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การวจิยัน้ีมจีุดมุง่หมาย 1) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมอาสาของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 

วโิรฒ 2) เพือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอาสาของนิสติ จ าแนกตามลกัษณะปจัจยัทางชวีสงัคม ไดแ้ก ่
เพศ ระดบัชัน้ปี และกลุ่มสาขาวชิา 3) เพือ่เปรยีบเทยีบความเชือ่เกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา 
ระหวา่งนิสติทีม่พีฤตกิรรมอาสาแตกต่างกนั และ 4) เพือ่ท านายพฤตกิรรมอาสาของนิสติ โดยใช้
ความเชื่อเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสา 
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสติทีก่ าลงัศกึษาชัน้ปีที ่1 ถงึ 4 ระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2556 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ านวน 432 คน  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มลูปจัจยัชวีสงัคม 
แบบวดัพฤตกิรรมอาสา และแบบวดัความเชือ่เกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา จ าแนกเป็น ความเชือ่
ทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา 5 ดา้น ไดแ้ก ่หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม หน้าทีก่ารท าความ
เขา้ใจ หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต และหน้าทีก่ารสรา้งความผาสกุสว่น
ตน และความเชือ่ทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา 2 ดา้น ไดแ้ก ่อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกบัการ
กระท าพฤตกิรรมอาสา และอคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครือ่งมอื สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างคา่เฉลีย่โดยใช้
คา่ท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวน การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่เป็นรายคูโ่ดยวธิขีองเชฟเฟ ่และการ
วเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู (Enter multiple regression) ซึง่ทดสอบอยา่งน้อยทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ.05   
 ผลการวจิยั มดีงันี้ 
 1. กลุ่มตวัอยา่งนิสติรอ้ยละ 96.8 ท าพฤตกิรรมอาสา 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอาสาของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตาม
ลกัษณะปจัจยัทางชวีสงัคม พบว่า 
  2.1 นิสติเพศหญงิและเพศชายมพีฤตกิรรมอาสาไม่แตกตา่งกนั 
  2.2 นิสติทีศ่กึษาในระดบัชัน้ปีที ่2 และ 3 มพีฤตกิรรมอาสามากกว่าชัน้ปีที ่4  
  2.3 นิสติทีศ่กึษาในกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์กบักลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตรส์ขุภาพ มพีฤตกิรรมอาสามากกว่านิสติทีศ่กึษาในกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ี 
 3. ผลการเปรยีบเทยีบความเชือ่เกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา ระหว่างนิสติทีม่ ี
พฤตกิรรมอาสาแตกตา่งกนั พบวา่ นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสามากกว่า มคีวามเชือ่ทีจู่งใจให้
กระท าพฤตกิรรมอาสาดา้นรวมและดา้นยอ่ยทัง้ 5 ดา้น สงูกว่านิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาน้อย



กว่า แต่นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาต่างกนั มคีวามเชือ่ทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา
โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
 4. ความเชือ่เกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสาทัง้ 7 ดา้น รว่มกนัท านายพฤตกิรรมอาสา
ไดร้อ้ยละ 8.6 โดยมคีวามเชือ่เพยีง 1 ดา้นทีส่ามารถท านายได ้คอื ความเชื่อดา้นหน้าทีก่าร
รวมกลุ่มทางสงัคม ( = .198)  
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 The objectives of this study were 1) to study volunteering behaviors of 
undergraduate student at Srinakharinwirot University 2) to compare volunteering behaviors 
of students with different bio-social factors: gender, study class, and majority field, 3) to 
compare beliefs in volunteering behaviors among students with different volunteering 
behaviors and 4) to predict students’ volunteering behaviors using beliefs in volunteering 
behaviors. 
 The participants were 432 first-to-fourth year undergraduate students at 
Srinakharinwirot University in the academic year of 2013.  
 The data were collected by using questionnaires for the bio-social factors, 
measures of volunteering behaviors and 7 aspects of beliefs in volunteering behaviors; 
5 aspects of beliefs supporting volunteering behaviors: Prosocial values function, 
Understanding function, Socializing function, Future plan function and Well-being function, 
and 2 aspects of beliefs against volunteering behaviors: Conceptual bias, and Instrumental 
bias. The results were presented in frequencies, percentages, means and standard 
deviations. The data were analyzed using t-tests, analysis of variance (ANOVA), Scheffe’s 
method of paired comparison and enter multiple regression analysis with the statistical 
significance level of at least .05 
 The results were as follows:  
 1. 96.8 percent of the samples participate in volunteer activities. 
 2. Comparing volunteering behaviors among students with different bio-social 
factors, it was shown that:  
     2.1 Females and males were not different in volunteering behaviors. 
     2.2 Second and third year student had higher volunteering behaviors than 
fourth year students. 
     2.3 Students in the Humanities, Social Sciences, and Health Sciences fields 
had higher volunteering behaviors than students in the Science and Technology fields.  
 3. Comparing beliefs in volunteering behaviors among students with different  
volunteering behaviors, it was found that students with higher volunteering behaviors had 
higher overall scores and each of the 5 aspects of beliefs supporting volunteering behaviors 



than those with lower volunteering behaviors. However, students with different volunteering 
behaviors showed no difference on overall scores and each of the two aspects of beliefs 
against volunteering behaviors. 
 4. The seven aspects of beliefs in volunteering behaviors altogether could predict 
volunteering behaviors with a prediction power of 8.6% ; and the only one aspect of beliefs, 
Socializing function could  predict volunteering behaviors. ( = .198) 
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ประกาศคณูุปการ 
 
        ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี ส าเรจ็ลลุ่วงไดด้ว้ยด ีเพราะผูว้จิยัไดร้บัความเมตตากรณุาอยา่งยิง่
จากอาจารย ์ดร.นิยะดา จติตจ์รสั ประธานควบคมุปรญิญานิพนธ ์อาจารย ์ดร.ภญิญาพนัธ ์เพยีซา้ย  
กรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคีา่ในการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า ชีแ้นวทาง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ในแต่ละขัน้ตอนของการท างาน ท าใหผู้ว้จิยัไดเ้รยีนรู้ และพฒันา
กระบวนการคดิ  รวมถงึรองศาสตราจารย ์ลดัดาวลัย ์เกษมเนตร ประธานสอบปรญิญานิพนธ ์และ
รองศาสตราจารย ์ประณต เคา้ฉิม กรรมการสอบปากเปล่า ทีไ่ดใ้หค้ าแนะน าเพิม่เตมิเพือ่ให้
วทิยานิพนธน์ี้มคีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้และขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้
ณ โอกาสนี้ 
   ขอกราบขอบพระคณุ ผูช้ว่ยศาสตราจารยฉ์ฐัวณ์ี สทิธิศ์ริอรรถ และ ดร.สทิธพิงศ ์วฒันา
นนทส์กลุ ทีใ่หค้วามกรณุาเป็นกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ชีแ้นวทางการแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งต่างๆ ของเคา้โครงปรญิญานิพนธใ์นขัน้ตน้ ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ์
งามตา วนินทานนท ์รองศาสตราจารย ์ประณต เคา้ฉิม และ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ป่ินกนก วงศ์
ป่ินเพช็ร ์ทีก่รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมอืวจิยั 
 ขอขอบคณุน้องๆ คณะมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตรท์ีเ่สยีสละเวลาในการเขา้
รว่มการสนทนากลุ่ม และขอขอบคณุองคก์ารนิสติ มศว ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืในการเกบ็ขอ้มลูครัง้นี้  
 สดุทา้ยนี้ ขอกราบขอบพระคณุ บดิามารดาและครอบครวัทีเ่ป็นเบื้องหลงัความส าเรจ็ที่
ส าคญัทีค่อยสนบัสนุนดา้นการศกึษาของผูว้จิยัมาตลอด และขอขอบคณุพี่ๆ  เพือ่นๆ ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโททุกท่านทีค่อยชว่ยเหลอื และเป็นก าลงัใจใหก้นั  
        คณุคา่และประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัน้อมร าลกึและบูชาพระคณุแด่
บดิา มารดา ญาตพิีน้่อง ครอูาจารย ์และผูม้พีระคณุทุกท่านทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการศกึษาของผูว้จิยั
ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ภมิูหลงั      
 เนื่องจากเหตุการณ์ภยัพบิตัต่ิางๆ ทีเ่กดิขึน้ทัง้ในประเทศไทยและทัว่โลก ซึง่เป็น
ปรากฏการณ์แห่งความสญูเสยีอนัใหญ่หลวงทีค่าดไมถ่งึ อยา่งไรกต็าม แมเ้หตุการณ์ดงักล่าวจะเป็น
ประสบการณ์อนัเลวรา้ยทีเ่กดิขึน้ แต่ในอกีแง่มุมหนึ่งกลบัเป็นสิง่ทีพ่ลกิวกิฤตการณ์อนัเลวรา้ยให้
กลายเป็นจุดเริม่ตน้ของกระแสการกระท าพฤตกิรรมอาสาอยา่งกวา้งขวาง 
 จากการศกึษาเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง พบวา่ มผีูใ้หค้วามหมายทีส่อดคลอ้งกนั
ไวว้า่ พฤตกิรรมอาสา คอื การกระท าของบุคคลทีแ่สดงออกโดยการสละเวลา แรงกาย ทนุทรพัย ์
สิง่ของ และสตปิญัญาในการเขา้ร่วมท ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมไิดค้าดหวงั
ผลตอบแทนในรปูสนิจา้งรางวลัเป็นส าคญั (นนัทรตัน์ ปรวิตัธิรรม.  2553: 26; กฤตยา ทพัวงษ.์ 
2552: 6; คมนา วชัรธานินท.์  2546: 11) รวมถงึเป็นการท าดว้ยความสมคัรใจ ไมใ่ช่เพราะถูกบงัคบั
หรอืเพราะเป็นหน้าที ่(ราชบณัฑติยสถาน.  2546: 1370; สมพร เทพสทิธา.  2546: 1090-1091; 
ศนูยค์ุณธรรม.  2548: 41) และน าประโยชน์มาสู่ผูก้ระท าและกลุ่มบุคคลทีส่าม ซึง่ไม่รวมบุคคลใน
ครอบครวั เพื่อน และเพื่อนบา้น (Warburton; & et al.  2001: 594; Law.  2008: 6; Cnaan; 
Handy; &  Wadsworth.  1996) อกีทัง้ยงัไดร้บัความสุขใจเมื่อท าความด ี(ศนูยค์ณุธรรม. 2548: 41; 
สมพร เทพสทิธา.  2543: 14) และเป็นพฤตกิรรมทีท่ าดว้ยความตัง้ใจ มกีารวางแผนทีจ่ะอาสา
ช่วยเหลอืภายใตก้ารจดัการขององคก์ร แต่มใิช่การช่วยเหลอืในเหตุการณ์เฉพาะหน้า อนัสง่ผลให้
บุคคลตอ้งช่วยเหลอืผูอ้ื่นโดยมไิดต้ัง้ใจหรอืวางแผนทีจ่ะช่วยเหลอืมาก่อน (กฤตยา ทพัวงษ.์ 2552: 
6; ปรญิญา ฤกษ์อรณุ.  2548: 30; และอนุ เจรญิวงศร์ะยบั.  2552: 20)   
 การทีบุ่คคลมพีฤตกิรรมอาสา รูจ้กัการให ้บุคคลนัน้กจ็ะไดร้บัดว้ยในเวลาเดยีวกนั หนึ่งใน
สิง่ทีเ่ราไดร้บักค็อื ความสุข ยิง่การใหน้ัน้เตม็ไปดว้ยความปรารถนาด ีความสุขและความภาคภมูใิจ
กย็ิง่ทบัทว ีสง่ผลใหช้วีติมพีลงัในการสรา้งสรรคส์ิง่ดีๆ ใหก้บัสงัคม มงีานวจิยัหลายฉบบัทีไ่ด้
ท าการศกึษาเกีย่วกบัประโยชน์ของการท าพฤตกิรรมอาสา พบวา่ใหป้ระโยชน์ทัง้ทางดา้นร่างกาย 
จติใจ กระบวนการคดิ และสงัคม ดงันี้ 1) ดา้นร่างกาย พบวา่ ผูท้ ีท่ าพฤตกิรรมอาสาเพื่อช่วยเหลอื
ผูอ้ื่นมสีุขภาพร่างกายทีด่ ี(Lum ; & foot.  2005: 31) อายยุนืยาว (National & Community 
Service.  2007: 2; อา้งองิจาก Sabin.  1993 ; Rogers.  1996; Musick; Herzog; & House.  
1999) และช่วยลดอตัราการเสยีชวีติ (Konrath; et al.  2012: 87) มากกวา่ผูท้ ีไ่ม่กระท าพฤตกิรรม
อาสา 2) ดา้นจติใจ การท าพฤตกิรรมอาสาท าใหม้สีุขภาพจติทีด่ ี(University of Michigan; อา้งองิ
จาก Smith.  1999) ส่งผลใหค้วามเครยีดและภาวะซมึเศรา้ลดน้อยลง (Haski-Leventhal, Debbie. 
2009: 388) มคีวามผาสุกในชวีติมากขึน้ (Howell; et al.  2003: 142; Pilliavin; & Siegl.  2007: 
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450; Borgonovi.  2008: 2321) 3) ดา้นกระบวนการคดิ การท าพฤตกิรรมอาสานัน้ช่วยใหไ้ดเ้รยีนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ  ไดน้ าทกัษะเดมิมาประยกุตใ์ช ้และเป็นพืน้ฐานในการพฒันาความรู ้
ความสามารถใหก้บัตนเอง (University of Michigan ; citing Diane. 1989) และ 4) ดา้นสงัคม  
การท าพฤตกิรรมอาสา ช่วยเพิม่ทกัษะดา้นปฏสิมัพนัธท์างสงัคมใหด้ขี ึน้ ท าใหม้เีครอืขา่ยทางสงัคม
เพิม่มากขึน้ (Halpern, Leslie C.  2007) จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จะเหน็วา่การท าพฤตกิรรมอาสานัน้
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ส่วนตนทีผู่ก้ระท าจะไดร้บั อยา่งไรกต็าม ประโยชน์อนัยิง่ใหญ่ทีส่ าคญักวา่
ประโยชน์ส่วนตน คอื การท าใหบุ้คคลในสงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมคีวามสุข เนื่องจากทุกคนร่วมใจ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัโดยไม่หวงัผลตอบแทน (กรรณิกา มาโน.  2553: 7; อา้งองิจาก คู่มอืจติอาสา 
Give and Volunteer Guide) ดงันัน้ การท าพฤตกิรรมอาสา จงึมคีวามส าคญัยิง่และควรไดร้บัการ
ส่งเสรมิใหเ้กดิขึน้ในสงัคม 
 มลูนิธชิ่วยเหลอืการกุศลของสหรฐัอเมรกิา (Charities Aid Foundation) ไดท้ าการส ารวจ
พฤตกิรรมการใหข้องประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป ในเขตเมอืงและชนบท รวม 153 ประเทศ เพื่อ
สะทอ้นถงึสภาพสงัคมในแต่ละประเทศ (Low, John.  2011: 45-67) โดยพจิารณาจากเงื่อนไขดชันี
ยอ่ย 3 ดชันี คอื 1) ดชันีการบรจิาคเงนิเพื่อการกุศล 2) ดชันีการอาสาสมคัรหรอืการอุทศิตน
ช่วยเหลอืงานกุศล 3. ดชันีการช่วยเหลอืบุคคลแปลกหน้าทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น ซึง่แบ่งเป็นกลุ่ม
อาย ุ15 - 24 ปี  25 - 34 ปี 35 - 49 ปี และ 50 ปีขึน้ไป ผลการส ารวจเมื่อเปรยีบเทยีบในกลุ่มอายุ
เดยีวกนั ในดา้นการบรจิาคเงนิเพื่อการกุศล พบวา่ กลุ่มอาย ุ15 - 24 ปี มกีารบรจิาคเงนิรอ้ยละ 72 
กลุ่มอาย ุ25 - 34 ปี มกีารบรจิาคเงนิ รอ้ยละ 78 กลุ่มอาย ุ35 - 49 ปี มกีารบรจิาคเงนิรอ้ยละ 91 
และกลุ่มอาย ุ50 ปีขึน้ไป มกีารบรจิาคเงนิรอ้ยละ 91 ส่วนดา้นการช่วยเหลอืบุคคลแปลกหน้า กลุ่ม
อาย ุ15 - 24 ปี มกีารช่วยเหลอืคนแปลกหน้า รอ้ยละ 43 กลุ่มอาย ุ25 - 34 ปี มกีารช่วยเหลอืคน
แปลกหน้า รอ้ยละ 47 กลุ่มอาย ุ35 - 39 ปี มกีารช่วยเหลอืคนแปลกหน้า รอ้ยละ 57 และกลุ่มอาย ุ
50 ปีขึน้ไป มกีารช่วยเหลอืคนแปลกหน้า รอ้ยละ 49 ส าหรบัดา้นการอุทศิตนเป็นอาสาสมคัร กลุ่ม
อาย ุ15 - 24 ปี มกีารอุทศิตนเป็นอาสาสมคัร รอ้ยละ 16 กลุ่มอาย ุ25 - 34 ปี มกีารอุทศิตนเป็น
อาสาสมคัร รอ้ยละ 11 กลุ่มอาย ุ35 - 49 ปี มกีารอุทศิตนเป็นอาสาสมคัร รอ้ยละ 19 และกลุ่มอาย ุ
50 ปีขึน้ไป มกีารอุทศิตนเป็นอาสาสมคัร รอ้ยละ 19 จากผลการส ารวจดงักล่าว จะเหน็ไดว้า่ 
ประชากรอาย ุ35 - 49 ปี มกีารบรจิาคเงนิ การช่วยเหลอืบุคคลแปลกหน้าและการอุทศิตนเป็น
อาสาสมคัรมากทีสุ่ด แต่ประชากรอาย ุ15 - 24 ปี ซึง่เป็นกลุ่มเยาวชน กลบัพบวา่มกีารบรจิาคเงนิ
และการช่วยเหลอืบุคคลแปลกหน้าน้อยทีสุ่ด รวมถงึดา้นการอุทศิตนเป็นอาสาสมคัร ซึง่มน้ีอยกวา่
กลุ่มอาย ุ35 - 39 ปีและกลุ่มอาย ุ50 ปีขึน้ไป นอกจากนี้ กระทรวงวฒันธรรมและสถาบนัรามจติต ิ
(2548 : 1) ไดท้ าการส ารวจทศันคตแิละพฤตกิรรมของเดก็และเยาวชนเกีย่วกบัการมสี านึก
สาธารณะ จ านวน 3,360 คน ตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษา มธัยมศกึษา อาชวีศกึษา จนถงึ
อุดมศกึษา ทัง้หมด 7 ภาค รวม 14 จงัหวดั พบวา่ รอ้ยละ 60.1 ของกลุ่มตวัอยา่งรูส้กึสงสาร
ผูป้ระสบภยัแต่กไ็มไ่ดลุ้กขึน้มาช่วยอะไร ดงันัน้ เราจงึควรใหค้วามสนใจกบัการศกึษาพฤตกิรรม
อาสาในวยัรุ่น เนื่องจากเป็นวยัทีม่พีลงักาย พลงัความคดิ พลงัสรา้งสรรค ์เริม่มบีทบาท หน้าทีแ่ละ
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ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (คมนา วชัรธานินท.์  2546: 1) การท าพฤตกิรรมอาสาจงึเป็นการช่วยให้
วยัรุ่นไดม้โีอกาสปลดปล่อยพลงัของตนในทางสรา้งสรรคป์ระโยชน์ต่อสงัคม นอกจากนี้ วยัรุ่นเป็น
ช่วงทีม่พีฒันาการต่อเนื่องไปสู่วยัผูใ้หญ่ เป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อของการสลดัทิง้ลกัษณะนสิยั
ความรูส้กึนึกคดิจากวยัเดก็ไปสู่วยัผูใ้หญ่ (ประณต เคา้ฉมิ.  2549: 1) ท าใหว้ยัรุ่นตอ้งมกีารปรบัตวั
มากขึน้ ซึง่การปรบัตวัเป็นเรื่องยากส าหรบัวยัรุ่นทีข่าดปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่หมาะสม การท า
พฤตกิรรมอาสา จงึเป็นแนวทางหนึ่งทีท่ าใหว้ยัรุ่นเขา้ใจตนเอง สงัคม และสภาพแวดลอ้ม ความ
เขา้ใจดงักล่าว จะช่วยใหว้ยัรุ่นคน้พบเป้าหมายในการด าเนินชวีติ รูจ้กัการใชช้วีติร่วมกบัผูอ้ื่นและ
ตระหนกัในบทบาทหน้าทีข่องตนทีม่ต่ีอสงัคม โดยยดึถอืประโยชน์ของส่วนรวมเหนือประโยชน์ 
ส่วนตน (สุรพงษ์ ชเูดช.  2534: 2-3) และมคีวามพรอ้มส าหรบัการเป็นผูใ้หญ่ทีด่ใีนอนาคต  
 อยา่งไรกต็าม การพฒันาพฤตกิรรมอาสาจ าเป็นตอ้งทราบถงึปจัจยัทีท่ าใหว้ยัรุ่นกระท า
พฤตกิรรมอาสา และจากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่่านมา ผูว้จิยัพบวา่ ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท า
พฤตกิรรมอาสา แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คอื ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ใน
ต่างประเทศเป็นการศกึษาเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รทีอ่าสาสมคัรท างาน แต่งานวจิยัใน
ไทยส่วนใหญ่ศกึษาเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มในครอบครวั (ยพุา บุญอ านวยสุข. 2545: บทคดัยอ่) 
สถาบนัการศกึษา (ออ้มใจ วงษม์ณฑา.  2553: 91) เพื่อน (ธนิดา ทองมเีหลอื; และคณะ. 2550: 89) 
และสงัคม/ชุมชน (ณฐัณิชากร ศรบีรบิรูณ์.  2550: 146) ประเภททีส่อง คอื ปจัจยัภายในบุคคล 
งานวจิยัในไทยส่วนใหญ่ศกึษาปจัจยัภายในบุคคลจากทฤษฎตีน้ไมจ้รยิธรรม (เจษฎา หนูรุ่น.  
2551: 94) ทฤษฎปีฏสิมัพนัธน์ิยม (คมนา วชัรธานินท.์  2546: บทคดัยอ่) และทฤษฎกีารเรยีนรูท้าง
ปญัญาสงัคม (พรพรหม พรรคพวก.  2550: 75-76) ส่วนต่างประเทศศกึษาปจัจยัภายในบุคคลจาก
แนวคดิหน้าที ่เชน่ ตวัแปรแรงจงูใจอาสา (Clary; et al. 1998) แนวคดิเอกลกัษณ์ในบทบาท 
(Finkelstein; et al.  2005; Grube; & Piliavin.  2000) เช่น ตวัแปรเอกลกัษณ์ในบทบาท และ
ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน เช่น ความเชื่อ (Warburton; et al.  2001) ความตัง้ใจในการท างาน
อาสาสมคัร (Law; & Shek.  2009) ไดน้ ามาใชใ้นการอธบิายพฤตกิรรมอาสา   
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ นกัวจิยัไดเ้สนอแนะปจัจยัหลายประการทีเ่ป็นปจัจยัเชงิสาเหตุของ
การท าพฤตกิรรมอาสา และสาเหตุทีส่ าคญัประการหนึ่ง คอื ความเชื่อ เนื่องจากความเชื่อมอีทิธพิล
อยา่งยิง่ต่อพฤตกิรรมมนุษย ์(ปฬาณ ีฐติวิฒันา.  2541: 31-32) หากบุคคลมคีวามเชื่ออยา่งไรแลว้ 
ยอ่มเป็นเหตุจงูใจใหบุ้คคลเกดิการรบัรู ้การคดิ และการกระท าพฤตกิรรมทีต่อบสนองความเชื่อนัน้ๆ 
ซึง่นกัวจิยัในต่างประเทศไดเ้สนอทฤษฎทีีใ่ชใ้นการศกึษาความเชื่อต่อการท างานอาสาไวห้ลาย
ทฤษฎ ีเชน่ แนวคดิหน้าที ่(Functional Approach) ทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคม (Social 
Exchange Theory) และแนวคดิบรรทดัฐานทางสงัคม (Social Norm Theory) เป็นตน้  
 ส าหรบัแนวคดิหน้าที ่(Functional Approach) เป็นการอธบิายกระบวนการทางเหตุผล 
วตัถุประสงค ์ความตอ้งการ เป้าหมาย การวางแผนและแรงจงูใจพืน้ฐานทีท่ าใหบุ้คคลแสดง
พฤตกิรรมทางสงัคม เชน่ ในการท างานอาสาสมคัร บุคคลกระท าพฤตกิรรมอาสา เพื่อตอ้งการ
ช่วยเหลอืผูอ้ื่นโดยใชท้กัษะทีม่อียู ่ท าใหเ้ขา้ใจสงัคมมากขึน้ เพื่อสรา้งมติรภาพทีด่รีะหวา่งท างาน
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อาสา เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนอนาคตเกีย่วกบัการเรยีนและการท างาน  นอกจากนี้ การท า
พฤตกิรรมอาสา ยงัท าใหบุ้คคลเหน็คณุค่าและรบัรูค้วามสามารถของตนอกีดว้ย ลอว ์(Law. 2008: 
163,171) จงึน าแนวคดินี้มาศกึษาความเชื่อต่อการท างานอาสากบัพฤตกิรรมอาสา พบวา่ ความเชื่อ
ต่อการท างานอาสา ซึง่เป็นผลรวมของความเชื่อ 5 ประเภท ไดแ้ก่ หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม 
(Prosocial values function) หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ (Understanding function) หน้าทีก่าร
รวมกลุ่มทางสงัคม (Socializing function) หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต (Future plan function) และ
หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน (Well-being function) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรม
อาสาอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 ส่วนทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคม (Social Exchange Theory) มสีาระส าคญัเกีย่วกบั
การแลกเปลีย่นของบุคคล คอื บุคคลจะใชก้ลยทุธก์ารลดความสญูเสยีใหน้้อยทีสุ่ด (Minimize cost) 
และเพิม่ผลตอบแทนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด (Maximize reward) โดยอธบิายวา่ การทีม่นุษยเ์ราไดร้บั
ผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่าจากการกระท า กจ็ะเกดิความปรารถนาในการกระท านัน้มากยิง่ขึน้ ในทาง
กลบักนั มนุษยจ์ะเลกิกระท าในสิง่ทีเ่หน็วา่ สิน้เปลอืงหรอืก่อใหเ้กดิความสญูเสยีอยา่งมากจาก
ประสบการณ์ทีผ่่านมา (สุเทพ สนุทรเภสชั.  2540: 72,163) เช่น บุคคลทีม่เีป้าหมายของการท างาน
อาสาสมคัรเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั ท าเพื่อใหต้นมปีระวตัสิ่วนตวัทีด่ ีสามารถอวดอา้งกบั
บุคคลอื่นไดว้า่ตนช่วยเหลอืผูอ้ื่น แต่ถ้าผลทีเ่กดิขึน้ไม่เป็นทีน่่าพอใจ ท าแลว้เกดิผลเสยีต่อตนเอง 
บุคคลนัน้กจ็ะเลกิกระท าพฤตกิรรมอาสา เชน่ เมื่อเขา้ร่วมกจิกรรมอาสาแลว้ผลการเรยีนลดลง อาจ
ท าใหบุ้คคลเลกิกระท ากจิกรรมนี้ได 
 ส่วนแนวคดิบรรทดัฐานทางสงัคม (Social Norm Theory) ไดอ้ธบิายถงึความเชื่อเกีย่วกบั
สงัคมและวฒันธรรมของการช่วยเหลอืทีเ่ราควรปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบับรรทดัฐาน ซึง่ค าวา่บรรทดั
ฐานทางสงัคม หมายถงึ แนวทางปฎบิตัตินใหถู้กตอ้งเหมาะสมเป็นกฎ กตกิา และมารยาทในการอยู่
ร่วมกนัในสงัคม เป็นมาตรฐานก าหนดวา่ การกระท าใดถกู การกระท าใดผดิ การกระท าใดควร
หรอืไม่ควรกระท า บรรทดัฐานจงึเป็นระบบสญัลกัษณ์ชนดิหนึ่งทีค่นในสงัคมก าหนดขึน้และรบัรู้
ร่วมกนัของบุคคลในสงัคมหนึ่งๆ (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  2553: 72) เชน่ ในสงัคมทีเ่น้น
บรรทดัฐานมุง่ความส าเรจ็และพึง่ตนเอง หรอืสรา้งความเป็นตวัของตวัเอง มกัจะสง่เสรมิใหเ้ดก็
แขง่ขนักนัเป็นส่วนใหญ่ในชวีติสงัคม จงึท าใหเ้ดก็มองไมเ่หน็ความส าคญัของการช่วยเหลอืกนั เขา
จงึถูกฝึกใหข้วนขวายเอาชนะผูอ้ื่น โดยไม่สนใจทีจ่ะช่วยผูอ้ื่น บรรทดัฐานเช่นนี้จงึมอีทิธพิลในการ
ระงบัพฤตกิรรมการช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดโ้ดยปรยิาย ไดม้นีกัวจิยัน าทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคมและ
แนวคดิบรรทดัฐานทางสงัคม มาใชใ้นการศกึษาความเชือ่ทีต่่อตา้นการท างานอาสาสมคัรของวยัรุ่น 
ไดแ้ก่ อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสา (Conceptual bias) และอคตใินการใช้
พฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื (Instrumental bias) โดยอคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกบัการกระท า
พฤตกิรรมอาสา หมายถงึ การรบัรูภ้าพลกัษณ์ทัว่ไปของการท าพฤตกิรรมอาสาวา่เป็นการกระท าที่
ไรค้วามหมาย ท าใหเ้สยีเวลา ไม่ไดร้บัประโยชน์ใดๆ เป็นการแอบอา้งหาผลประโยชน์ในนามของ
การช่วยเหลอืสงัคม และเป็นรปูแบบหนึ่งของการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผดิหรอืผูม้ปีญัหา ส าหรบั
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อคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื นัน้หมายถงึ การรบัรูถ้งึเจตนาของผูก้ระท าพฤตกิรรม
อาสาวา่ไม่ใช่การกระท าทีม่าจากขา้งในจติใจอยา่งแทจ้รงิ มเีป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั 
แต่ผลทีเ่กดิขึน้จากการกระท านัน้กอ็าจไม่เป็นทีน่่าพอใจ ผลการวจิยัดงักล่าวพบวา่ ความเชื่อที่
ต่อตา้นการท างานอาสาสมคัรซึง่เป็นผลรวมจากความเชือ่ 2 ประเภท มคีวามสมัพนัธท์างลบกบั
พฤตกิรรมอาสาอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(Law.  2008: 171-172) 
 ส าหรบังานวจิยัในประเทศไทยไดน้ าแนวคดิหน้าทีม่าศกึษาแรงจงูใจอาสาในนกัศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีซึง่เป็นปจัจยัเชงิบวกทีส่ง่ผลใหบุ้คคลท าพฤตกิรรมอาสา (อนุ เจรญิวงศร์ะยบั. 
2552: 118)  แต่ยงัไม่มกีารน าทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคม (Social Exchange Theory) กบั
แนวคดิบรรทดัฐานทางสงัคม (Social Norm Theory) มาใชใ้นการศกึษาความเชื่อทีต่่อตา้นการท า
พฤตกิรรมอาสาในไทย อยา่งไรกต็าม การท าความเขา้ใจอทิธพิลของความเชื่อต่อการท าพฤตกิรรม
อาสา ควรศกึษาใหค้รอบคลุมทัง้ความเชื่อทีจ่งูใจใหบุ้คคลท าพฤตกิรรมอาสา ซึง่เป็นปจัจยัเชงิบวก 
และความเชื่อทีท่ าใหบุ้คคลต่อตา้นการท าพฤตกิรรมอาสา ในทีน่ี้เรยีกวา่ ปจัจยัเชงิลบ ดงันัน้ ในการ
วจิยันี้ นอกจากจะน าแนวคดิหน้าทีม่าใชใ้นการศกึษาความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาแลว้ 
ผูว้จิยัยงัไดน้ าทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคม (Social Exchange Theory) กบัแนวคดิบรรทดัฐาน
ทางสงัคม (Social Norm Theory) มาใชใ้นการศกึษาความเชื่อทีต่่อตา้นการท าพฤตกิรรมอาสาดว้ย 
ทัง้นี้ ผูว้จิยัไดม้คีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความเชื่อเกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสาในบรบิทของวยัรุ่น
ไทยทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เนื่องจากทางมหาวทิยาลยัไดใ้ห้
ความส าคญักบัการท าพฤตกิรรมนี้ โดยไดบ้รรจไุวใ้นแผนยทุธศาสตรท์ีม่เีป้าประสงคเ์พื่อผลติ
บณัฑติทีม่คีุณธรรม และมอีตัลกัษณ์ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด หนึ่งในนัน้ คอื การมจีติส านึก
สาธารณะ (แผนยทุธศาสตร ์๑๕ ปี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  2553: 39)  
 การวจิยันี้จงึมจีุดมุง่หมายเพื่อศกึษาความเชื่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าพฤตกิรรมอาสาในนิสติ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อจะพจิารณาวา่ นิสติมพีฤตกิรรมอาสามากน้อยเพยีงใด  
มคีวามเชื่อใดบา้งทีจ่งูใจใหน้ิสติกระท าพฤตกิรรมอาสาและมคีวามเชื่อใดทีต่่อตา้นการกระท า
พฤตกิรรมอาสา ทัง้นี้ ผลงานวจิยัจะน ามาซึง่ประโยชน์แก่สถาบนัในการพฒันานสิติดา้นพฤตกิรรม
อาสา และท าใหเ้ขา้ใจความเชื่อของบุคคลทีม่ต่ีอการท าพฤตกิรรมดงักล่าว ซึง่สามารถน ามาเป็น
แนวทางในการปรบัเปลีย่นความเชื่อตลอดจนสง่เสรมิพฤตกิรรมอาสาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
ควำมมุง่หมำยของกำรวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้  
  1.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมอาสาของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทัง้ในกลุ่มรวม
และกลุ่มทีจ่ าแนกตามเพศ ระดบัชัน้ปี กลุม่สาขาวชิา 
  2.  เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอาสาของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ าแนก
ตามเพศ ระดบัชัน้ปี กลุ่มสาขาวชิา 
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  3.  เพื่อเปรยีบเทยีบความเชื่อเกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสาของนิสติมหาวทิยาลยั    
ศรนีครนิทรวโิรฒทีม่พีฤตกิรรมอาสาต่างกนั 
  4.  เพื่อท านายพฤตกิรรมอาสาของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชค้วาม
เชื่อเกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา เป็นตวัท านาย โดยแบ่งความเชื่อเป็น 2 ประเภท คอื ความเชื่อ
ทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา ม ี5 ดา้น ไดแ้ก่ หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม หน้าทีก่ารท า
ความเขา้ใจ หน้าทีก่ารรวมกลุม่ทางสงัคม หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุก
ส่วนตน และความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา ม ี2 ดา้น ไดแ้ก่ อคตดิา้นแนวคดิ
เกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสา อคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื 
 
ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิหน้าที ่ทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคมและแนวคดิ 
บรรทดัฐานทางสงัคมมาใชเ้ป็นกรอบแนวคดิของการวจิยั เพื่ออธบิายความเชื่อเกีย่วกบัการท า
พฤตกิรรมอาสาและพฤตกิรรมอาสาของนิสติระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดงันัน้ 
การวจิยัครัง้นี้จะเป็นประโยชน์แก่มหาวทิยาลยัในการพฒันานิสติดา้นพฤตกิรรมอาสา ดงันี้ 
  1. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิม่พนูองคค์วามรูด้า้นการศกึษาความเชื่อต่อการท า
พฤตกิรรมอาสาในวยัรุ่น  
  2. ท าใหท้ราบถงึพฤตกิรรมอาสาและความเชื่อของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ท้ ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งส่งเสรมิหรอืปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมอาสาและความเชื่อได้
อยา่งเหมาะสม 
 
ขอบเขตกำรวิจยั 
 ประชำกรท่ีเข้ำรว่มในกำรวิจยั 
  ประชากรทีเ่ขา้ร่วมในการวจิยัครัง้นี้ คอื นิสติระดบัปรญิญาตรทีีศ่กึษาอยูใ่น
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศกึษา 2556 จ านวนทัง้สิน้ 18,059 คน 
 
 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีเข้ำรว่มในกำรวิจยั 
  กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ขา้ร่วมในการศกึษาครัง้นี้ เป็นนสิติชาย หญงิทีก่ าลงัศกึษาชัน้ปีที ่1 ถงึ 
4 ระดบัปรญิญาตร ีภาคปกต ิปีการศกึษา 2556 โดยมกีารก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ตูรยามาเน่ 
(Yamane) ไดจ้ านวน 391 คน ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 432 คน 
วธิกีารสุ่มตวัอยา่งใชก้ารสุ่มแบบชัน้ภมู ิ(stratified random sampling) โดยชัน้ภมูแิรกเป็นกลุ่ม
สาขาวชิา จ านวน 3 กลุ่มสาขาวชิา ไดแ้ก่ 1) สาขามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์(คณะศกึษาศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์ศลิปกรรมศาสตร ์สงัคมศาสตร)์ 2) สาขาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ (คณะแพทยศาสตร ์
ทนัตแพทยศาสตร ์พยาบาลศาสตร ์เภสชัศาสตร ์สหเวชศาสตร ์พลศกึษา) และ 3) สาขาวชิา
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วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี(คณะวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร์) โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่
ละชัน้ภมูยิอ่ยใหม้สีดัส่วนทีเ่ท่ากนั การสุ่มชัน้ภมูทิี่ 2 ก าหนดเป็นชัน้ปี จ านวน 4 ชัน้ปี โดยแต่ละชัน้
ปีมขีนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากนั และการสุ่มข ัน้สุดทา้ยท าการสุ่มชัน้ภมูทิี ่3 เป็นเพศ คอื เพศชายและ
เพศหญงิ 
 
 ตวัแปรท่ีศึกษำ 
  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
   1.1 เพศ แบ่งออกเป็น 2 เพศ คอื 
    1.1.1 ชาย 
    1.1.2 หญงิ 
   1.2 ระดบัชัน้ปี แบ่งออกเป็น 4 ระดบั คอื 
    1.2.1 ชัน้ปีที ่1 
    1.2.2 ชัน้ปีที ่2 
    1.2.3 ชัน้ปีที ่3 
    1.2.4 ชัน้ปีที ่4 
   1.3 กลุ่มสาขาวชิา 
    1.3.1 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ไดแ้ก่ คณะมนุษยศาสตร ์คณะ
สงัคมศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร ์คณะศลิปกรรมศาสตร ์
    1.3.2 วทิยาศาสตรส์ุขภาพ ไดแ้ก่ คณะพยาบาลศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์
คณะทนัตแพทยศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์คณะสหเวชศาสตร ์คณะพลศกึษา 
    1.3.3 วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีไดแ้ก่ คณะวทิยาศาสตร ์และคณะ 
วศิวกรรมศาสตร ์
   2.1 ความเชื่อเกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 
    2.1.1 ความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา ไดแ้ก่ 
     2.1.1.1 หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม (Prosocial values function) 
     2.1.1.2 หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ (Understanding function) 
     2.1.1.3 หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม (Socializing function) 
     2.1.1.4 หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต (Future plan function) 
     2.1.1.5 หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน (Well-being function) 
    2.2.2 ความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา ไดแ้ก่ 
     2.2.2.1 อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสา 
(Conceptual bias) 
     2.2.2.2 อคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื (Instrumental bias) 
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   ตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมอาสา 
 
 นิยำมศพัท์เฉพำะ 
  นิสติ หมายถงึ บุคคลทีก่ าลงัศกึษาอยูช่ ัน้ปี 1 ถงึ 4 ระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 
2556 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาเด่นชดั หมายถงึ นิสติทีเ่ขา้ร่วมท ากจิกรรมอาสาเพื่อ
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ดว้ยการอุทศิก าลงักาย ก าลงัใจ ก าลงัทรพัย ์สิง่ของ ความรู ้และเวลาตาม
ความสมคัรใจ โดยไม่หวงัสิง่ตอบแทนในรปูของสนิจา้งรางวลัเป็นส าคญั 
  นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาไม่เด่นชดั หมายถงึ นสิติทีไ่ม่เขา้ร่วมกจิกรรมอาสาใด
เลย เวน้แต่กจิกรรมอาสานัน้จะเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในวชิาใดๆ หรอืเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูร
ทีท่างมหาวทิยาลยัก าหนด 
 
 นิยำมปฏิบติักำร 
  1. พฤตกิรรมอาสา หมายถงึ การทีน่ิสติเขา้ร่วมท ากจิกรรมต่างๆ ทีมุ่่งประโยชน์ต่อ
ผูอ้ื่นและสงัคม ไม่รวมถงึบุคคลในครอบครวั เพื่อน และเพื่อนบา้น  โดยการอุทศิก าลงักาย ก าลงัใจ 
ก าลงัทรพัย ์สิง่ของ ความรู ้และเวลาตามความสามารถของตนดว้ยความสมคัรใจ เป็นการกระท าที่
มไิดห้วงัผลตอบแทนในรปูสนิจา้งรางวลัเป็นส าคญั มกีารวางแผนทีจ่ะอาสาช่วยเหลอื แต่มใิช่การ
ช่วยเหลอืในเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีต่อ้งการความช่วยเหลอือยา่งเร่งด่วน อนั
ส่งผลใหบุ้คคลตอ้งช่วยเหลอืผูอ้ื่นโดยมไิดต้ัง้ใจหรอืวางแผนทีจ่ะช่วยเหลอืมาก่อน จ าแนกเป็น
กจิกรรมทีจ่ดัโดยองคก์รภายนอกและกจิกรรมทีจ่ดัโดยมหาวทิยาลยัหรอืนิสติ ซึง่กจิกรรมทีจ่ดัโดย
มหาวทิยาลยัหรอืนิสตินัน้ ตอ้งไม่เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในวชิาใดๆ และเป็นกจิกรรมทีไ่ม่ซ ้าซอ้น
กบั 8 กจิกรรม ทีม่หาวทิยาลยัไดก้ าหนดไวต้ามหลกัสตูร (กจิกรรมตามหลกัสตูร มดีงัรายละเอยีด 
หน้า 17) 
  พฤตกิรรมอาสา วดัไดจ้ากการตอบแบบวดัทีผู่ว้จิยัปรบัปรุงเนื้อหาจากแบบวดั
พฤตกิรรมอาสาของกฤตยา ทพัวงษ์ (2552) ร่วมกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุม่ในนิสติทีท่ า
พฤตกิรรมอาสาเด่นชดั ลกัษณะแบบวดัเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) จ านวน 22 ขอ้ ขอ้
ค าถามแต่ละขอ้จะมตีวัเลอืกค าตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ไม่เคยท า, ท า 1 ครัง้, ท า 2 ครัง้ และท า
มากกวา่ 2 ครัง้ เลอืกตอบไดเ้พยีงตวัเลอืกเดยีว ใหค้ะแนน 0, 1, 2 และ 3 ตามล าดบั 
  เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนน 
    ผูท้ีต่อบแบบวดัในส่วนของพฤตกิรรมอาสาทีไ่ดค้ะแนนมากกวา่ แสดงวา่  
มพีฤตกิรรมอาสาสงูกวา่ผูท้ ีต่อบไดค้ะแนนจากแบบวดัน้อยกวา่ 
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  2. ความเชื่อเกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา หมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิ ความเขา้ใจที่
นิสติมต่ีอการท าพฤตกิรรมอาสา จ าแนกเป็นความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา 5 ประเภท 
และความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา 2 ประเภท 
   2.1 ความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา หมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิ ความ
เขา้ใจของนิสติทีม่ต่ีอพฤตกิรรมอาสาในลกัษณะเชงิบวก ประกอบดว้ยความเชื่อทีท่ าหน้าที ่5 ดา้น 
ดงันี้ 
    2.1.1 หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม (Prosocial values function) หมายถงึ 
การทีน่ิสติรบัรูว้า่การท าพฤตกิรรมอาสาเป็นการกระท าทีต่อ้งการใหผู้อ้ื่นไดร้บัประโยชน์ ให้
ความส าคญักบัผูอ้ื่นมากกวา่ตนเอง โดยไมห่วงัสิง่ตอบแทนใดๆ และมคีวามร่วมมอืกนัของพลเมอืง
ในการท าใหส้งัคมดขีึน้ โดยการรบัรู ้และตระหนกัถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคม รบัรูค้วามสามารถของ
ตนในการช่วยเหลอืสงัคม 
    2.1.2 หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ (Understanding function) หมายถงึ การที่
นิสติรบัรูว้า่การท าพฤตกิรรมอาสา เป็นการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ จากประสบการณ์จรงิ ไดน้ าทกัษะทีม่มีา
ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ เป็นโอกาสทีจ่ะไดพ้ฒันาทกัษะทางสงัคม ทกัษะส่วนบุคคลและเขา้ใจสงัคมมาก
ขึน้ 
    2.1.3 หน้าทีก่ารรวมกลุม่ทางสงัคม (Socializing function) หมายถงึ การที่
นิสติรบัรูว้า่การท าพฤตกิรรมอาสา เป็นการท าเพื่อตอ้งการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น สรา้ง
มติรภาพในระหวา่งท างาน พบปะเพื่อนเก่า และไดร้บัการยกยอ่งชมเชยจากเพื่อน นอกจากนี้ ยงั
เป็นการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูท้ ีม่คีวามส าคญักบัตนเอง 
    2.1.4 หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต (Future plan function) หมายถงึ การทีน่สิติ
รบัรูว้า่การท าพฤตกิรรมอาสา เป็นการขยายเครอืขา่ยทางสงัคมเพื่อความกา้วหน้าของอาชพี และ
การตดัสนิใจเลอืกศกึษาในอนาคตหรอืการตัง้เป้าหมายในดา้นอาชพี นอกจากนี้ ยงัท าใหป้ระวตัิ
ส่วนตวัดมูคีุณค่า 
    2.1.5 หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน (Well-being function) หมายถงึ 
การทีน่ิสติรบัรูว้า่การท าพฤตกิรรมอาสา เป็นการสนองความตอ้งการทางดา้นอารมณ์ทางบวก คอื 
ท าใหรู้ส้กึด ีมคีวามสุข เหน็คณุค่า ความส าคญัของตนเอง และรบัรูค้วามสามารถของตน นอกจากนี้
ยงัเป็นการปกป้องตนเองจากอารมณ์ทางลบทีม่ากระทบ เช่น การหลกีหนจีากความรูส้กึผดิ หลกีหนี
จากปญัหาส่วนตวั มกี าลงัใจในการกา้วผ่านอุปสรรค 
   2.2 ความเชื่อทีต่่อต้านการกระท าพฤตกิรรมอาสา หมายถงึ อคตหิรอืความรูส้กึ
นึกคดิ ความเขา้ใจของนิสติทีม่ต่ีอพฤตกิรรมอาสาในลกัษณะเชงิลบ แบ่งเป็น 2 ดา้น คอื 
    2.2.1 อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสา (Conceptual 
bias) หมายถงึ การทีน่ิสติรบัรูภ้าพลกัษณ์ทัว่ไปของการท าพฤตกิรรมอาสาวา่ เป็นการกระท าทีไ่ร้
ความหมาย ท าใหเ้สยีเวลา เสยีเงนิ และไม่ไดร้บัประโยชน์ใดๆ จากการเขา้ร่วมกจิกรรม อกีทัง้ยงั
เป็นการแอบอา้งหาผลประโยชน์ในนามของการช่วยเหลอืสงัคม และเป็นรปูแบบหนึ่งของการลงโทษ
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ผูท้ีก่ระท าความผดิหรอืผูม้ปีญัหา นอกจากนี้ การท าพฤตกิรรมอาสา ยงัท าใหเ้กดิผลเสยีต่อผูร้บัได้
อกีดว้ย เช่น ผูร้บัเรยีนรูท้ ีจ่ะพึง่พาผูอ้ื่นเพยีงอยา่งเดยีว 
    2.2.2 อคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื (Instrumental bias) 
หมายถงึ การทีน่สิติรบัรูถ้งึเจตนาของผูก้ระท าพฤตกิรรมอาสาวา่ ไม่ใช่การกระท าทีม่าจากขา้งใน
จติใจอยา่งแทจ้รงิ มเีป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการกระท าเหล่านี้เกดิขึน้จากแรงจงูใจทีน่ึก
ถงึประโยชน์ของตนเองเป็นหลกั นอกจากนี้ ผลทีเ่กดิขึน้อาจไม่เป็นทีน่่าพอใจ เช่น การเขา้ร่วม
กจิกรรมอาสา อาจท าใหผ้ลการเรยีนลดลง ท าใหเ้สยีสุขภาพ และมเีวลาอยูก่บัคนใกลต้วัน้อยลง 
  ความเชื่อเกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา วดัไดจ้ากการตอบแบบวดัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
จ านวน 44 ขอ้ แบ่งเป็น ความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา จ านวน 29 ขอ้ ม ี5 ดา้น ไดจ้าก
การปรบัปรุงเนื้อหาจากแบบวดัหน้าทีข่องบุคคลต่อการท างานอาสาสมคัร (Revised Personal 
Functions of Volunteerism Scale: RV) ของลอว ์(Law.  2008) ร่วมกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสนทนา
กลุ่มนิสติทีท่ าพฤตกิรรมอาสาเด่นชดัและไม่เด่นชดั และความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรม
อาสา จ านวน 15 ขอ้ ม ี2 ดา้น ไดจ้ากการปรบัปรุงเนื้อหาจากแบบวดัความเชื่อทีต่่อตา้นการท างาน
อาสาสมคัร (Beliefs Against Volunteering Scale: BAV) ของลอว;์ และเชค (Law; Shek.  2011) 
ร่วมกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่มนสิติทีท่ าพฤตกิรรมอาสาเด่นชดัและไม่เด่นชดั  ลกัษณะแบบ
วดัเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ ไม่จรงิทีสุ่ด (1) ไม่จรงิ (2) ค่อนขา้งไม่จรงิ (3) ค่อนขา้งจรงิ 
(4) จรงิ (5) และจรงิทีสุ่ด (6) 
  เกณฑก์ารแปลผลคะแนน  
   -ผูท้ีต่อบแบบวดัในส่วนของความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาทีไ่ดค้ะแนน
มากกวา่ แสดงวา่มคีวามเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาสงูกวา่ ผูท้ ีต่อบไดค้ะแนนจากแบบวดั
น้อยกวา่ 
   -ผูท้ีต่อบแบบวดัในส่วนของความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาทีไ่ด้
คะแนนมากกวา่ แสดงวา่มคีวามเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาสงูกวา่ ผูท้ ีต่อบไดค้ะแนน
จากแบบวดัน้อยกว่า 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความเชื่อและพฤตกิรรมอาสาของนิสติ
มหาวทิยาลยัศรนีครนทรวโิรฒ ซึง่อยูใ่นช่วงวยัรุ่น ผูว้จิยัจงึไดด้ าเนินการศกึษาคน้ควา้เอกสาร 
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถน าเสนอตามหวัขอ้ตามล าดดัดงันี้ 
 1. พฤตกิรรมอาสาในวยัรุ่น 
  1.1 ความหมายและช่วงอายขุองวยัรุ่น 
  1.2 พฒันาการของวยัรุ่นกดัพฤตกิรรมอาสา 

  1.3 ความหมายของพฤตกิรรมอาสา 
  1.4 ความส าคญัและประโยชน์ของการท าพฤตกิรรมอาสา 
  1.5 พฤตกิรรมอาสาในวยัรุ่น 
  1.6 การวดัพฤตกิรรมอาสา 

 2. ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกดัพฤตกิรรมอาสาของวยัรุ่น 
 3. ความเชื่อเกีย่วกดัการท าพฤตกิรรมอาสาในวยัรุ่น 
  3.1 ความหมายของความเชื่อ 
  3.2 การศกึษาความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาในวยัรุ่น ตามแนวคดิหน้าที ่
(Functional Approach) 
  3.3 การศกึษาความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาในวยัรุ่น ตามทฤษฎกีาร
แลกเปลีย่นทางสงัคมและดรรทดัฐานทางสงัคม (Social Exchange Theory and Social Norms 
Theory) 
  3.4 การวดัความเชื่อเกีย่วกดัการท าพฤตกิรรมอาสา 
 4. การศกึษาพฤตกิรรมอาสาและความเชื่อเกีย่วกดัการท าพฤตกิรรมอาสาในดรดิทของ
วยัรุ่นไทย โดยใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 5. กรอดแนวคดิทีใ่ชใ้นการวจิยั 
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1. พฤติกรรมอาสาในวยัรุ่น 
 งานวจิยันี้ไดศ้กึษาพฤตกิรรมอาสาในนสิติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่อยูใ่นช่วงของ
วยัรุ่น ดงันัน้ การน าเสนอในส่วนนี้ ผูว้จิยัจงึมุ่งเสนอความรูเ้กีย่วกดัพฤตกิรรมอาสาในวยัรุ่น โดยเริม่
จากการท าความเขา้ใจเกีย่วกดัความหมายและช่วงพฒันาการของวยัรุ่น จากนัน้ จงึประมวล 
ความหมาย ความส าคญั วธิกีารวดัพฤตกิรรมอาสาจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้สรุป
นิยาม รวมถงึการวดัพฤตกิรรมอาสาทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ 
 1.1 ความหมายและช่วงอายขุองวยัรุ่น 
  วยัรุ่น (adolescence) มรีากศพัทม์าจากภาษาละตนิ คอื adolescere ซึง่หมายถงึ 
เตดิโตเขา้สู่วฒุภิาวะ (to grow into maturity) หรอืเตดิโตเป็นผูใ้หญ่ (To grow adulthood) เมื่อ
พจิารณาตามความหมายนี้ วยัรุ่นเปรยีดเหมอืนสะพานเชื่อมต่อระหวา่งวยัเดก็กดัวยัผูใ้หญ่ เป็นวยั
หวัเลีย้วหวัต่อ (Period of transition) ทีดุ่คคลมกีารเจรญิเตดิโตหรอืเปลีย่นแปลงเกอืดทุกดา้น ทัง้
ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา ซึง่เป็นระยะเวลาทีดุ่คคลตอ้งเผชญิกดัประสดการณ์
ใหม่ๆ  ความรดัผดิชอดใหม่ๆ  สมัพนัธภาพใหม่ๆ ทัง้กดัผูใ้หญ่และกลุ่มเพื่อน (ประณต เคา้ฉิม.  
2549: 1) 
  องคก์ารอนามยัโลก (พาสนา ผโลศลิป์.  2535 ;อา้งจาก  WHO.  1983) ไดก้ าหนด
ความหมายกวา้งๆ ของวยัรุ่นไวว้า่ วยัรุ่นเป็นผูม้ลีกัษณะ 3 ประการ คอื 1) มพีฒันาการทางร่างกาย 
มวีฒุภิาวะทางเพศ 2) มพีฒันาการทางดา้นจติใจ มาจากความเป็นเดก็ไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่  
3) มกีารเปลีย่นแปลงจากสภาพทีต่อ้งพึง่พาทางเศรษฐกจิไปสู่ภาวะทีต่อ้งรดัผดิชอดและตอ้งพึง่พา
ตนเอง นอกจากนี้ องคก์ารอนามยัโลกไดใ้หน้ิยามค าวา่ วยัรุ่น (Adolescence) หมายถงึ ดุคคลทีม่ี
อาย ุ10-19 ปี ส่วนเยาวชน (Youth) หมายถงึ ดุคคลทีม่อีาย ุ15-24 ปี และประชากรวยัเยาว ์
(Young population) หมายถงึ ดุคคลทีม่อีาย ุ10-24 ปี 
  เฮอรล์อค (ประณต เคา้ฉิม.  2549: 5; อา้งจาก  Hurlock.  1967) มคีวามเหน็วา่ 
วยัรุ่นเริม่เมื่อดุคคลมวีฒุภิาวะทางเพศ (Sexual maturity) เป็นครัง้แรก และสิน้สุดเมื่อดุคคลเป็น
อสิระจากการควดคุมของพ่อแม่โดยมกีฎหมายรดัรอง ในปี ค.ศ. 1980 เฮอรล์อค (Hurlock.  1980) 
ไดก้ าหนดระยะของวยัรุ่นไวอ้ยูใ่นช่วงอาย ุ13-18 ปี 
  สเตริน์เดริก์ (วริยิาภรณ์ อุดมระต.ิ  2549: 5; อา้งจาก Steinberg.  2002: 4) ไดแ้ด่ง
ระยะวยัรุ่นออกเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 1) วยัรุ่นตอนตน้ อาย ุ10-13 ปี 2) วยัรุ่นตอนกลาง อาย ุ14-18 ปี 
และ 3) วยัรุ่นตอนปลาย อาย ุ19-22 ปี 
  ศรเีรอืน แกว้กงัวาล (2539: 329) กล่าววา่ วยัรุ่นเป็นวยัทีพ่ฒันาการมกีาร
เปลีย่นแปลงมากและรวดเรว็ในทุกดา้น เชน่ ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปิญัญา และช่วง
ความเป็นวยัรุ่นไดก้ าหนดใหข้ยายออกไป จากอายตุัง้แต่ 12-18 ปี เป็นอายตุัง้แต่ 12-25 ปี โดยให้
เหตุผลวา่ เนื่องจากเดก็ตอ้งอยูใ่นสถาดนัการศกึษานานขึน้ การเป็นผูใ้หญ่ทีพ่ึง่ตวัเองไดท้าง
เศรษฐกจิจงึตอ้งยดืระยะเวลาออกไป อกีทัง้รปูแดดชวีติท าใหเ้ดก็มวีฒุภิาวะทางจติใจชา้กวา่ยคุสมยั
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ทีผ่่านมา อาจแด่งช่วงวยัรุ่นเป็น 3 ระยะ คอื ช่วงอายปุระมาณ 12-15 ปี เป็นช่วงวยัแรกรุ่น อาย ุ16-
17 ปี เป็นระยะวยัรุ่นตอนกลาง และช่วงอาย ุ18-25 ปี เป็นระยะวยัรุ่นตอนปลาย 
  สุชา จนัทรเ์อม (2540: 136) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของวยัรุ่นวา่ หมายถงึ วยัที่เจรญิ 
เตดิโตไปสู่วฒุภิาวะ เป็นวยัยา่งเขา้สู่ความเป็นผูใ้หญ่ โดยถอืเอาความพรอ้มทางร่างกายหรอืภาวะ
สงูสุดของร่างกายเป็นเครื่องตดัสนิ ซึง่ในระยะนี้เป็นระยะทีร่่างกายจะมกีารเจรญิเตดิโตของระดด
อวยัวะเพศ และสามารถท างานไดเ้ตม็ที ่คอื ในเพศหญงิเมื่อมปีระจ าเดอืนมาเป็นครัง้แรก และใน
เพศชายจะมกีารผลติเซลลส์ดืพนัธุไ์ด ้ซึง่สชุา จนัทรเ์อม ไดแ้ด่งช่วงอายขุองวยัรุ่นตามที ่Luella 
Cole นกัจติวทิยาชาวอเมรกินัไดแ้ด่งไว ้ไดแ้ก่ วยัรุ่นตอนตน้ เดก็หญงิมอีายรุะหวา่ง 13 - 15 ปี 
เดก็ชายมอีายรุะหวา่ง 15 - 17 ปี ส่วนวยัรุ่นตอนกลาง เดก็หญงิ อายรุะหวา่ง 15 - 18 ปี เดก็ชาย 
อายรุะหวา่ง 17 - 19 ปี และวยัรุ่นตอนปลาย เดก็หญงิอายรุะหวา่ง 18 - 21 ปี เดก็ชายอายรุะหวา่ง 
19 - 21 ปี จะเหน็วา่ โดยทัว่ไป เดก็หญงิจะเขา้สู่วยัรุ่นไดเ้รว็กวา่เดก็ชายประมาณ 2 ปี 
  อยา่งไรกต็าม การก าหนดช่วงอายดุงักล่าวเป็นการก าหนดเพยีงคร่าวๆ เท่านัน้  
และพงึระลกึเสมอวา่ การก าหนดช่วงเวลาของวยัรุ่นมขีอ้คดิเหน็ทีแ่ตกต่างไปไดม้ากมาย (ประณต  
เคา้ฉิม.  2549: 7) ค าวา่ วยัรุ่น จงึควรถูกมองในแง่ทีเ่ป็นช่วงวยัมากกวา่ตวัเลขของอายทุีต่ายตวั 
ทัง้นี้เพราะในสงัคมทีต่่างกนั มมุมองในเรื่องของอายทุ ัง้ในแง่ทางกาย ทางจติวทิยาและทางสงัคม
วฒันธรรมกจ็ะแตกต่างกนัไปดว้ย 
  ส าหรดัการวจิยันี้ไดก้ าหนดช่วงอายขุองวยัรุ่นตอนปลายคอื อาย ุ18 - 21 ปี ถงึแมว้า่
ในปจัจุดนัจะมกีารก าหนดเกณฑก์ารสิน้สุดช่วงวยัรุ่นเรว็ขึน้ เช่น องคก์ารอนามยัโลกใหน้ิยามวยัรุ่น
ทีช่่วงอาย ุ10 - 19 ปี อยา่งไรกต็าม ยงัมทีฤษฎหีลายทฤษฎทีีก่ล่าวถงึการสิน้สุดของวยัรุ่นทีช่่วง
อายมุากกวา่ 19 ปี อาทเิช่น ทฤษฎจีติวทิยาสงัคมของอรีคิสนั (Psychosocial Theories) ทฤษฎทีาง
ชวีภาพของฮอลล ์(Biological Theories) อกีทัง้งานวจิยัในไทยส่วนใหญ่ทีศ่กึษาวยัรุ่นตอนปลาย
มกัจะก าหนดทีช่่วงอาย ุ18 - 21 ปี (กติตวิฒัน์ อจันากติต.ิ  2554: 3; นิตพิงษ์ ศรรีะพนัธ.์  2554: 
61; สทิธพิงศ ์วฒันานนทส์กุล.  2552: 77; พมิพชิา สุพพตักุล.  2551: 45) และถ้าพจิารณาในแง่มุม
ดา้นการศกึษา การสิน้สุดของวยัรุ่น คอืการส าเรจ็การศกึษาอยา่งสมดรูณ์จากสถานศกึษาทีต่ ัง้ขึน้
อยา่งเป็นทางการ (ประณต เคา้ฉิม.  2549: 6; อา้งจาก Steinberg.  1996) ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึได้
ก าหนดช่วงอายขุองวยัรุ่นตอนปลายเป็นช่วงอายทุีไ่ดก้ล่าวไปตอนตน้ เพื่อรดัทราดและเขา้ใจในการ
พฒันาและเปลีย่นแปลงของช่วงวยั จงึควรมกีารศกึษาถงึพฒันาการของวยัรุ่น ซึง่จะกล่าวถงึใน
รายละเอยีดล าดดัต่อไป 
 1.2 พฒันาการของวยัรุ่นกบัพฤติกรรมอาสา 
  พฒันาการดา้นต่างๆของวยัรุ่นเป็นเรื่องส าคญัเรื่องหนึ่งทีจ่ะช่วยใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจ
พฤตกิรรมต่างๆ ของวยัรุ่นไดด้มีากขึน้ ซึง่พฒันาการทีส่ าคญัของวยัรุ่น มดีงันี้ 
  1.2.1 พฒันาการดา้นร่างกาย การเจรญิเตดิโตทางดา้นรา่งกายจะพฒันาการเตม็ทีใ่น
วยัรุ่นตอนปลาย ขนาดทุกสดัส่วนเจรญิเตม็ทีด่อกลกัษณะความเป็นผูใ้หญ่อยา่งสมดรูณ์ ระดด
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ประสาท สมอง หวัใจ ระดดกลา้มเนื้อ ระดดต่อม จะเจรญิเตดิโตขึน้ ต่อมไม่มที่อจะท าหน้าทีผ่ลติ
ฮอรโ์มนต่างๆ จะช่วยสรา้งสารเคม ีท าใหร้่างกายอยูใ่นสภาพสมดุล การท างานของต่อมจะสมัพนัธ์
เกีย่วเนื่องกนั (วฒันา พชัราวนิช.  2535: 36) 
  จะเหน็วา่ วยัรุ่นเป็นวยัทีร่่างกายเจรญิเตดิโตเตม็ที ่เอือ้ต่อการเขา้ไปมสี่วนร่วมในการ
ท างานอาสาสมคัรเพื่อช่วยเหลอืสงัคม 
  1.2.2 พฒันาการดา้นอารมณ์ วยัรุ่นตอนปลายส่วนใหญ่จะแสดงออกในอารมณ์รกั 
ความรูส้กึซาดซึง้ มคีวามสุข มนี ้าใจโอดออ้มอารต่ีอผูอ้ื่น ชอดช่วยเหลอืผูอ้ื่น รกัครอดครวั รกัเพื่อน 
(ประยรูศร ีมณสีร.  2536: 76) รกัชาต ิความเคารพในศาสนา และจงรกัภกัดต่ีอกลุ่ม ซึง่อารมณ์
เหล่านี้ เรยีกวา่ อารมณ์ร่วมรูส้กึ (Sentiments) เป็นอารมณ์ทีเ่กดิร่วมไปกดัความคดิหรอือุดมคต ิ
อารมณ์ร่วมรูส้กึดา้นความเคารพนดัถอื ความรกัในความงดงาม ความเมตตา และความอ่อนไหวต่อ
ความรูส้กึของคนอื่น จะเริม่พฒันาขึน้ในช่วงหลงัของวยัรุ่น และความรุนแรงของอารมณ์นี้พฒันา
สงูสุดก่อนเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ (ประณต เคา้ฉิม.  2549: 128-130) 
  ดงันัน้ วยัรุ่นจงึเป็นวยัทีม่กีารพฒันาอารมณ์ร่วมรูส้กึอยา่งรวดเรว็ มคีวามรูส้กึเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม อยากช่วยเหลอืและพฒันาสงัคมใหด้ขี ึน้ 
  1.2.3 พฒันาการทางสงัคม ทศันคตแิละพฤตกิรรมทางสงัคมของวยัรุ่นทีเ่ด่นชดั ไดแ้ก่ 
การช่วยเหลอืผูอ้ื่น ประสดการณ์ในกลุ่มเพื่อนในวยัเดก็ตอนปลายสอนใหรู้ว้า่ ถ้าตอ้งการเป็นที่
ยอมรดัของสมาชกิในกลุ่มเพื่อน จะตอ้งช่วยเหลอืกลุ่ม นอกจากนี้ เดก็ตอนปลายยงัเรยีนรูใ้น
โรงเรยีนดว้ยวา่ สงัคมคาดหวงัใหเ้ขาใหค้วามช่วยเหลอืคนอื่นๆ เชน่ การช่วยเหลอืงานเลก็ๆ น้อยๆ
ของหอ้งเรยีน การเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆเพื่อหาเงนิส าหรดัการกุศล ในชัน้เรยีนโดยเฉพาะวชิาสงัคม
ศกึษาจะเน้นในเรื่องการดรกิารคนอื่นๆ ดงันัน้ วยัรุ่นส่วนมากจะท าสิง่ต่างๆ เพื่อคนอื่นมากขึน้  
ผลของการเปลีย่นทศันคตเิช่นนี้ ท าใหว้ยัรุ่นมคีวามกระตอืรอืรน้ที่จะสนใจในกจิธรุะของคนอื่นมาก
ขึน้ ตอ้งการช่วยคนอื่นๆ แกไ้ขปญัหา สาเหตุทีส่ าคญัของความพงึพอใจในการไดช้่วยเหลอืผูอ้ื่น คอื  
การไดป้ลดปล่อยทางอารมณ์ ท าใหว้ยัรุ่นมคีวามเชื่อมัน่มากขึน้และเกดิความรูส้กึเหน็ความส าคญั
ของตนเองในเวลาต่อมา (ประณต เคา้ฉิม.  2549: 194) นอกจากนี้วยัรุ่นยงัมแีนวโน้มในการให้
ความสนใจเขา้ร่วมในองคก์ารทีด่ าเนนิกจิกรรมต่างๆ เฉพาะเรื่อง การเขา้เป็นสมาชกิในชมรมหรอื
องคก์ารทีต่นปรารถนา พฒันาการดา้นดทดาทในสงัคม เป็นดทดาททีซ่ดัซอ้น วยัรุ่นจะตอ้งปรดัตวั
ใหเ้หมาะสมกดัดทดาทของตน ดงันัน้ ในช่วงนี้วยัรุ่นจงึตอ้งแสวงหาแนวทางทีจ่ะท าตนใหเ้ป็นผูใ้หญ่ 
เนื่องจากการเจรญิเตดิโตทางกายเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กดิความมัน่ใจในตน จงึท าใหว้ยัรุ่นมกีาร
รวมกลุ่มเพื่อน และการเขา้กลุ่มนี้จะท าใหเ้กดิกระดวนการปรดั และเปรยีดเทยีดทางสงัคมระหวา่ง
สมาชกิ นดัวา่เป็นการสนองตอดความตอ้งการทางสงัคมอกีดว้ย (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 
2545: 162-171) 
  จะเหน็วา่ กลุ่มเพื่อนมอีทิธพิลต่อวยัรุ่นเป็นอยา่งมาก จงึท าใหว้ยัรุ่นมกีารรวมกลุ่มกนั 
และการเขา้กลุ่มนี้จะท าใหว้ยัรุ่นเป็นทีย่อมรดั เหน็คุณค่าในตนเอง มคีวามอดอุ่นมัน่คงทางอารมณ์ 
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มโีอกาสในการพฒันาทกัษะทางสงัคม สอนใหรู้จ้กัวธิอียูร่่วมกดัคนอื่นๆ รูจ้กัรดัฟงัและอดกลัน้ต่อ
ทศันะของคนอื่น 
  1.2.4 พฒันาการทางสตปิญัญา เพยีเจต ์(Piaget) กล่าววา่ วยัรุ่นเป็นวยัทีส่มองพฒันา
เตม็ที ่และเริม่ทีจ่ะแสดงดทดาทของผูใ้หญ่ วยัรุ่นเริม่สลดัทิง้ปมดอ้ยในวยัเดก็และการอยูใ่ตอ้ านาจ
ผูใ้หญ่ เริม่เหน็ตวัเองเท่าเทยีมกดัผูใ้หญ่ การทีว่ยัรุ่นตอ้งการเป็นผูใ้หญ่ เขาจงึตอ้งการทีจ่ะเขา้ไปอยู่
ในโครงสรา้งทางสงัคมของผูใ้หญ่ ส่วนหนึ่งทีจ่ะท าไดก้โ็ดยการเขา้ไปมสี่วนร่วมในดา้นความคดิเหน็
และอุดมการณ์ของสงัคมผูใ้หญ่ ยิง่ไปกวา่นัน้ ความสามารถที่จะแยกความเป็นไปไดอ้อกจากความ
จรงิ ท าใหว้ยัรุ่นเขา้ใจโลกของผูใ้หญ่ทีเ่ป็นอยู่ และทีอ่าจจะเป็นไปได ้โดยเฉพาะในเรื่องอุดมคต ิ
ความสามารถของวยัรุ่นทีจ่ะเขา้ใจสิง่ทีเ่ป็นอยูก่ดัสิง่ทีอ่าจจะเป็นได ้ท าใหว้ยัรุ่นเป็นพวกต่อตา้นเพื่อ
อุดมการณ์ วยัรุ่นเปรยีดเทยีดความเป็นไปไดก้ดัความเป็นจรงิ เขาอาจพดวา่ความเป็นจรงิไม่เป็นไป
ตามอุดมคต ิท าใหก้ลายเป็นคนชอดวพิากษ์ วจิารณ์สิง่ต่างๆ วยัรุ่นดางคนจะพฒันาความตอ้งการ
ช่วยเหลอืเพื่อนมนุษย ์และมคีวามตอ้งการทีจ่ะเปลีย่นแปลงโลกใหด้ขี ึน้ (ประณต เคา้ฉิม.  2549: 
222, 227) 
  ดงันัน้ วยัรุ่นจงึเป็นวยัทีม่พีลงัความคดิ พลงัสรา้งสรรค ์มอุีดมการณ์ทีเ่ขม้แขง็ และ
พยายามเขา้ไปมสี่วนร่วมในการช่วยเหลอืในรปูแดดต่างๆ เพื่อพฒันาสงัคมใหด้ขี ึน้ การท า
พฤตกิรรมอาสา จงึเป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ะช่วยใหว้ยัรุ่นเขา้ใจตนเอง สงัคม และสภาพแวดลอ้ม ความ
เขา้ใจดงักล่าว ช่วยใหว้ยัรุ่นเขา้ใจในดทดาทหน้าทีข่องตนในฐานะทีเ่ป็นดุคคลหนึ่งในสงัคม โดย
ยดึถอืประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน 
 1.3 ความหมายของพฤติกรรมอาสา 
  จากการสดืคน้ขอ้มลูพฤตกิรรมอาสา (Volunteer behaviors) จากฐานขอ้มลู
มหาวทิยาลยัจ านวน 24 แห่ง (ThaiLis) และงานวจิยั นอกเหนือจากการใชค้ าวา่ พฤตกิรรมอาสาใน
การสดืคน้แลว้ ผูว้จิยัพดวา่มคี าอื่นๆ อกี ไดแ้ก่ การอาสาสมคัร (Volunteerism) จติอาสา 
(Volunteer mind) จติสาธารณะ (Public mind) พฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคม (Prosocial behavior) จาก
ค าทัง้หมดทีก่ล่าวมานี้ เป็นกลุ่มของพฤตกิรรมการช่วยเหลอืทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการสนดัสนุนกนั
ระหวา่งดุคคล แต่พฤตกิรรมอาสา มคีวามแตกต่างกดัการช่วยเหลอืสงัคมประเภทอื่นๆ โดยมคีวาม
เป็นทางการมากกวา่ (Formal Volunteering) ส่วนใหญ่อยูภ่ายใตก้ารด าเนินการขององคก์ารดา้น
อาสา ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการท ากจิกรรม มกีารวางแผนก่อนที่จะเขา้ร่วมท ากจิกรรม โดยใช้
วจิารณญาณในการไตร่ตรองถงึผลดผีลเสยีของการเขา้รว่มเป็นอยา่งด ีกระดวนการตดัสนิใจ
ดงักล่าว จงึท าใหม้คีวามแตกต่างจากกระดวนการช่วยเหลอืผูอ้ื่นในเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึง่เกดิขึน้
อยา่งรวดเรว็ มเีวลาใหค้ดิน้อยในการช่วยเหลอื (Informal Volunteering) ดงันัน้ พลงัของการท า
พฤตกิรรมอาสา จงึมแีดดแผนและใหป้ระโยชน์กดัสงัคมภาพรวมไดม้ากกวา่ (อนุ เจรญิวงศร์ะยดั.  
2552: 18-19; อา้งองิจาก Penner.  2002; 2004) 
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  เมื่อพจิารณาความหมายของพฤตกิรรมอาสา นกัการศกึษาต่างใหค้วามหมาย
สอดคลอ้งกนัวา่ พฤตกิรรมอาสา หมายถึง การทีดุ่คคลอุทศิก าลงักาย ก าลงัใจ เวลา สตปิญัญา และ
เงนิทองในการเขา้ร่วมท ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมไิดค้าดหวงัผลตอดแทนเป็นเงนิ 
(นนัทรตัน์ ปรวิตัธิรรม.  2553: 26; กฤตยา ทพัวงษ์.  2552: 6; คมนา วชัรธานินท.์  2546: 11; เอก
สทิธิ ์พสิฐิพจมาน; และวรเวศม ์สุวรรณระดา.  2551: 41; ศนูยค์ุณธรรม.  2548: 41; ณฐัณชิากร ศรี
ดรดิรูณ์. 2550: 22; เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ.์  2543: 17; Bartal-D. 1976: 3-5; สมพร เทพสทิธา.  
2543: 14; สุกานดา นิ่มทองค า.  2535: 23; วนัด ีละอองทพิรส.  2540: 26) กระท าดว้ยความสมคัร
ใจ ไม่ใช่เพราะถูกดงัคดัหรอืเพราะเป็นหน้าที ่(ราชดณัฑติยสถาน.  2542: 1370; สมพร เทพสทิธา. 
2543: 14; ศนูยค์ุณธรรม. 2548: 41;  ศุภรตัน์ รตันมุขย.์  2544: 33-37; อา้งองิจาก Susan & 
Katerines.  2003; Cnaan; Handy; & Wadsworth. 1996; Bartal-D. 1976: 3-5) น าประโยชน์มาสู่
ผูท้ าพฤตกิรรมอาสาและกลุ่มดุคคลทีส่าม ซึง่กลุ่มดุคคลทีส่ามนี้ไม่รวมดุคคลในครอดครวั เพื่อน 
และเพื่อนดา้น (Warburton; & et al.  2001: 594; Law; & Shrek. 2008: 6; Cnaan; Handy; &  
Wadsworth. 1996) อกีทัง้ยงัไดร้ดัความสุขใจเมื่อท าความด ี(นนัทรตัน์ ปรวิตัธิรรม.  2553: 26;  
สมพร เทพสทิธา.  2543: 14; ศนูยค์ุณธรรม.  2548: 41) และเป็นพฤตกิรรมทีก่ระท าไปดว้ยความ
ตัง้ใจ มกีารวางแผนทีจ่ะอาสาช่วยเหลอืภายใตก้ารจดัการขององคก์ร แต่ไมร่วมการช่วยเหลอืใน
เหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีต่อ้งการความช่วยเหลอือยา่งเร่งด่วน อนัส่งผลใหดุ้คคล
ตอ้งช่วยเหลอืผูอ้ื่น โดยมไิดต้ัง้ใจหรอืวางแผนทีจ่ะช่วยเหลอืมาก่อน (กฤตยา ทพัวงษ.์  2552: 6; 
ปรญิญา ฤกษ์อรณุ.  2548: 30; และ อนุ เจรญิวงศร์ะยดั.  2552: 20) 
  จากความหมายของพฤตกิรรมอาสาทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ พฤตกิรรมอาสา
หมายถงึ การทีดุ่คคลอุทศิก าลงักาย ก าลงัใจ เวลา สตปิญัญา สิง่ของ และเงนิทองในการเขา้ร่วมท า
กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่หวงัผลตอดแทนในรปูสนิจา้งรางวลัเป็นส าคญั กระท า
ดว้ยความสมคัรใจ ไม่ใช่เพราะถูกดงัคดัหรอืเพราะเป็นหน้าที่ น าประโยชน์มาสูผู่ท้ าพฤตกิรรมอาสา
และกลุ่มดุคคลทีส่าม ซึง่กลุ่มดุคคลทีส่ามนี้ไม่รวมดุคคลในครอดครวั เพื่อน และเพื่อนดา้น อกีทัง้ยงั
ไดร้ดัความสุขใจเมื่อท าความด ีและเป็นพฤตกิรรมทีก่ระท าไปดว้ยความตัง้ใจ มกีารวางแผนทีจ่ะ
อาสาช่วยเหลอืภายใตก้ารจดัการขององคก์ร แต่ไม่รวมการช่วยเหลอืในเหตุการณ์เฉพาะหน้า อนั
ส่งผลใหดุ้คคลตอ้งช่วยเหลอืผูอ้ื่นโดยมไิดต้ัง้ใจ หรอืวางแผนทีจ่ะช่วยเหลอืมาก่อน 
  ทัง้นี้ ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปรมิาณความมากน้อย และประเภทของพฤตกิรรม
อาสาทีท่ าในนสิติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เนื่องจากทาง
มหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามส าคญักดัการท าพฤตกิรรมนี้ โดยไดด้รรจุไวใ้นแผนยทุธศาสตรห์ลกัในดา้น
การพฒันาและเสรมิสรา้งปญัญาของนิสติ ซึง่มเีป้าประสงคห์นึ่งคอื เพื่อผลติดณัฑติทีม่คุีณธรรมและ
มอีตัลกัษณ์ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด นอกจากนี้ ทางมหาวทิยาลยัไดม้หีลกัการทีมุ่ง่หมายให้
กจิกรรมนสิติเสรมิสรา้งกระดวนการคดิ เพิม่ประสดการณ์การเรยีนรู ้พฒันาจรยิธรรม คุณธรรม 
ดุคลกิภาพ ความมวีนิยั และจติส านึกธารณะ โดยสนดัสนุนการมสี่วนร่วมในกจิกรรม ทัง้ดา้นกฬีา 
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ศลิปวฒันธรรม วชิาการ และการด าเพญ็สาธารณประโยชน์ (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  2550: 
9) แต่การทีน่ิสติจะจดการศกึษาระดดัปรญิญาตรไีดน้ัน้ นิสติจะตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมตามหลกัสตูรที่
มหาวทิยาลยัก าหนดรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกวา่ 8 กจิกรรม ไดแ้ก่ 
 

ตาราง 1 กจิกรรมตามหลกัสตูรทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
 

กลุ่มกจิกรรม ประเภทกจิกรรม หมายเหตุ 
ดงัคดั เลอืก 

1.กจิกรรมมหาวทิยาลยั/คณะ 3 2 กจิกรรมดงัคดั คอื กจิกรรมงานวนั
ปฐมนิเทศ, วนัไหวค้ร,ู ค่ายพฒันานิสติของ
มหาวทิยาลยั 
กจิกรรมเลอืก คอื กจิกรรมทีจ่ดัโดย
มหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานภายใน
มหาวทิยาลยั เช่น วนัสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ, วนัพระราชทานปรญิญา
ดตัร, วนัสถาปนามหาวทิยาลยั, วนั
สถาปนาคณะ ฯลฯ 

2.กจิกรรมพฒันาดุคลกิภาพ  2 คอื กจิกรรมพฒันาดุคลกิภาพ/จรยิธรรม/
ศลิปวฒันธรรม/ ศาสนา/ สง่เสรมิส านึก
ความเป็นไทย/ โครงการสง่เสรมิความรู้
เรื่องโรคเอดส/์โครงการสง่เสรมิความรูเ้รื่อง
สิง่เสพตดิ, การดรจิาคโลหติและกจิกรรม
เพิม่พนูความรู ้ฯลฯ ทีจ่ดัโดยมหาวทิยาลยั
หรอืหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

3.กจิกรรมจดัโดยองคก์รนิสติ
หรอืองคก์รภายนอก 

 1 คอื กจิกรรมทีจ่ดัโดยองคก์รนสิติ (องคก์าร
นิสติ สภานิสติ สโมสรนิสติ และชมรม
ต่างๆ) หรอืองคก์รภายนอกทีน่ิสติไดไ้ป
เขา้ร่วมกจิกรรมมา 

รวม 3 5 รวมทัง้สิน้ไมน้่อยกวา่ 8 กจิกรรม 
 
ทีม่า: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. (2555).  คู่มอือาจารยท์ีป่รกึษาและอาจารยผ์ูส้อน.  หน้า 9. 
 
 การเขา้ร่วมท ากจิกรรมตามหลกัสตูรนี้ จงึไมส่ามารถตรวจสอดไดว้า่นิสติกระท าดว้ยความ
สมคัรใจหรอืท าเพื่อตอ้งการตราประทดั และนิสติทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมเหล่านี้เท่าเทยีมกนัหมด 
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ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดใ้หน้ิยามเพิม่เตมิเกีย่วกดัการท ากจิกรรมอาสาทีจ่ดัโดยมหาวทิยาลยัหรอืนสิติวา่ 
ตอ้งไม่เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในวชิาใดๆ และเป็นกจิกรรมทีท่ าเพิม่จาก 8 กจิกรรมทีม่หาวทิยาลยั
ไดก้ าหนดไวต้ามหลกัสตูร 
 1.4 ความส าคญั ประโยชน์ของการท าพฤติกรรมอาสา 
  การทีดุ่คคลมพีฤตกิรรมอาสา รูจ้กัการให ้ดุคคลนัน้กจ็ะไดร้ดัดว้ยในเวลาเดยีวกนั 
หนึ่งในสิง่ทีเ่ราไดร้ดัคอื ความสุข ยิง่การใหน้ัน้เตม็ไปดว้ยความปรารถนาด ีความสุขและความ
ภาคภมูใิจกย็ิง่ทดัทว ีท าใหช้วีติมพีลงัในการสรา้งสรรคส์ิง่ดีๆ  ใหก้ดัสงัคมอกีดว้ย และศุภรตัน์  
รตันมุขย ์(2554: 6-7) กล่าววา่ การทีดุ่คคลมพีฤตกิรรมอาสานัน้ เป็นสิง่ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ทัง้ต่อ
ตนเองและสงัคมส่วนรวม ขณะเดยีวกนั มงีานวจิยัหลายฉดดัทีไ่ดท้ าการศกึษาถงึประโยชน์ของการ
ท าพฤตกิรรมอาสา โดยพดวา่ใหป้ระโยชน์ดงันี้ 
  1.4.1 ประโยชน์ทางดา้นจติใจ การท าพฤตกิรรมอาสาจะท าใหม้สีุขภาพจติทีด่ ี

(University of Michigan; citing Smith. 1999) ความเครยีดและภาวะซมึเศรา้ลดลง (Debbie.  
2009: 388) ท าใหผู้ท้ ีม่พีฤตกิรรมอาสาเกดิความพงึพอใจในชวีติมากขึน้ (Buchanan; & Bardi.  
2010: 235) มกีารรดัรูค้วามสามารถของตนและรูส้กึวา่ตนมคีุณค่า โดยเฉพาะในผูส้งูอายทุีท่ า
พฤตกิรรมอาสา ซึง่ขอ้มลูจากสถาดนัวจิยัเกีย่วกดัการท าพฤตกิรรมอาสา พดวา่ ส าหรดัผูส้งูอาย ุ
การท าพฤตกิรรมนี้เป็นการท าตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ก่อใหเ้กดิความภาคภมูใิจในตนเอง ช่วยผ่อน
คลายความเครยีด (Onyx; & Warbuton.  2003: 65) นอกจากนี้ การท าพฤตกิรรมอาสายงัช่วยให้
ชวีติมคีวามผาสุกมากขึน้ดว้ย (Thoits; & Hewitt.  2001: 126 ; Howell; et al.  2003: 142; 
Pilliavin; & Siegl.  2007: 450; Borgonovi.  2008: 2321) 
  1.4.2 ประโยชน์ทางดา้นร่างกาย ไดม้งีานวจิยัหลายฉดดัทีศ่กึษาเกีย่วกดัประโยชน์ 
ดา้นสุขภาพจากการท าพฤตกิรรมอาสา พดวา่ ผูท้ ีท่ าพฤตกิรรมอาสาเพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่นจะมสีุขภาพ
ร่างกายทีด่ ี(Thosits; &  Hewitt.  2001) อายุยนืยาว (National & Community Service. 2007: 2;
อา้งองิจาก Sabin. 1993 ; Ragers.  1996; Musick; et al. 1999) และช่วยลดอตัราการเสยีชวีติ
(Konrath; et al.  2012: 87) มากกวา่ผูท้ ีไ่ม่กระท าพฤตกิรรมอาสา และนกัวจิยัหลายท่านไดค้น้พด
วา่ การท าพฤตกิรรมอาสาเป็นการรกัษาผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัหรอืปว่ยอาการหนกัอกีทางหนึ่ง 
นอกเหนือจากการรกัษาทางการแพทย ์(Arnstein; et al.  2002: 94; Sullivan; & Sullivan. 1997: 
abstract) 
  1.4.3 ประโยชน์ทางดา้นสงัคม การท าพฤตกิรรมอาสาจะช่วยเพิม่ทกัษะดา้น
ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมใหด้ขี ึน้ และท าใหม้เีครอืขา่ยทางสงัคมเพิม่ขึน้  เชน่ ในวยัรุ่น ท าใหไ้ดเ้รยีนรู้
การใหค้วามเคารพและเขา้ใจผูอ้ื่น กล่าวคอื การมพีฤตกิรรมอาสา ท าใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กีย่วกดั
ปญัหาทีแ่ต่ละคนประสดซึง่อาจแตกต่างกนัออกไป รวมถงึอารมณ์ความรูส้กึ ความคดิเหน็ และ
ทศันคต ิสิง่นี้ยอ่มก่อใหเ้กดิความเขา้ใจในความแตกต่างกนัของเพื่อนมนุษย ์(ศุภรตัน์ รตันมุขย.์ 
2551: 8-9) รวมทัง้กระตุน้พฒันาการดา้นการเขา้ใจสงัคมและพฤตกิรรมทางสงัคม ดุคลกิภาพก็
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พฒันาขึน้ เริม่มกีารวางแผนชวีติ และยอมรดัดทดาททางสงัคม (ประณต เคา้ฉิม.  2549: 227) 
ส าหรดัผูใ้หญ่ทีเ่คยมคีวามเชื่อทางลดต่อวยัรุ่น โดยมองวา่วยัรุ่นมกัจะท าสิง่ต่างๆ ตามใจตนเอง ไม่
เชื่อฟงัผูใ้หญ่ แต่เมื่อวยัรุ่นไดแ้สดงใหเ้หน็ในอกีมมุมองหนึ่ง นัน่คอื การท าพฤตกิรรมอาสา ท าให้
ความคดิของผูใ้หญ่เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ ีและสง่ผลใหเ้กดิความร่วมมอืของคนต่างวยัในการ
ท างานเพื่อไปใหถ้งึเป้าหมายทีว่างไวร้่วมกนั ส่วนในดุคคลทีม่แีนวโน้มของการท าพฤตกิรรมต่อตา้น
สงัคม  การท าพฤตกิรรมอาสา จะท าใหดุ้คคลเหล่านี้ด าเนินชวีติไปในแนวทางทีถู่กทีค่วร และช่วย
ลดแนวโน้มการเกดิพฤตกิรรมทีไ่ม่ด ีเช่น การตดิแอลกอฮอล ์ดุหรี ่การตัง้ครรภก์่อนวยัอนัควร และ
การท ารา้ยผูอ้ื่น (Latham, Molly.  n.d.) เมื่อวยัรุ่นเตดิโตขึน้กจ็ะเป็นผูใ้หญ่ทีด่มีคีณุธรรม ทีส่ าคญั
การท าพฤตกิรรมอาสายงัมปีระโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาตใินแง่ของการมชีวีติทีป่ลอดภยั 
เนื่องจากทุกคนร่วมใจกนัช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั โดยไมห่วงัผลตอดแทน ส่งผลใหส้งัคมเขม้แขง็ 
ชวีติมคีวามมัน่คงมากขึน้ (กรรณิกา มาโน.2553: 7; อา้งองิจาก คู่มอืจติอาสา Give and Volunteer 
Guide) 
  1.4.4 ประโยชน์ทางดา้นกระดวนการคดิ การท าพฤตกิรรมอาสา ท าใหพ้ฒันา
สตปิญัญา ฝึกความคดิและการตดัสนิใจ (วลัภา เทพหสัดนิ.  2530: 130-132) ช่วยใหไ้ดเ้รยีนรู้
ประสดการณ์ใหม่ๆ  น าทกัษะเดมิทีม่อียูม่าใช ้โดยน าขอ้มลูใหม่มารวมกดัประสดการณ์เดมิ อนัเป็น
การเพิม่ศกัยภาพใหก้ดัตนเองมากขึน้ และเป็นพืน้ฐานของการพฒันาความรู ้ท าใหค้น้พดความ 
สามารถทีซ่่อนอยู ่พฒันาภาวะความเป็นผูน้ าใหก้ดัตนเอง โดยเฉพาะในวยัรุ่นทีต่อ้งตดัสนิใจท า
กจิกรรมทีต่นรดัผดิชอดอยู ่จะท าใหไ้ดใ้ชท้กัษะการคดิทีซ่ดัซอ้นในการแกป้ญัหา (University of  
Michigan: online; citing Diane Hedin.  1989) รวมถงึการไดรู้จ้กัวางแผน ก าหนดวธิกีาร และ
ขัน้ตอนการท างาน (พทัยา สายห.ู  2529: 235) 
  1.4.5 ประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกจิทีส่งัคมไดร้ดัจากการปฏดิตักิจิกรรมอาสา คอื การ
ลดภาระงดประมาณค่าใชจ้่ายในการจา้งดุคลากรเขา้มาท างานในหน้าทีน่ัน้ๆ ดงัเช่น จากการส ารวจ
จ านวนเยาวชนอาสาสมคัรในประเทศสหรฐัอเมรกิาในปี 1995 พดวา่ มเียาวชนอาสาสมคัรถงึ 13.3 
ลา้นคนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 60 ของจ านวนประชากรทีเ่ป็นเยาวชน โดยมจี านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์
การช่วยงานอาสาสมคัรต่อคนเท่ากดั 3.5 ชัว่โมง รวมเป็น 2.4 พนัลา้นชัว่โมงในรอด 1 ปี ซึง่
สามารถคดิเป็นมลูค่าทางเศรษฐกจิจากจ านวนเวลาทีใ่ชไ้ปทัง้สิน้เท่ากดั 7.7 พนัลา้นเหรยีญ  
(ศุภรตัน์ รตันมุขย.์  2554: 8; อา้งองิจาก Hamilton; & Hussain. n.d. : 4) 
  จากทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ ท าใหเ้หน็ถงึความส าคญั และประโยชน์ของการท าพฤตกิรรม
อาสานัน้ มไิดก้่อใหเ้กดิประโยชน์เฉพาะแต่กดัสงัคมส่วนรวมหรอืผูร้ดัเท่านัน้ การท าพฤตกิรรม
อาสายงัก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูใ้หอ้กีดว้ย 
 1.5 พฤติกรรมอาสาในวยัรุ่น 
  ปจัจุดนัประเทศต่างๆ พยายามส่งเสรมิใหม้กีารท ากจิกรรมอาสามากขึน้ โดยเฉพาะ
ในวยัรุ่น ซึง่เป็นวยัทีม่พีลงัแฝงในตวัมากมายและพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ในชวีติ มคีวามสนใจ
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สิง่แวดลอ้มและอยากมปีระสดการณ์แปลกใหม่ทีท่า้ทายความสามารถ จงึสมควรส่งเสรมิใหเ้รยีนรูใ้น
สิง่ทีด่ ีเหมาะสมและเพิม่ความสามารถในทุกๆ ดา้นไปพรอ้มกนั การท ากจิกรรมอาสาในวยัรุ่นนัน้มี
ความแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ ซึง่มคีวามหลากหลายไปตามความต้องการของสงัคม แดดแผน
ของการท ากจิกรรมอาสาและดรรทดัฐานทางวฒันธรรม ฟรานาแกนและคณะ (Flanagan; et al. 
1999) ไดร้ายงานวา่ อาสาสมคัรวยัรุ่นจากประเทศในแถดยโุรปตะวนัออก ยโุรปกลางและวยัรุ่นจาก
ออสเตรเลยีส่วนใหญ่ชอดเขา้ร่วมงานอาสาสมคัรในโครงการปกป้องสิง่แวดลอ้ม ส่วนอาสาสมคัร
วยัรุ่นในสาธารณรฐัเชก็และออสเตรเลยี มกัจะท าอาสาสมคัรในงานดดัเพลงิและช่วยชวีติคนอื่น ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา วยัรุ่นจะเขา้ร่วมท างานในกจิกรรมระดมทุน ส่วนผูท้ ีท่ างานอาสาสมคัรเป็น
ประจ ากจ็ะเป็นครสูอนพเิศษใหแ้ก่เดก็ๆ 
  ส าหรดัประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแห่งชาต ิ  
ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2551: 1-10) ได้
จดัท าท าเนียดอาสาสมคัรประเภทต่างๆ ของส่วนราชการและเอกชน พดวา่ อาสาสมคัรส่วนใหญ่
ท างานอาสาสมคัร ดา้นส่งเสรมิความมัน่คงของชาตแิละด าเพญ็ประโยชน์เพื่อสงัคมมากทีสุ่ด 
รองลงมา คอื ดา้นสิง่แวดลอ้ม และการช่วยเหลอืในการป้องกนั ดรรเทาสาธารณภยั 
  กฤตยา ทพัวงษ์ (2552: 9) ไดแ้ด่งประเภทของกจิกรรมอาสาตามทีน่ิสตินกัศกึษาจะ
สามารถท ากจิกรรมไดเ้ป็น 6 ประเภท คอื 
  1) กจิกรรมเกีย่วกดัการเมอืง เช่น การเขา้ร่วมเป็นอาสารณรงคก์ารหาเสยีงเลอืกตัง้
ภายในมหาวทิยาลยั และเขา้ร่วมเป็นอาสารณรงคก์ารหาเสยีงเลอืกตัง้ภายนอกมหาวทิยาลยั เป็น
ตน้ 
  2) กจิกรรมเกีย่วกดัการศกึษา เช่น เขา้ร่วมกจิกรรมอาสาตวิหนงัสอืใหรุ้่นน้อง เขา้
ร่วมอาสาสอนหนงัสอืเดก็ และเขา้ร่วมอาสาสอนหนงัสอืคนพกิาร เป็นตน้ 
  3) กจิกรรมเกีย่วกดัสิง่แวดลอ้ม เช่น เขา้ร่วมอาสาท าความสะอาดดรเิวณ
มหาวทิยาลยั เขา้ร่วมอาสารณรงคภ์าวะโลกรอ้น เขา้ร่วมอาสารณรงคก์ารทิง้ขยะใหล้งถงั เขา้ร่วม
อาสารณรงคก์ารประหยดัน ้า เขา้ร่วมอาสารณรงคก์ารรกัษาแม่น ้าล าคลอง เขา้ร่วมอาสารณรงคก์าร
ประหยดัน ้ามนัเชือ้เพลงิ และเขา้ร่วมอาสาปลกูปา่ เป็นตน้ 
  4) กจิกรรมเกีย่วกดัโรงพยาดาล หรอืสุขภาพอื่นๆ เช่น เขา้ร่วมอาสาใหค้วามรูเ้รื่อง
เอดส ์เขา้ร่วมอาสาใหค้วามรูเ้รื่องพษิภยัของดุหรี ่และเขา้ร่วมอาสารณรงคก์ารงดดืม่สุรา เป็นตน้ 
  5) กจิกรรมเกีย่วกดัสงัคม เช่น เขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรรดัดรจิาคสิง่ของ และน าไป
แจกจ่ายแก่ผูด้อ้ยโอกาส หรอืผูป้ระสดภยัต่างๆ เขา้ร่วมเป็นอาสาเพื่อสรา้งสิง่ปลกูสรา้งต่างๆ เขา้
ร่วมอาสาดแูลผูส้งูอาย ุเขา้ร่วมอาสาดแูลคนพกิาร และเขา้ร่วมอาสาดแูลเดก็ เป็นตน้ 
  6) กจิกรรมเกีย่วกดัศาสนา เช่น เขา้ร่วมเป็นอาสาท ากจิกรรมทางศาสนาเนื่องในวนั
ส าคญัต่างๆ เช่น ช่วยงานโรงครวั กวาดลานวดั ท าความสะอาดหอ้งน ้า 
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  นอกจากนี้ ยงัมกีารส ารวจและงานวจิยัทีท่ าการศกึษาเกีย่วกดัการท าพฤตกิรรมอาสา
ในวยัรุ่นทีผ่่านมา ดงัเช่น 
  รายงานการวจิยัของสุรยิเดว ทรปีาต ี(2553: 24) เรื่องคณุภาพวยัรุ่น กรณีศกึษา
นกัเรยีนสายสามญั และสายอาชพีในเขต กทม. ชลดุร ีเชยีงใหม่ นครราชสมีา และสงขลา จ านวน 
3,000 คน โดยอาศยัเครื่องมอืตวัชีว้ดัตน้ทุนชวีติของเยาวชน (Developmental Assets) พดวา่ 2 
อนัดดัแรกของตน้ทุนชวีติทีว่ยัรุ่นประเมนิตนเองมน้ีอยทีสุ่ด ล าดดัที ่1.การเขา้ร่วมกจิกรรมในชมุชน
อยา่งน้อย 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์(รอ้ยละ 28.2)  
  และกระทรวงวฒันธรรมและสถาดนัรามจติต ิ(2548: 1) ไดส้ ารวจทศันคตแิละ
พฤตกิรรมของเดก็และเยาวชนเกีย่วกดัการมสี านึกสาธารณะ ในกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 3,360 คน 
ตัง้แต่ระดดัชัน้ประถมศกึษา มธัยมศกึษา อาชวีศกึษา จนถงึอุดมศกึษา ทัง้หมด 7 ภาค รวม 14 
จงัหวดั ไดแ้ก่ ภาคเหนือตอนดน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการส ารวจพดวา่ มกีลุ่มตวัอยา่งถงึ
รอ้ยละ 60.1 ทีรู่ส้กึสงสารผูป้ระสดภยัแต่กไ็ม่ไดลุ้กขึน้มาช่วยอะไร 
  แต่จากการศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมจติอาสาของเดก็และเยาวชนทีร่ดั
ทุนการศกึษาส านกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์โดยกลุ่มตวัอยา่ง คอื เดก็และเยาวชนทีร่ดัใน
การศกึษาส านกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์จากส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค ระดดัมยัธม
ศกึษาตอนตน้ถงึระดดัอุดมศกึษา จ านวน 352 คน ผลการศกึษาพดวา่ เมื่อพจิารณาในภาพรวมของ
พฤตกิรรมจติอาสา มคี่าเฉลีย่เท่ากดั 3.74  (จากมาตรประมาณค่า 5 ระดดั) แสดงวา่ เดก็และ
เยาวชนทีไ่ดร้ดัทุนการศกึษาส านกังานทรพัยส์นิฯ แสดงพฤตกิรรมจติอาสา อยูใ่นระดดัปฏดิตัด่ิอย
มาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น กลุ่มตวัอยา่งมพีฤตกิรรมจติอาสาดา้นการช่วยเหลอืผูอ้ื่นอยูใ่น
ระดดัปฏดิตัด่ิอยครัง้ มคี่าเฉลีย่เท่ากดั 4.04 ดา้นการเสยีสละต่อสงัคมอยูใ่นระดดัปฏดิตัด่ิอยครัง้ มี
ค่าเฉลีย่เท่ากดั 3.84 การมุ่งมัน่พฒันาสงัคมอยูใ่นระดดัปฏดิตัด่ิอยครัง้ มคี่าเฉลีย่เท่ากดั 3.38 และ
ดา้นจติส านึกสาธารณะอยูใ่นระดดัปฏดิตัด่ิอยครัง้ มคี่าเฉลีย่เท่ากดั 3.66 (นนัทรตัน์ ปรวิตัธิรรม. 
2553: 107) 
  รวมถงึงานวจิยัของ สุดาพรรณ ดนินอก (2552: 79) ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อจติ
อาสาของนิสติระดดัปรญิญาดณัฑติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ านวน 720 คน ผลการวจิยัพดวา่
นิสติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัมจีติอาสาอยูใ่นระดดัปานกลางค่อนขา้งสงู (3.56 จากมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดดั) โดยนิสติส่วนใหญ่ประมาณ รอ้ยละ 63.47 มรีะดดัจติอาสาอยูใ่นระดดัปานกลาง และมี
นิสติรอ้ยละ 35.83 ทีม่รีะดดัจติอาสาในระดดัสงู นอกจากนี้เมื่อวเิคราะหจ์ติอาสาที่แสดงออกในแต่ละ
ดา้นพดวา่ ดา้นความมุ่งมัน่พฒันา อยูใ่นระดดัปานกลาง (3.09) ดา้นการเสยีสละเพื่อสงัคม อยูใ่น
ระดดัสงู (3.76) และดา้นการช่วยเหลอืผูอ้ื่น อยูใ่นระดดัสงู (3.82) 
  กฤตยา ทพัวงษ์ (2551: 54-55) ไดศ้กึษาการท ากจิกรรมอาสาของนิสตินกัศกึษาใน
กรุงเทพมหานคร ผลงานวจิยัพดวา่ มนีิสตินกัศกึษาทีเ่คยท ากจิกรรมอาสาสงูถงึรอ้ยละ 88.3 โดย
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กจิกรรมทีท่ ามากทีสุ่ด 3 อนัดดัแรก คอื กจิกรรมเขา้ร่วมอาสาท าความสะอาดดรเิวณมหาวทิยาลยั 
(รอ้ยละ 57.6) กจิกรรมอาสาตวิหนงัสอืใหเ้พื่อนหรอืรุ่นน้อง (รอ้ยละ 53.0) และกจิกรรมเขา้ร่วมเป็น
อาสาสมคัรรดัดรจิาคสิง่ของแจกจ่ายแก่ผูด้อ้ยโอกาสหรอืผูป้ระสดภยัต่างๆ (รอ้ยละ 51.8) 
ตามล าดดั ส่วนกจิกรรมทีก่ลุ่มตวัอยา่งท าน้อยทีสุ่ด 3 อนัดดัแรก คอื กจิกรรมเขา้ร่วมอาสาดแูลคน
พกิาร (รอ้ยละ 18.0) กจิกรรมเขา้ร่วมอาสาสอนหนงัสอืคนพกิาร (รอ้ยละ 19.3) และกจิกรรมเขา้ร่วม
อาสาดแูลคนชรา (รอ้ยละ 20.8) ตามล าดดั ส าหรดักลุ่มตวัอยา่งทีไ่ม่เคยท ากจิกรรมอาสา มรีอ้ยละ 
11.7 ซึง่ในจ านวนนี้มผีูค้ดิวา่ในอนาคต หากมโีอกาสจะท ากจิกรรมอาสา (รอ้ยละ 51.1) ขณะที ่
รอ้ยละ 48.9 ของผูท้ ีไ่ม่เคยท ากจิกรรมอาสาคดิวา่ ในอนาคตแมม้โีอกาสทีจ่ะท ากจิกรรมอาสากค็ง
ไม่ท า เนื่องจากคดิวา่ตนไม่มเีวลา 
  จากงานวจิยัขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็วา่ การท าพฤตกิรรมอาสาในวยัรุ่นมคีวาม
หลากหลาย มากน้อยแตกต่างกนัไป จงึท าใหผู้ว้จิยัเกดิความสนใจทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมอาสาใน
วยัรุ่น โดยมุ่งเน้นศกึษาในกลุ่มวยัรุ่นตอนปลาย เพราะกลุ่มวยัรุ่นตอนปลายนัน้ เป็นวยัทีม่พีลงัแฝง
ในตวัมากมาย เริม่และพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ในชวีติ มกีารเตรยีมตวัเพื่อการเป็นพลเมอืงด ีเริม่
มดีทดาท หน้าทีแ่ละความรดัผดิชอดต่อสงัคม 
 1.6 การวดัพฤติกรรมอาสา 
  กฤตยา ทพัวงษ์ (2552: 34) ไดท้ าการวดัพฤตกิรรมอาสา โดยใชต้วัด่งชีจ้ากการ
ปฏดิตักิจิกรรมอาสาของนิสตินกัศกึษาในช่วงระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา จ านวน 1 ขอ้ใหญ่ (24 ขอ้
ยอ่ย) โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ เคย ให ้1 คะแนน ส่วนไม่เคยให ้0 คะแนน 
  คมนา วชัรธานินท ์(2546: 73) ไดท้ าการวดัพฤตกิรรมอาสาสมคัร โดยใหผู้ต้อด
รายงานต าแหน่งหน้าทีอ่าสาในชมรม/ สมาคม/ โครงการทีต่นสงักดัอยู ่ดว้ยวธิมีาตรประเมนิ 4 
หน่วยประกอด จากประธาน กรรมการ สมาชกิ และไมไ่ดเ้ป็นอาสาเลย ซึง่จะไดค้ะแนนจาก 4, 3, 
2,1 ตามล าดดั และใหผู้ต้อดรายงานจ านวนวนัทีต่นด ารงต าแหน่งและท างานอาสาตัง้แต่วนัแรก
จนถงึวนัปจัจุดนัทีท่ างานอาสานี้ และใหค้ะแนนปรมิาณความถี่ของการเขา้ร่วมประชุม ดว้ยวธิมีาตร
ประเมนิ 5 หน่วยประกอด จาก “ทุกครัง้” ถงึ “ไม่เคยเลย” โดยจะไดค้ะแนนจาก 40, 30, 20,10 และ 
1 ตามล าดดั ซึง่ถ้าผูต้อดมกีารท ากจิกรรมอาสาในปจัจุดนัมากกวา่ 1 ชมรม/ สมาคม/ โครงการ จะ
ใหผู้ต้อดรายงานโครงการอาสาอื่นๆดว้ย โดยคดิคะแนนพฤตกิรรมอาสา ดงันี้ 
   โครงการที ่1 (ต าแหน่งหน้าทีป่จัจุดนัคณูกดัจ านวนวนัของการด ารงต าแหน่งนัน้ 
คณูกดัปรมิาณความถี่ของการเขา้ร่วมกจิกรรรมนัน้) ดวกดว้ยโครงการที ่2 ถ้าม ี(ต าแหน่งหน้าที่
ปจัจุดนัคณูกดัจ านวนวนัของการด ารงต าแหน่งนัน้ คณูกดัปรมิาณความถี่ของการเขา้ร่วมกจิกรรม
นัน้) ดวกดว้ยโครงการอื่น  
   ถ้ามผีูท้ ีไ่ดค้ะแนนสงู แสดงวา่ ผูต้อดมพีฤตกิรรมอาสาในปจัจุดนัมาก ส าหรดัผูท้ ี่
ไดค้ะแนนต ่า แสดงวา่ ผูต้อดมพีฤตกิรรมอาสาในปจัจุดนัน้อย 
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  นนัทรตัน์ ปรวิตัธิรรม (2553: 65-68) ไดท้ าการวดัพฤตกิรรมจติอาสา ซึง่แด่งออกเป็น 
4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการช่วยเหลอืผูอ้ื่น ดา้นการเสยีสละต่อสงัคม ดา้นการมุง่มัน่พฒันาสงัคม ดา้น
จติส านึกสาธารณะ จ านวนทัง้หมด 37 ขอ้ โดยใชค้ าถามเชงิประเมนิค่า (Rating Scale) ม ี5 ระดดั 
คอื ปฏดิตัสิม ่าเสมอ ปฏดิตัด่ิอยครัง้ ปฏดิตัดิางครัง้ ปฏดิตัน้ิอยครัง้ ปฏดิตัน้ิอยทีสุ่ด ส าหรดัเกณฑ์
การใหค้ะแนน จะใหค้ะแนนจาก 5, 4, 3, 2, และ 1 จากปฏดิตัสิม ่าเสมอ ปฏดิตัด่ิอยครัง้ ปฏดิตัิ
ดางครัง้ ปฏดิตัน้ิอยครัง้ และปฏดิตัน้ิอยทีสุ่ด ตามล าดดั 
  อนุ  เจรญิวงศร์ะยดั (2552: 78-79) ไดท้ าการวดัการอาสาสมคัรอยา่งย ัง่ยนื ซึง่
พฤตกิรรมดงักล่าว ประกอดดว้ย 1. ความถี่ในการเขา้ร่วมกจิกรรม ใน 3 ขัน้ตอนหลกั คอื  
1.1 ข ัน้การวางแผนและการเตรยีมการ 1.2 ข ัน้ด าเนินงาน 1.3 ข ัน้การประเมนิผลและการประชุม
สรุปผลการด าเนินงานทัง้โครงการ  โดยแดดวดัมลีกัษณะเป็นประโยคค าถามจ านวน 9 ขอ้ ลกัษณะ
เป็นมาตรประเมนิค่า 4 ระดดั จากไดร้ดัมอดหมายและเขา้ร่วมทุกครัง้ ไดร้ดัมอดหมายแต่เขา้ร่วม
ไม่ครดทุกครัง้ ไดร้ดัมอดหมายใหท้ ากจิกรรมแต่ไม่เขา้รว่ม และไมไ่ดร้ดัมอดหมายใหท้ ากจิกรรมนี้ 
ส าหรดัเกณฑก์ารใหค้ะแนน จะใหค้ะแนนจาก 4, 3, 2, 1 จากระดดัมากไปหาน้อยของแต่ละ
พฤตกิรรม กรณีทีผู่ต้อดรูว้า่ชมรมมกีารด าเนินกจิกรรมใด และไมไ่ดร้ะดุลกัษณะการเขา้ร่วม
กจิกรรมกดัชมรม จะใหค้ะแนนเท่ากดั 1 ดงันัน้ ผูต้อดทีไ่ดค้ะแนนจากแดดวดัในแต่ละขอ้สงู เป็นผู้
ทีม่รีะดดัการเขา้ร่วมกจิกรรมอยา่งสม ่าเสมอสงูกวา่ผูต้อดทีม่คีะแนนในแต่ละขอ้ต ่า 2. เจตคตต่ิอการ
อาสาสมคัรอยา่งย ัง่ยนื ประกอดดว้ยคุณลกัษณะ 3 ประการ คอื 2.1 ความรูค้ดิเชงิประเมนิค่า  
2.2 ความรูส้กึชอด และ 2.3 ความพรอ้ม โดยวดัจากแดดวดัจ านวน 18 ขอ้ ลกัษณะขอ้ค าถามเป็น
ประโยคดอกเล่า ประกอดดว้ย มาตรประเมนิค่า 6 ระดดั จาก เหน็ดว้ยทีสุ่ด, เหน็ดว้ย, ค่อนขา้งเหน็
ดว้ย, ค่อนขา้งไม่เหน็ดว้ย, ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยทีสุ่ด ส าหรดัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ม ี2 กรณี 
คอื กรณีขอ้ความทางดวก จะใหค้ะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2, และ 1 จากเหน็ดว้ยทีสุ่ด เหน็ดว้ย 
ค่อนขา้งเหน็ดว้ย ค่อนขา้งไม่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยทีสุ่ด ส่วนกรณีขอ้ความทางลด 
จะใหค้ะแนนจาก 1, 2, 3, 4, 5, และ  6 จากเหน็ดว้ยทีส่ดุ เหน็ดว้ย ค่อนขา้งเหน็ดว้ย ค่อนขา้งไม่
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยทีสุ่ด ตามล าดดั ดงันัน้ ผูท้ ีไ่ดค้ะแนนจากแดดวดัในแต่ละขอ้สงู 
เป็นผูท้ ีม่รีะดดัการเขา้ร่วมกจิกรรมอยา่งสม ่าเสมอสงูกวา่ ผูต้อดทีม่คีะแนนในแต่ละขอ้ต ่า 
  ฟินเคลสไตน์; เพน็เนอร;์ และ แดรนนิค (Finkelstein; Penner; & Brannick.  2005) 
ไดท้ าการวดัระดดัความเกีย่วขอ้ง และระยะเวลาการท ากจิกรรมของอาสาสมคัรทีท่ ากจิกรรมใน
หน่วยใหค้วามช่วยเหลอืผูท้ ีไ่ดร้ดัผลกระทดจากชุมชน โดยใชต้วัด่งชี ้2 ตวั ไดแ้ก่ 1) จ านวนเวลาที่
ใชใ้นการท างานอาสาสมคัร โดยใหเ้ลอืกตอดเพยีงหนึ่งจาก 5 ทางเลอืก ไดแ้ก่ น้อยกวา่หนึ่งวนัต่อ
เดอืน ระหวา่ง1 ถงึ 3 วนัต่อเดอืน ประมาณ 1 วนัต่อสปัดาห ์หลายวนัต่อสปัดาห ์และทุกวนั   
2) ระยะเวลาทีไ่ดท้ ากจิกรรมอาสาสมคัรมาแลว้ มตีวัเลอืกคอื น้อยกวา่ 3เดอืน ระหวา่ง 3 ถงึ 6 
เดอืน ระหวา่ง 7 ถงึ 11 เดอืน ระหวา่ง 1 ถงึ 2 ปี และยาวนานกวา่ 2 ปี 
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  เพน็เนอร;์ และฟินเคลสไตน์ (Penner; & Finkelstein. 1998) ไดท้ าการวดัระดดัความ
เกีย่วขอ้งและระยะเวลาของการท ากจิกรรม โดยใชต้วัด่งชี ้2 ตวั ไดแ้ก่ 1) จ านวนเวลาทีใ่ชใ้นการ
ท างานอาสาสมคัร โดยใหเ้ลอืกตอดเพยีงหนึ่งจาก 5 ทางเลอืก ไดแ้ก่ น้อยกวา่หนึ่งวนัต่อเดอืน 
ระหวา่ง 1 ถงึ 3 วนัต่อเดอืน ประมาณ 1 วนัต่อสปัดาห ์หลายวนัต่อสปัดาห ์และทุกวนั 2) จ านวน
ครัง้ทีอ่าสาสมคัรเขา้ร่วมประชมุกดัองคก์รสามเดอืนหลงัสุด ม ี5 ตวัเลอืก ตัง้แต่ ไม่เคยเลยถงึ
มากกวา่ 4 ครัง้ 
  กรู๊ป; และพไิลวนิ (Grube; & Piliavin. 2000) ท าการวดัระดดัการท ากจิกรรมอาสา
ของอาสาสมคัรสมาคมโรคมะเรง็แห่งอเมรกิา โดยวดัจ านวนชัว่โมงต่อเดอืนทีอุ่ทศิใหแ้ก่การท า
กจิกรรมของสมาคมในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การระดมทุน การใหก้ารศกึษา และการช่วยเหลอืดา้น
สุขภาพ โดยการศกึษาจะใชจ้ านวนชัว่โมงดา้นต่างๆ รวมกนั และถามเกีย่วกดัจ านวนชัว่โมงทีอุ่ทศิ
ใหก้ดัอาสาสมคัรคนอื่นในองคก์ารในแต่ละเดอืนดว้ยเช่นกนั 
  ลอว;์ และเชค (Law; & Shek. 2011) ท าการวดัพฤตกิรรมอาสาของวยัรุ่นจนีในฮ่องกง
จากจ านวนชัว่โมงทีท่ างานอาสาสมคัรใน 12 เดอืนทีผ่่านมา 
  ส าหรดัการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัท าการวดัพฤตกิรรมอาสาในนิสติระดดัปรญิญาตรี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยการปรดัปรุงเนื้อหาจากแดดวดัพฤตกิรรมอาสาของกฤตยา  
ทพัวงษ์ (2552) ร่วมกดัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่ม โดยใหผู้ต้อดรายงานความถี่ของการท า
กจิกรรมอาสาในช่วงระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา  
   
2. ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมอาสาของวยัรุ่น 
 พฤตกิรรมอาสานัน้เป็นพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคท์ีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้กดัดุคคล โดยเฉพาะ
ในวยัรุ่นซึง่ถอืไดว้า่ เป็นกลุ่มคนทีส่ าคญัทีค่วรไดร้ดัการปลกูฝงัคุณลกัษณะทีด่ ีจงึไดม้ผีูส้นใจ
พยายามทีจ่ะศกึษาถงึปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกดัการท าพฤตกิรรมอาสาของวยัรุ่น เพื่อน าไปสู่กระดวนการ
ส่งเสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมนี้มากขึน้ในทุกๆ สงัคม จากการทีผู่ว้จิยัไดท้ดทวนวรรณกรรมและงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง ท าใหส้ามารถสรุปปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกดัการท าพฤตกิรรมอาสาออกเป็น 2 ประเภท
ดว้ยกนั คอื  
 2.1 ปัจจยัทางสงัคม 
  คนเราไดร้ดัอทิธพิลจากสิง่แวดลอ้มจากกระดวนการเรยีนรูท้างสงัคม อนัเป็นกระดวน 
การทีจ่ะหล่อหลอมและถ่ายทอดคุณลกัษณะทีส่งัคมตอ้งการใหเ้กดิขึน้แก่ดุคคลเพื่อใหค้นในสงัคม
พฒันาและมพีฤตกิรรมเป็นไปตามทีส่งัคมคาดหวงัไว ้โดยกระดวนการนี้จะมตีวัแทนทางสงัคมเป็นผู้
ควดคุมพฤตกิรรม อนัไดแ้ก่ ครอดครวั สถาดนัการศกึษา เพื่อน สงัคม และสื่อมวลชน ซึง่เป็นการ
เรยีนรูท้ ัง้ทางตรงและทางออ้มจากสิง่แวดลอ้มทางสงัคม 
  ครอบครวักบัการท าพฤตกิรรมอาสา ครอดครวั เป็นหน่วยทางสงัคมกลุ่มแรกทีเ่ป็น
ตวัแทนในการอดรมสัง่สอนเพื่อปลกูฝงัและหล่อหลอมใหรู้ว้า่สิง่ใดควรท าและไม่ควรท า ซึง่สามารถ
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ใชว้ธิกีารอดรมทางตรงและทางออ้ม ครอดครวั จงึเป็นสถาดนัพืน้ฐานของสงัคมทีม่หีน้าทีใ่นการ
ถ่ายทอด รวมทัง้ขดัเกลาพฤตกิรรมหรอืดุคลกิภาพใหเ้ป็นไปตามดทดาทและความคาดหวงัของ
สงัคม ความรกั ความอดอุ่น ความใกลช้ดิระหวา่งพ่อแม่ ลกู จงึถอืเป็นจุดเริม่ตน้ทีช่่วยใหดุ้คคลเกดิ
จติส านึกต่อสงัคมส่วนรวม (สุพจน์ ทรายแกว้.  2546; และไพดลูย ์วฒันธรรมศริ;ิ และสงัคม สญัจร.  
2543) รวมถงึพฤตกิรรมของดุคคลในครอดครวักม็อีทิธพิลต่อเดก็เพราะเดก็จะเลยีนแดดพฤตกิรรม
เหล่านัน้เพื่อยดึเป็นแนวปฏดิตัขิองตน ดงัเช่น งานวจิยัของยพุา ดุญอ านวยสุข (2545: ดทคดัยอ่)  
ทีไ่ดศ้กึษาการท าความดขีองเยาวชนเพื่อสงัคม: กรณีศกึษานกัเรยีนโรงเรยีนวดัดวรนิเวศ ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 ถงึ 6 ผลการศกึษาพดวา่ การเป็นแดดอยา่งของดดิามารดาหรอืผูป้กครองที่
ปฏดิตัตินเป็นแดดอยา่งในการช่วยเหลอื เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ และมจีติใจเมตตากรุณา เป็นปจัจยัทีช่่วย
ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนท าความดเีพื่อสงัคม และหากพ่อแม่ใชเ้หตุผลในการเลีย้งด ูมกีารสนดัสนุนให้
วยัรุ่นท าพฤตกิรรมอาสา กจ็ะส่งผลใหว้ยัรุ่นมพีฤตกิรรมอาสาเพิม่ขึน้เช่นกนั (คมนา วชัรธานนิท.์ 
2546 : 93; สุกานดา นิ่มทองค า.  2535: 82) นอกจากนี้ ในการศกึษาอทิธพิลของครอดครวัต่อการ
ท าพฤตกิรรมอาสาในวยัรุ่นของลอว ์(Law. 2008) พดวา่ ความเชื่อ และการเป็นตวัแดดของ
ครอดครวั มคีวามสมัพนัธท์างดวกกดัพฤตกิรรมอาสา ส่วนการใหร้างวลั และการดดีดงัคดัจาก
ครอดครวั มคีวามสมัพนัธท์างลดกดัพฤตกิรรมอาสา 
 สถาบนัการศกึษา/ ครกูบัการท าพฤตกิรรมอาสา  สถาดนัการศกึษา นดัไดว้า่เป็นสถาดนัที่
มคีวามส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่สถาดนัครอดครวั เพราะวยัรุ่นตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูใ่นสถาดนั 
การศกึษามากพอๆ กดัทีด่า้น สถานทีน่ี้จงึเป็นแหลง่ใหค้วามรูแ้ละประสดการณ์นอกดา้นของวยัรุ่น 
ท าใหไ้ดรู้จ้กัชวีติ เรยีนรูโ้ลกกวา้ง กจิกรรมทีว่ยัรุ่นท าร่วมกนัเป็นรากฐานของความสมัพนัธท์าง
สงัคมในวยัผูใ้หญ่ ใหรู้จ้กัปรดัตวัเขา้กดัสิง่แวดลอ้มในสงัคม การเรยีนรูเ้รื่องการช่วยเหลอืผูอ้ื่น การ
ท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ รูจ้กัเป็นผูใ้หแ้ละผูร้ดั (ธมลวรรณ เหล่าวทิยานุรกัษ.์  2545: 20) ที่
ส าคญั ครอูาจารยก์ส็ามารถช่วยเสรมิย า้ และกระตุน้ใหว้ยัรุ่นท าพฤตกิรรมอาสามากขึน้ โดยการ
สนดัสนุนในเรื่องของทนุ การใหข้า่วสาร (ออ้มใจ วงษ์มณฑา.  2553: 91) ตลอดจนมกีารจดักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ครยูงัเป็นตวัแดดและเป็นผูห้ล่อหลอมเดก็ให้
เป็นคนดไีด ้โดยเฉพาะวยัรุ่น ซึง่เป็นวยัทีต่อ้งการคนทีเ่ขา้ใจ ดงัจะเหน็ไดจ้ากงานวจิยัของ ณฐัณชิา
กร ศรดีรดิรูณ์. (2550: 144) ไดท้ าการพฒันาโมเดลเชงิสาเหตุของจติอาสาในนกัเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนปลายในโรงเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 675 คน ผล
การศกึษาพดวา่ แดดอยา่งจติอาสา และการมสีมัพนัธภาพทีด่กีดัครมูอีทิธพิลต่อการเกดิจติอาสา
ของวยัรุ่นเช่นกนั 
 ในส่วนของกลุม่เพือ่นนัน้ วยัรุ่นจะใหค้วามส าคญักดัเพื่อน และเพื่อนจะมอีทิธพิลต่อวยัรุ่น
มาก เดก็ทีเ่ขา้ร่วมกลุ่มจะประพฤตปิฏดิตัติามวฒันธรรมกลุ่ม เพื่อที่จะไดร้ดัการสนองตอดความ
ตอ้งการทางสงัคมพืน้ฐาน เช่น ค ายกยอ่ง ฐานะต าแหน่ง มเีพื่อนทีเ่ขา้ใจและร่วมทุกขร์่วมสุข และ
เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ดก็ชายและหญงิไดรู้จ้กัคุน้เคยกนั เรยีนรูท้ ี่จะประพฤตตินตามดทดาททาง
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เพศ จงึกล่าวไดว้า่ เพื่อนมคีวามส าคญัต่อเดก็วยัรุ่นมาก (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  2548: 
143) ซึง่ปรากฏใหเ้หน็ในงานวจิยัหลายฉดดัวา่ เพื่อน เป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหว้ยัรุ่นท าพฤตกิรรม
อาสา ดงัเช่น งานวจิยัทีศ่กึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อจติสาธารณะ ผลการศกึษาพดวา่ สมัพนัธภาพ
ระหวา่งเพื่อน มคีวามสมัพนัธท์างดวกกดัจติสาธารณะอยา่งมนียัส าคญั (ธนิดา ทองมเีหลอื; และ
คณะ.  2550: 89; พรพรหม พรรคพวก.  2550: 82; และมา.  2003) นอกจากนี้ กฤตยา ทพัวงษ์ 
(2552: 72)ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมพีฤตกิรรมอาสาของนิสตินกัศกึษาในกรุงเทพมหานคร 
โดยมกีลุ่มตวัอยา่งจ านวน 769 คน ผลการศกึษาพดวา่ จ านวนเพื่อนทีท่ ากจิกรรมอาสามคีวาม 
สมัพนัธท์างดวกกดัพฤตกิรรมอาสาดว้ยเช่นกนั ซึง่สอดคลอ้งกดัผลงานวจิยัทีพ่ดวา่ ถ้าเพื่อนใน
กลุ่มของวยัรุ่นมจีติอาสา กจ็ะสง่ผลใหว้ยัรุ่นมจีติอาสาดว้ย (ณฐัณิชากร ศรดีรดิรูณ์.  2551: 148) 
 ส าหรบัสงัคม/ชมุชน ดุคคลในสงัคมเป็นปจัจยัภายนอกทีม่อีทิธพิลต่อการแสดงพฤตกิรรม
ของวยัรุ่น คนเราสามารถทีจ่ะเรยีนรูพ้ฤตกิรรมโดยเพยีงแต่สงัเกตจากพฤตกิรรมของตวัแดดเท่านัน้ 
หมายความวา่ ถ้ามตีน้แดดแสดงพฤตกิรรมช่วยเหลอืคนอื่นแลว้ไดผ้ลตอดแทนทีด่ ีกจ็ะมแีนวโน้ม
วา่คนทีไ่ดเ้หน็การกระท านัน้จะกระท าตามตน้แดดนัน้มาก ในสงัคมโดยทัว่ไป ไม่วา่จะเป็นทีใ่ด 
รวมทัง้ในองคก์รหรอืหน่วยงาน มดีรรทดัฐานอยูว่า่ การช่วยเหลอืผูอ้ื่นเป็นสิง่ทีน่่ายกยอ่งและถอืวา่
เป็นความรดัผดิชอดทางสงัคม (สทิธโิชค วรานุสนัตกิลู.  2546: 300-301) เหน็ไดจ้ากงานวจิยั
ของณฐัณชิากร ศรดีรดิรูณ์ (2550: 146) ทีพ่ดวา่ หากดุคคลส าคญัในสงัคม/ ชุมชนมจีติอาสากจ็ะ
ส่งผลใหว้ยัรุ่นมจีติอาสาดว้ย ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะดุคคลส าคญัในสงัคม ไดแ้ก่ ผูน้ าประเทศ ศลิปิน
ดารา ดุคคลสาธารณะ เป็นตวัแดดทีม่ลีกัษณะเด่นแตกต่างจากตวัแดดเดมิๆ ทีว่ยัรุ่นไดพ้ด การ
แสดงออกของตวัแดดดงักล่าว จงึมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของวยัรุ่น ซึง่สอดคลอ้งกดังานวจิยัของ
สุภทัรา ภษูติรตันาวล ี(2547: 67) พดวา่ ดุคคลส าคญัในสงัคมมอีทิธพิลในการคดิท าประโยชน์ต่อ
สงัคม และมอีทิธพิลต่อจติส านึกต่อสงัคม 
 นอกจากนี้ สือ่มวลชน ยงัเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญั และมสี่วนในการขดัเกลาทางสงัคมในดา้น
ต่างๆ ไดแ้ก่ คณุค่า ความเชื่อ แดดอยา่งความประพฤต ิจติส านึกทีถู่กตอ้งใหแ้ก่คนในสงัคม  
(สุพจน์ ทรายแกว้.  2546; ไพดลูย ์วฒันธรรมศริ;ิ และสงัคม สญัจร.  2543) ความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยใีนปจัจุดนัท าใหข้อ้มลูขา่วสาร สื่อมวลชน มอีทิธพิลและมดีทดาททีส่ าคญัยิง่ต่อ
พฤตกิรรมของวยัรุ่น ดงัเช่น งานวจิยัของสุดาพรรณ ดนินอก.  2551: 74-82) ทีไ่ดท้ าการวเิคราะห์
ปจัจยัทีส่่งผลต่อจติอาสาของนิสติระดดัปรญิญาดณัฑติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยศกึษาปจัจยั
สื่อมวลชน 1 ตวั ไดแ้ก่ การไดร้ดัขอ้มลูขา่วสารจากสื่อโทรทศัน์ ผลการศกึษาพดวา่ การน าเสนอ
ขา่วสารการช่วยเหลอืผูอ้ื่น การเสยีสละต่อสงัคม และความมุ่งมัน่พฒันาของสื่อโทรทศัน์มอีทิธพิลท า
ใหน้สิติเกดิจติอาสา ซึง่สอดคลอ้งกดัสุภทัรา ภษูติรตันาวล ี(2547: 69 ) พดวา่ นิสติทีไ่ดร้ดั
กระดวนการพฒันาจติส านึกจากสื่อมวลชน มคีวามสมัพนัธท์างดวกกดัการมจีติส านึกต่อสงัคม และ
จากการประมวลผลวจิยัเกีย่วกดัอทิธพิลของสื่อมวลชนทีม่ต่ีอจติใจและพฤตกิรรมของเดก็กดัวยัรุ่น 
พดวา่ สื่อมวลชนประเภทโทรทศัน์ วทิย ุและสิง่พมิพ ์มอีทิธพิลต่อจติใจและพฤตกิรรมของเดก็ทัง้
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ดา้นดวกและดา้นลด (งามตา วนินทานนท.์  2545) จะเหน็ไดว้า่ สื่อนัน้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของ
วยัรุ่นเป็นอยา่งมาก 
 จากเอกสารขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ปจัจยัทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกดัการท าพฤตกิรรมอาสา 
ไดแ้ก่ ครอดครวั สถาดนัการศกึษา เพื่อน ชุมชน และสื่อมวลชน ซึง่เป็นสถาดนัทีม่คีวามส าคญัทีจ่ะ
หล่อหลอมดุคคลใหเ้กดิพฤตกิรรมอาสา 
 2.2 ปัจจยัส่วนบคุคล 
  2.2.1 ลกัษณะทางประชากร 
   การท าพฤตกิรรมอาสา ผูท้ ีก่ระท าพฤตกิรรมจะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัในหลายๆ
ดา้น โดยเฉพาะลกัษณะทางประชากร ซึง่ไดแ้ก่  เพศ ระดดัชัน้ทีศ่กึษา และสาขาวชิา เป็นตน้ 
   เพศ  
   เป็นลกัษณะทางประชากรทีไ่ดร้ดัมาแต่ก าเนิดของดุคคล เมื่อเป็นสมาชกิของกลุ่ม 
เพศจะเป็นตวัก าหนดดทดาทหน้าทีข่องดุคคลตลอดจนพฒันาการต่างๆ ในแต่ละช่วงวยักม็คีวาม
แตกต่างกนัดว้ย ความแตกต่างของเพศ ท าใหดุ้คคลมพีฤตกิรรมอาสาต่างกนั คารอล กลิลแิกน 
ผูร้่วมงานกดัโคลเดอรก์ ชีใ้หเ้หน็วา่ โคลเดอรก์ไดพ้ฒันาวธิกีารใหค้ะแนนดา้นจรยิธรรมจากกลุ่ม
ตวัอยา่งเพศชาย เมื่อท าการวดัจรยิธรรมของวยัรุ่นชายและหญงิตามทฤษฎขีองโคลเดอรก์ พดวา่ 
วยัรุ่นเพศหญงิ โดยเฉลีย่จะมพีฒันาการทางจรยิธรรมอยู่ในข ัน้ 3 ในขณะทีว่ยัรุ่นเพศชายมพีฒันา 
การทางจรยิธรรมในขัน้ 4 อยา่งไรกต็าม ผลการวจิยัไมไ่ดแ้สดงใหเ้หน็วา่ ระดดัการตดัสนิจรยิธรรม
ของเพศหญงิต ่ากวา่ของเพศชาย แต่เป็นการแสดงใหเ้หน็ความจรงิ เพศหญงิตดัสนิประเดน็ทาง
จรยิธรรมจากมุมมองทีต่่างออกไป ในขณะทีเ่พศชายใหค้วามส าคญักดัความยตุธิรรมเพื่อปกป้อง
สทิธ ิกฎเกณฑแ์ละหลกัการ แต่เพศหญงิจะใหค้วามส าคญักดัความห่วงใยและการเอาใจใส่คนอื่นๆ 
ตลอดจนความไวต่อความรูส้กึและความถูกตอ้ง ผูห้ญงิใหค้วามส าคญักดัความรดัผดิชอดต่อมวล
มนุษยม์ากกวา่หลกัการเชงินามธรรม (ประณต เคา้ฉิม.  2549: 237) นอกจากนี้ อกีลแีละครอลยี ์
(Eagly &; Crowley.  1986) นกัจติวทิยาสงัคม ไดร้วดรวมผลการวจิยัมากกวา่ 170 ชิน้ทีเ่กีย่วกดั
พฤตกิรรมการใหค้วามช่วยเหลอื พดวา่ ผูช้ายและผูห้ญงิมคีวามแตกต่างกนัในการแสดงพฤตกิรรม
การช่วยเหลอืผูอ้ื่น โดยผูช้ายมกัแสดงพฤตกิรรมช่วยเหลอืในรปูแดดของความกลา้หาญแดดวรีดุรุษ 
ในขณะทีผู่ห้ญงินิยมแสดงพฤตกิรรมช่วยเหลอืแดดอาสาสมคัรทีต่อ้งใชเ้วลานานในการกระท า ซึง่
สอดคลอ้งกดังานวจิยัของอรยิา คหูา และสุวมิล นราองอาจ.  2553: 76; สุดาพรรณ ดนินอก.  
2552: 81; กฤตยาภรณ์ เจรญิทรพัย.์  2547: 45; สุกานดา นิ่มทองค า.  2535: 88; ลอว ์(Law. 
2008); มา (MA.  2003); เอคเคลิ; และดารเ์ดอร ์(Eccles & Barber.  1999); ฟรานาแกน; และคณะ 
(Flanagan; et al.  1998) ทีศ่กึษาเพศกดัพฤตกิรรมอาสา พดวา่ เพศหญงิมพีฤตกิรรมอาสาสงูกวา่
เพศชายอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิแต่ผลงานวจิยัจ านวนหนึ่งกลดัพดวา่ เพศไม่มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมอาสา กล่าวคอื เพศชายและเพศหญงิท ากจิกรรมอาสาไม่แตกต่างกนั (อดศิร พงษ์ศร.ี 
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2546: 52; ณฐัณชิากร ศรดีรดิรูณ์.  2551: 122; และกฤตยา ทพัวงษ์.  2552: 63; มาณิตา พรวรา
ภา.  2552: 54)  
   จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัในส่วนนี้สรุปไดว้า่ ผลการวจิยัเกีย่วกดัตวัแปร
เพศส่วนใหญ่ พดวา่ เพศหญงิมพีฤตกิรรมอาสามากกวา่เพศชาย ผลการวจิยัขา้งตน้ จงึน าไปสู่การ
ตัง้สมมตฐิานในการวจิยัครัง้นี้ คอื นสิติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเพศหญงิมพีฤตกิรรมอาสาสงู
กวา่นิสติเพศชาย 
   ระดบัชัน้ปีทีศ่กึษา  
    เป็นตวัแปรหนึ่งทีอ่าจสง่ผลต่อพฤตกิรรมอาสา กล่าวคอื ดุคคลทีม่อีายตุ่างกนั
ยอ่มมปีระสดการณ์ ความถนดั และทกัษะทีแ่ตกต่างกนั รวมถงึการมภีาวะผูน้ าซึง่จะน าไปสู่การท า
กจิกรรมอาสา และชกัชวนใหผู้อ้ื่นท ากจิกรรมตามไปดว้ย จากการทดทวนเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งพด
ความสมัพนัธร์ะหวา่งระดดัชัน้ปีกดัพฤตกิรรมอาสา ดงัเช่น งานวจิยัของกฤตยา ทพัวงษ์ (2552: 
66) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมพีฤตกิรรมอาสาของนิสตินกัศกึษาในกรงุเทพมหานคร โดยมี
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 769 คน พดวา่ ชัน้ปีทีศ่กึษามคีวามสมัพนัธท์างดวกกดัพฤตกิรรมอาสาอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดดั 0.05 และงานวจิยัของมาณิตา พรวราภา (2552: 55) ไดศ้กึษาการเขา้
ร่วมกจิกรรมชมรมของนสิติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พดวา่ ชัน้ปีทีศ่กึษามคีวามสมัพนัธก์ดั
การเขา้ร่วมกจิกรรมชมรมของนิสติอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดดั .05 นอกจากนี้ มงีานวจิยัทีท่ า
การเปรยีดเทยีดพฤตกิรรมอาสาโดยจ าแนกตามชัน้ปีทีศ่กึษา เช่น งานวจิยัของอรยิา คหูา; และ
สุวมิล นราองอาจ ไดศ้กึษาจติสาธารณะและรปูแดดการด าเนินชวีติของนกัศกึษามหาวทิยาลยั 
สงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี  (2554: 89) พดวา่ นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 และ 3 มจีติสาธารณะสงู
กวา่ชัน้ปีที ่2 และ 1 รวมถงึงานวจิยัของอรพนิทร ์ชชูม; อจัฉรา สุขารมณ์; และอุษา ศรจีนิดารตัน์ 
(2549: 24) ไดศ้กึษาการวเิคราะหป์จัจยัทางจติสงัคมทีส่มัพนัธก์ดัจติส านึกทางปญัญาและคุณภาพ
ชวีติของเยาวชนไทย พดวา่ ระดดัชัน้เรยีนมอีทิธพิลต่อจติส านึกทางปญัญา โดยนกัเรยีนทีศ่กึษาอยู่
ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 มจีติสาธารณะสงูกวา่เยาวชนทีศ่กึษาอยูช่ ัน้มธัยมศกึษาปีที่1 และมธัยมศกึษา
ปีที ่2 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดดั .01 และงานวจิยัของลอว ์(2008: 140) ศกึษาการเขา้ร่วม
ท างานอาสาสมคัรของนกัเรยีนมธัยมศกึษาในฮ่องกง พดวา่ นกัเรยีนระดดัมธัยมตอนปลายมจี านวน
ครัง้และจ านวนชัว่โมงในการท างานอาสาสมคัรสงูกวา่นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้อยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดดั .001 แต่มผีลงานวจิยัจ านวนหนึ่งทีไ่ม่สอดคลอ้งกดัผลทีก่ล่าวไปขา้งตน้  เชน่ 
งานวจิยัของณฐัณชิากร ศรดีรดิรูณ์ (2551: 122) ทีท่ าการพฒันาโมเดลเชงิสาเหตุของจติอาสาของ
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายในโรงเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จ านวน 675 คน ผลการศกึษาไม่พดความแตกต่างของค่าเฉลีย่จติอาสาระหวา่งนกัเรยีนทีศ่กึษาต่าง
ระดดัชัน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิและงานวจิยัของสุดาพรรณ ดนินอก (2551: 74) ทีท่ าการศกึษา
โมเดลเชงิสาเหตุของจติอาสาในนิสติระดดัปรญิญาดณัฑติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ านวน 720 
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คน ผลการศกึษาไม่พดความแตกต่างของจติอาสาระหวา่งนิสติระดดัปรญิญาตรทีีศ่กึษาต่างระดดัชัน้
ปี  
   จากการศกึษาในส่วนนี้สรุปไดว้า่ ผลการวจิยัเกีย่วกดัตวัแปรระดดัชัน้ปีส่วนใหญ่ 
พดวา่ ผูเ้รยีนทีศ่กึษาในระดดัชัน้ปีทีส่งูกวา่ มพีฤตกิรรมอาสามากกวา่ผูเ้รยีนทีศ่กึษาในระดดัชัน้ปีที่
ต ่ากวา่ ผลการวจิยัขา้งตน้ จงึน าไปสู่การตัง้สมมตฐิานในการวจิยัครัง้นี้คอื นิสติมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒทีศ่กึษาในระดดัชัน้ปีทีส่งูกวา่ มพีฤตกิรรมอาสามากกวา่นิสติทีศ่กึษาในระดดัชัน้ปี
ต ่ากวา่ 
   สาขาวชิาทีเ่รยีน  
   เป็นอกีปจัจยัหนึ่งทีม่คีวามส าคญัต่อการมสี่วนร่วมในการท ากจิกรรมของนสิติ
สาขาวชิาทีเ่รยีนจะช่วยเสรมิสรา้งประสดการณ์ในแง่มมุทีแ่ตกต่างกนั จงึเป็นตวัแปรหนึ่งทีอ่าจสง่ผล
ต่อการท าพฤตกิรรมอาสา ดงัจะเหน็ไดจ้ากงานวจิยัของอรยิา คหูา และสุวมิล นราองอาจ (2553: 
76) ศกึษาจติสาธารณะและรปูแดดการด าเนินชวีติของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรว์ทิยา
เขตปตัตานี โดยมกีลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 379 คน พดวา่ นกัศกึษาทีส่งักดัคณะต่างกนั มจีติสาธารณะ
ทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ รวมถงึงานวจิยัของคมนา วชัรธานินท ์(2546: 4) 
ศกึษาปจัจยัเชงิเหตุและผลทีเ่กีย่วขอ้งกดัพฤตกิรรมอาสาสมคัรพฒันาของนกัศกึษามหาวทิยาลยั 
พดวา่ นกัศกึษาทีม่ปีรมิาณการเรยีนสงัคม-พฤตกิรรมศาสตรม์าก เป็นผูท้ ีม่พีฤตกิรรมอาสาใน
ปจัจุดนัมากกวา่ผูท้ ีม่ปีรมิาณการเรยีนสงัคม-พฤตกิรรมศาสตรน้์อย เช่นเดยีวกดังานวจิยัของสุวมิล 
วอ่งวาณิช; และนงลกัษณ์ วริชัชยั (2543: 76) ไดศ้กึษาปจัจยัและกระดวนการทีเ่อือ้ต่อการพฒันา
คุณธรรมระดดัดุคคลเพื่อมุ่งหวงัความส าเรจ็ของส่วนรวม นิสตินกัศกึษาสาขามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตรจ์ะมคีณุธรรมตามการรดัรูด้า้นเมตตา ความปรารถนาดต่ีอกนั สงูวา่สาขาวทิยาศาสตร์
การแพทย ์และวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยอียา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดดั .05 และภาวนา ใจประสาท 
(2534: 127) ไดศ้กึษาการด ารงชวีติของนกัศกึษาภายในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จ านวน 600 คน 
พดวา่ นกัศกึษาทีม่สีาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ มกีารด ารงชวีติดา้นการเขา้ร่วมกจิกรรมมากกวา่
สาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดดั .01 แต่งานวจิยัของสุดาพรรณ 
ดนินอก (2551: 79) ทีท่ าการศกึษาโมเดลเชงิสาเหตุของจติอาสาในนิสติระดดัปรญิญาดณัฑติ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ านวน 720 คน ผลการศกึษาพดวา่ นิสติสายวทิยาศาสตร ์และสายศลิป
ศาสตรม์รีะดดัจติอาสาไม่แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั และงานวจิยัของสายพณิ สุดคะนงึ (2536: 
43) ศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกดัความตอ้งการเขา้ร่วมกจิกรรมของนิสติระดดัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร พดวา่ คณะทีน่ิสติสงักดัอยูไ่ม่มคีวามสมัพนัธก์ดัความ
ตอ้งการเขา้ร่วมกจิกรรมนิสติ 
   จากการศกึษาในส่วนนี้ สรุปไดว้า่ ผลการวจิยัเกีย่วกดัตวัแปรสาขาวชิาส่วนใหญ่ 
พดวา่ กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มพีฤตกิรรมอาสามากกวา่สาขาวชิาทางดา้น
วทิยาศาสตร ์ผลการวจิยัขา้งตน้ จงึน าไปสู่การตัง้สมมตฐิานในการวจิยัครัง้นี้ คอื นสิติมหาวทิยาลยั 
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ศรนีครนิทรวโิรฒทีเ่รยีนกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มพีฤตกิรรมอาสาสงูกวา่นิสติ
เรยีนในกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ และวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี
  2.2.2 ปจัจยัภายในดุคคล 
   แดนดรูา (ประณต เคา้ฉิม.  2549: 89; อา้งองิจาก Bandura.  1925) กล่าววา่ 
มนุษยม์กีารรูค้ดิ เป็นผูป้ระมวลขอ้มลูจากสิง่แวดลอ้มซึง่มดีทดาททีส่ าคญัในการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาการ กระดวนการคดิ การพจิารณาตดัสนิการใหค้ณุค่าและความดงีาม จะส่งผลต่อพฤตกิรรม
และการประพฤตปิฏดิตั ิจากงานวจิยัพดวา่ มกีารศกึษาปจัจยัภายในตวัดุคคลมากมายทีส่่งผลต่อ
การท าพฤตกิรรมอาสา โดยอยูด่นพืน้ฐานของทฤษฎแีละแนวคดิต่างๆ เช่น 
   2.2.2.1 จากทฤษฎจีติวทิยาสงัคมของอริคิสนั (Psychosocial Theories) ไดม้กีาร
น าเอกลกัษณ์แหง่ตนหรอืเอกลกัษณ์แห่งอโีก ้(Ego identity) มาศกึษาหาความสมัพนัธก์ดั
พฤตกิรรมอาสาสมคัร ผลการวจิยัพดวา่ เอกลกัษณ์แหง่ตนหรอืเอกลกัษณ์แห่งอโีก ้(Ego identity) 
มคีวามสมัพนัธท์างดวกกดัพฤตกิรรมอาสาสมคัร (คมนา วชัรธานินท.์  2546 : 89; ธนิดา ทองมี
เหลอื; และคณะ.  2550: 98) เนื่องจากเอกลกัษณ์แหง่ตน เป็นคุณลกัษณะของดุคคลทีร่ดัรูต้นเอง
ตามความเป็นจรงิ รดัรูค้วามสามารถ รดัรูว้า่ตนมคีุณค่าต่อสงัคมอยา่งไร เมื่อดุคคลรดัรูว้า่ตนมี
คุณค่าต่อสงัคม จะท าใหดุ้คคลมคีวามมัน่ใจในตนเองในการแสดงพฤตกิรรมต่างๆเพื่อสงัคม อกีทัง้ 
อริคิสนั (นวลละออ สุภาผล.  2527: 77-97) ไดก้ล่าวไวใ้นทฤษฎพีฒันาการทางดุคลกิภาพวา่ การที่
ดุคคลจะพฒันาความรูส้กึเป็นผูใ้หแ้ละสรา้งสรรคส์งัคมไดน้ัน้ ดุคคลจะตอ้งผ่านการพฒันา
เอกลกัษณ์แหง่ตนอยา่งสมดรูณ์มาก่อน ดงันัน้ ดุคคลทีม่เีอกลกัษณ์แหง่ตน ยอ่มมแีนวโน้มในการ
แสดงพฤตกิรรมอาสาดว้ย 
   2.2.2.2 ทฤษฎตีน้ไมจ้รยิธรรม ดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ (2544) ไดส้รา้งทฤษฎนีี้
ข ึน้จากการประมวลผลการวจิยัเกีย่วกดัการศกึษาสาเหตุของพฤตกิรรมประเภทต่างๆ ของคนไทย
ทัง้เดก็และผูใ้หญ่ อายตุัง้แต่ 6 ถงึ 60 ปี เพื่อคน้หาวา่พฤตกิรรมเหล่านี้เกดิจากสาเหตุทางจติใจดา้น
ใดดา้งทีส่ง่ผลถงึพฤตกิรรมของคนดแีละคนเก่ง ซึง่พฤตกิรรมอาสาถอืวา่เป็นพฤตกิรรมของคนดี
เช่นกนั เจษฎา หนูรุ่น (2551: 94) ไดน้ าตวัแปรจากทฤษฎตีน้ไมจ้รยิธรรมมาศกึษาปจัจยัจติลกัษณะ
ทีส่่งผลต่อจติสาธารณะของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 ผลการศกึษาชีใ้หเ้หน็วา่ ลกัษณะมุ่งอนาคต 
สุขภาพจติ ค่านิยมความเป็นไทย แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์สตปิญัญา และความเชื่ออ านาจภายในตน 
สามารถร่วมกนัท านายจติสาธารณะได ้โดยลกัษณะมุ่งอนาคตเป็นตวัท านายทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุด 
นอกจากนี้ยงัพดวา่ ประสดการณ์ทางสงัคมกดัเหตุผลเชงิจรยิธรรมนัน้ (วทิยพฒันท สหีา.  2551: 
69-70; คมนา วชัรธานินท.์  2546 : 101; และวนัด ีละอองทพิรส.  2540: 59) มคีวามสมัพนัธ์
ทางดวกและเป็นตวัท านายจติสาธารณะไดอ้กีดว้ย 
   2.2.2.3 ทฤษฎปีญัญาสงัคม (Social cognitive theory) ของแดนดรูา (Bandura. 
1986) เสนอวา่ การแสดงพฤตกิรรมนัน้ เกดิจากการรดัรูค้วามสามารถของตน วา่สามารถท าไดใ้น
ระดดัใด ในขณะทีค่วามคาดหวงัเกีย่วกดัผลของการกระท านัน้จะเป็นตวัตดัสนิใจในการกระท าหรอื
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แสดงพฤตกิรรมของดุคคล ซึง่จากการศกึษาของ โกศล มคีวามด ี(2547: 65) และ พรพรหม พรรค
พวก (2550: 75-76) ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ การรดัรูค้วามสามารถของตน มคีวามสมัพนัธท์างดวกกดั 
จติสาธารณะและเป็นตวัแปรทีม่ปีระสทิธภิาพที่สุดในการท านายจติสาธารณะ เนื่องจากเมื่อดุคคลมี
การรดัรูค้วามสามารถของตนต่อการแสดงพฤตกิรรมใดๆ สงู จะส่งผลใหดุ้คคลแสดงพฤตกิรรม
เหล่านัน้ออกมาในระดดัสงูเช่นกนั  
   2.2.2.4 จากทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนของไอเซน (Ajzen.  1985) ไดอ้ธดิายไวว้า่ 
การทีดุ่คคลจะตดัสนิใจกระท าพฤตกิรรมมากน้อยเพยีงใด เกดิจากการใชข้อ้มลูทีม่อียู ่ซึง่ประกอด 
ดว้ย ความเชื่อเกีย่วกดัผลของพฤตกิรรม ความเชื่อเกีย่วกดักลุ่มอา้งองิ และความเชื่อเกีย่วกดัปจัจยั
ควดคุม ความเชื่อเหล่านี้ส่งผลต่อพฤตกิรรมโดยผ่านปจัจยัส่วนดุคคลทีส่ าคญั คอื ทศันคตทิีม่ต่ีอ
พฤตกิรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ การรดัรูค้วามสามารถในการควดคุมพฤตกิรรมและเจตนาเชงิ
พฤตกิรรมวารเ์ดอรต์นัและเทอรร์ี ่(Warburton; & Terry.  2000) จงึท าการทดสอดทฤษฎนีี้ในการ
ท านายความตัง้ใจในการเป็นอาสาสมคัรของผูส้งูอายชุาวออสเตรเลยี จ านวน 315 คน ผลการศกึษา
พดวา่ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิร่วมกนัท านายความตัง้ใจในการเป็น
อาสาสมคัรไดร้อ้ยละ 33 และเมื่อเพิม่ตวัแปรการรดัรูค้วามสามารถในการควดคุมพฤตกิรรมเขา้ไป 
สามารถท านายความตัง้ใจในการเป็นอาสาสมคัรไดเ้พิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 55 ในปี 2001 วารเ์ดอรต์นั
และคณะ (Warburton; et al.  2001) ไดน้ าทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนมาศกึษาลกึลงไปถงึความเชื่อ
ทีส่่งผลต่อการท าพฤตกิรรมอาสา ผลการศกึษาพดวา่ ในดา้นความเชื่อเกีย่วกดัผลของการท า
พฤตกิรรมอาสา ผูท้ ีเ่ป็นอาสาสมคัรมคีวามเชื่อเกีย่วกดัผลดแีละผลเสยีของการท าพฤตกิรรม
แตกต่างกดัผูท้ ีไ่ม่เป็นอาสาสมคัรอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดดั .001 ส่วนดา้นความเชื่อเกีย่วกดั
กลุ่มอา้งองิ ผูท้ ีเ่ป็นอาสาสมคัรมคีวามเชื่อเกีย่วกดักลุ่มอา้งองิแตกต่างกดัผูท้ ีไ่ม่เป็นอาสาสมคัรอยา่ง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดดั .001 โดยอาสาสมคัรจะถูกแนะน าจากกลุ่มอา้งองิใหท้ างานอาสาสมคัร
มากกวา่ผูท้ ีไ่ม่เป็นอาสาสมคัร ไดแ้ก่ คู่สมรส ครอดครวั เพื่อน แพทย ์ดุคคลทัว่ไป องคก์รการกุศล 
และดา้นความเชื่อเกีย่วกดัปจัจยัควดคุม ผูท้ ีเ่ป็นอาสาสมคัรมคีวามเชื่อเกีย่วกดัปจัจยัควดคุม
แตกต่างกดัผูท้ ีไ่ม่เป็นอาสาสมคัรอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดดั .001 โดยผูท้ีไ่ม่เป็นอาสาสมคัร
จะรูส้กึวา่ พวกเขาอายมุากเกนิไปทีจ่ะท างานอาสาสมคัร และพวกเขาชอดท ากจิกรรมอื่นมากกวา่
การท ากจิกรรมดงักล่าว 
   2.2.2.5 แนวคดิหน้าที ่เป็นการอธดิายกระดวนการทางเหตุผล วตัถุประสงค ์
ความตอ้งการ เป้าหมาย การวางแผน และแรงจงูใจพืน้ฐานทีท่ าใหดุ้คคลแสดงพฤตกิรรมส่วนดุคคล
และพฤตกิรรมทางสงัคมออกมา (Katz.  1960; Smith; Bruner; & White.  1956) ใจความส าคญั
ของแนวคดินี้ คอื การทีดุ่คคลแสดงพฤตกิรรมทีเ่หมอืนกนั โดยมหีน้าทีท่างจติทีแ่ตกต่างกนั  
(Clary; et al.  1998) ลอว ์(Law.  2008) ไดน้ าแนวคดินี้มาใชใ้นการศกึษาความเชื่อเกีย่วกดัการ
ท างานอาสาสมคัรในวยัรุ่น ผลการศกึษาพดวา่ พฤตกิรรมอาสาสมคัร มคีวามสมัพนัธท์างดวกกดั
ความเชื่อในการท างานอาสาสมคัรอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดดั .05 (Law.  2008: 163,171) 
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  จากการทดทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกดัปจัจยัภายในดุคคล พดวา่ มปีจัจยัหลาย
ประการทีเ่ป็นปจัจยัเชงิเหตุของการท าพฤตกิรรมอาสา มสีาเหตุทีส่ าคญัประการหนึ่ง คอื ความเชื่อ
เกีย่วกดัการท างานอาสาสมคัร เนื่องจากความเชื่อมอีทิธพิลอยา่งยิง่ต่อพฤตกิรรมมนุษย ์(ปฬาณี 
ฐติวิฒันา.  2541: 31-32) หากดุคคลมคีวามเชื่ออยา่งไรแลว้ ยอ่มเป็นเหตุจงูใจให้ดุคคลเกดิการรดัรู ้
การคดิ และการกระท าพฤตกิรรมทีต่อดสนองความเชื่อนัน้ ๆ แต่จากงานวจิยัในไทยทีผ่่านมา มกัจะ
ศกึษาความเชื่ออ านาจภายในตนกดัการท าพฤตกิรรมอาสา (เจษฎา หนูรุ่น.  2551; คมนา วชัร
ธานินท.์  2546) ซึง่แดดสอดถามทีน่ าไปวดัความเชื่ออ านาจภายในตนนัน้ มกัจะเป็นแดดวดัความ
เชื่อภายในโดยทัว่ไปของผูต้อดแดดสอดถาม ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาลงลกึถงึความเชื่อ
เกีย่วกดัการท าพฤตกิรรมอาสา เพราะเป็นความเชื่อโดยตรงต่อการท าพฤตกิรรมอาสา และทีส่ าคญั
ความเชื่อเป็นคุณลกัษณะทีส่ามารถปรดัเปลีย่นไดด้ว้ยการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ ดงันัน้ การ
เสรมิสรา้งพฤตกิรรมอาสา จะตอ้งเขา้ใจความเชื่อเสยีก่อน ซึง่ผูว้จิยัจะกล่าวถงึรายละเอยีดในล าดดั
ต่อไป 
 
3. ความเช่ือเก่ียวกบัการท าพฤติกรรมอาสาในวยัรุ่น 
 ส าหรดัการน าเสนอในส่วนนี้ ผูว้จิยัมุ่งเสนอความหมายของความเชื่อ แนวคดิ และทฤษฎี
ทีเ่กีย่วขอ้งกดัความเชื่อเกีย่วกดัการท าพฤตกิรรมอาสา การน าเสนอขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกดัตวัแปร
ดงักล่าว เริม่จากแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกดัความเชื่อต่อการท าพฤตกิรรมอาสาโดยตรง คอื แนวคดิ
หน้าที ่(Functional Approach) น ามาใชใ้นการอธดิายความเชื่อทีจ่งูใจใหดุ้คคลกระท าพฤตกิรรม
อาสา อยา่งไรกต็าม ในการท าพฤตกิรรมอาสานัน้ ความเชื่อเชงิลดทีต่่อตา้นการท าพฤตกิรรมอาสา
ยอ่มสามารถเกดิขึน้ไดเ้ช่นกนั ผูว้จิยัจงึขอน าเสนอทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคมและแนวคดิ
ดรรทดัฐานทางสงัคม (Social Exchange Theory and Social Norms Theory) เพื่อน ามาใชอ้ธดิาย
ความเชื่อทีต่่อตา้นการท าพฤตกิรรมอาสาในล าดดัต่อมา ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึใช้
แนวคดิและทฤษฎทีีก่ล่าวขา้งตน้ ในการอธดิายความเชื่อเกีย่วกดัการท าพฤตกิรรมอาสาของวยัรุ่น  
 3.1 ความหมายของความเช่ือ 
  โดยทัว่ไปแลว้ความเชื่อเกีย่วขอ้งกดัความนึกคดิของดุคคล ดางครัง้อาจจะเกีย่วโยง
ถงึการตดัสนิใจแยกแยะดางสิง่ดางอยา่งของดุคคล และยงัเกีย่วขอ้งกดัความเขา้ใจของดุคคลกดั
สิง่แวดลอ้มอกีดว้ย ความเชื่อนัน้ไม่ไดเ้กดิขึน้เองโดยธรรมชาต ิแต่เป็นผลจากการขดัเกลาทางสงัคม
ทีดุ่คคลไดร้ดัทัง้ทางตรงและทางออ้ม อาจมาจากครอดครวั ญาตพิีน้่อง สถาดนัการศกึษาทีไ่ดจ้าก
ครอูาจารยท์ีป่ลกูฝงัเมื่อเขา้เรยีน จากกลุ่มเพื่อนทีร่่วมชัน้เรยีนกนัมา อทิธพิลจากค าสอนทางศาสนา
หรอืลทัธ ิแนวความคดิ อุดมการณ์ซึง่มาจากสถาดนัหรอืสื่อมวลชน 
  จากการศกึษาเอกสารต่างๆ พดวา่ โรคชี (Rokeach.  1970: 112) ไดใ้หค้วามหมาย
ของความเชื่อวา่ เป็นความรูส้กึนึกคดิ ความเขา้ใจ ความคาดหวงั หรอืสมมตฐิาน ซึง่อาจมเีหตุผล
หรอืไม่มเีหตุผลกไ็ด ้และความเชื่อในสิง่นัน้ไม่จ าเป็นตอ้งอยูด่นพืน้ฐานแหง่ความจรงิเสมอไป ความ
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เชื่อเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมมนุษย ์เมื่อดุคคลมคีวามเชื่ออยา่งไร ความเชื่อนัน้จะเป็นตวั
ก าหนดใหดุ้คคลประพฤตปิฏดิตัติามความคดิเหน็ ความเขา้ใจ สอดคลอ้งกดั คลคัตนั (Cloxton.  
1987: 670) ทีก่ล่าววา่ ความเชื่อ คอื ขอ้สมมตฐิานทีต่ดิแน่นอยูใ่นแนวความคดิ ความเขา้ใจของ
ดุคคลเกีย่วกดัความเป็นจรงิของสิง่นัน้ๆ หรอืสิง่ทีค่วรจะเป็นเมื่อดุคคลเชื่อในสิง่ใดกจ็ะกระท าตาม
ความเชื่อนัน้ และไซด ์(จรรจา สุวรรณทตั.  2540: 815; อา้งองิจาก Scheibe.  1997: 1) ไดก้ล่าววา่  
ความเชื่อคลา้ยกดัสิง่ทีต่ดิแน่นอยูใ่นความคดิ ความเขา้ใจ จดัเป็นรปูแดดหนึ่งของความรู้ และการ
กระท า เมื่อดุคคลมคีวามเชื่อต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดกจ็ะเป็นเครือ่งก าหนดความโน้มเอยีงในการกระท าสิง่
ต่างๆ ของดุคคลไดอ้ยา่งแน่นอน ส่วนฟิชไดน์; และไอเซน็ (Fishbein; & Ajzen.  1975: 131-132) 
ไดก้ล่าววา่ ความเชื่อนัน้หมายถงึ ความน่าจะเป็นไปไดข้องการตดัสนิของดุคคลโดยการแยกแยะ
เกีย่วกดัความเขา้ใจของดุคคลต่อตนเองและสิง่แวดลอ้ม นอกจากนี้ ไวทติง้และชายด ์(สจุารยี ์จรสั
สงิห.์  2551: 25; อา้งองิจาก Whiting; & Child.  1963: 352) ไดก้ล่าววา่ ความเชื่อ เป็นค่านิยม  
เจตคต ิทีม่คีวามสมัพนัธก์ดัเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในการตอดสนองของดุคคลต่อวฒันธรรมใด 
วฒันธรรมหนึ่ง ซึง่มแีนวทางในการปฏดิตัแิตกต่างกนัไปในแต่ละวฒันธรรมนัน้ 
  จากความหมายของความเชื่อดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความเชื่อ หมายถงึ 
ความรูส้กึนึกคดิ ความเขา้ใจของดุคคลต่อตนเอง และสิง่แวดลอ้ม ซึง่อาจมเีหตุผลหรอืไม่มเีหตุผลก็
ได ้เมื่อดุคคลมคีวามเชื่อในสิง่ใดแลว้ กม็คีวามโน้มเอยีงทีจ่ะปฏดิตัติามความเชื่อนัน้ 
  ส าหรดังานวจิยันี้ ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาความเชื่อเกีย่วกดัการท าพฤตกิรรมอาสา ซึง่
หมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิ ความเขา้ใจของดุคคลทีม่ต่ีอการท าพฤตกิรรมอาสาในลกัษณะเชงิดวก
หรอืเชงิลด 
 3.2 การศึกษาความเช่ือท่ีจงูใจให้กระท าพฤติกรรมอาสาในวยัรุ่น ตามแนวคิด
หน้าท่ี (Functional Approach) 
  ในมุมมองทางจติวทิยา แนวคดิหน้าที ่(Functional Approach) เป็นการอธดิาย
กระดวนการทางเหตุผล วตัถุประสงค ์ความตอ้งการ เป้าหมาย การวางแผน และแรงจงูใจพืน้ฐาน 
ทีท่ าใหดุ้คคลแสดงพฤตกิรรมส่วนดุคคลและพฤตกิรรมทางสงัคมออกมา (Katz.  1960; Smith; 
Bruner; & White.  1956) ใจความส าคญัของแนวคดินี้ คอื การทีดุ่คคลแสดงพฤตกิรรมทีเ่หมอืนกนั
โดยมหีน้าทีท่างจติทีแ่ตกต่างกนั (Clary; et al.  1998) ซึง่มผีูน้ าแนวคดินี้มาใชใ้นการศกึษาในแง่มมุ
ต่างๆ ดงัเชน่ 
  สมทิธิ ์ดรเูนอร ์และไวท ์(Smith; Bruner; & White.  1956) กดั แคทซ ์(Katz.  1960) 
ไดน้ าแนวคดิหน้าทีม่าใชใ้นการศกึษาเจตคต ิซึง่มสีาระส าคญั คอื การท าหน้าทีแ่ละดทดาท
ความส าคญัของเจตคต ิในฐานะทีเ่ป็นเครื่องก าหนดพฤตกิรรมทางความคดิ และการแสดงออกของ
คนเรา โดยแคทซ ์(Katz.  1960) ไดเ้สนอวา่ การทีดุ่คคลมเีจตคตอิยา่งเดยีวกนั อาจเกดิจากหน้าที่
ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละดุคคล โดยพืน้ฐานเจตคตขิองคนเราทีม่ต่ีอสิง่ต่างๆ นัน้ ท าหน้าทีอ่ยา่งน้อย
ทีสุ่ดเพื่อสนองความตอ้งการของดุคคล (Individual) ใน 4 ประการ คอื 1) หน้าทีใ่นการปรดัตวั 
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(Adjustive or Utilitarian function) เจตคต ิเป็นเครื่องยดึถอืส าหรดัการปรดัพฤตกิรรมของตนเองให้
เป็นไปในทางทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ตนเองสงูทีสุ่ด และหลกีเลีย่งต่อวตัถุทีค่ดิวา่จะใหโ้ทษเกดิขึน้
น้อยทีสุ่ด 2) หน้าทีใ่นการป้องกนัตนเอง (Ego-defensive function) เจตคตจิะช่วยปกป้อง
ภาพลกัษณ์แหง่ตนต่อความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ภายในจติใจ ซึง่จุดมุง่หมายของเจตคต ิในลกัษณะนี้ก็
เพื่อทีจ่ะป้องกนัส่วนขาดหรอืส่วนเสยีของตนเอง ใหเ้กดิความสดายใจ 3) หน้าทีแ่สดงออกซึง่
ค่านิยม (Value- expressive function) เจตคตทิีท่ าหน้าทีน่ี้จะพยายามแสดงออกซึง่ค่านิยมที่
สอดคลอ้งกดัค่านิยมส่วนตน 4) หน้าทีใ่นการแสดงออกถงึความรู ้(Knowledge function) เจตคตจิะ
เป็นมาตรฐานทีต่วัดุคคลจะสามารถใชป้ระเมนิ และท าความเขา้ใจกดัสภาพแวดลอ้มทีม่อียูร่อดตวั 
ท าใหดุ้คคลเรยีนรู ้และเขา้ใจการกระท าของคนในสงัคม สามารถอธดิาย และคาดคะเนการกระท า
ของตนเองและดุคคลอื่น เช่นเดยีวกดัสมทิธิแ์ละคณะ (Smith; et al.  1956) ทีก่ล่าววา่ เจตคติ
สามารถท าหน้าทีอ่ยา่งเดยีวหรอืท าหน้าทีพ่รอ้มกนัทัง้ 3 หน้าที ่ไดแ้ก่ 1) หน้าทีใ่นการประเมนิวตัถุ 
(Object appraisal function) คอื ความสามารถของเจตคตใินการสรุปคณุลกัษณะของวตัถุใน
สิง่แวดลอ้มวา่เป็นแง่ดวกและลด 2) หน้าทีใ่นการปรดัตวัทางสงัคม (Social adjustment function or 
Quality of expressiveness) เป็นสื่อกลางความสมัพนัธร์ะหวา่งตนเองกดัผูอ้ื่น และ 3) หน้าทีก่ารน า
ออกสู่ภายนอก (Externalization function) จะช่วยคงไวซ้ึง่การเหน็คุณค่าในตนเอง โดยท าหน้าทีใ่น
การป้องกนัตนเองต่อความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ภายในใจ 
  ในอกีแง่มุมหนึ่งของการขยายขอดเขตของแนวคดิหน้าทีใ่หก้วา้งขวางขึน้ โดย
น ามาใชศ้กึษาถงึแรงจงูใจในการเป็นอาสาสมคัรและตัง้สมมตฐิานไวว้า่ การตดัสนิใจเป็นอาสาสมคัร
นัน้ขึน้อยูก่ดักระดวนการประเมนิเชงิรูค้ดิเกีย่วกดัคุณค่าทีไ่ดจ้ากการท างานอาสาสมคัร การ
ประยกุตใ์ชแ้นวคดินี้ จงึเป็นการท าความเขา้ใจแรงจงูใจเดือ้งหลงัการเป็นอาสาสมคัร (e.g. Clary; et 
al.  1998; Clary ; Snyder; & Stukas.  1996; Omoto; & Snyder.  1995) ซึง่มอีทิธพิลต่อระดดั
ความพงึพอใจและความตัง้ใจทีจ่ะท างานอาสาสมคัรต่อไปในอนาคต  เคลรี;่ และคณะ (Clary; et al. 
1998) จงึน าแนวคดิหน้าทีข่องเจตคตขิองแคทซ ์(Katz. 1960) กดัสมทิธิ;์ และคณะ (Smith; et al. 
1956) มาประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดแรงจงูใจในการท างานอาสาสมคัร เพื่อใหค้รอดคลุมถงึลกัษณะที่
เกีย่วขอ้งกดัตนเองและอโีกใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด จงึแด่งแรงจงูใจอาสาออกเป็น 6 หน้าที ่ไดแ้ก่  
  1) การใหคุ้ณค่า (Value) เป็นการอธดิายแรงจงูใจของการท างานอาสาสมคัรวา่ เกดิ
มาจากดุคคลใหค้ณุค่ากดังานสงัคมสงเคราะหแ์ก่ผูอ้ื่นและการช่วยเหลอืสงัคม หน้าทีน่ี้มคีวาม
เชื่อมโยงกดัความรูส้กึเอือ้เฟ้ือต่อผูอ้ื่น (Clary; & Miller.  1986) หน้าทีแ่สดงออกซึง่ค่านิยม (Value- 
Expressive function) ของแคทซ ์(Katz.  1960) นอกจากนี้ สมทิธิ ์(Smith.  1981) ยงัไดใ้ห้
ความหมายของความรูส้กึเอือ้เฟ้ือไวว้า่ เป็นแรงจงูใจของมนุษยท์ีแ่สดงถงึระดดัของแรงขดัของความ
พงึพอใจภายในหรอืรางวลัทางจติใจของความพยายามทีจ่ะรกัษาสมดุลความพงึพอใจภายในของ
ดุคคลอื่นๆ โดยปราศจากความคาดหวงัใหผู้อ้ื่นตอดแทนตนเองใหเ้กดิความพงึพอใจกลดัมา 
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กล่าวคอื เป็นผูซ้ึง่ค านึงถงึผูอ้ื่นอยูเ่สมอ จากงานวจิยัของสตเูมอร;์ และสเตฟเฟนส ์(Stumer; & 
Steffens.  2000) ไดศ้กึษาปจัจยัสาเหตุทีส่่งผลใหดุ้คคลเกดิความตอ้งการทีจ่ะเป็นอาสาสมคัร  
ในกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นอาสาสมคัรดแูลผูป้ว่ยโรคเอดส ์พดวา่ การใหคุ้ณค่า (Value) เป็นแรงจงูใจที่
น าไปสู่การเป็นอาสาสมคัร เชน่เดยีวกดั การศกึษาแรงจงูใจอาสาในอาสาสมคัรวยัผูใ้หญ่ของเคลรี;่ 
สนายเดอร;์ และสตคูสั (Clary; Snyder; Stukas.  1996: 501) ทีพ่ดวา่ หน้าทีก่ารใหคุ้ณค่า เป็น 
ตวัแปรทีม่ปีระสทิธภิาพทีสุ่ดในการท านายพฤตกิรรมอาสาไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิสอดคลอ้ง
กดัแมคคาดี;้ ไวท;์ และออดส ์(McCabe.; White; & Obst.  2007: 8) ทีไ่ดศ้กึษาความส าคญัของ
แนวคดิหน้าทีข่องการท างานอาสาสมคัรในนกัศกึษาระดดัชัน้อุดมศกึษา สาขาจติวทิยา จ านวน 
121 คน ผลการศกึษาพดวา่ ทัง้ในกลุม่นกัศกึษาทีเ่ป็นอาสาสมคัรและไม่เป็นอาสาสมคัร ให้
ความส าคญักดัแรงจงูใจดา้นหน้าทีก่ารใหค้ณุค่า (Value function) มากกวา่แรงจงูใจดา้นอื่นๆ  
และงานวจิยัทีศ่กึษาแรงจงูใจของอาสาสมคัร จ านวน 351 คน ในหน่วยใหค้วามช่วยเหลอืผูท้ ีไ่ดร้ดั
ผลกระทดจากชุมชนทางภาคตะวนัตกของสหรฐัอเมรกิา จ านวน 32 หน่วย พดวา่ แรงจงูใจ
ดา้นหน้าทีก่ารใหคุ้ณค่า (Value function) เป็นแรงจงูใจทีส่ าคญัทีสุ่ดต่อการท างานของอาสาสมคัร 
(Planlp; & Trost.  2009: 191) 
  2) การท าความเขา้ใจ (Understanding) เป็นการอธดิายแรงจงูใจของการท างาน
อาสาสมคัรวา่ ท าใหเ้กดิการเรยีนรูใ้หม่ๆ  และมโีอกาสทีจ่ะไดใ้ชค้วามรู ้ทกัษะ และความสามารถทีม่ี
อยู ่ซึง่ไมส่ามารถไปฝึกหดัจากแหล่งอื่นได ้หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจของเคลรี;่ และคณะ (Clary; et 
al.  1998) นัน้คลา้ยกดัหน้าทีใ่หค้วามเขา้ใจ (Knowledge function) ของแคทซ ์(Katz.  1960) และ
หน้าทีใ่นการประเมนิวตัถุ (Object appraisal) ของสมทิธิ;์ และคณะ (Smith; et al.  1956) จาก
การศกึษาของฟินเคลสไตน์; เพน็เนอร;์ และแดรนนิค (Finkelstein; Penner; & Brannick.  2005: 
413) ไดศ้กึษาตวัแปรทีส่ามารถใชท้ านายการท างานของอาสาสมคัรในหน่วยใหค้วามช่วยเหลอืผูท้ ี่
ไดร้ดัผลกระทดจากชมุชน จ านวน 302 คน ซึง่มอีายรุะหวา่ง 20 ถงึ 88 ปี โดยรอ้ยละ 41 เป็นผูท้ ีม่ ี
อายสุงูกวา่ 65 ปี ผลการวจิยัพดวา่ แรงจงูใจทีส่ามารถท านายระยะเวลาในการท ากจิกรรมอาสา 
สมคัรไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิมเีพยีงแรงจงูใจเดยีว คอื หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ รวมถงึ
งานวจิยัของสตเูมอร;์ และสเตฟเฟนส ์(Stumer; & Steffens.  2000) ไดศ้กึษาปจัจยัสาเหตุทีส่ง่ผล
ใหดุ้คคลเกดิความตอ้งการทีจ่ะเป็นอาสาสมคัร ในกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นอาสาสมคัรดแูลผูป้ว่ยโรคเอดส ์
พดวา่ หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ (Understanding function) เป็นแรงจงูใจทีน่ าไปสู่การเป็นอาสา 
สมคัร นอกจากนี้ แมคคาดี;้ ไวท;์ และออดส ์(McCabe; White; & Obst.  2007: 191) ไดศ้กึษา
ความส าคญัของแนวคดิหน้าทีข่องการท างานอาสาสมคัรในนกัศกึษาระดดัชัน้อุดมศกึษา สาขา
จติวทิยา ผลการศกึษาทัง้ในกลุ่มนกัศกึษาทีเ่ป็นอาสาสมคัรและไม่เป็นอาสาสมคัรใหค้วามส าคญั 
กดัแรงจงูใจดา้นหน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ (Understanding function) มากกวา่แรงจงูใจดา้นอื่นๆ 
  3) การถ่ายทอดทางสงัคม (Socialization) กลไกนี้เป็นการอธดิายแรงจงูใจในการเป็น
อาสาสมคัร เพื่อสรา้งความสมัพนัธก์ดัผูอ้ื่นหรอืเนื่องจากอทิธพิลจากสงัคม ผูท้ ีม่แีรงจงูใจในกลไกนี้
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มองวา่ การเป็นอาสาสมคัรท าใหต้นเองมโีอกาสอยูร่่วมกดัเพื่อนเพิม่มากขึน้ หรอืผูท้ ีม่คีวามส าคญั
ต่อตนไดท้ ากจิกรรมอาสาสมคัรอยูก่่อน และหากตนเองเขา้ร่วมการท ากจิกรรมดว้ยแลว้ จะสรา้ง
ความพงึพอใจใหก้ดัผูท้ ีม่คีวามส าคญักดัตนเอง หน้าทีก่ารถ่ายทอดทางสงัคมนี้ คลา้ยคลงึกดัหน้าที่
ในการปรดัตวั (Social adjustive function) ของสมทิธิ;์ และคณะ (Smith; et al.  1956) จาก
งานวจิยัของกรนีสเลด; และไวท ์(Greenslade; & White.  2005) ไดท้ าการศกึษาตวัท านายการเขา้
ร่วมท างานอาสาสมคัรดว้ยการทดสอดแนวคดิหน้าทีใ่นการท างานอาสาสมคัรของเคลรี่; และสนาย
เดอร ์(Clary; & Snyder.  1991) กลุ่มตวัอยา่งคอื ผูส้งูอายชุาวออสเตรเลยี จ านวน 385 คน 
ผลการวจิยัพดวา่ แนวคดิหน้าทีท่ ัง้ 6 หน้าที ่สามารถท านายพฤตกิรรมอาสาไดร้อ้ยละ 27 โดย
หน้าทีด่า้นสงัคม (Social function) สามารถท านายพฤตกิรรมอาสาไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ
(β = .40) และงานวจิยัของฟินเคลสไตน์; เพน็เนอร;์ และแดรนนิค (Finkelstein; Penner; & 
Brannick.  2005: 413) ไดศ้กึษาตวัแปรทีส่ามารถใชท้ านายการท างานของอาสาสมคัรในหน่วยให้
ความช่วยเหลอืผูท้ ีไ่ดร้ดัผลกระทดจากชุมชน จ านวน 302 คน ซึง่มอีายรุะหวา่ง 20 ถงึ 88 ปี โดย
รอ้ยละ 41 เป็นผูท้ ีม่อีายสุงูกวา่ 65 ปี ผลการวจิยัพดวา่ แรงจงูใจทีส่ามารถท านายจ านวนเวลาทีใ่ช้
ในการท างานอาสาสมคัรไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิมเีพยีงแรงจงูใจเดยีวคอื การถ่ายทอดทาง
สงัคม (Socialization function) ( = -.19*) 
  4) หน้าทีก่ารงาน (Career) เป็นการอธดิายแรงจงูใจของการท างานอาสาสมคัรวา่ ท า
ใหเ้ครอืขา่ยทางสงัคมเพิม่ขึน้น าไปสู่โอกาส และการตดัสนิใจในการท างาน นอกจากนี้ ยงัท าให้
ประวตัสิ่วนตวัมคีุณค่ามากขึน้ หน้าทีก่ารงานนี้มคีวามคลา้ยคลงึกดัหน้าทีใ่นการปรดัตวั (Adjustive 
or Utilitarian function) ของแคทซ ์(Katz.  1960) นอกจากนี้ ดลิ (Beale.  1984) ยงัไดก้ล่าววา่  
การช่วยงานอาสาสมคัรของนกัเรยีนนกัศกึษาเป็นวธิกีารทีก่า้วไปสู่อาชพีการงานในอนาคต 
เช่นเดยีวกดังานวจิยัทีศ่กึษาแรงจงูใจของอาสาสมคัร จ านวน 351 คน ในหน่วยใหค้วามช่วยเหลอื 
ผูท้ีไ่ดร้ดัผลกระทดจากชุมชนทางภาคตะวนัตกของสหรฐัอเมรกิา จ านวน 32 หน่วย พดวา่ 
อาสาสมคัรทีม่อีายนุ้อยกวา่ มแีรงจงูใจดา้นหน้าทีก่ารงาน สงูกวา่อาสาสมคัรทีอ่ายมุากกวา่ (Planlp; 
& Trost.  2009: 191) รวมถงึงานวจิยัทีศ่กึษาอายแุละแรงจงูใจในการท างานอาสาสมคัรอายตุัง้แต่ 
16 ถงึ 66 ปีขึน้ไป จาก 23 องคก์ร พดวา่ อาสาสมคัรทีอ่ายนุ้อยกวา่ (กลุ่มอายุ16-35 ปี) มแีรงจงูใจ
ดา้นอาชพีสงูกวา่อาสาสมคัรทีอ่ายมุากกวา่ (กลุ่มอาย ุ36-45 ปี และ กลุ่มอาย ุ66 ปีขึน้ไป) (Davilla; 
& Diaz-Morales.  2009: 86) และงานวจิยัของอนุ เจรญิวงศร์ะยดั; และคณะ (2552: 938) พดวา่ 
แรงจงูใจดา้นความคาดหวงัในการท างานในอนาคต เป็นเหตุผลหนึ่งทีท่ าใหน้กัศกึษาเขา้ร่วม
กจิกรรมนกัศกึษา ซึง่งานวจิยัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สามารถยนืยนัไดจ้ากงานวจิยัของ ฟินเคลสไตน์; 
เพน็เนอร;์ และแดรนนิค (finkelstein; penner; & brannick.  2005: 411) ทีไ่ดศ้กึษาตวัแปรที่
สามารถท านายการท ากจิกรรมอาสาสมคัรของอาสาสมคัรในหน่วยใหค้วามช่วยเหลอืผูท้ ีไ่ดร้ดั
ผลกระทดจากชุมชน จ านวน 302 คน อาย ุ22 - 88 ปี อายเุฉลีย่ 58 ปี พดวา่ แรงจงูใจดา้นหน้าที่
การงาน (Career function) สามารถท านายจ านวนเวลาทีใ่ชใ้นการท ากจิกรรมอาสาสมคัรไดอ้ยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดดั .01 ( = - .20) จะเหน็วา่ แรงจงูใจดา้นหน้าทีก่ารงานนัน้ส าคญักดัวยัรุ่น
มากกวา่ผูส้งูอาย ุ
  5) การปกป้องตนเอง (Protective) กลไกนี้มคีวามเกีย่วขอ้งกดัอโีก ้(Ego) แรงจงูใจนี้
ใหค้วามสนใจกดัการปกป้องเอกลกัษณ์ต่อลกัษณะทางลดของตนเอง ในกรณีของอาสาสมคัรอาจ
เป็นการลดความรูส้กึผดิเกีย่วกดัการมชีวีติทีโ่ชคดกีวา่ผูอ้ื่น และเพื่อหลกีหนีปญัหาทีม่อียูใ่นตนเอง 
หน้าทีน่ี้มคีวามเชื่อมโยงกดัหน้าทีใ่นการป้องกนัตนเองของแคทซ ์(Katz.  1960) และหน้าทีก่ารน า
ออกสู่ภายนอก (Externalization function) ของสมทิธิ;์ และคณะ (Smith et al.  1956) 
  6) การพฒันาตนใหด้ขี ึน้ (Enhancement) มลีกัษณะทีแ่สดงถงึอโีกข้องอาสาสมคัร 
เช่นเดยีวกดัการปกป้องตนเอง ทีม่ลีกัษณะเป็นการปกป้องตนเองจากอารมณ์ทางลด แต่การพฒันา
ตนใหด้ขี ึน้เป็นลกัษณะอารมณ์ทางดวก คอื ความตอ้งการพฒันาตนเอง เหน็คุณค่าแหง่ตน (Self-
esteem) และท าใหต้นเองรูส้กึด ีเป็นตน้ หน้าทีก่ารพฒันาตนใหด้ขี ึน้มคีวามคลา้ยคลงึกดัหน้าทีใ่น
การป้องกนัตนเอง (Ego-defensive function) ของ (Katz.  1960) เช่น การท างานอาสาสมคัรใน
โรงพยาดาลสุขภาพจติ พดวา่ ดุคคลยอมรดัตนเองเพิม่ขึน้ สดืเนื่องมาจากการเขา้ร่วมท างาน
อาสาสมคัร (Holzberg; Gewirtz; & Ebner.  1964; King; Walder; & Pavey.  1970) และสอดคลอ้ง
กดังานวจิยัของอนุ เจรญิวงศร์ะยดั; และคณะ (2552: 938) พดวา่ การทีน่กัศกึษาเขา้มาท ากจิกรรม
นกัศกึษา เพื่อตอ้งการสรา้งความภาคภมูใิจใหก้ดัตนเอง ตอ้งการเหน็ตนเองเป็นคนทีม่คีุณค่า มี
ความส าคญัในสงัคม ซึง่กค็อื แรงจงูใจดา้นการพฒันาตนนัน่เอง สอดคลอ้งกดังานวจิยัของกรนีสเลด
และไวท ์(Greenslade; & White.  2005) ทีไ่ดท้ าการศกึษาตวัท านายการเขา้ร่วมท างานอาสาสมคัร
ดว้ยการทดสอดแนวคดิหน้าทีใ่นการท างานอาสาสมคัรของเคลรี;่ และสนายเดอร ์(Clary; & Snyder.  
1991) กลุ่มตวัอยา่งคอื ผูส้งูอายชุาวออสเตรเลยี จ านวน 385 คน พดวา่ แรงจงูใจดา้นการพฒันา
ตนเองใหด้ขี ึน้ (Enhancement function) มคีวามสมัพนัธท์างดวกกดัการท างานอาสาสมคัรอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่.01 
  นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2008 ลอว ์(Law.  2008: 61-64) ไดน้ าแนวคดิหน้าทีข่อง
แรงจงูใจในการท างานอาสาสมคัรมาปรดัโครงสรา้งใหม่เพื่อใชใ้นแง่มุมของการศกึษาความเชื่อทีจ่งู
ใจในการท างานอาสาสมคัรของวยัรุ่น โดยแด่งความเชื่อเป็น 5 ประเภท จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คอื 
ความเชื่อในการท างานอาสาสมคัรเพื่อประโยชน์ของผูอ้ืน่ (Other-serving belief) และความเชื่อใน
การท างานอาสาสมคัรเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Self-serving belief) ดงันี้ 
  1. ความเชื่อในการท างานอาสาสมคัรเพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่น (Other-serving beliefs) 
คอื หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม (Prosocial values function) เป็นการอธดิายความเชื่อของการ
ท างานอาสาสมคัรวา่ เริม่ตน้มาจากการท าเพื่อผูอ้ื่น การใหค้วามส าคญักดัผูอ้ื่นมากกวา่ตนเอง 
วยัรุ่นเป็นอาสาสมคัร เนื่องมาจากความรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม และพยายามท าใหส้งัคมดขีึน้ 
โดยมคีวามเขา้ใจเกีย่วกดัการท ากจิกรรมอาสาสมคัรวา่ สามารถกระท าและแสดงออกไดท้าง
ความคดิ ความรูส้กึเกีย่วกดัความสมัพนัธร์ะหวา่งการเหน็คุณค่า การเหน็ประโยชน์ต่อส่วนรวมและ
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การมมีนุษยธรรม ส่วนหน้าทีก่ารใหคุ้ณค่าของเคลรี;่ และคณะ (Clary; et al.  1998) นัน้ มุ่งเน้นไป
ทีค่วามเอือ้เฟ้ือต่อผูอ้ื่นอยา่งเดยีว ซึง่ไอเซนเดริก์และคณะ (Eisenberg; et al.  1995) ไดก้ล่าววา่ 
การท าประโยชน์ต่อสงัคม (Prosocial values) นัน้ควรประกอดดว้ย มติขิองความเอือ้เฟ้ือต่อผูอ้ื่น
และความสามารถในการท าสิง่ทีเ่อือ้ประโยชน์แก่สงัคม ลอว ์(Law.  2008) จงึเพิม่มติคิวามร่วมมอื
ของพลเมอืงในการท าใหส้งัคมดขีึน้ ซึง่หมายถงึ ความส าคญัของการรดัรูต้นในการท างานเพื่อสงัคม 
ลงไปในแนวคดิการท าประโยชน์ต่อสงัคม (Prosocial values function) และจากงานวจิยัหลายชิน้
แสดงใหเ้หน็วา่ ส านึกความรดัผดิชอดต่อสงัคมของวยัรุ่น (Sense of social responsibility) มี
ความสมัพนัธท์างดวกกดัการมสี่วนร่วมในการท างานเพือ่ชุมชน (Wilson.  2000; Flanagan; et al. 
1999) 
  2. ความเชื่อในการท างานอาสาสมคัรเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Self-serving Beliefs) 
แด่งความเชื่อออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
    2.1 หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ (Understanding function) เป็นการอธดิายความ
เชื่อของการท างานอาสาสมคัรวา่ ท าใหว้ยัรุ่นไดท้ าความเขา้ใจ และเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ เช่น การพฒันา
ทกัษะทางสงัคม ทกัษะส่วนดุคคล ซึง่จะท าใหช้่วยเหลอืผูอ้ื่นไดม้ากขึน้ และเขา้ใจครอดคลุมไปถงึ
ปญัหาของสงัคมผ่านการเป็นอาสาสมคัร หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจของลอว;์ และเชค (Law; & 
Shek.  2009) เหมอืนกนักดัเคลรี;่ และคณะ (Clary; et al.  1998) มงีานวจิยัอกีหลายชิน้ทีแ่สดงให้
เหน็วา่ การท างานอาสาสมคัรของวยัรุ่นมคีวามสมัพนัธท์างดวกกดัการทีว่ยัรุ่นรดัรูป้ระโยชน์ในการ
ไดม้าซึง่ความรู ้(Hansen; Larson; & Dworkin.  2003; Raskoff; & Sundeen.  1999; Hamilton;  
& Fenzel.  1998) 
   2.2 หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม (Socializing function) เป็นการอธดิายความ
เชื่อของการท างานอาสาสมคัรจากความคาดหวงัของสงัคมวา่เป็นการท างานเป็นทมีมากกวา่ท างาน
คนเดยีว โดยเฉพาะในวยัรุ่นมคีวามเขา้ใจเกีย่วกดัการท ากจิกรรมอาสาสมคัรวา่ เป็นการสรา้ง
มติรภาพทีด่ใีนขณะทีเ่ป็นอาสาสมคัร และยงัเป็นโอกาสดทีีจ่ะไดพ้ดปะเพื่อนเก่า นอกจากนี้
อาสาสมคัรยงัไดร้ดัค าชมเชยจากการท ากจิกรรมอาสาสมคัรดว้ย ส่วนหน้าทีก่ารถ่ายทอดทางสงัคม
ของเคลรี;่ และคณะ (Clary; et al.  1998) นัน้เป็นการอธดิายแรงจงูใจทีเ่กีย่วขอ้งกดัความสมัพนัธ์
กดัผูอ้ื่นหรอือทิธพิลจากสงัคม แต่แนวคดิของลอว ์(Law.  2008) จะใหค้วามส าคญัในแง่มุมของการ
รวมกลุ่มทางสงัคมแทนทีอ่ทิธพิลจากสงัคม งานวจิยัในชว่งทศวรรษ 1980 (Mongkok District 
Board.  1984; Settlement.  1980) ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ การตดิต่อพดปะ และรวมกลุ่มกดัเพื่อนเป็น
ปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการท างานอาสาสมคัรในวยัรุ่น สอดคลอ้งกดั งานวจิยัทีศ่กึษาอายแุละ
แรงจงูใจในการท างานอาสาสมคัรอายุตัง้แต่ 16 ถงึ 66 ปีขึน้ไป จาก 23 องคก์ร พดวา่ อาสาสมคัรที่
อายนุ้อยกว่า (กลุ่มอาย ุ16-25 ปี) มแีรงจงูใจในการท างานอาสาสมคัร เพื่ออยากท าความรูจ้กักดั
เพื่อน สงูกวา่อาสาสมคัรทีอ่ายมุากกวา่ (กลุ่มอาย ุ66 ปีขึน้ไป) (Davilla; & Diaz-Morales.  2009: 
87) 
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   2.3 หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต (Future plan function) เป็นการอธดิายความเชื่อ
ของการท างานอาสาสมคัร เพื่อเป็นแนวทางใหว้ยัรุ่นส ารวจเรื่องการเรยีน และวางแผนการท างานใน
อนาคต หน้าทีน่ี้คลา้ยคลงึกดัหน้าทีก่ารงาน (Career) ของเคลรี;่ และคณะ (Clary; et al.  1998) 
จากงานวจิยัของอมัพา ซองทุมมนิทร ์(2542: 89) ทีพ่ดวา่ นกัศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมนกัศกึษา 
เพราะวา่ตอ้งการฝึกฝนใหเ้กดิความรูเ้กดิทกัษะเพื่อไปประกอดอาชพี เช่นเดยีวกดั วยัรุ่นใน
สหรฐัอเมรกิาทีย่อมรดัวา่ การท างานอาสาสมคัร จะช่วยในการตดัสนิใจเลอืกอาชพี และพฒันาความ
สนใจในอาชพีในอนาคต (Zakour.  1995) 
   2.4 หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน (Well-being function) เป็นการอธดิาย
ความเชื่อของการท างานอาสาสมคัรวา่ เป็นการสนองความตอ้งการในดา้นอารมณ์ เชน่ การหลกีหนี
ความรูส้กึผดิจากการไม่ไดช้่วยผูท้ ีต่อ้งการความช่วยเหลอื การหลกีหนีจากปญัหาส่วนตวั เพราะใช้
เวลาอยูก่ดัการท างานอาสาสมคัร จงึไม่มเีวลาคดิปญัหาส่วนตวั นอกจากนี้ การท ากจิกรรม
อาสาสมคัรยงัท าใหรู้ส้กึด ีเหน็คุณค่า ความส าคญัของตนเอง และรดัรูค้วามสามารถของตนอกีดว้ย 
หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตนนี้ (Well-being function) เป็นการรวมแรงจงูใจ 2 หน้าทีข่องเคลรี่
และคณะ (Clary; et al.  1988) เขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ หน้าทีก่ารพฒันาตนใหด้ขี ึน้ (Enhancement) ที่
เป็นการสนองความตอ้งการในลกัษณะอารมณ์ทางดวก และหน้าทีก่ารปกป้องตนเอง (Protective) 
ทีเ่ป็นการปกป้องตนเองจากอารมณ์ทางลด เนื่องจากลอว ์(Law.  2008) คดิวา่คนเรานัน้มที ัง้
มุมมองของความเศรา้ใจและความสุขอยูด่ว้ยกนั เปรยีดเสมอืนกดัเหรยีญทีม่สีองดา้น นอกจากนี้ ยงั
มงีานวจิยัทีศ่กึษาเรื่องการท างานอาสาสมคัรและความผาสุก (Thoits, P.A.; & Hewitt, L.N.  2001: 
115) พดวา่ การท างานอาสาสมคัร ท าใหค้วามผาสุกเพิม่ขึน้ ในทางกลดักนั ดุคคลทีม่คีวามผาสุก
มากกวา่ กจ็ะอุทศิตนใหก้ดัการท างานอาสาสมคัร 
  ส าหรดังานวจิยัทีผ่่านมา ไดม้กีารน าแนวคดิหน้าทีม่าศกึษาความเชื่อเกีย่วกดัการท า
พฤตกิรรมอาสา จะเหน็ไดจ้าก งานวจิยัของลอว ์(Law.  2008: 163,171) ทีไ่ดศ้กึษาความเชื่อใน
การท างานอาสาดงักล่าวขา้งตน้ พดวา่ ความเชื่อในการท างานอาสามคีวามสมัพนัธท์างดวกกดั
พฤตกิรรมอาสาอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดดั .05 (r=.21) โดยความเชื่อในดา้นหน้าทีก่ารท า
ความเขา้ใจ (Understanding function) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากดั .22, หน้าทีก่ารท า
ประโยชน์ต่อสงัคม (Prosocial values function) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากดั .18, หน้าทีก่าร
สรา้งความผาสุกส่วนตน (well-being function) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากดั .15, หน้าทีก่าร
วางแผนอนาคต (Future plan function) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากดั .10, และหน้าทีก่าร
รวมกลุ่มทางสงัคม (Socializing function) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากดั .09 ส าหรดัความเชื่อ
ทีส่ามารถท านายพฤตกิรรมอาสา ไดแ้ก่ หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ (Understanding function) หน้าที่
การวางแผนอนาคต (Future plan function) และหน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม (Prosocial values 
function ) สามารถร่วมกนัท านายได ้รอ้ยละ 6 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดดั .001 โดยตวัแปรที่
มปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด คอื หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ (Understanding function) (β =.18) 
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รองลงมา คอื หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต (Future plan function) (β =.06) และหน้าทีก่ารท า
ประโยชน์ต่อสงัคม (Prosocial values function ) (β =.06)  ในปี ค.ศ. 2009 ลอว;์และเชค (Law;  
& Shek.  2009: 861) ไดศ้กึษาความเชื่อต่อการท างานอาสาสมคัร ความตัง้ใจในการท างาน
อาสาสมคัร พฤตกิรรมอาสาในวยัรุ่น ผลการศกึษาพดวา่ ความตัง้ใจในการท างานอาสาสมคัรและ
ความเชื่อในการท างานอาสาสมคัรเพื่อประโยชน์ของผูอ้ืน่ สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมอาสาได้
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิส่วนความเชื่อในการท างานอาสาสมคัรเพื่อประโยชน์ส่วนตนไมส่ามารถ
ท านายพฤตกิรรมอาสาได ้
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ลอร ์(Law.  2008) จงึไดเ้ปรยีดเทยีดแนวคดิของตน กดัแนวคดิ
ของเคลรี;่ และคณะ (Clary; et al.  1998) ไวด้งัตาราง 2 
 

ตาราง 2  เปรยีดเทยีดแนวคดิหน้าทีใ่นการท างานอาสาสมคัรของเคลรีแ่ละคณะกดัลอว ์
 

ความเชื่อ 
 

ส่วนประกอด 
 

เคลรีแ่ละคณะ
(1998) 

ลอว ์
(2008) 

หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อ
สงัคม 
(Prosocial Values function ) 
หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ 
(Understanding function) 
 
 
หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม 
(Socializing function) 
 
หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต  
(Future plan function) 
 
 
 

1.ความเอือ้เฟ้ือต่อผูอ้ื่น 
2.ความร่วมมอืของพลเมอืงในการท าให้
สงัคมดขีึน้ 
1.พฒันาตนเอง 
2.การพฒันาทกัษะทางสงัคม 
3.เรยีนรูท้กัษะจากประสดการณ์จรงิ 
4.เขา้ใจสงัคม 
1.พดปะเพื่อนเก่า 
2.พดเจอเพื่อนใหม่ๆ 
3.ไดร้ดัการยกยอ่งชมเชยจากเพื่อน 
1.ท าใหป้ระวตัสิ่วนตวัมคีุณค่า 
2.ตดัสนิใจเลอืกอาชพีหรอืศกึษาใน
อนาคต* 
3.ขยายเครอืขา่ยทางสงัคมเพื่อ
ความกา้วหน้าของอาชพี 

/ 
X 
 
/ 
/ 
/ 
/ 
X 
/ 
X 
/ 
/ 
 
/ 

 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

 
หน้าทีก่ารปกป้องตนเอง 
(Protective function) 
 

1.ท าใหล้ดความรูส้กึผดิจากการไม่ได้
ช่วยเหลอื 
2.ท าใหห้ลกีหนีจากปญัหาส่วนตวั 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 
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ตาราง 2 (ต่อ)    
    

ความเชื่อ 
 

ส่วนประกอด 
 

เคลรีแ่ละคณะ
(1998) 

ลอว ์
(2008) 

หน้าทีก่ารพฒันาตนใหด้ขี ึน้
(Enhancement function) 

1.ท าใหต้นเองรูส้กึด ีเหน็คุณค่าแหง่ตน 
2.เสรมิสรา้งความรูส้กึวา่ตนมคีวาม 
ส าคญัและรดัรูส้มรรถภาพของตน 

/ 
/ 
 

/ 
/ 
 

 3.ไดแ้สดงความสามารถทีต่นมอียู ่ X / 
   

 หมายเหตุ: *ส าหรดัดา้นหน้าทีก่ารวางแผนอนาคต เคลรี;่ และคณะ (1998) มเีฉพาะ
ตดัสนิใจเรื่องอาชพีในอนาคต ส่วนของลอว ์(2008) มที ัง้ตดัสนิเรื่องอาชพีและการศกึษาในอนาคต  
 

 ทีม่า: Law, Ben M.F. (2008).  Volunteer Service Participation among Secondary 
School Students in Hong Kong.  pp. 64. 
 

 จากตาราง 2 จะเหน็วา่ ในการศกึษาความเชื่อเกีย่วกดัการท างานอาสาสมคัรตามความ
คดิเหน็ลอร ์(Law.  2008) ไดเ้พิม่ส่วนประกอดในการศกึษาความเชื่อดางดา้นใหม้คีวามครอดคลุม
มากขึน้ ไดแ้ก่ ความร่วมมอืของพลเมอืงในการท าใหส้งัคมดขีึน้ พดปะเพื่อนเก่า ไดร้ดัการยกยอ่ง
ชมเชยจากเพื่อน และส่วนประกอดดงักล่าว มคีวามสอดคลอ้งกดัพฒันาการของวยัรุ่น กล่าวคอื 
วยัรุ่นเป็นวยัทีม่พีลงักาย พลงัความคดิ เริม่มดีทดาทและหน้าทีใ่นการดัผดิชอดต่อสงัคม นอกจากนี้ 
วยัรุ่นยงัเป็นวยัทีก่ลุ่มเพื่อนนัน้ มอีทิธพิลต่อโลกทางสงัคมเป็นอยา่งมาก มคีวามสนใจเขา้ร่วม
กจิกรรมต่างๆ เพื่อท าใหไ้ดร้ดัการตอดสนองดา้นความรูส้กึมัน่คง ความอดอุ่นใจ ไดร้ดัการยกยอ่ง
และความเขา้ใจจากเพื่อน (ประณต เคา้ฉิม.  2549: 181) การศกึษาความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท า
พฤตกิรรมอาสาตามแนวคดิของลอวจ์งึมคีวามเหมาะสมในการทีจ่ะน าไปศกึษากดักลุ่มตวัอยา่งที่
เป็นวยัรุ่น ดงันัน้ ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึน าความเชื่อเกีย่วกดัการท างานอาสาสมคัรของลอว ์
(Law.  2008) มาใชใ้นการศกึษาความเชื่อทีจ่งูใจใหน้ิสติกระท าพฤตกิรรมอาสา 
  จากการทดทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกดัความเชื่อทีจ่งูใจใหท้ าพฤตกิรรมอาสา 
จงึน าไปสู่การตัง้สมมตฐิาน คอื นสิติทีท่ าพฤตกิรรมอาสามากกวา่ มคีวามเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท า
พฤตกิรรมอาสาโดยรวมและรายดา้นมากกวา่ นิสติทีท่ าพฤตกิรรมอาสาน้อยกวา่ 
 

 3.3 การศึกษาความเช่ือท่ีต่อต้านการท าพฤติกรรมอาสาในวยัรุ่น ตามทฤษฎีการ
แลกเปล่ียนทางสงัคมและแนวคิดบรรทดัฐานทางสงัคม (Social Exchange Theory and 
Social Norms Theory) 
  ในการท ากจิกรรมอาสานัน้ อาจจะก่อใหเ้กดิทัง้ผลดแีละผลเสยีต่อวยัรุ่น เช่นเดยีวกดั
ความเชื่อ เมื่อมคีวามเชื่อวา่การท าพฤตกิรรมอาสาก่อใหเ้กดิผลทางดวก ในทางตรงกนัขา้ม ความ
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เชื่อเกีย่วกดัผลทางลดของการท าพฤตกิรรมอาสากส็ามารถเกดิขึน้ไดเ้ช่นกนั ลอว ์กล่าววา่ จาก
ประสดการณ์การท างานเพื่อสงัคมร่วมกดัวยัรุ่นมากกวา่ 10 ปี การช่วยเหลอืผูอ้ื่นนัน้ เป็นประโยชน์
ต่อตวัวยัรุ่น แต่ในขณะเดยีวกนั ถ้าระดดภายในองคก์รไม่มปีระสทิธภิาพ กจ็ะส่งผลใหอ้าสาสมคัร
รูส้กึเดื่อและท ากจิกรรมอาสาโดยไรค้วามหมาย จนก่อใหเ้กดิความรูส้กึทางลดขึน้ แลว้สง่ผลถงึ
ความเชื่อในการท าพฤตกิรรมอาสา และอาจเป็นอกีสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหว้ยัรุ่นเลกิท ากจิกรรมอาสา 
(Law; & Shek.  2011: 288) จากการทดทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง พดงานวจิยัทีศ่กึษาความเชื่อ
ทางลดเกีย่วกดัการช่วยเหลอืในปรมิาณค่อนขา้งน้อย (Barnett; Thompson; & Schroff.  1987) 
ดางประเทศไดศ้กึษาสาเหตุทีดุ่คคลไม่เขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัร ซึง่ดุคคลส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลวา่ ไมม่ี
เวลาจงึไม่เขา้ร่วมกจิกรรมอาสา โดยเฉพาะในประเทศแคนาดา มจี านวนมากถงึรอ้ยละ 80 
(Canadian Centre for Philanthropy.  2010) เช่นเดยีวกดัประเทศสหรฐัอเมรกิาทีพ่ดวา่ มชีาว
อเมรกินัอาย ุ16-24 ปี ประมาณรอ้ยละ 65 และชาวอเมรกินัอายตุัง้แต่ 25 ปีขึน้ไป ประมาณรอ้ยละ 
43 ทีไ่ม่เขา้ร่วมกจิกรรมอาสา (Bareau of Labor Statistics.  2009) ส าหรดัในประเทศไทย จาก
งานวจิยัของกฤตยา ทพัวงษ์ (2552: 58) ทีไ่ดศ้กึษาพฤตกิรรมอาสาของนิสตินกัศกึษาใน
กรุงเทพมหานคร พดวา่ สาเหตุทีน่ิสติไม่ท ากจิกรรมอาสา แด่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก คอื 
นิสติทีไ่ม่ท ากจิกรรมอาสาและคดิวา่ในอนาคตถ้ามโีอกาสจะท ากจิกรรมอาสา ไดใ้หเ้หตุผลของการ
ไม่เขา้ร่วมกจิกรรมอาสา เนื่องจากไมม่เีวลามากทีสุ่ดถงึรอ้ยละ 61.1 ส่วนเหตุผลรองลงมาไดแ้ก่ 
เหนื่อย/ไม่สนุก รอ้ยละ 10.0 ไม่รดัทราดขอ้มลู รอ้ยละ 7.8 มปีญัหาเรื่องค่าใชจ้่าย รอ้ยละ 6.7 
กจิกรรมไม่น่าสนใจ รอ้ยละ 6.7 และมปีญัหาในการเดนิทาง รอ้ยละ 2.2 ส าหรดักลุ่มทีส่อง คอื นสิติ
ทีไ่ม่ท ากจิกรรมอาสา และคดิวา่หากมโีอกาสท าในอนาคตกไ็ม่คดิจะท ากจิกรรมนัน้ ไดใ้หเ้หตุผลของ
การไม่เขา้ร่วมกจิกรรมอาสา เป็นเพราะวา่ ไม่มเีวลา รอ้ยละ 56.8 ไม่อยากท า /ขีเ้กยีจ รอ้ยละ 22.7 
ไม่ชอด รอ้ยละ 18.2  และก าลงัจะจดการศกึษา รอ้ยละ 2.3  
  จากการส ารวจขา้งตน้ ไดแ้สดงถงึสาเหตุทีดุ่คคลไม่ท ากจิกรรมอาสา ซึง่อาจจะไมใ่ช่
เหตุผลทีแ่ทจ้รงิของการไม่เขา้ร่วม และอาจมเีหตุผลอื่นแฝงอยู ่ลอว ์(Law.  2008) จงึสนใจทีจ่ะ
ศกึษาความเชื่อทีต่่อตา้นการท างานอาสาสมคัร เนื่องจากความเชื่อเป็นความรูส้กึนึกคดิ ความเขา้ใจ
ของดุคคล ซึง่อาจมเีหตุผลหรอืไม่มเีหตุผลกไ็ด ้และความเชื่อยงัเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของ
มนุษยท์ีจ่ะปฏดิตัติามความรูส้กึนึกคดิ และความเขา้ใจนัน้ ดงันัน้ ความเชื่อทีต่่อตา้นต่อการท างาน
อาสาสมคัร จงึมอีทิธพิลต่อการเขา้ร่วมท ากจิกรรมอาสา เพราะรากฐานของความเชื่อเป็นสิง่ส าคญั
ในการปฏดิตัตินของวยัรุ่น 
  ลอว;์ และเชค (Law; & Shek.  2011: 289) ไดน้ าทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคม 
(Social Exchange Theory) และแนวคดิดรรทดัฐานทางสงัคม (Social Norm Theory) มาใชใ้น
การศกึษาความเชื่อทางลดต่อการท างานอาสาสมคัร โดยทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคมมี
สาระส าคญัเกีย่วกดัการแลกเปลีย่น คอื ดุคคลจะใชก้ลยทุธก์ารลดความสญูเสยีใหน้้อยทีสุ่ด 
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(Minimize cost) และเพิม่ผลตอดแทนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด (Maximize reward) โดยการทีม่นุษยเ์ราจะท า
สิง่ทีต่นพดวา่ เป็นสิง่ทีม่รีางวลัหรอืผลตอดแทนคุม้ค่าในอดตี ซึง่หมายถงึ การไดร้ดัรางวลัมาก
ขึน้ จะเกดิความปรารถนาในการกระท านัน้ยิง่ขึน้ (รางวลั หรอืผลทีไ่ดร้ดัในทีน่ี้มไิดห้มายถงึเพยีงแต่
ดา้นวตัถุเท่านัน้ อาจหมายถงึในรปูของนามธรรมดว้ย เช่น เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง อ านาจ ต าแหน่งทาง
สงัคม เป็นตน้ รวมถงึความรูส้กึถงึคณุค่าทางจติใจ เช่น การใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น การท าด ีอาจ
กล่าวไดว้า่เป็นคุณค่าทางคุณธรรม) ในทางกลดักนั มนุษยจ์ะเลกิกระท าในสิง่ทีเ่หน็วา่ สิน้เปลอืง
หรอืก่อใหเ้กดิความสญูเสยีอยา่งมากจากประสดการณ์ทีผ่่านมา (สุเทพ สุนทร เภสชั.  2540: 72, 
163)  
  ส่วนแนวคดิดรรทดัฐานทางสงัคม (Social norms) ไดอ้ธดิายถงึความเชื่อเกีย่วกดัสงัคม
และวฒันธรรมของการช่วยเหลอืทีเ่ราควรปฎดิตัใิหส้อดคลอ้งกดัดรรทดัฐานนัน้ ซึง่ค าวา่ดรรทดัฐาน
ทางสงัคม หมายถงึ แนวทางปฎดิตัตินใหถู้กตอ้งเหมาะสมเป็นกฎ กตกิา และมารยาทในการอยู่
ร่วมกนัในสงัคม เป็นมาตรฐานก าหนดวา่ การกระท าใดถกู การกระท าใดผดิ การกระท าใดควร
หรอืไม่ควรกระท า ดรรทดัฐานจงึเป็นระดดสญัลกัษณ์ชนดิหนึ่งทีค่นในสงัคมก าหนดขึน้และรดัรู้
ร่วมกนั ซึง่ดุคคลจะปฏเิสธทีจ่ะไม่รดัรูด้รรทดัฐานของสงัคมไมไ่ด ้ดรรทดัฐานนอกจากจะช่วย
ควดคุมพฤตกิรรมของสมาชกิของสงัคม ยงัช่วยใหดุ้คคลตดัสนิใจประพฤตปิฎดิตัตินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ดรรทดัฐานจงึเป็นความคาดหวงัทีส่อดคลอ้งตอ้งกนัเกีย่วกดัการ
กระท าต่างๆ ของดุคคลในสงัคมหนึ่งๆ (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  2553: 72) ซึง่อาจแสดง
ออกมาใน 2 รปูแดด คอื ในแง่ดวก ไดแ้ก่ การยกยอ่งสรรเสรญิ การรดัรู ้และการใหร้างวลัต่างๆ ใน
กรณีทีส่มาชกิของสงัคมประพฤตปิฎดิตัตินตามดรรทดัฐานของสงัคมอยา่งเครง่ครดั และในแง่ลด 
คอื การลงโทษในกรณีทีส่มาชกิของสงัคมมพีฤตกิรรมทีเ่ดีย่งเดนผดิแผกแตกต่างไปจากดรรทดัฐาน
ทีก่ าหนดไว ้(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  2544: 112) เช่น ในสงัคมทีเ่น้นดรรทดัฐานมุง่
ความส าเรจ็และพึง่ตนเอง หรอืสรา้งความเป็นตวัของตวัเอง มกัจะส่งเสรมิใหเ้ดก็แขง่ขนักนัเป็นส่วน
ใหญ่ในชวีติสงัคม จงึท าใหเ้ดก็มองไม่เหน็ความส าคญัของการช่วยเหลอืกนั เขาจงึถูกฝึกให้
ขวนขวายเอาชนะผูอ้ื่น โดยไม่สนใจทีจ่ะช่วยผู้อื่น ดรรทดัฐานเช่นนี้จงึมอีทิธพิลในการระงดั
พฤตกิรรมการช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดโ้ดยปรยิาย หรอืการทีดุ่คคลช่วยเหลอืผูอ้ื่น เพราะเหน็วา่มสีายตา
คนอื่นจดัจอ้งอยู ่ซึง่สายตาคนอื่นทีม่องนัน้ กเ็ปรยีดเสมอืนเป็นดรรทดัฐานทางสงัคม ทีท่ าใหดุ้คคล
รูส้กึวา่ตอ้งช่วยเหลอืผูอ้ื่น ทัง้ๆ ทีภ่ายในใจกอ็าจจะไมไ่ดอ้ยากช่วยเหลอืมากนกั 
 จากการศกึษาทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคมและแนวคดิดรรทดัฐานทางสงัคม ลอว์
และเชค (Law; & Shek.  2011: 290) จงึจ าแนกความเชือ่ทีต่่อตา้นการท างานอาสาสมคัร ออกเป็น 
2 ประเภท ไดแ้ก่ 
  1. อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกดัการกระท าพฤตกิรรมอาสา (Conceptual bias) หมายถงึ 
การรดัรูภ้าพลกัษณ์ทัว่ไปของการท างานอาสา เช่น ดุคคลดางกลุ่มรูส้กึวา่การท าพฤตกิรรมอาสานัน้
เป็นการกระท าทีไ่รค้วามหมาย ท าใหเ้สยีเวลาและไมไ่ดร้ดัประโยชน์ใดๆ จากการเขา้ร่วมกจิกรรม 
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นอกจากนี้ ยงัเป็นการแอดอา้งหาผลประโยชน์ในนามของการช่วยเหลอืสงัคม ในดางประเทศการท า
กจิกรรมอาสา เป็นรปูแดดหนึ่งของการแกไ้ขฟ้ืนฟผููก้ระท าความผดิดว้ยการท างานดรกิารสงัคมให้
ครดจ านวนชัว่โมงตามทีก่ าหนด แมใ้นดางสถานศกึษา การด าเพญ็ประโยชน์กลดักลายเป็นรปูแดด
หนึ่งของการลงโทษผูเ้รยีนทีก่ระท าความผดิ ดงันัน้ ผูเ้รยีนอาจจะรูส้กึวา่ผูท้ ีม่ปีญัหาเท่านัน้ทีจ่ะ
ท างานอาสาสมคัร ซึง่สอดคลอ้งกดังานวจิยัของ วารเ์ดอรต์นั; และคณะ (Warburton; et al.  2001: 
596) ไดศ้กึษาความแตกต่างระหวา่งผูท้ ีเ่ป็นอาสาสมคัร และไม่เป็นอาสาสมคัรในผูส้งูอาย ุจ านวน 
238 คน พดวา่ ในดา้นความเชื่อเกีย่วกดัผลของการท าพฤตกิรรมอาสา ผูท้ ีเ่ป็นอาสาสมคัร มคีวาม
เชื่อเกีย่วกดัผลเสยีของการท าพฤตกิรรมแตกต่างกดัผูท้ ีไ่ม่เป็นอาสาสมคัรอยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดดั .001 เมื่อพจิารณารายดา้น พดวา่ ผูท้ ีเ่ป็นอาสาสมคัรรูส้กึวา่ตนถูกจ ากดัเสรภีาพน้อยกวา่ผู้
ทีไ่ม่เป็นอาสาสมคัรอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดดั .01 และงานวจิยัของกรนีสเลด; และไวท ์
(Greenslade; & White.  2002: 5) ทีไ่ดศ้กึษาความเชื่อทีอ่ยูภ่ายในของผูท้ ีท่ างานอาสาสมคัรใน
อตัราทีส่งูกวา่ค่าเฉลีย่ของการท างานอาสาสมคัรในประเทศออสเตรเลยี พดวา่ ผูท้ ีท่ างาน
อาสาสมคัรในอตัราทีส่งูกวา่ค่าเฉลีย่ของการท างานอาสาสมคัรในประเทศ มคีวามเชื่อเกีย่วกดั
ผลเสยีน้อยกวา่ ผูท้ ีท่ างานอาสาสมคัรในอตัราทีต่ ่ากวา่ค่าเฉลีย่ของการท างานอาสาสมคัรในประเทศ 
  2. อคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื (Instrumental bias) หมายถงึ การรดัรู้
ถงึเจตนาของผูท้ างานอาสาวา่ ไมใ่ช่การกระท าทีม่าจากขา้งในจติใจอยา่งแทจ้รงิ ซึง่โดยทัว่ไปการ
ท างานอาสาสมคัรนัน้ มเีป้าหมายเพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่นใหไ้ดร้ดัความช่วยเหลอืตรงความตอ้งการ แต่
อยา่งไรกต็าม ในการท ากจิกรรมอาสาสมคัร มกัจะมเีป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น ในวยัรุ่น
ท างานอาสาสมคัร เพื่อตอ้งการพดเพื่อนใหม่ ท าใหต้นมปีระวตัทิีด่ ีสามารถอวดอา้งกดัผูอ้ื่นไดว้า่
ตนช่วยเหลอืผูอ้ื่น การกระท าเหล่านี้ จงึเกดิขึน้จากแรงจงูใจทีน่ึกถงึตนเองเป็นหลกั การช่วยเหลอื
ผูอ้ื่นในกรณีดงักล่าว จงึเป็นการช่วยเหลอืทีม่ผีลประโยชน์ส่วนตนแอดแฝง นอกจากนี้ ผลทีเ่กดิขึน้
อาจไม่เป็นทีน่่าพอใจ เช่น การเขา้ร่วมกจิกรรมอาสาอาจท าใหผ้ลการเรยีนลดลง เนื่องจากมเีวลาใน
การทดทวนต าราเรยีนน้อยลง 
  ส าหรดัผลการศกึษาของลอว ์(Law.  2008: 171) พดวา่ ความเชื่อทีต่่อตา้นการ
ท างานอาสาสมคัรมคีวามสมัพนัธท์างลดกดัพฤตกิรรมอาสาสมคัร (r= -.21) โดยตวัแปรทีส่ามารถ
ท านายพฤตกิรรมอาสาได ้ไดแ้ก่ ประสดการณ์ในอดตี ความเชื่อต่อการท างานอาสาสมคัร และ
ความเชื่อทีต่่อตา้นการท างานอาสาสมคัร สามารถร่วมกนัท านายได ้รอ้ยละ 45 อยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดดั .001 โดยตวัแปรทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด คอื ประสดการณ์ในอดตี (β =.64) 
รองลงมา คอื ความเชื่อต่อการท างานอาสาสมคัร (β =.06) และความเชื่อทีต่่อตา้นการท างาน
อาสาสมคัร (β =.06) 
  ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึน าความเชื่อทีต่่อตา้นการท างานอาสาสมคัรของลอว;์
และเชค (Law; & Shek.  2011) ดนพืน้ฐานทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคม (Social Exchange 
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Theory) กดัแนวคดิดรรทดัฐานทางสงัคม (Social Norm Theory) มาใชใ้นการศกึษาความเชื่อที่
ต่อตา้นการท าพฤตกิรรมอาสาของนิสติ  
  จากการทดทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกดัความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท า
พฤตกิรรมอาสาจงึน าไปสู่การตัง้สมมตฐิานคอื 1. นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสามากกวา่ มคีวามเชื่อ
ทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาโดยรวมและรายดา้นต ่ากวา่ นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาน้อย
กวา่ 2. ความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา ร่วมกนัท านายพฤตกิรรมอาสาของนิสติ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได ้
 3.5 การวดัความเช่ือเก่ียวกบัการท าพฤติกรรมอาสา 
  ส าหรบัการวดัความเชือ่ทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา  
  ลอว ์(Law. 2008) ไดน้ าแดดวดัแรงจงูใจในการท างานอาสาสมคัร (Volunteer 
Function Inventory: VFI) ของเคลรี;่ และคณะ (อนุ เจรญิวงศร์ะยดั.  2552: 42-43; อา้งจาก Clary; 
et al. 1998) ซึง่เป็นการถามผูต้อดแดดวดัจากจ านวนเหตุผล 30 ขอ้ วา่แต่ละขอ้มคีวามส าคญักดั
คุณมากเท่าใดในการท ากจิกรรมอาสาสมคัร เป็นมาตรวดัประเมนิค่า 7 ระดดั คอื ตัง้แต่ 1  
(ไม่มคีวามส าคญัเลย) ถงึ 7 (ส าคญัมากทีสุ่ด) วดัจาก 6 องคป์ระกอด ไดแ้ก่ การใหค้ณุค่า (Value 
function) การท าความเขา้ใจ (Understanding function) การถ่ายทอดทางสงัคม (Socialization 
function) หน้าทีก่ารงาน (Career function) การปกป้องตนเอง (Protective Function) และการ
พฒันาตนใหด้ขี ึน้ (Enhancement  function) มาปรดัเป็นแดดวดัหน้าทีข่องดุคคลต่อการท างาน
อาสาสมคัร (Revised Personal Functions of  Volunteerism Scale : RV) โดยท าการศกึษากดั
นกัเรยีนระดดัมธัยมศกึษา จ านวน 192 คน เป็นมาตรวดัประเมนิค่า 6 ระดดั ตัง้แต่ 1 (ไม่เหน็ดว้ย
ทีสุ่ด) ถงึ 6 (เหน็ดว้ยทีสุ่ด) จ านวน 20 ขอ้ วดัจาก 5 องคป์ระกอด ไดแ้ก่ หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อ
สงัคม (Prosocial  values function) หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ (Understanding function) หน้าที่
การรวมกลุ่มทางสงัคม (Socializing function) หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต (Future plan function) 
และหน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน (Well-being function) ส าหรดัค่าความเชื่อมัน่แดด
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนดาค (Cronbach’s coefficient alpha) ทัง้ฉดดั มคี่าเท่ากดั .91 
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ตวัอยา่งแดดสอดถามมดีงันี้ 
 

 ระดดัความคดิเหน็ 
ขอ้ความ ไม่เหน็

ดว้ย
ทีสุ่ด 

ไม่เหน็
ดว้ย 

ค่อนขา้ง
ไม่เหน็
ดว้ย 

ค่อนขา้ง
เหน็ดว้ย 

เหน็
ดว้ย 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม 
(Prosocial values function) 
1. ฉนัรูส้กึวา่การช่วยเหลอืผูอ้ื่นเป็น
เรื่องทีส่ าคญัมาก 
หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ 
(Understanding function) 
2. การท างานอาสาสมคัรท าใหฉ้นัได้
เรยีนรูส้ ิง่ต่างๆโดยตรงจากการ
ปฏดิตั ิไม่ใช่จากต ารา 
หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม 
(Socializing function) 
3. ฉนัไดรู้จ้กัเพื่อนใหมจ่ากการท า
กจิกรรมอาสาสมคัร 
หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต (Future 
plan function)   
4. ประสดการณ์ในการท างานอาสา
ท าใหป้ระวตัสิ่วนตวัของฉนัดดู ี
หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน  
(Well-being function) 
5. การท างานอาสาสมคัรท าใหฉ้นั
ลมืปญัหาส่วนตวั 
6. การท างานอาสาสมคัรท าใหฉ้นั
เหน็คุณค่าในตนเองเพิม่ขึน้ 
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 อนุ เจรญิวงศร์ะยดั (2552: 82-83) ไดส้รา้งแดดวดัแรงจงูใจอาสา ซึง่เป็นการวดัเกีย่วกดั
สาเหตุทีจ่งูใจใหอ้าสาสมคัรท ากจิกรรม จ านวน 6 สาเหตุ ไดแ้ก่ การท ากจิกรรมอาสาสมคัรเพื่อ
ตอ้งการใหดุ้คคลอื่นไดร้ดัผลประโยชน์ เพื่อตอ้งการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ เพื่อหาโอกาสดา้นการท างาน 
เพื่อสรา้งสมัพนัธก์ดัดุคคลอื่น เพื่อลดความรูส้กึผดิของตนเอง และเพื่อสรา้งความรูส้กึทางดวก
ใหก้ดัตนเอง โดยดดัแปลงมาจากแดดวดัของเคลรี;่ และคณะ (Clary; et al.  1998)  
จ านวน 30 ขอ้ แต่ผูว้จิยัไดต้ดัขอ้ความไป 1 ขอ้ เนื่องจากขอ้ความดงักล่าว เมื่อสื่อความหมายเป็น
ภาษาไทยแลว้ค่อนขา้งจะซดัซอ้นมาก จงึเหลอืขอ้ความจ านวน 29 ขอ้ โดยมคี าชีแ้จงในการท าแดด
วดั ใหร้ะดุระดดัความส าคญัเกีย่วกดัสาเหตุจงูใจใหน้กัศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมกดัชมรมอาสาสมคัร 
โดยมาตรประเมนิค่าแดด 6 ขัว้ ดา้นซา้ยคอื ไม่ส าคญัเลย และขัว้ดา้นขวาส าคญัทีสุ่ด ดงันี้ 
  ไม่ส าคญัเลย  1 2 3 4 5 6 ส าคญัทีสุ่ด 
  ขอ้ความ (สาเหตุจงูใจ) เป็นประโยคดอกเล่า หน้าขอ้ความเป็นช่องวา่งใหเ้ตมิระดดั
ความส าคญัของแรงจงูใจแต่ละขอ้ 
ตวัอยา่งแดดวดั มดีงันี้ 
ระดดัความส าคญั 
____________ 0.      ขา้พเจา้รูส้กึวา่มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งช่วยเหลอืผูอ้ื่น (การใหคุ้ณค่า) 
____________ 00.    การอาสาสมคัรเปิดโอกาสใหข้า้พเจา้เหน็สิง่ต่างๆ ในมุมมองใหม่ๆ  
     (การท าความเขา้ใจ) 
____________ 000. การอาสาสมคัรช่วยใหข้า้พเจา้ประสดความส าเรจ็ในการเรยีน 
     (หน้าทีก่ารงาน) 
____________ 0000.   เพื่อนของขา้พเจา้ท ากจิกรรมอาสาสมคัร (การเขา้สงัคม) 
____________ 00000.   การอาสาสมคัรช่วยใหข้า้พเจา้ลมืเรื่องไม่สดายใจ (การปกป้องตนเอง) 
____________ 000000.  การอาสาสมคัรช่วยใหข้า้พเจา้รูส้กึดขี ึน้ (การสนองความตอ้งการของตน) 
  เกณฑก์ารใหค้ะแนน จะใหค้ะแนน 6, 5, 4, 3, 2, 1 จากส าคญัทีสุ่ด ถงึ ไม่ส าคญัเลย
ตามล าดดั 
  การแปลความหมายคะแนน ผูต้อดทีไ่ดค้ะแนนรวมจากแดดวดัสงู เป็นผูท้ ีม่แีรงจงูใจ
อาสาสงูกวา่ผูต้อดทีม่คีะแนนรวมจากแดดวดัต ่า 
 
 ส่วนการวดัความเชือ่ทีต่่อตา้นการท าพฤตกิรรมอาสา 

  ลอวแ์ละเชค (Law; & Shek.  2011) พฒันาแดดวดัความเชื่อทีต่่อตา้นการท างาน
อาสาสมคัร (Beliefs  Against  Volunteering Scale: BAV) จากการระดมความคดิเกีย่วกดัความ
เชื่อทางลดต่อการท างานอาสาสมคัรของกลุ่มวยัรุ่นอาย ุ13 ถงึ 18 ปี (Law.  2008: 100) เพื่อน ามา
สรา้งขอ้ค าถาม จงึน าไปท าการศกึษาในนกัเรยีนมธัยมศกึษาจาก 31 โรงเรยีนและจากโดสถ์ 1 หลงั 
จ านวน 5,946 คน เป็นมาตรวดัประเมนิค่า 6 ระดดั ตัง้แต่ 1 (ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่) ถงึ 6 (เหน็ดว้ย
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อยา่งยิง่) จ านวน 14 ขอ้ วดัจาก 2 องคป์ระกอด ไดแ้ก่ อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกดัการกระท า
พฤตกิรรมอาสา (Conceptual bias) และอคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื (Instrumental 
Bias) ส าหรดัค่าความเชื่อมัน่แดดสอดคลอ้งภายใน โดยวธิสีมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนดาค 
(Cronbach’s coefficient alpha) มคี่าเท่ากดั .96 โดยแต่ละองคป์ระกอด ไดแ้ก่ อคตดิา้นแนวคดิ
เกีย่วกดัการกระท าพฤตกิรรมอาสา (Conceptual bias) เท่ากดั .95 และอคตใินการใชพ้ฤตกิรรม
อาสาเป็นเครื่องมอื (Instrumental Bias) เท่ากดั .81 ตวัอยา่งแดดสอดถามมดีงันี้ 
 

 ระดดัความคดิเหน็ 
ขอ้ความ 1 2 3 4 5 6 

 ไม่เหน็
ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ไม่เหน็
ดว้ย 

ค่อนขา้ง
ไม่เหน็
ดว้ย 

ค่อนขา้ง
เหน็ดว้ย 

เหน็
ดว้ย 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกดัการกระท า
พฤตกิรรมอาสา (Conceptual bias) 
1.การท างานอาสาสมคัรเป็นการ
กระท าทีไ่รค้วามหมาย 
2.ฉนัไม่ไดร้ดัประโยชน์ใดๆ จากการ
ท างานอาสาสมคัร 
3.การท างานอาสาสมคัรเป็นรปูแดด
หนึ่งของการลงโทษ  
อคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็น
เครื่องมอื (Instrumental bias) 
4.การท างานอาสาสมคัรโดยทัว่ไปมี
เป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
5.การท างานอาสาสมคัรส่ง
ผลกระทดต่อผลการเรยีนของฉนั 

      

                
 4. การศึกษาพฤติกรรมอาสาและความเช่ือเก่ียวกบัการท าพฤติกรรมอาสาใน
บริบทของวยัรุ่นไทย โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 ส าหรดัการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัท าการวดัพฤตกิรรมอาสาในนิสติระดดัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยการปรดัปรุงเนื้อหาจากแดดวดัพฤตกิรรมอาสาของ กฤตยา  
ทพัวงษ์ (2552) และวดัความเชื่อเกีย่วกดัการท าพฤตกิรรมอาสา โดยการปรดัปรุงเนื้อหาจากแดด
วดัหน้าทีข่องดุคคลต่อการท างานอาสาสมคัร (Revised Personal Functions of Volunteerism 
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Scale: RV) ของลอว ์(Law. 2008) ซึง่น ามาใชใ้นการสรา้งแดดสอดถามความเชื่อทีจ่งูใจใหน้สิติท า
พฤตกิรรมอาสา รวมถงึการปรดัปรุงเนื้อหาจากแดดวดัความเชื่อทีต่่อตา้นการท างานอาสาสมคัร 
(Beliefs Against Volunteering Scale: BAV) ของลอวแ์ละเชค (Law; & Shek. 2011) เพื่อใชใ้นการ
สรา้งแดดสอดถามความเชื่อทีต่่อตา้นการท าพฤตกิรรมอาสาของนิสติ ลกัษณะแดดวดัเป็นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดดั ตัง้แต่ ไม่จรงิทีสุ่ด (1) ไม่จรงิ (2) คอ่นขา้งไม่จรงิ (3) ค่อนขา้งจรงิ (4) จรงิ (5) 
และจรงิทีสุ่ด (6)  
 อยา่งไรกต็าม แดดวดัพฤตกิรรมอาสาของกฤตยา ทพัวงษ์ (2552) ไดจ้ากการศกึษาใน
ดรดิทของนิสตินกัศกึษาของมหาวทิยาลยัต่างๆ ในกรงุเทพมหานคร และแดดวดัความเชื่อของลอว ์
และเชค (Law.  2008, Law; & Shek.  2011) ไดจ้ากการศกึษาในดรดิทของต่างประเทศ เพื่อใหไ้ด้
พฤตกิรรมอาสาตามดรดิทของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยันี้ คอื นิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ และความเชื่อในดรดิทของสงัคมไทย ผูว้จิยัจงึน าวธิกีารสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion) ซึง่เป็นวธิหีนึ่งทีจ่ะช่วยใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึ และมรีายละเอยีดเกีย่วกดัการรดัรู ้ความรูส้กึ 
ความคดิเหน็ ความเชื่อและพฤตกิรรม (ถวลิด ีดุรกีุล; และเมธศิา พงษ์ศกัดิศ์ร.ี  2550: 5-6) เขา้มา
ใชร้่วมกดัการสรา้งแดดสอดถามพฤตกิรรมอาสา และความเชื่อทีก่ล่าวไปขา้งตน้ โดยการน าความ
คดิเหน็ในส่วนการท ากจิกรรมอาสาของผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม มาปรดัใชใ้นการสรา้งขอ้ค าถาม
เกีย่วกดัการท ากจิกรรมอาสา พรอ้มทัง้ก าหนดสเกลทีใ่ชใ้นแดดสอดถาม และในส่วนของความเชื่อ
เกีย่วกดัการท าพฤตกิรรมอาสา ผูว้จิยัไดน้ าความคดิเหน็ของผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ไปใชเ้ป็นขอ้มลู
ในการก าหนดนิยามความเชื่อเกีย่วกดัการกระท าพฤตกิรรมอาสาเพิม่เตมิจากทฤษฎ ีรวมถงึการน า
นิยามดงักล่าวไปสรา้งขอ้ค าถามความเชื่อในการกระท าพฤตกิรรมอาสา นอกจากนี้ ยงัเป็นการ
ยนืยนัแนวคดิ ทฤษฎทีีต่่างประเทศใชใ้นการศกึษาความเชื่อเกีย่วกดัการท าพฤตกิรรมอาสาอกีดว้ย 
งานวจิยัฉดดันี้ จงึท าใหเ้ขา้ใจความเชื่อของดุคคลทีม่ต่ีอการท าพฤตกิรรมอาสา เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการปรดัเปลีย่นความเชื่อตลอดจนสง่เสรมิพฤตกิรรมอาสาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม 
 ผูว้จิยัเกด็รวดรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นนิสติระดดัปรญิญาตร ีจ าแนกออกเป็น  
2 ประเภท คอื 1) นสิติทีท่ าพฤตกิรรมอาสาแดดเด่นชดั และ 2) นสิติทีท่ าพฤตกิรรมอาสาแดดไม่
เด่นชดั ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแดดลกูโซ่ (Snow ball sampling) เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งโดย
อาศยัการแนะน าต่อๆ กนัของผูท้ ีก่ระท าพฤตกิรรมในลกัษณะเดยีวกนั ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม
ทัง้หมด 16 คน โดยแด่งการสนทนากลุ่มออกเป็น 2 รอด ซึง่รอดทีห่นึ่งท าการสนทนากลุ่มกดันิสติที่
ท าพฤตกิรรมอาสาเด่นชดั จ านวน 8 คน และรอดทีส่อด ท าการสนทนากลุม่กดันิสติทีท่ าพฤตกิรรม
อาสาไม่เด่นชดั จ านวน 8 คน ซึง่มเีกณฑใ์นการคดัเลอืกนิสติเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ดงันี้ 
 
 
 



50 
 

  1. เกณฑใ์นการคดัเลอืกนิสติทีท่ าพฤตกิรรมอาสาแดดเด่นชดั 
    - นิสติทีท่ าพฤตกิรรมอาสาแดดเด่นชดั ไดแ้ก่ นิสติเขา้รว่มท ากจิกรรมอาสา เพื่อ
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ดว้ยการอุทศิก าลงักาย ก าลงัใจ ก าลงัทรพัย ์สิง่ของ ความรู ้และเวลาตาม
ความสมคัรใจ โดยไม่หวงัสิง่ใดตอดแทนในรปูของสนิจา้ง รางวลัเป็นส าคญั นสิติกลุ่มนี้ไดม้าจาก
การทีผู่ว้จิยัตดิต่อกดัเจา้หน้าทีก่จิกรรมนสิติ และอาจารยท์ีส่อนวชิาการศกึษาทัว่ไปเพื่อพฒันา
มนุษย ์โดยอาจารยท์ีส่อนวชิานี้จะมกีารมอดหมายใหน้สิติท ากจิกรรมอาสา ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ
รายวชิา ดงันัน้ อาจารยจ์งึไดม้โีอกาสพดูคุยอยา่งใกลช้ดิกดันิสติ ท าใหท้ราดวา่นิสติไมไ่ดท้ า
กจิกรรมอาสาแค่ในรายวชิาเท่านัน้ แต่นิสติไดท้ ากจิกรรมอาสาภายนอกอกีมากมาย โดยในตอน
เริม่ตน้ดุคคลทัง้ 2 ท่านไดแ้นะน านสิติทีท่ าพฤตกิรรมอาสาเด่นชดัให ้จ านวน 4 คน จากนัน้ จงึให้
นิสติเหล่านี้ช่วยแนะน าเพื่อนทีม่พีฤตกิรรมอาสาต่อจนครดจ านวนทีก่ าหนดไว ้
  2. เกณฑใ์นการคดัเลอืกนิสติทีท่ าพฤตกิรรมอาสาไม่เด่นชดั 
    - นิสติทีท่ าพฤตกิรรมอาสาไม่เด่นชดั ไดแ้ก่ นิสติทีไ่ม่เขา้ร่วมกจิกรรมอาสาใด
เลย เวน้แต่กจิกรรมอาสานัน้จะเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในวชิาใดๆ หรอืเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูร
ทีท่างมหาวทิยาลยัก าหนด นิสติกลุ่มนี้ไดม้าจากการแนะน าของนิสติทีท่ าพฤตกิรรมอาสาเด่นชดั 
และเมื่อไดท้ าความรูจ้กักดักลุ่มตวัอยา่งทีท่ าพฤตกิรรมอาสาไม่เด่นชดั จงึใหก้ลุม่ตวัอยา่งดงักล่าว 
แนะน าเพื่อนจนครดจ านวนทีก่ าหนดไว ้
 เครื่องมือท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม  
 แดดสมัภาษณ์แดดไมม่โีครงสรา้ง โดยมคี าถามดงันี้ 
ตาราง 3 ค าถามทีใ่ชใ้นการสนทนากลุ่มจ าแนกตามวตัถุประสงค ์
 
 

วตัถปุระสงค ์
ค าถามท่ีใช้ถามนิสิตกลุ่มท่ีท าพฤติกรรม

อาสาเด่นชดัและไม่เด่นชดั 
1. เพื่อใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมสนทนากลุ่มเกดิ
ความคุน้เคยกดันิสติคนอื่นๆ และผูว้จิยั 

ค าถามเปิดประเดน็ 
-ช่วยเล่าเกีย่วกดัการใชช้วีตินิสติใน มศว วา่เป็น
อยา่งไร 

2. เพื่อใหน้ิสติเขา้ใจความหมายของพฤตกิรรม
อาสาวา่ตรงกนักดัผูว้จิยัหรอืไม่ ซึง่ความหมายนี้
จะเป็นกรอดในการสนทนาต่อไป 
 

-ส าหรดัน้องๆ แลว้ การท าพฤตกิรรมอาสา 
หมายถงึอะไร 
-น้องคดิวา่ การท าพฤตกิรรมอาสาเหมอืนหรอื
แตกต่างกดัการช่วยเหลอืหรอืไม่ อยา่งไร 

3. ทราดลกัษณะกจิกรรมอาสาทีว่ยัรุ่นท า และ
ความถี่ในการท ากจิกรรม 
 
 

ค าถามเจาะลึก 
-ช่วยเล่าประสดการณ์เกีย่วกดัการท ากจิกรรม
อาสาทีน้่องๆ ไดเ้ขา้ร่วม 
-กจิกรรมอาสาทีน้่องๆ เขา้ร่วมในแต่ละกจิกรรม  



51 
 

ตาราง 3 (ต่อ) 
 

 

วตัถปุระสงค ์
ค าถามท่ีใช้ถามนิสิตกลุ่มท่ีท าพฤติกรรม

อาสาเด่นชดัและไม่เด่นชดั 
 น้องๆเขา้ร่วมหรอืท าในฐานะอะไร มดีทดาท

อยา่งไรในกจิกรรมนัน้  
-น้องๆ เขา้ร่วมกจิกรรมอาสาของชมรม/กลุ่ม/
สมาคมนี้มานานแคไ่หน และท าด่อยเพยีงใด 

4. ทราดความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรม
อาสาและความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท า
พฤตกิรรมอาสา 

-เพราะเหตุใดน้องๆจงึเขา้ร่วมหรอืไม่เขา้ร่วม
กจิกรรมอาสา  
-น้องๆ รูส้กึอยา่งไรต่อการท ากจิกรรมอาสาที่
ผ่านมาหรอืทีก่ าลงัท าอยู ่(ไดร้ดัประโยชน์ต่อ
ตนเอง สงัคมอยา่งไร/สง่ผลเสยีต่อตนเอง สงัคม
อยา่งไร) 
-น้องๆ คดิเหน็อยา่งไรต่อการท ากจิกรรมอาสา
ของคนในสงัคมปจัจุดนั 

 
ผลการสนทนากลุ่ม จ าแนกตามวตัถปุระสงคมี์ดงัต่อไปน้ี 
 1. ลกัษณะกิจกรรมอาสาและความถ่ีในการท ากิจกรรมของวยัรุ่น 
 

ตาราง 4  ลกัษณะและความถีใ่นการท ากจิกรรมอาสา 
 

กิจกรรมอาสา ความถ่ีในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาของ 
นิสิตท่ีกระท าพฤติกรรมอาสาเด่นชดั 

1. เขา้ร่วมเป็นอาสารณรงคก์ารหาเสยีงเลอืกตัง้
ภายในมหาวทิยาลยั เช่น เชญิชวนไปใชส้ทิธิ ์
เลอืกตัง้ประธานสภานิสติ นายกองคก์ารนสิติ ฯลฯ 

2-3 อาทติย ์ต่อปี 
2-3 อาทติย ์ต่อปี 
2-3 อาทติย ์ต่อปี 
2 อาทติยต่์อปี 

2. เขา้ร่วมเป็นอาสารณรงคก์ารหาเสยีงเลอืกตัง้
ภายนอกมหาวทิยาลยั 

2 อาทติย ์ต่อปี 

3. อาสาตวิ/สอนหนงัสอืใหรุ้่นน้อง 8 ชม.ต่อปี 
ท า 4 อาทติยต่์อปี อาทติยล์ะ 5 ชม. 
2 วนัต่อปี 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
 

 

กิจกรรมอาสา ความถ่ีในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาของ 
นิสิตท่ีกระท าพฤติกรรมอาสาเด่นชดั 

4. อาสาสอนหนงัสอืเดก็ดอ้ยโอกาส  
 
 

4 วนัต่อปี 
2 วนัต่อปี 
ท าเป็นประจ าอาทติยล์ะ 2 ครัง้ ครัง้ละ 3 ชม. 

5. อาสาสอนหนงัสอืคนพกิาร 8 ชม.ต่อปี 
อาทติยล์ะ 1 ครัง้ ครัง้ละ 6 ชม. 

6. อาสาผลติสื่อการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมทกัษะอาชพี
ใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส หรอืคนพกิาร 

1 วนัต่อปี 
แลว้แต่ช่วงเวลาของการจดักจิกรรม 

7. อาสาวางแผนพฒันาระดดการเรยีนรู ้ 13 วนัต่อปี 
2-3 วนัต่อปี 

8. จดัค่ายแนะแนวการศกึษาต่อในสาขาวชิาทีเ่รยีน
ใหแ้ก่นกัเรยีน 

3 วนัต่อปี 

9. อาสาสรา้งฝายชะลอน ้า 4 ชม.ต่อปี 
1วนัต่อปี 
1 เดอืนต่อปี 
2-3 วนัในการออกค่าย 
3 วนัต่อปี 

10. อาสาฟ้ืนฟูระดดนิเวศชายฝ ัง่ 4 วนัต่อปี 
11. อาสาปลกูปา่ 4 ชม.ต่อปี 

2 วนัต่อปี 
12. อาสาใหค้วามรู/้ปลกูฝงัดา้นการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน 

5 ครัง้ต่อปี 

13. เขา้ร่วมอาสาท าความสะอาดดรเิวณต่างๆ เชน่ 
วดั ชุมชน แมน่ ้า ชายหาด ปา่ ฯลฯ 

1 วนัต่อปี 
10 ชม.ต่อปี 

14. อาสาดแูลผูป้ว่ยในโรงพยาดาล เช่น จดั
กจิกรรมใหก้ดัผูป้ว่ยเดก็ ใหก้ าลงัใจแก่ผูป้ว่ยระยะ
สุดทา้ย ฯลฯ 

2 วนัต่อสปัดาห ์

15. อาสารณรงคก์ารงดใชส้ารเสพตดิ แอลกอฮอล ์
ดุหรี ่

4 ชม.ต่อปี 

  



53 
 

ตาราง 4  (ต่อ) 
 
 

 

กิจกรรมอาสา ความถ่ีในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาของ 
นิสิตท่ีกระท าพฤติกรรมอาสาเด่นชดั 

16. อาสาปลกูสรา้งสิง่ปลกูสรา้งต่างๆ เช่น 
หอ้งสมุด สนามเดก็เลน่ ฯลฯ 

6 ชม.ต่อปี 
2 เดอืนต่อปี 
3 วนัต่อปี 

17. อาสาซ่อมแซมสิง่ปลกูสรา้งหรอืวสัดุเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น ทาสอีาคารเรยีน เป็นตน้ 

12 ชม.ต่อปี 
3 วนัต่อปี 
2 เดอืนต่อปี 
10 วนัต่อปี 

18. อาสาท าความสะอาดสถานสงเคราะหต่์างๆ 16 ชม.ต่อปี 
1 ชม.ต่อปี 
4 วนัต่อปี 

19. อาสารดัดรจิาคเงนิ สิง่ของเพื่อน าไปมอดใหแ้ก่
ผูท้ ีต่อ้งการความช่วยเหลอื เช่น เดก็ดอ้ยโอกาส 
โรงเรยีนทีข่าดแคลนผูป้ระสดภยัพดิตั ิฯลฯ 

ท า 3 ครัง้ ครัง้ละ 12 ชม.ต่อปี 
16 ชม.ต่อปี 
3-4 วนัต่อปี 
40 ชม.ต่อปี 
2 เดอืนต่อปี 
1 อาทติยต่์อกจิกรรม 

20. อาสาน าเงนิ สิง่ของทีร่ดัดรจิาคไปมอดใหแ้ก่ผู้
ทีต่อ้งการความช่วยเหลอื เช่น เดก็ดอ้ยโอกาส 
โรงเรยีนทีข่าดแคลนผูป้ระสดภยัพดิตั ิฯลฯ 

12 ชม.ต่อปี 
2 วนัต่อปี 
ทุกค่ายตอ้งน าของไปดรจิาค (10 ค่าย) 

21. อาสาช่วยเหลอืผูท้ ีข่าดแคลน ผูป้ระสดภยัพดิตั ิ
โดยการเสยีสละแรงกาย เวลา ก าลงัใจ ฯลฯ 

6 ชม.ต่อปี 
2 เดอืนต่อปี 
2 อาทติยต่์อปี 

24. เขา้ร่วมอาสาดแูลคนพกิาร เช่น เป็นพีเ่ลีย้ง  ท า 1 ครัง้ ครัง้ละ 8 ชม.ต่อปี 
25. เขา้ร่วมเป็นอาสาจดักจิกรรมทางศาสนาเนื่อง
ในวนัส าคญัต่างๆ เช่น กจิกรรมตกัดาตร จดัค่าย
ปฏดิตัธิรรม ฯลฯ 

ไดอ้าสาเขา้ไปจดักจิกรรมตามวนัส าคญัต่างๆ 

26. เขา้ร่วมอาสาช่วยเหลอืงานในวดั เช่น กวาด
ลานวดั ท าความสะอาดหอ้งน ้า ฯลฯ 

ท า 1 ครัง้ ครัง้ละ 8 ชม.ต่อปี 
2-3 ครัง้ต่อปี 
ท าตามวนัส าคญัต่างๆ 
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 ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้นี้ ผู้วจิยัจึงท าการวดัพฤติกรรมอาสาในนิสิต โดยการปรดัปรุง
เนื้อหาจากแดดวดัพฤตกิรรมอาสาของ กฤตยา ทพัวงษ์ (2552) ประกอดกดั การน าความคดิเหน็
ของผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มมาปรดัใช้ในการสร้างขอ้ค าถามเกี่ยวกดัการท ากจิกรรมอาสา พร้อมทัง้
ก าหนดสเกลทีใ่ชใ้นแดดสอดถาม โดยใหผู้ต้อดรายงานความถี่ของการท ากจิกรรมอาสาเป็นจ านวน
ครัง้ในช่วงระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา 
 
 2. ความเช่ือท่ีจูงใจให้กระท าพฤติกรรมอาสา และความเช่ือท่ีต่อต้านการกระท า
พฤติกรรมอาสา  

  2.1 ความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิของลอว ์(Law.  
2008) ซึง่ประกอดดว้ย ความเชื่อทัง้ 5 ดา้น แสดงดงัตาราง 5 
 

 
ตาราง 5  ความคดิเหน็เกีย่วกดัความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาของนิสติ จากการ 
     สนทนากลุ่ม โดยจ าแนกตามแนวคดิของลอว ์(Law.  2008) 
 

 
นิยามความเชื่อทีจ่งูใจให ้
กระท าพฤตกิรรมอาสา 

ความคดิเหน็จากการสนทนากลุ่มของนสิติทีท่ า
พฤตกิรรมอาสาเด่นชดัและไม่เดน่ชดั 

1. หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม (Prosocial 
values function) การทีน่ิสติรดัรูว้า่การท า
พฤตกิรรมอาสาเป็นการกระท าทีต่อ้งการใหผู้อ้ื่น
ไดร้ดัประโยชน์ ใหค้วามส าคญักดัผูอ้ื่นมากกวา่
ตนเอง โดยไมห่วงัสิง่ตอดแทนใดๆ และมคีวาม
ร่วมมอืกนัของพลเมอืงในการท าใหส้งัคมดขีึน้ 

-การกระท าทีต่อ้งการใหผู้อ้ื่นไดร้ดัประโยชน์โดย
ไม่หวงัผลตอดแทน ไดแ้ก่ การช่วยเหลอืคนที่
ล าดากเพื่อใหม้ชีวีติทีด่ขี ึน้ การช่วยเหลอืผูท้ ี่
เดอืดรอ้นโดยทีไ่ม่ตอ้งรอใหผู้เ้ดอืดรอ้นมารอ้ง
ขอความช่วยเหลอื 
-การใหค้วามส าคญักดัผูอ้ื่นมากกวา่ตนเอง 
ไดแ้ก่ ความรูส้กึสงสาร เหน็ใจผูต้กทุกขไ์ดย้าก 
-ความร่วมมอืกนัของพลเมอืงในการท าใหส้งัคม
ดขีึน้ ไดแ้ก่ การรดัรูแ้ละตระหนกัถงึปญัหาที่
เกดิขึน้ในสงัคม รดัรูค้วามสามารถของตนในการ
ช่วยเหลอืสงัคม การวางแผนเพื่อช่วยเหลอืสงัคม
และสามารถท าไดจ้รงิ 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

  
นิยามความเชื่อทีจ่งูใจให ้
กระท าพฤตกิรรมอาสา 

ความคดิเหน็จากการสนทนากลุ่มของนสิติทีท่ า
พฤตกิรรมอาสาเด่นชดัและไม่เดน่ชดั 

2. หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ 
 (Understanding function) หมายถงึ การทีน่สิติ
รดัรูว้า่การท าพฤตกิรรมอาสา เป็นการเรยีนรูส้ ิง่
ต่างๆ จากประสดการณ์จรงิ ไดน้ าทกัษะทีม่มีา
ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ เป็นโอกาสทีจ่ะไดพ้ฒันา
ทกัษะทางสงัคม ทกัษะส่วนดุคคล และเขา้ใจ
สงัคมมากขึน้ 

-การเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ จากประสดการณ์จรงิ ไดแ้ก่ 
ท าใหเ้ราไดเ้รยีนรูโ้ลกกวา้งและเขา้ใจความเป็น
จรงิของชวีติ คน้พดศกัยภาพของตนเอง ท าให้
ไดป้ระสดการณ์และการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ในชวีติ
นอกเหนือจากต าราเรยีน ท าใหฉ้นัมองเหน็
เป้าหมายในชวีติของตวัเอง ไดเ้หน็แดดอยา่งทีด่ี
ของผูด้อ้ยโอกาสทีสู่ช้วีติจนกา้วผ่านอุปสรรค
ต่างๆ 

 -ไดน้ าทกัษะทีม่มีาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และ
พฒันาทกัษะต่างๆ ไดแ้ก่ ไดน้ าทกัษะส่วนตวัมา
ใชใ้นการช่วยเหลอืผูอ้ื่น ไดน้ าความรูท้ ีเ่รยีนไป
ใชใ้นการท ากจิกรรมอาสาและอาชพีในอนาคต 
ไดพ้ฒันาทกัษะทางใหม่ โดยเฉพาะทกัษะทาง
สงัคม เช่น การรูจ้กัปฏสิมัพนัธก์ดัผูอ้ื่น เพิม่
ความกลา้แสดงออก 
-เขา้ใจสงัคม ไดแ้ก่ การไดรู้จ้กัและเขา้ใจชวีติ ได้
เรยีนรูแ้ละเขา้ใจปญัหาทางสงัคมมากขึน้ เรยีนรู้
ทีจ่ะเป็นทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้ดัในเวลาเดยีวกนั 

 
3. หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม  
(Socializing function) หมายถงึ การทีน่สิติรดัรู้
วา่การท าพฤตกิรรมอาสา เป็นการท าเพื่อ
ตอ้งการสรา้งความสมัพนัธก์ดัผูอ้ื่น สรา้ง
มติรภาพในระหวา่งท างาน พดปะเพื่อนเก่า และ
ไดร้ดัการยกยอ่งชมเชยจากเพื่อน 

 
-สรา้งความสมัพนัธก์ดัผูอ้ื่น ไดแ้ก่ การท าใหไ้ด้
รูจ้กัเพื่อนใหม่ ท าใหฉ้นั และเพื่อนร่วมกนัท าใน
สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ 
-ไดร้ดัการยกยอ่งชมเชย ไดแ้ก่ การไดร้ดัการยก
ยอ่งชมเชยจากเพื่อนหรอืคนรูจ้กั ท าใหค้นใน
ครอดครวั และคนรอดขา้งมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอฉนั 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

นิยามความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท า 
พฤตกิรรมอาสา 

ความคดิเหน็จากการสนทนากลุ่มของนสิติทีท่ า
พฤตกิรรมอาสาเด่นชดัและไม่เดน่ชดั 

4. หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต  
(Future plan function) หมายถงึ การทีน่สิติ
รดัรูว้า่การท าพฤตกิรรมอาสา เป็นการขยาย
เครอืขา่ยทางสงัคมเพื่อความกา้วหน้าของ
อาชพีและการตดัสนิใจเลอืกศกึษาในอนาคต
หรอืการตัง้เป้าหมายในดา้นอาชพี นอกจากนี้
ยงัท าใหป้ระวตัสิ่วนตวัดมูคีุณค่า 

-การขยายเครอืข่ายทางสงัคมเพื่อความกา้วหน้า
ของอาชพีและการตัง้เป้าหมายในดา้นอาชพี ไดแ้ก่ 
ท าใหม้เีครอืขา่ยใหม่ๆ ทีช่่วยเหลอืดา้นการงานใน
อนาคต ช่วยเปิดโลกกวา้งและท าใหเ้หน็ทางเลอืก
ของอาชพีมากขึน้ ทกัษะต่างๆทีพ่ฒันาจากการท า
กจิกรรมอาสา สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้ดัอาชพี
ในอนาคตได ้ท าใหท้ราดแนวทางการเลอืกอาชพีใน
อนาคตทีเ่หมาะสมกดัตนเอง 

 -การท าใหป้ระวตัสิ่วนตวัดมูคีุณค่า ไดแ้ก่ การท า
อาสาท าใหป้ระวตักิารศกึษาดเูด่นขึน้ มผีลต่อตอน
เขา้ท างาน ท าใหฉ้นัสามารถหางานไดง้่ายขึน้ 

5. หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน  
(Well-being function) หมายถงึ การทีน่สิติรดัรู้
วา่การท าพฤตกิรรมอาสา เป็นการสนองความ
ตอ้งการทางดา้นอารมณ์ทางดวก คอื ท าใหรู้ส้กึ
ด ีมคีวามสุข เหน็คณุค่า ความส าคญัและรดัรู้
ความสามารถของตนนอกจากนี้ยงัเป็นการ
ปกป้องตนเองจากอารมณ์ทางลดทีม่ากระทด 
เช่น การหลกีหนีจากความรูส้กึผดิ หลกีหนีจาก
ปญัหาส่วนตวั มกี าลงัใจในการกา้วผ่าน
อุปสรรค 

-การสนองความตอ้งการทางดา้นอารมณ์ทางดวก 
ไดแ้ก่ การท าอาสาสมคัรท าใหฉ้นัเหน็คุณค่าใน
ตนเองมากขึน้ ช่วยเตมิเตม็ความสุขใหก้ดัชวีติฉนั
ท าใหฉ้นัมกี าลงัใจในการต่อสูก้ดัอุปสรรคทีเ่กดิขึน้
ในชวีติ 
-การปกป้องตนเองจากอารมณ์ทางลดทีม่ากระทด 
ไดแ้ก่ ฉนัจะรูส้กึผดิ หากไม่ไดอ้าสาช่วยเหลอืผูท้ ี่
เดอืดรอ้น การท างานอาสาเป็นวธิทีีด่ใีนการผ่อน
คลายจากปญัหาส่วนตวั 
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  2.2 ความเชื่อทีต่่อต้านการกระท าพฤตกิรรมอาสา ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิของลอว;์
และเชค (Law; & Shek.  2011) ซึง่ประกอดดว้ย ความเชื่อ 2 ดา้น แสดงดงัตาราง 6 
 
ตาราง 6  ความคดิเหน็เกีย่วกดัความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาของนิสติจาก  
     การสนทนากลุ่ม โดยจ าแนกตามแนวคดิของลอว;์ และเชค (2011) 
 

นิยามความเชื่อทีต่่อตา้น 
การกระท าพฤตกิรรมอาสา 

ความคดิเหน็จากการสนทนากลุ่มของนสิติทีท่ า
พฤตกิรรมอาสาเด่นชดัและไม่เดน่ชดั 

1. อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกดัการกระท าพฤตกิรรม
อาสา (Conceptual bias) หมายถงึ การทีน่ิสติรดัรู้
ภาพลกัษณ์ทัว่ไปของการท าพฤตกิรรมอาสาวา่
เป็นการกระท าทีไ่รค้วามหมาย ท าใหเ้สยีเวลา  
เสยีเงนิ และไม่ไดร้ดัประโยชน์ใดๆ จากการเขา้
ร่วมกจิกรรม อกีทัง้ยงัเป็นการแอดอา้งหา
ผลประโยชน์ในนามของการช่วยเหลอืสงัคม และ
เป็นรปูแดดหนึ่งของการลงโทษผูท้ีก่ระท าความผดิ 
นอกจากนี้ การท าพฤตกิรรมอาสายงัสามารถท าให้
เกดิผลเสยีต่อผูร้ดัไดอ้กีดว้ย เช่น ผูร้ดัเรยีนรูท้ ีจ่ะ
พึง่พาผูอ้ื่นเพยีงอยา่งเดยีว 

-การรดัรูภ้าพลกัษณ์ทัว่ไปของการท าพฤตกิรรม
อาสา ไดแ้ก่ การท างานอาสาสมคัรท าใหส้ญูเสยี
เงนิและเสยีเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เป็นงานที่
ไดร้ดัผลตอดแทนไม่คุม้ค่า น่าเดื่อหน่ายเพราะ
ตอ้งท าตามกฎเกณฑท์ีก่ าหนด เป็นการกระท าที่
ไรค้วามหมายเมื่อผูร้ดัไม่เหน็คุณค่าในสิง่ทีไ่ดร้ดั 
การอาสาช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส เป็นการสอนคน
เหล่านี้ใหเ้รยีนรูท้ ีจ่ะไม่พึง่พาตนเอง 
 
 

2. อคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื 
(Instrumental bias) หมายถงึ การทีน่สิติรดัรูถ้งึ
เจตนาของผูก้ระท าพฤตกิรรมอาสาวา่ ไมใ่ช่การ
กระท าทีม่าจากขา้งในจติใจอยา่งแทจ้รงิ มี
เป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการกระท า
เหล่านี้เกดิขึน้จากแรงจงูใจทีน่ึกถงึประโยชน์ของ
ตนเองเป็นหลกั นอกจากนี้ ผลทีเ่กดิขึน้อาจไม่เป็น
ทีน่่าพอใจ เชน่ การเขา้ร่วมกจิกรรมอาสา อาจท า
ใหผ้ลการเรยีนลดลง ท าใหเ้สยีสุขภาพ และมเีวลา
อยูก่ดัคนใกลต้วัน้อยลง 

-การรดัรูถ้งึเจตนาของผูก้ระท าพฤตกิรรมอาสา
ไดแ้ก่ อาสาสมคัรมกัท ากจิกรรมอาสาเพื่อหวงั
ผลประโยชน์ส่วนตน ไมไ่ดห้วงัทีจ่ะช่วยเหลอื
ผูด้อ้ยโอกาสอยา่งแทจ้รงิ ท าเพื่อสรา้ง
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้ดัตนเอง เพื่อเกด็เป็นแฟ้ม
สะสมผลงานของตนเองไวใ้ชเ้วลาสมคัรงาน ท าให้
เสยีเวลาในการทดทวนต าราเรยีน ท าใหเ้สยี
สุขภาพ เนื่องจากตอ้งท างานหนกั มเีวลาพกัผ่อน
น้อย ดัน่ทอนเวลาทีเ่ป็นส่วนตวั   
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 จากผลการสนทนากลุ่มขา้ง ในตาราง 5, 6 ผูว้จิยัจงึไดน้ าผลดงักล่าวไปเปรยีดเทยีด
ความหมายของความเชื่อทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่มกดัความเชื่อตามแนวคดิของลอว;์ และเชค เพื่อ
พจิารณาวา่ ความหมายของความเชื่อนัน้มเีพิม่เตมิหรอืแตกต่างจากความเชื่อของลอวแ์ละเชคหรอื
ไม่ จากนัน้ จงึน ามาสรุปเป็นนิยามปฎดิตักิารความเชื่อทีเ่หมาะสมกดักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นวยัรุ่นไทย
ในงานวจิยัครัง้นี้ ผลแสดงดงัตาราง 7 
 
ตาราง 7  การเปรยีดเทยีดความคดิเหน็เกีย่วกดัความเชื่อในการท าพฤตกิรรมอาสาของผูว้จิยั  
     กดั ลอวแ์ละเชค  
 
ความเชื่อเกีย่วกดัการ
กระท าพฤตกิรรมอาสา 

ส่วนประกอดความเชื่อในแต่ละ
ดา้นของงานวจิยัลอว ์(2008) 

งานวจิยันี้ สิง่ทีเ่พิม่เตมิ 
หลงัจากการสนทนากลุ่ม 

ความเช่ือท่ีจงูใจให้กระท าพฤติกรรมอาสา 
หน้าทีก่ารท าประโยชน์
ต่อสงัคม (Prosocial 
value function) 

1. ความเอือ้เฟ้ือต่อผูอ้ื่น 
2. ความร่วมมอืกนัของพลเมอืง
ในการท าใหส้งัคมดขีึน้ 
 
 
 
รดัรูค้วามสามารถของตนใน
การช่วยเหลอืสงัคม  

/ 
/ 
 
 
 
 
/ 

- 
-มคีวามร่วมมอืกนัของ
พลเมอืงในการท าใหส้งัคม
ดขีึน้ โดยการรดัรูแ้ละ
ตระหนกัถงึปญัหาที่
เกดิขึน้ในสงัคม  
-รดัรูค้วามสามารถของตน
ในการช่วยเหลอืสงัคม 
ดว้ยการหาวธิ ีแนวทางใน
การแกไ้ขปญัหาสงัคม 

หน้าทีก่ารท าความ
เขา้ใจ (Understanding 
function) 
 

1. พฒันาตนเอง 
2. พฒันาทกัษะทางสงัคม 
3. เรยีนทกัษะจากประสดการณ์  
   จรงิ 
4.เขา้ใจสงัคมมากขึน้ 

/ 
/ 
/ 
 
/ 

เพิม่ดา้นการน าทกัษะทีม่ี
มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์  
 

หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทาง
สงัคม (Socializing 
function) 

1. พดปะเพื่อนเก่า 
2. พดปะเพื่อนใหม ่
3. ไดร้ดัการยกยอ่งชมเชยจาก
เพื่อน  

/ 
/ 
/ 

เพิม่ดา้นการสรา้งความพงึ
พอใจใหก้ดัผูท้ ีม่ ี
ความส าคญักดัตนเอง 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

   

ความเชื่อเกีย่วกดัการ
กระท าพฤตกิรรมอาสา 

ส่วนประกอดความเชื่อในแต่ละ
ดา้นของงานวจิยัลอว ์(2008) 

งานวจิยันี้ สิง่ทีเ่พิม่เตมิ 
หลงัจากการสนทนากลุ่ม 

หน้าทีก่ารวางแผน
อนาคต (Future plan 
function) 

1. ท าใหป้ระวตัสิ่วนตวัดมูี
คุณค่า    
2. การตดัสนิใจเลอืกศกึษาหรอื
อาชพีในอนาคต  
3. การขยายเครอืขา่ยทางสงัคม
เพื่อความกา้วหน้าของอาชพี 
 

/ 
 
/ 
 
/ 

- 

หน้าทีก่ารสรา้งความ
ผาสุก (Well-being 
function) 

การปกป้องตนเองจากอารณ์
ทางลบ ไดแ้ก่  
  1. ท าใหล้ดความรูส้กึผดิจาก
การไม่ไดช้่วยเหลอื 
  2. ท าใหห้ลกีหนีจากปญัหา
ส่วนตวั 
การสนองความตอ้งการ
ทางดา้นอารมณ์ทางบวก ไดแ้ก่ 
  3. ท าใหต้นเองรูส้กึด ีเหน็
คุณค่าแห่งตน 
  4. เสรมิสรา้งความรูส้กึวา่ตน
มคีวามส าคญั และรดัรู้
สมรรถภาพของตน 
  5. ไดแ้สดงความสามารถทีต่น
มอียู ่

 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
 

X 

 
 
- 
 
- 

 
 
 
เพิม่ดา้นการมกี าลงัใจใน
การกา้วผ่านอุปสรรค 
 
 
 
ผูว้จิยัไดต้ดัส่วนประกอดนี้
ออก เนื่องจากมคีวาม
คลา้ยคลงึกดัดา้นการท า
ประโยชน์ต่อสงัคม 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

   

ความเชื่อเกีย่วกดัการ
กระท าพฤตกิรรมอาสา 

ส่วนประกอดความเชื่อของ
งานวจิยัลอว;์และเชค (2011) 

งานวจิยันี้ สิง่ทีเ่พิม่เตมิ 
หลงัจากการสนทนากลุ่ม 

ความเช่ือท่ีต่อต้านการกระท าพฤติกรรมอาสา 
อคตเิกีย่วกดัแนวคดิใน
การกระท าพฤตกิรรม
อาสา (Conceptual 
bias) 

1. การกระท าทีไ่รค้วามหมาย 
2. ท าใหเ้สยีเวลา เสยีเงนิ และ
ไม่ไดร้ดัประโยชน์ใดๆ จากการ
เขา้ร่วมกจิกรรม 
3. เป็นการแอดอา้งหา
ผลประโยชน์ในนามของการ
ช่วยเหลอืสงัคม 
4. เป็นรปูแดดหนึ่งของการ
ลงโทษผูก้ระท าความผดิหรอืผู้
มปีญัหา 

/ 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

เพิม่เตมิในดา้นการท า 
พฤตกิรรมอาสา ยงั
สามารถ ท าใหเ้กดิผลเสยี
ต่อผูร้ดัไดอ้กีดว้ย เช่น 
ผูร้ดัเรยีนรูท้ ีจ่ะพึง่พาผูอ้ื่น
เพยีงอยา่งเดยีว 

อคตใินการพฤตกิรรม
อาสาเป็นเครื่องมอื 
(Instrumental bias) 

1. ไม่ใช่การกระท าทีม่าจากขา้ง
ในจติใจอยา่งแทจ้รงิ 
2. มเีป้าหมายเพื่อประโยชน์
ส่วนตน โดยการกระท าเหล่านี้
เกดิขึน้จากแรงจงูใจทีน่ึกถงึ
ตนเองเป็นหลกั 
3. ผลทีเ่กดิขึน้อาจไม่เป็นทีน่่า
พอใจ เช่น เขา้ร่วมกจิกรรม
อาสา อาจท าใหผ้ลการเรยีน
ลดลงได ้

/ 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

เพิม่เตมิในส่วนของผลที่
เกดิขึน้อาจไม่เป็นทีน่่า
พอใจ ไดแ้ก่ ท าใหเ้สยี
สุขภาพและมเีวลาอยูก่ดั
คนใกลต้วัน้อยลง 

 
 จากตาราง 7 จงึน าไปสู่การก าหนดนิยามปฎดิตักิารความเชื่อเกีย่วกดัการกระท า
พฤตกิรรมอาสาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  
 1. ความเชือ่ทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา หมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิ ความเขา้ใจของ
นิสติทีม่ต่ีอพฤตกิรรมอาสาในลกัษณะเชงิดวก ประกอดดว้ย ความเชื่อทีท่ าหน้าที ่5 ดา้น ดงันี้ 
  1.1 หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม (Prosocial values function) หมายถงึ การที่
นิสติรดัรูว้า่การท าพฤตกิรรมอาสาเป็นการกระท าทีต่อ้งการใหผู้อ้ื่นไดร้ดัประโยชน์ ใหค้วามส าคญั
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กดัผูอ้ื่นมากกวา่ตนเอง โดยไม่หวงัสิง่ตอดแทนใดๆ และมคีวามร่วมมอืกนัของพลเมอืงในการท าให้
สงัคมดขีึน้ โดยการรดัรูแ้ละตระหนกัถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคม รดัรูค้วามสามารถของตนในการ
ช่วยเหลอืสงัคม  
  1.2 หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ (Understanding function) หมายถงึ การทีน่สิติรดัรูว้า่
การท าพฤตกิรรมอาสา เป็นการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ จากประสดการณ์จรงิ ไดน้ าทกัษะทีม่มีาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ เป็นโอกาสทีจ่ะไดพ้ฒันาทกัษะทางสงัคม ทกัษะส่วนดุคคล และเขา้ใจสงัคมมากขึน้ 
  1.3 หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม (Socializing function) หมายถงึ การทีน่สิติรดัรูว้า่
การท าพฤตกิรรมอาสา เป็นการท าเพื่อตอ้งการสรา้งความสมัพนัธก์ดัผูอ้ื่น สรา้งมติรภาพในระหวา่ง
ท างาน พดปะเพื่อนเก่า และไดร้ดัการยกยอ่งชมเชยจากเพื่อน นอกจากนี้ ยงัเป็นการสรา้งความพงึ
พอใจใหก้ดัผูท้ ีม่คีวามส าคญักดัตนเอง 
  1.4 หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต (Future plan function) หมายถงึ การทีน่สิติรดัรูว้า่การ
ท าพฤตกิรรมอาสา เป็นการขยายเครอืขา่ยทางสงัคมเพือ่ความกา้วหน้าของอาชพี และการตดัสนิใจ
เลอืกศกึษาในอนาคตหรอืการตัง้เป้าหมายในดา้นอาชพี นอกจากนี้ ยงัท าใหป้ระวตัสิ่วนตวัดมูคุีณค่า 
  1.5 หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน (Well-being function) หมายถงึ การทีน่ิสติ
รดัรูว้า่การท าพฤตกิรรมอาสา เป็นการสนองความตอ้งการทางดา้นอารมณ์ทางดวก คอื ท าใหรู้ส้กึด ี
มคีวามสุข เหน็คุณค่า ความส าคญัของตนเอง นอกจากนี้ ยงัเป็นการปกป้องตนเองจากอารมณ์ทาง
ลดทีม่ากระทด เช่น การหลกีหนจีากความรูส้กึผดิ หลกีหนีจากปญัหาส่วนตวั และมกี าลงัใจในการ
กา้วผ่านอุปสรรค 

 2. ส าหรบัความเชือ่ทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา หมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิ ความ
เขา้ใจของนิสติทีม่ต่ีอพฤตกิรรมอาสาในลกัษณะเชงิลด ประกอดดว้ย ความเชื่อทีท่ าหน้าที ่2 ดา้น 
ดงันี้ 
  2.1 อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกดัการกระท าพฤตกิรรมอาสา (Conceptual bias) หมายถงึ 
การทีน่ิสติรดัรูภ้าพลกัษณ์ทัว่ไปของการท าพฤตกิรรมอาสาวา่ เป็นการกระท าทีไ่รค้วามหมาย ท าให้
เสยีเวลา เสยีเงนิ และไม่ไดร้ดัประโยชน์ใดๆ จากการเขา้ร่วมกจิกรรม อกีทัง้ยงัเป็นการแอดอา้งหา
ผลประโยชน์ในนามของการช่วยเหลอืสงัคม และเป็นรปูแดดหนึ่งของการลงโทษผูท้ีก่ระท าความผดิ
หรอืผูม้ปีญัหา นอกจากนี้ การท าพฤตกิรรมอาสายงัท าใหเ้กดิผลเสยีต่อผูร้ดัไดอ้กีดว้ย เช่น ผูร้ดั
เรยีนรูท้ ีจ่ะพึง่พาผูอ้ื่นเพยีงอยา่งเดยีว 

  2.2 อคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื (Instrumental bias) หมายถงึ การที่
นิสติรดัรูถ้งึเจตนาของผูก้ระท าพฤตกิรรมอาสาวา่ ไม่ใชก่ารกระท าทีม่าจากขา้งในจติใจอยา่งแทจ้รงิ 
มเีป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการกระท าเหล่านี้เกดิขึน้จากแรงจงูใจทีน่ึกถงึประโยชน์ของ
ตนเองเป็นหลกั นอกจากนี้ ผลทีเ่กดิขึน้อาจไม่เป็นทีน่่าพอใจ เช่น การเขา้ร่วมกจิกรรมอาสา อาจท า
ใหผ้ลการเรยีนลดลง ท าใหเ้สยีสุขภาพ และมเีวลาอยูก่ดัคนใกลต้วัน้อยลง 
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5. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความเชื่อเกีย่วกดัการท าพฤตกิรรมอาสา
และพฤตกิรรมอาสาของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒระดดัปรญิญาตร ีตามแนวคดิความเชื่อ
เกีย่วกดัการท างานอาสาสมคัรและความเชื่อทีต่่อตา้นการท างานอาสาสมคัรทีล่อว;์ และเชค  
(Law.  2008; Law; & Shek.  2011) ไดส้รา้งขึน้ดนพืน้ฐานของแนวคดิหน้าที ่(Functional 
Approach) ทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคม (Social Exchange Theory) และแนวคดิดรรทดัฐาน
ทางสงัคม (Social Norm Theory) ดงันี้ 
 แนวคดิหน้าที ่(Functional Approach) เป็นการอธดิายกระดวนการทางเหตุผล 
วตัถุประสงค ์ความตอ้งการเป้าหมาย การวางแผน และแรงจงูใจพืน้ฐานทีท่ าใหดุ้คคลแสดง
พฤตกิรรมทางสงัคม โดยมใีจความส าคญัคอื การทีดุ่คคลแสดงพฤตกิรรมเหมอืนกนั โดยมหีน้าที่
ทางจติทีแ่ตกต่างกนั (Clary; et al.  1998) ลอว ์(Law.  2008) ไดแ้ด่งความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท า
พฤตกิรรมอาสาออกเป็น 5 ประเภท จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คอื 1) ความเชือ่ในการท าพฤตกิรรมอาสา
เพือ่ประโยชน์ของผูอ้ืน่ (Other-serving beliefs) ไดแ้ก่ หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม (Prosocial 
values function) 2) ความเชือ่ในการท าพฤตกิรรมอาสาเพือ่ประโยชน์ส่วนตน (Self-serving beliefs) 
ไดแ้ก่ หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ (Understanding function) หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม 
(Socializing function) หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต (Future plan function) และหน้าทีก่ารสรา้งความ
ผาสุกส่วนตน (Well-being function)  
 ส่วนทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคม (Social Exchange Theory) มสีาระส าคญัเกีย่วกดั
การแลกเปลีย่นของดุคคล คอื ดุคคลจะใชก้ลยทุธก์ารลดความสญูเสยีใหน้้อยทีสุ่ด (Minimize cost) 
และเพิม่ผลตอดแทนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด (Maximize reward) โดยอธดิายวา่ การทีม่นุษยเ์ราไดร้ดั
ผลตอดแทนทีคุ่ม้ค่าจากการกระท า กจ็ะเกดิความปรารถนาในการกระท านัน้มากยิง่ขึน้ ในทาง
กลดักนั มนุษยจ์ะเลกิกระท าในสิง่ทีเ่หน็วา่สิน้เปลอืงหรอืก่อใหเ้กดิความสญูเสยีอยา่งมากจาก
ประสดการณ์ทีผ่่านมา (สุเทพ สนุทรเภสชั.  2540: 72,163) และแนวคดิดรรทดัฐานทางสงัคม 
(Social Norm Theory) ไดอ้ธดิายถงึความเชื่อเกีย่วกดัสงัคมและวฒันธรรมของการช่วยเหลอืทีเ่รา
ควรปฏดิตัใิหส้อดคลอ้งกดัดรรทดัฐานนัน้ ลอว;์ และเชค (Law; & Shek.  2011) ไดแ้ด่งความเชื่อที่
ต่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกดัการกระท า
พฤตกิรรมอาสา (Conceptual bias) และอคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื (Instrumental 
bias) 
 ทัง้นี้ เนื่องจากการทดทวนเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งพดวา่ ความแตกต่างกนัของลกัษณะทาง
ประชากร ท าใหดุ้คคลมพีฤตกิรรมอาสาต่างกนั เช่น พดวา่เพศ (สุดาพรรณ ดนินอก.  2552: 81; 
กฤตยาภรณ์ เจรญิทรพัย.์  2547: 45) ระดดัชัน้ปีทีศ่กึษา (อรยิา คหูา และสุวมิล นราองอาจ.  2554: 
89; Law.  2008: 140) และสาขาวชิาต่างกนั (คมนา วชัรธานินท.์  2546: 4; สุวมิล วอ่งวาณิช และ
นงลกัษณ์ วริชัชยั.  2543: 76) ส่งผลใหดุ้คคลกระท าพฤตกิรรมอาสาแตกต่างกนั ผูว้จิยัจงึมคี าถาม



63 
 

วจิยัเกดิขึน้วา่ นิสติมพีฤตกิรรมอาสามากน้อยเพยีงใด แตกต่างกนัตามตวัแปรเพศ ระดดัชัน้ปี กลุ่ม
สาขาวชิา มคีวามเชื่อใดดา้งทีจ่งูใจใหน้สิติกระท าพฤตกิรรมอาสาและความเชื่อใดทีต่่อตา้นการ
กระท าพฤตกิรรมอาสา ในการตอดค าถามจะแด่งการศกึษาเป็น 4 ส่วน ส่วนแรก จะเป็นการศกึษา
พฤตกิรรมอาสาของนิสติ ซึง่เป็นวตัถุประสงคข์อ้ที ่1 ส่วนทีส่อง เป็นการเปรยีดเทยีดพฤตกิรรม
อาสา เมื่อจ าแนกตามลกัษณะปจัจยัทางสงัคม ส่วนทีส่ามจะเป็นการศกึษายอ้นกลดั (Expost Facto 
Study) โดยแด่งกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะของตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมอาสา ออกเป็น 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสามาก ปานกลาง และน้อย เพื่อยอ้นกลดัไปศกึษาถงึความเชื่อของ
นิสติในแต่ละกลุ่มวา่มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ ซึง่เป็นวตัถุประสงคข์อ้ที ่3 และส่วนทีส่ ี ่เป็นการ
ท านายพฤตกิรรมอาสา โดยใชค้วามเชื่อเกีย่วกดัการท าพฤตกิรรมอาสา ซึง่เป็นวตัถุประสงคข์อ้ที ่4 
กรอดแนวคดิไดแ้สดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีศ่กึษาในการวจิยั ดงัภาพประกอด 1 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอด 1 กรอดแนวคดิรปูแดดความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมอาสา 
กดัปจัจยัความเชื่อเกีย่วกดัการท าพฤตกิรรมอาสา 

ความเช่ือเก่ียวกบัการท าพฤติกรรมอาสา 
  1. ความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา 
     1.1 หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม 
           (Prosocial values function) 
     1.2 หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ  (Understanding function) 
     1.3 หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม (Socializing function) 
     1.4 หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต (Future plan function) 
     1.5 หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน (well-being function) 
  2. ความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา 
 2.1 อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกดัการกระท าพฤตกิรรมอาสา   
          (Conceptual bias) 
     2.2 อคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื      
          (Instrumental bias) 
 
 
 
 

  ปัจจยัทางชีวสงัคม 
    เพศ 
   ระดดัชัน้ปี 
 กลุ่มสาขาวชิา 
 
 
 
 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
1.นิสิตท่ีมีความเช่ือทางบวกเก่ียวกับผลของการท าพฤติกรรมอา

 

พฤตกิรรมอาสา 
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สมมุติฐานในการวิจยั 
 1. นิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเพศหญงิ มพีฤตกิรรมอาสาสงูกวา่นสิติเพศชาย 
 2. นิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีศ่กึษาในระดดัชัน้ปีทีส่งูกวา่ มพีฤตกิรรมอาสา 
มากกวา่ นิสติทีศ่กึษาในระดดัชัน้ปีทีต่ ่ากวา่ 
 3. นิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีเ่รยีนกลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
มพีฤตกิรรมอาสาสงูกวา่ นิสติทีเ่รยีนในกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพและวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ี
 4. นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสามากกวา่ มคีวามเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา
โดยรวมและรายดา้นสงูกวา่ นสิติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาน้อยกวา่ 
 5. นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสามากกวา่ มคีวามเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา
โดยรวมและรายดา้นต ่ากวา่ นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาน้อยกวา่ 
 6. ความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อ
สงัคม หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต หน้าที่การ
สรา้งความผาสุกส่วนตน และความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา ทัง้ 2 ดา้น ไดแ้ก่ อคติ
ดา้นแนวคดิเกีย่วกดัการกระท าพฤตกิรรมอาสา อคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื 
สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมอาสาของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได ้
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n    =      N 

     1+Ne2 
 

n     =           18,871 

       1+18,871(0.05)2 
 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

   
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินตามขัน้ตอน ดงันี้ 
  1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3. การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  5. การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
กำรก ำหนดประชำกร และกำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำง 
 ประชำกร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คือ นิสิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ระดับ
ปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2556 จ านวน 18,871 คน 
 กลุ่มตวัอย่ำง 
  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ คอื นิสติมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบั
ปรญิญาตร ีทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ปีที ่1 ถงึ 4 ปีการศกึษา 2556 
  มขี ัน้ตอนของการไดม้าซึง่กลุ่มตวัอยา่งมดีงันี้ 
   1. การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยการใช้สูตรของยามาเน่ (ล้วน สายยศ;และ
องัคณา สายยศ.  2536: 260; อา้งองิจาก Yamane.  1967: 886-887)  
      
   
    
   เมื่อ n แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
    N แทน จ านวนประชากร 
    e แทน ความคลาดเคลื่อนทีอ่าจเกดิจากการสุ่มตวัอยา่งเท่าทีย่อมรบัได ้
 
   ในการสุม่ตวัอยา่งครัง้นี้ ก าหนดใหม้คีวามคลาดเคลื่อนไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ดงันัน้ 
ขนาดของตวัอย่างจะเท่ากบั 
 
     
                 n = 391 
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  จากการค านวณขนาดตวัอย่างทีใ่ชเ้ป็นตวัแทนในการศกึษาไดจ้ านวนอยา่งน้อย 391 
คน เกบ็ตวัอยา่งใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวชิา ทุกชัน้ปีและเพศ โดยก าหนดให ้กลุ่มสาขาวชิา ชัน้ปี
และเพศมขีนาดของกลุ่มตวัอยา่งพอๆกนั ซึง่จะไดก้ลุม่ตวัอยา่ง 432 คน 
   2. ขัน้ตอนในการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง  
    ในการศกึษาครัง้นี้ เป็นการศกึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยัใช้
วธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบชัน้ภมู ิ(Multi-stages Stratified Random Sampling)  
    โดยชัน้ภมูแิรกเป็นกลุ่มสาขาวชิา จ านวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
     กลุ่มที ่1 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ม ี4 คณะ  
ประกอบดว้ย คณะมนุษยศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร ์และคณะศลิปกรรมศาสตร ์
     กลุ่มที ่2 กลุ่มสาขาวชิาทางดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ ม ี6 คณะ 
ประกอบดว้ย คณะพยาบาลศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์คณะทนัตแพทยศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์
คณะสหเวชศาสตร ์และคณะพลศกึษา 
     กลุ่มที ่3 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีม ี2 คณะ ประกอบดว้ย 
คณะวทิยาศาสตร ์และคณะวศิวกรรมศาสตร ์
    การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชัน้ภมูยิอ่ยใหม้สีดัส่วนทีเ่ท่ากนั คอื 
ชัน้ภมูลิะ 140 คน 
    ท าการสุ่มชัน้ภมูทิี ่2 ซึง่เป็นชัน้ปี มจี านวน 4 ชัน้ปี ไดแ้ก่ นิสติชัน้ปีที ่1 ถงึ 4 
โดยใหแ้ต่ละชัน้ปีมขีนาดกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มละ 35 คน 
    สุดทา้ยท าการสุ่มชัน้ภมูทิี ่3 ซึง่เป็นเพศ คอื เพศชายและเพศหญงิ ก าหนดให้
ช ัน้ภมูยิอ่ยละ 18 คน โดยลกัษณะการแบ่งชัน้ภมูแิละจ านวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชัน้ภมูมิดีงันี้
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ภาพประกอบ 2 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช ้
 

ประชากร 18,059 คน 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์ 144 คน 

 

ปี 1 

36

คน 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

สุขภาพ 144 คน 

 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

เทคโนโลย ี144 คน 
 

140 คน 

 

 

ปี 2 

36

คน 

ช 

18

คน 

ญ 

18 

คน 

ปี 3 

36

คน 

ปี 4 

36

คน 

ช 

18 

คน 

ญ 

18

คน 

ช 

18 

คน 

ญ 

18 

คน 

ช 

18 

คน 

ญ 

18

คน 

ปี 1 

36 

คน 

ปี 2 

36

คน 

ช 

18 

คน 

ญ 

18 

คน 

ปี 3 

36

คน 

ปี 4 

36

คน 

ช 

18 

คน 

ญ 

18

คน 

ช 

18

คน 

ญ 

18 

คน 

ช 

18 

คน 

ญ 

18 

คน 

ปี 1 

36 

คน 

ปี 2 

36

คน 

ช 

18 

คน 

ญ 

18 

คน 

ปี 3 

36

คน 

ปี 4 

36

คน 

ช 

18 

คน 

ญ 

18 

คน 

ช 

18 

คน 

ญ 

18 

คน 

ช 

18 

คน 

ญ 

18 

คน 
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ตาราง 8  จ านวนการสุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั 
 

สาขาวชิา ชัน้ปีที ่1 ชัน้ปีที2่ ชัน้ปีที ่3 ชัน้ปีที ่4 รวม
ทัง้สิน้ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 18 18 18 18 18 18 18 18 144 
   คณะมนุษยศาสตร ์ 
   คณะสงัคมศาสตร ์ 
   คณะศกึษาศาสตร ์ 
   คณะศลิปกรรมศาสตร ์

5 
5 
5 
3 

5 
5 
5 
3 

5 
5 
5 
3 

5 
5 
5 
3 

5 
5 
5 
3 

5 
5 
5 
3 

5 
5 
5 
3 

5 
5 
5 
3 

40 
40 
40 
24 

วทิยาศาสตรส์ุขภาพ 18 18 18 18 18 18 18 18 144 
   คณะพยาบาลศาสตร ์ 
   คณะแพทยศาสตร ์ 
   คณะทนัตแพทยศาสตร ์ 
   คณะเภสชัศาสตร ์ 
   คณะสหเวชศาสตร ์ 
   คณะพลศกึษา 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

24 
24 
24 
24 
24 
24 

วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี 18 18 18 18 18 18 18 18 144 
   คณะวทิยาศาสตร ์ 
   คณะวศิวกรรมศาสตร ์

9 
9 

9 
9 

9 
9 

9 
9 

9 
9 

9 
9 

9 
9 

9 
9 

72 
72 

รวมทัง้สิน้ 54 54 54 54 54 54 54 54 432 
 
เครื่องมอืท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
  ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2 แบบวดัพฤตกิรรมอาสา 
  ตอนที ่3 แบบวดัความเชื่อเกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา 
 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถำมข้อมลูพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  ลกัษณะแบบสอบถาม มลีกัษณะค าถามเป็นแบบเลอืกตอบและเตมิขอ้ความ ซึง่ผูว้จิยั
ไดส้รา้งขึน้เอง ประกอบดว้ย เพศ ระดบัชัน้ปี และคณะ โดยน าผลนี้มาใชใ้นการบรรยายลกัษณะของ
กลุ่มตวัอยา่ง โดยมตีวัอยา่ง ดงันี้ 
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  ตวัอยา่งแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูพืน้ฐาน 
  ค ำช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย / ในช่องทีต่รงกบัความเป็นจรงิของท่าน 

0.เพศ     ชาย 
             หญงิ 

    00.ระดบัชัน้ทีศ่กึษา   ชัน้ปีที ่1  
              ชัน้ปีที ่2 
              ชัน้ปีที ่3 
              ชัน้ปีที ่4 

000.คณะ______________________________สาขาวชิา_______________ 
 

 ตอนท่ี 2 แบบวดัพฤติกรรมอำสำ 
  ลกัษณะแบบวดั เป็นแบบวดัที่ผู้วจิยัปรบัปรุงเนื้อหาจากแบบวดัพฤตกิรรมอาสาของ
กฤตยา  ทพัวงษ์ (2552.) ร่วมกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่มในนิสติทีท่ าพฤตกิรรมอาสาเด่นชดั 
จ านวน 22 ขอ้วดัจากความถี่ในการท ากจิกรรมอาสาในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา ลกัษณะแบบวดัเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check-list) ขอ้ค าถามแต่ละขอ้จะม ี4 ตวัเลอืก ได้แก่ ไม่เคยท า เคยท า 1 
ครัง้ เคยท า 2 ครัง้ เคยท ามากกวา่  2 ครัง้  
  วธิกีารใหค้ะแนน  
   ผูท้ีต่อบไม่เคยท า   ได ้0 คะแนน 
   ผูท้ีต่อบเคยท า 1 ครัง้   ได ้1 คะแนน 
   ผูท้ีต่อบเคยท า 2 ครัง้    ได ้2 คะแนน 
   ผูท้ีต่อบเคยท ามากกวา่ 2 ครัง้  ได ้3 คะแนน   
  โดยผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวดัมากกว่า แสดงว่า มพีฤตกิรรมอาสามากกว่าผู้ที่
ตอบไดค้ะแนนจากแบบวดัน้อยกวา่ 
  การอธบิายความหมายของคะแนน 
  ผูว้จิยัไดแ้บ่งคะแนนพฤตกิรรมอาสาออกเป็น 3 ระดบั ดงันี้ 
   คะแนนเฉลีย่      การแปลความหมาย 
   2.01 - 3.00    มพีฤตกิรรมอาสาในระดบัมาก 
   1.00 - 2.00    มพีฤตกิรรมอาสาในระดบัปานกลาง 
   0.00 - 0.99    มพีฤตกิรรมอาสาในระดบัน้อย 
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 ตวัอยา่งแบบวดัพฤตกิรรมอาสา 
ค ำช้ีแจง 
 ให้นิสติพจิารณาว่านิสติเคยเขา้ร่วมกิจกรรมอำสำต่ำงๆในระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ
หรอืไม่ มากน้อยเพยีงใด โดยท าเครื่องหมาย √ ในช่องทีต่รงกบัการปฏบิตัติามสภาพความเป็นจรงิ
ของนิสติมากทีสุ่ด 
 

กิจกรรมอำสำในท่ีน้ี หมำยถึง การเขา้ร่วมท ากจิกรรมต่างๆทีมุ่่งประโยชน์ต่อผู้อืน่และ 
สงัคมด้วยความสมคัรใจ ไม่หวงัผลตอบแทนในรูปสินจ้างรางวลัเป็นส าคัญ มีการ
วางแผนทีจ่ะอาสาช่วยเหลอื ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในวชิาใดๆ และเป็นการท า
กิจกรรมทีไ่ม่ซ ้าซ้อนกบั 8 กิจกรรม ทีม่หาวิทยาลยัได้ก าหนดไว้ตามหลกัสตูร  

 
กิจกรรมอำสำท่ีเข้ำร่วม 
ในช่วง 1 ปีท่ีผ่ำนมำ 

ไม่เคยท ำ เคยท ำ 
 1ครัง้ 2 คร ัง้ มำกกว่ำ 

2 คร ัง้ 

0.อาสาตวิหนงัสอืใหรุ้น่น้อง     

00.อาสาสอนหนงัสอืเดก็ดอ้ยโอกาส     

000.อาสาปลกูสรา้งสิง่ปลกูสรา้งต่างๆ เช่น 
หอ้งสมุด สนามเดก็เลน่ เป็นตน้ 

    

0000.อาสาดแูลผูส้งูอาย ุเช่น จดักจิกรรม
นนัทนาการ เลีย้งอาหาร ฯลฯ 

    

 
 ตอนท่ี 3 แบบวดัควำมเช่ือเก่ียวกบักำรท ำพฤติกรรมอำสำ 
  ลกัษณะแบบวดั เป็นแบบวดัความเชื่อเกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา ทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึน้โดยในส่วนของความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา 5 ดา้น จ านวน 29 ขอ้ ไดจ้ากการตอบ
แบบสอบถามทีป่รบัปรุงเนื้อหาจากแบบวดัหน้าทีข่องบุคคลต่อการท างานอาสาสมคัร (Revised 
Personal Functions of Volunteerism Scale: RV) ของลอว ์(Law.  2008) ส่วนความเชื่อทีต่่อตา้น
การกระท าพฤตกิรรมอาสา 2 ดา้น จ านวน 15 ขอ้ ไดจ้ากการปรบัปรุงเนื้อหาจากแบบวดัความเชื่อที่
ต่อตา้นการท างานอาสาสมคัร (Beliefs Against Volunteering Scale: BAV) ของลอว;์ และเชค 
(Law; Shek. 2011) ลกัษณะแบบวดัเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ ไม่จรงิทีสุ่ด ไม่จรงิ 
ค่อนขา้งไม่จรงิ ค่อนขา้งจรงิ จรงิ และจรงิทีสุ่ด  
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  วธิกีารใหค้ะแนน 
  ส ำหรบัแบบวดัควำมเชือ่ทีจ่งูใจใหก้ระท ำพฤตกิรรมอำสำ 
   ผูท้ีต่อบจรงิทีสุ่ด   ได ้6 คะแนน 
   ผูท้ีต่อบจรงิ    ได ้5 คะแนน 
   ผูท้ีต่อบค่อนขา้งจรงิ   ได ้4 คะแนน 
   ผูท้ีต่อบค่อนขา้งไม่จรงิ  ได ้3 คะแนน 
   ผูท้ีต่อบไม่จรงิ        ได ้2 คะแนน 
   ผูท้ีต่อบไม่จรงิทีสุ่ด  ได ้1 คะแนน 
  โดยผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัมากกวา่ แสดงวา่ มคีวามเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท า
พฤตกิรรมอาสามากกวา่ผูท้ ีต่อบไดค้ะแนนจากแบบวดัน้อยกวา่ 
  แบบวดัควำมเชือ่ทีต่่อตำ้นกำรกระท ำพฤตกิรรมอำสำ 
   ผูท้ีต่อบจรงิทีสุ่ด   ได ้6 คะแนน 
   ผูท้ีต่อบจรงิ     ได ้5 คะแนน 
   ผูท้ีต่อบค่อนขา้งจรงิ   ได ้4 คะแนน 
   ผูท้ีต่อบค่อนขา้งไม่จรงิ  ได ้3 คะแนน 
   ผูท้ีต่อบไม่จรงิ        ได ้2 คะแนน 
   ผูท้ีต่อบไม่จรงิทีสุ่ด  ได ้1 คะแนน 
  โดยผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัมากกวา่ แสดงวา่ มคีวามเชื่อทีต่่อตา้นการกระท า
พฤตกิรรมอาสามากกวา่ผูท้ ีต่อบไดค้ะแนนจากแบบวดัน้อยกวา่ 
  การอธบิายความหมายของคะแนน 
  ผูว้จิยัไดแ้บ่งคะแนนความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาออกเป็น 4 ระดบั ดงันี้ 
   คะแนนเฉลีย่    การแปลความหมาย 
   4.51 -6.00   มคีวามเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาในระดบัมาก 
   3.51 -4.50   มคีวามเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาในระดบัค่อนขา้งมาก 
   2.51 -3.50   มคีวามเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาในระดบัค่อนขา้งน้อย 
   1.00 -2.50   มคีวามเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาในระดบัน้อย 
  ผูว้จิยัไดแ้บ่งคะแนนความเชื่อทีต่่อตา้นการท าพฤตกิรรมอาสาออกเป็น 4 ระดบั ดงันี้ 
   คะแนนเฉลีย่    การแปลความหมาย 
   4.51 -6.00   มคีวามเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาในระดบัมาก 
   3.51 -4.50   มคีวามเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาในระดบั 
        ค่อนขา้งมาก 
   2.51 -3.50   มคีวามเชื่อทีต่่อตา้นการท าพฤตกิรรมอาสาในระดบัค่อนขา้งน้อย 
   1.00 -2.50  มคีวามเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาในระดบัน้อย 
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  ตวัอยา่งแบบวดัความเชื่อเกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา  แบ่งเป็นความเชื่อทีจ่งูใจให้
กระท าพฤตกิรรมอาสาและความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา 
 

ค ำช้ีแจง  
 ใหน้สิติพจิารณาขอ้ความต่อไปนี้ ซึง่เป็นความเชื่อและความรูส้กึเกีย่วกบัการท ากจิกรรม
อาสา แลว้ท าเครื่องหมาย √  ลงในช่องหมายเลขทีต่รงกบัความเป็นจรงิของนิสติมากทีสุ่ดเพยีงช่อง
เดยีวในแต่ละขอ้  
 

ข้อควำม 
ไม่จริง
ท่ีสดุ 

 

ไม่จริง ค่อน 
ข้ำงไม่
จริง 

ค่อน 
ข้ำง
จริง 

จริง จริง
ท่ีสดุ 

ควำมเช่ือท่ีจงูใจให้กระท ำพฤติกรรม
อำสำ 
ดา้นหน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม 
(Prosocial values  function) 
00.ฉนัรูส้กึห่วงใยคนทีด่อ้ยโอกาสกวา่ฉนั 

      

ดา้นหน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ 
(Understanding function) 
0.การท ากจิกรรมอาสาท าใหฉ้นัไดเ้รยีนรู้
สิง่ต่างๆจากประสบการณ์จรงิ 

      

ดา้นหน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม 
(Socializing function) 
000.การท ากจิกรรมอาสาเป็นช่องทาง
หนึ่งทีท่ าใหฉ้นัไดรู้จ้กัเพื่อนใหม ่

      

ดา้นหน้าทีก่ารวางแผนอนาคต 
(Future plan function) 
0000.การท ากจิกรรมอาสา ช่วยเปิดโลก
กวา้ง และท าใหฉ้นัเหน็ทางเลอืกของ
อาชพีมากขึน้ 

      

ดา้นหน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน  
(Well-being function) 
00000.การท ากจิกรรมอาสาสมคัรท าให้
ฉนัเหน็คณุค่าในตนเองมากขึน้ 
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ข้อควำม 
ไม่จริง
ท่ีสดุ 

 

ไม่จริง ค่อน 
ข้ำงไม่
จริง 

ค่อน 
ข้ำง
จริง 

จริง จริง
ท่ีสดุ 

ควำมเช่ือท่ีต่อต้ำนกำรกระท ำ
พฤติกรรมอำสำ 
อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกบัการกระท า
พฤตกิรรมอาสา (Conceptual bias) 
0.ฉนัเชื่อวา่ การท ากจิกรรมอาสา ท าให้
ฉนัสญูเสยีเงนิ/เวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

      

อคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็น
เครื่องมอื (Instrumental bias) 
00.โดยทัว่ไป อาสาสมคัรท ากจิกรรม
อาสาเพราะหวงัผลประโยชน์ส่วนตน 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

กำรสร้ำงและหำคณุภำพเครื่องมอืท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัได้ด าเนินการสรา้งเครื่องมอืตามขัน้ตอนดงัภาพประกอบต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ข ัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

ก าหนดจุดมุง่หมายในการสรา้งแบบวดัพฤตกิรรมอาสาและความเชือ่เกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสาในนิสติ 

ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมอาสาและ 

ความเชือ่ทีเ่กีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา พรอ้มทัง้สรา้งแนวค าถามทีใ่ชใ้นการสนทนากลุ่ม 

 เขียนนิยามปฏิบติัการ และสร้างแนวค าถาม 

ด าเนินการสนทนากลุ่ม เพื่อศกึษาประเดน็ส าคญัเกีย่วกบัพฤตกิรรมอาสาและความเชื่อเกีย่วกบั

การท าพฤตกิรรมอาสา 

น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่มมาสรา้งเป็นรายขอ้ค าถามในแบบวดัพฤตกิรรมอาสา และ

แบบวดัความเชือ่เกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา 

ทดลองใชแ้บบวดักบันิสติทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู

จริง 

วพิากษ์และปรบัแกข้อ้ค าถามกบัคณะกรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ 

ตรวจสอบคณุภาพ และความถูกตอ้งเบือ้งตน้โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

พจิารณาคดัเลอืกขอ้ค าถามทีม่คีวามเทีย่งตรงและครอบคลุม 

วเิคราะห์หาคา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ คดัเลอืกขอ้ค าถาม ปรบัปรงุขอ้ค าถาม 

และหาความเชือ่ม ัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบั 

ออกแบบและจดัพมิพ์แบบสอบถามไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อการวจิยั 
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รายละเอยีดขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอื ม ี2 ขัน้ตอนใหญ่ๆ ดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้กำรสนทนำกลุ่ม (Focus group discussion) 
 ผูว้จิยัเริม่ด าเนินการวจิยัจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งทีเ่ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มเป็นนิสติระดบัปรญิญาตร ีจดัการสนทนากลุ่ม 2 รอบ คอื รอบ
แรก กลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสติทีท่ าพฤตกิรรมอาสาเด่นชดั  ส่วนรอบที ่2 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสติทีท่ า
พฤตกิรรมอาสาไม่เด่นชดั  ซึง่ด าเนินการดงันี้ 
  1. ศกึษาคน้ควา้แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมอาสา 
และความเชื่อทีเ่กีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา 
  2. สรา้งแนวค าถามทีใ่ชใ้นการสนทนากลุ่มใหค้รอบคลุมและเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์
ของการวจิยั  
  3. น าแนวค าถามทีส่รา้งขึน้เสนอต่อคณะกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธต์รวจสอบ
ความเหมาะสมเพื่อน าไปปรบัปรงุก่อนน าไปใชจ้รงิ 
  ขัน้ตอนท่ี 2 กำรน ำผลท่ีได้จำกกำรสนทนำกลุ่มมำสร้ำงแบบสอบถำม 
  ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูจากการวจิยัข ัน้ตอนที ่1 มาสรา้งเป็นรายขอ้ค าถามในแบบ
วดัเพื่อใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบวดัพฤตกิรรมอาสา และแบบวดัความเชื่อทีเ่กีย่วกบั
การกระท าพฤตกิรรมอาสา โดยมขี ัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 
 แบบวดัพฤตกิรรมอาสา 
  1. สรา้งแบบวดัพฤตกิรรมอาสาของนิสติ ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-
list) จ านวน 22 ขอ้ โดยขอ้ค าถามแต่ละขอ้จะมคี าตอบ 4 ตวัเลอืก ใหเ้ลอืกตอบไดเ้พยีงตวัเลอืก
เดยีว 
  2. จากนัน้น าแบบวดัทีส่รา้งขึน้เสนอต่อคณะกรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธเ์พื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและครอบคลุมตามนิยามปฏบิตักิาร พรอ้มทัง้ปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์
  3. น าแบบวดัทีผ่่านการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน ท าการ
ตรวจสอบในเรื่องของการใชภ้าษา และความครอบคลุมเนื้อหาในแบบวดัวา่ สามารถวดัไดถู้กตอ้ง
ตามวตัถุประสงคข์องเนื้อหาทีต่อ้งการวดั โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item-
objective congruence) แลว้คดัเลอืกขอ้ค าถามทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้ง มากกวา่หรอืเท่ากบั 0.5 
มาใชใ้นแบบสอบถาม จากนัน้ น าแบบปรบัปรุงแกไ้ขแบบวดัก่อนน าไปทดลองใช ้
  4. น าแบบวดัทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบันสิติระดบั
ปรญิญาตรชี ัน้ปีที ่1 ถงึ 4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ านวน 90 คน 
  5. วเิคราะหค์ุณภาพเครื่องมอืโดยการหาค่าความเชื่อมัน่แบบความสอดคลอ้งภายใน
ของแบบสอบถามโดยหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Reliability Coefficient) ผลการวเิคราะห์
คุณภาพพบวา่ แบบวดัพฤตกิรรมอาสา (22 ขอ้) มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .901 
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  6.  ท าการปรบัปรุงแกไ้ขจนไดแ้บบสอบถามทีม่คีุณภาพด ีแลว้น าเสนอต่อคณะกรรม
ควบคุมปรญิญานิพนธก์่อนด าเนนิการจดัพมิพ ์
  7. ออกแบบและจดัพมิพแ์บบสอบถามเป็นฉบบัสมบรูณ์ เพื่อน าไปใชเ้กบ็รวบรวม
ขอ้มลูการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่งจรงิต่อไป 
 แบบวดัความเชื่อเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสา 
  1. สรา้งแบบวดัความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา และความเชื่อทีต่่อตา้นการ
กระท าพฤตกิรรมอาสา  
  2. จากนัน้ น าแบบวดัทีส่รา้งขึน้เสนอต่อคณะกรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธเ์พื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และครอบคลุมตามนิยามปฏบิตักิาร พรอ้มทัง้ปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์
  3. น าแบบวดัทีผ่่านการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญท าการตรวจสอบความ
เทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content validity) 
  4. จากนัน้ น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญมาหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) โดยคดัเลอืก
ขอ้ค าถามทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ .5 ขึน้ไป  
  5. น าแบบวดัทีไ่ดป้รบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ และอาจารยผ์ูค้วบคุม
ปรญิญานิพนธ ์ไปทดลองใช ้(Try out) กบันิสติระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที ่1 ถงึ 4 มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จ านวน 90 คน  
  6. วเิคราะหค์ุณภาพเครื่องมอื โดยการหาค่าความเชื่อมัน่แบบความสอดคลอ้งภายใน
ของแบบสอบถามโดยหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Reliability Coefficient) ผลการวเิคราะห์
คุณภาพพบวา่ แบบวดัค่าความเชื่อมัน่รวมทัง้ฉบบัและรายดา้น ดงันี้ 
 
 -แบบวดัความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา  ค่าความเชื่อมัน่ 
   โดยรวมทัง้ฉบบั (29 ขอ้)           .950 
   ดา้นหน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม (5 ขอ้)          .842 
   ดา้นหน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ (8 ขอ้)    .898  
   ดา้นหน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม (5 ขอ้)                                   .790 
   ดา้นหน้าทีก่ารวางแผนอนาคต (4 ขอ้)                                      .771 
   ดา้นหน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน (7 ขอ้)                            .859 
 
 -แบบวดัความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา  ค่าความเชื่อมัน่ 
  โดยรวมทัง้ฉบบั (15 ขอ้)      .951 
  อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสา (9 ขอ้)        .922 
  อคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื (6 ขอ้)      .923 
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้จิยัตดิต่อองคก์ารนิสติของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อขอความร่วมมอืจาก

นายกองคก์ารนิสติฯ ในการเกบ็ขอ้มลูกบันสิติ และไดเ้น้นย า้ใหเ้หน็ถงึความส าคญัในการเกบ็ขอ้มลู 

 2. ผูว้จิยัจดัเตรยีมแบบสอบถามใหแ้ก่นายกองคก์ารนิสติฯ เพื่อน าแบบสอบถามไปมอบให้

ประธานสโมสรคณะ เกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งรวมทัง้หมด 12 คณะ 

 3. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีเ่กบ็คนืจากกลุ่มตวัอยา่งในการเกบ็ครัง้แรก มาตรวจสอบความ

สมบรูณ์ แต่กลบัพบวา่ แบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืในบางคณะทีม่ลีกัษณะบ่งชีใ้หเ้หน็วา่ มกีารใหข้อ้มลู

ทีล่กัษณะผดิปกต ิเชน่ สงัเกตไดจ้ากค าตอบในขอ้ค าถามทีม่ขีอ้ความทางบวกและลบ ผูต้อบ

แบบสอบถาม ตอบในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึตดัสนิใจเกบ็ขอ้มลูใหม่ โดยการเกบ็ขอ้มลูใน

ครัง้แรกผูว้จิยัไดแ้บบสอบถามทีส่มบรูณ์มา รอ้ยละ 52 จงึตอ้งเกบ็เพิม่อกี รอ้ยละ 48 

 4. ผูว้จิยัและทมีนสิติ มศว ไดด้ าเนนิการเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งเพิม่เตมิ โดยเกบ็เพิม่

อกีรอ้ยละ 5 ของกลุ่มตวัอยา่งทีต่อ้งเกบ็เพิม่ โดยมกีารอธบิายถงึเงื่อนไขในการตอบค าถาม ก่อนให้

กลุ่มตวัอยา่งลงมอืท า และหลงัจากทีก่ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามเสรจ็ ผูว้จิยัและทมี ไดม้กีาร

สมัภาษณ์กบักลุม่ตวัอยา่งบางคน ในเรื่องของความเชื่อทีม่ต่ีอการท าพฤตกิรรมอาสา และกจิกรรมที่

กลุ่มตวัอยา่งไดเ้คยเขา้ร่วม เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของขอ้มลูทีก่ลุ่มตวัอยา่งตอบใน

แบบสอบถามกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ 

 5. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีเ่กบ็ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งครัง้ทีส่อง มาตรวจสอบ และคดัเลอืก

แบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์ในการตอบ ไดจ้ านวนกลุม่ตวัอยา่งตามทีก่ าหนดไวร้อ้ยละ 100  

(432 คน) จงึน าไปวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 

 
กำรจดักระท ำข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล 
 กำรจดักระท ำข้อมลู 
 1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ครบถ้วนของค าตอบในแบบสอบถาม โดยใชข้อ้มลูของกลุม่
ตวัอยา่งทีม่คีวามสมบรูณ์มาด าเนินการวเิคราะห ์
 2. ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน ส าหรบัเครื่องมอืแต่ละชุดน าคะแนนทีไ่ดไ้ป
วเิคราะหท์างสถติ ิ
 กำรวิเครำะหข้์อมลู และสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข้์อมลู 
  การวเิคราะหข์อ้มลูส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้ แบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 ตอน คอื การ
วเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ และการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อตอบค าถามการวจิยั ซึง่มแีนวทางในการ
วเิคราะหข์อ้มลูและวธิกีารทางสถติ ิดงันี้ 
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  1. การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนนี้เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูโดย
ใชส้ถติบิรรยาย เพื่ออธบิายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งและลกัษณะตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
   1.1 วเิคราะหข์อ้มลูค่าสถติพิืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง ดว้ยสถติบิรรยาย ไดแ้ก่ 
ความถี่ รอ้ยละ เพื่ออธบิายลกัษณะกลุม่ตวัอยา่ง 
   1.2 วเิคราะหค์่าสถติพิืน้ฐานของตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ (mean: X )  
ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standards deviation: SD) ของตวัแปรความเชื่อ และพฤตกิรรมอาสา 
  2. การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อตอบปญัหาวจิยัตามวตัถุประสงค ์
   2.1 ค านวณหาค่าการเปรยีบเทยีบ โดยใชส้ถติทิ ี(t-test) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน
ขอ้1, 4, 5 
   2.2 ค านวณหาค่าการเปรยีบเทยีบ โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
(One way- ANOVA) เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ 2, 3  
    2.3 ค านวณหาตวัท านายโดยใชส้ถติวิเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบ Enter 
(Enter Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ 6 
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- 

 บทท่ี 4   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   
 การวจิยัเรื่องการศกึษาความเชื่อเกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา และพฤตกิรรมอาสาของ
นิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู และการท าความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
 
   n   แทน จ านวนนิสติในกลุ่มตวัอยา่ง 

  X   แทน ค่าคะแนนเฉลีย่ 

  SD  แทน ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  Min  แทน ค่าคะแนนต ่าสุด 

  Max แทน ค่าคะแนนสงูสุด 

  t  แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-distribution 

  F  แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน F-distribution 

  df  แทน ชัน้แหง่ความเป็นอสิระ (Degrees of Freedom) 

  SS  แทน ผลรวมของก าลงัสอง (Sum of Square) 

  MS  แทน ค่าเฉลีย่ของก าลงัสอง (Mean Squares) 

  r  แทน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

  b   แทน ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัท านาย ซึง่ท านายในรปูคะแนนดบิ 

  SE.b แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมัประสทิธิถ์ดถอย 

     แทน ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัท านาย ซึง่ท านายในรปูคะแนน 

      มาตรฐาน 

  R2  แทน รอ้ยละการท านาย 

  p  แทน  ค่าความน่าจะเป็น 

  *  แทน  ค่าความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  **  แทน ค่าความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  ***  แทน ค่าความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย 
 การน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมาย แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
  ตอนที ่1 การน าเสนอค่าสถติพิืน้ฐานของกลุ่มตวัอยา่ง และการน าเสนอค่าเฉลีย่  
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา 
  ตอนที ่2 การเสนอผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอาสาของนิสติมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ เมื่อจ าแนกตามลกัษณะปจัจยัทางชวีสงัคม 
  ตอนที ่3 การเสนอผลการเปรยีบเทยีบความเชื่อเกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสาของนิสติ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีม่พีฤตกิรรมอาสาแตกต่างกนั  
  ตอนที ่4 การเสนอผลการท านายพฤตกิรรมอาสาของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ เมื่อใชต้วัท านาย 7 ตวั คอื ความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาทัง้ 5 ดา้น และความเชื่อ
ทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา ทัง้ 2 ดา้น  
 ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนท่ี 1 การน าเสนอค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่าง และการน าเสนอค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามตวัแปรท่ีศึกษา   
  1.1 การเสนอค่าสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ จ านวน รอ้ยละ ของกลุ่มตวัอยา่ง ตามตวัแปร เพศ 
ชัน้ปีทีศ่กึษา กลุ่มสาขาวชิา ผลปรากฏดงัตาราง 8 
 
 

ตาราง 9  จ านวน (คน) และรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ าแนกตาม   
    ตวัแปรเพศ ชัน้ปีทีศ่กึษา และกลุ่มสาขาวชิา  
 

กลุ่มสาขาวชิา 
ชัน้ปีที่
ศกึษา 

ชาย หญงิ รวม 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

มนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

1 18 4.17 18 4.17 36 8.33 

2 18 4.17 18 4.17 36 8.33 
3 18 4.17 18 4.17 36 8.33 
4 18 4.17 18 4.17 36 8.33 
รวม 72 16.67 72 16.67 144 33.33 

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

 

1 18 4.17 18 4.17 36 8.33 
2 18 4.17 18 4.17 36 8.33 
3 18 4.17 18 4.17 36 8.33 
4 18 4.17 18 4.17 36 8.33 
รวม 72 16.67 72 16.67 144 33.33 
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ตาราง 9 (ต่อ)  
  

กลุ่มสาขาวชิา 
ชัน้ปีที่
ศกึษา 

ชาย หญงิ รวม 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

วทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ี

1 18 4.17 18 4.17 36 8.33 

2 18 4.17 18 4.17 36 8.33 
3 18 4.17 18 4.17 36 8.33 
4 18 4.17 18 4.17 36 8.33 
รวม 72 16.67 72 16.67 144 33.33 

 
  จากตาราง 9 สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษาครัง้นี้เป็นนสิติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
จ านวนทัง้สิน้ 432 คน แบ่งเป็นนิสติในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตรส์ุขภาพ และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีกลุม่ละเท่าๆ กนั คอื จ านวน 144 
คน (รอ้ยละ 33.33) โดยนิสติในแต่ละกลุ่มสาขาวชิา เป็นเพศชาย และเพศหญงิจ านวนเท่ากนั คอื 
72 คน (รอ้ยละ 16.67) และแบ่งเป็นนสิติชัน้ปีที ่1 ถงึ 4 ชัน้ปีละ 36 คน (รอ้ยละ 8.33) 
  2.2 การเสนอค่าสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
จ าแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ ความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา ความเชื่อทีต่่อตา้นการ
กระท าพฤตกิรรมอาสา และพฤตกิรรมอาสา ผลปรากฏดงัตาราง  10, 11 และ 12 
 

ตาราง 10  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัคะแนนตามความเชื่อเกีย่วกบัการท า   
    พฤตกิรรมอาสาของนิสติทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด (n = 432) 
 

ตวัแปร X  SD ระดบั 
1. ความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา 
   1.1 หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม 
   1.2 หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ 
   1.3 หน้าทีก่ารรวมกลุม่ทางสงัคม 
   1.4 หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต 
   1.5 หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน 

4.683 
4.848 
4.859 
4.643 
4.535 
4.476 

.594 

.705 

.673 

.699 

.714 

.744 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่อนขา้งมาก 
2. ความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา 
   2.1 อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรม  
         อาสา 
   2.2 อคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื      

1.995 
1.941 

 
2.077 

.807 

.817 
 

.926 

น้อย 
น้อย 

 
น้อย 
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 หมายเหตุ: ผูว้จิยัไดแ้บ่งคะแนนความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาและความเชื่อที่
ต่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา ออกเป็น 4 ระดบั ดงันี้ 
  4.51 - 6.00  มคีวามเชื่อทีจ่งูใจหรอืความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรม 
      อาสาในระดบัมาก 
  3.51 - 4.50  มคีวามเชื่อทีจ่งูใจหรอืความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรม 
      อาสาในระดบัค่อนขา้งมาก 
  2.51 - 3.50      มคีวามเชื่อทีจ่งูใจหรอืความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรม 
      อาสาในระดบัค่อนขา้งน้อย 
  1.00 - 2.50  มคีวามเชื่อทีจ่งูใจหรอืความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรม 
      อาสาในระดบัน้อย 
 
  จากตาราง 10 เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้สรุปไดว้า่ นสิติมคีวามเชื่อที่
จงูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาโดยรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ ดา้นหน้าทีก่ารสรา้ง
ความผาสุกส่วนตน อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ส่วนความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาทัง้
โดยรวมและรายดา้น นิสติมคีวามเชื่อดงักล่าวอยูใ่นระดบัน้อย  
 
ตาราง 11  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัคะแนนพฤตกิรรมอาสาของนิสติ  
    มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตามตวัแปรเพศ ระดบัชัน้ปี และกลุ่มสาขาวชิา 
 

ตวัแปร จ านวน 
พฤตกิรรมอาสา 

X  SD ระดบั 
1. เพศ 
 

ชาย 
หญงิ 

216 
216 

.830 

.911 
.520 
.575 

น้อย 
น้อย 

 
2. ระดบัชัน้ปี 
          
 

ชัน้ปี 1 
ชัน้ปี 2 
ชัน้ปี 3 
ชัน้ปี 4 

108 
108 
108 
108 

.820 

.952 

.964 

.741 

.520 

.582 

.533 

.496 

น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 

3. กลุ่มสาขาวชิา 
 

มนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
วทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี

144 
 

144 
144 

.963 
 

.908 

.739 

.533 
 

.570 

.523 

น้อย 
 

น้อย 
น้อย 

รวม  432 .870               .549 น้อย 
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 หมายเหตุ: ผูว้จิยัไดแ้บ่งคะแนนพฤตกิรรมอาสาออกเป็น 3 ระดบั ดงันี้ 
  2.01 - 3.00  มพีฤตกิรรมอาสาในระดบัมาก 
  1.00 - 2.00  มพีฤตกิรรมอาสาในระดบัปานกลาง 
  0.00 - 0.99  มพีฤตกิรรมอาสาในระดบัน้อย 
  

  จากตาราง 11 เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้พบวา่ นิสติมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ มพีฤตกิรรมอาสาโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย และเมื่อจ าแนกตามตวัแปรเพศ 
ระดบัชัน้ปี กลุ่มสาขาวชิา พบวา่ นิสติมพีฤตกิรรมอาสาอยูใ่นระดบัน้อยเช่นกนั  
 
ตาราง 12  รอ้ยละและจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามการท ากจิกรรมอาสา (n = 432) 
 

การท ากิจกรรมอาสา 
ไม่เคยท ากิจกรรม เคยท ากิจกรรม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

     กิจกรรมเก่ียวกบัการศึกษา 
1. อาสาตวิหนงัสอืใหรุ้่นน้อง 170 39.4 262 60.6 

2. อาสาสอนหนงัสอืเดก็ดอ้ยโอกาส เช่น เดก็เร่ร่อน    
   เดก็ในชุมชนแออดั ฯลฯ 

259 60.0 173 40.0 

3. อาสาสอนหนงัสอืคนพกิาร เชน่ พกิารทางสายตา   
   พกิารทางสมอง หรอืพกิารทางจติใจ  

327 75.7 105 24.3 

4. อาสาผลติสื่อการเรยีนรูใ้หแ้ก่คนพกิาร หรอื 
   ผูด้อ้ยโอกาส 

285 66.0 174 34.0 

5. อาสาสอนทกัษะดา้นอาชพีใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส หรอื 
   คนพกิาร 

339 78.5 93 21.5 

6. อาสาสอนทกัษะเกีย่วกบัการเรยีนการสอนและ 
   ความเป็นครใูหแ้ก่ผูท้ าหน้าทีส่อนหนงัสอืใน  
   ทอ้งถิน่ 

311 72.0 121 28.0 

7. อาสาจดัค่ายแนะแนวการศกึษาต่อในสาขาวชิาที่ 
   เรยีนใหแ้ก่นกัเรยีน 

203 47.0 229 53.0 

     กิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 
8. อาสาใหค้วามรู/้ปลกูฝงัจติส านึกดา้นการอนุรกัษ ์
   สิง่แวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน 

163 37.7 269 62.3 

9. อาสาฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝ ัง่ 211 48.8 221 51.2 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
  

 

การท ากิจกรรมอาสา 
ไม่เคยท ากิจกรรม เคยท ากิจกรรม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

10. อาสาปลกูปา่ 137 31.7 295 68.3 
11. อาสาท าความสะอาดสถานทีส่าธารณะต่างๆ 
เช่น ชุมชน มหาวทิยาลยั แม่น ้า ชายหาด สถาน 
     สงเคราะห ์เป็นตน้ 

118 27.3 314 72.7 

     กิจกรรมเก่ียวกบัโรงพยาบาลหรือสขุภาพอ่ืนๆ 

12. จดัท าสื่อประชาสมัพนัธ ์และใหค้วามรูแ้ก่  
     ประชาชนทัว่ไป เช่น ป้ายรณรงคง์ดสบูบุหรี ่การ  
     ใชถุ้งยางอนามยั ใหค้ าปรกึษาดา้นสุขภาพ  

163 37.7 269 62.3 

13. อาสาดแูลผูป้ว่ยในโรงพยาบาล เช่น จดักจิกรรม 
     ใหก้บัผูป้ว่ยเดก็ ดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย เป็นตน้ 

305 70.6 127 29.4 

     กิจกรรมเก่ียวกบัสงัคม หรือบริการชุมชน 

14. อาสารบับรจิาคเงนิ สิง่ของเพื่อน าไปมอบใหแ้ก่ผู ้
     ทีต่อ้งการความช่วยเหลอื เชน่ เดก็ดอ้ยโอกาส  
     โรงเรยีนทีข่าดแคลน ผูป้ระสบภยัพบิตั ิเป็นตน้ 

102 23.6 330 76.4 

15. อาสาช่วยจดัชุดเครื่องอุปโภค บรโิภคเพื่อ  
     ช่วยเหลอืผูท้ ีข่าดแคลน หรอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิ

140 32.4 292 67.6 

16. อาสาปลกูสรา้งสิง่ปลกูสรา้งต่างๆ เช่น หอ้งสมุด  
     สนามเดก็เล่น เป็นตน้ 

237 54.9 195 45.1 

17. อาสาซ่อมแซมสิง่ปลกูสรา้งหรอืวสัดุเครื่องใช ้
     ต่างๆ เช่น ทาสอีาคารเรยีน เป็นตน้ 

197 45.6 235 54.4 

18. อาสาท ากจิกรรมเพื่อผูส้งูอายใุนสถานสงเคราะห ์ 
     เชน่ จดักจิกรรมนนัทนาการ เลีย้งอาหาร เป็นตน้ 

210 48.6 222 51.4 

19. อาสาช่วยเหลอืคนพกิารในการท ากจิกรรมกลุ่ม  
     หรอืการเขา้ค่าย 

286 66.2 146 33.8 

20. อาสาดแูลเดก็ในสถานสงเคราะห ์เช่น อาสาเป็น 
     พีเ่ลีย้งจดักจิกรรมต่างๆ ใหแ้ก่เดก็ 

224 51.9 208 48.1 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

    

 
การท ากิจกรรมอาสา 

 

ไม่เคยท ากิจกรรม เคยท ากิจกรรม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

     กิจกรรมเก่ียวกบัศาสนา     

21. อาสาจดักจิกรรมทางศาสนาเนื่องในวนัส าคญั  
     ต่างๆ  เช่น กจิกรรมตกับาตร ช่วยจดัค่ายปฏบิตั ิ 
     ธรรม 

134 31.0 298 69.0 

22. อาสาช่วยเหลอืงานในวดั เช่น ช่วยงานโรงครวั  
     กวาดลานวดั ท าความสะอาดหอ้งน ้า  

130 30.1 302 69.9 

รวม 14 3.2 418 96.8 

 
 จากตาราง 12 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยท ากจิกรรมอาสา รอ้ยละ 96.8 และมเีพยีง 
รอ้ยละ 3.2 ทีไ่ม่เคยท ากจิกรรมอาสา  
 เมื่อพจิารณาการท ากจิกรรมอาสาเป็นรายดา้น พบวา่ ในดา้นการศกึษา นิสติเขา้ร่วมอาสา
ตวิหนงัสอืใหรุ้่นน้องมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 60.6) ส่วนการเขา้ร่วมเป็นอาสาสอนทกัษะดา้นอาชพีใหแ้ก่
ผูด้อ้ยโอกาสหรอืคนพกิาร นิสติเขา้ร่วมน้อยทีสุ่ด (รอ้ยละ 21.5) 
 กจิกรรมอาสาในดา้นสิง่แวดลอ้ม พบวา่ นิสติเขา้ร่วมอาสาท าความสะอาดสถานที่
สาธารณะต่างๆ เช่น ชุมชน มหาวทิยาลยั แม่น ้า ชายหาด สถานสงเคราะห ์เป็นตน้ มากทีสุ่ด (รอ้ย
ละ 72.7) ส่วนการเขา้ร่วมอาสาฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝ ัง่ นิสติเขา้ร่วมน้อยทีสุ่ด (รอ้ยละ 51.2) 
 กจิกรรมอาสาในดา้นโรงพยาบาล หรอืสุขภาพอื่นๆ พบวา่ นิสติเขา้ร่วมเป็นอาสาจดัท าสื่อ
ประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนทัว่ไป เช่น ป้ายรณรงคง์ดสบูบุหรี ่การใชถุ้งยางอนามยั 
ใหค้ าปรกึษาดา้นสุขภาพ เป็นตน้ มากทีสุ่ด (รอ้ยละ 62.3) ส่วนการเขา้ร่วมกจิกรรมอาสาดแูลผูป้ว่ย
ในโรงพยาบาล เช่น จดักจิกรรมใหก้บัผูป้ว่ยเดก็ ดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย เป็นตน้ นิสติเขา้น้อยทีสุ่ด 
(รอ้ยละ 29.4) 
 กจิกรรมอาสาในดา้นสงัคม หรอืบรกิารชุมชน พบวา่ นิสติเขา้ร่วมเป็นอาสารบับรจิาคเงนิ 
สิง่ของเพื่อน าไปมอบใหแ้ก่ผูท้ ีต่อ้งการความช่วยเหลอื เช่น เดก็ดอ้ยโอกาส โรงเรยีนทีข่าดแคลน 
ผูป้ระสบภยัพบิตั ิเป็นตน้ มากทีสุ่ด (รอ้ยละ 76.4) ส่วนการอาสาช่วยเหลอืคนพกิารในการท า
กจิกรรมกลุ่ม หรอืการเขา้ค่าย นิสติเขา้ร่วมน้อยทีสุ่ด (รอ้ยละ 33.8) 
 กจิกรรมอาสาในดา้นศาสนา พบวา่ นิสติเขา้ร่วมอาสาทัง้ 2 กจิกรรมในปรมิาณทีม่าก 
ไดแ้ก่ อาสาช่วยเหลอืงานในวดั เช่น ช่วยงานโรงครวั กวาดลานวดั ท าความสะอาดหอ้งน ้า  
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(รอ้ยละ 69.9) และอาสาจดักจิกรรมทางศาสนา เนื่องในวนัส าคญัต่างๆ เช่น กจิกรรมตกับาตร ช่วย
จดัค่ายปฏบิตัธิรรม (รอ้ยละ 69.0)   
 
 ตอนท่ี 3 การเสนอผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือจ าแนกตามลกัษณะปัจจยัทางชีวสงัคม 
  3.1 การเสนอผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอาสาตามตวัแปรเพศ เพื่อทดสอบ
สมมุตฐิานขอ้ 1 ทีว่า่ นิสติเพศหญงิมพีฤตกิรรมอาสาสงูกวา่เพศชาย ผลปรากฏดงัตาราง 13 
 
ตาราง 13  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมอาสาของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
     จ าแนกตามตวัแปรเพศ 
 

เพศ n X  SD t p 
ชาย 216 .830 .520 -1.518 .065 
หญงิ 216 .911 .575   

  
  เมื่อพจิารณาตารางที ่13 พบวา่ นิสติเพศหญงิมคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมอาสาสงูกวา่
นิสติเพศชาย และเมื่อทดสอบนยัส าคญัทางสถติขิองความแตกต่างของค่าเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรม
อาสาในนิสติเพศชายและเพศหญงิ พบวา่ นสิติเพศหญงิและเพศชาย มพีฤตกิรรมอาสาแตกต่างกนั 
อยา่งไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลการวจิยันี้จงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานขอ้ที ่1 
 
  3.2 การเสนอผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอาสาตามตวัแปรระดบัชัน้ปี เพื่อทดสอบ
สมมุตฐิานขอ้ 2 ทีว่า่ นิสติทีศ่กึษาในระดบัชัน้ปีทีส่งูกวา่ มพีฤตกิรรมอาสามากกวา่ นิสติทีศ่กึษาใน
ระดบัชัน้ปีทีต่ ่ากวา่  
  จากการทดสอบความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ของแต่ละชัน้ปี พบวา่ ค่าเฉลีย่ความ
แปรปรวนทัง้ 4 ชัน้ปีไม่แตกต่างกนั 
  ผูว้จิยัทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่พฤตกิรรมอาสา ดว้ยการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนแบบทางเดยีว (One way- ANOVA) ผลปรากฏดงัตาราง 14 
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ตาราง 14  การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีวของคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมอาสาของนสิติที ่ 
     ศกึษาในระดบัชัน้ปีทีแ่ตกต่างกนั   
 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 

    ระหวา่งกลุ่ม 
    ภายในกลุ่ม 

3 
428 

3.868 
126.396 

1.289 
.295 

4.366** .005 

รวม 431 130.264    
 

 
**p < .01 

 

  เมื่อพจิารณาตาราง 14 พบวา่ ค่าเฉลีย่พฤตกิรรมอาสาอยา่งน้อย 1 ชัน้ปีทีแ่ตกต่าง

จากชัน้ปีอื่น ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมอาสาของนิสติทีศ่กึษา

ในระดบัชัน้ปีแตกต่างกนัเป็นรายคู่ ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ ่(Scheffe’) ปรากฎผลดงัตาราง 15 

 

ตาราง 15  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมอาสารายคู่ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
     แต่ละชัน้ปี 
 

ระดบัชัน้ปี X  ชัน้ปีที ่1 ชัน้ปีที ่2 ชัน้ปีที ่3 ชัน้ปีที ่4 
.820 .952 .970 .741 

ชัน้ปีที ่1 .820 - -.131 -.149 .079 

ชัน้ปีที ่2 .952  - -.018 .210* 

ชัน้ปีที ่3 .970   - .229* 

ชัน้ปีที ่4 .741    - 
 

*p < .05 
 

  เมื่อพจิาณาตาราง 15 พบวา่ คะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมอาสาของนิสติชัน้ปี 2 และ 3 สงู

กวา่นิสติชัน้ปีที ่4 ดงันัน้ นสิติชัน้ปี 2 และ 3 มพีฤตกิรรมอาสามากกวา่นิสติชัน้ปีที ่4 อยา่งมี

นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 ส่วนคู่อื่นไม่พบความแตกต่าง ผลการวจิยันี้จงึไมส่อดคลอ้งกบัสมมุตฐิานขอ้ 2  
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 3.3 การเสนอผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอาสาตามตวัแปรกลุ่มสาขาวชิา เพื่อทดสอบ
สมมุตฐิานขอ้ 3 ทีว่า่ นิสติทีเ่รยีนกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มพีฤตกิรรมอาสาสงู
กวา่นิสติทีเ่รยีนในกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี 
  จากการทดสอบความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ของแต่ละกลุ่มสาขาวชิา พบวา่ ค่าเฉลีย่
ความแปรปรวนทัง้ 3 กลุ่มสาขาวชิาไม่แตกต่างกนั  
  ผูว้จิยัทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่พฤตกิรรมอาสา ดว้ยการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนแบบทางเดยีว (One way- ANOVA) ผลปรากฏดงัตาราง 16 
 

ตาราง 16  การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีวของคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมอาสาของนสิติที ่ 
     ศกึษาในกลุม่สาขาวชิาแตกต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
429 

3.967 
126.297 

1.984 
.294 

6.738*** .001 

รวม 431 130.264    
 

***p < .001 

 

  เมื่อพจิารณาตารางที ่16 พบวา่ คะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมอาสาอยา่งน้อย 1 กลุ่ม
สาขาวชิาทีแ่ตกต่างจากกลุ่มสาขาวชิาอื่น ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของ
พฤตกิรรมอาสาของนิสติทีศ่กึษาในกลุ่มสาขาวชิาแตกต่างกนัเป็นรายคู่ ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ ่
(Scheffe’) ปรากฏผลดงัตาราง 17 
 

ตาราง 17 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมอาสารายคู่ ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
     แต่ละกลุ่มสาขาวชิา 
 

กลุ่มสาขาวชิา 
 

X  

มนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ี

.964 .908 .739 
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ .964 - .055 .225* 

วทิยาศาสตรส์ุขภาพ .908  - .169* 

วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี .739   - 
 

*p < .05 
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  เมื่อพจิาณาตารางที ่17 พบวา่ คะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมอาสาของนิสติทีศ่กึษาในกลุ่ม
สาขาวชิามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์และสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ สงูกวา่นสิติทีศ่กึษาในกลุ่ม
สาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีดงันัน้ นิสติทีศ่กึษาในกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์
และสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ มพีฤตกิรรมอาสามากกวา่ นิสติทีศ่กึษาในกลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยอียา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แต่นิสติทีศ่กึษาในกลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์และสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพมพีฤตกิรรมอาสาไม่ต่างกนั 
ผลการวจิยันี้จงึสอดคลอ้งกบัสมมุตฐิาน 3 เพยีงบางส่วน 
 
 ตอนท่ี 4 การเสนอผลการเปรียบเทียบความเช่ือเก่ียวกบัการท าพฤติกรรมอาสา
ของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีพฤติกรรมอาสาแตกต่างกนั 
  4.1 การเสนอผลการเปรยีบเทยีบความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาของนิสติ 
ตามตวัแปรพฤตกิรรมอาสา เพื่อทดสอบสมมุตฐิานขอ้ 4 ทีว่า่ นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสามากกวา่ 
มคีวามเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาโดยรวม และรายดา้นสงูกวา่ นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรม
อาสาน้อยกวา่ ผลปรากฏดงัตาราง 18  
   ผูว้จิยัไดแ้บ่งพฤตกิรรมอาสาออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ พฤตกิรรมอาสามาก ปาน
กลาง และน้อย เพื่อใชใ้นการเปรยีบเทยีบความเชื่อเกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา แต่เนื่องจาก
กลุ่มตวัอยา่งทีม่พีฤตกิรรมอาสาในระดบัมาก มจี านวนคอ่นขา้งน้อย ผูว้จิยัจงึรวมกลุ่มตวัอยา่งทีม่ ี
พฤตกิรรมอาสาระดบัมาก (n = 14) และ ปานกลาง (n = 150) เป็นกลุ่มเดยีวกนั เพื่อใหม้จี านวน
กลุ่มตวัอยา่งใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่งทีอ่ยูใ่นพฤตกิรรมอาสาระดบัน้อย (n = 268) 
 

ตาราง 18  การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาโดยรวม และราย 
     ดา้นของนสิติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ าแนกตามพฤตกิรรมอาสา 
 
 

ความเชื่อทีจ่งูใจ 
ใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา 

ระดบั 
พฤตกิรรมอาสา 

n X  SD t p 

รวม น้อย 
ปานกลางและมาก 

268 
164 

4.557 
4.887 

.604 

.517 
-6.030** .000 

หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อ
สงัคม 

น้อย 
ปานกลางและมาก 

268 
164 

4.722 
5.053 

.689 

.683 
-4.862** .000 

หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ น้อย 
ปานกลางและมาก 

268 
164 

4.753 
5.032 

.685 

.618 
-4.266** .000 

หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทาง
สงัคม 

น้อย 
ปานกลางและมาก 

268 
164 

4.503 
4.872 

.717 

.603 
-5.735** .000 
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ตาราง 18 (ต่อ)       

ความเชื่อทีจ่งูใจ 
ใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา 

ระดบั 
พฤตกิรรมอาสา 

n X  SD t p 

หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต น้อย 
ปานกลางและมาก 

268 
164 

4.418 
4.727 

.706 

.687 
-4.445** .000 

หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุก
ส่วนตน 

น้อย 
ปานกลางและมาก 

268 
164 

4.334 
4.707 

.758 

.658 
-5.379** .000 

  
**p < .01 

 
หมายเหตุ: ผูว้จิยัไดแ้บ่งคะแนนพฤตกิรรมอาสาออกเป็น 3 ระดบั ดงันี้ 
   2.01 - 3.00  มพีฤตกิรรมอาสาในระดบัมาก 
   1.00 - 2.00  มพีฤตกิรรมอาสาในระดบัปานกลาง 
   0.00 - 0.99  มพีฤตกิรรมอาสาในระดบัน้อย 
 
  เมื่อพจิารณาตารางที ่18 พบวา่ นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาปานกลางและมาก มี
ความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาโดยรวม สงูกวา่นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาน้อย เมื่อ
พจิารณาความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสารายดา้น ไดแ้ก่ ความเชื่อดา้นหน้าทีก่ารท า
ประโยชน์ต่อสงัคม หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม หน้าทีก่ารวางแผน
อนาคต และหน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน พบวา่ นสิติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาปานกลางและ
มาก มคีวามเชื่อในทุกดา้นสงูกวา่นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาน้อย อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 ผลการวจิยันี้จงึสอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานขอ้ที ่4  
 
 4.2 การเสนอผลการเปรยีบเทยีบความเชื่อทีต่่อตา้นกระท าพฤตกิรรมอาสาของนิสติ 
จ าแนกตามตวัแปรพฤตกิรรมอาสา เพื่อทดสอบสมมุตฐิานขอ้ 5 ทีว่า่ นิสติทีท่ าพฤตกิรรมอาสา
มากกวา่ มคีวามเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาโดยรวม และรายดา้นต ่ากวา่ นิสติทีท่ า
พฤตกิรรมอาสาน้อยกวา่ ผลปรากฏดงัตาราง 19 
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ตาราง 19  การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาโดยรวมและ  
     รายดา้นของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ าแนกตามพฤตกิรรมอาสา 
 
ความเชื่อทีต่่อตา้นการ
กระท าพฤตกิรรมอาสา 

ระดบั 
พฤตกิรรมอาสา 

n X  SD t p 

รวม น้อย 
ปานกลางและมาก 

268 
164 

2.037 
1.928 

.768 

.864 
1.359 .087 

อคตดิา้นแนวคดิ
เกีย่วกบัการกระท า
พฤตกิรรมอาสา 

น้อย 
ปานกลางและมาก 

268 
164 

1.983 
1.871 

.786 

.864 
1.389 .082 

อคตใินการใช้
พฤตกิรรมอาสาเป็น
เครื่องมอื 

น้อย 
ปานกลางและมาก 

268 
164 

2.116 
2.014 

.888 

.984 
1.118 .132 

 
  จากตาราง 19 สรุปไดว้า่ นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาต่างกนั มคีวามเชื่อทีต่่อตา้น
การกระท าพฤตกิรรมอาสาโดยรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั ผลการวจิยันี้ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมุตฐิานที ่5 
 
 ตอนท่ี 5 การเสนอผลการท านายพฤติกรรมอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 เมื่อใชต้วัท านาย 7 ตวั คอื ความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ หน้าทีก่ารรวมกลุม่ทางสงัคม หน้าทีก่าร
วางแผนอนาคต และหน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน ความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรม
อาสา ทัง้ 2 ดา้น ไดแ้ก่ อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสา และอคตใินการใช้
พฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื โดยใชว้ธิถีดถอยพหุคณูแบบ Enter (Enter Multiple Regression 
Analysis) ผลปรากฏดงัตาราง 20 และ 21 
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ตาราง 20 ค่าสหสมัพนัธร์ะหวา่งกนัของตวัแปรทีศ่กึษา (Intercorrelation Matrix) 
 
ตวัแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Y 
X1 

1 
 

.241** 
1 

.223** 

.727** 
.271** 
.600** 

.195** 

.522** 
.216** 
.595** 

-.101* 
-.379** 

-.088* 
-.381** 

X2   1 .647** .593** .612** -.397** -.394** 
X3    1 .677** .637** -.208** -.295** 
X4     1 .666** -.172** -.215** 
X5      1 -.223** -.341** 
X6       1 .751** 
X7        1 

 
*p < .05, **p< .01 

 
 

หมายเหตุ:   X1   แทน  หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม 
   X2   แทน  หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ 
   X3   แทน  หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม 
   X4   แทน  หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต 
   X5   แทน  หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน 
   X6   แทน  อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสา 
   X7   แทน  อคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื 
   Y     แทน  พฤตกิรรมอาสา 
 
 จากตาราง 20 ความเชื่อทุกดา้นมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมอาสา ซึง่ความเชื่อทีจ่งูใจให้
กระท าพฤตกิรรมอาสาทุกดา้น มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสาอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วนความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาทุกดา้น มี
ความสมัพนัธท์างลบกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสาอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยความ
เชื่อดา้นหน้าทีร่วมกลุ่มทางสงัคม เป็นดา้นทีม่คีวามสมัพนัธส์งูสุดกบัพฤตกิรรมอาสา รองลงมา คอื 
หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน หน้าที่
การวางแผนอนาคต อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสา และอคตใินการใช้
พฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื ตามล าดบั 
 เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธภ์ายในระหวา่งตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรท านายดว้ยกนั
เอง ในส่วนของตวัแปรความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา พบวา่ ตวัแปรทัง้ 5 ดา้น มี
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ความสมัพนัธก์นัทางบวกอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยู่
ระหวา่ง .522 ถงึ .727 และตวัแปรความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา พบวา่ ตวัแปรทัง้ 
2 ดา้น มคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธเ์ท่ากบั .751 
 
ตาราง 21  การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู โดยใชค้วามเชื่อทีจ่งูใจและความเชื่อทีต่่อตา้นการ 
     กระท าพฤตกิรรมอาสารายดา้นเป็นตวัแปรท านาย พฤตกิรรมอาสาเป็นตวัแปรเกณฑ ์ 
 

ตวัท านาย b SEb  t p 

ความเช่ือท่ีจงูใจให้กระท าพฤติกรรมอาสา 
    หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม 
    หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ 
    หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม 
    หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต 
    หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน 
ความเช่ือท่ีต่อต้านการกระท าพฤติกรรมอาสา 
    อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกบัการกระท า 
    พฤตกิรรมอาสา 
    อคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื 

 
.081 
.004 
.156 
-.020 
.039 

 
-.045 

 
.044 

 
.056 
.063 
.057 
.054 
.053 

 
.049 

 
.044 

 
.104 
.005 
.198 
-.026 
.052 

 
-.067 

 
.075 

 
1.439 
.067 
2.738 
-.373 
.733 

 
-.916 

 
1.021 

 
.151 
.947 

   .006** 
.710 
.464 

 
.360 

 
.308 

ค่าคงที ่= -.352       SEest = .529 
R = .294        R2  = .086         R2 adj = .071         F = 5.721 

 
 จากตาราง 21 เมื่อพจิารณาโดยรวม ตวัแปรท านายทัง้ 7 ตวั ร่วมกนัอธบิายความ
แปรปรวนของการท าพฤตกิรรมอาสาไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธพ์หุคณูมคี่าเท่ากบั .294 และร่วมกนัพยากรณ์พฤตกิรรมอาสาไดร้อ้ยละ 8.6 และเมื่อ
พจิารณาค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรท านาย พบวา่ มเีพยีงตวัแปรเดยีวทีส่ามารถท านาย
พฤตกิรรมอาสาไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 คอื หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม 
(Socializing function) โดยมคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน () 
เท่ากบั .198 
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 บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาพฤตกิรรมอาสาของนกัศกึษามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
โดยจ าแนกตามตวัแปรเพศ ระดบัชัน้ปี กลุ่มสาขาวชิา และศกึษาความเชื่อ วา่มคีวามเชื่อใดบา้งทีจ่งู
ใจใหน้สิติกระท าหรอืไม่กระท าพฤตกิรรมอาสา ในการตอบค าถามวจิยัจะแบ่งการศกึษาเป็น 4 ส่วน 
ส่วนแรก จะเป็นการศกึษาพฤตกิรรมอาสาของนสิติ ซึง่เป็นวตัถุประสงคข์อ้ที ่1 ส่วนทีส่อง เป็นการ
เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอาสา เมื่อจ าแนกตามลกัษณะปจัจยัทางสงัคม ส่วนทีส่าม จะเป็นการศกึษา
ยอ้นกลบั (Expost Facto Study) โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะของตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรม
อาสา ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสามาก ปานกลาง และน้อย เพื่อยอ้นกลบั
ไปศกึษาถงึความเชื่อของนิสติในแต่ละกลุ่มวา่มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ ซึง่เป็นวตัถุประสงคข์อ้ที ่3 
และส่วนทีส่ ี ่เป็นการท านายพฤตกิรรมอาสา โดยใชค้วามเชื่อเกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา ซึง่เป็น
วตัถุประสงคข์อ้ที ่4 ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ความมุง่หมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมอาสาของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทัง้ในกลุ่มรวมและ
กลุ่มทีจ่ าแนกตามเพศ ระดบัชัน้ปี กลุ่มสาขาวชิา 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอาสาของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ าแนกตาม
เพศ ระดบัชัน้ปี และกลุ่มสาขาวชิา 
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบความเชื่อเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสาของนิสติมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒทีม่พีฤตกิรรมอาสาต่างกนั 
 4. เพื่อท านายพฤตกิรรมอาสาของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชค้วามเชื่อ
เกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา เป็นตวัท านาย โดยแบ่งความเชื่อเป็น 2 ประเภท คอื ความเชื่อทีจ่งู
ใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา ม ี5 ดา้น ไดแ้ก่ หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม หน้าทีก่ารท าความ
เขา้ใจ หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน 
และความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา ม ี2 ดา้น ไดแ้ก่ อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกบัการ
กระท าพฤตกิรรมอาสา และอคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื 
 
สมมุติฐานในการวิจยั 
 1. นิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเพศหญงิมพีฤตกิรรมอาสาสงูกวา่นิสติเพศชาย  
 2. นิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีศ่กึษาในระดบัชัน้ปีทีส่งูกวา่ มพีฤตกิรรมอาสา
มากกวา่นิสติทีศ่กึษาในระดบัชัน้ปีทีต่ ่ากวา่ 
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 3. นิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีศ่กึษาในกลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตรม์พีฤตกิรรมอาสาสงูกวา่ นสิติทีศ่กึษาในกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ และ
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี
 4. นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสามากกวา่ มคีวามเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา
โดยรวมและรายดา้นสงูกวา่ นสิติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาน้อยกวา่ 
 5. นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสามากกวา่ มคีวามเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา
โดยรวมและรายดา้นต ่ากวา่ นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาน้อยกวา่ 
 6. ความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อ
สงัคม หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต หน้าที่การ
สรา้งความผาสุกส่วนตน และความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา ทัง้ 2 ดา้น ไดแ้ก่  
อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสา และอคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื 
สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมอาสาของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได ้
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื นิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบั
ปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2556 จ านวน 18,059 คน  
 กลุ่มตวัอย่าง  
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื นสิติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบั
ปรญิญาตร ีทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ปีที ่1 ถงึ 4 ปีการศกึษา 2556 มกีารก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยใชส้ตูรยามาเน่ (Yamane) ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 391 คน ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนด
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 432 คน วธิกีารสุ่มตวัอยา่งใชก้ารสุม่แบบชัน้ภมู ิ(stratified random 
sampling) ดงันี้ การสุ่มชัน้ภมูแิรก เป็นการสุ่มตามกลุ่มสาขาวชิา จ านวน 3 กลุ่มสาขาวชิา ไดแ้ก่  
1) สาขามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์(คณะศกึษาศาสตร ์มนุษยศาสตร ์ศลิปกรรมศาสตร ์
สงัคมศาสตร)์ 2) สาขาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ (คณะแพทยศาสตร ์ทนัตแพทยศาสตร ์พยาบาลศาสตร ์
เภสชัศาสตร ์สหเวชศาสตร ์พลศกึษา) และ 3) สาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี(คณะวทิยาศาสตร ์
วศิวกรรมศาสตร)์ โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชัน้ภมูยิอ่ยใหม้สีดัส่วนทีเ่ท่ากนั ส่วนการ
สุ่มชัน้ภมูทิี ่2 เป็นการสุ่มตามชัน้ปี จ านวน 4 ชัน้ปี โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชัน้ปีใหม้ี
จ านวนเท่ากนั และการสุ่มชัน้ภมูทิี ่3 ซึง่เป็นการสุ่มข ัน้สดุทา้ยเป็นการสุ่มตามเพศ คอื เพศชายและ
เพศหญงิ  
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการตอบค าถามวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูพืน้ฐานทัว่ไปของนิสติ ประกอบดว้ย เพศ ระดบัชัน้
ปี คณะ และสาขาวชิาเอก 
  ตอนที ่2 แบบวดัพฤตกิรรมอาสา จ านวน 22 ขอ้ ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-list) โดยขอ้ค าถามแต่ละขอ้ จะมคี าตอบ 4 ตวัเลอืก ใหเ้ลอืกตอบไดเ้พยีงตวัเลอืก
เดยีว วเิคราะหค์ุณภาพเครื่องมอื โดยการหาค่าความเชือ่มัน่แบบความสอดคลอ้งภายในของ
แบบสอบถาม โดยหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Reliability Coefficient) ผลการวเิคราะห์
คุณภาพ พบวา่ แบบวดัพฤตกิรรมอาสา (22 ขอ้) มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .901 
  ตอนที ่3 แบบวดัความเชื่อเกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา ประกอบดว้ย ความเชื่อที่
จงูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา จ านวน  29 ขอ้ และความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา 
จ านวน 15 ขอ้ ซึง่มลีกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 6 ระดบั วเิคราะหค์ณุภาพ
เครื่องมอื โดยการหาค่าความเชื่อมัน่แบบความสอดคลอ้งภายในของแบบสอบถามโดยหาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Reliability Coefficient) ผลการวเิคราะหค์ุณภาพ พบวา่ แบบวดัความ
เชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาโดยรวม (29 ขอ้) มคี่าเท่ากบั .950 เมื่อพจิารณาความเชื่อมัน่
แบบแอลฟา่เป็นรายดา้น ไดแ้ก่ หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ หน้าที่
การรวมกลุ่มทางสงัคม หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน มคี่าเท่ากบั 
.842, .898, .790, .771, .859 ตามล าดบั และแบบวดัความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา
โดยรวม (15 ขอ้) มคี่าเท่ากบั .951 เมื่อพจิารณาความเชื่อมัน่แบบแอลฟา่เป็นรายดา้น ไดแ้ก่ อคติ
ดา้นแนวคดิเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสา และอคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื มี
ค่าเท่ากบั .922, .923 ตามล าดบั 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้จิยัตดิต่อองคก์ารนิสติของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อขอความร่วมมอืจาก
นายกองคก์ารนิสติฯ ในการเกบ็ขอ้มลูกบันสิติ และไดเ้น้นย า้ใหเ้หน็ถงึความส าคญัในการเกบ็ขอ้มลู 
 2. ผูว้จิยัจดัเตรยีมแบบสอบถามใหแ้ก่นายกองคก์ารนิสติฯ เพื่อน าแบบสอบถามไปมอบให้
ประธานสโมสรคณะ เกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งรวมทัง้หมด 12 คณะ 
 3. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีเ่กบ็คนืจากกลุ่มตวัอยา่งในการเกบ็ครัง้แรก มาตรวจสอบความ
สมบรูณ์ แต่กลบัพบวา่ แบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืในบางคณะทีม่ลีกัษณะบ่งชีใ้หเ้หน็วา่ มกีารใหข้อ้มลู
ทีล่กัษณะผดิปกต ิเชน่ สงัเกตไดจ้ากค าตอบในขอ้ค าถามทีม่ขีอ้ความทางบวกและลบ ผูต้อบ
แบบสอบถาม ตอบในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึตดัสนิใจเกบ็ขอ้มลูใหม่ โดยการเกบ็ขอ้มลูใน
ครัง้แรกผูว้จิยัไดแ้บบสอบถามทีส่มบรูณ์มา รอ้ยละ 52 จงึตอ้งเกบ็เพิม่อกี รอ้ยละ 48 
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 4. ผูว้จิยัและทมีนสิติ มศว ไดด้ าเนนิการเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งเพิม่เตมิ โดยเกบ็เพิม่
อกีรอ้ยละ 5 ของกลุ่มตวัอยา่งทีต่อ้งเกบ็เพิม่ โดยมกีารอธบิายถงึเงื่อนไขในการตอบค าถาม ก่อนให้
กลุ่มตวัอยา่งลงมอืท า และหลงัจากทีก่ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามเสรจ็ ผูว้จิยัและทมี ไดม้กีาร
สมัภาษณ์กบักลุม่ตวัอยา่งบางคน ในเรื่องของความเชื่อทีม่ต่ีอการท าพฤตกิรรมอาสา และกจิกรรมที่
กลุ่มตวัอยา่งไดเ้คยเขา้ร่วม เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของขอ้มลูทีก่ลุ่มตวัอยา่งตอบใน
แบบสอบถามกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ 
 5. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีเ่กบ็ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งครัง้ทีส่อง มาตรวจสอบ และคดัเลอืก
แบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์ในการตอบ ไดจ้ านวนกลุม่ตวัอยา่งตามทีก่ าหนดไวร้อ้ยละ 100  
(432 คน) จงึน าไปวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนนี้ เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
สถติบิรรยาย เพื่ออธบิายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง และลกัษณะตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั  
  1.1 วเิคราะหข์อ้มลูค่าสถติพิืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง ดว้ยสถติบิรรยาย ไดแ้ก่ ความถี่ 
และรอ้ยละ เพื่ออธบิายลกัษณะกลุม่ตวัอยา่ง 
  1.2 วเิคราะหค์่าสถติพิืน้ฐานของตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ (mean: X ) ค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standards deviation: SD) ของตวัแปรความเชื่อและพฤตกิรรมอาสา 
 2. การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อตอบปญัหาวจิยัตามวตัถุประสงค ์
 

สรปุผลการวิจยั 
 1. นิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย จ าแนกตามตวัแปรเพศ 
ระดบัชัน้ปี กลุ่มสาขาวชิา มพีฤตกิรรมอาสาอยูใ่นระดบัน้อย เมื่อวเิคราะหใ์นรปูแบบของรอ้ยละ 
พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเคยท าพฤตกิรรมอาสา รอ้ยละ 96.8 
 2. นิสติเพศหญงิ มพีฤตกิรรมอาสาไม่แตกต่างจากนิสติเพศชายทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ
.05 
 3. นิสติทีศ่กึษาในระดบัชัน้ปีที ่2 และ 3 มพีฤตกิรรมอาสามากกวา่นิสติทีศ่กึษาใน
ระดบัชัน้ปีที ่4 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคู่อื่นไม่พบความแตกต่าง  
 4. นิสติทีศ่กึษาในกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์กบักลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ มพีฤตกิรรมอาสามากกวา่ นิสติทีศ่กึษาในกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยอียา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคู่อื่นไม่พบความแตกต่าง  
 5. นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาปานกลางและมาก มคีวามเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรม
อาสาโดยรวมและดา้นยอ่ยทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม หน้าทีก่ารท าความ
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เขา้ใจ หน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต และหน้าที่การสรา้งความผาสุกส่วน
ตน สงูกวา่นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาน้อยอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 6. นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาต่างกนั มคีวามเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา
โดยรวมและรายดา้นทัง้ 2 ดา้น ไดแ้ก่ อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสา และอคติ
ในการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 7. ความเชื่อเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสาทัง้ 7 ดา้น ร่วมกนัท านายพฤตกิรรมอาสา
ไดร้อ้ยละ 8.6 โดยมคีวามเชื่อเพยีง 1 ดา้นทีส่ามารถท านายไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิคอื ความ
เชื่อดา้นหน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม ( = .198) 
 

อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัไดท้ าการอภปิรายผลการวจิยั โดยมหีวัขอ้ดงันี้ 
  1. การอภปิรายพฤตกิรรมอาสาของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  2. การอภปิรายผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอาสา ตามปจัจยัชวีสงัคม 
  3. การอภปิรายผลภาพรวมในส่วนของความเชื่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าพฤตกิรรมอาสา 
 
 1. การศึกษาพฤติกรรมอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
     เมื่อผูว้จิยัไดว้เิคราะหก์ารท าพฤตกิรรมอาสาในรปูแบบของค่าเฉลีย่ พบวา่ นิสติมี
พฤตกิรรมอาสาในระดบัน้อย ( X = .870, SD = .549) แต่จากผลการวจิยัส่วนใหญ่ทีผ่่านมา พบวา่ 
นิสตินกัศกึษาในมหาวทิยาลยัอื่นๆ มพีฤตกิรรมอาสาในระดบัปานกลางหรอืสงู (ภาวนา ใจประสาท.  
2534; นนัทรตัน์ ปรวิตัธิรรม.  2553; อรยิา คหูา; และสุวมิล นราองอาจ.  2554) ซึง่จากผลการวจิยั
ทีไ่มส่อดคลอ้งกนั อาจเนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการ คอื ประการแรก การใหน้ิยามของพฤตกิรรม
อาสาทีแ่ตกต่างกนั ดงัเช่น จากงานวจิยัของสุดาพรรณ บนินอก (2551: 10) ทีใ่หน้ิยามของจติอาสา
ไว ้3 ดา้น คอื 1) ดา้นการช่วยเหลอืผูอ้ื่น ไดแ้ก่ การช่วยแนะน าสิง่ทีถู่กทีค่วรแก่ผูอ้ื่น การอ านวย
ความสะดวกใหก้บัผูอ้ื่น การแบ่งปนัสิง่ของใหก้บัผูอ้ื่น 2) ดา้นการเสยีสละต่อสงัคม ไดแ้ก่ การสละ
เงนิ แรงกาย เพื่อผูอ้ื่น และสงัคม การสละเวลา การใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม และ  
3) ดา้นความมุ่งมัน่พฒันา ไดแ้ก่ การสนใจในปญัหา และการเปลีย่นแปลง พรอ้มทัง้เสนอความคดิที่
จะพฒันาสงัคม การร่วมพฒันากจิกรรมการเสรมิสรา้งจติอาสา เพื่อสงัคมอยา่งสรา้งสรรคแ์ละ
หลากหลาย แต่ในงานวจิยันี้ พฤตกิรรมอาสา (Volunteer behavior) หมายถงึ การทีน่สิติเขา้ร่วมท า
กจิกรรมต่างๆ ทีมุ่ง่ประโยชน์ต่อผูอ้ื่นและสงัคม ไม่รวมถงึบุคคลในครอบครวั เพื่อน และเพื่อนบา้น 
โดยการอุทศิก าลงักาย ก าลงัใจ ก าลงัทรพัย ์สิง่ของ ความรู ้และเวลาดว้ยความสมคัรใจ มกีาร
วางแผนทีจ่ะอาสาช่วยเหลอืภายใตก้ารจดัการขององคก์ร ซึง่กจิกรรมดงักล่าว จะตอ้งไม่เป็นส่วน
หนึ่งของคะแนนในวชิาใดๆ และเป็นกจิกรรมทีท่ าเพิม่จาก 8 กจิกรรม ทีม่หาวทิยาลยัไดก้ าหนดไว้
ตามหลกัสตูร เมื่อไดเ้ปรยีบเทยีบนิยามดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ พฤตกิรรมอาสาในงานวจิยันี้ไม่รวม
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พฤตกิรรมการช่วยเหลอืผูอ้ื่นเขา้ไวด้ว้ยกนั จงึท าใหพ้ฤตกิรรมอาสากระท าไดย้ากกวา่ เพราะ
พฤตกิรรมอาสา เป็นการใหค้วามช่วยเหลอืทีม่คีวามเป็นทางการ (Formal volunteering) และส่วน
ใหญ่อยูใ่นบรบิทขององคก์ร แต่พฤตกิรรมการช่วยเหลอืผูอ้ื่นนัน้ กระท าไดง้่าย เพราะส่วนใหญ่อยู่
ในบรบิทของบุคคลไม่เกีย่วกบัองคก์ร เช่น การช่วยเหลอืเพื่อน เพื่อนบา้น เป็นการช่วยเหลอืทีไ่ม่
เป็นทางการ (Informal volunteering) ขึน้อยูก่บัวา่ บุคคลนัน้ไปประสบพบเจอกบัเหตุการณ์เฉพาะ
หน้าทีต่อ้งการความช่วยเหลอืหรอืไม ่(อนุ เจรญิวงศร์ะยบั.  2552: 18; อา้งองิจาก Wilson; & 
Musick.  1997: 700) และการทีง่านวจิยันี้ไม่นบัรวม 8 กจิกรรมทีน่ิสติเขา้ร่วมตามเงื่อนไขของการ
ขอจบการศกึษา จงึอาจสง่ผลใหร้ะดบัพฤตกิรรมอาสาของนิสติอยูใ่นระดบัน้อย 
  ส าหรบัประการที ่2 เป็นขอ้สงัเกตทีผู่ว้จิยัคดิวา่น่าจะมผีลต่อระดบัพฤตกิรรมอาสาของ
นิสติ คอื การทีม่หาวทิยาลยัไดก้ าหนดใหน้ิสติทีจ่ะจบการศกึษาในระดบัปรญิญาตรไีดน้ัน้ จะตอ้งเขา้
ร่วมกจิกรรมตามหลกัสตูรทีม่หาวทิยาลยัก าหนดไว ้การทีน่ิสติเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ นัน้ จะไดต้รา
ประทบัเป็นรางวลัตอบแทนในการขอจบการศกึษา ซึง่การใหร้างวลัเขา้มาเสรมินี้ อาจท าใหก้าร
กระท าพฤตกิรรมอาสาของบุคคลเปลีย่นไปตามปรากฏการณ์ทีเ่รยีกวา่ Overjustification effect คอื 
การทีพ่ฤตกิรรมของบุคคลจะเปลีย่นไป เมื่อเกดิการใชร้างวลัเขา้มาเสรมิ จะเหน็ไดจ้ากงานวจิยัของ
เดเนียล แบตสนั (นพมาศ อุง้พระ.  2553: 208 อา้งองิจาก Daniel Batson; et al.  1978) ทีไ่ดใ้ช้
ปรากฏการณ์ Overjustification ในการทดลอง พบวา่ นกัศกึษามหาวทิยาลยัแคนซสั รูส้กึวา่ตนมี
ความเอือ้เฟ้ือ เมื่อไดช้่วยเหลอืดว้ยความสมคัรใจและไมไ่ดร้บัผลตอบแทน แต่เมื่อมกีารเสนอเงนิให้
และบงัคบัใหท้ า หลงัจากการใหค้วามช่วยเหลอื ท าให้พวกเขารูส้กึไม่ด ีคดิวา่ตนท าเพราะหวงั
ผลตอบแทน และงานวจิยัของลอว ์(Law.  2008: 182) ทีศ่กึษาการเขา้ร่วมท างานอาสาสมคัรของ
นกัเรยีนมธัยมศกึษาในฮ่องกง พบวา่ การใหร้างวลัภายนอก มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัพฤตกิรรม
อาสาสมคัรอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์จากเจา้หน้าทีง่าน
กจิกรรมและนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (วฤษาย ์ฤกขะเมธ.  2546: 4-8) ทีไ่ดก้ล่าวถงึ
ทศันะของนสิติทีม่ต่ีอการด าเนินกจิกรรมวา่ นิสติมคีวามรูส้กึไม่ดต่ีอการเขา้ร่วมกจิกรรมทีจ่ะตอ้ง
ประทบัตราทุกครัง้หลงัการท ากจิกรรม เพราะท าให้นสิติส่วนใหญ่เขา้ร่วมกจิกรรมโดยไม่สมคัรใจ ท า
เพยีงเพื่อตอ้งการประทบัตรากจิกรรม ไม่ไดใ้สใ่จ และใหค้วามร่วมมอืในการท ากจิกรรม ท าใหง้านที่
เตรยีมไวเ้สยีหาย บรรยากาศไม่ราบรืน่ ไม่สนุกสนาน เมือ่การจดักจิกรรมมปีญัหา จงึส่งผลให้
ผูเ้ขา้ร่วมรูส้กึเบื่อ และท ากจิกรรมโดยไรค้วามหมาย ดงันัน้ เมื่อนิสติเกดิความรูส้กึไม่ดต่ีอการเขา้
ร่วมกจิกรรมภายในมหาวทิยาลยั กอ็าจส่งผลต่อการท ากจิกรรมอาสาภายนอกมหาวทิยาลยัไปดว้ย 
จงึอาจเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหน้ิสติเขา้ร่วมกจิกรรมอาสาน้อย  
  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ถงึแมว้า่จะพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งกระท าพฤตกิรรมอาสาในระดบั
น้อย แต่อยา่งไรกต็าม เมื่อผูว้จิยัไดว้เิคราะหก์ารท าพฤตกิรรมอาสาในรปูแบบของรอ้ยละ ซึง่คดิจาก
การทีน่ิสติเขา้ร่วมกจิกรรมอาสาตัง้แต่ 1 ครัง้ขึน้ไป ในระยะเวลา 1 ปี พบวา่ รอ้ยละ 96.8 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีเ่คยท ากจิกรรมอาสา โดยกจิกรรมอาสาทีน่ิสติเขา้ร่วมมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  
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1) การเป็นอาสารบับรจิาคเงนิ สิง่ของเพื่อน าไปมอบใหแ้ก่ผูท้ ีต่อ้งการความช่วยเหลอื เช่น เดก็ดอ้ย
โอกาส โรงเรยีนทีข่าดแคลน ผูป้ระสบภยัพบิตั ิเป็นตน้ (รอ้ยละ 76.4) 2) อาสาท าความสะอาด
สถานทีส่าธารณะต่างๆ เช่น ชมุชน มหาวทิยาลยั แม่น ้า ชายหาด สถานสงเคราะห ์เป็นตน้ (รอ้ยละ
72.7) และ 3) อาสาช่วยเหลอืงานในวดั เช่น ช่วยงานโรงครวั กวาดลานวดั ท าความสะอาดหอ้งน ้า 
(รอ้ยละ 69.9) การทีน่ิสติเขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าวมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก อาจเนื่องมาจากกจิกรรม
เหล่านัน้ สามารถท าไดง้่าย สะดวก ไม่ตอ้งอาศยัทกัษะทีม่คีวามซบัซอ้น และเฉพาะเจาะจงมากนกั 
ดงันัน้ การทีพ่บวา่นิสติ มศว ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดเ้คยเขา้ร่วมกจิกรรมอาสา แสดงใหเ้หน็
วา่ กลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นนิสติ มศว ส่วนใหญ่กม็ไิดล้ะเลยหรอืไม่เหน็ความส าคญัในการทีจ่ะเขา้ร่วม
กจิกรรมอาสา  
 
 2. การอภิปรายผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมอาสา ตามปัจจยัชีวสงัคม 
  2.1 เมื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอาสา ตามตวัแปรเพศ 
   ผลการวจิยัพบวา่ นิสติเพศหญงิและเพศชายมพีฤตกิรรมอาสาไม่แตกต่างกนัที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ผลการวจิยันี้ จงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานทีต่ ัง้ไวว้า่ นิสติเพศหญงิมี
พฤตกิรรมอาสามากกวา่นิสติเพศชาย และขดัแยง้กบังานวจิยัของสุดาพรรณ บนินอก (2551: 73) 
ไดศ้กึษาโมเดลเชงิสาเหตุของจติอาสาของนิสติระดบัปรญิญาบณัฑติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จ านวน 720 คน พบวา่ นิสติเพศหญงิมจีติอาสามากกวา่เพศชายอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 การทีผ่ลวจิยัเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะรปูแบบของพฤตกิรรมอาสาในงานวจิยันี้แตกต่างจาก
รปูแบบพฤตกิรรมอาสาในงานวจิยัของสุดาพรรณ บนินอก กล่าวคอื งานวจิยัของสุดาพรรณ  
วดัจติอาสาจากพฤตกิรรมทีม่รีปูแบบหรอืเนื้อหาทีเ่ป็นตวัอยา่งสถานการณ์ ซึง่ส่วนใหญ่เป็น
สถานการณ์ทีส่ามารถท าไดเ้องคนเดยีว และเอือ้ใหผู้ห้ญงิมโีอกาสกระท าไดม้ากกวา่ผูช้าย เช่น ฉนั
สละเวลาใหค้ าแนะน าและใหค้ าปรกึษาเพื่อนทีต่อ้งการความช่วยเหลอืเสมอ, ฉนัเตม็ใจช่วยเหลอืคร ู
เพื่อน หรอืผูอ้ื่น แมไ้มไ่ดถู้กขอรอ้งใหช้่วย, เมื่อเพื่อนไมไ่ดน้ าอุปกรณ์การเรยีนมา ฉนัจะแบ่งปนั
อุปกรณ์การเรยีนใหเ้พื่อน แต่ส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการวดัพฤตกิรรมอาสา จาก
ความถี่ในการท ากจิกรรมอาสาของนสิติในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา การท ากจิกรรมอาสาในงานนี้ 
เป็นกจิกรรมทีต่อ้งอาศยัการร่วมแรงร่วมใจกนัระหวา่งนสิติเพศชายและหญงิ อกีทัง้กจิกรรมอาสามี
ความหลากหลายใหน้สิติไดเ้ลอืกเขา้ร่วมตามความถนดั ความสนใจ โดยไมจ่ ากดัเพศ ดงันัน้ จงึอาจ
เป็นสาเหตุใหไ้ม่พบความแตกต่างระหวา่งเพศในดา้นพฤตกิรรมอาสาในงานวจิยันี้ และจากการ
วเิคราะหเ์พิม่เตมิเกีย่วกบัการท าพฤตกิรรมอาสา จ าแนกตามเพศ ในรปูแบบของรอ้ยละ พบวา่ การ
ท ากจิกรรมอาสาในแต่ละกจิกรรมของเพศหญงิและชายนัน้ ท าในปรมิาณทีใ่กลเ้คยีงกนั และเมื่อ
พจิาณากจิกรรมอาสาทีน่สิติท ามากทีสุ่ด 2 อนัดบัแรก พบวา่ กจิกรรมอาสาทีเ่พศหญงิเขา้ร่วมนัน้
เหมอืนกนักบัเพศชาย คอื 1. การเขา้ร่วมอาสารบับรจิาคเงนิ สิง่ของเพื่อน าไปมอบใหแ้ก่ผูท้ ีต่อ้งการ
ความช่วยเหลอื 2. การเขา้ร่วมอาสาท าความสะอาดสถานทีส่าธารณะต่างๆ (รายละเอยีดดงัแสดงใน
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ภาคผนวก จ) ขอ้คน้พบขา้งตน้นี้ ชีใ้หเ้หน็วา่ การศกึษาความแตกต่างระหวา่งเพศในดา้นพฤตกิรรม
อาสา ควรพจิารณาลกัษณะ หรอืรปูแบบของพฤตกิรรมอาสาดว้ยวา่เป็นพฤตกิรรมอาสาแบบใด 
เพราะในบางยคุสมยัรปูแบบพฤตกิรรมอาสาของหญงิและชายแตกต่างกนั เช่น งานวจิยัของอกีลี
และครอลยี ์(Eagly; & Crowley.  1986) นกัจติวทิยาสงัคม ไดร้วบรวมผลการวจิยัมากกวา่ 170 ชิน้
ทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมการใหค้วามช่วยเหลอื พบวา่ ผูช้ายและผูห้ญงิมคีวามแตกต่างกนัในการแสดง
พฤตกิรรมการช่วยเหลอืผูอ้ื่น โดยผูช้ายมกัแสดงพฤตกิรรมช่วยเหลอืในรปูแบบของความกลา้หาญ
แบบวรีบุรุษ ในขณะทีผู่ห้ญงินิยมแสดงพฤตกิรรมช่วยเหลอืแบบอาสาสมคัรทีต่อ้งใชเ้วลานานในการ
กระท า 
  2.2 เมื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอาสา ตามตวัแปรชัน้ปี 
   ผลการวจิยันี้ไมส่อดคลอ้งกบัสมมุตฐิานทีว่า่ นิสติทีศ่กึษาในระดบัชัน้ปีทีส่งูกวา่  
มพีฤตกิรรมอาสามากกวา่นิสติทีศ่กึษาในระดบัชัน้ปีทีต่ ่ากวา่ โดยพบวา่ นิสติชัน้ปีที ่1, 2 และ 3 มี
พฤตกิรรมอาสาไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนิสติชัน้ปีที ่1 เป็นนิสติใหมท่ีเ่ริม่เรยีนรูช้วีติใน
มหาวทิยาลยั อยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีแ่ปลกใหม ่กลา้คดิ กลา้แสดงออก อยากรูอ้ยากเหน็ จงึมคีวาม
ตอ้งการทีจ่ะเขา้ร่วมกจิกรรมทีรุ่่นพีไ่ดจ้ดัไวใ้ห้ ส่วนนิสติชัน้ปีที ่2 ซึง่ไดร้บัประสบการณ์ในการเขา้
ร่วมกจิกรรมมาแลว้ และมบีทบาทในการท าหน้าทีจ่ดักจิกรรมใหก้บัรุ่นน้อง จงึท าใหเ้กดิการตื่นตวั
ในการท ากจิกรรม และนิสติชัน้ปีที ่3 เมื่อมปีระสบการณ์ในการท ากจิกรรมมากขึน้ จงึกลายมาเป็น
ผูน้ าในการคดิ วางแผน พรอ้มทัง้ใหค้ าปรกึษาแก่นิสติชัน้ปีที ่2 ซึง่จะเป็นผูด้ าเนนิการจดักจิกรรม
ตามค าแนะน าของรุ่นพี ่ดงันัน้ จงึท าใหน้ิสติทัง้ 3 ชัน้ปีท าพฤตกิรรมอาสาไม่แตกต่างกนั และ
ผลการวจิยัทีไ่มส่อดคลอ้งอกีส่วนหนึ่ง พบวา่ นสิติทีศ่กึษาในระดบัชัน้ปีที ่2 และ 3 มพีฤตกิรรม
อาสามากกวา่นิสติทีศ่กึษาในระดบัชัน้ปีที ่4 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจากนิสติชัน้ปีที ่4 นัน้มภีาระหน้าทีด่า้นการเรยีนเพิม่มากขึน้ ทัง้การฝึกงาน และรายงาน
การวจิยั อกีทัง้นิสติส่วนใหญ่ จะตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มในการออกไปประกอบอาชพีในอนาคต 
จงึเป็นผลใหน้ิสติมเีวลาในการเขา้ร่วมกจิกรรมน้อยกวา่ชัน้ปีที ่2 และ 3 
   ผลการวจิยันี้มคีวามแตกต่างจากผลการวจิยัทีผ่่านมา ดงัเช่น งานวจิยัของอรยิา 
คหูา; และสุวมิล นราองอาจ (2554: 89) ไดศ้กึษาจติสาธารณะและรปูแบบการด าเนินชวีติของ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี พบวา่ นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 และ 3 ม ี
จติสาธารณะสงูกวา่ชัน้ปีที ่2 และ 1 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากงานวจิยัของอรยิา คหูา; และสุวมิล นรา
องอาจ วดัจติสาธารณะจากจติและพฤตกิรรม แต่ขอ้ค าถามส่วนใหญ่จะวดัทางจติมากกวา่พฤตกิรรม 
ในขณะทีง่านวจิยันี้วดัเฉพาะการท าพฤตกิรรมอาสาเท่านัน้ ซึง่ถ้างานวจิยันี้  วดัจติอาสาร่วมดว้ย ก็
อาจเป็นไปไดท้ีจ่ะพบผลวา่ นิสติชัน้ปีที ่4 มพีฤตกิรรมอาสาสงูไดเ้ช่นกนั เพราะการทีพ่บวา่นิสติชัน้
ปีที ่4 มพีฤตกิรรมอาสาน้อย กไ็ม่ไดห้มายความวา่ จติอาสาของพวกเขาจะลดลง เพยีงแต่วา่นิสติ
ชัน้ปีที ่4 มภีาระในดา้นการเรยีนมากขึน้ จงึส่งผลใหม้เีวลาในการเขา้ร่วมกจิกรรมน้อยลง  
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  2.3 เมื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอาสา ตามตวัแปรกลุ่มสาขาวชิา 
   ผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานทีว่า่ นสิติทีศ่กึษาในกลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มพีฤตกิรรมอาสาสงูกวา่ นิสติทีศ่กึษาในกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ และวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีเพยีงบางส่วน โดยในส่วนทีส่อดคลอ้ง พบวา่ นิสติทีศ่กึษาใน
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มพีฤตกิรรมอาสามากกวา่นิสติทีศ่กึษาในกลุ่ม
สาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยอียา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ผลวจิยันี้สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของสุวมิล วอ่งวาณิช; และนงลกัษณ์ วริชัชยั (2543: 76) พบวา่ นิสตินกัศกึษาสาขา
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มคีุณธรรมตามการรบัรูด้า้นเมตตา ความปรารถนาดต่ีอกนั สงูกวา่
สาขาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยอียา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส าหรบัในส่วนทีไ่มส่อดคลอ้งกบั
สมมุตฐิานพบวา่ นิสติทีศ่กึษาในกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์กบันิสติทีศ่กึษาใน
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพมพีฤตกิรรมอาสาไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
ทัง้นี้ อาจเนื่องมาจากการศกึษาในแต่ละสาขาวชิามอีงคป์ระกอบแตกต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะ
ของแต่ละสาขาวชิา เช่น รปูแบบการเรยีนการสอน การท ากจิกรรม สถานทีเ่รยีน ซึง่ลกัษณะการ
เรยีนในกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยนีัน้ เนื้อหาสาระของวชิาทีเ่รยีนจะเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการวเิคราะห ์คน้ควา้ พฒันา ประดษิฐค์ดิคน้ เครื่องมอื เครื่องจกัรต่างๆ รวมทัง้การน า
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัการพฒันาประเทศ และเพื่อท าให้มนุษยม์คีวามเป็นอยูท่ ีด่ ี
ข ึน้ แตกต่างจากการเรยีนในกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ตรงทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั
สภาพสงัคม ศาสนา และวฒันธรรมของมวลมนุษยชาต ิท าใหม้โีอกาสเรยีนรูเ้กีย่วกบัสภาพความ
เป็นจรงิในการด าเนินชวีติ (อรพนิทร ์สนัตชิยัอนนัต.์  2549 :138) และกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพมเีนื้อหาวชิาทีเ่รยีนเกีย่วขอ้งกบัความเป็นอยูข่องมนุษยห์รอืสิง่มชีวีติอื่นๆ ตอ้งมกีารตดิตาม
วทิยาการใหม่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพอนามยั และใกลช้ดิกบัความเป็นความตายของมนุษย ์ 
จงึสง่ผลใหน้ิสติทีศ่กึษาในกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์กบักลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตรส์ุขภาพ มคีวามเขา้ใจในชวีติ ไดน้ าความรูท้ ีเ่รยีนมาประยกุตใ์ชใ้นการช่วยเหลอืสงัคม
ไม่แตกต่างกนั และท าใหน้ิสติทัง้ 2 กลุ่มสาขาวชิาดงักล่าว มโีอกาสในการท าพฤตกิรรมอาสา
มากกวา่ นิสติในกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี
 
 3. การอภิปรายผลภาพรวมในส่วนของความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกบัการท าพฤติกรรม
อาสา 
  โดยภาพรวมของผลการเปรยีบเทยีบความเชื่อเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสา 
พบวา่ นิสติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาปานกลางและมาก มคีวามเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา
โดยรวมและดา้นยอ่ยทุกดา้น สงูกวา่นสิติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาน้อยอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 แต่ในขณะทีน่สิติทีก่ระท าพฤตกิรรมอาสาต่างกนั มคีวามเชื่อทีต่่อตา้นการกระท า
พฤตกิรรมอาสาไม่แตกต่างกนั ซึง่แสดงวา่ พฤตกิรรมอาสาของนิสตินัน้เกีย่วขอ้งกบัความเชื่อทีจ่งูใจ
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ใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา แต่ไม่เกีย่วขอ้งกบัความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา จะเหน็
ไดว้า่ ผลวจิยันี้สอดคลอ้งกบัผลวจิยัในส่วนของการวเิคราะหส์หสมัพนัธร์ะหวา่งความเชื่อกบั
พฤตกิรรมอาสาทีพ่บวา่ ความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาทุกดา้นมคีวามสมัพนัธท์างบวก
กบัพฤตกิรรมอาสาอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แต่ส าหรบัความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท า
พฤตกิรรมอาสาทัง้ 2 ดา้นนัน้ ถงึแมจ้ะพบวา่ อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสา
และอคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัพฤตกิรรมอาสาอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 กต็าม (r = -.10, -.08) แต่กถ็อืวา่น้อยมากจนเกอืบจะไม่มี
ความสมัพนัธก์นัเลย ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบผลการวจิยันี้กบัผลการวจิยัของลอว ์(Law.  2008: 163)  
ในแง่ของความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา พบวา่ ผลการวจิยันี้ มคีวามสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของลอว ์กล่าวคอื ความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาทุกดา้น มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัพฤตกิรรมอาสาอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิโดยงานของลอว ์พบค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธอ์ยูร่ะหวา่ง .09 ถงึ .22  ส่วนงานวจิยันี้ ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธจ์ะอยูร่ะหวา่ง .19 ถงึ 
.27 ซึง่อยูใ่นช่วงทีใ่กลเ้คยีงกนั และในแง่ของความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา กพ็บวา่
มคีวามสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของลอว ์กล่าวคอื ความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา มี
ความสมัพนัธท์างลบกบัพฤตกิรรมอาสาอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิโดยงานวจิยัของลอวไ์ดว้ดัความ
เชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาทัง้ 2 ดา้นรวมเขา้ดว้ยกนั พบค่าความสมัพนัธ ์เท่ากบั -.21 
ส่วนงานวจิยันี้ ไดว้ดัความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาแยกเป็น 2 ดา้น ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึ
ไดว้เิคราะหเ์พิม่เตมิ โดยน าความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาทัง้ 2 ดา้นมารวมกนั พบ
ค่าความสมัพนัธเ์ท่ากบั -.10 ถงึแมจ้ะพบวา่ ผลวจิยันี้มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของลอว ์แต่ค่า
ความสมัพนัธข์องงานวจิยันี้ต ่ากวา่งานวจิยัของลอว ์ซึง่อาจอธบิายไดด้ว้ยเหตุผล 2 ประการ คอื  
1. กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัของลอว ์มขีนาดใหญ่ถงึ 5,937 คน ในขณะทีง่านวจิยันี้มกีลุ่มตวัอยา่ง
เพยีง 432 คน จงึอาจท าใหผ้ลการวจิยันี้ มคีวามสมัพนัธท์ีต่ ่ากวา่งานวจิยัของลอว ์และ 2. เป็น
การศกึษาในกลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม โดยงานวจิยัของลอว ์จะศกึษาการ
เขา้ร่วมท างานอาสาสมคัรของวยัรุ่นในบรบิทของสงัคมจนี ซึง่ลอวไ์ด้กล่าววา่ วฒันธรรมของคนจนี
จะใหค้วามส าคญักบัการช่วยเหลอืสมาชกิในครอบครวัมากกวา่ทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืคนนอก
ครอบครวั ในทางตรงขา้ม การปฏบิตักิบัคนนอกครอบครวั จะเป็นลกัษณะของสงัคมทีแ่สวงหา
โอกาส โดยบุคคลจะค านึงถงึการรบัมากกวา่การใหใ้นทุกโอกาสทีจ่ะเป็นไปได ้และถงึแมว้า่อทิธพิล
ความเชื่อจากวฒันธรรมดัง้เดมิ จะสอนใหค้นจนีช่วยเหลอืผูต้กทุกขไ์ดย้าก แต่ค าสอนเหล่านัน้กไ็ม่
เป็นผลมากนกั ในการท าใหบุ้คคลบางกลุม่เกดิความรูส้กึทีอ่ยากจะช่วยเหลอืผูอ้ื่น นัน่เป็นเพราะ
บุคคลเหล่านัน้เชื่อวา่ การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลเป็นเรื่องทีล่ะเอยีดอ่อนและไม่มี
ประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิในการทีจ่ะช่วยเหลอืผูอ้ื่น (Law.  2008: 49; อา้งจาก Ho. 1994; Lau; & Kuan. 
1995) แต่ส าหรบัสงัคมไทย จะสอนใหค้นมคีวามเชื่อเรื่องบุญ บาป ซึง่เมื่อวเิคราะหพ์ฤตกิรรมอาสา
กจ็ะเหน็วา่เป็น การท าบุญอยา่งหนึ่ง เพราะเป็นการช่วยเหลอืทีมุ่่งประโยชน์ของผูอ้ื่นอยา่งแทจ้รงิ 
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โดยไม่นึกถงึวา่ตนจะไดส้ิง่ใดตอบแทน เป็นการกระท าดว้ยใจทีม่คีวามเมตตากรุณา และตระหนกัวา่
เราเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ดงันัน้ เมื่อจะท าพฤตกิรรมอาสา บุคคลจะค านงึถงึเหตุจงูใจมากกวา่เหตุ
ต่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา ดว้ยเหตุที่กล่าวมา จงึอาจเป็นผลใหพ้บวา่ ความเชื่อทีต่่อตา้น
การกระท าพฤตกิรรมอาสามคีวามเกีย่วขอ้งกบัการท าพฤตกิรรมอาสา ในระดบัทีต่ ่ามากในบรบิท
สงัคมไทย เมื่อเทยีบกบัผลการวจิยัของลอว ์ 
  ในประเดน็ของการท านายพฤตกิรรมอาสา โดยใชค้วามเชื่อเกีย่วกบัการกระท า
พฤตกิรรมอาสา เป็นตวัท านาย พบวา่ ความเชื่อเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสาทัง้ 7 ดา้น 
ร่วมกนัท านายพฤตกิรรมอาสาไดร้อ้ยละ 8.6 ถงึแมว้า่ความเชื่อทัง้ 7 ดา้น จะสามารถท านาย
พฤตกิรรมอาสาได ้แต่กท็ านายไดค่้อนขา้งน้อย ทัง้นี้อาจเป็นเพราะมปีจัจยัอื่นๆ อกีมากมายทีส่่งผล
ต่อการท าพฤตกิรรมอาสา ไดแ้ก่ ปจัจยัทางสภาพแวดลอ้ม เช่น ครอบครวั (ยพุา บญุอ านวยสุข.  
2545: บทคดัยอ่) สถาบนัการศกึษา (ออ้มใจ วงษ์มณฑา.  2553: 91) เพื่อน (ธนิดา ทองมเีหลอื; 
และคณะ.  2550: 89) สงัคม (ณฐัณชิากร ศรบีรบิรูณ์.  2550: 146) และสื่อมวลชน (สุดาพรรณ บนิ
นอก.  2551: 74-82) รวมถงึปจัจยัภายในบุคคลทีส่ง่ผลต่อการท าพฤตกิรรมอาสา เช่น เอกลกัษณ์
แห่งตน เหตุผลเชงิจรยิธรรม (คมนา วชัรธานนิท.์  2546: 89, 101) การรบัรูค้วามสามารถของตน 
(พรพรหม พรรคพวก.  2550: 75) เป็นตน้ นอกจากนี้ ยงัมปีจัจยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเขา้ร่วม
ท างานอาสา เช่น ปญัหาเรื่องค่าใชจ้่าย ปญัหาในการเดนิทาง การเรยีน และการไม่รบัทราบขอ้มลู 
(กฤตยา ทพัวงษ.์  2552: 58) ซึง่ปจัจยัเหล่านี้ลว้นมผีลต่อการท าพฤตกิรรมอาสาทัง้สิน้ 
  อยา่งไรกต็าม ผลการวจิยันี้พบวา่ ความเชื่อทัง้ 7 ดา้น สามารถร่วมกนัท านาย
พฤตกิรรมอาสาได ้แต่กลบัมคีวามเชื่อเพยีงดา้นเดยีวทีส่ามารถท านายพฤตกิรรมอาสาไดอ้ยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 นัน่กค็อื ความเชื่อดา้นหน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคม (Socializing 
function) ซึง่หมายถงึ การท าพฤตกิรรมอาสา เพื่อตอ้งการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น สรา้ง
มติรภาพในระหวา่งท างาน พบปะเพื่อนเก่า และไดร้บัการยกยอ่งชมเชยจากเพื่อน ผลวจิยันี้มคีวาม
สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิาน และงานวจิยัของกรนีสเลดและไวท ์(Greenslade; & White.  2005) ทีไ่ด้
ศกึษาตวัท านายการเขา้ร่วมท างานอาสาสมคัรในออสเตรเลยี ดว้ยการทดสอบทฤษฎพีฤตกิรรมตาม
แผนและแนวคดิหน้าทีใ่นการท างานอาสาสมคัร พบวา่ หน้าทีด่า้นสงัคม (Social function) สามารถ
ท านายพฤตกิรรมอาสาสมคัรไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิโดยท านายไดร้อ้ยละ 16 ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะกลุ่มเพื่อนนัน้มอีทิธพิลต่อโลกทางสงัคมของวยัรุ่นเป็นอยา่งมาก วยัรุ่นตอ้งการรวมพวกพอ้ง
เป็นกลุ่มกอ้น สนใจทีจ่ะเขา้ร่วมในกจิกรรมต่างๆ ซึง่ท าใหไ้ดร้บัการตอบสนองดา้นความรูส้กึมัน่คง 
ความอบอุ่นใจ ไดร้บัการยกยอ่งและความเขา้ใจจากเพื่อน ทีส่ าคญัอทิธพิลของกลุ่มเพื่อนยงัไดก้ลาย
มาเป็นแรงผลกัดนัทางสงัคมทีเ่ขม้แขง็ทีสุ่ดในชวีติของวยัรุ่น (ประณต เคา้ฉิม.  2549: 181) 
  ส าหรบัความเชื่อดา้นอื่นๆ ทีไ่มส่ามารถท านายพฤตกิรรมอาสาได ้ผูว้จิยัไดแ้บ่งความ
เชื่อออกเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มแรกจะเป็นความเชื่อในการท าพฤตกิรรมอาสาเพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่น 
(Other-serving belief) ไดแ้ก่ ความเชื่อดา้นหน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม (Prosocial value 



105 
 

function) หมายถงึ การท าพฤตกิรรมอาสา เพื่อตอ้งการใหผู้อ้ื่นไดร้บัประโยชน์ โดยไม่หวงัสิง่ตอบ
แทนใดๆ ผลการวจิยันี้มคีวามขดัแยง้กบัสมมุตฐิานและงานวจิยัทีศ่กึษาแรงจงูใจอาสาของ
อาสาสมคัรในหน่วยใหค้วามช่วยเหลอืผูท้ ีไ่ดร้บัผลกระทบจากชุมชน จ านวน 351 คน อายเุฉลีย่  
55 ปี พบวา่ แรงจงูใจดา้นหน้าทีก่ารใหค้ณุค่า เป็นแรงจงูใจทีส่ าคญัทีสุ่ดต่อการท างานอาสาสมคัร 
(Planalp; & Trost.  2009: 191) ผลการวจิยัมคีวามแตกต่างกนันัน้ อาจเนื่องมาจากในงานวจิยั
ดงักล่าว ศกึษากบักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นวยัผูใ้หญ่กลางคน ในขณะทีง่านวจิยันี้ไดศ้กึษาในกลุ่มตวัอยา่ง
ทีเ่ป็นวยัรุ่น ซึง่สามารถอธบิายไดด้ว้ยทฤษฎจีติวทิยาสงัคมของอรีคิสนั กล่าวคอื ในขัน้พฒันาการ
ของวยัรุ่นจะเป็นระยะของการพฒันาความมเีอกลกัษณ์แห่งตน (12-20 ปี) วยัรุ่นอยูใ่นวยัทีค่รุน่คดิ
เกีย่วกบัสถานภาพของตนในสงัคม รวมไปถงึทางเลอืกของเขาในอนาคต ในช่วงเวลานี้ วยัรุ่นจงึมกั
มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัตวัเอง และพยายามหาเอกลกัษณ์ของตนในดา้นต่างๆ ดงันัน้ วยัรุ่นจงึเป็นช่วงที่
มคีวามคดิแบบยดึตนเองเป็นศนูยก์ลางมากกวา่การใหค้วามส าคญักบัลกัษณะทางสงัคม (ประณต 
เคา้ฉิม.  2549: 49) แต่ข ัน้พฒันาการของผูใ้หญ่วยักลางคนนัน้ ตรงกบัระยะของการพฒันาความ 
รูส้กึเป็นผูใ้หก้ าเนิดและสรา้งสรรคส์งัคม (40-60 ปี) บุคคลจะเปลีย่นความสนใจจากความรกัใคร่
ใกลช้ดิไปสู่ความห่วงใยคนรุ่นต่อๆไป เช่น การแบ่งปนั เอือ้เฟ้ือ เผื่อแผ่ การสรา้งสรรคท์ ัง้ในสิง่ที่
เป็นวตัถุสิง่ของ ความรู ้ความช านาญต่อบุคคลอื่น และต่อสงัคม (ประณต เคา้ฉิม.  2554 : 156)  
ซึง่สอดคลอ้งกบัการส ารวจพฤตกิรรมการใหข้องประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป ของมลูนธิชิ่วยเหลอืการ
กุศลในอเมรกิา จ านวน 153 ประเทศ ผลส ารวจเมื่อเทยีบในแต่ละกลุ่มอาย ุพบวา่ ประชากรอาย ุ 
35-49 ปี มกีารบรจิาคเงนิ การช่วยเหลอืบุคคลแปลกหน้าและการอุทศิตนเป็นอาสาสมคัรมากทีสุ่ด 
แต่ประชากรอาย ุ15-24 ปี ซึง่เป็นกลุ่มเยาวชน กลบัพบวา่มกีารบรจิาคเงนิและการช่วยเหลอืบุคคล
แปลกหน้าน้อยทีสุ่ด รวมถงึดา้นการอุทศิตนเป็นอาสาสมคัร ซึง่มน้ีอยกวา่กลุ่มอาย ุ35-49 ปี และ
กลุ่มอาย ุ50 ปีขึน้ไป (Low, John.  2011: 45-67) 
  กลุ่มทีส่อง จะเป็นความเชื่อในการท าพฤตกิรรมอาสาเพือ่พฒันาตน (Self-serving 
belief) ไดแ้ก่ ความเชื่อดา้นหน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ (Understanding function) ซึง่หมายถงึ การ
ท าพฤตกิรรมอาสาเพื่อเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ จากประสบการณ์จรงิ ความเชื่อดา้นหน้าทีก่ารวางแผน
อนาคต (Future plan function) ซึง่หมายถงึ การท าพฤตกิรรมอาสาเพื่อขยายเครอืขา่ยทางสงัคม 
เพื่อความกา้วหน้าของอาชพีและท าใหป้ระวตัสิ่วนตวัดมูคีุณค่า และความเชื่อดา้นหน้าทีก่ารสรา้ง
ความผาสุกส่วนตน (Well-being function) ซึง่หมายถงึ การท าพฤตกิรรมอาสาเพื่อสนองความ
ตอ้งการทางดา้นอารมณ์ทางบวก และปกป้องตนเองจากอารมณ์ทางลบ ผลวจิยันี้ขดัแยง้กบั
สมมุตฐิาน ทัง้ๆ ทีถ่้าดจูากค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธจ์ะพบวา่ ตวัแปรเหล่านี้มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมอาสาอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส าหรบัหน้าทีก่ารท าความเขา้ใจและหน้าทีก่าร
วางแผนอนาคต การทีพ่บผลเชน่นี้นบัวา่มคีวามขดัแยง้กบัผลการวจิยัส่วนใหญ่ทีผ่่านมาทีพ่บวา่ 
หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ (Finkelstein; Penner; & Brannick.  2005: 413; McCabe; White; & 
Obst.  2007: 191) และหน้าทีก่ารวางแผนอนาคต (Planlp; & Trost.  2009: 191; Davilla; & Diaz-
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Morales.  2009: 86) เป็นตวัแปรทีส่ าคญัในการท านายพฤตกิรรมอาสา ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากใน
งานวจิยันี้ ความเชื่อดงักล่าวมคีวามสมัพนัธก์นัเองกบัความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาดา้น
อื่นๆ ในระดบัทีส่งู เช่นพบวา่ ความเชื่อดา้นหน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ (X2) มคีวามสมัพนัธก์บัหน้าที่
การรวมกลุ่มทางสงัคม (X3) เท่ากบั .647** ขณะทีห่น้าทีก่ารท าความเขา้ใจ มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมอาสา (Y) เพยีง .223**  และหน้าทีก่ารวางแผนอนาคต (X4) มคีวามสมัพนัธก์บัหน้าที่
การรวมกลุ่มทางสงัคม (X3) เท่ากบั .677** แต่หน้าทีก่ารวางแผนอนาคต มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมอาสา (Y) เพยีง .195** จากลกัษณะของความสมัพนัธด์งักล่าว จงึเปรยีบเสมอืนวา่ หน้าที่
การรวมกลุ่มทางสงัคม (Socializing function) ไดท้ าหน้าทีแ่ทนความเชื่อทัง้สองในการท านาย
พฤตกิรรมอาสา ดงันัน้ จงึท าใหผ้ลการวจิยันี้มคีวามแตกต่างจากงานวจิยัอื่น ซึง่เป็นประเดน็ทีค่วร
ศกึษาเพิม่เตมิ ส าหรบัดา้นหน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน (X5) ไมส่ามารถท านายพฤตกิรรม
อาสาได ้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ  2 ประการ คอื ประการแรก ความสมัพนัธภ์ายในระหวา่งตวัแปร
ความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาดา้นอื่นๆ อยูใ่นระดบัสงู ท านองเดียวกบักรณีของตวัแปร
หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจและหน้าทีก่ารวางแผนอนาคต ประการทีส่อง คอื นิยามของความเชื่อดา้น
การสรา้งความผาสุกส่วนตน (Well-being function) โดยการวดัตวัแปรดงักล่าวในงานวจิยันี้ จะวดั
จากการตอบสนองความตอ้งการในลกัษณะอารมณ์ทางบวก และปกป้องตนเองจากอารมณ์ทางลบ 
รวมเขา้ไวด้ว้ยกนั แต่งานวจิยัทีผ่่านมาส่วนใหญ่จะวดัความเชื่อทัง้ 2 ดา้นนี้แยกกนั กล่าวคอื ดา้น
หน้าทีก่ารพฒันาตนใหด้ขี ึน้ (Enhancement function) เป็นการตอบสนองอารมณ์ทางบวก เช่น ท า
ใหรู้ส้กึด ีเหน็คุณค่าในตนเองจากการช่วยเหลอืผูอ้ื่น ส่วนดา้นหน้าทีก่ารปกป้องตนเอง (Protective 
function) เป็นการปกป้องตนเองจากอารมณ์ทางลบ เช่น การท าอาสาเพื่อทีจ่ะไม่มเีวลานึกถงึปญัหา
ส่วนตวั และผลการวจิยัทีผ่่านมา พบวา่ ความเชื่อดา้นหน้าทีก่ารพฒันาตนเองใหด้ขี ึน้ คอืแรงจงูใจ
หนึ่งทีเ่ป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคลเขา้ร่วมกจิกรรมอาสา (Greenslade ;& White.  2005: 162;  
อนุ เจรญิวงศร์ะยบั; และคณะ.  2552: 938) แต่แรงจงูใจทีไ่ม่ค่อยมผีลผลกัดนัใหบุ้คคลเขา้ร่วม
ท างานอาสาสมคัร คอื ความเชื่อดา้นหน้าทีก่ารปกป้องตนเอง (Clary; Snyder; Stukas.  1996: 
493-494; Davilla; Diaz-Morales.  2009: 86) จะเหน็ไดจ้ากงานวจิยัของลอว ์(Law.  2008: 165)   
ทีศ่กึษาการท างานอาสาสมคัรในวยัรุ่น เมื่อวดัความเชื่อทัง้ 2 ดา้นนี้รวมเขา้ดว้ยกนั เช่นเดยีวกบั
งานวจิยัฉบบันี้ ไดแ้สดงผลทีส่อดคลอ้งกนั คอื ความเชื่อดา้นหน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน 
(Well-being function) ไมส่ามารถท านายพฤตกิรรมอาสาได ้ดงันัน้ การรวมกนัของความเชื่อทัง้  
2 ดา้นเขา้ไวเ้ป็นดา้นเดยีวกนั จงึอาจเป็นไปไดท้ีจ่ะไม่พบผล 
  ส าหรบัความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา ไดแ้ก่ อคตดิา้นแนวคดิเกีย่วกบั
การกระท าพฤตกิรรมอาสา (Conceptual bias) ซึง่หมายถงึ การรบัรูภ้าพลกัษณ์ทัว่ไปของการท า
พฤตกิรรมอาสาวา่เป็นการกระท าทีไ่รค้วามหมาย ท าใหเ้สยีเวลา ไม่ไดร้บัประโยชน์ใดๆ เป็นการ
แอบอา้งหาผลประโยชน์ และเป็นรปูแบบหนึ่งของการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผดิหรอืผูม้ปีญัหา 
และอคตใินการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื (Instrumental bias) หมายถงึ การรบัรูถ้งึเจตนา
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ของผูก้ระท าพฤตกิรรมอาสาวา่ไมใ่ช่การกระท าทีม่าจากขา้งในจติใจอยา่งแทจ้รงิ มเีป้าหมายเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั ผลพบวา่ ความเชื่อทัง้ 2 ดา้น ไมส่ามารถท านายพฤตกิรรมอาสาได ้ 
ทัง้นี้ อาจเนื่องมาจากผลการวจิยัในส่วนของการวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ทีพ่บวา่ ความเชื่อ
ทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาทัง้ 2 ดา้นมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมอาสาในระดบัต ่ามาก 
และผลการเปรยีบเทยีบความเชื่อทีเ่กีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสา ซึง่พบวา่ นิสติทีก่ระท า
พฤตกิรรมอาสาต่างกนั มคีวามเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสาไม่แตกต่างกนั ประกอบกบั
เหตุผลตามทีผู่ว้จิยัไดอ้ภปิรายมาแลว้ในส่วนของการเปรยีบเทยีบ คอื ประเดน็ในความแตกต่างทาง
วฒันธรรม จงึเป็นผลใหค้วามเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา ไมส่ามารถท านายพฤตกิรรม
อาสาในกลุ่มของนสิติ มศว ได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
  1.1 ผลการวจิยัพบวา่ กจิกรรมอาสาในแต่ละดา้นทีน่ิสติเขา้ร่วมมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ อาสา
ตวิหนงัสอืใหรุ้่นน้อง (ดา้นการศกึษา) อาสาท าความสะอาดสถานทีส่าธารณะ (ดา้นสิง่แวดลอ้ม) 
อาสาจดัท าสื่อประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (ดา้นโรงพยาบาล หรอืสุขภาพอื่นๆ) 
อาสารบับรจิาคเงนิ สิง่ของเพื่อน าไปมอบใหแ้ก่ผูท้ ีต่อ้งการความช่วยเหลอื(ดา้นสงัคม หรอืบรกิาร
ชุมชน) อาสาช่วยเหลอืงานในวดัและอาสาจดักจิกรรมทางศาสนาเนื่องในวนัส าคญั (ดา้นศาสนา) 
  ส่วนกจิกรรมอาสาในแต่ละดา้นทีน่ิสติเขา้ร่วมน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ อาสาสอนทกัษะดา้น
อาชพีใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาสหรอืคนพกิาร (ดา้นการศกึษา) อาสาฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝ ัง่ (ดา้น
สิง่แวดลอ้ม) อาสาดแูลผูป้ว่ยในโรงพยาบาล เช่น จดักจิกรรมใหก้บัผูป้ว่ยเดก็ ดแูลผูป้ว่ยระยะ
สุดทา้ย เป็นตน้ (ดา้นโรงพยาบาล หรอืสุขภาพอื่นๆ) อาสาช่วยเหลอืคนพกิารในการท ากจิกรรม
กลุม่ หรอืการเขา้ค่าย (ดา้นสงัคม)  
  ผลการศกึษาในส่วนนี้ จึงเป็นประโยชน์ให้กบันักกจิการนิสิต ในการน าขอ้มูลไปใช้
วางแผน ปรบัปรุง หรือพฒันาการจดักจิกรรมตามหลกัสูตรให้มีความน่าสนใจ เช่น ในส่วนของ
กจิกรรมอาสาที่นิสติเขา้ร่วมน้อยนัน้ เป็นกจิกรรมที่มคีวามส าคญั และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม แต่
นิสติอาจมโีอกาสในการเขา้ร่วมน้อย เนื่องจากเป็นกจิกรรมทีท่ าไดย้าก ตอ้งอาศยัทกัษะเฉพาะ  ตอ้ง
ท าผ่านองคก์ร ท าใหไ้ม่สะดวกในการเขา้ร่วม ดงันัน้ นกักจิการนิสติ จงึควรเพิม่กจิกรรมเหล่านี้เขา้
ไวใ้นกจิกรรมตามหลกัสตูร และฝึกทกัษะใหน้ิสติมคีวามสามารถในการท ากจิกรรมดงักล่าว ส าหรบั
ในส่วนของกจิกรรมทีน่ิสติเขา้ร่วมมาก นกักจิการนิสติกค็วรสนบัสนุนใหม้กีจิกรรมเหล่านี้สบืไป  
  1.2 งานวจิยันี้ เป็นจุดเริม่ตน้ทีพ่ยายามท าความเขา้ใจพฤตกิรรมอาสาของวยัรุ่นไทย 
ในแง่ของการน าแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความเชื่อทีเ่ป็นแรงจงูใจใหก้ระท า หรอืความเชื่อต่อตา้น
การกระท าพฤตกิรรมอาสา ซึง่ท าใหเ้หน็ภาพทีช่ดัเจนบางส่วนของการเชื่อมโยงระหวา่งความเชื่อ
กบัการมพีฤตกิรรมอาสา โดยเฉพาะในส่วนของความเชือ่ทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาทีพ่บวา่  
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มคีวามเชื่อดา้นหน้าทีก่ารรวมกลุ่มทางสงัคมเพยีงดา้นเดยีว ทีส่ามารถท านายพฤตกิรรมอาสาได ้ 
ซึง่ผลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ใหก้บันกักจิการนิสติ/ คณะกรรมการชมรมต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ในการทีจ่ะจงูใจใหว้ยัรุ่นเขา้ร่วมท ากจิกรรมอาสา โดยเน้นใหเ้หน็คณุค่าของการท า
พฤตกิรรมอาสาวา่ เป็นการสรา้งมติรภาพใหม่ๆ  ไดพ้บปะเพื่อนเก่า ไดร้บัการยกยอ่งชมเชยจาก
เพื่อน และเมื่อวยัรุ่นไดม้าเขา้ร่วมแลว้ นกักจิการนสิติ/ คณะกรรมการชมรมต่างๆ และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ควรชีใ้หเ้หน็ถงึประโยชน์ของส่วนอื่นๆ เช่น ท าใหเ้กดิการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ผ่าน
ประสบการณ์จรงิ ไดข้ยายเครอืขา่ยทางสงัคมเพื่อความกา้วหน้าของอาชพี ไดช้่วยเหลอืผูอ้ื่นและ
สงัคม มคีวามสุข ความภาคภมูใิจ และเป็นการผ่อนคลายความเครยีดจากปญัหาส่วนตวั เป็นตน้ 
โดยการกระตุน้ใหน้สิติคดิ และสะทอ้นความรูส้กึ ความประทบัใจหลงัจากท ากจิกรรมอาสา รวมถงึ
ความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้จากความร่วมมอืร่วมใจกนัในการชว่ยเหลอืผูอ้ื่น เพื่อใหน้สิติมคีวามเชื่อทีด่ต่ีอ
การท ากจิกรรมอาสา และเหน็ประโยชน์ในมมุมองทีห่ลากหลาย ท าใหเ้กดิพลงัในการท าความดี
ต่อไป 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
  2.1 งานวจิยันี้ พบความเกีย่วขอ้งระหวา่งความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรม
อาสากบัพฤตกิรรมอาสาทีไ่ม่ชดัเจน ทัง้ๆ ทีใ่นงานวจิยัทีผ่่านมาไดศ้กึษาในกลุม่ตวัอยา่งชาวฮ่องกง 
เชือ้สายจนี พบวา่ ความเชื่อทีต่่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา มคีวามสมัพนัธท์างลบกบั
พฤตกิรรมอาสาสมคัรและสามารถท านายพฤตกิรรมอาสาสมคัรได ้ประเดน็นี้จงึเป็นประเดน็ที่
น่าสนใจ ควรน ามาศกึษาเพิม่เตมิทัง้ในกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัและคนไทยกลุ่มอื่น
เพื่อใหไ้ดค้ าตอบทีช่ดัเจนวา่มคีวามแตกต่างดา้นวฒันธรรมในเรื่องนี้หรอืไม่ และเพื่อใหผ้ลชดัเจน 
ควรศกึษาเปรยีบเทยีบอทิธพิลทางวฒันธรรมกบัการท าพฤตกิรรมอาสา และความเชื่อทีเ่ป็น
แรงจงูใจใหก้ระท าหรอืต่อตา้นการกระท าพฤตกิรรมอาสา โดยใชเ้ครื่องมอืวดัชุดทีเ่ทยีบเคยีงกนัได ้ 
  2.2 ในงานวจิยันี้ ความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา ดา้นหน้าทีก่ารสรา้งความ
ผาสุกส่วนตน งานวจิยันี้จะวดัจากการตอบสนองความตอ้งการในลกัษณะอารมณ์ทางบวก และ
ปกป้องตนเองจากอารมณ์ทางลบรวมเขา้ดว้ยกนั แต่งานวจิยัอื่นๆ ทีผ่่านมา จะวดัความเชื่อทัง้ 2 
ดา้นนี้แยกกนั และผลการวจิยัส่วนใหญ่ พบวา่ การตอบสนองอารมณ์ทางบวก เป็นแรงจงูใจหนึ่ง 
ทีผ่ลกัดนัใหท้ าพฤตกิรรมอาสา แต่การปกป้องตนเองจากอารมณ์ทางลบ เป็นแรงจงูใจทีไ่ม่ค่อยมผีล
ผลกัดนัใหบุ้คคลกระท าพฤตกิรรมอาสา ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเสนอแนะใหแ้ยกวดัอารมณ์ทัง้ 2 ขัว้นี้
ออกเป็นตวัแปร 2 ดา้น ในการอธบิายความเกีย่วขอ้งของพฤตกิรรมอาสา  
  2.3 การศกึษาครัง้นี้ เป็นการศกึษากบักลุ่มตวัอยา่งในมหาวทิยาลยัทีม่กีารบงัคบัให้
นิสติท ากจิกรรมตามหลกัสตูร จงึสามารถจบการศกึษาได ้ดงันัน้ ปจัจยันี้อาจเป็นปจัจยัแทรกซอ้นที่
เขา้มามผีลต่องานวจิยั ในการศกึษาครัง้ต่อไป ผูว้จิยั จงึเสนอแนะใหท้ าการเปรยีบเทยีบนสิติ
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นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัทีม่บีงัคบัใหท้ ากจิกรรม กบันิสตินกัศกึษาในมหาวทิยาลยัทีใ่หอ้สิระในการ
เขา้ร่วมกจิกรรม เพื่อดวูา่กฏเกณฑเ์หล่านี้มผีลต่อการท าพฤตกิรรมอาสาจรงิหรอืไม่ 
  2.4 ในการศกึษาครัง้นี้ พบผลวจิยัวา่ ความเชื่อในการท าพฤตกิรรมอาสา เป็น
แรงจงูใจทีส่่งผลใหว้ยัรุ่นท าพฤตกิรรมอาสา ซึง่เป็นไปตามทฤษฎจีติวทิยาสงัคมของอรีคิสนั ใน
การศกึษาครัง้ต่อไป ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะใหศ้กึษาเปรยีบเทยีบความเชื่อเกีย่วกบัการท าพฤตกิรรม
อาสาตามพฒันาการในแต่ละช่วงวยั ไดแ้ก่ วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ และวยัผูส้งูอาย ุเพื่อใหเ้หน็ความเชื่อทีม่ ี
ผลต่อการท ากจิกรรมอาสาของแต่ละช่วงวยั 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

1. รองศาสตราจารย ์งามตา วนินทานนท ์
 สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์ 
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2. รองศาสตราจารย ์ประณต เคา้ฉิม 
 ภาควชิาจติวทิยา คณะมนุษยศาสตร ์
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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คณุภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ตาราง 22  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation)   

     และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา่ของแบบสอบถามการท าพฤตกิรรมอาสา 
 

ขอ้ Corrected Item Total Correlation Alpha if item Deleted 
1 .4500 .8998 
2 .4445 .8995 
3 .4979 .8981 
4 .5597 .8966 
5 .4983 .8982 
6 .4805 .8985 
7 .5256 .8977 
8 .5270 .8975 
9 .5322 .8973 
10 .5744 .8962 
11 .4893 .8984 
12 .5086 .8978 
13 .5249 .8974 
14 .6426 .8947 
15 .6270 .8949 
16 .4321 .9001 
17 .4127 .9006 
18 .4982 .8983 
19 .5704 .8963 
20 .5275 .8974 
21 .5629 .8965 
22 .5696 .8967 

 

ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั  .901 (จ านวน 22 ขอ้) 
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ตาราง 23  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation)    

     และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา่ของแบบสอบถามความเชือ่ทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสาทัง้ฉบบั 
 

ขอ้ Corrected Item Total Correlation Alpha if item Deleted 
1 .6978 .8841 
2 .7033 .8836 
3 .7091 .8830 
4 .7266 .8815 
5 .5553 .8982 
6 .6921 .8846 
7 .7063 .8832 
8 .6839 .8853 
9 .6915 .7978 
10 .7046 .7935 
11 .5827 .8277 
12 .6463 .8101 
13 .6125 .8192 
14 .5789 .7480 
15 .6006 .7416 
16 .5511 .7599 
17 .6514 .7259 
18 .4799 .7775 
19 .5280 .7402 
20 .6258 .6897 
21 .5457 .7385 
22 .6117 .7007 
23 .5707 .8480 
24 .6211 .8410 
25 .6690 .8344 
26 .7252 .8269 
27 .6575 .8362 
28 .5878 .8472 
29 .5744 .8475 
 

ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั  .950 (จ านวน 29 ขอ้) 
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ตาราง 24  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation)   

     และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา่ของแบบสอบถามความเชือ่ทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา ดา้น  

     หน้าทีก่ารท าความเขา้ใจ 
 

ขอ้ Corrected Item Total Correlation Alpha if item Deleted 
1 .6978 .8841 
2 .7033 .8836 
3 .7091 .8830 
4 .7266 .8815 
5 .5553 .8982 
6 .6921 .8846 
7 .7063 .8832 
8 .6839 .8853 

 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั  .898 (จ านวน 8 ขอ้) 

 

ตาราง 25 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation)   

     และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา่ของแบบสอบถามความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา ดา้น  

   หน้าทีก่ารท าประโยชน์ต่อสงัคม 
 

ขอ้ Corrected Item Total Correlation Alpha if item Deleted 
9 .6915 .7978 
10 .7046 .7935 
11 .5827 .8277 
12 .6463 .8101 
13 .6125 .8192 

 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั  .842 (จ านวน 5 ขอ้) 
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ตาราง 26  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation)   

    และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา่ของแบบสอบถามความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา ดา้นการ  

     รวมกลุ่มทางสงัคม 

 

ขอ้ Corrected Item Total Correlation Alpha if item Deleted 
14 .5789 .7480 
15 .6006 .7416 
16 .5511 .7599 
17 .6514 .7259 
18 .4799 .7775 

 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั  .790 (จ านวน 5 ขอ้) 

 

ตาราง 27  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation)  

    และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา่ของแบบสอบถามความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา ดา้นการ 

 วางแผนอนาคต 

 

ขอ้ Corrected Item Total Correlation Alpha if item Deleted 
14 .5789 .7480 
15 .6006 .7416 
16 .5511 .7599 
17 .6514 .7259 
18 .4799 .7775 

 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั  .771 (จ านวน 4 ขอ้) 
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ตาราง 28  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation)   

    และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา่ของแบบสอบถามความเชื่อทีจ่งูใจใหก้ระท าพฤตกิรรมอาสา ดา้น 

 หน้าทีก่ารสรา้งความผาสุกส่วนตน 
 

ขอ้ Corrected Item Total Correlation Alpha if item Deleted 
14 .5789 .7480 
15 .6006 .7416 
16 .5511 .7599 
17 .6514 .7259 
18 .4799 .7775 

 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั .859 (จ านวน 7 ขอ้) 
 

ตาราง 29  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation)   

    และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา่ของแบบสอบถามความเชื่อทีต่่อตา้นกระท าพฤตกิรรมอาสาทัง้ฉบบั 
 

ขอ้ Corrected Item Total Correlation Alpha if item Deleted 

1 .4727 .9319 
2 .7920 .9091 
3 .7959 .9087 
4 .8068 .9078 
5 .7372 .9123 
6 .8204 .9075 
7 .7679 .9103 
8 .6360 .9193 
9 .7335 .9126 
10 .7935 .9074 
11 .7485 .9133 
12 .7569 .9124 
13 .7766 .9096 
14  .8143 .9047 
15 .7899 .9078 

 

ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั  .951 (จ านวน 15 ขอ้) 
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ตาราง 30  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation)   

    และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา่ของแบบสอบถามความเชื่อทีต่่อตา้นกระท าพฤตกิรรมอาสา ดา้นอคต ิ

 ดา้นแนวคดิเกีย่วกบัการกระท าพฤตกิรรมอาสา 

 

ขอ้ Corrected Item Total Correlation Alpha if item Deleted 
1 .4727 .9319 
2 .7920 .9091 
3 .7959 .9087 
4 .8068 .9078 
5 .7372 .9123 
6 .8204 .9075 
7 .7679 .9103 
8 .6360 .9193 
9 .7335 .9126 

 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั .922 (จ านวน 9 ขอ้) 

 

ตาราง 31  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item total correlation)    

    และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา่ของแบบสอบถามความเชื่อทีต่่อตา้นกระท าพฤตกิรรมอาสา ดา้นอคต ิ 

    ในการใชพ้ฤตกิรรมอาสาเป็นเครื่องมอื  

 

ขอ้ Corrected Item Total Correlation Alpha if item Deleted 
10 .7935 .9074 
11 .7485 .9133 
12 .7569 .9124 
13 .7766 .9096 
14  .8143 .9047 
15 .7899 .9078 
 

ค่าความเชื่อมัน่รายดา้นเท่ากบั  .923 (จ านวน 6 ขอ้) 
 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

ค าช้ีแจงทัว่ไป 

 

 

1. แบบสอบถามชุดนี้มจีุดมุง่หมายเพื่อการศกึษาเท่านัน้ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ  
คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. ขอใหน้ิสติพิจารณาข้อความแต่ละข้อและท าแบบสอบถามด้วยความจริงใจ เพื่อ
ความสมบรูณ์ของขอ้มลูในการวจิยัต่อไป 

3. ในแบบสอบถามนี้ “การท ากิจกรรมอาสา” จะมีความหมายเดียวกบั “การท างาน
อาสาสมคัร”  

4. ผู้วิจยัเช่ือว่าความร่วมมือของนิสิตในคร ัง้น้ีจะเป็นประโยชน์ในการขยายองค์
ความรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นสาเหตขุองการท าพฤติกรรมอาสา ซ่ึงสามารถน ามา
เป็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมอาสาในนิสิตได้อย่างเหมาะสม 

5. แบบสอบถามชุดนี้ มที ัง้หมด 6 หน้า โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน โปรดตอบค าถามให้
ครบทุกข้อ หากนิสิตตอบไม่ครบทุกข้อ จะท าให้แบบสอบถามน้ีไม่สามารถ
วิเคราะหผ์ลการวิจยัได้ 
 
          ขอขอบคุณนิสติทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่าและใหค้วามร่วมมอืใน
การตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

                                                  นางสาวกนกพร สุทธสิณัหกุล 
                                                 นิสติปรญิญาโทสาขาจติวทิยาพฒันาการ  

                                               คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตอนท่ี 1 ข้อมลูพื้นฐานของนิสิต 

 

ค ำช้ีแจง  ค าถามตอนนี้เป็นแบบเตมิค าและท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ ทีต่รงกบัความเป็นจรงิ

ของนิสติ  

 

1. เพศ      ชาย 

         หญงิ 

 

   2. ระดบัชัน้ทีศ่กึษา      ชัน้ปีที ่1  

          ชัน้ปีที ่2 

          ชัน้ปีที ่3 

          ชัน้ปีที ่4 

 

3. คณะ   …………………………………….  สาขาวชิา …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มตี่อดา้นหลงันะคะ  
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการท ากิจกรรมอาสา 

ค ำช้ีแจง  ใหน้สิติพจิารณาวา่ นิสติเคยเขา้ร่วมกิจกรรมอาสาต่างๆในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา

หรอืไม่ มากน้อยเพยีงใด โดยท าเครื่องหมาย √ ในช่องทีต่รงกบัการปฏบิตัติามสภาพ

ความเป็นจรงิของนิสติมากทีสุ่ด 

 กิจกรรมอาสาในท่ีน้ี หมายถึง การเขา้ร่วมท ากจิกรรมต่างๆทีมุ่่งประโยชน์ต่อผู้อืน่

และสงัคม ดว้ยความสมคัรใจ ไม่หวงัผลตอบแทนในรปูสนิจา้งรางวลัเป็นส าคญั มี

กำรวำงแผนทีจ่ะอาสาช่วยเหลอื ตอ้งไม่เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในวชิาใดๆ และเป็น

กำรท ำกิจกรรมทีไ่ม่ซ ้ำซ้อนกบั 8 กิจกรรม ทีม่หำวิทยำลยัได้ก ำหนดไว้ตำม

หลกัสตูร 

 

ข้อ

ท่ี 

กิจกรรมอาสาท่ีเข้าร่วม 

ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา 
ไม่เคย
ท า 

เคยท า 

1ครัง้ 2 คร ัง้ 
มากกว่า  

2 คร ัง้ 
1  อาสาตวิหนงัสอืใหรุ้่นน้อง     

2 อาสารบับรจิาคเงนิ สิง่ของเพื่อน าไปมอบใหแ้ก่ผู้
ทีต่อ้งการความช่วยเหลอื เช่น เดก็ดอ้ยโอกาส 
โรงเรยีนทีข่าดแคลน ผูป้ระสบภยัพบิตั ิเป็นตน้ 

    

3   อาสาช่วยจดัชุดเครื่องอุปโภค บรโิภคเพื่อ

ช่วยเหลอืผูท้ ีข่าดแคลน หรอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิ

    

4 อาสาสอนหนงัสอืเดก็ดอ้ยโอกาส เช่น เดก็เร่ร่อน 
เดก็ในชุมชนแออดั ฯลฯ 

    

5 อาสาสอนหนงัสอืคนพกิาร เชน่ พกิารทางสายตา 
พกิารทางสมอง หรอืพกิารทางจติใจ ฯลฯ 

    

6 อาสาผลติสื่อการเรยีนรูใ้หแ้ก่คนพกิาร หรอื
ผูด้อ้ยโอกาส 

    

7 อาสาสอนทกัษะดา้นอาชพีใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส 
หรอืคนพกิาร 

    

8 อาสาสอนทกัษะเกีย่วกบัการเรยีนการสอนและ
ความเป็นครใูหแ้ก่ผูท้ าหน้าทีส่อนหนงัสอืใน
ทอ้งถิน่ 
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ข้อ

ท่ี 

กิจกรรมอาสาท่ีเข้าร่วม 

ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา 
ไม่เคย
ท า 

เคยท า 

1ครัง้ 2 คร ัง้ 
มากกว่า  

2 คร ัง้ 
9 อาสาจดัค่ายแนะแนวการศกึษาต่อในสาขาวชิาที่

เรยีนใหแ้ก่นกัเรยีน 
    

10 อาสาใหค้วามรู/้ปลกูฝงัจติส านึกดา้นการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน 

    

11 จดัท าสื่อประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรูแ้ก่
ประชาชนทัว่ไป เช่น ป้ายรณรงคง์ดสบูบุหรี ่การ
ใชถุ้งยางอนามยั ใหค้ าปรกึษาดา้นสุขภาพ เป็น
ตน้ 

    

12 อาสาฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝ ัง่ 
 

    

13 อาสาปลกูปา่ 
 

    

14 อาสาปลกูสรา้งสิง่ปลกูสรา้งต่างๆ เช่น หอ้งสมุด 
สนามเดก็เล่น เป็นตน้ 

    

15 อาสาซ่อมแซมสิง่ปลกูสรา้งหรอืวสัดุเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น ทาสอีาคารเรยีน เป็นตน้ 

    

16 อาสาจดักจิกรรมทางศาสนาเนื่องในวนัส าคญั
ต่างๆ  เช่น กจิกรรมตกับาตร ช่วยจดัค่ายปฏบิตัิ
ธรรม  

    

17 อาสาช่วยเหลอืงานในวดั เชน่ ช่วยงานโรงครวั 
กวาดลานวดั ท าความสะอาดหอ้งน ้า เป็นตน้ 

    

18 อาสาท าความสะอาดสถานทีส่าธารณะต่างๆ เชน่ 
ชุมชน มหาวทิยาลยั แม่น ้า ชายหาด สถาน
สงเคราะห ์เป็นตน้ 

    

19 อาสาท ากจิกรรมเพื่อผูส้งูอายใุนสถานสงเคราะห ์
เช่น จดักจิกรรมนนัทนาการ เลีย้งอาหาร ฯลฯ 

    

20 อาสาช่วยเหลอืคนพกิารในการท ากจิกรรมกลุ่ม 
หรอื การเขา้ค่าย 
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ข้อ

ท่ี 

กิจกรรมอาสาท่ีเข้าร่วม 

ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา 
ไม่เคย
ท า 

เคยท า 

1ครัง้ 2 คร ัง้ 
มากกว่า  

2 คร ัง้ 
21 อาสาดแูลเดก็ในสถานสงเคราะห ์เช่น อาสาเป็น 

พีเ่ลีย้งจดักจิกรรมต่างๆใหแ้ก่เดก็ 
 

   

22 อาสาดแูลผูป้ว่ยในโรงพยาบาล เช่น จดักจิกรรม
ใหก้บัผูป้ว่ยเดก็ ดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย เป็นตน้ 
 

 
   

23 กจิกรรมอื่นๆ ทีน่สิติเขา้ร่วมนอกเหนือจากทีร่ะบุ
ไวข้า้งตน้ และระบุจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมใน
ระยะเวลา 1 ปี 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชว่ยท าต่ออกีหน่อยนะ^^ แบบสอบถาม

จะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ก็

ต่อเมือ่น้องๆ ตอบครบทุกขอ้นะคะ 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเหน็ท่ีมีต่อการท ากิจกรรมอาสา 

ค ำช้ีแจง  ใหน้สิติพจิารณาขอ้ความต่อไปนี้ ซึง่เป็นความเชื่อและความรูส้กึเกีย่วกบัการท า

กจิกรรมอาสา แลว้ท าเครื่องหมาย √  ลงในช่องทีต่รงกบัความเป็นจริงของนิสติมาก

ทีสุ่ดเพยีงช่องเดยีวในแต่ละขอ้  

ข้อ
ท่ี 

ข้อความ 
ไม่
จริง
ท่ีสดุ 

ไม่
จริง 

ค่อน 
ข้างไม่
จริง 

ค่อน 
ข้าง
จริง 

จริง จริง
ท่ีสดุ 

1. ฉนัเชื่อวา่ การท ากจิกรรมอาสาเปิดโอกาสให้

ฉนัเหน็สิง่ต่างๆ ในมุมมองทีห่ลากหลายมาก

ยิง่ขึน้  

      

2. ฉนัเชื่อวา่ การท ากจิกรรมอาสาท าใหฉ้นั

คน้พบศกัยภาพของตนเอง  

      

3. ฉนัเชื่อวา่ การท ากจิกรรมอาสาท าใหฉ้นัได้

เรยีนรูแ้ละเขา้ใจปญัหาทางสงัคมมากขึน้ 

      

4. ฉนัเชื่อวา่ การท ากจิกรรมอาสาท าใหฉ้นัไดน้ า
ทกัษะส่วนตวัมาใชใ้นการช่วยเหลอืผูอ้ื่น   

      

5. ฉนัเชื่อวา่ การท ากจิกรรมอาสาท าใหฉ้นั

มองเหน็เป้าหมายในชวีติของตวัเอง 

      

6. ฉนัเชื่อวา่ การท ากจิกรรมอาสา ท าใหฉ้นัได้

พฒันาทกัษะทางสงัคม เช่น การมปีฏสิมัพนัธ์

กบัผูอ้ื่นมากขึน้  เพิม่ความกลา้แสดงออก ฯลฯ 

      

7. ฉนัเชื่อวา่ การท ากจิกรรมอาสาท าใหฉ้นัได้
เรยีนรูท้ ีจ่ะเป็นผูใ้หแ้ละผูร้บัในเวลาเดยีวกนั 

      

8. ฉนัเชื่อวา่ การท ากจิกรรมอาสาท าใหเ้ราได้
เรยีนรูโ้ลกกวา้งและเขา้ใจความเป็นจรงิของ
ชวีติ 

      

9. ฉนัรูส้กึห่วงใยคนทีด่อ้ยโอกาสกวา่ฉนั 

 

      

10. การช่วยเหลอืผูอ้ื่นเป็นเรื่องส าคญัมากส าหรบั

ฉนั 
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ข้อ
ท่ี 

ข้อความ 
ไม่
จริง
ท่ีสดุ 

ไม่
จริง 

ค่อน 
ข้างไม่
จริง 

ค่อน 
ข้าง
จริง 

จริง จริง
ท่ีสดุ 

11. ฉนัคดิวา่คนไทยทุกคนควรใหค้วามส าคญักบั

การเขา้ร่วมงานอาสาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 

      

12. ฉนัเชื่อวา่เราควรช่วยเหลอืผูอ้ื่น โดยไม่ตอ้งรอ

ใหผู้ท้ ีเ่ดอืดรอ้นมารอ้งขอความช่วยเหลอืก่อน 

      

13. ฉนัพรอ้มทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืในการท า
กจิกรรมอาสาเพื่อส่วนรวม 

      

14. ฉนัเชื่อวา่ การท ากจิกรรมอาสา ท าใหฉ้นัไดม้ี

โอกาสพบปะ/สงัสรรคก์บัเพื่อนเก่า 

      

15. ฉนัเชื่อวา่ การท ากจิกรรมอาสาท าใหฉ้นัมี

โอกาสไดรู้จ้กั/สงัสรรคก์บัเพื่อนใหม ่

      

16. ฉนัเชื่อวา่ การเขา้ร่วมกจิกรรมอาสา จะท าให้

ฉนัไดร้บัการยกยอ่งชมเชยจากเพื่อนหรอืคน

รูจ้กั 

      

17. ฉนัเชื่อวา่ การท ากจิกรรมอาสาท าใหค้นใน
ครอบครวัและคนรอบขา้งมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอ
ฉนั 

      

18. ฉนัเชื่อวา่ กจิกรรมอาสาท าใหฉ้นัและเพื่อน 
ร่วมกนัท าในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ 

      

19. ฉนัเชื่อวา่ การท ากจิกรรมอาสาท าใหฉ้นัมี
เครอืขา่ยใหม่ๆ ทีส่ามารถช่วยเหลอืดา้นการ
เรยีนในปจัจุบนัหรอือาชพีในอนาคต 

      

20. ฉนัเชื่อวา่ การท ากจิกรรมอาสา ช่วยเปิดโลก
กวา้งและท าใหฉ้นัเหน็ทางเลอืกของอาชพีมาก
ขึน้  

      

21. ฉนัเชื่อวา่ การมปีระสบการณ์ในการท า

กจิกรรมอาสาท าใหป้ระวตัสิ่วนตวัของฉนัดดูี

ขึน้ 

      



143 

 

ข้อ
ท่ี 

ข้อความ 
ไม่
จริง
ท่ีสดุ 

ไม่
จริง 

ค่อน 
ข้างไม่
จริง 

ค่อน 
ข้าง
จริง 

จริง จริง
ท่ีสดุ 

22. ฉนัคดิวา่ทกัษะต่างๆ ทีพ่ฒันาจากการท า

กจิกรรมอาสา สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บั

อาชพีในอนาคตได ้

      

23. ฉนัเชื่อวา่ การท างานอาสาสมคัร ท าใหฉ้นัรูส้กึ

เหงาน้อยลง 

      

24. ฉนัเชื่อวา่ การท างานอาสาสมคัรเป็นวธิทีีด่ใีน

การผ่อนคลายจากปญัหาของตวัเอง   

      

25. ฉนัเชื่อวา่ การท าอาสาสมคัรท าใหฉ้นัรูส้กึวา่

ตวัเองมคีวามส าคญัมากขึน้ 

      

26. ฉนัเชื่อวา่ การท ากจิกรรมอาสาสมคัรท าใหฉ้นั
เหน็คุณค่าในตนเองมากขึน้ 

      

27. ฉนัเชื่อวา่ การไดม้โีอกาสช่วยเหลอืผูอ้ื่น ช่วย
เตมิเตม็ความสุขใหก้บัชวีติฉนั 

      

28. ฉนัเชื่อวา่ ตนเองจะรูส้กึผดิ หากไมไ่ดอ้าสา

ช่วยเหลอืผูท้ ีเ่ดอืดรอ้น 

      

29. ฉนัเชื่อวา่ การท างานอาสาสมคัร ท าให้ฉนัมี
ก าลงัใจในการต่อสูก้บัอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในชวีติ 

      

30. ฉนัเชื่อวา่ ผูท้ ีม่ปีญัหาส่วนตวัเท่านัน้ทีอ่ยากจะ
เป็นอาสาสมคัร 

      

31. ฉนัไม่เหน็ประโยชน์ใดๆ จากการท ากจิกรรม
อาสา 

 
     

32. ฉนัเชื่อวา่ การท ากจิกรรมอาสาจะท าใหฉ้นั
สญูเสยีเงนิ/เวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

      

33. คนทีเ่ขา้ร่วมอาสาคอืคนทีโ่ดนคนอื่นหลอกใช ้       

34. การท ากจิกรรมอาสาเป็นวธิกีารหนึ่ง ทีม่กัใช้
เพื่อลงโทษคนท าผดิ 

      

35. แทจ้รงิแลว้ ผูอ้าสาสมคัรกค็อืแรงงานราคาถูก       
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ข้อ
ท่ี 

ข้อความ 
ไม่
จริง
ท่ีสดุ 

ไม่
จริง 

ค่อน 
ข้างไม่
จริง 

ค่อน 
ข้าง
จริง 

จริง จริง
ท่ีสดุ 

36. การท างานอาสาสมคัร เป็นงานทีไ่ดร้บั
ผลตอบแทนไม่คุม้ค่า 

      

37. ฉนัคดิวา่การท ากจิกรรมอาสาเป็นการกระท าที่
ไรค้วามหมายเมื่อผูร้บัไม่เหน็คุณค่าในสิง่ที่
ไดร้บั 

      

38. การอาสาช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส เป็นการสอน
คนเหล่านี้ใหไ้ม่เรยีนรูท้ ีจ่ะพึง่พาตนเอง 

      

39. โดยทัว่ไป อาสาสมคัรมกัท ากจิกรรมอาสาเพื่อ

หวงัผลประโยชน์ส่วนตน 

      

40. ฉนัเชื่อวา่ ผูท้ ีเ่ป็นอาสาสมคัรไมไ่ดห้วงัทีจ่ะ

ช่วยเหลอืผูอ้ื่นอยา่งแทจ้รงิ 

      

41. ฉนัเชื่อวา่ การเขา้ร่วมกจิกรรมอาสา จะท าให้

ฉนัเสยีเวลาในการทบทวนต าราเรยีน 

      

42. ฉนัคดิวา่ นิสติท ากจิกรรมอาสาเพยีงเพื่อเกบ็
เป็นแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง 

      

43. ฉนัเชื่อวา่ การท ากจิกรรมอาสา ท าใหเ้สยี
สุขภาพเนื่องจากตอ้งท างานหนกั แต่มเีวลา
พกัผ่อนน้อย 

      

44. ฉนัเชื่อวา่การท ากจิกรรมอาสาจะบัน่ทอนเวลา
ทีเ่ป็นส่วนตวัของฉนัลงไปมาก  

      

ขอขอบคณุนิสติทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคีา่ในการตอบ

แบบสอบถาม  
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ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูเพ่ิมเติม 
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ตาราง 32  รอ้ยละ และจ านวนของการท าพฤตกิรรมอาสา จ าแนกตามเพศ  (n = 432)  
      

          

การท ากิจกรรมอาสา 

เพศชาย  (n=216) เพศหญิง  (n=216) 
 

ไม่เคยท า เคยท า ไม่เคยท า เคยท า 
 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
      กิจกรรมเกีย่วกบักำรศึกษำ 
 1. อาสาตวิหนงัสอืใหรุ้่นน้อง 81 37.5 135 62.5 89 41.2 127 58.8 
 2. อาสาสอนหนงัสอืเดก็ดอ้ยโอกาส เช่น  เดก็เร่ร่อน  130 60.2 86 39.8 129 59.7 87 40.3 
 เดก็ในชุมชนแออดั ฯลฯ 

         3. อาสาสอนหนงัสอืคนพกิาร เชน่  พกิารทางสายตา  159 73.6 57 26.4 168 77.8 48 22.2 
 พกิารทางสมอง หรอืพกิารทางจติใจ 

         4. อาสาผลติสื่อการเรยีนรูใ้หแ้ก่คนพกิาร หรอื
ผูด้อ้ยโอกาส 

136 63 80 37 149 69 67 31 

 5. อาสาสอนทกัษะดา้นอาชพีใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส หรอื 168 77.8 48 22.2 171 79.2 45 20.8 
 คนพกิาร         
 6. อาสาสอนทกัษะเกีย่วกบัการเรยีนการสอนและความ 154 71.3 62 28.7 157 72.7 59 27.3 
 เป็นครใูหแ้ก่ผูท้ าหน้าทีส่อนหนงัสอืในทอ้งถิน่                 
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ตาราง 32 (ต่อ)  
       

 

      

การท ากิจกรรมอาสา 

เพศชาย (n=216) เพศหญิง (n=216) 

ไม่เคยท า เคยท า ไม่เคยท า เคยท า 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

7. อาสาจดัค่ายแนะแนวการศกึษาต่อในสาขาวชิา 94 43.5 122 56.5 109 50.5 107 49.5 

ทีเ่รยีนใหแ้ก่นกัเรยีน 
         
             กิจกรรมเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม 

8.อาสาใหค้วามรู/้ปลกูฝงัจติส านึกดา้นการอนุรกัษ ์ 90 41.7 126 58.3 73 33.8 143 66.2 

สิง่แวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน 
        9.อาสาฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝ ัง่ 106 49.1 110 50.9 105 48.6 111 51.4 

10.อาสาปลกูปา่ 68 31.5 148 68.5 69 31.9 147 68.1 

11. อาสาท าความสะอาดสถานทีส่าธารณะต่างๆ เช่น 63 29.2 153 70.8 55 25.5 161 74.5 

ชุมชน มหาวทิยาลยั แม่น ้า ชายหาด สถานสงเคราะห ์
     

 

 

 

เป็นตน้ 
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ตาราง 32 (ต่อ) 
       

 

      

การท ากิจกรรมอาสา 

เพศชาย (n=216) เพศหญิง (n=216) 

ไม่เคยท า เคยท า ไม่เคยท า เคยท า 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

              กิจกรรมเกีย่วกบัโรงพยำบำลหรือสขุภำพอืน่ๆ         

12. จดัท าสื่อประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน 82 38 134 62 81 37.5 135 62.5 

ทัว่ไป เช่น ป้ายรณรงคง์ดสบูบุหรี ่การใชถุ้งยาง         

อนามยั ใหค้ าปรกึษาดา้นสุขภาพ         

13. อาสาดแูลผูป้ว่ยในโรงพยาบาล เช่น จดักจิกรรม 154 71.3 62 28.7 151 69.9 65 30.1 

ใหก้บัผูป้ว่ยเดก็ ดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย เป็นตน้ 
                 

     กิจกรรมเกีย่วกบัสงัคม หรือบริกำรชุมชน 
        14. อาสารบับรจิาคเงนิ สิง่ของเพื่อน าไปมอบใหแ้ก่ผู ้ 51 23.6 165 76.4 51 23.6 165 76.4 

ทีต่อ้งการความช่วยเหลอื เช่น เดก็ดอ้ยโอกาส  
        โรงเรยีนทีข่าดแคลน 
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ตาราง 32 (ต่อ) 
       

 

      

การท ากิจกรรมอาสา 

เพศชาย (n=216) เพศหญิง (n=216) 

ไม่เคยท า เคยท า ไม่เคยท า เคยท า 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

15. อาสาช่วยจดัชุดเครื่องอุปโภค บรโิภคเพื่อ  78 36.1 138 63.9 62 28.7 154 71.3 

ช่วยเหลอืผูท้ ีข่าดแคลน หรอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิ
        

16. อาสาปลกูสรา้งสิง่ปลกูสรา้งต่างๆ เช่น หอ้งสมุด  122 56.5 94 43.5 115 53.2 101 46.8 

สนามเดก็เล่น เป็นตน้ 
        

17.อาสาซ่อมแซมสิง่ปลกูสรา้งหรอืวสัดุเครื่องใชต่้างๆ  107 49.5 103 50.5 90 41.7 126 58.3 

เช่น ทาสอีาคารเรยีนเป็นตน้ 
        

18. อาสาท ากจิกรรมเพื่อผูส้งูอายใุนสถานสงเคราะห ์ 117 54.2 99 45.8 93 43.1 123 56.9 

เช่น จดักจิกรรมนนัทนาการ เลีย้งอาหาร เป็นตน้ 
        

19. อาสาช่วยเหลอืคนพกิารในการท ากจิกรรมกลุ่ม  147 68.1 69 31.9 139 64.4 77 35.6 

หรอื การเขา้ค่าย                 
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ตาราง 32 (ต่อ) 
       

 

      

การท ากิจกรรมอาสา 

เพศชาย (n=216) เพศหญิง (n=216) 

เคยท า ไม่เคยท า เคยท า ไม่เคยท า 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

20.อาสาดแูลเดก็ในสถานสงเคราะห ์เช่น อาสาเป็นพี ่ 117 54.2 99 45.8 107 49.5 109 50.5 

เลีย้งจดักจิกรรมต่างๆใหแ้ก่เดก็ เป็นตน้ 

              กิจกรรมเกีย่วกบัศำสนำ 
        21.อาสาจดักจิกรรมทางศาสนาเนื่องในวนัส าคญัต่างๆ  72 33.3 144 66.7 62 28.7 154 71.3 

 เช่น กจิกรรมตกับาตร ช่วยจดัค่ายปฏบิตัธิรรม 

22.อาสาช่วยเหลอืงานในวดั เช่น ช่วยงานโรงครวั  74 34.3 142 65.7 56 25.9 160 74.1 

กวาดลานวดั ท าความสะอาดหอ้งน ้า  
        รวม 5 2.3 211 97.7 7 3.2 209 96.8 

 

 

 

150 



151 

 

 ตาราง 32 พบวา่ นิสติเพศชายเขา้ร่วมกจิกรรมอาสา รอ้ยละ 97.7 และนิสติเพศหญงิเขา้

ร่วมกจิกรรมอาสา รอ้ยละ 96.8 โดยกจิกรรมอาสาทีน่สิติเพศชายเขา้ร่วมมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่  

  1) การเขา้ร่วมอาสารบับรจิาคเงนิ สิง่ของเพื่อน าไปมอบใหแ้ก่ผูท้ ีต่อ้งการความ

ช่วยเหลอื เช่น เดก็ดอ้ยโอกาส โรงเรยีนทีข่าดแคลน ผูป้ระสบภยัพบิตั ิเป็นตน้ (รอ้ยละ 76.4)  

  2) การเขา้ร่วมอาสาท าความสะอาดสถานทีส่าธารณะต่างๆ เช่น ชมุชน มหาวทิยาลยั 

แม่น ้า ชายหาด สถานสงเคราะห ์เป็นตน้ (รอ้ยละ 70.8)  

  3) อาสาปลกูปา่ (รอ้ยละ 68.5) 

 กจิกรรมอาสาทีน่สิติเพศหญงิเขา้ร่วมมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  

  1) อาสารบับรจิาคเงนิ สิง่ของเพื่อน าไปมอบใหแ้ก่ผูท้ ีต่อ้งการความช่วยเหลอื เช่น 

เดก็ดอ้ยโอกาส โรงเรยีนทีข่าดแคลน ผูป้ระสบภยัพบิตั ิเป็นตน้ (รอ้ยละ 76.4)  

  2) เขา้ร่วมอาสาท าความสะอาดสถานทีส่าธารณะต่างๆ เช่น ชุมชน มหาวทิยาลยั 

แม่น ้า ชายหาด สถานสงเคราะห ์เป็นตน้ (รอ้ยละ 74.5)  

  3) อาสาช่วยเหลอืงานในวดั เช่น ช่วยงานโรงครวั กวาดลานวดั ท าความสะอาด

หอ้งน ้า (รอ้ยละ 74.1)   
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ตาราง 33  รอ้ยละและจ านวนของการท าพฤตกิรรมอาสา จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา 

การท ากจิกรรมอาสา 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์(n=144) 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
(n=144) 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ี(n=144) 

ไม่เคยท า เคยท า ไม่เคยท า เคยท า ไม่เคยท า เคยท า 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

     กิจกรรมเก่ียวกบัการศึกษา 
 
1. อาสาตวิหนงัสอืใหรุ้่นน้อง 
 

55 38.2 89 61.8 56 38.9 88 61.1 59 41.0 85 59.0 

2. อาสาสอนหนงัสอืเดก็ดอ้ยโอกาส เช่น 
เดก็เร่ร่อน เดก็ในชุมชนแออดั ฯลฯ 

82 56.9 62 43.1 75 52.1 69 47.9 102 70.8 42 29.2 

3. อาสาสอนหนงัสอืคนพกิาร เชน่ พกิาร
ทางสายตา พกิารทางสมอง หรอืพกิารทาง
จติใจ  

110 76.4 34 23.6 101 70.1 43 29.9 116 80.6 28 19.4 

4. อาสาผลติสื่อการเรยีนรูใ้หแ้ก่คนพกิาร 
หรอืผูด้อ้ยโอกาส 
 

91 63.2 53 36.8 86 59.7 58 40.3 108 75.0 36 25.0 

5. อาสาสอนทกัษะดา้นอาชพีใหแ้ก่
ผูด้อ้ยโอกาส หรอืคนพกิาร 

115 79.9 29 20.1 109 75.7 35 24.3 115 79.9 29 20.1 
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ตาราง 33 (ต่อ) 
 

   

การท ากจิกรรมอาสา 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์(n=144) 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
(n=144) 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ี(n=144) 

ไม่เคยท า เคยท า ไม่เคยท า เคยท า ไม่เคยท า เคยท า 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

6. อาสาสอนทกัษะเกีย่วกบัการเรยีนการ
สอนและความเป็นครใูหแ้ก่ผูท้ าหน้าทีส่อน
หนงัสอืในทอ้งถิน่ 

108 75.0 36 25.0 99 68.8 45 31.2 104 72.2 40 27.8 

7. อาสาจดัค่ายแนะแนวการศกึษาต่อใน
สาขาวชิาทีเ่รยีนใหแ้ก่นกัเรยีน 

64 44.4 80 55.6 67 46.5 77 53.5 72 50.0 72 50.0 

     กิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 
 8. อาสาใหค้วามรู/้ปลกูฝงัจติส านึกดา้น
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและการประหยดั
พลงังาน 
 
  

44 30.6 100 69.4 49 34.0 95 66.0 70 48.6 74 51.4 

9. อาสาฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝ ัง่ 65 45.1 79 54.9 74 51.4 70 48.6 72 50.0 72 50.0 

10. อาสาปลกูปา่ 44 30.6 100 69.4 44 30.6 100 69.4 49 34.0 95 66.0 

11. อาสาท าความสะอาดสถานทีส่าธารณะ
ต่างๆ เช่น ชุมชน มหาวทิยาลยั แม่น ้า 
ชายหาด สถานสงเคราะห ์เป็นตน้ 
 
 

35 24.3 109 75.7 33 22.9 111 77.1 50 34.7 94 65.3 
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ตาราง 33 (ต่อ)    

การท ากจิกรรมอาสา 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์(n=144) 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
(n=144) 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ี(n=144) 

ไม่เคยท า เคยท า ไม่เคยท า เคยท า ไม่เคยท า เคยท า 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

     กิจกรรมเก่ียวกบัโรงพยาบาลหรือสขุภาพอ่ืนๆ 

12.จดัท าสื่อประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรู้
แก่ประชาชนทัว่ไป เช่น ป้ายรณรงคง์ดสบู
บุหรี ่การใชถุ้งยางอนามยั ใหค้ าปรกึษา
ดา้นสุขภาพ 

44 30.6 100 69.4 46 31.9 98 68.1 73 50.7 71 49.3 

13.อาสาดแูลผูป้ว่ยในโรงพยาบาล เช่น จดั
กจิกรรมใหก้บัผูป้ว่ยเดก็ ดแูลผูป้ว่ยระยะ
สุดทา้ย เป็นตน้ 

100 69.4 44 30.6 89 61.8 55 38.2 116 80.6 28 19.4 

     กิจกรรมเก่ียวกบัสงัคม หรือบริการชุมชน 
14.อาสารบับรจิาคเงนิ สิง่ของเพื่อน าไป
มอบใหแ้ก่ผูท้ ีต่อ้งการความช่วยเหลอื เช่น 
เดก็ดอ้ยโอกาส โรงเรยีนทีข่าดแคลน 
ผูป้ระสบภยัพบิตั ิเป็นตน้ 

25 17.4 119 82.6 36 25.0 108 75.0 41 28.5 103 71.5 

15.อาสาช่วยจดัชุดเครื่องอุปโภค บรโิภค
เพื่อ ช่วยเหลอืผูท้ ีข่าดแคลน  

36 25.0 108 75.0 47 32.6 97 67.4 57 39.6 87 60.4 
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ตาราง 33 (ต่อ) 
 

   

การท ากจิกรรมอาสา 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์(n=144) 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
(n=144) 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ี(n=144) 

ไม่เคยท า เคยท า ไม่เคยท า เคยท า ไม่เคยท า เคยท า 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

16.อาสาปลกูสรา้งสิง่ปลกูสรา้งต่างๆ เช่น 
หอ้งสมุด สนามเดก็เลน่ เป็นตน้ 

70 48.6 74 51.4 75 52.1 69 47.9 92 63.9 52 36.1 

17.อาสาซ่อมแซมสิง่ปลกูสรา้งหรอืวสัดุ
เครื่องใชต่้างๆ เช่น ทาสอีาคารเรยีน เป็น
ตน้ 

56 38.9 88 61.1 62 43.1 82 56.9 79 54.9 65 45.1 

18.อาสาท ากจิกรรมเพื่อผูส้งูอายใุนสถาน
สงเคราะห ์เช่น จดักจิกรรมนนัทนาการ 
เลีย้งอาหาร เป็นตน้ 

69 47.9 75 52.1 63 43.8 81 56.2 78 54.2 66 45.8 

19.อาสาช่วยเหลอืคนพกิารในการท า
กจิกรรมกลุ่ม หรอื การเขา้ค่าย 

95 66.0 49 34.0 91 63.2 53 36.8 100 69.4 44 30.6 

20.อาสาดแูลเดก็ในสถานสงเคราะห ์เช่น 
อาสาเป็นพีเ่ลีย้งจดักจิกรรมต่างๆใหแ้ก่
เดก็ เป็นตน้ 

63 43.8 81 56.2 75 52.1 69 47.9 86 59.7 58 40.3 

             155 



156 

 

ตาราง 33 (ต่อ)             

การท ากจิกรรมอาสา 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์(n=144) 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
(n=144) 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ี(n=144) 

ไม่เคยท า เคยท า ไม่เคยท า เคยท า ไม่เคยท า เคยท า 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

     กิจกรรมเก่ียวกบัศาสนา 
21. อาสาจดักจิกรรมทางศาสนาเนื่องใน
วนัส าคญัต่างๆ  เช่น กจิกรรมตกับาตร 
ช่วยจดัค่ายปฏบิตัธิรรม 

43 29.9 101 70.1 41 28.5 103 71.5 50 34.7 94 65.3 

22. อาสาช่วยเหลอืงานในวดั เช่น 
ช่วยงานโรงครวั กวาดลานวดั ท าความ
สะอาดหอ้งน ้า  

36 25.0 108 75.0 48 33.3 96 66.7 46 31.9 98 68.1 

รวม 1 .7 143 99.3 6 4.2 138 95.8 7 4.9 137 95.1 
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 จากตาราง 33 พบวา่ นิสติทีศ่กึษาในกลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์มกีารเขา้

ร่วมกจิกรรมอาสา รอ้ยละ 99.3 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ เขา้ร่วมกจิกรรมอาสา รอ้ยละ 

97.2 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีเขา้ร่วมกจิกรรมอาสา รอ้ยละ 95.1 

 นิสติกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์มกีารเขา้ร่วมกจิกรรมอาสามากทีสุ่ด 3 

อนัดบัแรก ไดแ้ก่  

  1) อาสารบับรจิาคเงนิ สิง่ของเพื่อน าไปมอบใหแ้ก่ผูท้ ีต่อ้งการความช่วยเหลอื เช่น 

เดก็ดอ้ยโอกาส (รอ้ยละ 82.6)   

  2) การเขา้ร่วมอาสาท าความสะอาดสถานทีส่าธารณะต่างๆ เช่น ชมุชน มหาวทิยาลยั 

แม่น ้า ชายหาด สถานสงเคราะห ์เป็นตน้ (รอ้ยละ 75.7)  

  3) อาสาช่วยจดัชุดเครื่องอุปโภค บรโิภคเพื่อช่วยเหลอืผูท้ ีข่าดแคลน หรอืผูป้ระสบภยั

พบิตั ิ(รอ้ยละ 75) และอาสาช่วยเหลอืงานในวดั เช่น ช่วยงานโรงครวั กวาดลานวดั ท าความสะอาด

หอ้งน ้า (รอ้ยละ 75) 

 นิสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ มกีารเขา้ร่วมกจิกรรมอาสามากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ 

   1) การเขา้ร่วมอาสาท าความสะอาดสถานทีส่าธารณะต่างๆ เช่น ชมุชน มหาวทิยาลยั 

แม่น ้า ชายหาด สถานสงเคราะห ์เป็นตน้ (รอ้ยละ 77.1) 

  2) อาสารบับรจิาคเงนิ สิง่ของเพื่อน าไปมอบใหแ้ก่ผูท้ ีต่อ้งการความช่วยเหลอื เช่น 

เดก็ดอ้ยโอกาส โรงเรยีนทีข่าดแคลน ผูป้ระสบภยัพบิตั ิเป็นตน้ (รอ้ยละ 75)  

  3) จดักจิกรรมทางศาสนาเนื่องในวนัส าคญัต่างๆ  เช่น กจิกรรมตกับาตร ช่วยจดัค่าย

ปฏบิตัธิรรม (รอ้ยละ 71.5) 

 นิสติกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีมกีารเขา้ร่วมกจิกรรมอาสามากทีสุ่ด 3 อนัดบั

แรก ไดแ้ก่ 

  1) อาสารบับรจิาคเงนิ สิง่ของเพื่อน าไปมอบใหแ้ก่ผูท้ ีต่อ้งการความช่วยเหลอื เช่น 

เดก็ดอ้ยโอกาส โรงเรยีนทีข่าดแคลน ผูป้ระสบภยัพบิตั ิเป็นตน้ (รอ้ยละ 71.5)  

  2) อาสาช่วยเหลอืงานในวดั เช่น ช่วยงานโรงครวั กวาดลานวดั ท าความสะอาด

หอ้งน ้า (รอ้ยละ 68.1)  

  3) อาสาปลกูปา่ (รอ้ยละ 66) 
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