสิทธิ ์ทีส่ าคัญดังตาราง 10
Cov = - 0.03
Var DI =0.19*
Mean I =4.85*

Slope

Intercept
1 1
sst2

0

1

sst3

e2=0.12 e3=0.18

Var DS = 0.02
Mean S = 0.03

1 2
sst4

e4=0.16

ภาพประกอบ 13 แบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงของการสนับสนุ นทางสังคม
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ตาราง 10 ค่าสัมประสิทธิ ์ในแบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงของการสนับสนุ นทางสังคม
พารามิ เตอร์
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนการสนับสนุนทางสังคม
เริม่ ต้น (Intercept)
ค่าเฉลีย่ ของพัฒนาการ (Slope)
ความแปรปรวนของคะแนนการสนับสนุ นทาง
สังคมเริม่ ต้น
ความแปรปรวนของพัฒนาการ
ความแปรปรวนร่วมระหว่างคะแนนการ
สนับสนุ นทางสังคมเริม่ ต้นกับพัฒนาการ

ค่า
สัมประสิ ทธิ์
4.85

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
0.04

t-value
(*p<0.05)
109.71*

0.03
0.19

0.02
0.05

1.07
3.88*

0.02
-0.03

0.02
0.03

0.92
-1.02

คะแนนเฉลี่ยของการสนับสนุ นทางสังคมจากการวัด ครัง้ ที่ 2 ถึงครัง้ ที่ 4 เท่ากับ 4.89,
4.90 และ 4.99 ตามลาดับ ซึ่งจากตาราง 10 แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
สนับสนุ นทางสังคมเริม่ ต้นในการทากิจกรรมอาสาเท่ากับ 4.85 โดยแต่ละคนมีความแปรปรวนของ
คะแนนการสนับสนุ นทางสังคมเริม่ ต้นเท่ากับ 0.19 นัน่ คือแต่ละคนมีการสนับสนุ นทางสังคมในช่วง
เริม่ ต้นการทากิจกรรมอาสาแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนของพัฒนาการและ
ค่าเฉลีย่ ของพัฒนาการพบว่าทัง้ สองค่าไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าตลอดช่วงระยะเวลาของการ
ทากิจกรรมอาสา การสนับสนุนทางสังคมของนักศึกษาไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
2.1.3 การวิเคราะห์แบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงของพฤติกรรมอาสา
ในการศึก ษากระบวนการอาสาครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั วัด พฤติก รรมอาสาจานวน 3 ครัง้ ผลการ
วิเคราะห์แ บบจาลองโค้งพัฒ นาการที่ม ีต ัว แปรแฝงเมื่อ พิจารณาถึงค่ าดัช นี ค วามกลมกลืน ของ
แบบจาลอง ปรากฏดังนี้
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ตาราง 11 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ีตวั แปรแฝงของพฤติกรรมอาสา
ตามสมมติฐาน
ดัชนี ความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
𝜒2, df, p-value
RMSEA
CFI
NNFI

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าดัชนี

แปลผล

p. >.05
<.08
>.90
>.90

𝜒2= 0.11, df=1,P=0.74203
0.000
1.00
1.03

กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองในตาราง 11 แล้วพบว่า ดัชนีทุก
ตัว ผ่ านตามเกณฑ์ แสดงว่ าแบบจ าลองความสอดคล้อ งกลมกลืน กับ ข้อ มูล ได้แ บบจ าลองโค้ง
พัฒนาการที่มตี วั แปรแฝงของพฤติกรรมอาสาดังแสดงในภาพประกอบ 14 และมีค่าสัมประสิทธิ ์ที่
สาคัญดังตาราง 12
Cov = - 4.65*
Var DI =13.16*
Mean I =7.92*

Var DS = 3.80*
Slope

Intercept
1 1

vbt2
e2=1.59

0

1

vbt3

Mean S = - 0.24

1 2

vbt4

e3=6.19 e4=2.11

ภาพประกอบ 14 แบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงของพฤติกรรมอาสา
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ตาราง 12 ค่าสัมประสิทธิ ์ในแบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงของพฤติกรรมอาสา
พารามิ เตอร์
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมอาสา
เริม่ ต้น (Intercept)
ค่าเฉลีย่ ของพัฒนาการ (Slope)
ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรม
อาสาเริม่ ต้น
ความแปรปรวนของพัฒนาการ
ความแปรปรวนร่วมระหว่างคะแนน
พฤติกรรมอาสาเริม่ ต้นกับพัฒนาการ

7.92

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
0.31

t-value
(*p<0.05)
25.42*

-0.24
13.16

0.18
2.25

-1.34
5.85*

3.80
-4.65

0.84
1.15

4.51*
-4.04*

ค่าสัมประสิ ทธิ์

คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมอาสาจากการวัดครัง้ ที่ 2 ถึงครัง้ ที่ 4 เท่ากับ 7.85 7.60 และ
7.39 ตามลาดับ ซึ่งจากตาราง 12 แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมอาสา
เริม่ ต้นในการทากิจกรรมอาสาเท่ากับ 7.92 มีความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมอาสาเริม่ ต้น
เท่ากับ 13.16 ซึง่ มีนัยสาคัญทางสถิตแิ สดงว่านักศึกษาแต่ละคนมีพฤติกรรมอาสาในช่วงเริม่ ต้นของ
การท ากิจ กรรมอาสาแตกต่ างกัน และเมื่อ พิจารณาค่ า ความแปรปรวนของพัฒ นาการพบว่า มี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าในการวัดครัง้ ที่ 2 ถึงครัง้ ที่ 4 หลังจากทีน่ ักศึกษาได้เข้าร่วมทากิจกรรม
อาสาแล้วนัน้ พฤติกรรมอาสาของนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลีย่ ของ
พัฒนาการพบว่าได้ -0.24 อย่างไม่มนี ัยสาคัญ ทางสถิติ แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
อาสาที่เกิดขึ้นของนักศึกษาในลักษณะที่เพิม่ ขึ้นและลักษณะที่ลดลงนัน้ ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ค่ าเฉลี่ย ของพัฒ นาการนี้ เกิด จากการน าคะแนนพัฒ นาการของนั ก ศึก ษาแต่ ล ะคนมาเฉลี่ย กัน
คะแนนพัฒ นาการที่เป็ นค่ า บวกหมายถึ ง การเปลี่ย นแปลงในลัก ษณะที่เพิ่ม ขึ้น ส่ ว นคะแนน
พัฒนาการทีเ่ ป็ นค่าลบหมายถึงการเปลีย่ นแปลงในลักษณะทีล่ ดลง ดังนัน้ ค่าเฉลี่ยของพัฒนาการที่
เป็ นค่าบวกย่อมหมายถึงคะแนนรวมของนักศึกษาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในลักษณะทีเ่ พิม่ ขึน้ มากกว่า
คะแนนรวมของนักศึกษาที่มกี ารเปลี่ยนแปลงในลักษณะลดลง ดังนัน้ ในกรณีน้ีท่คี ะแนนเฉลี่ยของ
พัฒนาการไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตจิ งึ หมายถึงคะแนนพฤติกรรมอาสาเฉลีย่ ไม่แตกต่างจากศูนย์อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ นัน่ คือคะแนนรวมพฤติกรรมอาสาของนักศึกษาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในลักษณะ
ที่เพิ่มขึ้นกับคะแนนรวมพฤติกรรมอาสาของนั กศึกษาที่มกี ารเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ล ดลงไม่
แตกต่างกัน
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ส่ ว นค่ า ความสัม พั น ธ์ ห รือ ค่ า ความแปรปรวนร่ ว มระหว่ า งคะแนนเริ่ม ต้ น กั บ การ
เปลี่ย นแปลงมีค่ า เท่ า กั บ -4.65 อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ แสดงว่ า คะแนนเริ่ม ต้ น กั บ การ
เปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมอาสานัน้ มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือนักศึกษาที่ม ี
พฤติก รรมอาสาเริม่ ต้น ในระดับ สูงจะมีก ารเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอาสาน้ อ ย นักศึก ษาที่ม ี
พฤติกรรมอาสาเริม่ ต้นในระดับต่าจะมีการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมอาสามาก
2.1.4 การวิเคราะห์แบบจาลองโค้งพัฒนาการที่มตี วั แปรแฝงของความพึงพอใจในการทา
กิจกรรมอาสา
ในการศึกษากระบวนการทากิจกรรมอาสาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ทาการวัด ความพึงพอใจในการทา
กิจกรรมอาสาจานวน 3 ครัง้ ผลการวิเคราะห์แบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝง เมือ่ พิจารณา
ถึงค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลอง ปรากฏดังนี้
ตาราง 13 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองโค้งพัฒนาการที่มตี วั แปรแฝงของความพึงพอใจ
ในการทากิจกรรมอาสาตามสมมติฐาน
ดัชนี ความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
𝜒2, df, p-value
RMSEA
CFI
NNFI

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าดัชนี

แปลผล

p. >.05
<.08
>.90
>.90

𝜒2=0.24, df=1,P=0.62687
0.00
1.00
1.02

กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองในตาราง 13 แล้ว พบว่า ดัชนีทุก
ตัว ผ่ านตามเกณฑ์ แสดงว่าแบบจาลองมีค วามสอดคล้องกลมกลืนกับ ข้อ มูล ได้แบบจาลองโค้ง
พัฒ นาการที่ม ีต ัว แปรแฝงของความพึงพอใจในการท ากิจกรรมอาสาดังแสดงในภาพ ประกอบ
15 และมีค่าสัมประสิทธิ ์ทีส่ าคัญดังตาราง 14
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Cov = -0.05*
Var DI =0.19*
Mean I =4.93*

Slope

Intercept
1

1

vst2
e2=0.08

0

1

1

Var DS =0.05*
Mean S =0.05*

2

vst3

vst4

e3=0.12

e4=0.72

ภาพประกอบ 15 แบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงของ
ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา
ตาราง 14 ค่าสัมประสิทธิ ์ในแบบจาลองโค้งพัฒนาการที่มตี วั แปรแฝงของความพึงพอใจในการทา
กิจกรรมอาสา

4.93

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
0.04

t-value
(*p<0.05)
120.01*

0.05
0.19

0.02
0.04

2.02*
4.75*

0.05
-0.05

0.02
0.02

2.89*
-2.21*

พารามิ เตอร์

ค่าสัมประสิ ทธิ์

ค่าเฉลีย่ ของคะแนนความพึงพอใจอาสา
เริม่ ต้น (Intercept)
ค่าเฉลีย่ ของอัตราพัฒนาการ (Slope)
ความแปรปรวนของคะแนนความ
พึงพอใจอาสาเริม่ ต้น
ความแปรปรวนของอัตราพัฒนาการ
ความแปรปรวนร่วมระหว่างคะแนนความ
พึงพอใจอาสาเริม่ ต้นกับอัตราพัฒนาการ

คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาจากการวัด ครัง้ ที่ 2 ถึงครัง้ ที่ 4
เท่ากับ 5.04 4.96 และ 5.03 ตามลาดับ ซึ่งจากตาราง 14 แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาเมื่อเริม่ ต้นเท่ากับ 4.93 แต่ละคนมีความแปรปรวน
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ของคะแนนความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาเริม่ ต้นเท่ากับ 0.19 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
แสดงว่านักศึกษาแต่ละคนมีความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาในช่วงเริม่ ต้นของการทากิจกรรม
อาสาแตกต่ างกัน และเมื่อพิจารณาค่ าความแปรปรวนของพัฒนาการพบว่ามีนัยสาคัญ ทางสถิติ
แสดงว่าตลอดช่ว งระยะเวลาที่วดั จานวน 3 ครัง้ นัน้ ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาของ
นัก ศึก ษามีก ารเปลี่ย นแปลงเกิด ขึ้น หลังจากเข้าไปท ากิจ กรรมอาสาและการเปลี่ย นแปลงนี้ ใ น
ภาพรวมแล้วเป็ นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเฉลี่ยพัฒนาการเท่ากับ 0.05
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ส่ ว นค่ า ความสัม พั น ธ์ ห รือ ค่ า ความแปรปรวนร่ ว มระหว่ า งคะแนนเริ่ม ต้ น กั บ การ
เปลี่ย นแปลงมีค่ า เท่ า กั บ -0.05 อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ แสดงว่ า คะแนนเริ่ม ต้ น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสานัน้ มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางตรงกันข้าม
กล่าวคือนักศึกษาทีม่ คี วามพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาเริม่ ต้นในระดับสูงจะมีการเปลี่ยนแปลง
ของความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาน้อย ส่วนนักศึกษาที่มคี วามพึงพอใจในการทากิจกรรม
อาสาเริม่ ต้นในระดับต่าจะมีการเปลีย่ นแปลงของความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสามาก
2.1.5 การวิเคราะห์ แ บบจ าลองโค้ ง พัฒ นาการที่ม ีต ัว แปรแฝงของเจตคติต่ อ การท า
ประโยชน์เพื่อสังคม
ในการศึกษากระบวนการอาสาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ทาการวัดเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม
จานวน 4 ครัง้ ผลการวิเคราะห์แบบจาลองโค้งพัฒนาการที่มตี วั แปรแฝง เมื่อพิจารณาถึงค่าดัชนี
ความกลมกลืนของแบบจาลอง ปรากฏดังนี้
ตาราง 15 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงของเจตคติต่อการทา
ประโยชน์เพื่อสังคมตามสมมติฐาน
ดัชนี ความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
𝜒2, df, p-value
RMSEA
CFI
NNFI

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าดัชนี

แปลผล

p. >.05
<.08
>.90
>.90

𝜒2= 7.68, df=5,P=0.17490
0.060
0.98
0.98

กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
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เมือ่ พิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองในตาราง 15 แล้วพบว่า ดัชนีทุก
ตัว ผ่ านตามเกณฑ์ แสดงว่าแบบจาลองมีค วามสอดคล้องกลมกลืนกับ ข้อ มูล ได้แบบจาลองโค้ง
พัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงของเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมดังแสดงในภาพประกอบ 16 และ
Cov = -0.04*
มีค่าสัมประสิทธิ ์ทีส่ าคัญดังตาราง 16
Var DI =0.19*
Mean I =4.76*

Slope

Intercept
1

asbt1

Var DS =0.03*

1 1

1

0

asbt2

1 2

asbt3

Mean S = -0.02
3

asbt4

e1=0.13 e2=0.17 e3=0.15 e4=0.19
ภาพประกอบ 16 แบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงของ
เจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม
ตาราง 16 ค่าสัมประสิทธิ ์ในแบบจาลองโค้งพัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝงของเจตคติต่อการทาประโยชน์
เพื่อสังคม
พารามิ เตอร์
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนเจตคติต่อการทา
ประโยชน์เพื่อสังคมเริม่ ต้น (Intercept)
ค่าเฉลีย่ ของอัตราพัฒนาการ (Slope)
ความแปรปรวนของคะแนนเจตคติต่อ
การทาประโยชน์เพื่อสังคมเริม่ ต้น
ความแปรปรวนของอัตราพัฒนาการ
ความแปรปรวนร่วมระหว่างคะแนน
เจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม
เริม่ ต้นกับอัตราพัฒนาการ

4.76

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
0.04

t-value
(*p<0.05)
109.01*

-0.02
0.19

0.02
0.04

- 0.76
4.92*

0.03
-0.04

0.01
0.02

3.29*
-2.45*

ค่าสัมประสิ ทธิ์
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คะแนนเฉลีย่ ของเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมจากการวัดช่วงเวลาที่ 1 ถึงช่วงที่ 4
เท่ากับ 4.88 4.76 4.88 และ 4.76 ตามลาดับ ซึง่ จากตาราง 16 แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีค่าเฉลีย่
ของคะแนนเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมเริม่ ต้นก่อนทีจ่ ะทากิจกรรมอาสาเท่ากับ 4.76 และ
แต่ละคนมีเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมก่อนทีจ่ ะทากิจกรรมอาสาแตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
ค่ าความแปรปรวนของพัฒ นาการพบว่ามีนัยสาคัญ ทางสถิติ แสดงว่าตลอดช่ว งระยะเวลาที่ว ดั
จานวน 4 ครัง้ นัน้ เจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมของนักศึกษามีการเปลีย่ นแปลงหลังจากเข้า
ไปทากิจกรรมอาสา ส่วนการที่ค่าเฉลี่ยของพัฒนาการได้เท่ากับ 0.02 อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ
แสดงว่าการเปลีย่ นแปลงของเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมทีเ่ กิดขึน้ ของนักศึกษาในลักษณะ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ และลักษณะทีล่ ดลงนัน้ มีไม่แตกต่างกัน
ส่ ว นค่ า ความสัม พั น ธ์ ห รือ ค่ า ความแปรปรวนร่ ว มระหว่ า งคะแนนเริ่ม ต้ น กั บ การ
เปลี่ย นแปลงมีค่ า เท่ า กั บ -0.04 อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ แสดงว่ า คะแนนเริ่ม ต้ น กั บ การ
เปลีย่ นแปลงของเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมนัน้ มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางตรงกันข้าม
กล่าวคือนักศึกษาที่มเี จตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมเริม่ ต้น ในระดับสูงจะมีการเปลี่ยนแปลง
ของเจตคติต่อการทาประโยชน์ เพื่อสังคมน้ อย นักศึกษาที่มเี จตคติต่อการทาประโยชน์ เพื่อสังคม
เริม่ ต้นในระดับต่าจะมีการเปลีย่ นแปลงของเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมมาก
2.2 การศึกษาลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ได้แก่ ตัวแปรเชิงเหตุในกระบวนการทา
กิจกรรมอาสาทีว่ ดั ในครัง้ ก่อน มีอทิ ธิพลทางบวกต่อตัวแปรเชิงผลในกระบวนการทากิจกรรมอาสาที่
วัดในครัง้ ถัดมา
ผู้ ว ิจ ัย ได้ ใ ช้ แ นวคิด ในการวิเ คราะห์ ต ัว แปรที่ม ีก ารวัด แบบเหลื่อ มเวลาด้ ว ยวิธ ีก าร
เปรียบเทียบแบบจาลอง (Grunberg; et al. 2006) ทัง้ นี้จะทาการเปรียบเทียบแบบจาลองพื้นฐาน
(Baseline model หรือ Stability model) กับแบบจาลองอื่นๆ (Alternatives models)โดยแบบจาลอง
พืน้ ฐาน (Baseline model หรือ Stability model) คือ แบบจาลองทีม่ เี ฉพาะเส้น Stability หรือเส้นที่
แสดงความสัมพันธ์ขา้ มช่วงเวลาของตัวแปรตัวเดียวกัน เป็ นความสัมพันธ์โดยธรรมชาติท่ตี วั แปร
เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กนั ข้ามช่วงเวลาอยู่แล้ว มาใช้เป็ นฐานในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ส่วน
แบบจาลองอื่นๆ นัน้ เป็ นการเพิม่ สมมติฐานความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเข้าไปในแบบจาลอง โดยทีแ่ บบ
แบบจ าลองอื่ น ๆ จะมีอ ยู่ 3 ลัก ษณะ ได้ แ ก่ 1) แบบจ าลองมาตรฐาน (Standard model) คือ
แบบจาลองทีก่ าหนดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามแนวคิดทฤษฎีท่ีมเี ส้นความสัมพันธ์เหลื่อมเวลาใน
ลักษณะลง (Down) ซึง่ ก็คอื ตัวแปรสาเหตุตามกรอบแนวคิดของงานวิจยั นี้ทว่ี ดั ในช่ว งเวลาก่อนทีจ่ ะ
ส่งผลต่อตัวแปรผลทีว่ ดั ในเวลาหลัง รวมกับเส้นความสัมพันธ์แบบStability 2) แบบจาลองย้อนกลับ
(Reverse model) คือ ความสัม พัน ธ์ ท่ี ย้ อ นกลับ หรือ ตรงกัน ข้ า มโดยเป็ นแบบจ าลองที่ม ีเ ส้ น
ความสัมพันธ์เหลื่อมเวลาในลักษณะขึน้ (Up) ซึ่งก็คอื ตัวแปรผลตามกรอบแนวคิดของงานวิจยั นี้ท่ี
วัด ในช่ ว งเวลาก่ อ นที่ส่ งผลต่ อ ตัว แปรเหตุ ท่ีว ัด ในช่ ว งเวลาหลัง รวมกับ เส้น ความสัม พัน ธ์แบบ
Stability 3) แบบจาลองซึ่งกันและกัน (Reciprocal model) คือ แบบจาลองที่ม ีเส้นความสัมพัน ธ์
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เหลื่อมเวลาในลักษณะทัง้ ลงและขึน้ ทีต่ วั แปรสาเหตุและตัวแปรผลมีผลซึง่ กันและกัน ตัวแปรสาเหตุ
ในช่วงเวลาที่วดั ก่อนส่งผลต่อตัวแปรผลที่วดั ในเวลาหลังและตัวแปรผลในช่วงเวลาที่วดั ก่อนส่งผล
ต่อตัวแปรสาเหตุท่วี ดั ในเวลาหลัง รวมกับเส้นความสัมพันธ์แบบ Stability และ 4) แบบจาลองที่ดี
ที่สุด (Best model) นัน้ เกิดขึน้ เนื่องจากการกาหนดแบบจาลองตามสมมติฐานอาจจะยังไม่มคี วาม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดพี อ จึงมีการปรับที่ทาให้ได้แบบจาลองที่ เหมาะสมหรือ ดีท่สี ุดกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และดูผลของการเปรียบเทียบแบบจาลองว่า แบบจาลองใดจะมีความกลมกลืน
กับข้อมูล เชิงประจัก ษ์ มากที่สุด ทัง้ นี้ ดชั นีท่ใี ช้พิจารณาความกลมกลืนของแบบจาลองได้แก่ ค่ า
𝝌2/df < 3.00 ค่า CFI > .90 ค่า RMSEA < .08 รายละเอียดของแต่ละแบบจาลองปรากฏตามภาพ
ต่อไปนี้

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 1

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 1

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 3

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 4

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 2

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 3

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 4

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 2

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 3

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 4

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 2

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 3

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 4

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 2

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 3

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 4

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 2

ภาพประกอบ 17 แบบจาลองพืน้ ฐาน (Stability หรือ Baseline model)
ทีใ่ ช้ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
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แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 1

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 1

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 3

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 4

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 2

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 3

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 4

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 2

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 3

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 4

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 2

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 3

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 4

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 2

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 3

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 4

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 2

ภาพประกอบ 18 แบบจาลองมาตรฐาน (Standard model)
ทีใ่ ช้ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
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แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 1

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 1

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 3

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 4

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 2

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 3

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 4

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 2

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 3

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 4

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 2

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 3

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 4

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 2

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 3

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 4

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 2

ภาพประกอบ 19 แบบจาลองย้อนกลับ (Reverse model)
ทีใ่ ช้ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
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แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 1

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 1

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 3

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 4

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 2

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 3

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 4

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 2

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 3

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 4

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 2

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 3

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 4

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 2

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 3

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 4

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 2

ภาพประกอบ 20 แบบจาลองซึง่ กันและกัน (Reciprocal model)
ทีใ่ ช้ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
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สาหรับการเปรียบเทียบแบบจาลองดังกล่าว ดัชนีท่ใี ช้ ในการเปรียบเทียบแบบจาลองจะ
วิเ คราะห์ จ ากค่ า ความแตกต่ า งของไคสแควร์ (The 𝜒2 difference test) (Sikora; et al. 2008)
ซึ่งในการทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ แบบเหลื่อมเวลาของตัวแปรในกระบวนการทากิจกรรม
อาสา พบผลดังนี้
ตาราง 17 เปรียบเทียบแบบจาลองเพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบเหลื่อมเวลาของ
ตัวแปรในกระบวนการทากิจกรรมอาสา
แบบจำลอง
𝝌2
Stability
252.54
Standard
215.02
Reverse
261.79
Reciprocal
188.21
Best
100.06
การเปรียบเทียบ
Δ𝝌2
แบบจาลอง
Stability vs. Standard
37.52
Stability vs. Reverse
9.25
Stability vs. Reciprocal 64.33
Standard vs.
26.81
Reciprocal
Stability vs. Best
152.48

df
90
82
81
70
83

𝝌2/df p RMSEA
2.806 0.00
0.11
2.622 0.00
0.11
3.232 0.00
0.12
2.689 0.00
0.11
1.205 0.098 0.037

Δdf

p

8
9
20
12

.00
n.s.
.00
.01

7

.00

NNFI
0.80
0.81
0.76
0.79
0.97

CFI
0.87
0.88
0.86
0.89
0.98

จากตาราง 17 ในส่วนของการเปรียบเทียบแบบจาลองพบว่า ในการเปรียบเทียบระหว่าง
แบบจาลองพื้นฐาน (Stability) กับแบบจาลองมาตรฐาน (Standard) พบว่าความแตกต่างของไคส
แควร์มนี ัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรตามแบบจาลอง มาตรฐานนัน้ มีความ
กลมกลืนมากกว่าความสัมพันธ์ต ามแบบจาลองพื้นฐาน ในการเปรียบเทียบระหว่างแบบจาลอง
พื้นฐาน (Stability) กับแบบจาลองย้อนกลับ (Reverse) พบว่าความแตกต่างของไคสแควร์นัน้ ไม่ม ี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าแบบจาลองทัง้ สองนี้ไม่มคี วามแตกต่างกันหรือความสัมพันธ์ของตัวแปร
ไม่ได้เป็ นไปตามแบบจาลองย้อนกลับ ในการเปรียบเทียบระหว่างแบบจาลองพืน้ ฐาน (Stability) กับ
แบบจาลองซึ่งกัน และกัน (Reciprocal) พบว่า ความแตกต่ างของไคสแควร์มนี ัย สาคัญ ทางสถิติ
แสดงว่ าความสัม พัน ธ์ข องตัว แปรตามแบบจ าลองซึ่งกัน และกัน นั น้ มีค วามกลมกลืน มากกว่ า
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ความสัม พัน ธ์ต ามแบบจ าลองพื้น ฐาน ส่ ว นในการเปรีย บเทีย บระหว่ า งแบบจ าลองมาตรฐาน
(Standard) และแบบจ าลองซึ่ง กัน และกัน (Reciprocal) พบว่ า ความแตกต่ า งของไคสแควร์ม ี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าแบบจาลองซึง่ กันและกันมีความกลมกลืนกว่าแบบจาลองมาตรฐาน อีก
ทัง้ แบบจาลองมาตรฐานมีลกั ษณะเป็ นแบบจาลองย่อยทีซ่ อ้ นทับอยู่ (Nested model) ในแบบจาลอง
ซึง่ กันและกัน นัน่ จึงหมายความว่าความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ของตัวแปรเป็ นไปได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่
ลักษณะความสัมพันธ์ท่ตี วั แปรเชิงเหตุท่วี ดั ในครัง้ ก่อนส่งผลต่อตัวแปรผลที่วดั ในครัง้ ถัดมา และ
ลักษณะความสัมพันธ์ท่ตี วั แปรผลทีว่ ดั ในครัง้ ก่อนส่งผลต่อตัวแปรเชิงเหตุทว่ี ดั ในครัง้ ถัดมา แต่เมื่อ
พิจารณาถึงดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองซึ่งกันและกันพบว่ายังไม่ผ่ านเกณฑ์ ผู้วจิ ัยจึงใช้
แบบจาลองซึ่งกันและกันที่เป็ นแบบจาลองทีก่ ลมกลืนที่สุดเมื่อเทียบกับแบบจาลองอื่นๆ มาปรับให้
ได้แบบจาลองทีด่ ที ส่ี ุด (Best model) และผ่านเกณฑ์ของดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลอง ซึง่ ใน
การเปรียบเทียบระหว่างแบบจาลองทีด่ ที ส่ี ุด (Best) กับแบบจาลองพืน้ ฐาน (Stability) ก็จะเห็นได้ว่า
ค่าความแตกต่างของไคสแควร์นนั ้ มีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนัน้ การแปลผลความสัมพันธ์เพื่อทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 2 จึงใช้แบบจาลองทีด่ ที ส่ี ุด (Best model) ในการอธิบายความสัมพันธ์
แบบจ าลองที่ดีท่ีสุ ด (Best model) (𝝌2=100.06 df=83 𝝌2/df =1.205 RMSEA=0.037
NNFI=0.97 CFI=0.98) จึงได้ม าจากการปรับ แบบจาลองซึ่งกันและกัน (Reciprocal model) โดย
ผู้ว ิจยั พิจารณาการปรับ แบบจาลองจากการตัด เส้น อิท ธิพ ลที่ไม่ม ีนั ย สาคัญ ออก ซึ่งได้แก่ เส้น
อิทธิพลจากแรงจูงใจอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2 ไปยังพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 เส้นอิทธิพลจาก
การสนับสนุนทางสังคมในการวัดครัง้ ที่ 2 ไปยังพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 และไปยังความพึง
พอใจในการทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 เส้นอิทธิพลจากพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2
ไปยังแรงจูงใจอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 ไปยังการสนับสนุ นทางสังคมในการวัดครัง้ ที่ 3 ไปยังความพึง
พอในการทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 และไปยังเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมในการ
วัด ครัง้ ที่ 3 เส้น อิท ธิพ ลจากความพึงพอใจในการท ากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2 ไปยังการ
สนับสนุ นทางสังคมในการวัดครัง้ ที่ 3 ไปยังพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 และไปยังเจตคติต่อ
การทาประโยชน์เพื่อสังคม เส้นอิทธิพลจากเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมในการวัดครัง้ ที่ 2
ไปยังความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 เส้นอิทธิพลจากแรงจูงใจอาสาในการ
วัดครัง้ ที่ 3 ไปยังพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 4 เส้นอิทธิพลจากการสนับสนุ นทางสังคมในการ
วัดครัง้ ที่ 3 ไปยังพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 4 และไปยังความพึงพอใจในการทากิจกรรม
อาสาในการวัดครัง้ ที่ 4 เส้นอิทธิพลจากพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 ไปยังแรงจูงใจอาสาใน
การวัด ครัง้ ที่ 4 ไปยังการสนับ สนุ น ทางสังคมในการวัด ครัง้ ที่ 4 ไปยังความพึงพอใจในการท า
กิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 4 และไปยังเจตคติต่อการทาประโยชน์ เพื่อสังคมในการวัดครัง้ ที่ 4
เส้นอิทธิพลจากเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมในการวัดครัง้ ที่ 3 ไปยังความพึงพอใจในการ
ทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 4
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และเพิม่ เส้นอิทธิพลจากตัวแปรที่มคี วามเหมาะสมหรือเป็ นไปแนวคิดกระบวนการอาสา
หรือทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องเพื่อให้แบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเป็ นเส้นอิทธิพล
ข้ามช่วงเวลามากกว่า 1 ช่วงเวลาของตัวแปรเดียวกันเนื่องจากผู้วจิ ยั เห็นว่า ตัวแปรดังกล่าวอาจมี
ความคงทีส่ งู ทาให้ส่งผลได้ยาวนานขึน้ ซึง่ ได้แก่ เส้นอิทธิพลของแรงจูงใจอาสาในการวัดครัง้ ที่ 1 ไป
ยังการวัดครัง้ ที่ 3 และในการวัดครัง้ ที่ 2 ไปยังการวัดครัง้ ที่ 4 เส้นอิทธิพลของการสนับสนุ นทาง
สังคมในการวัดครัง้ ที่ 2 ไปยังการวัดครัง้ ที่ 4 และเพิม่ เส้นอิทธิพลข้ามช่วงเวลามากกว่า 1 ช่วงเวลา
ของตัว แปรเชิง เหตุ ต่ อ ตัว แปรเชิงผล เนื่ อ งจากพิจ ารณาแล้ว เห็น ว่ า ผลที่เกิด ขึ้น อาจจะอาศัย
ระยะเวลาทิง้ ช่วงพอสมควรที่จะส่งผลในการเกิด ซึง่ ได้แก่ เส้นอิทธิพลจากแรงจูงใจอาสาในการวัด
ครัง้ ที่ 2 ไปยังความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 4 และไปยังเจตคติต่อการทา
ประโยชน์เพื่อสังคมในการวัดครัง้ ที่ 4 และเพิม่ เส้นอิทธิพลจากตัวแปรเชิงเหตุท่สี ่งไปยังตัวแปรเชิง
ผลตัวสุดท้าย เนื่องจากเห็นว่าตัวแปรเชิงเหตุอาจจะส่งผลข้ามขัน้ ไปยังตัวแปรเชิงผลตัวสุดท้ายได้
ซึง่ ได้แก่ แรงจูงใจอาสาในการวัดครัง้ ที่ 1 ไปยังเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมในการวัดครัง้ ที่
2 ดัง แสดงให้เห็น ในภาพประกอบ 21 และมีค่ าสัม ประสิท ธิเ์ ส้น ทางความสัม พัน ธ์ท่ีป รากฏใน
แบบจาลองตามตารางที่ 18 ต่อไปนี้
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แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 1

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 1

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 3

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 4

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 2

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 3

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 4

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 2

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 3

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 4

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 2

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 3

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 4

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 2

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 3

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 4

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 2

ภาพประกอบ 21 แบบจาลองทีด่ ที ส่ี ุด (Best model)
ทีไ่ ด้จากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
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ตาราง 18 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจาลองทีด่ ที ส่ี ุด (Best model) ทีไ่ ด้จากการ
ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
ลักษณะความสัมพันธ์
เส้นทาง
ตามแบบจาลองทีใ่ ช้ ตัวแปรเหตุ ตัวแปรผล
ในการทดสอบ
สมมติฐาน
vmt1
vmt2
vmt3
vmt2
vmt3
vmt4
vmt3
vmt4
sst2
sst3
sst4
อิทธิพลข้ามช่วงเวลา
sst3
sst4
ของตัวแปรเดียวกัน
vbt2
vbt3
vbt3
vbt4
vst2
vst3
vst3
Vst4
asbt1
asbt2
asbt2
asbt3
asbt3
asbt4
vmt1
vbt2
asbt2
อิทธิพลของตัวแปร
vmt2
vst3
เชิงเหตุทว่ี ดั ก่อนต่อ
vst4
ตัวแปรเชิงผลทีว่ ดั
asbt4
ภายหลัง
sst2
vst3
vst3
asbt4
อิทธิพลของตัวแปรเชิง
asbt2
vbt3
ผลทีว่ ดั ก่อนต่อตัวแปร
asbt3
vbt4
เชิงเหตุทว่ี ดั ภายหลัง

ค่า
สัมประสิทธิ ์

ความคลาด
เคลื่อน
มาตรฐาน

นัยสาคัญ
ทางสถิติ

0.21
0.21
0.39
0.28
0.50
0.66
0.51
0.13
0.56
0.54
0.04
0.38
0.13
0.12
-0.07
0.14
0.43
0.35
0.23
0.24
0.29
0.30
0.16
-0.13

0.12
0.06
0.04
0.03
0.05
0.07
0.08
0.07
0.06
0.06
0.03
0.06
0.04
0.27
0.02
0.54
0.11
0.04
0.04
0.05
0.04
0.09
0.29
0.08

2.66**
3.46***
5.72***
5.02***
9.76***
11.32***
7.41***
1.82
8.49***
8.26***
0.69
6.92***
1.81
1.54
-1.08
1.67
5.86***
5.37***
3.81***
3.17**
4.43***
4.08***
2.49*
-1.95
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จากตาราง 18 แสดงค่ าสัม ประสิท ธิ ์อิท ธิพ ลมาตรฐานของแบบจ าลองที่ด ีท่ีสุ ด (Best
model) ทีไ่ ด้จากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ซึง่ พบว่ามีความสัมพันธ์ทต่ี วั แปรมีความสัมพันธ์หรือ
เป็ นสาเหตุของแต่ละตัวแปรเองในการวัดแต่ละครัง้ และพบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทต่ี วั แปรเชิงเหตุ
ในกระบวนการทากิจกรรมอาสาทีว่ ดั ในครัง้ ก่อนมีอทิ ธิพลทางบวกต่อตัวแปรเชิงผลในกระบวนการ
ทากิจกรรมอาสาทีว่ ดั ในครัง้ ถัดมา
โดยเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ท่ตี วั แปรมีความสัมพันธ์หรือเป็ นสาเหตุของแต่ละตัว
แปรเองในการวัดแต่ละครัง้ ซึง่ ได้แก่ แรงจูงใจอาสาในการวัดครัง้ ที่ 1 มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อ
แรงจูงใจอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.21 และ 0.21
ตามลาดับ แรงจูงใจอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2 มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตติ ่อแรงจูงใจอาสาใน
การวัดครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4 โดยมีค่ าสัม ประสิท ธิ ์อิท ธิพ ลมาตรฐาน 0.39 และ 0.28 ตามล าดับ
แรงจูงใจอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตติ ่อแรงจูงใจอาสาในการวัดครัง้ ที่
4 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.50 การสนับสนุ นทางสังคมในการวัดครัง้ ที่ 2 มีอทิ ธิพล
อย่ างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติต่ อ การสนั บ สนุ น ทางสัง คมในการวัด ครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4 โดยมีค่ า
สัม ประสิท ธิ ์อิท ธิพ ลมาตรฐาน 0.66 และ 0.51 ตามล าดับ พฤติก รรมอาสาในการวัด ครัง้ ที่ 2 มี
อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตติ ่อพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
มาตรฐาน 0.56 พฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตติ ่อพฤติกรรม
อาสาในการวัด ครัง้ ที่ 4 โดยมีค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ลมาตรฐาน 0.54 ความพึง พอใจในการท า
กิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติต่ อความพึงพอใจในการท า
กิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 4 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.38
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ในลักษณะลงหรือคือความสัมพันธ์ทต่ี วั แปรเชิงเหตุทว่ี ดั ในครัง้
ก่อนมีอิทธิพ ลต่อตัวแปรเชิงผลในการวัดครัง้ ถัดมา ซึ่งได้แก่ แรงจูงใจอาสาในการวัดครัง้ ที่ 1 มี
อิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตติ ่อเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมในการวัดครัง้ ที่ 2 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.43 แรงจูงใจอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2 มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตติ ่อความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 ต่อความพึงพอใจในการทากิจกรรม
อาสาในการวัด ครัง้ ที่ 4 และต่ อเจตคติต่ อ การทาประโยชน์ เพื่อ สังคมในการวัดครัง้ ที่ 4 โดยมีค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.35, 0.23 และ0.24 ตามลาดับ การสนับสนุนทางสังคมในการวัดครัง้
ที่ 2 มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตติ ่อความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3
โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.29 ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3
มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตติ ่อเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมในการวัดครัง้ ที่ 4 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.30
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ในลักษณะขึน้ หรือคือความสัมพันธ์ทต่ี วั แปรเชิงผลทีว่ ดั ในครัง้
ก่อนมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรเชิงเหตุในการวัดครัง้ ถัดมา ได้แก่ เจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมใน
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การวัดครัง้ ที่ 2 มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.16
ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั จึงได้สรุปความสัมพันธ์ท่เี กิดขึน้ ตามสมมติฐานข้อที่ 2 โดยพิจารณาโครงสร้าง
ความสัมพันธ์จากการวิเคราะห์ตามแบบจาลองทีด่ ที ส่ี ุด (Best model) พบความสัมพันธ์ท่สี าคัญคือ
1) ตัวแปรแต่ละตัวมีความคงทีห่ รือสอดคล้องไปตามเวลาในการวัดแต่ละครัง้ 2) ตัวแปรเชิงเหตุใน
กระบวนการทากิจกรรมอาสาทีว่ ดั ในครัง้ ก่อนมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรเชิงผลในกระบวนการทากิจกรรม
อาสาทีว่ ดั ในครัง้ ถัดมา (หรือคือความสัมพันธ์ในลักษณะแบบลง: Down) และความสัมพันธ์ทต่ี วั แปร
เชิงผลในกระบวนการทากิจกรรมอาสาที่วดั ในครัง้ ก่อนมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรเชิง เหตุในกระบวนการ
ท ากิจกรรมอาสาที่ว ดั ในครัง้ ถัด มา (หรือ คือ ความสัม พัน ธ์ในลัก ษณะแบบย้อ นกลับ : Reverse)
รายละเอียดดังภาพประกอบ 22 ต่อไปนี้

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 1

0.21**

0.21***

0.28***

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 2

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 3

0.39***

0.50***

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 4

0.51***
การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 2

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 2

0.66***

0.56***

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 3

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 4

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 3

0.54***

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 4

0.24**

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 4

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 3

ภาพประกอบ 22 สรุปความสัมพันธ์ทม่ี นี ัยสาคัญของอิทธิพลข้ามช่วงเวลา
ของตัวแปรเดียวกัน
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จากภาพประกอบที่ 22 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรที่มคี วามคงที่หรือสอดคล้องไปตามเวลา
ได้แก่ แรงจูงใจอาสา การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมอาสา และความพึงพอใจในการทากิจกรรม
อาสา ส่วนตัวแปรทีไ่ ม่พบความสอดคล้องไปตามช่วงเวลาคือเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม
ส่วนความสัมพันธ์ท่ตี วั แปรเชิงเหตุในกระบวนการทากิจกรรมอาสาที่วดั ในครัง้ ก่อนมีอทิ ธิพลต่อตัว
แปรเชิงผลในกระบวนการทากิจกรรมอาสาที่วดั ในครัง้ ถัดมา และความสัมพันธ์ท่ี ตวั แปรเชิงผลใน
การวัดครัง้ ก่อนมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรเชิงเหตุในการวัดครัง้ ถัดมา อาจแสดงได้ตามภาพประกอบ 23
ต่อไปนี้
แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 1

แรงจูงใจ
อาสาวัดครัง้
ที่ 2

0.35***
0.43***

การสนับสนุน
ทางสังคม
วัดครัง้ ที่ 2

0.29***
0.56***
เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 2

0.23***

พฤติกรรม
อาสาวัด
ครัง้ ที่ 3
ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 3

ระยะนาเข้าฯ
ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 4

0.24***
0.30***

ระยะประสบการณ์ฯ
เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 4

ระยะผลฯ

ภาพประกอบ 23 สรุปอิทธิพลเชิงสาเหตุขา้ มช่วงเวลาทีม่ นี ัยสาคัญ
ระหว่างตัวแปรเชิงเหตุและตัวแปรเชิงผล
จากภาพประกอบ 23 จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ท่ีตวั แปรเชิงเหตุ มอี ทิ ธิพลต่อตัวแปรเชิง
ผลได้แก่ แรงจูงใจอาสาซึ่ง เป็ นตัวแปรในระยะนาเข้าสู่การอาสาส่งผลต่อความพึงพอใจในการทา
กิจกรรมอาสาซึง่ เป็ นตัวแปรในระยะประสบการณ์ของการอาสา และแรงจูงใจอาสานี้เองมีอทิ ธิพลต่อ
เจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมซึง่ เป็ นตัวแปรในระยะผลของการอาสาอีกด้วย ส่วนตัวแปรเชิง
เหตุในระยะประสบการณ์ของการอาสา ซึง่ ก็คอื การสนับสนุ นทางสังคมพบว่ามีอทิ ธิพลต่อความพึง
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พอใจในการท ากิจ กรรมอาสาและส่ งผลต่ อ ไปยัง เจคติใ นการท าประโยชน์ เ พื่อ สัง คม ส าหรับ
ความสัม พัน ธ์ใ นลัก ษณะที่ต ัว แปรเชิง ผลมี อิท ธิพ ลต่ อ ตัว แปรเชิง เหตุ ได้แ ก่ เจตคติต่ อ การท า
ประโยชน์เพื่อสังคมซึง่ เป็ นตัวแปรในระยะผลของการอาสาพบว่ามีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมอาสาซึง่ เป็ น
ตัวแปรในระยะประสบการณ์ของการอาสา
2.3 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ตี วั แปรในระยะนาเข้าสู่การอาสามาจากการวัด
ครัง้ ที่ 1 ตัวแปรระยะประสบการณ์ของการอาสามาจากการวัดในครัง้ ที่ 2 ถึง 3 และตัวแปรระยะผล
ของการอาสามาจากการวัดครัง้ ที่ 4 มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ในการวิเคราะห์ค วามกลมกลืนของแบบจาลองเพื่อ ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 นัน้ เมื่อ
พิจารณาจากดัชนีความกลมกลืนพบว่าได้ค่าดัชนีดงั นี้
ตาราง 19 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองตามสมมติฐานข้อที่ 3
ดัชนี ความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
𝜒2, df, p.
RMSEA
CFI
NNFI

เกณฑ์การตัดสิ น

ค่าดัชนี

แปลผล

p. >.05
<.08
>.90
>.90

𝜒2= 44.08, df=10,P =0.00
0.15
0.81
0.78

ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน

เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองในตาราง 19 แล้วพบว่า ค่าดัชนี
ความกลมกลืนยังไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน แสดงว่าแบบจาลองนี้ยงั ไม่กลมกลืนดีพอกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงทาการปรับแบบจาลองใหม่โดยพิจารณาจากทัง้ ดัชนีการปรับแบบจาลอง
(Modification index) และลักษณะของข้อมูล ได้แบบจาลองทีป่ รับแล้วซึง่ มีค่าดัชนีดงั นี้
ตาราง 20 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองตามสมมติฐานข้อที่ 3 หลังการปรับแบบจาลอง
ดัชนี ความกลมกลืน
ของแบบจาลอง
𝜒2, df, p.
RMSEA
CFI
NNFI

เกณฑ์การตัดสิ น
p. >.05
<.08
>.90
>.90

ค่าดัชนี
𝜒2= 9.38, df=9,P =0.40
0.017
1.00
1.00

แปลผล
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
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เมือ่ พิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองในตาราง 20 แล้วพบว่า ดัชนีทุก
ตัว ผ่ านตามเกณฑ์ แสดงว่ าแบบจ าลองมีค วามสอดคล้อ งกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ ได้
แบบจาลองซึง่ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานดังนี้
ตาราง 21 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจาลองทีป่ รับแล้วของสมมติฐานข้อที่ 3
เส้นทาง
ตัวแปรเหตุ
ตัวแปรผล
vst3
asbt4
vbt2
vst3
sst2
vbt2
vbt3
vmt1
vbt2

ค่าสัมประสิทธิ ์
0.39
0.14
0.46
0.59
0.14

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน
0.09
0.01
0.05
0.06
0.54

นัยสาคัญ
ทางสถิติ
5.18**
1.97*
6.33**
9.02**
1.68

R2
0.15
0.23
0.35
0.02

จากตาราง 21 พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเชิงสาเหตุในแบบจาลองทีส่ อดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์แล้วนัน้ ส่วนใหญ่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ซึง่ ได้แก่ อิทธิพลของการสนับสนุ นทางสังคมใน
การวัด ครัง้ ที่ 2 ที่ม ีต่ อ ความพึง พอใจในการท ากิจ กรรมอาสาในการวัด ครัง้ ที่ 3 เท่ า กับ 0.46
(ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน = 0.05) อิทธิพลของพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2 ทีม่ ตี ่อความพึง
พอใจในการทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 เท่ากับ 0.14 (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน = 0.01)
โดยที่ก ารสนับสนุ นทางสังคมในการวัดครัง้ ที่ 2 และพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2 นี้ร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 ได้รอ้ ยละ 23
ค่าอิทธิพลของพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2 ที่มตี ่อพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 เท่ากับ
0.59 (ความคลาดเคลื่อ นมาตรฐาน = 0.06) โดยที่พ ฤติก รรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2 นี้ ส ามารถ
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 ได้ร้อยละ 35 และค่าอิทธิพลของ
ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 ทีม่ ตี ่อเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม
ในการวัดครัง้ ที่ 4 เท่ากับ 0.39 (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน = 0.09) โดยความพึงพอใจในการทา
กิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 นี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตคติต่อการทาประโยชน์
เพื่อสังคมในการวัดครัง้ ที่ 4 ได้รอ้ ยละ 15 แต่พบว่าไม่มอี ทิ ธิพลจากแรงจูงใจอาสาในการวัดครัง้ ที่ 1
ต่อพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนัน้ เมือ่ สรุปเฉพาะเส้นสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลทีม่ นี ยั สาคัญตามสมมติฐานที่ 3 ได้ความสัมพันธ์สรุปดังภาพประกอบ 24
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พฤติกรรม
อาสาวัดครัง้
ที่ 2

การสนับสนุน
ทางสังคมวัด
ครัง้ ที่ 2

พฤติกรรม
อาสาวัดครัง้
ที่ 3

0.59**

0.14*
0.39**

0.46**

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 4

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 3

ภาพประกอบ 24 สรุปอิทธิพลทีม่ นี ัยสาคัญตามสมมติฐานข้อที่ 3
จากภาพประกอบ 24 พอจะสรุปได้ว่าตามสมมติฐานข้อที่ 3 ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ตาม
แบบจาลองกระบวนการอาสาทีช่ ไนเดอร์และโอโมโตได้กล่าวไว้นนั ้ พบว่าตัวแปรในระยะผลของการ
อาสาซึง่ คือเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมในการวัดครัง้ ที่ 4 ได้รบั อิทธิพลจากตัวแปรในระยะ
ประสบการณ์ของการอาสาซึง่ คือ ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 และความ
พึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 นี้ได้รบั อิทธิพลจากพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้
ที่ 2 และการสนับสนุ นทางสังคมในการวัดครัง้ ที่ 2 นอกจากนัน้ แล้วพบว่าพฤติกรรมอาสาในการวัด
ครัง้ ที่ 3 ได้รบั อิทธิพลจากพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2 ด้วย แต่ไม่พบว่าตัวแปรระยะนาเข้าสู่
การอาสาส่งผลต่อตัวแปรระยะประสบการณ์ของการอาสาแต่อย่างใด

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการเปลีย่ นแปลงของตัวแปรในกระบวนการ
ทากิจกรรมอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งได้แก่ แรงจูงใจอาสา
การสนับสนุ นทางสังคม พฤติกรรมอาสา ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา และเจตคติต่อการ
ทาประโยชน์เพื่อสังคม รวมทัง้ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการทากิจกรรมอาสาตัง้ แต่
ระยะนาเข้าสู่การอาสาจนถึงระยะผลของการอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา โดยในบทนี้เป็ นการนาเสนอภาพรวมของการวิจยั โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็ น 4 หัวข้อ
หัวข้อแรกคือ กระบวนการวิจยั โดยสรุป ประกอบด้วยความมุ่งหมายของการวิจยั สมมติฐานในการ
วิจยั ขอบเขตของการวิจยั ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือวัดที่ใช้ในการวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่สองเป็ นการสรุปผลที่ได้จากการวิจยั หัวข้อที่สามคือการอภิปรายผลการวิจยั และหัวข้อที่ส่ี
เป็ นข้อเสนอแนะ ทัง้ นี้แต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กระบวนการวิ จยั โดยสรุป
ความมุง่ หมายของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาว่ามีก ารเปลี่ยนแปลงไปตามช่ว งเวลาระหว่างการท ากิจกรรมอาสาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหรือไม่อย่างไร ของตัวแปรในกระบวนการทา
กิจกรรมอาสาของนักศึกษา ซึง่ ได้แก่ แรงจูงใจอาสา การสนับสนุ นทางสังคม พฤติกรรมอาสา ความ
พึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา และเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรเชิงเหตุและตัวแปรเชิงผลที่วดั เหลื่อม
เวลากันในกระบวนการทากิจกรรมอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3. เพื่อศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการทากิจกรรมอาสาตัง้ แต่
ระยะนาเข้าสู่การอาสาจนถึง ระยะผลของการอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ตัวแปรในกระบวนการทากิจกรรมอาสา ซึ่งได้แก่ แรงจูงใจอาสา การสนับสนุ นทาง
สังคม พฤติกรรมอาสา ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา และเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อ
สังคม มีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ตามช่วงเวลาระหว่างการทากิจกรรมอาสา
2. ตัวแปรเชิงเหตุในกระบวนการทากิจกรรมอาสาที่วดั ในครัง้ ก่อน มีอทิ ธิพลต่อตัวแปร
เชิงผลในกระบวนการทากิจกรรมอาสาทีว่ ดั ในครัง้ ถัดมา
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3. แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ตี วั แปรในระยะนาเข้าสู่การอาสามาจากการวัด
ครัง้ ที่ 1 ตัวแปรระยะประสบการณ์ของการอาสามาจากการวัดในครัง้ ที่ 2 ถึง 3 และตัวแปรระยะผล
ของการอาสามาจากการวัดครัง้ ที่ 4 มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จานวนทัง้ 6 เขตพืน้ ที่ ได้แก่ เขตพืน้ ทีภ่ าคพายัพ เขตพืน้ ทีเ่ ชียงราย เขตพืน้ ทีล่ าปาง เขตพืน้ ทีน่ ่าน
เขตพื้นที่ต าก และเขตพื้นที่พ ิษ ณุ โลก ปี การศึกษา 2556 ที่เข้าร่วมทากิจกรรมนักศึกษาโดยเป็ น
สมาชิกขององค์กร สโมสร หรือชมรมที่ได้รบั การอนุ มตั ิจดั ตัง้ ขึ้นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อบริการชุมชน สังคม บาเพ็ญ หรือทาประโยชน์ ต่อ
ส่วนรวม และเป็ นนักศึกษาทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้วธิ คี ดั เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 152 คนที่ยงั คงทากิจกรรมกับ
ชมรมหรือสโมสรครบทัง้ 4 ครัง้ ตลอดช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลซ้าในกลุ่มตัวอย่างคนเดิม จากทัง้ หมด
4 เขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื่องจากขาดการตอบกลับของเขตพื้นที่
พิษณุ โลก และเขตพื้นทีล่ าปาง ทัง้ นี้จากการสอบถามพบว่าเกิดจากมีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างการ
บริหารงานกิจกรรมในบางจุด จึงทาให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล
ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1. แรงจูงใจอาสา
2. การสนับสนุนทางสังคม
3. พฤติกรรมอาสา
4. ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา
5. เจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม
เครื่องมือวัดที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือวัดทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถาม จานวน 2 ชุด แต่ละชุดแบ่งออกเป็ น 2
ตอน ตอนแรกจะเป็ น การสอบถามข้อมูลทัวไป
่ ประกอบด้วย เพศ อายุ รหัสนักศึกษา สาขาวิชา
กิ จ กรรม/ชมรมที่ ต นเป็ นสมาชิ ก อยู่ ส่ ว นตอนที่ ส องจะเป็ นการวัด ตั ว แปรในการวิจ ัย โดย
แบบสอบถามฉบับ แรกจะใช้ในการเก็บข้อ มูล ครัง้ ที่ 1 (T1) ตัว แปรที่ว ดั จานวน 2 ตัว แปร ได้แก่
แรงจูงใจอาสา และเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม ส่วนแบบสอบถามฉบับทีส่ องนัน้ ใช้ในการ
เก็บข้อมูลครัง้ ที่ 2 จนถึงครัง้ สุดท้ายคือครัง้ ที่ 4 (T2 - T4) วัดทัง้ หมด 5 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจอาสา
การสนับสนุ นทางสังคม พฤติกรรมอาสา ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา และเจตคติ ต่อการ
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ทาประโยชน์ เพื่อสังคม ทัง้ นี้เครื่องมือที่ใช้วดั ตัวแปรทุกตัวของการวิจยั ครัง้ นี้ได้รบั การตรวจสอบ
คุ ณ ภาพเครื่อ งมือ ด้ว ยการหาค่ าความเที่ย งตรงเชิงเนื้ อ หาจากผู้เชี่ย วชาญ วิเคราะห์ค่ า ความ
เที่ย งตรงด้ ว ยวิธ ีก ารหาค่ า สหสัม พัน ธ์ ค ะแนนรายข้ อ กับ คะแนนรวม (Item-total correlation)
ตรวจสอบความเชื่อมันของแบบวั
่
ดโดยใช้การวิเคราะห์ และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
(Construct validity) ของเครือ่ งมือวัดทุกตัวแปรด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ข้อจำกัดของกำรวิ จยั
1. การวัดตัวแปรแรงจูงใจอาสาในการศึกษาครัง้ นี้ได้เพิม่ องค์ประกอบในด้านความเชื่อ
ทางศาสนาพุทธ ซึง่ อาจทาให้ไม่สามารถสรุปอ้างอิงไปถึงผูท้ น่ี บั ถือศาสนาอื่นได้
2. เนื่องจากข้อจากัดในการประสานงานและการบริหารงานกิจกรรมในบางจุดจึงทาให้
เก็บข้อมูลได้ไม่ครบทุกพืน้ ที่ จึงอาจมีผลต่อการสรุปอ้างอิงไปยังบางเขตพืน้ ทีข่ องทางมหาวิทยาลัย
3. การวัด ตัว แปรพฤติก รรมอาสาในการศึก ษาครัง้ นี้ เป็ น การวัด จากการเข้าร่ว มท า
กิจกรรมชมรมหรือสโมสรของนักศึกษาในกลุ่มที่แสดงความตัง้ ใจทีจ่ ะเข้าชมรมอยู่แล้ว ไม่ได้วดั จาก
การตัดสินใจที่เข้าเข้าร่วมทาหรือไม่ทาอย่างอิสระ อาจทาให้ไม่เกิดความแปรปรวนหรือเกิดความ
แตกต่างในการวัดพฤติกรรมอาสาอย่างแท้จริง ซึ่งอาจส่งผลหรือมีอทิ ธิพลต่อความสัมพันธ์ของตัว
แปรพฤติกรรมอาสานี้และตัวแปรอื่นๆ ได้
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั นี้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิตบิ รรยาย ได้แก่ การหาความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผู้วจิ ยั ใช้การวิเคราะห์แบบจาลองโค้ง
พัฒนาการทีม่ ตี วั แปรแฝง (Latent growth curve model) ในการศึกษาการเปลีย่ นแปลงของตัวแปร
ในกระบวนการทากิจกรรมอาสา ซึง่ ได้แก่ตวั แปรแรงจูงใจอาสา การสนับสนุ นทางสังคม พฤติกรรม
อาสา ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา และเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม สาหรับการ
การศึกษาลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ว่าตัวแปรเชิงเหตุในกระบวนการทากิจกรรมอาสาทีว่ ดั ใน
ครัง้ ก่ อ น มีอิทธิพ ลทางบวกต่ อ ตัว แปรเชิงผลในกระบวนการทากิจกรรมอาสาที่วดั ในครัง้ ถัดมา
หรือไม่นนั ้ ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) โดย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรเชิงเหตุและตัวแปรเชิงผลที่มกี ารวัดเหลื่อมเวลา
(Cross lagged) ซึ่งจะใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบแบบจาลองความสัมพันธ์ ระหว่างแบบจาลองพื้นฐาน
(Baseline modelหรือ Stability model) กับแบบจาลองอื่นๆ (Alternatives models) โดยแบบจาลอง
พื้นฐาน (Baseline model หรือ Stability model) คือ แบบจาลองที่มเี ฉพาะเส้น Stability หรือเส้นที่
แสดงความสัมพันธ์ข้ามช่วงเวลาของตัวแปรตัวเดียวกัน เป็ นความสัมพันธ์โดยธรรมชาติท่ตี วั แปร
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เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กนั ข้ามช่วงเวลาอยู่แล้วมาใช้เป็ นฐานในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ส่วน
แบบจาลองอื่นๆ นัน้ เป็ นการเพิม่ สมมติฐานความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเข้าไปในแบบจาลอง โดยทีแ่ บบ
แบบจ าลองอื่ น ๆ จะมีอ ยู่ 3 ลัก ษณะ ได้ แ ก่ 1) แบบจ าลองมาตรฐาน (Standard model) คื อ
แบบจาลองทีก่ าหนดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามแนวคิดทฤษฎีทม่ี เี ส้นความสัมพันธ์เหลื่อมเวลาใน
ลักษณะลง (Down) ซึง่ ก็คอื ตัวแปรสาเหตุตามกรอบแนวคิดของงานวิจยั นี้ทว่ี ดั ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะ
ส่งผลต่อตัวแปรผลทีว่ ดั ในเวลาหลัง รวมกับเส้นความสัมพันธ์แบบStability 2) แบบจาลองย้อนกลับ
(Reverse model) คือ ความสัม พัน ธ์ ท่ีย้ อ นกลับ หรือ ตรงกัน ข้ า มโดยเป็ นแบบจ าลองที่ม ีเ ส้ น
ความสัมพันธ์เหลื่อมเวลาในลักษณะขึน้ (Up) ซึง่ ก็คอื ตัวแปรผลตามกรอบแนวคิดของงานวิจยั นี้ทว่ี ดั
ในช่วงเวลาก่อนที่ส่งผลต่อตัวแปรเหตุทว่ี ดั ในช่วงเวลาหลัง รวมกับเส้นความสัมพันธ์แบบ Stability
3) แบบจาลองซึ่งกันและกัน (Reciprocal model) คือ แบบจาลองที่มเี ส้นความสัมพันธ์เหลื่อมเวลา
ในลักษณะทัง้ ลงและขึน้ ทีต่ วั แปรสาเหตุและตัวแปรผลมีผลซึง่ กันและกัน ตัวแปรสาเหตุในช่วงเวลา
ที่วดั ก่อนส่งผลต่อตัวแปรผลที่วดั ในเวลาหลังและตัวแปรผลในช่วงเวลาที่วดั ก่อนส่งผลต่อตัวแปร
สาเหตุท่วี ดั ในเวลาหลัง รวมกับเส้นความสัมพันธ์แบบ Stability และ 4) แบบจาลองที่ดที ่สี ุด (Best
model) นัน้ เกิดขึน้ เนื่องจากการกาหนดแบบจาลองตามสมมติฐานอาจจะยังไม่มคี วามกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดพี อ มีการปรับทีท่ าให้ได้แบบจาลองทีเ่ หมาะสมหรือดีทส่ี ุดกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และดูผลของการเปรียบเทียบแบบจาลองว่า แบบจาลองใดจะมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
มากทีส่ ุด

สรุปผลการวิ จยั
ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะนาเสนอการสรุปผลการวิจยั ไปตามแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ ในครัง้ นี้ประกอบด้วย นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จานวน 4 เขตพื้นที่ ได้แก่ เขตพื้นที่เชียงใหม่ เขตพื้นที่เชียงราย เขต
พื้นที่น่าน และเขตพื้นที่ตาก ปี การศึกษา 2556 ที่เข้าร่วมทากิจกรรมนักศึกษาโดยเป็ นสมาชิกของ
ชมรมมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อ บริการชุมชนหรือสังคม บาเพ็ญหรือทาประโยชน์ต่อส่วนรวม
จานวน 152 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 61.8 รองลงมาเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
38.2 มีอายุโดยเฉลีย่ 18.85 ปี ส่วนใหญ่เรียนอยู่ในระดับชัน้ ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี , หลักสูตร 5
ปี ) คิดเป็ นร้อยละ 69.7 รองลงมาเป็ นระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง คิดเป็ นร้อยละ 30.3
โดยส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คิดเป็ นร้อยละ 20.4 รองลงมาคือสาขาวิชาช่าง
ยนต์และครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวกรรมโยธา) ซึ่งมีจานวนเท่ากันคิดเป็ นร้อยละ 18.4 ส่วนใหญ่
เป็ นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 73 รองลงมาคือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คิดเป็ นร้อยละ 17.8 ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่เชียงใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 51.3 รองลงมาคือเขตพื้นที่
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เชีย งราย คิด เป็ น ร้อ ยละ 20.4 ทัง้ นี้ ส่ ว นใหญ่ ม าจากชมรมค่ ายอาสาตาก คิด เป็ น ร้อ ยละ 19.1
รองลงมาคือชมรมครูอาสาและชมรมฅนจรอาสา ซึง่ มีจานวนเท่ากัน โดยคิดเป็ นร้อยละ 18.4
2. รูปแบบกำรเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในกระบวนกำรทำกิ จกรรมอำสำ
รูปแบบการเปลีย่ นแปลงของแต่ละตัวแปรพบผลดังนี้
1. รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของแรงจูงใจอาสาหลังปรับ แบบจาลอง โดยมีค่าดัชนี
ความกลมกลืน ของแบบจ าลองที่ผ่ า นเกณฑ์ ด ัง นี้ 𝜒2= 6.46, df = 4, p = 0.16727, RMSEA =
0.064, CFI = 0.99 และ NNFI = 0.98 โดยที่คะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจอาสาจากการวัดครัง้ ที่ 1 ถึง
ครัง้ ที่ 4 เท่ากับ 4.94 5.07 4.96 และ 5.08 ตามล าดับ นักศึกษามีค่ าเฉลี่ยของคะแนนแรงจูงใจ
อาสาเริม่ ต้นก่อนที่จะทากิจกรรมอาสาเท่ากับ 4.90 แต่ละคนมีแรงจูงใจอาสาก่อนที่จะทากิจกรรม
แตกต่ างกัน และตลอดช่ ว งระยะเวลาที่ว ดั จานวน 4 ครัง้ นัน้ แรงจูงใจอาสาของนักศึกษามีก าร
เปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ หลังจากเข้าไปทากิจกรรมอาสา โดยการเปลีย่ นแปลงนี้ในภาพรวมแล้วเป็ นการ
เปลีย่ นแปลงในลักษณะทีเ่ พิม่ ขึน้
คะแนนเริม่ ต้นกับ การเปลี่ยนแปลงของแรงจูงใจอาสามีค วามสัมพันธ์กนั ในทิศ ทาง
ตรงกันข้าม กล่าวคือนักศึกษาทีม่ แี รงจูงใจอาสาเริม่ ต้นในระดับสูงจะมีการเปลีย่ นแปลงของแรงจูงใจ
อาสาน้อย นักศึกษาทีม่ แี รงจูงใจอาสาเริม่ ต้นในระดับต่ าจะมีการเปลีย่ นแปลงของแรงจูงใจอาสามาก
2. รูปแบบการเปลีย่ นแปลงของการสนับสนุ นทางสังคม มีค่าดัชนีความกลมกลืนของ
แบบจาลองที่ผ่านเกณฑ์ดงั นี้ 𝜒2= 1.91, df = 1, p = 0.16705, RMSEA = 0.078, CFI = 0.99 และ
NNFI = 0.97 โดยทีค่ ะแนนเฉลีย่ ของการสนับสนุ นทางสังคมจากการวัด ครัง้ ที่ 2 ถึงครัง้ ที่ 4 เท่ากับ
4.89, 4.90 และ 4.99 ตามลาดับ นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนการสนับสนุ นทางสังคมเริม่ ต้นใน
การทากิจกรรมอาสาเท่ากับ 4.85 แต่ละคนมีการสนับสนุ นทางสังคมในช่วงเริม่ ต้นการทากิจกรรม
อาสาแตกต่างกัน และตลอดช่วงระยะเวลาของการทากิจกรรมอาสา การสนับสนุ นทางสังคมของ
นักศึกษาไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
3. รูป แบบการเปลี่ย นแปลงของพฤติก รรมอาสา มีค่ า ดัช นี ค วามกลมกลืน ของ
แบบจาลองทีผ่ ่านเกณฑ์ดงั นี้ 𝜒2= 0.11, df = 1, p = 0.74203, RMSEA = 0.000, CFI = 1.00 และ
NNFI = 1.03 โดยที่คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมอาสาจากการวัดครัง้ ที่ 2 ถึงครัง้ ที่ 4 เท่ากับ 7.85
7.60 และ 7.39 ตามลาดับ นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมอาสาเริม่ ต้นในการทากิจกรรม
อาสาเท่ากับ 7.92 แต่ละคนมีพฤติกรรมอาสาในช่วงเริม่ ต้นของการทากิจกรรมอาสาแตกต่างกัน ใน
การวัดครัง้ ที่ 2 ถึงครัง้ ที่ 4 หลังจากที่นักศึกษาได้เข้าร่วมทากิจกรรมอาสาแล้วนัน้ พฤติกรรมอาสา
ของนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ โดยการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมอาสาทีเ่ กิดขึน้ นี้เกิดใน
ลักษณะทีเ่ พิม่ ขึน้ และลักษณะทีล่ ดลงนัน้ ไม่แตกต่างกัน
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คะแนนเริม่ ต้นกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอาสามีความสัมพันธ์กนั ในทิศทาง
ตรงกัน ข้าม กล่ าวคือ นัก ศึก ษาที่ม ีพ ฤติก รรมอาสาเริม่ ต้น ในระดับ สูงจะมีก ารเปลี่ย นแปลงของ
พฤติก รรมอาสาน้ อ ย นัก ศึก ษาที่ม ีพ ฤติก รรมอาสาเริม่ ต้น ในระดับต่ า จะมีการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมอาสามาก
4. รูปแบบการเปลีย่ นแปลงของความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา มีค่าดัชนีความ
กลมกลืนของแบบจาลองทีผ่ ่านเกณฑ์ดงั นี้ 𝜒2= 0.24, df = 1, p = 0.62687, RMSEA = 0.000, CFI
= 1.00 และ NNFI = 1.02 โดยทีค่ ะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาจากการวัด
ครัง้ ที่ 2 ถึงครัง้ ที่ 4 เท่ากับ 5.04 4.96 และ 5.03 ตามลาดับ นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
พึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาเมื่อเริม่ ต้นเท่ากับ 4.93 แต่ละคนมีความพึงพอใจในการทากิจกรรม
อาสาในช่วงเริม่ ต้นของการทากิจกรรมอาสาแตกต่างกัน ตลอดช่วงระยะเวลาทีว่ ดั จานวน 3 ครัง้ นัน้
ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาของนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากเข้าไปทา
กิจกรรมอาสาและการเปลีย่ นแปลงนี้ในภาพรวมแล้วเป็ นการเปลีย่ นแปลงในลักษณะทีเ่ พิม่ ขึน้
คะแนนเริ่ม ต้ น กับ การเปลี่ย นแปลงของความพึ ง พอใจในการท ากิ จ กรรมอาสามี
ความสัมพันธ์กนั ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือนักศึกษาที่มคี วามพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา
เริม่ ต้นในระดับสูงจะมีการเปลีย่ นแปลงของความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาน้อย ส่วนนักศึกษา
ทีม่ คี วามพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาเริม่ ต้นในระดับต่ าจะมีการเปลีย่ นแปลงของความพึงพอใจ
ในการทากิจกรรมอาสามาก
5. รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของเจตคติต่อการทาประโยชน์ เพื่อสังคม มีค่าดัชนีความ
กลมกลืนของแบบจาลองทีผ่ ่านเกณฑ์ดงั นี้ 𝜒2= 7.68, df = 5, p = 0.17490, RMSEA = 0.060, CFI
= 0.98 และ NNFI = 0.98 โดยที่คะแนนเฉลี่ยของเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมจากการวัด
ช่วงเวลาที่ 1 ถึงช่วงที่ 4 เท่ากับ 4.88 4.76 4.88 และ 4.76 ตามลาดับ นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมเริม่ ต้นก่อนทีจ่ ะทากิจกรรมอาสาเท่ากับ 4.76 และแต่ละ
คนมีเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมก่อนทีจ่ ะทากิจกรรมอาสาแตกต่างกัน ตลอดช่วงระยะเวลา
ทีว่ ดั จานวน 4 ครัง้ นัน้ เจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมของนักศึกษามีการเปลีย่ นแปลงหลังจาก
เข้าไปทากิจกรรมอาสา โดยการเปลีย่ นแปลงของเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมทีเ่ กิดขึน้ ของ
นักศึกษาในลักษณะทีเ่ พิม่ ขึน้ และลักษณะทีล่ ดลงนัน้ มีไม่แตกต่างกัน
คะแนนเริ่ม ต้ น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของเจตคติ ต่ อ การท าประโยชน์ เ พื่ อ สั ง คม มี
ความสัมพันธ์กนั ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือนักศึกษาที่มเี จตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม
เริม่ ต้นในระดับสูงจะมีการเปลีย่ นแปลงของเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมน้อย นักศึกษาที่ม ี
เจตคติต่อการทาประโยชน์ เพื่อสังคมเริม่ ต้น ในระดับต่ าจะมีการเปลี่ยนแปลงของเจตคติต่อการทา
ประโยชน์เพื่อสังคมมาก
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2. ควำมสัมพันธ์เชิ งสำเหตุภำยในกระบวนกำรทำกิ จกรรมอำสำ
ในการวิเคราะห์แบบจาลองที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ตามสมมติฐานนัน้ จาก
การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจาลองเพื่อหาความสัมพันธ์ท่เี กิดขึ้นพบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
การศึกษาครัง้ นี้มลี กั ษณะโครงสร้างความสัมพันธ์เป็ นไปตามแบบจาลองทีด่ ที ส่ี ุด (Best model) นัน่
คือ มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ขา้ มช่วงเวลาของตัวแปรตัวเดียวกัน มีความสัมพันธ์ท่ตี วั แปรเชิง
เหตุในกระบวนการทากิจกรรมอาสาที่วดั ในครัง้ ก่อนมีอิทธิพลต่อตัวแปรเชิงผลในกระบวนการทา
กิจกรรมอาสาทีว่ ดั ในครัง้ ถัดมา (หรือคือความสัมพันธ์ในลักษณะแบบลง: Down) และความสัมพันธ์
ที่ต ัวแปรเชิงผลในกระบวนการท ากิจกรรมอาสาที่วดั ในครัง้ ก่ อ นมีอิท ธิ พ ลต่ อ ตัว แปรเชิงเหตุ ใน
กระบวนการทากิจกรรมอาสาที่วดั ในครัง้ ถัดมา (หรือคือความสัมพันธ์ในลักษณะแบบย้อนกลับ :
Reverse) โดยแบบจ าลองที่ดีท่ี สุ ด ดัง กล่ า วมี ด ัช นี ค วามกลมกลืน กับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ ข อง
แบบจ าลอง คือ 𝝌2 = 100.06, df = 83, 𝝌2/df = 1.205, RMSEA = 0.037, NNFI = 0.97, CFI =
0.98
ทัง้ นี้จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่าตัวแปรแต่ละตัวมีความคงทีห่ รือสอดคล้องข้ามช่วงเวลาได้แก่
ตัว แปร แรงจูงใจอาสา การสนั บ สนุ น ทางสังคม พฤติก รรมอาสา และความพึงพอใจในการท า
กิจกรรมอาสา ส่วนตัวแปรทีไ่ ม่พบความสอดคล้องไปข้ามช่วงเวลาคือเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อ
สังคม และในส่วนผลการวิจยั ทีพ่ บว่าความสัมพันธ์ทต่ี วั แปรเชิงเหตุในกระบวนการทากิจกรรมอาสา
ทีว่ ดั ในครัง้ ก่อนมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรเชิงผลในกระบวนการทากิจกรรมอาสาที่วดั ในครัง้ ถัดมา ได้แก่
แรงจูงใจอาสาซึง่ เป็ นตัวแปรในระยะนาเข้าสู่การอาสาส่งผลต่อความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา
ซึง่ เป็ นตัวแปรในระยะประสบการณ์ของการอาสา และแรงจูงใจอาสานี้เองมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อเจต
คติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมซึง่ เป็ นตัวแปรในระยะผลของการอาสาอีกด้วย ส่วนตัวแปรเชิงเหตุ
ในระยะประสบการณ์ของการอาสา ซึง่ ก็คอื การสนับสนุ นทางสังคมพบว่ามีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการทากิจกรรมอาสาและส่งผลต่อไปยังเจคติในการทาประโยชน์เพื่อสังคม สาหรับความสัมพันธ์
ในลักษณะทีต่ วั แปรเชิงผลมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรเชิงเหตุได้แก่ เจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมซึง่
เป็ น ตัว แปรในระยะผลของการอาสาพบว่ามีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมอาสาซึ่งเป็ น ตัว แปรในระยะ
ประสบการณ์ ข องการอาสา สามารถสรุป ความสัม พัน ธ์ ท่ีเ กิด ขึ้น ตามสมมติฐ านข้อ ที่ 2 ได้ด ัง
ภาพประกอบ 25
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พฤติกรรม
อาสา

แรงจูงใจ
อาสา

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ

การสนับสนุน
ทางสังคม

ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา

ภาพประกอบ 25 สรุปความสัมพันธ์ทไ่ี ด้ตามสมมติฐานข้อที่ 2
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมซึง่ เป็ นตัวแปรในระยะผลของ
กระบวนการอาสานัน้ ได้รบั อิทธิพลมาจากแรงจูงใจอาสาและความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา
โดยที่เจตคติต่อการทาประโยชน์ เพื่อสังคมมีอทิ ธิพลย้อนกลับไปยังพฤติกรรมอาสา และความพึง
พอใจในการทากิจกรรมอาสาได้รบั อิทธิพลมาจากการสนับสนุนทางสังคมและแรงจูงใจอาสา
3. แบบจำลองกระบวนกำรทำกิ จกรรมอำสำ
ในการศึกษาว่าแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ตี วั แปรในระยะนาเข้าสู่การอาสาจาก
การวัดครัง้ ที่ 1 ตัวแปรระยะประสบการณ์ของการอาสาจากการวัดในครัง้ ที่ 2 ถึง 3 และตัวแปรระยะ
ผลของการอาสาจากการวัดครัง้ ที่ 4 มีค วามกลมกลืนกับข้อ มูล เชิงประจักษ์ ต ามแนวคิด รูป แบบ
กระบวนการอาสา (Volunteer process model) ทีช่ ไนเดอร์และโอโมโต (Snyder; & Omoto. 2008)
ได้กล่าวไว้นัน้ ผลการศึกษาครัง้ นี้พบว่า ตัวแปรในระยะนาเข้าสู่การอาสาซึ่งก็คอื แรงจูงใจอาสาใน
การวัดครัง้ ที่ 1 ไม่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2 ซึง่ เป็ นตัวแปรระยะประสบการณ์
ของการทากิจกรรมอาสา และในระยะประสบการณ์ของการทากิจกรรมอาสา ซึง่ อยูใ่ นการวัดครัง้ ที่ 2
และครัง้ ที่ 3 พบว่า การสนับสนุ นทางสังคมในการวัดครัง้ ที่ 2 มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในการทา
กิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 (ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.46) พฤติกรรมอาสาใน
การวัดครัง้ ที่ 2 มีอิทธิพ ลต่ อ พฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 (ค่าสัมประสิทธิ ์อิท ธิพลมาตรฐาน
เท่ า กับ 0.59) และมีอิท ธิพ ลต่ อ ความพึง พอใจในการท ากิจ กรรมอาสาในการวัด ครัง้ ที่ 3 (ค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ ากับ 0.14) สาหรับระยะผลของการอาสานัน่ คือเจตคติต่อการทา
ประโยชน์เพื่อสังคมในการวัดครัง้ ที่ 4 นัน้ พบว่าได้รบั อิทธิพลจากความพึงพอใจในการทากิจกรรม
อาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 (ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.39) โดยมีภาพความสัมพันธ์ของ
แบบจาลองตามภาพประกอบ 26
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พฤติกรรม
อาสาวัดครัง้
ที่ 2

พฤติกรรม
อาสาวัดครัง้
ที่ 3

เจตคติต่อการ
ทาประโยชน์ฯ
วัดครัง้ ที่ 4

การสนับสนุน
ทางสังคมวัด
ครัง้ ที่ 2
ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมอาสา
วัดครัง้ ที่ 3

ภาพประกอบ 26 สรุปความสัมพันธ์ตามแบบจาลองกระบวนการอาสาที่ได้
ตามสมมติฐานข้อที่ 3
สาหรับ ผลการวิจยั ในครัง้ นี้ เมื่อ นามาสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ตามที่
ผู้วจิ ยั ได้ต งั ้ สมมติฐานไว้จานวน 3 ข้อนัน้ พบว่าทัง้ สามข้อเป็ นไปตามสมมติฐานบางส่วน ทัง้ นี้ได้
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ดังแสดงในตาราง 22
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ตาราง 22 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผลกำรทดสอบ
สมมติ ฐำน
1. ตัวแปรในกระบวนการท ากิจกรรมอาสา ซึ่งได้แก่ แรงจูงใจอาสา เป็ นไปตามสมมติฐาน
การสนับสนุ นทางสังคม พฤติกรรมอาสา ความพึงพอใจในการทา
บางส่วน
กิจ กรรมอาสา และเจตคติต่ อ การท าประโยชน์ เพื่อ สังคม มีก าร
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ตามช่วงเวลาระหว่างการทากิจกรรมอาสา
2. ตัวแปรเชิงเหตุในกระบวนการทากิจกรรมอาสาที่วดั ในครัง้ ก่อน มี เป็ นไปตามสมมติฐาน
อิทธิพลต่อตัวแปรเชิงผลในกระบวนการทากิจกรรมอาสาทีว่ ดั ในครัง้
บางส่วน
ถัดมา
3. แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีต ัว แปรในระยะนาเข้าสู่การ เป็ นไปตามสมมติฐาน
อาสาจากการวัดครัง้ ที่ 1 ตัวแปรระยะประสบการณ์ ของการอาสา
บางส่วน
จากการวัดในครัง้ ที่ 2 ถึง 3 และตัวแปรระยะผลของการอาสาจาก
การวัดครัง้ ที่ 4 มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
สมมติ ฐำนในกำรวิ จยั

กำรอภิ ปรำยผลกำรวิ จยั
ในการอภิปรายผลการวิจยั ได้แบ่งการอภิปรายออกเป็ น 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ หัวข้อแรก
เป็ นการอภิปรายลักษณะการเปลีย่ นแปลงของตัวแปรในกระบวนการทากิจกรรมอาสา หัวข้อทีส่ อง
เป็ นการอภิปรายถึงลักษณะความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ของตัวแปรในกระบวนการทากิจกรรมอาสา และ
หัว ข้ อ ที่ ส ามเป็ นการอภิป รายถึ ง แบบจ าลองความสัม พั น ธ์ เ ชิง สาเหตุ ท่ี เ กิ ด ขึ้น ตามแนวคิ ด
กระบวนการอาสา(Volunteer process model) ของชไนเดอร์แ ละโอโมโต (Snyder; & Omoto.
2008)
1. กำรอภิ ปรำยลักษณะกำรเปลี่ ยนแปลงของตัวแปรในกระบวนกำรท ำกิ จกรรม
อำสำ
ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นของแรงจูงใจอำสำ
จากผลการวิเคราะห์แบบจาลองโค้งพัฒนาการที่มตี วั แปรแฝงที่พบว่านักศึกษามีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนแรงจูงใจอาสาเริม่ ต้นก่อนที่จะทากิจกรรมอาสาเท่ากับ 4.90 แต่ละคนมีแรงจูงใจอาสา
ก่อนทีจ่ ะทากิจกรรมแตกต่างกัน และตลอดช่วงระยะเวลาที่วดั จานวน 4 ครัง้ นัน้ แรงจูงใจอาสาของ
นัก ศึก ษามีก ารเปลี่ย นแปลงเกิด ขึ้น หลังจากเข้าไปท ากิจกรรมอาสา โดยการเปลี่ย นแปลงนี้ ใ น
ภาพรวมแล้วเป็ นการเปลีย่ นแปลงในลักษณะทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนัน้ พบว่านักศึกษาทีม่ แี รงจูงใจอาสา
เริม่ ต้นในระดับสูงจะมีการเปลีย่ นแปลงของแรงจูงใจอาสาน้อย นักศึกษาทีม่ แี รงจูงใจอาสาเริม่ ต้นใน
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ระดับต่ าจะมีก ารเปลี่ยนแปลงของแรงจูงใจอาสามาก ผลที่เกิดขึ้นในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นไปตาม
แนวคิดของชไนเดอร์และโอโมโต (Snyder; & Omoto. 2008:12) ทีไ่ ด้กล่าวถึงแรงจูงใจอาสาในฐานะ
ทีเ่ ป็ นตัวแปรของระยะนาเข้าสู่การอาสาว่า บุคคลจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทาทางสังคม (Social
action) ก็ต่ อ เมื่อ สถานการณ์ นัน้ ตอบสนองต่ อ แรงจูงใจของตนเองได้ และเคิร์ก แฮม (Kirkham.
2010) กล่าวว่าระดับของแรงจูงใจอาสาทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ เนื่องมาจากการได้รบั การเติมเต็มในแรงจูงใจแต่
ละด้าน แม้ว่าประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปก็ ตาม ดังนัน้ การที่นักศึกษายังคง
เข้าร่วมอยูใ่ นชมรมเพื่อทากิจกรรมจึงน่ าจะเป็ นเพราะเหตุผลทีเ่ ป็ นแรงจูงใจส่วนตัว ของตนได้รบั การ
ตอบสนอง ส่ ว นการเปลี่ย นแปลงของแรงจูงใจอาสาในลัก ษณะที่เพิ่ม ขึ้น เมื่อ เวลาผ่ า นไปตาม
กระบวนการทากิจกรรมอาสาในครัง้ นี้ น่ าจะเป็ นไปได้ว่าผลจากประสบการณ์ ท่ไี ด้รบั จากการทา
กิจกรรมอาสา ได้เติมเต็มหรือตอบสนองต่อแรงจูงใจของนักศึกษาแต่ละคนอย่างต่อเนื่องนัน่ เอง ดังที่
เฟอเตสและเจมิเนส (Fuertes; & Jiménez.2000) ได้ศึกษาพบว่า แรงจูงใจอาสาถือเป็ นเหตุ ผลใน
การตัดสินใจของบุค คลที่จะอุทิศเวลาและพลังงานเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนและมีความสัมพันธ์กับการ
ช่วยเหลือในระยะยาว และเนื่องจากว่าในการศึกษาครัง้ นี้วดั แรงจูงใจอาสาของนักศึกษากลุ่ มที่
ตัดสินใจที่ทากิจกรรมอาสาอยู่แล้วจึงอาจจะทาให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ นี้เกิดไม่มากนัก
โดยเฉพาะในกลุ่มทีม่ แี รงจูงใจอาสาเริม่ ต้นทีส่ ูงอยู่แล้ว จึงทาให้เห็นว่ามีอตั ราการเปลีย่ นแปลงทีต่ ่ า
ว่าคนทีม่ แี รงจูงใจอาสาเริม่ ต้นต่า
ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นของกำรสนับสนุนทำงสังคม
จากผลการวิเคราะห์แบบจาลองโค้งพัฒนาการที่มตี วั แปรแฝงการสนับสนุ นทางสังคมที่
พบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนการสนับสนุ นทางสังคมเริม่ ต้นในการทากิจกรรมอาสาเท่ากับ
4.85 แต่ละคนมีการสนับสนุ นทางสังคมในช่วงเริม่ ต้นการทากิจกรรมอาสาแตกต่างกัน และตลอด
ช่ ว งระยะเวลาของการท ากิจ กรรมอาสาพบว่ า การสนั บ สนุ น ทางสังคมของนั ก ศึก ษาไม่ ม ีก าร
เปลี่ยนแปลง ผลที่ได้ดงั กล่าวอาจเป็ นเพราะการสนับสนุ นทางสังคมนัน้ ถือเป็ นตัวแปรที่เกิดโดย
อาศัยปั จจัยรอบข้างอันจะส่งผลต่อการประเมินถึงคุณภาพปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวนักศึกษากับแหล่ง
ทางสัง คมของตน ไม่ ว่ า แหล่ ง นั ้น จะมาจากครอบครัว เพื่ อ น ครูอ าจารย์ หรือ แม้ ก ระทัง่ จาก
มหาวิทยาลัยก็ตาม อีกทัง้ การสนับสนุ นทางสังคมก็ขน้ึ อยู่กบั การรับรูเ้ ป็ นสาคัญ อยู่ทว่ี ่าผูร้ บั มีความ
พึงพอใจหรือ ยินดีในสิง่ ที่ได้รบั มากน้ อ ยเพียงใด (สุ รยี ์ กาญจนวงศ์. 2553: 89-90) นอกจากนัน้
คนเรายัง เลือ กที่ จ ะรับ รู้ใ นสิ่ง ที่ต นเองสนใจอีก ด้ ว ย (Coon; & Mitterer. 2013: 148) รวมไปถึง
ลัก ษณะการสนับ สนุ น ที่เกิด ขึ้น ของแหล่ งทางสังคม ส่ ว นหนึ่ งเป็ น ผลจากวัฒ นธรรม ความเชื่อ
ค่านิยม หรือโครงสร้างภายในของแหล่งทางสังคมทีม่ อี ยู่ เช่น มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดองค์กรแบบ
เป็ นทางการ การอนุ มตั งิ บประมาณหรือการดาเนินงานต่างๆ ล้วนแล้วแต่ถูกกาหนดล่วงหน้า มีแบบ
แผนแน่นอนตายตัว หากนโยบายหรือยุทธศาสตร์ขององค์กรไม่มแี ผนบริหารจัดการเรือ่ งใด ก็อาจจะ
ไม่พบการสนับสนุ นในเรื่องนัน้ ๆ จึงอาจพอกล่าวได้ว่าการสนับสนุนทีน่ ักศึกษารับรูไ้ ม่ว่าจะมาแหล่ง
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ใด จากครอบครัว เพื่อน อาจารย์หรือมหาวิทยาลัยเองนัน้ อาจมีไม่เต็มทีเ่ นื่องจากแหล่งสังคมรอบ
ข้างยังไม่เห็น ประโยชน์ อ ย่างเป็ น รูป ธรรมเชิงประจัก ษ์ ท่ีเกิด ขึ้น จากการท ากิจกรรมอาสาในตัว
นักศึกษา แต่เน้นในเรื่องผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการของการเรียนจากห้องเรียนว่าเป็ นสิง่ ทีด่ มี ปี ระโยชน์
มากกว่า จึงทาให้การประเมินการสนับสนุ นทางสังคมจากตัวนักศึกษามีระดับทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง
ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นของพฤติ กรรมอำสำ
จากผลการวิเคราะห์ แบบจาลองโค้งพัฒ นาการที่มตี ัว แปรแฝงพฤติกรรมอาสาที่พ บว่า
นักศึกษามีค่าเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมอาสาเริม่ ต้นในการทากิจกรรมอาสาเท่ากับ 7.92 แต่ละคน
มีพฤติกรรมอาสาในช่วงเริม่ ต้นของการทากิจกรรมอาสาแตกต่างกัน ในการวัดครัง้ ที่ 2 ถึงครัง้ ที่ 4
หลัง จากที่นั ก ศึก ษาได้ เข้า ร่ว มท ากิจ กรรมอาสาแล้ว นั ้น พฤติก รรมอาสาของนั กศึก ษามีก าร
เปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ โดยเกิดในลักษณะทีเ่ พิม่ ขึน้ และลักษณะทีล่ ดลงนัน้ ไม่แตกต่างกัน นอกจากนัน้
ยังพบว่านักศึกษาที่มพี ฤติกรรมอาสาเริม่ ต้นในระดับสูงจะมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอาสา
น้อย นักศึกษาที่มพี ฤติกรรมอาสาเริม่ ต้นในระดับต่ าจะมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอาสามาก
ทัง้ นี้เป็ นเพราะในการทางานกิจกรรมอาสาแต่ละชมรมต่างก็มแี ผนหรือปฏิทนิ การปฏิบตั งิ านเพื่อยื่น
ขอจัดตัง้ และขอรับสนับสนุ นงบประมาณบางส่วนจากทางมหาวิทยาลัยฯ อยู่แล้ว ล่วงหน้า และส่วน
ใหญ่ในแต่ละชมรมจะไม่มกี จิ กรรม โครงการพิเศษอื่น ๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยฯ
ในนามของชมรม แต่เข้าร่วมงานกับทางมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะที่ตนเป็ นนักศึกษาของสาขาวิชาที่
ตนสังกัดซึ่งก็มกี จิ กรรมอยู่เป็ นจานวนมากตลอดทัง้ ปี การศึกษา ดังนัน้ ในช่วงเวลาที่ชมรมไม่มกี าร
จัด กิจกรรมหรือ มีงานในหน้ าที่ท่ตี นต้อ งรับ ผิดชอบนักศึกษาก็จะไม่ได้เข้ามาร่ว มทางานหรือ ท า
กิจกรรมต่างๆ ของชมรม และใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการเรียนหรือเรือ่ งส่วนตัวแทน ซึง่ การไม่ได้เข้า
ร่ว มดัง กล่ าวนี้ ม ีส่ ว นท าให้ ก ารเปลี่ย นแปลงนี้ ท่ีเกิด ขึ้น ของพฤติก รรมอาสาที่เกิด ในลัก ษณะที่
พฤติก รรมอาสาที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม ขึ้น และเปลี่ย นแปลงลดลงนัน้ มีไม่แ ตกต่ างกัน คล้ายกับ ใน
การศึกษาของวลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต (2556: 105) ทีศ่ กึ ษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนิสติ นักศึกษา
พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของนิสติ นักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในการ
วิเคราะห์คาถามปลายเปิ ดในการวิจยั ครัง้ นัน้ พบว่า ปั ญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
อัน ดับแรก คือ ไม่ว่าง เช่น ติดเรียนหรือ ติ ดปั ญ หาในการแบ่งเวลาเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม ติด
ทางาน ติดกิจกรรมหรือธุระอื่นๆ ทัง้ ที่นิสติ นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
ทัง้ นี้เพราะมุง่ เน้นในเรือ่ งของการเรียนในห้องเรียนเป็ นหลักและมีความกังวลว่าการทากิจกรรมอื่นๆ
จะทาให้ผลการเรียนลดลง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฆนธรส ไชยสุต (2548) ซึง่ พบปั ญหา
ด้า นเวลาเรีย น ได้แ ก่ เวลาเรีย นไม่ พ อ งานที่ต้ อ งท าและส่ ง มีม าก รบกวนเวลาเรีย นบางส่ ว น
เสียเวลาเรียน กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในเวลาเรียนหรือขณะทีก่ าลังทางานค้างไว้อยู่ เวลาว่างจากการ
เรียนมีน้อยทาให้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้ การแบ่งเวลายังไม่ลงตัว เวลาส่วนใหญ่ตอ้ งเรียน ฯลฯ
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ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นของควำมพึงพอใจในกำรทำกิ จกรรมอำสำ
จากผลการวิเคราะห์ แบบจาลองโค้งพัฒ นาการที่มตี ัวแปรแฝงความพึงพอใจในการท า
กิจกรรมอาสาที่พ บว่านัก ศึก ษามีค่ าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาเมื่อ
เริม่ ต้น เท่ ากับ 4.93 แต่ ล ะคนมีค วามพึงพอใจในการท ากิจกรรมอาสาในช่ ว งเริม่ ต้น ของการท า
กิจกรรมอาสาแตกต่ างกัน ตลอดช่ว งระยะเวลาที่ว ดั จานวน 3 ครัง้ นัน้ ความพึงพอใจในการท า
กิจ กรรมอาสาของนัก ศึก ษามีก ารเปลี่ยนแปลงเกิด ขึ้น หลังจากเข้าไปท ากิจกรรมอาสาและการ
เปลี่ย นแปลงนี้ ในภาพรวมแล้ว เป็ น การเปลี่ยนแปลงในลัก ษณะที่เพิ่ม ขึ้น นอกจากนัน้ ยังพบว่ า
นักศึกษาทีม่ คี วามพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาเริม่ ต้นในระดับสูงจะมีการเปลีย่ นแปลงของความ
พึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาน้อย ส่วนนักศึกษาทีม่ คี วามพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาเริม่ ต้น
ในระดับต่ าจะมีการเปลีย่ นแปลงของความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสามาก ทัง้ นี้ความพึงพอใจ
ในการทากิจกรรมอาสาเป็ นการแสดงการรับรูอ้ อกมาเป็ นความรูส้ กึ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ง่าย อีก
ทัง้ ยังเป็ นส่วนทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างความคาดหวังของนัก ศึกษากับผลทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการประสบการณ์
การทากิจกรรมอาสา (Gloden. 2015: 113) ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิด ในลักษณะนี้ น่ าจะเป็ น
เพราะความคาดหวังของนักศึกษาในการทากิจกรรมมีค วามสอดคล้องกับผลที่เกิดขึน้ จริง และผลที่
เกิด ขึ้นจริงนี้เป็ น ไปในทางบวกกับประสบการณ์ จงึ ท าให้ค วามพึงพอใจในการท ากิจกรรมอาสา
เพิม่ ขึน้ ตลอดระยะเวลาของกระบวนการอาสา
ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นของเจตคติ ต่อกำรทำประโยชน์ เพื่อสังคม
ในส่วนของผลการวิเคราะห์แบบจาลองโค้งพัฒนาการที่มตี ัวแปรแฝงเจตคติต่ อการทา
ประโยชน์ เพื่อสังคมที่พบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อการทาประโยชน์ เพื่อสังคม
เริม่ ต้นก่อนทีจ่ ะทากิจกรรมอาสาเท่ากับ 4.76 แต่ละคนมีเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมก่อนที่
จะท ากิจกรรมอาสาแตกต่ า งกัน ตลอดช่ ว งระยะเวลาที่ว ัด จ านวน 4 ครัง้ นั น้ เจตคติต่ อ การท า
ประโยชน์ เพื่อ สังคมของนั ก ศึก ษามีก ารเปลี่ย นแปลงหลังจากเข้าไปท ากิจ กรรมอาสา โดยการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นี้เป็ นการเปลีย่ นแปลงในลักษณะทีเ่ พิม่ ขึน้ และลักษณะทีล่ ดลงนัน้ มีไม่แตกต่าง
กัน คะแนนเริม่ ต้นกับการเปลี่ยนแปลงของเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมมีความสัมพันธ์กนั
ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือนักศึกษาที่มเี จตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมเริม่ ต้นในระดับสูง
จะมีการเปลี่ยนแปลงของเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมน้อย นักศึกษาที่มเี จตคติต่อการทา
ประโยชน์เพื่อสังคมเริม่ ต้นในระดับต่ าจะมีการเปลีย่ นแปลงของเจตคติต่ อการทาประโยชน์เพื่อสังคม
มากซึ่ ง เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงเจตคติ นั ้น ฮอฟแลนด์ เจนี ส และเคลลี่ (มหาวิ ท ยาลั ย
สุ โขทัย ธรรมาธิราช. 2548: 254) กล่ าวว่ า เจตคติเกิด จากการเรีย นรู้ และเจตคติข องบุ ค คลจะ
เปลี่ยนไปเมื่อบุคคลเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนรูท้ าให้บุคคลได้รบั ความคิดเห็นใหม่ๆ และการ
เรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ มากหรือน้ อยขึ้นอยู่กบั การได้รบั การเสริมแรง เมื่อบุคคลมีประสบการณ์ ท่ดี ตี ่อสิง่
หนึ่งสิง่ ใดเนื่องจากการได้รบั การเสริมแรงบุคคลนัน้ จะมีเจตคติทด่ี ตี ่อสิง่ นัน้ สาหรับในการศึกษาครัง้
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นี้การทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในลักษณะทีเ่ จตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมทีม่ เี พิม่ ขึน้ และลักษณะที่
เจตคติต่อการทาประโยชน์ เพื่อสังคมที่ม ีลดลงนัน้ มีไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะนักศึกษาที่มกี าร
เปลี่ย นแปลงไปในทางลดลงนั น้ ยังไม่ได้รบั ประสบการณ์ ท่ีท าให้นั ก ศึก ษาได้ซึม ซับ กับ การท า
ประโยชน์เพื่อผูอ้ ่นื ทีเ่ ข้มข้นอย่างเพียงพอ แม้ว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงในส่วนของความพึงพอใจจาก
การทากิจกรรมอาสาก็ตาม ดังทีใ่ นงานของวลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต (2556: 105) ทีศ่ กึ ษาลักษณะ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของนิสติ นักศึกษาโดยพบผลประการหนึ่งว่า การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนัก ศึก ษาในลัก ษณะที่ม ีก ารทุ่ ม เทกาลังกาย ก าลังใจเข้าไปมีส่ ว นร่ว มในการคิด แก้ไข
พัฒนา และลงมือปฏิบตั ิอย่างจริงจังจะทาให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตอาสาได้หรืออีกนั ย
หนึ่งคือหากนิสติ นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาอย่างผิวเผิน ไม่ได้ให้ความสนใจที่จะทา
อย่างจริงจังแล้วนัน้ ย่อมไม่สามารถบรรลุถงึ การพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตอาสา
2. กำรอภิ ปรำยถึงลักษณะควำมสัมพันธ์ที่ เกิ ด ขึ้นของตัวแปรในกระบวนกำรท ำ
กิ จกรรมอำสำ
ลักษณะความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ของตัวแปรในกระบวนการทากิจกรรมอาสาในครัง้ นี้ พบว่า
เป็ นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ในลักษณะดังนี้ 1) ตัวแปรแต่ละตัวมีความคงที่หรือสอดคล้องไปตาม
เวลาในการวัดแต่ละครัง้ 2) ตัวแปรเชิงเหตุในกระบวนการทากิจกรรมอาสาทีว่ ดั ในครัง้ ก่อนมีอทิ ธิพล
ต่อตัวแปรเชิงผลในกระบวนการทากิจกรรมอาสาทีว่ ดั ในครัง้ ถัดมา และตัวแปรเชิงผลในการวัดครัง้
ก่อนมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรเชิงเหตุในการวัดครัง้ ถัดมา โดยสามารถอภิปรายผลดังนี้
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่ข้ามช่วงเวลาของตัวแปรตัวเดียวกัน
พบว่าตัวแปรที่มคี วามคงทีห่ รือสอดคล้องไปตามเวลาได้แก่ แรงจูงใจอาสา การสนับสนุ น
ทางสังคม พฤติกรรมอาสา และความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา ส่วนตัวแปรที่ไม่พบความ
สอดคล้องไปตามช่วงเวลาคือเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม ทัง้ นี้อาจจะเป็ นเพราะเจตคตินัน้
เป็ นคุณลักษณะทีอ่ ยู่ภายในมีการเปลีย่ นแปลงได้งา่ ย การเปลีย่ นแปลงเจตคติอาจจะเปลีย่ นจากบวก
เป็ นลบหรือลบเป็ นบวก และสามารถเปลี่ยนแปลงตามชุมชนหรือสังคมที่ บุคคลนัน้ เป็ นสมาชิก ที่ม ี
ค่านิยมที่เป็ นอุดมการณ์พเิ ศษเฉพาะได้ แม้ว่าเจตคติจะมีลกั ษณะคงที่อยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ได้ผนั
แปรตลอดเวลา (ไพศาล หวังพานิช. 2530: 147; สุรางค์ โค้วตระกูล. 2544: 367) อย่างไรก็ตามได้
มีงานวิจยั จานวนหนึ่งที่พบข้อขัดแย้งถึงความคงที่ของเจตคติว่า เจตคตินัน้ มีความผันแปรไปตาม
กาลเวลาและขึ้น อยู่ก ับ ว่ าบุ ค คลมีค วามคิด เกี่ย วกับ สถานการณ์ ใ นขณะนั น้ ๆ อย่ างไร (Erber;
Hodges; & Wilson.1995: 433) ดังนั น้ เมื่อ เผชิญ กับ สิ่ง เร้าที่ม ากระตุ้ น อัน ได้แ ก่ ป ระสบการณ์ ใ น
ขณะทีท่ ากิจกรรมอาสาก็อาจทาให้เจตคติไม่คงที่ไปตามเวลาได้
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ตัวแปรเชิ งเหตุในกระบวนกำรทำกิ จกรรมอำสำที่ วดั ในครัง้ ก่ อนมีอิท ธิ พลต่ อตัว
แปรเชิ งผลในกระบวนกำรทำกิ จกรรมอำสำที่ วดั ในครัง้ ถัดมำ และตัวแปรเชิ งผลในกำรวัด
ครัง้ ก่อนมีอิทธิ พลต่อตัวแปรเชิ งเหตุในกำรวัดครัง้ ถัดมำ
ในส่วนผลการวิจยั ทีพ่ บว่าความสัมพันธ์ทต่ี วั แปรเชิงเหตุในกระบวนการทากิจกรรมอาสาที่
วัดในครัง้ ก่อนมีอิทธิพลต่อตัวแปรเชิงผลในกระบวนการทากิจกรรมอาสาที่วดั ในครัง้ ถัดมา ได้แก่
แรงจูงใจอาสาซึง่ เป็ นตัวแปรในระยะนาเข้าสู่การอาสาส่งผลต่อความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา
ซึง่ เป็ นตัวแปรในระยะประสบการณ์ของการอาสา และแรงจูงใจอาสานี้เองมีอทิ ธิพลต่อเจตคติต่อการ
ทาประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งเป็ นตัวแปรในระยะผลของการอาสาอีกด้วย ส่วนตัวแปรเชิงเหตุในระยะ
ประสบการณ์ของการอาสา ซึ่งก็คอื การสนับสนุ นทางสังคมพบว่ามีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ทากิจกรรมอาสาและส่ งผลต่ อ ไปยังเจคติในการทาประโยชน์ เพื่อ สังคม สาหรับความสัมพันธ์ใน
ลักษณะที่ตวั แปรเชิงผลมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรเชิงเหตุได้แก่ เจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมซึ่ง
เป็ น ตัว แปรในระยะผลของการอาสาพบว่ามีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมอาสาซึ่งเป็ น ตัว แปรในระยะ
ประสบการณ์ของการอาสา
โดยผลในครัง้ นี้ย้าให้เห็นถึงความสาคัญของตัวแปรแรงจูงใจอาสาที่ส่งผลไปยังความพึง
พอใจในการทากิจกรรมอาสาและเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม ดังในงานวิจยั ของซาร์ซูเอลา
และอันตัน (Zarzuela; & Antón. 2015: 92) ทีพ่ บว่าเจตคติต่อปั ญหาสังคมจะเพิม่ ขึน้ ในกลุ่มเยาวชน
ทีร่ สู้ กึ ว่าการช่วยเหลือของตนนัน้ ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลง นัน่ แสดงว่าประสบการณ์ท่เี กิดขึน้ ของ
กระบวนการอาสาในการศึกษาครัง้ นี้โดยภาพรวมแล้วถือ เป็ นประสบการณ์ท่สี ่งผลต่อผู้ทากิจกรรม
อาสาในด้านบวก แม้ว่าจะแรงจูงใจอาสาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมอาสาและการสนับสนุ นทางสังคมก็
ตาม อาจเป็ นเพราะว่าเมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมในกระบวนการอาสา หากแต่ลกั ษณะการดาเนินงาน
ของชมรมยังมีไม่มากหรือแข็งแกร่งเพียงพอที่จะทาให้เกิดพฤติกรรมอาสาทีม่ ากขึน้ ทาให้แรงจูงใจ
ที่นัก ศึก ษามีนัน้ ได้รบั การตอบสนองไม่เ ต็มที่ และยังสอดคล้อ งกับผลการศึกษาถึงลักษณะการ
เปลีย่ นแปลงตัวแปรพฤติกรรมอาสาในครัง้ นี้ทไ่ี ม่พบอัตราการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมอาสา โดย
ที่นักศึกษาแต่ละคนมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอาสาไม่แตกต่างกัน นัน่ เอง สาหรับตัว
แปรการสนับสนุ นทางสังคมนัน้ เหตุผลหนึ่งที่ไม่ได้รบั อิทธิพลมาจากแรงจูงใจอาสาเนื่องมาจากว่า
เมื่อ พิจ ารณาโดยละเอีย ดแล้ว การสนั บ สนุ น ทางสังคมถือ เป็ น ตัว แปรหนึ่ ง ที่ได้รบั อิท ธิพ ลจาก
สิง่ แวดล้อมภายนอกบุคคล อาทิเช่น จากพ่อแม่ จากเพื่อน จากครูอาจารย์ หรือจากสถาบัน หรือ
เรียกได้ว่าแหล่งการสนับสนุ นที่บุคคลอยู่ร่วมด้วย และแหล่งการสนับสนุ นดังกล่าวล้วนแล้วแต่ม ี
ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยมหรือแนวทางในการแสดงพฤติกรรมแตกต่างกันไป หากมีความเชื่อหรือ
เจตคติเกี่ยวกับการทากิจกรรมอาสาที่แตกต่ างกันแล้วก็น่าจะส่งผลต่ อรูปแบบการสนับสนุ นทาง
สังคมต่อนักศึกษาด้วยจึงทาให้ตวั แปรนี้ไม่ได้รบั อิทธิพลจากแรงจูงใจอาสาภายในตัวของนักศึกษา
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ส าหรับ ผลที่พ บว่า ตัว แปรเชิงผลมีอิท ธิพ ลต่ อ ตัว แปรเชิงเหตุ ซึ่งคือ เจตคติต่ อ การท า
ประโยชน์เพื่อสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมอาสานัน้ มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ เช็ง; โลว;
และ ลุย (Cheung; Lo; & Liu. (2015) ที่เป็ นการศึกษาแบบระยะยาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบซึ่ง
กันและกัน (Reciprocal) ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและการอาสาสมัคร โดยการอาสาสมัคร
ในการศึกษาดังกล่าวได้แบ่งออกเป็ นอัตลักษณ์ในอาสาสมัครและการรับรูต้ ้นทุน ทางการอาสาสมัคร
ในกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่เ ป็ น นั ก ศึก ษาอาสาสมัค รเยาวชนของฮ่ อ งกง จ านวน 527 คน พบว่ า ความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีอทิ ธิพลทางบวกต่อการอาสาสมัครในอีก 6 เดือนต่อมา แต่ อย่างไรก็ตามการ
อาสาสมัครกลับไม่ส่งผลทางบวกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในอีก 6 เดือนต่อมา ในงานดังกล่าว
แสดงทาให้เห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะมีการอาสาสมัครอย่างยังยื
่ น
สาหรับการศึกษาของโอโมโตและแพ็คการ์ด (Omoto; & Packard. 2016) ซึ่งเก็บข้อมูลจานวน 2
ครัง้ ในช่วงห่างกัน 6 เดือน เพื่อศึกษาลักษณะทางจิตวิทยาที่นาบุคคลไปสู่การอาสาสมัคร พบว่า
ความสัมพันธ์ทางสังคมและความเชื่อ มโยงทางจิต วิทยาสามารถนาไปสู่การอาสาสมัค รและการ
กระท าทางสังคม (Social action) ได้ โดยความรู้ส ึก ในการค านึ งถึง ชุ ม ชนเป็ น ตัว แปรส าคัญ ที่
สามารถทานายการอาสาสมัครเมื่อเวลาผ่านไป จากงานวิจยั ที่กล่าวไปทาให้เห็นว่ามีการศึกษาที่
สอดคล้อ งกับ ผลของงานวิจยั ครัง้ นี้ ท่ีพ บว่า เจตคติต่ อ การท าประโยชน์ เพื่อ สังคมที่เกิด ขึ้น ของ
นักศึกษาในช่วงประสบการณ์ของการเข้าร่วมทากิจกรรมอาสาจะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมอาสานัน่ เอง
3. กำรอภิ ป รำยถึ ง แบบจ ำลองควำมสัม พัน ธ์ เชิ งสำเหตุ ที่ เกิ ด ขึ้ น ตำมแนวคิ ด
กระบวนกำรอำสำ
ตามสมมติฐานข้อที่ 3 ซึ่งเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ตามแบบจาลองกระบวนการอาสา
ทีช่ ไนเดอร์และโอโมโตได้กล่าวไว้นนั ้ ผลการศึกษาครัง้ นี้พบว่าตัวแปรในระยะผลของการอาสาซึง่ คือ
เจตคติ ต่ อ การท าประโยชน์ เ พื่ อ สัง คมในการวัด ครัง้ ที่ 4 ได้ ร ับ อิ ท ธิพ ลจากตั ว แปรในระยะ
ประสบการณ์ของการอาสาซึง่ คือความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 และความ
พึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 3 นี้ได้รบั อิทธิพลจากพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้
ที่ 2 และการสนับสนุ นทางสังคมในการวัดครัง้ ที่ 2 นอกจากนัน้ แล้วพบว่าพฤติกรรมอาสาในการวัด
ครัง้ ที่ 3 ได้รบั อิทธิพลจากพฤติกรรมอาสาในการวัดครัง้ ที่ 2 ด้วย แต่ไม่พบว่าตัวแปรระยะนาเข้าสู่
การอาสาส่งผลต่อตัวแปรระยะประสบการณ์ของการอาสาแต่อย่างใด
ความสัมพันธ์ท่เี กิดขึน้ นี้เป็ นไปตามแนวคิดกระบวนการอาสาของชไนเดอร์และโอโมโต
(Snyder; & Omoto. 2008) ในส่วนที่ผลจากประสบการณ์ การทากิจกรรมอาสาส่งผลต่อเจตคติต่อ
การทาประโยชน์เพื่อสังคมของผูเ้ ข้าร่วมทากิจกรรมอาสา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ทีม่ ที งั ้ การศึกษา
ภาคตัดขวางและการศึกษาแบบช่วงยาวที่เคยมีซ่งึ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการเข้าร่วมทา
กิจกรรมอาสากับประโยชน์ท่เี กิดขึน้ กับตัวอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาในด้านความรู้ ทักษะ
เจตคติท่ดี ี สัมพันธภาพต่อผู้อ่นื พัฒนาความเป็ นพลเมืองที่ดใี นตัวบุคคลให้เกิดขึน้ การเข้าร่วมกับ
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ชุมชน สาหรับอาสาสมัครทีเ่ ป็ นนักศึกษานัน้ การเข้าร่วมกิจกรรมอาสาจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน ทักษะชีวติ ดีขน้ึ (South House Exchange; & Canada World Youth. 2006: 13; Denault; &
Poulin. 2009; Lough, McBride; & Sherraden. 2009: 1; Lee; & Won. 2011:161) ผลการศึก ษา
ครัง้ นี้ยงั มีความสอดคล้องกับงานของชาคอน เวซิลาและดาวิลา (Chacón, Vecina; & Dávila. 2007)
ที่พบในการศึกษาแบบช่วงยาวในเรื่องความยาวนานของการอาสาสมัครว่า ในระยะสัน้ (6 เดือน)
ความพึงพอใจในงานอาสาสมัครมีอทิ ธิพลต่อการคงอยู่ในงานอาสาสมัครแต่ในระยะปานกลางและ
ระยะยาว (1 ปี และ 2 ปี ตามลาดับ) นัน้ เป็ นเพราะอิทธิพลของความยึดมันผู
่ กพันต่อองค์กรและ
เอกลักษณ์ในบทบาทของอาสาสมัคร
ส่วนการทีไ่ ม่พบว่าตัวแปรในระยะนาเข้าสู่การอาสา ซึ่งคือ แรงจูงใจอาสาส่งผลต่อ ตัวแปร
ในระยะประสบการณ์ของการอาสาซึ่งได้แก่ พฤติกรรมอาสานัน้ ตามแนวคิดกระบวนการอาสาแล้ว
ประการหนึ่งอาจเป็ นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างในครัง้ นี้คอื กลุ่มนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมหรือมีพฤติกรรมอาสา
อยู่แล้ว ทาให้ผลที่เป็ นสาเหตุมาจากแรงจูงใจมีในระดับ ไม่มากพอจนไม่พบนัยสาคัญดังกล่าว และ
ประการที่สองนัน้ อาจเป็ นเพราะมีตวั แปรอื่นๆ เข้ามาร่วมส่งผลต่อความสัมพันธ์น้ีด้วย เช่นในงาน
ของอิชซิ าวา (Ishizawa. 2015) ที่พบว่าปั จจัยประการหนึ่งที่ช่วยเพิม่ ระดับของการอาสาสมัครใน
กลุ่มเยาวชนได้ คือการที่พ่อแม่ท่มี สี ่วนร่วมในงานทางพลเมือง การศึกษาของสุพฒ
ั นา บุญ แก้ว
(2556) ทีศ่ กึ ษาพบว่าตัวแปรชุดจิตลักษณะเดิม 2 ตัวแปร (ได้แก่แรงจูงใจอาสาและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม) ตัวแปรชุดสถานการณ์ ทางสังคม 3 ตัวแปร (ได้แก่ การได้รบั การถ่ ายทอดอุดมการณ์
กาชาด การได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมในการทากิจกรรมอาสาสมัค รและการได้รบั แบบอย่าง
พฤติกรรมอาสาสมัครจากบุคคลรอบข้าง) และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ 1 ตัวแปร (ได้แก่
เจตคติท่ดี ตี ่อพฤติกรรมอาสาสมัคร) รวม 6 ตัวแปร ร่วมกันทานายพฤติกรรมอาสาสมัครได้รอ้ ยละ
61 โดยตัวทานายพฤติกรรมอาสาสมัครทีส่ าคัญคือ เจตคติทด่ี ตี ่อพฤติกรรมอาสาสมัครการได้รบั การ
ถ่ายทอดอุดมการณ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และแรงจูงใจอาสาตามลาดับ ในส่วนการศึกษาของ
อนุ เจริญ วงศ์ระยับ (2552) พบว่าปั จจัยที่มอี ิท ธิพ ลทางตรงต่ อ การอาสาสมัค รอย่างยังยื
่ น มี 4
ปั จจัย คือ เอกลักษณ์ในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ การสนับสนุ นทางสังคม ความพึงพอใจใน
กิจกรรมและองค์การ และบุคลิกภาพชอบช่วยเหลือแบบพุทธ โดยทัง้ 4 ปั จจัยสามารถอธิบายการ
อาสาสมัครอย่างยังยื
่ นได้รอ้ ยละ 67.8 หรือในงานของปริญญา ฤกษ์อรุณ (2548) พบผลว่าลักษณะ
ทางจริยธรรมที่มศี กั ยภาพในการพยากรณ์แนวโน้ มหรือโอกาสที่จะเกิดพฤติกรรมอาสาช่วยเหลือ
ผูอ้ ่นื หรือไม่เกิดพฤติกรรมอาสาช่วยเหลือผูอ้ ่นื คือ ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และการเสียสละ ซึง่ สามารถ
ร่ว มกัน อธิบ ายความแปรปรวนของการมีพ ฤติก รรมอาสาช่ ว ยเหลือ ผู้อ่ืน ได้ร้อ ยละ 15.9 และมี
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดพฤติกรรมอาสาช่วยเหลือผู้อ่นื และไม่เกิดพฤติกรรม
อาสาช่ ว ยเหลือ ผู้ อ่ ืน ร้อ ยละ 68.7 ในการศึก ษาของเนนชินี โรไมโอลี และเมเนกฮีนี (Nencini,
Romaioli; & Meneghini. 2015) ที่ ศึก ษาปั จ จัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ตัว บุ ค คลและปั จ จัย ทางองค์ก รที่
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการทางานอาสาสมัครและความตัง้ ใจที่จะออกจากงานอาสาสมัค ร
ได้ผลพบว่า บรรยากาศในองค์กรเป็ นตัวแปรคันกลางความสั
่
มพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านความมี
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อิสระของตนเองและความพึงพอใจในงานอาสาสมัคร และเป็ นตัวคันกลางความสั
่
มพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจภายนอกตนเองกับความตัง้ ใจจะออกจากงานอาสาสมัค ร อายดินลิ-คาราคูล คั และคณะ
(Aydinli-Karakulak; et.al. 2016) พบว่าความพึงพอใจในการท างานอาสาเป็ น ตัว แปรที่ค นั ่ กลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจอาสากับความยึดมันผู
่ กพันในการทางานอาสาสมัคร
สาหรับการสนับสนุ นทางสังคมนัน้ พบว่าไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมอาสาแต่มอี ทิ ธิพลต่อความ
พึงพอใจในการทากิจกรรมอาสานัน้ ผลทีไ่ ด้ น้ีอาจไม่สอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการอาสารวมทัง้
ในของงานวิจยั ในบางงานทีผ่ ่านมาซึง่ พบว่าการสนับสนุ นทางสังคมเป็ นตัวแปรทีอ่ ธิบายการแปรผัน
ของพฤติกรรมอาสาได้ (กฤตยา ทัพวงค์. 2552; อนุ เจริญวงศ์ระยับ. 2552; ธิดาชนก วงค์พทิ กั ษ์.
2556) ซึ่งเป็ นไปได้ว่าลัก ษณะของกลุ่ มตัวอย่างในครัง้ นี้เป็ นนักศึกษาที่ต ัดสิน ใจเข้าร่วมการท า
กิจกรรมจนครบตลอดระยะเวลาอยูแ่ ล้วแต่ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสานัน้ เกิดจากการรับรู้
และประเมินออกมาเป็ น ความรูส้ กึ ที่ต นได้พบประสบการณ์ ต่าง ๆ ตลอดช่วงที่ทากิจกรรม ความ
คาดหวังทางอารมณ์ กบั สิง่ ที่ได้รบั นี้จะมีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจที่จะคงอยู่ในการคงอยู่ในงาน
อาสาสมัค รจริงของผู้ท่ีเป็ น อาสาสมัค รหน้ าใหม่ (Barraza. 2011) ดังนัน้ ประสบการณ์ ท่ีเจอจึงมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจได้มากกว่า สอดคล้องกับ การศึกษาของแซปป้ าและซาวาร์โรน (Zappa; &
Zavarrone. 2010: 215) ทีพ่ บว่าประโยชน์ของความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน โอกาสที่จะได้เรียนรู้
ในความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทางานจะส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ผูท้ ท่ี างานอาสาสมัครมากกว่าจากผลปฏิสมั พันธ์ของตัวแปรอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในทำงทฤษฎี
1. เนื่องจากแนวคิดกระบวนการอาสาตามแนวคิดของชไนเดอร์และโอโมโตทีไ่ ด้กล่าวไว้
นัน้ พูดถึงเฉพาะลักษณะทางจิตวิทยาและลักษณะทางพฤติกรรมทีม่ คี วามสัมพันธ์ในแต่ละระยะของ
กระบวนการอาสา ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาโดยมีแนวคิดว่าในสถานการณ์ ท่เี กิดขึน้ จริง
นัน้ ลักษณะอิทธิพ ลทางสังคมหรือ องค์กรนัน้ น่ าจะส่งผลต่อนักศึกษาด้วย ในงานวิจยั นี้จงึ ได้เพิ่ม
อิทธิพลทางสังคมที่สาคัญ นัน่ คือ การสนับสนุ นทางสังคม ซึ่งจากผลการวิจยั ครัง้ นี้พบว่า ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา เพราะฉะนัน้ จึงอาจขยายเพิม่ ตัวแปรทางสังคมที่สาคัญ ตัว
อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับกระบวนการอาสา
ได้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
2. ตามแนวคิด กระบวนการอาสาที่ ช ไนเดอร์แ ละโอโมโตได้ อ ธิบ ายไว้นั ้น กล่ า วถึ ง
กระบวนการทีเ่ กิดจากในการทางานอาสา 3 ระยะ นัน่ คือ ระยะนาเข้าสู่การอาสา ระยะประสบการณ์
ของการอาสา และระยะผลของการอาสา ทัง้ นี้ทงั ้ 3 ระยะจะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ไปตามเวลา
แต่ในการศึกษาครัง้ นี้พบว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้เกิดอย่างเป็ นขัน้ จากระยะหนึ่งไป
ยังอีกระยะหนึ่ง แต่พบว่าตัวแปรแรงจูงใจอาสาทีอ่ ยู่ในระยะนาเข้าสู่การอาสาสามารถส่งผลไปยังตัว
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แปรเจตคติต่ อการทาประโยชน์ เพื่อสังคมซึ่งอยู่ในระยะผลของการอาสาได้โดยไม่ต้อ งผ่ านระยะ
ประสบการณ์ของการอาสา ดังนัน้ กระบวนการตามแนวคิดของชไนเดอร์และโอโมโตที่เสนอไว้น้ี จงึ
อาจไม่ได้มลี กั ษณะเป็ นเส้นตรงจากระยะหนึ่งไปยังอีกระยะหนึ่งตามช่วงเวลา ผู้ท่นี าเอาแนวคิด
ทฤษฎีน้ไี ปใช้อาจพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีไ่ ม่ได้เป็ นไปตามขัน้
ซึง่ มีบางกรณีอาจจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ตวั แปรเหตุ ขา้ มขัน้ ไปยังตัวแปรผลในระยะสุดท้าย
ได้
3. ในการศึกษาครัง้ นี้พบว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่เี กิดขึน้ ของตัวแปรในกระบวนการ
อาสาตามแนวคิดของของชไนเดอร์และโอโมโตนัน้ พบว่าบางตัวแปรไม่ได้เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุ
เพียงอย่างเดียวแต่มคี วามเป็ นไปได้ทต่ี วั แปรดังกล่าวสามารถกลายเป็ นตัวแปรผลย้อนกลับไปยังตัว
แปรเชิงเหตุ ได้ ดังเช่นที่การศึกษาครัง้ นี้พบว่า ตัวแปรเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมซึง่ เป็ น
ตัวแปรเชิงผลที่วดั ในช่ว งเวลาก่ อ นส่งผลต่ อ ตัว แปรเชิงเหตุ ท่ีวดั ในช่ วงเวลาหลังซึ่งก็ค ือตัวแปร
พฤติกรรมอาสา ดังนัน้ ผลที่เกิดขึน้ ภายในกระบวนการอาสาอาจกลายเป็ นสาเหตุ ทส่ี ่งผลต่อตัวแปร
เหตุในช่วงเวลาถัดไปได้
4. ผลที่ ค้ น พบจากการศึ ก ษาในครัง้ นี้ เป็ นหนึ่ ง ในหลัก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ว่ า แนวคิ ด
แบบจาลองกระบวนการอาสามีอานาจในการอธิบายในหลากหลายบริบท เพราะฉะนัน้ ผู้ท่จี ะนา
แนวคิดนี้ไปใช้อาจนาไปใช้ในบริบททีแ่ ตกต่างเพิม่ เติมได้
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิ จยั
1. การศึกษาในครัง้ นี้พบว่าในระยะการนาเข้าสู่กระบวนการทากิจกรรมอาสา ซึง่ ถือเป็ นสิง่
ที่นาให้นักศึกษาทางานอาสานัน้ ได้ทาการศึกษาเฉพาะตัวแปรแรงจูงใจอาสา หรือในระยะผลของ
การทากิจกรรมอาสาก็ได้ศึกษาเฉพาะตัวแปรเจตคติต่อการทาประโยชน์ เพื่อสังคม แต่แท้จริงแล้ว
ปั จจัยในทัง้ สองระยะที่ก ล่ าวมา ประกอบด้ว ยตัว แปรอื่น ๆ ด้ว ย เช่ น ในระยะน าเข้ามีท ัง้ ปั จจัย
เกี่ยวกับบุคคลในเรื่องบุคลิกภาพ สถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึน้ ในชีวติ ของอาสาสมัคร กลยุทธ์ท่ี
กาหนดขึ้นจากหน่ วยงานหรือในระดับองค์กร รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องการ
ช่วยเหลือผู้อ่นื โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน ในระยะผลของการทากิจกรรมอาสา ได้แก่ ปั จจัยในเรื่อง
ความรูท้ เ่ี พิม่ ขึน้ การปรับตัว การพัฒนาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น หรือแม้กระทังความคุ
่
ม้ ค่าของการ
ทางานอาสาสมัคร เป็ นต้น เพื่อความกระจ่างในทฤษฎีจงึ อาจมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ในทัง้ สอง
ระยะนั ้น เพิ่ม เติม ทัง้ ในลัก ษณะการศึก ษาที่เ ป็ นความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ และศึก ษาลัก ษณะ
พัฒนาการทีเ่ กิดขึน้ ของแต่ละตัวแปร
2. การศึกษาในครัง้ นี้เก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ทากิจกรรมอาสากับชมรมจนครบ
กระบวนการทากิจกรรมอาสาหรือตลอดช่วงของการศึกษา โดยไม่ได้วเิ คราะห์ไปถึงกลุ่มตัวอย่างที่
ออกจากการท ากิจ กรรมอาสาไปในระหว่ างการศึก ษา ทัง้ นี้ เพื่อ ให้เข้าใจในบริบ ทและปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้องกับการทากิจกรรมอาสามากขึน้ จึงอาจมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มที่ยงั คงอยู่ ตลอดจน
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ครบทัง้ กระบวนการทากิจกรรมอาสากับกลุ่มทีอ่ อกไประหว่างที่มกี ารเข้าร่วมทากิจกรรม ว่ามีความ
คล้ายคลึงหรือความแตกต่างในประเด็นใดบ้าง
3. เนื่องจากในการศึกษาครัง้ นี้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความตัง้ ใจที่ จะเข้าร่วม
ทากิจกรรมอาสา โดยไม่ได้วดั จากกลุ่มทีม่ อี สิ ระทีจ่ ะตัดสินใจว่าจะทาพฤติกรรมอาสาหรือไม่ ซึง่ อาจ
ส่งผลต่อตัวแปรแรงจูงใจอาสา ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปอาจมีการศึกษาเพิม่ เติมในบริบทของ
การทากิจกรรมอาสาทีแ่ ตกต่างออกไปหรือกว้างออกไปกว่าการทากิจกรรมชมรมของนักศึกษา เช่น
การออกค่ายอาสาร่วมช่วยเหลือชุมชนกับทางมหาวิทยาลัย แม้ตวั นักศึกษาเองจะไม่ได้เป็ นสมาชิก
ของชมรมนัน้ ๆ หรือการเข้าร่วมช่วยเหลือ งานอาสาของนักศึก เองในอาสาสมัครมูลนิธสิ งเคราะห์
ต่างๆ เป็ นต้น ทีเ่ ป็ นบริบทโดยกลุ่มตัวอย่างมีอสิ ระมากขึน้ ในการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมทากิจกรรม
อาสาหรือไม่เข้าร่วมทากิจกรรมอาสา เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริงเพิม่ เติมของตัวแปรแรงจูงใจอาสาและตัว
แปรพฤติกรรมอาสาทีก่ ารศึกษาครัง้ นี้ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
4. ในการสร้างแบบวัดแรงจูงใจอาสาในครัง้ ผูว้ จิ ยั จึงได้เพิม่ องค์ประกอบในด้านความเชื่อ
ทางพุ ทธศาสนาขึ้นเพื่อ ให้เหมาะสมกับบริบทของคนไทยที่ส่ ว นใหญ่ เป็ นพุทธศาสนิกชน ดังนัน้
สาหรับผู้ท่จี ะนาผลงานวิจยั ครัง้ นี้ไปใช้อ้างอิงอาจต้องคานึงถึงข้อจากัดทางการวิจยั นี้ การวิจยั ครัง้
ต่อไปจึงอาจจะมีการปรับแบบวัดแรงจูงใจอาสาให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างทัวไปมากขึ
่
น้ โดยอาจ
ปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างโดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็ นศาสนาพุทธ ซึ่งอาจจะปรับให้ม ี
ความเป็ นกลางในเรื่องของความเชื่อหรือการนับถือศาสนาที่ทาให้ผู้ตอบไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็
สามารถตอบได้
5. ในการวัดตัวแปรการสนับสนุ นทางสังคมซึ่งเป็ นตัวแปรทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อม เป็ น
การรับรู้ท่เี กิดขึ้นจากคุณ ภาพความสัมพันธ์ของแหล่งทางสังคมอัน ได้แก่ กลุ่มเพื่อน ครูอาจารย์
และครอบครัว ซึ่งคุณภาพความสัมพันธ์เหล่านี้ อาจไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทของการทา
กิจกรรมอาสาของนักศึกษาดังที่พบในผลการศึกษาครัง้ นี้ การวิจยั ครัง้ ต่อไปทีศ่ กึ ษาการสนับสนุ น
ทางสังคมจึงควรวัดคุณภาพความสัมพันธ์หรือการได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมจากแหล่งทางสังคม
ทีเ่ กี่ยวข้องกับบริบทการทากิจกรรมนักศึกษามากขึน้ กว่านี้ เช่น การสนับสนุ นที่เกิดจากชมรมหรือ
สโมสร
6. เนื่ อ งจากแนวคิด ของชไนเดอร์แ ละโอโมโต (Snyder; & Omoto. 2008) ได้ก ล่ าวว่ า
กระบวนการอาสาที่เกิดขึน้ นี้สามารถเกิดขึน้ ได้ในหลายระดับการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็ นระดับบุคคล
ระดับกลุ่ม ระดับสังคม เป็ นต้น การศึกษาในอนาคตอาจมีการวิจยั ในลักษณะพหุระดับเพิม่ เติม เพื่อ
เพิม่ องค์ความรูห้ รือยืนยันแนวคิดกระบวนการอาสาให้มคี วามแข็งแกร่งขึน้
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ข้อเสนอแนะในทำงปฏิ บตั ิ
1. การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ท่สี าคัญประการหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อ
นักศึกษาทากิจกรรมอาสาจนครบตามระยะเวลาสามารถทาให้พฤติกรรมและกระบวนการทางจิต
ของนักศึก ษาเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งได้แก่ แรงจูงใจอาสา พฤติกรรมอาสา ความพึงพอใจในการทา
กิจกรรมอาสา และเจตคติต่ อการทาประโยชน์ เพื่อสังคม ทางมหาวิทยาลัยจึงควรเล็งเห็นและให้
ความสาคัญ รวมทัง้ ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีการทากิจกรรมอาสาต่อไป
2. การศึกษาในครัง้ นี้พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมคือความ
พึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา ทัง้ นี้ความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาได้รบั อิทธิพลมาจากการ
สนับสนุ นทางสังคมอีกที ดังนัน้ ในการที่จะทาให้เกิดความยังยื
่ นของการทากิจกรรมอาสาต่อไปจึง
ควรจะมีการส่งเสริมให้บริบทที่อยู่รอบข้างนักศึกษาหรือทีเ่ รียกว่า แหล่งของการสนับสนุ นทางสังคม
เช่ น เพื่อ น หรือ ครูอ าจารย์ ให้พ ร้อ มสนับ สนุ น ในการเข้าร่ว มท ากิจกรรมอาสาของนักศึกษาว่ า
ก่อให้เกิดประโยชน์ ทงั ้ ต่อตัวนักศึกษาเองหรือต่อสังคมก็ตาม ทัง้ นี้ อาจมีการจัดเป็ นโครงการหรือ
กิจกรรมทีส่ ร้างความรูค้ วามเข้าใจกับกลุ่มดังกล่าว สิง่ เหล่านี้จะส่งผลไปยังนักศึกษาทาให้เกิดความ
พึงพอใจต่อประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการทากิจกรรมอาสา และเจตติทม่ี ตี ่อการทาประโยชน์เพื่อผูอ้ ่นื
ในสังคมได้ หรือควรมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้มกี ารสอดแทรก
เนื้อหาเชิงจริยธรรมและพฤติก รรมที่พึงประสงค์ให้มากยิง่ ขึ้น โดยเลือกสื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ตัวอย่างเช่น การจัดกรณีศึก ษาเชิงจริยธรรมให้นัก ศึกษาได้มโี อกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็น
(Gerde & Foster, 2008) ทัง้ นี้ การศึก ษาของ Okun et al. (1998) และ Omoto; & and Snyder
(1995) กล่าวไว้ว่าหากครูผู้สอนได้จดั การสอนโดยเน้ นการเรียนรูแ้ ละการสร้างความเข้าใจที่ดแี ก่
นักศึกษาในประเด็นดังกล่าวแล้วนักศึกษาก็จะมีจติ อาสาเพิม่ มากขึน้
3. การศึ ก ษาครัง้ นี้ พ บว่ า แรงจู ง ใจอาสาซึ่ง เป็ นปั จ จัย ที่ท าให้ บุ ค คลตัด สิน ใจเข้า สู่
กระบวนการทากิจกรรมอาสามีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เพิม่ ขึ้นได้จากการทากิจกรรมอาสา
อย่างชัดเจน อีกทัง้ ยังเป็ นตัวแปรที่ส่งผลไปยัง ตัวแปรอื่นๆ เช่น ความพึงพอใจในการทากิจกรรม
อาสา และเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม ดังนัน้ จึงควรมีการส่งเสริมหรือกระตุน้ แรงจูงใจอาสา
ผ่านกระบวนการทากิจกรรมอาสานี้ให้มากขึน้ ซึง่ อาจจะใช้วธิ กี ารจัดลักษณะกิจกรรมในช่วงระหว่าง
การทาพฤติกรรมอาสาเพื่อพัฒนาแรงจูงใจอาสาให้เพิม่ ขึน้ ดังที่แคลรีแ่ ละคณะ (Maley; Dennis; &
Eckenrode. 2015 citing Clary et al., 1998)ได้กล่าวถึงวิธกี ารในการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ
ของแรงจูงใจอาสาไว้ว่า 1) องค์ประกอบด้านการให้คุณค่า สามารถพัฒนาได้โดยการเน้นย้าให้เห็น
ถึงประโยชน์ ท่มี ีจากการทางานอาสาสมัคร จัดให้มกี ารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างผู้ท่เี ป็ น
อาสาสมัครกับผู้ท่มี ศี กั ยภาพหรือแนวโน้ มที่จะเป็ นอาสาสมัคร 2) องค์ประกอบด้านการทาความ
เข้าใจ สามารถพัฒนาได้โดยทาให้เห็นว่าการเป็ นอาสาสมัครนัน้ ถือเป็ นโอกาสทีต่ นจะได้ฝึกฝนทาใน
สิง่ ทีด่ หี รือสิง่ ทีร่ กั ทัง้ นี้การสร้างความรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสาคัญต่อองค์กรและการทากิจกรรมอาสา
นี้ เป็ นโอกาสในการได้ ใ ช้ ค วามรู้ข องตนเองนี้ จ ะเป็ นสิ่ง ที่จูง ใจกลุ่ ม อาสาสมัค รที่เ ป็ นวัย รุ่น ได้
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3) องค์ประกอบด้านการเข้าสังคม พัฒนาได้โดยจัดหาช่วงเวลาให้กบั การเข้าสังคมจากการทางาน
อาสาสมัคร 4) องค์ประกอบด้านหน้าที่การงาน พัฒนาได้โดยให้มกี ารแบ่งปั นทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
การทางานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านบวก รวมถึงจัดให้มกี ารสนับสนุ นหรือฝึ กอบรมอย่าง
ต่อเนื่องให้กบั อาสาสมัครโดยเน้นไปยังทักษะที่ต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ทักษะการวางแผน ทักษะการ
เป็ นผู้นา 5) องค์ประกอบด้านการปกป้ องตนเอง พัฒนาได้โดยจัดกิจกรรมอาสาสมัครที่มลี กั ษณะ
งานเกี่ยวข้องกับการสร้างความยุติธรรมทางสังคมหรือการพัฒนาชุมชนให้ดขี ้นึ 6) องค์ประกอบ
ด้านการเพิม่ พูนตนเอง พัฒนาได้โดยส่งเสริมค่านิยมส่วนบุคคลผ่านงานอาสาสมัครหรือใช้เรื่องราว
ความสาเร็จของการทางานเพื่อเน้นความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อการทางานอาสาสมัคร เหล่านี้เป็ นต้น
4. ในการศึกษาครัง้ นี้พบผลทีส่ าคัญของการศึกษาแบบระยะยาวประการหนึ่งว่าปั จจัยเชิง
ผลมีอทิ ธิพลย้อนกลับกลายเป็ นปั จจัยเชิงเหตุได้ นัน่ คือตัวแปรเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม
กลายเป็ นสาเหตุทส่ี ่งผลไปต่อพฤติกรรมอาสา ดังนัน้ เพื่อให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมอาสาอย่างต่อเนื่อง
ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็ น บุคคลในครอบครัว ในชุมชน ฝ่ า ยงาน
เกี่ย วกับ กิจ การนั ก ศึก ษา ผู้บ ริห ารมหาวิท ยาลัย หรือ สื่อ มวลชน ควรส่ ง เสริม นโยบายหรือ จัด
กิจกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเจตคติในการทาประโยชน์ เพื่อสังคม ดังเช่นแนวคิดขัน้ ตอน
กระบวนการเปลี่ย นเจตคติท่ีแ มคไกวร์ (McGuire.1969) อธิบ ายไว้ว่ า ประกอบด้ว ยขัน้ ตอน 5
ขัน้ ตอน ตามลาดับ คือ 1) ขัน้ สร้างความสนใจ (Attention) การที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจต
คติของบุคคลนัน้ ในขัน้ ต้นบุคคลจะต้องยอมให้ความสนใจและเอาใจใส่รบั รู้ รับฟั งข้อมูลของสิง่ ที่ชกั
จูง 2) ขัน้ สร้างความเข้าใจ (Comprehension) เมื่อผู้ถูกชักจูงเกิดความสนใจใส่ใจแล้ว ผูช้ กั จูงอาจ
ให้รายละเอียดโดยกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของเรื่องทีจ่ ะชักจูง โดยต้องสื่อสารให้ผถู้ ูกชักจูงเข้าใจว่าสิง่ ที่
ฟั งอยู่นัน้ มีค วามหมายและมีประโยชน์ ต่อ ตนเอง โดยองค์ประกอบอื่นๆ ที่มผี ลต่อ ความเข้าใจที่
สาคัญ เช่น องค์ประกอบเกี่ยวกับการสื่อสาร การใช้ขอ้ ความชักจูงทีเ่ ข้าใจได้ง่ายน่ าเชื่อถือมีวธิ กี าร
ชักจูงทีส่ อดคล้องกับลักษณะของผูร้ บั และยังขึน้ อยูก่ บั ลักษณะและสภาพทางจิตใจของผูร้ บั สารด้วย
3) ขัน้ สร้างการยอมรับ (Acceptance) หรือมีส ิ่งใหม่เกิดขึ้น ขัน้ นี้ เป็ นขัน้ ที่มคี วามสาคัญ และเป็ น
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาเจตคติ ต้องให้ผถู้ ูกชักจูงยอมรับหรือทาให้เกิดความรูแ้ ละความคิดใหม่ๆ
และเกิดการคล้อยตาม ขัน้ นี้เกิดสืบเนื่องมาจากขัน้ ที่ 2 ที่ให้รายละเอียดในข้อมูลข่าวสารซึ่งถ้าตรง
กับ ความต้ อ งการและสนองตอบต่ อ จุ ด หมายของผู้ ถู ก ชัก จู ง ได้ การยอมรับ ก็ จ ะเกิ ด ขึ้น ได้
4) การจดจา (Retention) ข้อ มูล ที่ชกั จูงต้อ งทาให้ผู้ถู ก ชักจูงจดจาได้นาน ซึ่งถ้า เป็ นเรื่อ งราวที่ม ี
ความสาคัญต่อตัวบุคคล บุคคลจะจาได้นาน วิธกี ารสื่อสารทีด่ งึ ดูดความสนใจแก่ผรู้ บั และการเสนอ
สารนั ้น บ่ อ ยๆ จะช่ ว ยท าให้ ค วามจ าในเนื้ อ หานั ้น ๆ ติ ด ทนนานได้ และ 5) การกระท าตาม
(Action)เป็ นกระบวนการขัน้ สุดท้ายของการเปลีย่ นเจตคติซง่ึ คือการแสดงพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการมี
เจตคตินนั ้ ๆ ตามการชักจูง
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เลขทีแ่ บบสอบถาม

แบบสอบถามการวิ จยั
เรื่อง “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของตัวแปร
ในกระบวนการทากิ จกรรมอาสาของนักศึกษามหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”
เรียน นักศึกษาทุกท่าน
ขอขอบคุณทีน่ กั ศึกษาเสียสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามนี้ แบบสอบถามมีทงั ้ หมด 6 ตอน ขอความ
กรุณาตอบให้ครบทุกตอนและโปรดตอบให้ครบทุกข้อคาถาม ความสมบูรณ์ของการตอบทีไ่ ด้รบั จากท่านจะมีคุณค่า
ยิง่ ต่อการวิจยั ในครัง้ นี้ และขอให้ท่านเชื่อมันว่
่ าคาตอบของท่านจะถูกเก็บเป็ นความลับโดยจะนามาวิเคราะห์ใน
ภาพรวมเท่านัน้
ขอบคุณทุกท่านเป็ นอย่างมาก ณ โอกาสนี้
อ. ปองสุข ศรีชยั
อาจารย์สงั กัดแผนกวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพืน้ ทีเ่ ชียงราย

1. ข้อมูล

่
1. เพศ
ชาย
หญิง ทัวไป
2. รหัสนักศึกษา..........................................................
3. อายุ....................... ปี
4. เป็ นนักศึกษาระดับ
ปวส.
ป.ตรี
5. ชัน้ ปี ท.่ี ............................
6. สาขาวิชา.................................................. คณะวิชา.................................................
7. ชมรมทีส่ งั กัด 1. ........................................... 2. ..…………………………….(ถ้ามี)
8. ข้าพเจ้ายินยอมทีจ่ ะให้ขอ้ มูลในงานวิจยั นี้ดว้ ยความสมัครใจ โดยมิได้มกี ารบังคับขูเ่ ข็ญ
หลอกลวงแต่ ประการใด และให้ความร่วมมือในการวิจยั ทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………...
(………………………………….....)
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2. แรงจูงใจอาสา
คาแนะนาในการตอบ
ประโยคต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการทากิจกรรมชมรมที่ทาอยู่ของท่าน โปรดอ่านและพิจารณา
ข้อความต่อไปนี้ด้วยใจเป็ นธรรม จากนัน้ ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็น
ของท่านมากทีส่ ุด กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
ระดับความคิ ดเห็น
ข้อความ

จริง
ที่สุด

จริง

ค่อน
ค่อนข้าง
ข้างไม่ ไม่จริง
จริง
จริง

(ด้านการมีความเอื้อเฟื้ อ (Altruistic concern function)
1. ข้าพเจ้าห่วงใยผูท้ ด่ี อ้ ยโอกาสมากกว่าตัวเอง ทา
ให้ขา้ พเจ้าเข้าร่วมทากิจกรรมชมรม
2. ข้าพเจ้าเข้าร่วมทากิจกรรมอาสาของชมรม
เพราะทาให้ได้ช่วยเหลือผูอ้ ่นื
3. ข้าพเจ้าทากิจกรรมอาสาของชมรมเพราะ
ต้องการทาประโยชน์กบั ผูอ้ ่นื
ด้านความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง (Civic responsibility function)
4. ในฐานะทีเ่ ป็ นคนไทยข้าพเจ้าจะให้ความสาคัญ
กับการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคม
(เช่น การบริจาคของให้ผปู้ ระสบภัย, สอน
หนังสือให้เด็กในถิน่ ทุรกันดาร, การร่วมงาน
อนุรกั ษ์ทางวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม ฯลฯ)
5. ข้าพเจ้าเชื่อว่าการทากิจกรรมอาสาของชมรม
ของข้าพเจ้า จะมีส่วนช่วยให้สงั คมไทยเกิดการ
พัฒนาขึน้ ได้
6. ข้าพเจ้าเชื่อว่าสังคมไทยจะดีขน้ึ ได้หากข้าพเจ้า
เข้าร่วมทากิจกรรมอาสาของชมรม
7. ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าสามารถช่วยสร้างสังคม
ให้ดขี น้ึ ได้ดว้ ยความพยายามของข้าพเจ้าเอง
ด้านการเรียนรู้ (Learning function)
8. การทากิจกรรมอาสาของชมรมจะช่วยให้
ข้าพเจ้าเกิดการเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ผ่าน

ไม่จริง
เลย
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ประสบการณ์ตรง
ระดับความคิ ดเห็น
ข้อความ

จริง
ที่สุด

จริง

ค่อน
ค่อนข้าง
ข้างไม่ ไม่จริง
จริง
จริง

9. การทากิจกรรมอาสาของชมรม มีส่วนช่วยให้
ข้าพเจ้าได้เห็นสิง่ ต่างๆ ในมุมมองใหม่ๆ
10. ข้าพเจ้าสามารถเรียนรูท้ จ่ี ะติดต่อสัมพันธ์กบั
ผูค้ นทีห่ ลากหลายได้จากการทากิจกรรมอาสา
ของชมรม
11. การทากิจกรรมอาสาของชมรม ช่วยให้
ข้าพเจ้าได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับปั ญหาต่างๆ ของ
สังคมมากขึน้
12. การทากิจกรรมอาสาของชมรมทาให้ขา้ พเจ้าได้
ความรูใ้ หม่ๆ นอกเหนือจากความรูใ้ น
ห้องเรียน
ด้านการเข้าสังคม (Socializing function)
13. การทากิจกรรมอาสาของชมรม ทาให้ขา้ พเจ้า
เข้าสังคมกับเพื่อนทีเ่ คยคบมาก่อนได้
14. การทากิจกรรมอาสาของชมรมเป็ นแนวทาง
หนึ่งทีช่ ่วยให้ขา้ พเจ้าสร้างมิตรภาพใหม่ๆ
15. การทากิจกรรมอาสาของชมรม ทาให้ขา้ พเจ้า
สามารถเข้ากับเพื่อนใหม่ได้
16. การทากิจกรรมอาสาของชมรม ทาให้ขา้ พเจ้า
เข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนได้
ด้านแผนในอนาคต (Future plan function)
17. การทากิจกรรมอาสาของชมรม ช่วยให้ขา้ พเจ้า
พบแนวทางทีด่ ขี น้ึ ในการพัฒนาการเรียน
18. การทากิจกรรมอาสาของชมรมหรือสโมสรช่วย
ให้ขา้ พเจ้าพบแนวทางทีด่ ขี น้ึ ในการทางานใน
อนาคต
19. การทากิจกรรมอาสาของชมรม ทาให้ขา้ พเจ้า
สามารถสร้างเครือข่ายใหม่ๆ ทีอ่ าจช่วยใน

ไม่จริง
เลย
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เรือ่ งการเรียนหรืออาชีพในอนาคตของข้าพเจ้า
ระดับความคิ ดเห็น
ข้อความ

จริง
ที่สุด

จริง

ค่อน
ค่อน
ข้างไม่ ไม่จริง
ข้างจริง
จริง

20. การทากิจกรรมอาสาของชมรม มีประโยชน์ต่อ
การวางแผนเรียนต่อหรือการทางานในอนาคต
ของข้าพเจ้า
21. การมีประวัตวิ า่ เคยทากิจกรรมอาสาของชมรมทา
ให้ประวัตกิ ารศึกษาของข้าพเจ้าดูดขี น้ึ

ด้านความสุขใจ (Well-being function)
22. การทากิจกรรมอาสาของชมรม ช่วยให้
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่า
23. การทากิจกรรมอาสาของชมรม ช่วยเพิม่ ความ
ภาคภูมใิ จแก่ขา้ พเจ้าได้
24. การทากิจกรรมอาสาของชมรม ช่วยให้ขา้ พเจ้า
รูส้ กึ ไม่โดดเดีย่ ว
25. การทากิจกรรมอาสาของชมรม ช่วยให้
ข้าพเจ้า ลืมความทุกข์ส่วนตัวไปได้
26. การทากิจกรรมอาสาของชมรม ทาให้ขา้ พเจ้า
รูส้ กึ ว่าตนเองมีความสาคัญ
ด้านความสามารถในการช่วยเหลือสังคม (Prosocial competence function)
27. ข้าพเจ้าทากิจกรรมอาสา เพราะเชื่อมันว่
่ า
ข้าพเจ้ามีความสามารถทีจ่ ะช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้
28. การทากิจกรรมอาสาของชมรม เนื่องจาก
ข้าพเจ้าตระหนักถึงความสาคัญในการ
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื
29. ข้าพเจ้าตระหนักถึงความสาคัญของการมีน้าใจ
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื จากการทากิจกรรมอาสาของ
ชมรม
30. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าความสามารถของตนเองจะเป็ น
ทีต่ อ้ งการของชมรมในการทากิจกรรมอาสา

ไม่จริง
เลย

179
ระดับความคิ ดเห็น
ข้อความ

31.

32.
33.

34.
35.

36.

37.

จริง
ที่สุด

จริง

ค่อน
ข้าง
จริง

ด้านความเชื่อทางพุทธศาสนา (Buddhist belief)
ข้าพเจ้าเชื่อว่าการทากิจกรรมอาสาของชมรม
ถือเป็ นการทาความดีต่อเพื่อนมนุษย์ตาม
หลักธรรมทางพุทธศาสนา
ข้าพเจ้าช่วยเหลือส่วนรวมหรือสังคมเพราะ
เป็ น สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนไว้
ข้าพเจ้าเต็มใจเข้าร่วมทากิจกรรมอาสาของ
ชมรมทีม่ พี ระสงฆ์เป็ นผูร้ ว่ มจัดเพราะเชื่อใน
พระสงฆ์ว่าเป็ นผูศ้ กึ ษาคาสอนของ
พระพุทธเจ้า
ข้าพเจ้าทากิจกรรมอาสาของชมรมเพราะเชื่อ
ว่าผูท้ าความดีจะได้รบั ผลของความดีตอบแทน
การทากิจกรรมอาสาของชมรมของข้าพเจ้าจะ
ช่วยให้ได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ไี ม่ชาติน้กี ช็ าติ
หน้า
เมือ่ ข้าพเจ้าตายไปประโยชน์จากการทา
กิจกรรมอาสาของชมรมจะช่วยให้ขา้ พเจ้าได้
อยูใ่ นภพภูมทิ ด่ี ขี น้ึ
ข้าพเจ้าไม่ประมาททีจ่ ะหมันสร้
่ างกุศลประการ
หนึ่งด้วยการทาประโยชน์ในกิจกรรมอาสาของ
ชมรม

ค่อน
ข้างไม่ ไม่จริง
จริง

ไม่จริง
เลย
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3. การสนับสนุนทางสังคม
คาแนะนาในการตอบ
ประโยคต่อ ไปนี้เกี่ยวข้องกับการทากิจกรรมในชมรมหรือสโมสรของท่าน โปรดอ่ านและ
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ดว้ ยใจเป็ นธรรม จากนัน้ ทาเครื่องหมาย  ในช่องทีต่ รงกับระดับความ
คิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
ระดับความคิ ดเห็น
ข้อความ

จริง
ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
ที่สุด จริง
จริง ไม่จริง จริง

การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotinal support)
1. ข้าพเจ้าได้รบั กาลังใจจากเพื่อนยามทีข่ า้ พเจ้าพบอุปสรรคในการ
ทากิจกรรมของชมรม
2. ข้าพเจ้าได้รบั ความเห็นใจจากเพื่อนเมือ่ ข้าพเจ้าเหน็ดเหนื่อยจาก
การทากิจกรรมของชมรม
3. อาจารย์ของข้าพเจ้าช่วยให้ขา้ พเจ้าเกิดขวัญและกาลังใจในการ
ทากิจกรรมของชมรม
การสนับสนุนทางด้านการให้คณ
ุ ค่า (Esteem support)
4. ครอบครัวยอมรับ/เห็นด้วยว่าข้าพเจ้ามีความสามารถในการทา
กิจกรรมของชมรม
5. ครอบครัวพูดหรือแสดงให้รวู้ ่าภูมใิ จในตัวข้าพเจ้าในการทา
กิจกรรมของชมรม
6. เพื่อนสนับสนุ นให้ขา้ พเจ้าทากิจกรรมของชมรม
7. ข้าพเจ้าได้รบั การชื่นชมจากครูอาจารย์ในการทากิจกรรมของ
ชมรม
8. มหาวิทยาลัยของข้าพเจ้าให้การสนับสนุ นและยกย่องคนทีท่ า
ความดีจากการทากิจกรรมของชมรม
การสนับสนุนทางวัตถุ (Tangible support)
9. คนในครอบครัวของข้าพเจ้าให้การสนับสนุ นด้านวัตถุ (เช่น เงิน
ทอง, เครือ่ งมือ, อุปกรณ์ ฯ) ในการทากิจกรรมของชมรม หาก
ข้าพเจ้าร้องขอ
10. เพื่อนจะช่วยเหลือข้าพในด้านวัตถุสงิ่ ของ เพื่อใช้ในการทา

ไม่
จริง
เลย

181
กิจกรรมของชมรมเมือ่ ข้าพเจ้าต้องการ
ระดับความคิ ดเห็น
ข้อความ

จริง
ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่
ที่สุด จริง
จริง ไม่จริง จริง

11. เพื่อนของฉันทาให้ฉนั ทราบว่าเขาจะมาช่วยเหลือฉันทันที ถ้า
ฉันต้องการความช่วยเหลือในกิจกรรมของชมรม
12. มหาวิทยาลัยให้ขา้ พเจ้ายืมอุปกรณ์ในการทากิจกรรมของชมรม
13. ถ้าข้าพเจ้าขอรับบริจาคเงินในการทากิจกรรมของชมรม
อาจารย์จะร่วมบริจาค
การสนับสนุนทางด้านข้อมูลสารสนเทศ (Informational support)
14. เมือ่ เกิดปั ญหาเกีย่ วกับการทากิจกรรมของชมรม ข้าพเจ้าจะ
ได้รบั คาปรึกษาแนะนาจากครอบครัว
15. ข้าพเจ้าได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีจ่ าเป็ นต่อการทางานกิจกรรม
ชมรมจากเพื่อนอย่างเพียงพอ
16. อาจารย์ได้แนะนาถึงเทคนิควิธใี นการดาเนินกิจกรรมของชมรม
17. ภายหลังจากการทากิจกรรม ข้าพเจ้าจะได้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ
(เช่น การติชม, ให้กาลังใจ ฯลฯ) จากอาจารย์

ไม่
จริง
เลย
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4. พฤติ กรรมอาสา
โปรดอ่ า นและพิ จ ารณาข้อ ความต่ อ ไปนี้ และท าเครื่อ งหมาย  ในช่ อ งที่ต รงกับ
พฤติกรรมของท่านในการทากิจกรรมชมรมช่วงเดือนสุดท้ายในภาคการศึกษา 2556 ทีผ่ ่านมา โปรด
พิจารณาประโยคแต่ ละข้อด้วยใจเป็ นธรรม ตอบตามความเป็ นจริง ไม่มคี าตอบใดถูกหรือผิด ดี
หรือไม่ดี และกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
กิ จกรรม

ชมรมมี
การดาเนิ น
กิ จกรรมนี้

1. เข้าร่วมประชุม
เพื่อวางแผนคัดเลือก
พืน้ ที่

มี
ไม่ม ี

2. เข้าร่วมประชุม
เพื่อกาหนดลักษณะ
กิจกรรมทีท่ าในพืน้ ที่

มี
ไม่ม ี

3. เข้าร่วมประชุม
เพื่อกาหนดและ
มอบหมายงาน

มี
ไม่ม ี

4. เข้าร่วมการ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กจิ กรรม

มี
ไม่ม ี

ลักษณะการเข้าร่วมของท่าน

ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมทุกครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมเกือบทุก
ครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมบางครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายแต่ไม่ได้เข้าร่วม
ท่านไม่ได้รบั มอบหมายให้ทากิจกรรมนี้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมทุกครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมเกือบทุก
ครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมบางครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายแต่ไม่ได้เข้าร่วม
ท่านไม่ได้รบั มอบหมายให้ทากิจกรรมนี้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมทุกครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมเกือบทุก
ครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมบางครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายแต่ไม่ได้เข้าร่วม
ท่านไม่ได้รบั มอบหมายให้ทากิจกรรมนี้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมทุกครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมเกือบทุก
ครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมบางครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายแต่ไม่ได้เข้าร่วม
ท่านไม่ได้รบั มอบหมายให้ทากิจกรรมนี้

ท่านตัง้ ใจในการเข้า
ร่วมกิ จกรรมดังกล่าว
มากน้ อยเพียงใด

ตัง้ ใจมากทีส่ ุด
ตัง้ ใจมาก
ตัง้ ใจปานกลาง
ตัง้ ใจน้อย
ตัง้ ใจน้อยทีส่ ุด
ตัง้ ใจมากทีส่ ุด
ตัง้ ใจมาก
ตัง้ ใจปานกลาง
ตัง้ ใจน้อย
ตัง้ ใจน้อยทีส่ ุด
ตัง้ ใจมากทีส่ ุด
ตัง้ ใจมาก
ตัง้ ใจปานกลาง
ตัง้ ใจน้อย
ตัง้ ใจน้อยทีส่ ุด
ตัง้ ใจมากทีส่ ุด
ตัง้ ใจมาก
ตัง้ ใจปานกลาง
ตัง้ ใจน้อย
ตัง้ ใจน้อยทีส่ ุด
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กิจกรรม
5. เข้าร่วมประชุม
วางแผนทากิจกรรม
ในพืน้ ที่

ชมรมมี
การ
ดาเนิน
กิจกรรมนี้
มี
ไม่ม ี

6. เข้าร่วมการ
จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในการทา
กิจกรรม

มี
ไม่ม ี

7.เข้าร่วมประชุม
สรุปผลการ
ดาเนินงาน

มี
ไม่ม ี

8. เข้าร่วมกิจกรรม
พิเศษอื่นๆ ทีช่ มรม
ขอความร่วมมือ
เพิม่ เติม

มี
ไม่ม ี

ลักษณะการเข้าร่วมของท่าน
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมทุกครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมเกือบ
ทุกครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วม
บางครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายแต่ไม่ได้เข้าร่วม
ท่านไม่ได้รบั มอบหมายให้ทากิจกรรมนี้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมทุกครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมเกือบ
ทุกครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมบางครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายแต่ไม่ได้เข้าร่วม
ท่านไม่ได้รบั มอบหมายให้ทากิจกรรมนี้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมทุกครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมเกือบ
ทุกครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมบางครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายแต่ไม่ได้เข้าร่วม
ท่านไม่ได้รบั มอบหมายให้ทากิจกรรมนี้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมทุกครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมเกือบ
ทุกครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายและเข้าร่วมบางครัง้
ท่านได้รบั มอบหมายแต่ไม่ได้เข้าร่วม
ท่านไม่ได้รบั มอบหมายให้ทากิจกรรมนี้

ท่านตัง้ ใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
มากน้อยเพียงใด
ตัง้ ใจมากทีส่ ุด
ตัง้ ใจมาก
ตัง้ ใจปานกลาง
ตัง้ ใจน้อย
ตัง้ ใจน้อยทีส่ ุด

ตัง้ ใจมากทีส่ ุด
ตัง้ ใจมาก
ตัง้ ใจปานกลาง
ตัง้ ใจน้อย
ตัง้ ใจน้อยทีส่ ุด
ตัง้ ใจมากทีส่ ุด
ตัง้ ใจมาก
ตัง้ ใจปานกลาง
ตัง้ ใจน้อย
ตัง้ ใจน้อยทีส่ ุด
ตัง้ ใจมากทีส่ ุด
ตัง้ ใจมาก
ตัง้ ใจปานกลาง
ตัง้ ใจน้อย
ตัง้ ใจน้อยทีส่ ุด
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5. ความพึงพอใจในกิ จกรรมอาสา
คาชี้แจง
ประโยคต่อไปนี้เป็ นข้อคาถามทีเ่ กี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสาใน
ชมรมของท่าน โปรดอ่านและพิจารณาว่าท่านมีความพึงพอใจในแต่ ละข้อ มากน้ อยเพียงใด
โปรดทาเครือ่ งหมาย  ในช่องซึง่ ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุดเพียงแห่งเดียวในแต่
ละประโยค กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
ระดับความคิ ดเห็น
ข้อความ

พึงพอใจ
พึงพอใจ
มาก
มาก
ที่สดุ

ค่อน
ข้างพึง
พอใจ

ค่อน
ข้างไม่
พึงพอใจ

ด้านการสนับสนุนจากองค์กร (Organizational support)
1. การมีเครือข่ายสนับสนุนการทางานทีข่ า้ พเจ้า
สามารถขอความช่วยเหลือได้ทนั ที หากต้อง
เผชิญกับปั ญหาในการทากิจกรรมอาสาของ
ชมรม
2. วิธ ีก ารที่ ช มรมให้ ข้ อ มู ล ป้ อนกลับ (Feedback)
เกีย่ วกับผลการปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้า
3. การสนับสนุ นทีข่ า้ พเจ้าได้รบั จากคนในชมรม
4. ปริม าณข่ า วสารที่ข้า พเจ้า ได้ ร ับ เกี่ย วกับ สิ่ง ที่
ชมรมกาลังดาเนินการอยู่
5. ความบ่อยครัง้ ทีช่ มรมเห็นคุณค่าในกิจกรรมที่
ข้าพเจ้าทา
6. ความร่วมมือร่วมใจกันทีเ่ กิดขึน้ ภายในชมรม
7. การสื่อสารเกีย่ วกับเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ของชมรมไปยังนักศึกษาทีท่ ากิจกรรม
ด้านประสิ ทธิ ภาพการมีส่วนร่วม (Participation efficacy)
1. ความก้าวหน้าของบุคคล/ชุมชนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
จากกิจกรรมของชมรมทีข่ า้ พเจ้าร่วมงานด้วย
2. ผลกระทบหรือการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นผลจาก
กิจกรรมอาสาของชมรมทีข่ า้ พเจ้าร่วมงานด้วย
3. ความสามารถของข้าพเจ้าทีท่ ากิจกรรมอาสานี้ได้
ดีพอๆ กับคนอื่น

ไม่พึง
พอใจ

ไม่พึง
พอใจ
อย่าง
มาก
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พึงพอใจ
พึงพอใจ
มาก
มาก
ที่สดุ

ค่อน
ข้างพึง
พอใจ

4. ความมีคุณค่าของกิจกรรมทีข่ า้ พเจ้าร่วมทาใน
ชมรม
5. ความพยายามทีข่ า้ พเจ้าทุ่มเทให้กบั งานของ
ชมรมเมือ่ เทียบกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการทุ่มเทนัน้
ด้านการเสริ มสร้างพลังอานาจ (Empowerment)
1. โอกาสทีข่ า้ พเจ้าได้ใช้ความรูแ้ ละทักษะในการทา
กิจกรรมอาสาของชมรม
2. การเข้าถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับชมรม
3. ความมีอสิ ระของข้าพเจ้าในการตัดสินใจว่าจะ
ทางานของชมรมทีไ่ ด้รบั มอบหมายนัน้ อย่างไร
4. การได้เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ของข้าพเจ้าจากการทา
กิจกรรมอาสาของชมรม
5. ความเหมาะสมระหว่างทักษะของข้าพเจ้ากับ
กิจกรรมอาสาของชมรมทีท่ า
ด้านการบูรณาการเข้ากับกลุ่ม (Group integration)
1. สัมพันธภาพของข้าพเจ้ากับเพื่อนในชมรม
2. มิตรภาพทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทากิจกรรมอาสาของ
ชมรม
3. ปริมาณของการสื่อสารพูดคุยทีข่ า้ พเจ้ามีกบั
เพื่อนร่วมชมรม
4. ปริมาณเวลาทีใ่ ช้อยูร่ ว่ มกับเพื่อนชมรม
5. ความเข้าใจระหว่างข้าพเจ้ากับเพื่อนๆ ในชมรมที่
เป็ นผลมาจากการทากิจกรรม
6. ความสามัคคีเป็ นน้าหนึ่งใจเดียวกันในกลุ่มผูร้ ว่ ม
ทากิจกรรมอาสา

ค่อน
ข้างไม่
พึงพอใจ

ไม่พึง
พอใจ

ไม่พึง
พอใจ
อย่าง
มาก
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6. เจตคติ ต่อการทาประโยชน์ เพื่อสังคม
คาแนะนาในการตอบ
โปรดอ่านและพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ใจเป็ นธรรม จากนัน้ ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่
ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด ไม่มคี าตอบใดถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี กรุณาตอบให้ครบ
ทุกข้อ
(**การทาประโยชน์ เพือ่ สังคม หมายถึง การเข้าร่วมทากิจกรรมทีท่ าให้เกิดประโยชน์เพื่อ
ผูอ้ ่นื หรือเพื่อส่วนรวม หรือการแสดงออกทีท่ าให้เห็นว่านักศึกษาคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทีช่ ุมชนเป็ นผูจ้ ดั , การช่วยเหลือบริจาค
สิง่ ของ, การช่วยเหลือผูท้ เ่ี ดือดร้อนในสังคม เป็ นต้น)
ระดับความคิ ดเห็น
ข้อความ
ด้านความรู้เชิ งประเมิ นค่า (Cognitive component)
1. ข้าพเจ้าคิดว่าเราไม่ควรเพิกเฉยเมือ่ ทราบว่ามีผู้
ต้องการความช่วยเหลือจากคนในสังคม
2. ข้าพเจ้าคิดว่าในฐานะทีเ่ ป็ นนักศึกษาควรเห็น
ความสาคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมทีม่ หาวิทยาลัย
จัดขึน้
3. ข้าพเจ้าคิดว่าการทากิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมถือเป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. ข้าพเจ้าเชื่อว่าประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการทา
กิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์เพื่อส่วนรวมจะเป็ น
ประสบการณ์ทค่ี ุม้ ค่า
5. ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับคากล่าวทีว่ ่า “ทุกคนควรแบ่ง
เวลาให้กบั การทาประโยชน์ต่อชุมชน”
ด้านความรู้สึก (Affective component)
6. ข้าพเจ้าเบื่อหน่ ายเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับการทา
ประโยชน์เพื่อสังคม

จริง
ที่สุด

จริง

ค่อน
ค่อน
ข้างไม่ ไม่จริง
ข้างจริง
จริง

ไม่จริง
เลย
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จริง
ที่สุด

จริง

ค่อน
ค่อน
ข้างไม่ ไม่จริง
ข้างจริง
จริง

ไม่จริง
เลย

7. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ลาบากใจเมื่อต้องทาหน้าทีเ่ พื่อ
ส่วนรวม
8. ข้าพเจ้าไม่เต็มใจในการเข้าร่วมโครงการที่
เกีย่ วข้องกับการบริการช่วยเหลือผูอ้ ่นื
ด้านความพร้อมกระทา (Action tendency component)
9. ข้าพเจ้าจะสนับสนุนคนทีท่ าความดีเพื่อส่วนรวม
10. ถึงแม้การทาประโยชน์ต่อสังคมจะมีปัญหาและ
อุปสรรค แต่ขา้ พเจ้าจะไม่ทอ้ ถอยเพราะถือว่าเป็ น
สิง่ ทีค่ วรทา
11. ข้าพเจ้าคิดว่าจะนาความรูท้ ไ่ี ด้เรียนใน
มหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อการทางานทีท่ าประโยชน์
ต่อสังคม
12. ในอนาคตหากข้าพเจ้าต้องไปทางานทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการทาประโยชน์ต่อสังคมไม่ว่าจะเป็ นงาน
อะไร ข้าพเจ้าก็พร้อมทีจ่ ะทา
13. ข้าพเจ้าตัง้ ใจจะทากิจกรรมหรืองานทีเ่ กี่ยวกับการ
ทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป
ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านทีส่ ละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถาม
ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ทางวิชาการในครัง้ นี้
ขอให้นกั ศึกษาประสบความสาเร็จ
และก้าวหน้าทัง้ ในด้านการเรียนรวมถึงทุกๆ ด้านค่ะ

อ.ปองสุข ศรีชยั
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ผลการวิ เคราะห์ดชั นี ความกลมกลืนของเครื่องมือในการวิ จยั
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ตาราง 24 เปรีย บเทีย บค่ า ดัช นี ค วามกลมกลืน ของแบบจ าลองแรงจูง ใจอาสาที่ผ่ า นการปรับ
แบบจาลองแล้วเปรียบเทียบกับ 1 องค์ประกอบ
รายละเอียด

𝑥

2

𝑥2
𝑑𝑓
∆χ2
/ 𝑑𝑓

แบบจาลองแรงจูงใจอาสา
8 องค์ประกอบ 1061.72 601 1.77
1 องค์ประกอบ 1521.51 629 2.42 459.79

∆𝑑𝑓 CFI

28

NNFI RMSEA CR AVE

0.97 0.94
0.95 0.94

0.062
0.085

0.98 0.57

∆χ2 ในตารางมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.001
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองแรงจูงใจอาสา
มี 8 องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลอง ได้แก่
ค่ า 𝑥 2 = 1061.72, 𝑑𝑓 = 601, 𝑥 2 / 𝑑𝑓 = 1.77, CFI = 0.97, NNFI = 0.94, RMSEA = 0.062,
CR = 0.98 และAVE = 0.57

ตาราง 25 เปรียบเทียบค่ าดัชนีค วามกลมกลืนของแบบจาลองการสนับสนุ นทางสังคมที่ผ่านการ
ปรับแบบจาลอง แล้วเปรียบเทียบกับ 1 องค์ประกอบ
รายละเอียด

𝑥2

𝑑𝑓

𝑥2
∆χ2
/ 𝑑𝑓

แบบจาลองการสนับสนุนทางสังคม
4 องค์ประกอบ 174.02 113 1.54
1 องค์ประกอบ
346.91 119 2.42 172.89

∆𝑑𝑓 CFI

6

NNFI RMSEA CR AVE

0.99 0.98
0.96 0.96

0.060
0.112

0.96 0.59

∆χ2 ในตารางมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.001
จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองการสนับสนุ น
ทางสัง คมมี 4 องค์ป ระกอบ พิจ ารณาได้ จ ากค่ า สถิติท่ีใ ช้ต รวจสอบ ดัช นี ค วามกลมกลืน ของ
แบบจ าลอง ได้ แ ก่ ค่ า 𝑥 2 = 174.02, 𝑑𝑓 = 113, 𝑥 2 / 𝑑𝑓 = 1.54, CFI = 0.99, NNFI = 0.98,
RMSEA = 0.060, CR = 0.96 และAVE = 0.59
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ตาราง 26 เปรีย บเทีย บค่ าดัช นี ค วามกลมกลืน ของแบบจ าลองพฤติก รรมอาสาที่ผ่ านการปรับ
แบบจาลอง แล้วเปรียบเทียบกับ 1 องค์ประกอบ
รายละเอียด

𝑥

2

𝑑𝑓

แบบจาลองพฤติ กรรมอาสา
3 องค์ประกอบ
30.67 17
1 องค์ประกอบ
142.11 20

𝑥2
∆χ2
/ 𝑑𝑓
1.80
7.11 111.44

∆𝑑𝑓 CFI

3

NNFI RMSEA CR AVE

0.99 0.98
0.87 0.82

0.072
0.20

0.92 0.60

∆χ2 ในตารางมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.001
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองพฤติกรรมอาสา
มี 3 องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลอง ได้แก่
ค่า 𝑥 2 = 30.67, 𝑑𝑓 = 17, 𝑥 2 / 𝑑𝑓 = 1.80, CFI = 0.99, NNFI = 0.98, RMSEA = 0.072, CR =
0.92 และAVE = 0.60
ตาราง 27 เปรียบเทียบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองความพึงพอใจในการทากิจกรรมอาสา
ทีผ่ ่านการปรับแบบจาลอง แล้วเปรียบเทียบกับ 1 องค์ประกอบ
2
𝑥
รายละเอียด
𝑑𝑓
𝑥
∆χ2 ∆𝑑𝑓 CFI NNFI RMSEA CR AVE
/ 𝑑𝑓
แบบจาลองความพึงพอใจในการทากิ จกรรมอาสา
4 องค์ประกอบ 381.52 224 1.70
0.98 0.98 0.068 0.97 0.59
1 องค์ประกอบ
659.05 230 2.87 277.53 6 0.96 0.96 0.111
2

∆χ2 ในตารางมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.001
จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจาลองความพึงพอใจ
ในการทากิจกรรมอาสามี 4 องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจาลอง ได้แก่ ค่า 𝑥 2 = 381.52, 𝑑𝑓 = 224, 𝑥 2 / 𝑑𝑓 = 1.70, CFI = 0.98, NNFI = 0.98,
RMSEA = 0.068, CR = 0.97 และAVE = 0.59
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ตาราง 28 เปรียบเทียบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองเจตคติต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคมที่
ผ่านการปรับแบบจาลอง แล้วเปรียบเทียบกับ 1 องค์ประกอบ
𝑥2
𝑥
∆χ2 ∆𝑑𝑓 CFI NNFI RMSEA CR AVE
/ 𝑑𝑓
แบบจาลองเจตคติ ต่อการทาประโยชน์ เพื่อสังคม
3 องค์ประกอบ 114.58 62 1.85
0.97 0.96 0.074 0.94 0.57
1 องค์ประกอบ
455.60 65
7 341.02 3 0.78 0.74 0.198
รายละเอียด

2

𝑑𝑓

∆χ2 ในตารางมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.001
จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองเจตคติต่อการทา
ประโยชน์ เพื่อสังคม มี 3 องค์ประกอบ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ใี ช้ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจาลอง ได้แก่ ค่า 𝑥 2 = 114.58, 𝑑𝑓 = 62, 𝑥 2 / 𝑑𝑓 = 1.85, CFI = 0.97, NNFI = 0.96,
RMSEA = 0.074, CR = 0.94 และAVE = 0.57

ตาราง 29 ภาพรวมผลการวิเคราะห์เครือ่ งมือวัดการวิจยั หลังจากการปรับแบบจาลอง
เครื่องมือ
การวิ จยั

𝑥2

VM
SS
VB
VS
ASB

1061.72
174.02
30.67
381.52
114.58

𝑑𝑓

𝑥 2 / 𝑑𝑓

601
113
17
224
62

<5.00
1.77
1.54
1.80
1.70
1.85

ค่าสถิ ติ
CFI NNFI RMSEA CR
≥0.90 ≥0.90 ≤0.08 >0.70
0.97 0.94 0.062 0.98
0.99 0.98 0.060 0.96
0.99 0.98 0.072 0.92
0.98 0.98 0.068 0.97
0.97 0.96 0.074 0.94

AVE
>0.50
0.57
0.59
0.60
0.59
0.57

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานในปั จจุบนั
สถานทีท่ างานปั จจุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2558

นางสาวปองสุข ศรีชยั
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
กรุงเทพมหานคร
บ้านเลขที่ 129 หมูท่ ่ี 3 ตาบลดอกคาใต้ อาเภอดอกคาใต้
จังหวัดพะเยา 56120
อาจารย์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เขตพืน้ ทีเ่ ชียงราย
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
จาก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
จาก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)
จาก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
จาก สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

