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 การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับของพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต
มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ  2) เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางจิตและปัจจยัทางสงัคมกบั
พฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ 3) เพ่ือศกึษาปัจจยัทางจิตสงัคมท่ี
สามารถทํานายพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กลุม่ตวัอย่างเป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ศกึษาเฉพาะนิสติท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 จํานวน 
400 คน โดยใช้วิธีการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมจิตอาสา แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตน แบบวัดการ               
เห็นคุณค่าในตนเอง แบบวัดแรงจูงใจอาสา แบบวัดการมีตัวแบบด้านจิตอาสาและแบบวัดการ
สนบัสนนุทางสงัคม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ การวิเคราะห์คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 
 ผลการวิจยัพบวา่ 

1. นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ มีคา่เฉลี่ยพฤติกรรมจิตอาสาโดยรวมเท่ากบั 3.50            
อยูใ่นระดบัสงู 

2. ปัจจยัทางจิต ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนและแรงจงูใจอาสา มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัพฤตกิรรมจิตอาสา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และปัจจยัทางสงัคม ได้แก่ การมี            
ตัวแบบด้านจิตอาสาและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสา                        
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

3. การรับรู้ความสามารถของตน แรงจูงใจอาสา การสนบัสนุนทางสงัคม และการเห็น
คณุคา่ในตนเอง สามารถร่วมกนัทํานายพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒได้
ร้อยละ 53 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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 The objectives of this research are 1) to study a level of volunteer spirit behavior of 
undergraduates at Srinakharinwirot University; 2) to study relationships between volunteer 
spirit behavior of undergraduates at Srinakharinwirot University and psychological and 
social factors; and 3) to study psychosocial factors that can predict volunteer spirit behavior 
of undergraduates at Srinakharinwirot University. The sample consisted of 400 
undergraduates at Srinakharinwirot University that were selected by multi stage random 
sampling. The instruments for collecting data were questionnaires on self-efficacy, self-
esteem, volunteer motivation, volunteer modeling, social support, and volunteer spirit 
behavior. The statistical methods and procedures for analyzing the data were Pearson’s 
product moment correlation coefficient, multiple regression analysis, and stepwise multiple 
regression analysis. 
 The research findings were as follows : 

1) The mean level of volunteer spirit behavior of undergraduates at 
Srinakharinwirot University was high at 3.50.  

2) There were positive and statistically significant relationships of .01 level 
between psychological factors, namely self-efficacy, volunteer modeling and social factors 
as volunteer modeling, and social support and volunteer spirit behavior of undergraduates 
at Srinakharinwirot University. 

3) Through the stepwise multiple regression analysis, it was revealed that self-
efficacy, volunteer modeling, self-esteem, and social support could mutually predict 
volunteer spirit behavior of undergraduates at Srinakharinwirot University as much as 53 
percent at the .01 level of significance. 
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 สารนิพนธ์ฉบับนี  ้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเอาใจใส่ให้คําปรึกษาเป็นอย่างดีจาก 
อาจารย์ ดร.ชญัญา ลีศ้ตัรูพ่าย ประธานกรรมการควบคมุสารนิพนธ์ ท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีค่าในการ 
ให้คําปรึกษา พร้อมทัง้ชีแ้นะแนวทางและแก้ไขข้อบกพร่องตลอดจนเป็นกําลงัใจให้กับผู้ วิจัยอย่าง
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ดร.ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร และอาจารย์ ดร.ภิญญาพนัธ์  ร่วมชาติ กรรมการสอบสารนิพนธ์ ท่ีได้กรุณา
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง ทําให้สารนิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์มากยิ่งขึน้  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
ภมูิหลัง 

การหลัง่ไหลของกระแสวฒันธรรมต่างชาติผ่านทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึง่ขาดการคดักรองและการคดัเลือกวฒันธรรมท่ีดีงามสง่ผลให้เกิดวิกฤตทางด้านคา่นิยมในสงัคมไทย  
คณุธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน เน่ืองจากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ทําให้สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และสถาบนัศาสนา ซึ่งมีบทบาทในการอบรมเลีย้งด ูให้ความรู้ 
ปลูกฝังศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชนมีบทบาทดงักล่าวลดน้อยลง ค่านิยมด้านวัตถุนิยมเพิ่มมากขึน้      
มีการศกึษาวิจยัชีใ้ห้เห็นถึงอนัตรายจากประเด็นดงักลา่วท่ีมีตอ่เด็กและเยาวชนไทย นอกจากนีย้งัมีข้อ
ค้นพบว่า สภาพสงัคมไทยในปัจจบุนั เด็กและเยาวชนเกิดการเลียนแบบและแสดงออกในค่านิยมท่ีไม่
เหมาะสม และไม่สร้างสรรค์ เช่น ขาดการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตผุล ขาดความอดทน ขาดความซื่อสตัย์ 
นอกจากนีพ้ฤติกรรมท่ีเป็นสิ่งคาดหวงัของสงัคมไทย เช่น การจนุเจือ การช่วยเหลือ การเผ่ือแผ่แบง่ปัน
ประโยชน์เพ่ือผู้ อ่ืน การมีคณุธรรม การให้อภยั จิตสํานึกของคนท่ีมีจิตใจเสียสละสร้างสรรค์งานเพ่ือ
สว่นรวมพบวา่มีการแสดงออกท่ีน้อยลง (โกวิทย์ พวงงาม. 2550: 3)  

จิตอาสา เป็นคณุธรรมประการหนึ่งท่ีสงัคมปรารถนาให้ผู้คนยดึถือ กลา่วถึงสํานึกของบคุคล   

ท่ีมีต่อสังคมส่วนรวม แสดงออกเป็นพฤติกรรมอาสาทําประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ อ่ืนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน กลุ่มเป้าหมายหนึ่งท่ีสังคมให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมให้เป็นผู้ มีจิตอาสา ได้แก่
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะเห็นได้จากการบัญญัติถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ทัง้ในด้าน
นโยบาย พระราชบัญญัติ และมาตรฐานตัวชีว้ัดทางด้านการศึกษาต่างๆ  อาทิ พระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ซึง่ระบวุ่าการจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทย               
ให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย และจิตใจ สตปัิญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างเป็นสขุ รวมทัง้ สํานกังานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กําหนดตวับ่งชีเ้พ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานรอบท่ี 2 (พ.ศ. 2549 – 2553) ด้านจริยธรรมและคณุธรรมของผู้ เรียนในมาตรฐาน
ท่ี 1 ข้อท่ี 6 ว่าผู้ เรียนปฏิบตัิตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยตวัชีว้ดัสําคญัคือ ร้อยละของผู้ เรียน              
เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญตนเพ่ือส่วนรวม มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
สถานศกึษาและท้องถ่ิน (สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา. 2549)   
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อยา่งไรก็ตาม งานวิจยัท่ีผา่นมามุง่เน้นการศกึษาในกลุม่เดก็ปฐมวยัและวยัเด็กตอนต้น  ทัง้นี ้

อาจเป็นไปได้ว่าเป็นกลุ่มเด็กในวัยดงักล่าวเป็นวัยท่ีง่ายต่อการปลูกฝังหรือสร้างจิตสํานึกทางด้าน      
จิตอาสาด้วยปัจจยัหลายประการ แต่จากการศึกษาพบว่านกัเรียน  นักศึกษาเป็นอีกกลุ่มท่ีมีโอกาส    
เข้าร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาอย่างหลากหลายด้วยเช่นกนั  (กานต์รวี บญุญานสุิทธ์ิ.  2554; วลัลยา ธรรมอภิบาล.  
2555; พระมหาไพรสณฑ์  โขต๊่ะ. 2554)  โดยในประเทศไทยนัน้ นิสตินกัศกึษาในมหาวิทยาลยัจะได้รับ
การสนบัสนุนจากสถาบนัการศึกษา อย่างเต็มท่ีในการเข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบการทํากิจกรรมอาสา 
หรืออาสาสมัครในระดับอุดมศึกษานัน้จะมีความหลากหลาย และสามารถสอดแทรกไปได้ในทุก
กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน และมีการทํากิจกรรมอาสาสมัครอย่างเป็นระบบ ทัง้การจัด
โครงสร้างองค์กร การวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล บางครัง้กิจกรรมอาสาอาจจะเป็น
วตัถปุระสงค์หลกัในบางชมรม เช่น ชมรมค่ายอาสาพฒันา ชมรมครูอาสา (สําเนาว์ ขจรศิลป์. 2538: 
169) เป็นต้น 

สําหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนัน้ เป็นสถาบันการศึกษา ท่ีมีการเรียนการสอน         
ทัง้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตให้มีทัง้ความรู้
ความสามารถ ควบคู่ไปกับการมีจริยธรรมและคุณธรรมเพ่ือเป็นกําลงัสําคญัของประเทศ ดงัท่ีได้มี             
การกําหนดอตัลกัษณ์ของนิสิตแห่งมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไว้ 9 ประการ โดยอตัลกัษณ์                   
ท่ีกําหนดไว้และมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมจิตอาสา ได้แก่ อตัลกัษณ์ข้อท่ี 5 “เป่ียมจิตสํานึก
สาธารณะ” (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  2550: 9) คําว่า จิตสํานึกสาธารณะ ประกอบด้วยคําว่า 
จิตสํานึก หมายถึง ภาวะท่ีจิตต่ืนและรู้ตวัสามารถตอบสนองตอ่สิ่งเร้าจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือ รูป 
เสียง กลิ่น รส และสิ่งท่ีสมัผสัได้ด้วยกาย และ สาธารณะ หมายถึง เพ่ือประชาชนทัว่ไป(พจนานกุรม 
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2552: ออนไลน์) จิตสํานึกสาธารณะ ในบริบทนี ้จึงหมายถึง ภาวะท่ีจิตต่ืน
และรู้ตวัในการทําเพ่ือประชาชนทัว่ไป พบว่ามีการใช้คําว่า จิตสํานึก จิตสาธารณะ และจิตอาสา ใน
บริบทท่ีเหมือนกนั ดงันัน้อาจกลา่วได้ว่ามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้ความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการมีพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต  มหาวิทยาลยัมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมประสบการณ์ด้านจิตอาสาให้
นิสติอยา่งหลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนิสติในชัน้ปีท่ี 1 ได้จดักิจกรรมคา่ยเสริมสร้างอตัลกัษณ์นิสิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วตัถปุระสงค์ประการหนึ่ง เพ่ือปลกูฝังและเสริมสร้างอตัลกัษณ์ให้นิสิต
ให้เป็นบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลยัคาดหวงั ถือเป็นกิจกรรมบงัคบัตามหลกัสตูรท่ีนิสิตทกุ
คนต้องเข้าร่วม สะท้อนให้เห็นถึงความสําคญัในการสร้างจิตสํานึกให้กับบุคคลต้องรีบกระทําตัง้แต่
แรกเร่ิม ดงันัน้ในการศึกษาครัง้นี  ้ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาในกลุ่มนิสิตชัน้ปีท่ี 1 ของมหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสและระยะเวลามากท่ีสุดในการเสริมสร้างและพัฒนา
คณุลกัษณะด้านการมีพฤตกิรรมจิตอาสาในมหาวิทยาลยั 
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ในงานวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้นําทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญา (Social Cognitive 

Learning Theory) มากําหนดเป็นกรอบในการศกึษา เน่ืองจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญา 
ได้อธิบายสาเหตกุารเกิดพฤตกิรรมของบคุคลวา่เกิดจากสาเหตหุลกั 2 ประการ คือ 1) ตวับคุคล (Person) 
และ 2) สาเหตจุากสิ่งแวดล้อม(Environment) เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมจิตอาสา 
โดยอลัเบิร์ต แบนดรูา(Albert Bandura. 1986: 22-24) มีความเช่ือว่าพฤติกรรมของคนเรานัน้ ไม่ได้
เกิดขึน้และเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมอย่างเดียว หากแต่ว่าจะต้องมีปัจจัย 
สว่นบคุคลร่วมด้วยและการร่วมของปัจจยัสว่นบคุคลเหลา่นัน้จะต้องร่วมกนัในลกัษณะท่ีกําหนดซึง่กนั
และกนั (Reciprocal Determinism) กบัปัจจยัทางด้านพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม ซึง่อธิบายได้ดงั
ภาพประกอบ 1   
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 การกําหนดซึง่กนัและกนัของปัจจยัทางพฤตกิรรม (B) สาเหตจุากสิง่แวดล้อม(E) และ 

 ตวับคุคล (P) ท่ีมีผลตอ่การเรียนรู้และการกระทํา (Albert Bandura.  1986: 24) 

 
 

ผู้วิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า แนวคิดท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอิทธิพล
ตอ่พฤติกรรมจิตอาสา ที่มีสาเหตุมาจากตัวบุคคล ได้แก่ แนวคิดเร่ือง การรับรู้ความสามารถของตน 
การเห็นคุณค่าในตนเอง และแรงจูงใจอาสา จากการศึกษาของพระมหาจนัทร์ธรรม อินทรีเกิด และ
คณะ (2553) ผลการศกึษาวิจยัพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองในการทํางานมีความสมัพนัธ์
ในทางบวกกบัประสทิธิภาพการทํางานของอาสาสมคัรกู้ภยั นอกจากนีย้งัพบวา่ การรับรู้ความสามารถ
ในการทํางานของตนเองในการทํางาน เจตคติต่อการทํางาน แรงจูงใจในการทํางาน สามารถร่วมกนั
อธิบายประสิทธิภาพการทํางานของอาสาสมคัรกู้ภยัได้ร้อยละ  22 และจากการศึกษาของ                         
พิริยา เลิศมงคลนาม(2551) พบว่า การเห็นคณุค่าในตนเองด้านความรู้สกึว่าตนเองมีความสามารถ 
การเห็นคณุค่าในตนเองด้านความรู้สึกว่าตนมีคณุความดี และตวัแปรอ่ืนๆมีอิทธิพลต่อคณุธรรม 

B 

P E 
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สามารถร่วมกันพยากรณ์การมีคุณธรรม และการมีพฤติกรรมท่ีแสดงความเป็นจิตอาสาได้อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสามารถอธิบายได้ ร้อยละ 71.1 และตวัแปรท่ีพยากรณ์คณุธรรม
และพฤตกิรรมจิตอาสาได้ดีท่ีสดุ คือ การเห็นคณุคา่ในตนเองด้านความรู้สกึวา่ตนมีความสามารถ และ
จากการศึกษาของอนุ เจริญวงศ์ระยบั (2552) พบว่าแรงจูงใจอาสามีอิทธิพลทางอ้อมต่อการ
อาสาสมัครอย่างยั่งยืน ผ่านเอกลกัษณ์ในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ เฉพาะเพศชายและ
การศกึษาของป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร์และคณะ (2553) พบว่าแรงจงูใจในการทํากิจกรรมจิตอาสาเป็น
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์สงูสดุกบัจิตอาสาของนกัศกึษา(r = .610) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และแรงจงูใจในการทํากิจกรรมจิตอาสามีคา่สมัประสทิธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์จิตอาสาสงูท่ีสดุท่ี
ร้อยละ 34.6 และสาเหตุที่เกิดจากส่ิงแวดล้อม จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั
ปัจจยัทางสงัคมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสา ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกบัการมีตวัแบบดา้นจิตอาสา และ
การสนบัสนนุทางสงัคม จากการศกึษาของยพุา บญุอํานวยสขุ (2545) พบว่า ตวัแปรหนึ่งท่ีสง่เสริมให้
เยาวชนทําความดีเพ่ือสงัคม คือ การเป็นแบบอย่างของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ท่ีปฏิบตัิตนเป็น
แบบอยา่งในการช่วยเหลือเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่และมีจิตใจเมตตากรุณา ทัง้ด้วยการกระทําและกิริยาท่าทาง 
และการสง่เสริมสนบัสนนุให้บตุรทํา การศกึษาของป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร์และคณะ (2553) พบว่า ปัจจยั
ด้านบคุคลและปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทกุตวัได้แก่ แรงจงูใจในการทํากิจกรรมจิตอาสา เจตคติต่อ
จิตอาสา และการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัจิตอาสาอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 และมีคา่สมัประสทิธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์จิตอาสาเป็นอนัดบัสองท่ีร้อยละ 32.5  

ดงันัน้ในงานวิจยันีผู้้ วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาถึงปัจจยัจิตสงัคมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสา
ของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบง่เป็นปัจจยัทางจิต ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตน 
การเห็นคณุคา่ในตนเอง และแรงจงูใจอาสา และปัจจยัทางสงัคม ได้แก่ การมีตวัแบบด้านจิตอาสาและ
การสนับสนุนทางสงัคม เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยั             
ศรีนครินทรวิโรฒมากท่ีสดุ อนัจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างและสง่เสริมให้เกิดพฤติกรรมจิตอาสา
แก่นิสติตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

1. เพ่ือศกึษาระดบัของพฤตกิรรมจิตอาสาของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ 
2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางจิตและปัจจยัทางสงัคมกบัพฤติกรรมจิตอาสา

ของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. เพ่ือศกึษาปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ 
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ความสาํคัญของการวจิัย 
ทําให้ทราบปรากฎการณ์จริงของระดบัพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ  

ซึง่จะประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงหน่วยงานตา่งๆ ในการนําข้อมลูไปใช้วางแผน 
และพฒันาและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาและคนในสงัคมมีคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสา อนัเป็น
คณุสมบตัิท่ีสงัคมปรารถนา เพิ่มมากขึน้ ตลอดจนเป็นประโยชน์ตอ่สถาบนัการศกึษา ในการหาแนวทาง
พฒันาพฤติกรรมจิตอาสาของนกัเรียนนกัศกึษาโดยการสง่เสริมปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีต้องการศกึษาในประเดน็ของพฤตกิรรมจิตอาสาเพ่ือเป็นการตอ่ยอดองค์ความรู้
ตอ่ไป 

 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัศกึษาจากนิสิตของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 จํานวน  4,052 คน 
กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือ นิสติของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยศกึษา
เฉพาะนิสิตท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 400 คนได้มาจาก
การคํานวณขนาดตวัอย่างด้วยสตูรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane.  1967) ท่ีระดบันยัสําคญั .05 
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 

ตวัแปรที่ศึกษา 
 1. ตวัแปรอิสระ แบง่เป็นดงันี ้
   1.1 ปัจจยัทางจิต 
 1.1.1 การรับรู้ความสามารถของตน 
 1.1.2 การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
 1.1.3 แรงจงูใจอาสา 
  1.2 ปัจจยัทางสงัคม 
 1.2.1 การมีตวัแบบด้านจิตอาสา 
 1.2.2 การสนบัสนนุทางสงัคม 
 2. ตวัแปรตาม คือ พฤตกิรรมจิตอาสา 
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 นิยามปฏิบัตกิาร 
1. พฤติกรรมจิตอาสา หมายถึง การปฏิบตัิกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่         

การเสียสละเวลา สิ่งของ เงินทอง แรงกาย สติปัญญา เพ่ือสาธารณประโยชน์ หมายรวมถึงกิจกรรม           
ท่ีเคยกระทํามาแล้ว และกําลังจะเข้าร่วมในอนาคต หรือเป็นจิตใจท่ีมีความสุขเม่ือได้ทําความดี                    
ได้ช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสังคม เพ่ือให้ผู้ อ่ืนมีความสุขด้วยความสมัครใจ และไม่หวังผลตอบแทน                  
การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ การมีสํานึกของบุคคลท่ีมีต่อส่วนรวม เอาใจใส่ป้องกัน
แก้ไขปัญหาสังคม โดยกระทําด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ ทัง้นีส้ามารถ                
แยกองค์ประกอบของจิตอาสาได้เป็น 3 องค์ประกอบ(ณฐัณิชากร ศรีบริบรูณ์. 2550) คือ 1) การช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืน 2) การเสียสละตอ่สงัคม และ 3) ความมุ่งมัน่พฒันา โดยมีตวัชีว้ดัในแตล่ะองค์ประกอบดงันีคื้อ 
ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 3 ตวั ได้แก่ 1) การช่วยแนะนําสิ่งท่ีถกูท่ีควรแก่ผู้ อ่ืน           
2) การอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ อ่ืน และ 3) การแบง่ปันสิง่ของให้กบัผู้ อ่ืน  ด้านการเสียสละตอ่สงัคม 
ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 2 ตวั ได้แก่ 1) การสละเงิน แรงกาย เพ่ือผู้ อ่ืนและสงัคม  2) การสละเวลา และ
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม ด้านความมุ่งมัน่พฒันา ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 2 ตวั ได้แก่           
1) การสนใจในปัญหาและการเปลี่ยนแปลงพร้อมทัง้เสนอความคิดท่ีจะพฒันาสงัคม และ 2) การร่วม
พฒันากิจกรรมการเสริมสร้างจิตอาสาเพ่ือสงัคมอยา่งสร้างสรรค์และหลากหลาย รวมมีตวัชีว้ดัทัง้หมด 
7 ตวั  

การวดัพฤตกิรรมจิตอาสา ผู้วิจยันําแบบวดัจิตอาสาของนกัเรียนของณฐัณิชากร ศรีบริบรูณ์ 
(2550) มาปรับปรุงให้เหมาะสมกบับริบทในการวิจยั ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 15 ข้อ มาตรวดั
เป็นแบบประเมินคา่ 5 ระดบั โดยให้รายงานระดบัการปฏิบตัิตัง้แต ่ปฏิบตัิทกุครัง้ (5) ถึง ไม่มีการปฏิบตั ิ
(1) ผู้ ท่ีได้คะแนนรวมเฉลี่ยสงูกว่าแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมจิตอาสามากกว่าผู้ ท่ีได้คะแนนรวมเฉล่ีย
ต่ํากวา่ 

2. การรับรู้ความสามารถของตน หมายถึง การท่ีบุคคลประเมินความสามารถของ
ตนเองในการแสดงพฤติกรรมจิตอาสา ความสามารถท่ีจะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรม            
จิตอาสาให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีกําหนด  มีความพยายาม มุ่งมั่น กล้าเผชิญกับอุปสรรคท่ี
เกิดขึน้ในระหว่างดําเนินกิจกรรมจิตอาสา จัดการอุปสรรคต่างๆได้ด้วยตนเองได้ พร้อมท่ีเรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา แม้จะรู้สึกว่าเป็นสิ่งท่ียากหรือท้าทาย
ความสามารถโดยไม่ยอมแพ้ไปง่ายๆ มีแบบแผนความคิดท่ีจะขดัขวางหรือให้กําลงัใจตนเองในแสดง
พฤตกิรรมจิตอาสา  
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 การวัดการรับรู้ความสามารถของตนนัน้ ผู้ วิจัยนําแบบวัดของจุฬาลักขณ์ ปรีชากุล 

(2549) มาปรับปรุงเพ่ือให้เข้ากับบริบทของการวิจัย โดยเป็นแบบวดัท่ีประกอบด้วยข้อคําถามท่ี
เก่ียวกับการรับรู้ความสามารถของตนต่อการแสดงพฤติกรรมจิตอาสา จํานวน 9 ข้อ โดยให้รายงาน
ระดบัความมัน่ใจท่ีคิดว่าจะกระทําได้ แบ่งความมัน่ใจออกเป็น 10 ระดบั ตัง้แต่ 0% คือ “ไม่มีความ
มัน่ใจท่ีจะสามารถกระทํา” ถึง 100% คือ “มีความมัน่ใจเตม็ท่ีท่ีจะกระทําได้” ผู้ ท่ีได้คะแนนรวมเฉล่ียสงู
กวา่แสดงวา่เป็นผู้ ท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนมากกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนรวมเฉล่ียต่ํากวา่ 

3. การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกท่ีบุคคลพิจารณาตดัสินคณุค่าของ
ตนเองตามความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีมีต่อตนเอง เก่ียวกับความสําคัญ ความมีค่า และการประสบ
ความสําเร็จ การยอมรับนบัถือตนเอง ความภาคภมูิใจ การพึ่งตนเอง คิดว่าตนเองมีคณุค่าในสงัคม 
ตลอดจนได้รับการยอมรับจากครอบครัวและสงัคม จากการกระทําตามทศันคติและค่านิยมท่ีตนเอง
ยดึถือ และจากการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนในเร่ืองทัว่ๆไปท่ีเก่ียวกบัตนเอง สงัคมอ่ืนๆและครอบครัว 

  การวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง  ผู้ วิจัยนําแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของ                         
วิภาวี วงศ์อนนัต์นนท์ (2552) มาปรับปรุงให้เหมาะสมกบับริบทในการวิจยั ประกอบด้วยข้อคําถาม
จํานวน 24 ข้อ มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 7 ระดบั โดยให้รายงานระดบัความเป็นจริงตัง้แต ่          
มากท่ีสดุ(7) ถึง น้อยท่ีสดุ (1) ผู้ ท่ีได้คะแนนรวมเฉล่ียสงูกว่าแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีการเห็นคณุคา่ในตนเอง
มากกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนรวมเฉล่ียต่ํากวา่ 

  4. แรงจูงใจอาสา หมายถึง สิ่งท่ีอยู่ภายในตวัของบคุคลท่ีมีผลทําให้บคุคลต้องกระทํา
หรือมีพฤติกรรมจิตอาสา เป็นกลุ่มของสาเหตท่ีุทําให้อาสาสมคัรมีแรงกระตุ้นในการแสดงพฤติกรรม                 
จิตอาสา ซึง่มีจํานวน 6 สาเหต ุ(อน ุเจริญวงศ์ระยบั. 2552) ได้แก่ การให้คณุคา่คือความต้องการท่ีให้
บคุคลอ่ืนได้รับผลประโยชน์ การทําความเข้าใจคือการทํากิจกรรมจิตอาสา เพ่ือต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
หน้าท่ีการงานคือการทํากิจกรรมจิตอาสา เพ่ือหาโอกาสด้านการทํางาน การเข้าสงัคมคือการทํา
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสร้างสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน การปกป้องตนเองคือการทํากิจกรรมจิตอาสา เพ่ือลด
ความรู้สึกผิดของตนเอง และการสนองความต้องการของตนคือการทํากิจกรรมจิตอาสา เพ่ือสร้าง
ความรู้สกึทางบวกให้กบัตนเอง  

 การวดัแรงจูงใจอาสา ผู้วิจยันําแบบวดัของอนุ เจริญวงศ์ระยบั (2552) มาปรับปรุงให้  
เข้ากับบริบทของการวิจยั ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 24 ข้อ มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า         
6 ระดบั โดยให้รายงานระดบัความสําคญั ตัง้แตม่ากท่ีสดุ(6) ถึง น้อยท่ีสดุ(1) ผู้ ท่ีได้คะแนนรวมเฉลี่ย
สงูกวา่แสดงวา่เป็นผู้ ท่ีมีแรงจงูใจอาสามากกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนรวมเฉล่ียต่ํากวา่      
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 5. การมีตัวแบบด้านจิตอาสา หมายถึง การท่ีบคุคลเคยเห็นการแสดงออกถึงพฤติกรรม

จิตอาสาจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ครอบครัว เพ่ือน ครู อาจารย์ ฯลฯ แล้วนํามาใช้เป็นพฤติกรรม    
ตวัแบบหรือแม่แบบ หรือใช้เป็นแนวทางการกระทําพฤติกรรมจิตอาสา โดยใช้สติปัญญาเก็บจําไว้ 
จากนัน้จึงประสานความรู้ใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิมและกําหนดเป็นการคาดหวงัพร้อมกับแสดง
พฤตกิรรมจิตอาสาตามความคาดหวงัของตนเอง  

 การวดัการมีตวัแบบด้านจิตอาสา  ผู้วิจยันําแบบวดัของมณัทนาวดี เมธาพฒันะ (2547)          
มาปรับปรุงให้เหมาะสมกบับริบทในการวิจยั ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 9 ข้อ มีลกัษณะเป็น               
มาตรประมาณคา่ 5 ระดบั โดยให้รายงานระดบัของพฤติกรรมหรือการปฏิบตัิตัง้แตเ่สมอ(5) ถึงไม่เคย
เลย(1) ผู้ ท่ีได้คะแนนรวมเฉล่ียสงูกว่าแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีตวัแบบด้านจิตอาสามากกว่าผู้ ท่ีได้คะแนนรวม
เฉล่ียต่ํากวา่ 

 6. การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความต้องการพืน้ฐานท่ีจะได้รับการตอบสนอง
เม่ือแสดงพฤติกรรมจิตอาสา โดยการติดต่อสมัพนัธ์กับผู้ปกครอง เพ่ือน ครูอาจารย์ และบุคลากรใน
มหาวิทยาลยั โดยการให้ความรัก ความเอาใจใส่ ยกย่องนบัถือ และเห็นคณุคา่ มีความรู้สกึว่าตนเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมในกลุ่มจิตอาสา  ได้รับการส่งเสริมการช่วยเหลือในด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสาร               
ให้คําแนะนําท่ีสามารถนําไปใช้แก้ปัญหา และให้วตัถสุิง่ของ เงิน และเวลา ซึง่ตอบสนองความต้องการ
หนึง่ ๆ ได้อยา่งเหมาะสม เพ่ือให้เกิดพฤตกิรรมจิตอาสา  

การวดัการสนบัสนนุทางสงัคม ผู้วิจยัใช้แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมของ ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร์ 
และคณะ (2553) ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 10 ข้อ มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั โดย
ให้รายงานระดบัการรับรู้ตัง้แตม่ากท่ีสดุ(5) ถึง น้อยท่ีสดุ (1) ผู้ ท่ีได้คะแนนรวมเฉล่ียสงูกวา่แสดงวา่เป็น
ผู้ ท่ีมีการสนบัสนนุทางสงัคมมากกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนรวมเฉล่ียต่ํากวา่ 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

สมมตฐิานในการวจิัย   
1. การรับรู้ความสามารถของตนมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. แรงจูงใจอาสามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัย            

ศรีนครินทรวิโรฒ 
4. การมีตัวแบบด้านจิตอาสามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
1.ปัจจยัทางจิต 

 1.1 การรับรู้ความสามารถของตน   
 1.2 การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
 1.3 แรงจงูใจอาสา 

 

 

 
 
 
 

พฤตกิรรมจิตอาสา 
 

 
2. ปัจจยัทางสงัคม 
 2.1 การมีตวัแบบด้านจิตอาสา 
 2.2 การสนบัสนนุทางสงัคม 
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5. การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
6. ปัจจยัทางจิต ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตน การเห็นคณุคา่ในตนเอง แรงจงูใจอาสา 

และปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การมีตัวแบบด้านจิตอาสา การสนับสนุนทางสังคม สามารถทํานาย
พฤตกิรรมจิตอาสาของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 

 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและได้นําเสนอตามหัวข้อ
ตอ่ไปนี ้

 1.   แนวคดิเก่ียวกบัพฤตกิรรมจิตอาสา  
 1.1 ความเป็นมาเก่ียวกบัจิตอาสา 

 1.2 ความหมายจิตอาสา 
 1.3 องค์ประกอบและลกัษณะของบคุคลท่ีมีจิตอาสา 
 1.4 ความสําคญัของการมีจิตอาสา 
 1.5 ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดจิตอาสาและพฤตกิรรมจิตอาสา 
 1.6 การวดัพฤตกิรรมจิตอาสา  
 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมจิตอาสา 
 ปัจจยัทางจิต 

 2.   แนวคดิเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของตนกบัพฤตกิรรมจิตอาสา 
 2.1 ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตน 
 2.2 การวดัการรับรู้ความสามารถของตน 
 2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรู้ความสามารถของตนกบัพฤตกิรรมจิตอาสา 
3.   แนวคดิเก่ียวกบัการเห็นคณุคา่ในตนเองกบัพฤตกิรรมจิตอาสา 
 3.1 ความหมายของการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

 3.2 การวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 
         3.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเห็นคณุคา่ในตนเองตอ่การมีพฤตกิรรมจิตอาสา 

4.   แนวคดิเก่ียวกบัแรงจงูใจอาสากบัพฤตกิรรมจิตอาสา 
 4.1 ความหมายของแรงจงูใจอาสา 
 4.2 การวดัแรงจงูใจอาสา 
 4.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจอาสาตอ่การมีพฤตกิรรมจิตอาสา 

 5.   แนวคดิเก่ียวกบัการมีตวัแบบด้านจิตอาสากบัพฤตกิรรมจิตอาสา 
 5.1 ความหมายของการมีตวัแบบด้านจิตอาสา 
 5.2 การวดัการมีตวัแบบด้านพฤตกิรรมจิตอาสา 
 5.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมีตวัแบบตอ่การมีพฤตกิรรมจิตอาสา 

 



12 

 

  6.  แนวคดิเก่ียวกบัการสนบัสนนุทางสงัคมกบัพฤตกิรรมจิตอาสา 
 6.1 ความหมายของการสนบัสนนุทางสงัคม 
 6.2 การวดัการสนบัสนนุทางสงัคม 
 6.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุทางสงัคมตอ่การมีพฤตกิรรมจิตอาสา 

  
1. แนวคดิเก่ียวกับพฤตกิรรมจติอาสา 
  พัฒนาการมนุษย์ในทุกช่วงวัยจะมีลักษณะเด่นประจําวัยท่ีแตกต่างกัน สําหรับวัยรุ่น            
มีลกัษณะประจําวยั เช่น เป็นวยัแห่งการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมและเจตคติ เปล่ียนแปลงความ
สนใจ ความสามารถและความถนดัของตนเอง ต้องการค้นพบความถนดั ความสนใจของตนเองอย่าง
แท้จริง เป็นวยัท่ีต้องการการยอมรับจากกลุม่และเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ ต้องการการยอมรับจากผู้ใหญ่            
มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลายแบบ สามารถคิดอย่างมีระบบและเหตผุล มีความพยายามใน
การแก้ปัญหาต่างๆ มีความคิดกว้างไกล อยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ๆ เป็นต้น(พรพิมล เจียมนาครินทร์.  
2539) นอกจากนีใ้นแต่ละช่วงวยัจะมีแบบแผนพฤติกรรมชดุหนึ่งท่ีสงัคมคาดหวงัว่าบคุคลต้องเรียนรู้
และทําได้เพ่ือท่ีเขาจะได้ประสบความสําเร็จและความสขุในชีวิต ความคาดหวงัเหลา่นีเ้รียกว่า ภารกิจ
พฒันาการ (Developmental task) หรือ ภารกิจตามวยั สําหรับวยัรุ่น มีภารกิจพฒันาการ เช่น มีความ
ปรารถนาและมีพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสงัคม เตรียมตวัเพ่ืออาชีพ มีค่านิยมและระบบจริยธรรมเป็น
เคร่ืองนําทางพฤติกรรม พฒันาอดุมการณ์ เป็นต้น (ประณต เค้าฉิม. 2551: 9-10) จะเห็นได้ว่าวยัรุ่น
เป็นวยัท่ีมีความพร้อมทัง้ทางร่างกาย และสติปัญญาในการกระทําสิ่งต่างๆตามความต้องการของตน
และความคาดหวงัของสงัคม ทัง้ยงัมีภารกิจพฒันาการที่จะต้องมีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสงัคม          
โดยในกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษา สงัคมมีความคาดหวงัให้บุคคลในกลุ่มนีไ้ด้ทําประโยชน์เพ่ือสงัคมและ
ประเทศชาติ ดงัท่ีพระราชบญัญตัิการศกึษา 2542 มาตรา 24(4) ได้บญัญตัิไว้ว่า การจดักระบวนการ
เรียนรู้ให้สถานศกึษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการจดัการเรียนรู้โดยผสมผสานความรู้ด้านตา่งๆ
อย่างได้สดัสว่นสมดลุกนั รวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรม คา่นิยมท่ีดีงามและคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ไว้ใน
ทกุวิชา (กระทรวงศกึษาธิการ. 2545: ออนไลน์) สําหรับมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการกําหนด          
อตัลกัษณ์ของนิสิตแห่งมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไว้ 9 ประการ โดยอตัลกัษณ์ข้อท่ี 5 “เป่ียม
จิตสํานึกสาธารณะ”(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2550: 9) นัน้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการสง่เสริม
ให้นิสิตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและทําเพ่ือส่วนรวม กล่าวได้ว่า เป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีพฤติกรรม
จิตอาสาและได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตัง้แต่ปีแรกของการศึกษาในระดบัอดุมศึกษา ซึ่งถือเป็นการ
ปลกูฝังพฤตกิรรมรับผิดชอบตอ่สงัคมวยัรุ่นรูปแบบหนึ่ง สอดคล้องกบัภารกิจพฒันาการและสิ่งท่ีสงัคม
คาดหวงัจากบุคคลในช่วงวยันี  ้จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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พฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมและพฒันา
พฤติกรรมจิตอาสาในกลุ่มวยัรุ่นซึ่งเป็นพฤติกรรมอนัพึงประสงค์ของสงัคมไทยและเพ่ือต่อยอดให้เกิด
องค์ความรู้ในสาขาจิตวิทยาพฒันาการตอ่ไป 
 
 1.1 ความเป็นมาเก่ียวกับจติอาสา 
  สําหรับในประเทศไทย เร่ิมมีการกล่าวถึงคําว่า จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะในช่วงหลงั
พทุธศกัราช 2505 คือ ช่วงเร่ิมมีการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แตมี่ความชดัเจนมาก
ขึน้ภายหลงัจากการเกิดเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 โดยกิจกรรมจิตอาสาท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้านัน้เป็น
กิจกรรมที่จดัขึน้เพื่อการเสริมงานบําบดัทุกข์บํารุงสขุของรัฐ กระทําโดยสถาบนัทางศาสนา มลูนิธิ      
ซึง่จดัโดยเอกชน เป็นการจดัตัง้ขึน้เพ่ือช่วยเหลือคนในเชือ้ชาติหรือภมูิภาคเดียวกนั เป็นลกัษณะของ      
ผู้ ให้กบัผู้ รับ แต่เม่ือหลงัเกิดเหตกุารณ์ 14 ตลุา 2516 ประชาชนท่ีมีฐานะยากจน เร่ิมตระหนกัถึงพลงั
ของตนเอง และความสํานึกต่อสงัคมของชนชัน้กลางได้ถกูยกยระดบัขึน้ (วิภาพนัธ์ ก่อเกียรติเจริญ. 
2544: 103) ต่อมาในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)ได้ให้
ความสําคญัตอ่การพฒันาคน ซึง่กลไกท่ีจะทําให้เกิดการพฒันาคนได้นัน้ คือ ระบบการศกึษา ซึง่มีการ
กลา่วถึงความเป็นจิตอาสา หรือจิตสาธารณะในด้านการศกึษาในแผนพฒันา ฯ ดงักลา่ว และตอ่เน่ือง
มาถึงแผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ซึง่ได้กลา่วถึงการมีจิตอาสา ไว้อย่างชดัเจนว่า เป็น
คณุลกัษณะของคนไทยท่ีพงึประสงค์ ซึง่จะช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง โดยกลา่ว
ไว้ในเร่ืองของประชาสงัคม และการมีสว่นร่วมกบัชมุชน 

1.2 ความหมายจติอาสา 
 จากการศกึษาค้นคว้าข้อมลูคําวา่จิตอาสา ผู้วิจยัพบวา่มีผู้ ท่ีได้ให้ความหมายและคํานิยามท่ี

เก่ียวข้องกบัคําว่าจิตอาสาไว้มากมาย รวมถึงคําท่ีมีความหมายใกล้เคียงกบัคําว่า จิตอาสา เช่นคําว่า 
จิตสาธารณะ จิตสํานกึสาธารณะ จิตสํานกึตอ่สงัคม ดงันี ้

ความหมายของคําวา่จิตอาสาจากเอกสารและงานวิจยัตา่งๆ แสดงให้เห็นถึงคณุลกัษณะ
เฉพาะท่ีคล้ายคลงึกนัของคําวา่จิตอาสาได้แก่ 1. เป็นการทํางานด้วยความสมคัรใจไม่หวงัผลตอบแทน 
2.เป็นการสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสตปัิญญา เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนหรือสงัคมและ 3. เป็นการกระทําท่ี
ไม่ใช่ภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ โดยผู้ ท่ีได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้ เช่น ประวิตร พิสทุธิโสภณ 
(2554) ได้ให้ความหมายวา่ จิตอาสา หมายถึง ผู้ ท่ีมีจิตใจเป็นผู้ ให้ ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือ
ด้วยกําลงัแรงกาย แรงสมอง ซึง่เป็นการเสียสละสิ่งท่ีตนเองมี แม้กระทัง่เวลาเผ่ือเพ่ือแผ่ให้กบัสว่นรวม 
หรือ ปิยะนาถ สรวิสตูร (2552) ได้ให้ความหมายว่า จิตอาสา หมายถึง จิตท่ีพร้อมจะให้ หรือเสียสละ
เวลา แรงกาย และสติปัญญา เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสงัคมโดยไม่หวงัผลตอบแทน พระไพศาล วิสาโล 
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(วนัชยั ตนัติวิทยาพิทกัษ์. 2552; อ้างอิงจาก พระไพศาล วิสาโล. 2552) ได้ให้ความหมายว่าจิตอาสา 
หมายถึง จิตท่ีไม่น่ิงดดูายต่อสงัคมหรือความทกุข์ยากของผู้คน และปรารถนาจะเข้าไปช่วย ไม่ใช่ด้วย
การให้ทานให้เงิน แต่ด้วยการสละเวลา ลงแรงเข้าไปช่วย และด้วยจิตท่ีเป็นสขุท่ีได้ช่วยเหลือผู้ อ่ืน ธา
นิษฏ์ กรองแก้ว (2550) ได้ให้ความหมายว่า จิตอาสา หมายถึง คนท่ีมีจิตใจอาสาช่วยเหลือ อยากให้
ผู้ อ่ืนมีความสขุ คนท่ีมาร่วมกิจกรรมจิตอาสา ก็คือ อาสาสมคัร หรือคือ บคุคลท่ีอาสาเข้ามาช่วยเหลือ
สงัคมด้วยความสมคัรใจ เสียสละ เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืน ป้องกันแก้ไขพฒันาสงัคม โดยไม่หวงัสิ่งตอบ
แทน และณฐัณิชากร ศรีบริบรูณ์ (2550: 22) ได้ให้ความหมายว่า จิตอาสา หมายถึง ความสํานึกของ
บคุคลท่ีมีตอ่สงัคมสว่นรวม โดยการเอาใจใส ่และการช่วยเหลือ ผู้ ท่ีมีจิตอาสาจะแสดงออกซึง่พฤตกิรรมท่ี
อาสาทําประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การเสียสละเงิน สิ่งของ เวลา แรงกาย และสติปัญญา เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืนและสงัคม โดยไม่หวงัผลตอบแทน แตอ่ย่างไรก็ตามไ ด้มีผู้บญัญตัิคําขึน้มาใหม่ว่า จิตสาธารณะ บ้าง 
จิตสํานกึตอ่สงัคม บ้าง ซึง่ล้วนมีความหมายโดยรวมตรงกบัคําว่า จิตอาสา  คือ  เร่ิมจากไม่เบียดเบียน
ตนเอง และคนอ่ืน แล้วจงึทําการเผ่ือแผแ่บง่ปัน เอือ้เฟือ้เกือ้กลูผู้คน และชมุชน (สจิุตต์ วงษ์เทศ. 2550: 3)  

ผู้วิจยัสรุปความหมาย และนิยามคําว่า “พฤติกรรมจิตอาสา” ได้ว่าหมายถึง  การปฏิบตัิ
กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่การเสียสละเวลา สิง่ของ เงินทอง แรงกาย สติปัญญา เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ หมายรวมถึงกิจกรรมท่ีเคยกระทํามาแล้ว และกําลงัจะเข้าร่วมในอนาคต หรือเป็น
จิตใจท่ีมีความสขุเม่ือได้ทําความดี ได้ช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสงัคม เพ่ือให้ผู้ อ่ืนมีความสขุด้วยความสมคัร
ใจ และไม่หวงัผลตอบแทน การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ การมีสํานึกของบคุคลท่ีมีต่อ
ส่วนรวม เอาใจใส่ป้องกันแก้ไขปัญหาสงัคมโดยกระทําด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ภาระหน้าท่ีท่ีต้อง
รับผิดชอบ 

1.3 องค์ประกอบและคุณลักษณะของบุคคลที่มีจติอาสา 
 อ้อมใจ วงษ์มณฑา(2553: ออนไลน์) กล่าวถึงองค์ประกอบของการมีจิตอาสาไว้ดงันี ้          

1) องค์ประกอบด้านความคิด เป็นส่วนท่ีเก่ียวข้องกับความคิดท่ีเป็นส่วนของการเรียนรู้ หรือเกิด            
ความรับรู้ของสํานึกเป็นหลกั เช่น การรับรู้ ความทรงจํา ความมีเหตุผล และการใช้ปัญญา เป็นต้น        
2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก เป็นส่วนประกอบทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งจะเป็นสิ่งกระตุ้น
ความคดิอีกตอ่หนึง่ เป็นสว่นของความรู้สกึทางใจของความสํานกึ ท่ีรวมเอาความรู้สกึทางใจของความ
สํานึกท่ีรวมเอาความรู้สกึของบคุคลในด้านบวก หรือด้านลบ 3) องค์ประกอบทางด้านการปฏิบตัิ หรือ
การกระทํา (behavior) เป็นองค์ประกอบท่ีทําให้เกิดแนวโน้มทางการปฏิบตัิ หรือปฏิกิริยาตอบสนอง 
เม่ือมีสิง่เร้าท่ีเหมาะสม ซึง่สว่นนีต้้องอาศยัความเข้าใจหรือความคดิรวบยอดเก่ียวกบัสิง่นัน้เป็นพืน้ฐาน 

ในขณะท่ียทุธนา วรุณปิติกลุ (อ้อมใจ วงษ์มณฑา.  2553; อ้างอิงจาก ยทุธนา วรุณปิติกลุ. 
2542: 181 – 183) กลา่วถึงบคุคลท่ีมีจิตอาสา หรือ จิตสาธารณะวา่ต้องมีคณุลกัษณะ ดงันี ้
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1) ต้องมีความทุ่มเท และอทิุศตน สทิธิของพลเมืองจะต้องสอดคล้องตอ่ความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม บุคคลไม่เพียงแต่ปฏิบตัิตามสิทธิเท่านัน้ แต่ต้องปฏิบตัิเพ่ือช่วยเหลือให้บริการแก่ผู้ อ่ืนเพ่ือ
พฒันาสงัคมด้วย 

2) ต้องเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลเน่ืองจากกระแสปัจเจกชนนิยม ส่งผลให้             
คนในสงัคมมีลกัษณะปิดกัน้ตนเอง ไม่ไว้วางใจผู้ อ่ืน เลือกคบเฉพาะกลุม่ท่ีมีความเหมือนกนั ไม่สนใจ
การเมือง ทําให้ไมส่ามารถปฏิบตัภิารกิจของสงัคมเพ่ือผลประโยชน์ของสว่นรวม เกิดข้อขดัแย้ง การยตุิ
ข้อขัดแย้งโดยการฟังเสียงข้างมาก ไม่นําไปสู่ประโยชน์ของส่วนรวม ดังนัน้ผู้ มีจิตสาธารณะต้อง               
เป็นพลเมืองในฐานะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทางการเมืองสมยัใหม่ มีความอดทน และมีความตระหนกัว่า                     
การมีส่วนร่วมไม่สามารถทําได้อย่างท่ีต้องการเสมอไป ต้องเคารพและยอมรับความแตกต่าง                         
ท่ีหลากหลาย และหาวิธีอยูร่่วมกบัความขดัแย้งโดยแสวงหาทางออกร่วมกนั  

3) คํานงึถึงผลประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน 
4) ต้องมีการลงมือกระทําอยา่งจริงจงั 
เช่นเดียวกบั คณุลกัษณะของบคุคลท่ีมีจิตอาสาตามท่ีพระไพศาล วิสาโล(2550) กลา่วไว้

ว่า บุคคลท่ีมีจิตเป็นอาสานัน้คือ บุคคลท่ีมีจิตใจพร้อมท่ีจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ เป็นบุคคลท่ีมีจิตไม่น่ิงดูดาย เม่ือพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้คน เป็นบคุคลท่ีมีจิตเป็นสขุเม่ือได้ทําความดี   

ในขณะท่ีกรมวิชาการ (ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์. 2550: 24; อ้างอิงจาก กรมวิชาการ.  
2542) ได้มีการระบคุณุลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัการมีจิตอาสา ในด้านแรก คือ การช่วยเหลือผู้ อ่ืนโดย
ไม่หวงัผลตอบแทน การแสดงถึงความมีนํา้ใจเอือ้อาทร มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอือ้เฝือ้เผ่ือแผ่ ด้านท่ีสอง 
คือ การเสียสละตอ่สงัคมท่ีแสดงออกถึงการใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม การเสียสละเงิน เวลา 
กําลงักาย กําลงัทรัพย์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสงัคม รวมทัง้การเห็นประโยชน์สว่นรวมมากกว่าสว่นตน 
การรู้จกัเป็นผู้ ให้มากกว่าผู้ รับ และด้านท่ีสาม คือ ความมุ่งมัน่พฒันา มีความคิดริเร่ิมในการพฒันาตน 
และสงัคมเพ่ือให้อยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  

นอกจากนีย้งัมีการศึกษาวิจยัของ ณฐัณิชากร ศรีบริบูรณ์(2550: 30-32) ท่ีทําการแยก
องค์ประกอบของจิตอาสาได้เป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1) การช่วยเหลือผู้ อ่ืน 2) การเสียสละตอ่สงัคม 
และ 3) ความมุ่งมั่นพัฒนา โดยมีตัวชีว้ัดในแต่ละองค์ประกอบดังนีค้ือ ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน 
ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 3 ตวั ได้แก่ 1) การช่วยแนะนําสิ่งท่ีถกูท่ีควรแก่ผู้ อ่ืน 2) การอํานวยความสะดวก
ให้กบัผู้ อ่ืน และ 3) การแบง่ปันสิ่งของให้กบัผู้ อ่ืน ด้านการเสียสละตอ่สงัคม ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 2 ตวั 
ได้แก่ 1) การสละเงิน แรงกาย เพ่ือผู้ อ่ืนและสงัคม 2) การสละเวลา และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ตอ่สงัคม ด้านความมุง่มัน่พฒันา 
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า คณุลกัษณะของผู้ มีจิตอาสา คือ เป็นผู้ ท่ีมีการอทิุศตนต่อสงัคมโดย
ไมห่วงัผลตอบแทน และไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัหน้าท่ีท่ีต้องทํา แตเ่ป็นการทําด้วยความสมคัรใจ ไมน่ิ่งดดูาย
ต่อการช่วยเหลือผู้ อ่ืน คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีการบริจาคแก่บุคคลท่ีด้อย
โอกาสและสงัคมท่ีขาดแคลน ด้วยแรงกายแรงใจ กําลงัทรัพย์ ฯลฯ บางคนเป็นผู้ ริเร่ิม ในการสร้างสรรค์
กิจกรรมท่ีพฒันาชมุชนและสงัคม โดยทัง้หมดท่ีกลา่วมานี ้มีจิตใจอนับริสทุธ์ิท่ีจะทําความดีเพ่ือผู้ อ่ืนอยู่
เบือ้งหลงั 

1.4 ความสาํคัญของการมีจติอาสา 
 จิตอาสานบัเป็นคณุธรรมประการหนึ่งท่ีสงัคมปรารถนาให้สมาชิกของสงัคมยึดถือเป็น

คณุธรรม ท่ีกล่าวถึงสํานึกของบุคคลท่ีมีต่อสงัคมส่วนรวมท่ีแสดงออกซึง่พฤติกรรมอาสาทําประโยชน์ 
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน ปัจจุบันสังคมไทยคาดหวังว่า จิตอาสาจะเป็น
คณุธรรมท่ีสมาชิกยดึมัน่ไมว่า่จะมีบทบาทอยูส่ว่นใดของสงัคม ทัง้สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศกึษา 
และองค์กรต่าง ๆ ท่ีบุคคลเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตามได้มีผู้กล่าวถึงความสําคญัของการมีจิตอาสาไว้
อยา่งน่าสนใจดงันี ้

 พระครูประโชติธรรมาภิรมย์ (ปิยะนาถ สรวิสูตร. 2552; อ้างอิงจาก พระครูประโชติ       
ธรรมาภิรมย์. ม.ป.ป.) กล่าวว่า จิตอาสาเป็นการทําจิตของเราให้เบิกบาน อย่าให้จิตของเราขุ่นข้น 
ทํางานร่วมกนัระหว่างกาย (ภายนอก) และจิต (ภายใน) การทํางานอาสา คือ การทํางานท่ีไม่มุ่งหวงั
ผลประโยชน์ จะทําให้เราทํางานได้อย่างเบิกบานสนกุสนาน จิตเสมือนนํา้ใสท่ีหลอ่เลีย้งชีวิต จึงเป็นสิ่ง
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทัง้ต่อบุคคล สงัคม และประเทศชาติ หากทํางานหวงัผลตอบแทนแล้ว
ไมไ่ด้รับ จิตจะขุน่ข้นด้วยอารมณ์ท้อแท้เหมือนนํา้ใสขุ่นข้นด้วยตะกอน จิตใจจะเกิดรูอดุตนั เวลานัน้จะ
ยิม้ไม่ออก สอดคล้องกบั พระไพศาล วิสาโล (2550) ที่ได้กล่าวว่า การที่บุคคลมีจิตอาสา การรู้จกั
ให้เราก็จะรับด้วยในเวลาเดียวกนั หนึ่งในสิ่งที่เราได้รับคือ ความสขุ ยิ่งการให้นัน้เต็มไปด้วยความ
ปรารถนาดี ความสขุและความภมูิใจก็จะยิ่งทบัทวี รวมทัง้ยงัเป็นการทําให้ชีวิตมีพลงัในการสร้างสรรค์
สิง่ดี ๆ ให้กบัสงัคมอีกด้วย อริสา พิสฐิโสธรานนท์ และคณะ (2555: ออนไลน์)  ได้กลา่วไว้ว่าจิตอาสามี
ความสําคญัและมีประโยชน์ คือ บุคคลท่ีมีจิตอาสาจะได้รับความสุขจากการให้ด้วยใจ และไม่หวงั
ผลตอบแทน เม่ือมีความสขุ ฮอร์โมนเอ็นโดรฟิน (Endrophin) จะหลัง่โดยอตัโนมตั ิสง่ผลให้ผู้ให้มีจิตใจ
ท่ีเป็นสขุ และมีสขุภาพแข็งแรง และการมีจิตอาสายงัมีประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติในแง่ของ
การมีชีวิตท่ีปลอดภยั เน่ืองจากทุกคนร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั โดยไม่หวงัผลตอบแทน ส่งผลให้
สงัคมเข้มแข็ง ปัญหาสงัคมลดลง ชีวิตมีความมัน่คงปลอดภยัมากขึน้ 
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จะเห็นได้วา่จิตอาสาเป็นเสมือนกิจกรรมท่ีหลอมรวมการทํางานจากภายนอกด้วยร่างกาย
และการทํางานจากภายในจิตใจเข้าไว้ด้วยกนั กลา่วคือ เม่ือเราได้กระทําสิ่งท่ีเป็นประโยชน์เกือ้กลูผู้ อ่ืน
โดยไม่หวงัผลตอบแทนแล้วนัน้ ด้วยจิตบริสทุธ์ิ จิตของเราก็จะอ่ิมเอิบเป็นสขุ ส่งผลให้ร่างกายมีการ
หลัง่ฮอร์โมนเอนโดรฟินซึ่งเป็นฮอร์โมนท่ีช่วยให้ร่างกายต่ืนตวักะปรีก้ะเปร่าอยู่เสมอ จึงอาจกล่าว             
โดยสรุปได้ว่า ความสําคญัของจิตอาสานัน้ นอกจากจะเป็นสิ่งท่ีทําให้บคุคลทํางาน หรือกิจกรรมเพ่ือ
สงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และประเทศชาติแล้ว ก็ยังมีผลให้บุคคลท่ีมี     
จิตอาสานัน้มีจิตใจท่ีเป็นสขุอีกด้วย 

1.5 ปัจจัยที่ก่อให้จติอาสาและพฤตกิรรมจติอาสา 
จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ เป็นคุณธรรมของพลเมือง ส่งเสริมทําให้สังคมเข้มแข็ง         

มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา เน่ืองจากการมีพลเมืองท่ีตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสังคม                
มีปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือสงัคม เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองและการรวมกลุ่มปฏิบตัิเพ่ือแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ตามแนวทางท่ีได้กําหนดไว้ จะทําให้เกิดการพฒันาของสงัคมนัน้ได้ในท่ีสดุ 

การมีจิตอาสานัน้เกิดได้จากปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางสงัคม (วิรัตน์ คําศรีจนัทร์. 
2544: 99) ยกตวัอย่างเช่น ก่อนเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยั นกัศกึษาย่อมมีลกัษณะเฉพาะบุคคลซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากการอบรมของครอบครัว สถานศึกษา และกระบวนการทางสงัคมจากท่ีอยู่อาศยั             
แต่เม่ือเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลยั วฒันธรรมของสถาบนัการศึกษา การมีปฏิสมัพนัธ์กับกลุ่ม
เพ่ือน และอาจารย์ จะมีผลตอ่การรับรู้ ความเช่ือ ทศันคติ เจตคติ คา่นิยม และพฤติกรรมของนกัศกึษา 
โดยแสดงออกทางการดําเนินชีวิต โครงสร้างของมหาวิทยาลยัในแต่ละแห่งแตกต่างกันตามปรัชญา 
วตัถุประสงค์ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ลกัษณะการจดัการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม และนโยบายของ
องค์การ มหาวิทยาลยัท่ีมีขนาดเล็ก รูปแบบการดําเนินชีวิตจะมีความแตกต่างกนัเล็กน้อยแต่มีความ
ซบัซ้อนมาก มหาวิทยาลยัท่ีมีขนาดใหญ่จะมีความแตกต่างระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวิตมาก แต่มี
ความซบัซ้อนในแต่ละรูปแบบน้อย มหาวิทยาลยัท่ีมีเจตคติ ความสนใจ และมีกิจกรรมร่วมกันจะมี
อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมมาก สงักดัของมหาวิทยาลยัจงึเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่เจตคตแิละพฤตกิรรมของบคุคล   

 นอกจากนีจิ้ตอาสายังสามารถเกิดได้จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับบุคคลอ่ืน                         
(ชชูยั  ศภุวงศ์. 2539: 22) ความรู้สกึต้องการช่วยเหลือเพียงประการเดียวจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
กระบวนการเรียนรู้จึงมีความสําคญัตอ่การแก้ไขปัญหา บคุคลในสงัคมต้องมีองค์ความรู้ และความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ (อนชุาติ พวงสําลี; และวีรบรูณ์ วิสารทกลุ. 2540: 17) ผู้ ท่ีมีความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองจะสนใจค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ในการเรียนรู้ ทําให้มีคณุสมบตัิเป็นผู้ นํา นกัคิด นกัวิเคราะห์วิจารณ์ (นฤมล เถ่ือนมา. 
2539: 7) ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และร่วมกบัผู้ อ่ืน จึงเป็นปัจจยัอย่างหนึ่งท่ีเอือ้ตอ่การ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคม ซึง่เป็นปัจจยัภายในของบคุคลในการผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมจิตอาสา
ขึน้มาได้ 
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ในขณะที่ไพบูลย์ วฒันศิริธรรม (2550) ได้กล่าวถึงจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ หรือ
จิตสํานึกสาธารณะ หรือจิตสํานึกของสงัคมว่า อยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจยัแวดล้อมทัง้ภายในและ
ภายนอกดงันี ้ 

1) ปัจจยัภายนอก เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะทางสมัพนัธภาพของมนษุย์ ภาวะทาง
สงัคมเป็นภาวะท่ีลกึซึง้กว่าภาวะทางกายภาพเพียงประการเดียว เป็นภาวะท่ีได้อบรมกลอ่มเกลา และ
สะสมอยู่ในส่วนของการรับรู้ทีละเล็กทีละน้อย ทําให้เกิดสํานึกท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดล้อม
ทางสงัคมนีเ้ร่ิมตัง้แต ่พอ่แม ่ญาตพ่ีิน้อง เพ่ือนฝงู บคุคลทัว่ไป จนถึงระดบัองค์กร วฒันธรรม ประเพณี 
ความเช่ือ กฎหมาย ศาสนา รวมทัง้ภาวะแวดล้อม 

2) ปัจจยัภายใน สํานกึท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน หมายถึง การคดิวิเคราะห์ของแตล่ะบคุคลใน
การพิจารณาตดัสินคณุคา่ ความดีงาม ซึง่ส่งผลต่อการปฏิบตัิ โดยเฉพาะการปฏิบตัิทางจิตใจ เพ่ือขดั
เกลาตนเองให้เป็นไปในทางใดทางหนึ่ง โดยเกิดจากการรับรู้ จากการเรียนรู้ การมองเห็น การคิด และ
นํามาพิจารณาเพ่ือตดัสนิใจวา่ต้องการสร้างสํานกึแบบใด ก็จะมีการฝึกฝนและสะสมสํานกึเหลา่นัน้  

การเกิดจิตสํานึกไม่สามารถสรุปได้แยกแยะว่าได้ว่าเกิดจากปัจจัยภายในหรือปัจจัย
ภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะทกุสรรพสิ่งมีความเก่ียวข้องกนั จิตสํานึกท่ีมาจากภายนอกนัน้เป็น
การเข้ามาโดยธรรมชาติกระทบต่อความรู้สึกของบุคคล แล้วกลายเป็นจิตสํานึกโดยธรรมชาติและ            
มกัไมรู้่ตวั แตสํ่านกึท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน เป็นความเจาะจง เลือกสรร บคุคลระลกึรู้ตนเองเป็นอย่างดี 
เป็นสํานึกท่ีสร้างขึน้เองระหว่างปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เป็นปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีความต่อเน่ืองกนั 
การพฒันาจิตสํานกึจงึต้องกระทําควบคูก่นัไปทัง้ภายในและภายนอก 

อาจสรุปได้ว่า ปัจจยัท่ีทําให้เกิดการมีพฤติกรรมจิตอาสาตามท่ีได้การสงัเคราะห์เอกสาร
และงานวิจยัต่างๆ มีการรายงานท่ีสอดคล้องกนัว่า อาจจะเกิดจากสองปัจจยัประกอบกนั คือ ปัจจยั
ภายในตัวบุคคล เช่น การรับรู้ในพฤติกรรมของตนเอง การเห็นคุณค่าในพฤติกรรมของตนเอง                 
การมีแรงจูงใจท่ีจะทําให้เกิดพฤติกรรมจิตอาสา และปัจจยัภายนอก ได้แก่ การมีตวัแบบทางด้านจิต
อาสา ไม่ว่าจะจากครอบครัว เพ่ือน สถานศกึษาหรือสถาบนัทางสงัคมต่าง ตลอดจนมีความเก่ียวข้อง
กบัการสนนัสนนุจากสถาบนัทางสงัคมท่ีได้เข้าไปมีบทบาท ณ ขณะนัน้ด้วย 

1.6 การวัดพฤตกิรรมจติอาสา  
 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทําเกณฑ์และแนวทางในการวัดและประเมินผู้ เ รียน                   

ด้านการมีจิตสาธารณะ นักเรียนโรงเรียนนําร่องท่ีเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พุทธศักราช 2551 ท่ีจะจบการศึกษาในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย                
ในปีการศึกษา 2554 มีหลายโรงเรียนท่ีจะต้องวัดและประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านการ             
มีจิตสาธารณะ จิตสาธารณะเป็นคณุลกัษณะท่ีอยู่ในตวัผู้ เรียนการวดัโดยตรงนัน้วดัยากจึงต้องอาศยั
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สงัเกตหรือวดัจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก บางครัง้ก็ใช้แบบทดสอบแบบสร้างสถานการณ์ช่วยในการ           
วัดพฤติกรรมท่ีซ่อนอยู่ภายใน  ซึ่งพฤติกรรมด้านการมีจิตสาธารณะอาจดูจากการเป็นผู้ ให้                 
การเข้าอาสาเข้าไปช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือการช่วยเหลือผู้ อ่ืนเม่ือเห็นว่าผู้ อ่ืนได้รับความ
เดือดร้อน ผู้ ท่ีมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสาจะคุ้นชินกับพฤติกรรมการให้มากกว่ารับ เป็นคนเห็นอก           
เห็นใจผู้ อ่ืน คิดถึงคนอ่ืนไม่เพียงแต่คิดว่าตนควรจะได้อะไรแตก่ลบัสนใจว่าผู้ อ่ืนน่าจะได้อะไรด้วยบ้าง 
โดยสรุปแล้วนัน้อาจจะกล่าวได้ว่าจิตสาธารณะเป็นสิ่งท่ีวดัได้โดยดจูากพฤติกรรมท่ีแสดงออก อาจจะ
วดัทางตรงหรือทางอ้อม วดัจากการสงัเกต และการให้ผู้ถกูวดัประเมินตนเอง ซึง่ก็มีผู้วิจยัจํานวนหนึ่งท่ี
ได้ยึดเอาแนวทางของกระทรวงศกึษาธิการมาใช้ในการวิจยั เช่น งานวิจยัของนนัทวฒัน์ ชุนชี (2546) 
ศึกษาเร่ืองการใช้ตวัแบบสญัลกัษณ์ผ่านการใช้หนงัสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมในนกัเรียนระดบั  
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยได้สร้างแบบวัดจิตสาธารณะท่ีประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี 1 การหลีกเล่ียงการใช้หรือการกระทําท่ีทําให้เกิดการชํารุดเสียหายต่อของส่วนรวม 
องค์ประกอบท่ี 2 การถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมต่อการดแูล และองค์ประกอบท่ี 3 การเคารพสิทธิ          
ในการใช้ของส่วนรวม แต่ละองค์ประกอบมี  2 ตัวชีว้ัด รวมทัง้สิน้ 6 ตัวชีว้ัด โดยแบบวัดนีม้ีค่า                
ความเช่ือมัน่รวมทัง้ฉบบั .8320 สว่นงานวิจยัของอญัชลี ยิ่งรักพนัธุ์ (2550) เร่ืองผลการใช้สถานการณ์
จําลองผสานกบัเทคนิคประเมินผลจากสภาพจริงเพ่ือพฒันาจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 5 ได้สร้างแบบสงัเกตและแบบทดสอบวดัพฤติกรรมจิตสาธารณะมาใช้ในงานวิจยัของตน ดงันี ้
แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะ มี 3 องค์ประกอบ 6 ตัวชีว้ัด เช่นเดียวกับงานวิจัยของ                    
นนัทวฒัน์ ชุนชี(2546) ซึ่งแบบสงัเกตนีมี้ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ .95 และแบบทดสอบวดัพฤติกรรม          
จิตสาธารณะมี 3 องค์ประกอบ 6 ตวัชีว้ดั เช่นเดียวกนั ซึง่แบบทดสอบวดันีมี้ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
.989 และงานวิจยัของธรรมนนัทิกา แจ้งสวา่ง (2547) เร่ืองผลของการใช้โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ
ด้วยบทบาทสมมติกบัตวัแบบของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โดยได้สร้างแบบวดัจิตสาธารณะท่ี
ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ 6 ตัวชีว้ัดเหมือนงานวิจัยทัง้ 2 งานวิจัยก่อนหน้านี  ้โดยมีค่า                 
ความเชื่อมัน่รวมทัง้ฉบบัเท่ากบั .8455 เป็นต้น และงานวิจยัของณฐัณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550)             
เร่ืองการพฒันาโมเดลเชิงสาเหตขุองจิตอาสาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสงักดั
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยสร้างแบบวดัจิตอาสาของนกัเรียน ประกอบด้วย             
3 องค์ประกอบหลกั 7 ตวัชีว้ดั โดยมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัเท่ากบั .90 ซึ่งผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง เพ่ือตรวจสอบความตรงของตวัชีว้ดั จิตอาสา พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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 ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่างานวิจยั 3 ชิน้แรก ไม่ว่าจะเป็นงานวิจยัของอญัชลี ยิ่งรักพนัธุ์ (2550) 
นนัทวฒัน์ ชนุชี(2546) และธรรมนนัทิกา แจ้งสว่าง (2547) ตา่งก็เป็นการศกึษาตวัแปรจิตสาธารณะ
โดยเป็นงานวิจยัเชิงทดลองท่ีทําการทดลองกบักลุ่มเด็กในชัน้ประถมศกึษา ซึง่ไม่สอดคล้องเท่าท่ีควร
กับความมุ่งหมายของงานวิจัยนี  ้ดังนัน้ในงานวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยเลือกปรับปรุงแบบวัดจิตอาสาของ                  
ณฐัณิชากร ศรีบริบรูณ์ (2550) เร่ือง การพฒันาโมเดลเชิงสาเหตขุองจิตอาสาของนกัเรียนมธัยมศกึษา
ตอนปลาย ในโรงเรียนสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

1) เป็นแบบวดัท่ีสร้างขึน้ตามแนวคิดการประเมินพฤติกรรมจิตอาสา สอดคล้องกบั
ความมุง่หมายของงานวิจยันี ้

2) บริบทของการศึกษาเป็นบริบทท่ีมีความคล้ายคลึงกัน  กล่าวคือ นักเรียน                
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายกบันิสติมหาวิทยาลยั 

3) เป็นแบบวดัท่ีมีความน่าเช่ือถือสงู ทัง้ในด้านความตรงเชิงเนือ้หา และความเช่ือมัน่
ผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) จากผู้ เช่ียวชาญในด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
จํานวน 7 ท่าน และมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .90 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านจะมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 
.79, .90 และ.79 ตามลําดบั 

  โดยแบบวัดจิตอาสาของนักเรียนของณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ ได้แบ่งองค์ประกอบของ           
จิตอาสาเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1) การช่วยเหลือผู้ อ่ืน 2) การเสียสละตอ่สงัคม และ 3) ความมุ่งมัน่
พฒันา โดยมีตวัชีว้ดัในแตล่ะองค์ประกอบดงันี ้คือ ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 3 ตวั 
ได้แก่ 1) การช่วยแนะนําสิ่งท่ีถกูท่ีควรแก่ผู้ อ่ืน 2) การอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ อ่ืน และ 3) การแบง่ปัน
สิ่งของให้กบัผู้ อ่ืน ด้านการเสียสละตอ่สงัคม ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 2 ตวั ได้แก่ 1) การสละเงิน แรงกาย 
เพ่ือผู้ อ่ืนและสงัคม  2) การสละเวลาและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม ด้านความมุ่งมัน่
พฒันา ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 2 ตวั ได้แก่ 1)การสนใจในปัญหาและการเปลี่ยนแปลงพร้อมทัง้เสนอ
ความคดิท่ีจะพฒันาสงัคม และ2)การร่วมพฒันากิจกรรมการเสริมสร้างจิตอาสาเพ่ือสงัคมอย่างสร้างสรรค์
และหลากหลาย รวมมีตวัชีว้ดัทัง้หมด 7 ตวัชีว้ดั ซึง่ได้มาจากการสงัเคราะห์ตวัชีว้ดัจิตอาสาของนกัเรียน
โดยจําแนกตามองค์ประกอบของกรมวิชาการ(2542) และใช้เกณฑ์ในการคดัเลือกตดัชีว้ดัจิตอาสา 
ตามแนวคิดของพระพทุธศาสนา นกัการศึกษา อาสาสมคัรและนกัสงัคมสงเคราะห์ที่ได้กล่าวถึง
คณุลกัษณะและองค์ประกอบของการมีจิตอาสาซํา้กนัอย่างน้อย 2 คนเป็นเกณฑ์ในการคดัเลือก
ตวัชีว้ดั โดยแบบวดันีมี้ข้อคําถามทัง้หมด 25 ข้อ มีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประเมินคา่ (rating scale) 
5 ระดบัจาก “มีการปฏิบตัิทกุครัง้” (5) จนถึง “ไม่มีการปฏิบตัิ” (1) ผู้ ท่ีได้คะแนนรวมเฉล่ียมากกว่าเป็น
ผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมจิตอาสามากกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนรวมเฉล่ียน้อยกวา่ 
  



21 

 

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤตกิรรมจติอาสา 
 ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัใช้หลกัทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญา (Social Cognitive 
Learning Theory) ของอลัเบิร์ต แบนดรูา (Albert Bandura. 1986: 22-24) เพ่ืออธิบายปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
กบัพฤติกรรมจิตอาสา โดยแบนดรูา มีความเช่ือว่าพฤติกรรมของคนเรานัน้ ไม่ได้เกิดขึน้และเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากปัจจยัทางสภาพแวดล้อมอย่างเดียว หากแต่ว่าจะต้องมีปัจจยัส่วนบุคคลร่วมด้วยและการ
ร่วมของปัจจัยส่วนบุคคลเหล่านัน้จะต้องร่วมกันในลักษณะท่ีกําหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal 
Determinism) กบัปัจจยัทางด้านพฤตกิรรมและสภาพแวดล้อม ซึง่สามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 การกําหนดซึง่กนัและกนัของปัจจยัทางพฤตกิรรม (B) สาเหตจุากสิง่แวดล้อม(E) และ 
 ตวับคุคล (P) ท่ีมีผลตอ่การเรียนรู้และการกระทํา (Albert Bandura.  1986: 24)  
 
 แบนดรูา ได้สร้างทฤษฎี Triadic reciprocal determinism โดยได้เสนอว่า พฤติกรรมเกิดขึน้
เน่ืองจากมีกลไกเกิดขึน้ระหว่าง 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่กนั คือ ปัจจยัสภาพแวดล้อม ปัจจยัสว่นบคุคล
(ปัจจัยทางจิต-ผู้ วิจัย) และชนิดของพฤติกรรม ปัจจัยทัง้สามอาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่เท่ากัน 
ปัจจัยบางตัวอาจมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมมากกว่าปัจจัยบางตัวในช่วงเวลาหนึ่ง แต่อาจมี
อิทธิพลตอ่การเกิดพฤตกิรรมน้อยกวา่อีกปัจจยัหนึง่ในอีกช่วงเวลาหนึง่ แตปั่จจยัทัง้สามจะไม่มีอิทธิพล
เท่ากันพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน ทัง้นีผ้ลเก่ียวข้องกันจะเป็นอย่างไรขึน้อยู่กับปัจเจกบุคคล 
พฤติกรรมท่ีจะแสดงออก และสภาพแวดล้อมในขณะท่ีเกิดพฤติกรรมนัน้ขึน้(สิริอร วิชชาวธุ.  2554:  91) 
นอกจากองค์ประกอบดงักล่าวข้างต้นแล้ว พฤติกรรมของบคุคลยงัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ทางสงัคม 
ซึ่งอาจจะเป็นประสบการณ์ตรง หรือประสบการณ์โดยอ้อมก็ได้ กล่าวคือ มนุษย์เรียนรู้ความสมัพนัธ์
ระหว่างเหตุการณ์กับเหตุการณ์ และระหว่างพฤติกรรมกับผลท่ีเกิดจากพฤติกรรมนัน้ ซึ่งการเรียนรู้
เหล่านีจ้ะกลายเป็นความเช่ือท่ีมีผลในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ นอกจากนีบุ้คคลมักจะใช้
เง่ือนไขของสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ หรือผลลัพธ์ท่ีเกิดจากพฤติกรรมนัน้เป็นข้อมูลในการ
ตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมครัง้ต่อไป จึงอาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไป             
ในทิศทางใดยอ่มขึน้อยูก่บัการเรียนรู้ท่ีได้รับจากสงัคมในเง่ือนไขดงักลา่ว (Bandura. 1977: 193)  

P E 

B 
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 งานวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับจิตอาสาโดยแบ่งเป็นปัจจัย             

ทางจิต ได้แก่ การับรู้ความสามารถของตน การเห็คณุคา่ในตนเอง แรงจงูใจอาสา และปัจจยัทางสงัคม 

ได้แก่ การมีตวัแบบด้านจิตอาสาและการสนบัสนนุทางสงัคม ตามหลกัแนวคิดของแบนดรูา ตามท่ีได้

กลา่วไปข้างต้น 

 

ปัจจัยทางจติ 
2. แนวคดิเก่ียวกับการรับรู้ความสามารถของตนกับพฤตกิรรมจติอาสา 

2.1 ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตน 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีนักวิจัยจํานวนมากได้ให้

ความหมายท่ีแสดงให้เห็นถึงคณุลกัษณะเฉพาะท่ีคล้ายคลึงกนัว่าของการรับรู้ความสามารถของตน 

เป็นการตดัสินใจของบุคคลเก่ียวกับตวัเองถึงความสามารถในการจัดระบบการกระทําและดําเนิน

พฤติกรรมให้ลลุว่งตามเป้าหมายท่ีได้ตัง้ไว้ เช่น แบนดรูา (Bandura. 1977: 3) ได้ให้ความหมายของ

การรับรู้ความสามารถของตนไว้ว่า เป็นการท่ีบุคคลตดัสินใจเก่ียวกับตวัเองว่ามีความสามารถท่ีจะ

จดัระบบและกระทําพฤตกิรรมให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีได้ตัง้ไว้ ประทีป จินง่ี (2540: 110) กลา่ววา่ การ

รับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง การที่บุคคลตดัสินใจเก่ียวกบัความสามารถของตนเองท่ีจะ

จดัการและดําเนินการทําพฤติกรรมให้บรรลเุป้าหมายที่กําหนดไว้ในสถานการณ์ที่บางครัง้อาจจะ              

มีความคลมุเครือ ไม่ชดัเจน มีความแปลกใหม่ที่ไม่สามารถทํานายสิ่งที่เกิดขึน้ได้ ซึ่งสภาพการณ์

เหล่านีม้กัจะทําให้บุคคลเกิดความเครียดได้ การรับรู้ความสามารถของบุคคลนีไ้ม่ได้ขึน้อยู่กบัทกัษะ            

ท่ีบคุคลมีอยู่ขณะนัน้เท่านัน้ หากแต่ยงัขึน้อยู่กบัการตดัสินใจของบคุคลว่าเขาสามารถทําอะไรได้ด้วย

ทกัษะท่ีเขามีอยู ่งานวิจยัของวิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี (2542: 31)กลา่ววา่ การรับรู้ความสามารถของตนมี

อิทธิพลต่อการพฤติกรรมของบุคคล ว่าบุคคลจะมีวิธีการกระทําอย่างไร มีความพยายามเพียงใด 

อดทนต่ออปุสรรคและความล้มเหลวได้มากน้อยเพียงใด มีแบบแผนการคิดท่ีจะขดัขวางหรือให้กําลงัใจ

ตนเอง มีความเครียดเพียงใดท่ีจะจดัการกบัเหตกุารณ์ท่ียากลําบาก งานวิจยัของ จฬุาลกัขณ์ ปรีชากลุ 

(2549: 18) กลา่วว่าการรับรู้ความสามารถของตนไว้ว่า เป็นความสามารถของบคุคลในการจดัระบบ

และประเมินถึงความมัน่ใจตอ่ความสามารถกระทําหรือแสดงในพฤติกรรมนัน้ๆได้ดีเพียงใดซึง่จะสง่ผล

ต่อแบบแผนในการคิดและการเผชิญต่อสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ รวมถึงงานวิจัยของทรงศรี 

ชํานาญกิจ (2548: 11) กลา่วว่าเป็นความรู้สกึท่ีบคุคลตอ่ตนเองว่า มีความสามารถท่ีจะกระทําสิ่งตา่งๆ 

ให้ประสบผลสําเร็จตามท่ีคาดหวงัไว้ได้หรือไม ่ในระดบัใด  
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 ในงานวิจัยนี ้ผู้วิจัยได้ให้นิยามของการรับรู้ความสามารถของตนไว้ว่า หมายถึง การท่ี
บุคคลตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถของตนเองว่าจะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรม            
ให้สําเร็จลลุว่งตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยมีความเช่ือมัน่ กล้าเผชิญกบัอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง
การกระทํา จดัการอปุสรรคตา่งๆได้ด้วยตนเองโดยไมเ่กิดความเครียด  

2.2 การวัดการรับรู้ความสามารถของตน 
 สําหรับแบบวดัการรับรู้ความสามารถของตน มีผู้วิจยัได้สร้างแบบวดัไว้หลายแนวคิดและ

มีมาตรการวดัท่ีแตกต่างกนัออกไป ทรงศรี ชํานาญกิจ (2548: 19-22) ได้ทําการวิจยัเร่ืองการศกึษา

เปรียบเทียบคณุภาพของแบบวดัการรับรู้ความสามารถของตนด้านวิชาการท่ีมีรูปแบบการตอบตา่งกนั 

โดยในงานวิจยันีไ้ด้รวบรวมแนวคิดการวดัและรูปแบบการตอบไว้อย่างกว้างขวาง เช่น แบนดรูาและ

คณะ(Bandura; et al.) ได้สร้างเคร่ืองมือประเมินการรับรู้ความสามารถของตนโดยท่ีผู้ตอบต้องตอบว่า

เขาสามารถทํากิจกรรมนัน้ได้หรือไม่ ถ้าทําได้ ต้องตอบว่ามีระดับความมั่นใจมากน้อยเพียงใด                         

โดยสเกลการตอบมีระดบัความมัน่ใจตัง้แต ่10 ถึง 100 สว่นลสัท์ (Lust) ได้สร้างแบบวดัไว้สองรูปแบบ 

รูปแบบแรก มีมาตรวดัแบบมาตราสว่นประเมินคา่ 7 สเกล ตัง้แต ่“ไม่มีความมัน่ใจ” ถึง “มีความมัน่ใจ

มาก” ซึ่งผู้ ท่ีได้คะแนนสูงแสดงว่ามีความเข้มในการรับรู้ความสามาถของตนสูง และรูปแบบท่ีสอง 

ได้แก่ การวัดโดยการรวมมิติความเข้มและมิติความยากเอาไว้ด้วยกัน โดยความยากของการรับรู้

ความสามารถของตนจะประเมินโดยการตอบว่า “ทําได้” หรือ “ทําไม่ได้” สว่นการวดัมิติความเข้มของ

การรับรู้ความสามารถของตนจะประเมินโดยใช้ระดบัสเกลในการวดั 11 สเกล คือ “0 ไม่มีความมัน่ใจ 

ถึง 10 มีความมัน่ใจมาก” เช่น งานวิจยัของจฬุาลกัขณ์ ปรีชากลุ (2549) ได้ปรับปรุงแบบสอบถามการ

รับรู้ความสามารถของตนเองมาจาก Guide For Constructing Self-Efficacy Scale โดย Albert 

Bandura. Standford University ประกอบกบันิยามปฏิบตัิการ เอกสาร รายงานและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง ซึ่งแบบวัดนีเ้ป็นการวัดความมั่นใจ โดยการถามว่าผู้ ตอบมีความมั่นใจว่าเขาสามารถ

ปฏิบตังิาน โดยแบง่ความมัน่ใจออกเป็น 10 ระดบั ตัง้แต ่0% คือ “ไม่มีความมัน่ใจท่ีสามารถกระทําได้

เลย” ถึง 100% คือ “มีความมัน่ใจเต็มท่ีท่ีจะกระทําได้สงูสดุ” โดยแบบวดันีมี้คา่ความเช่ือมัน่ .98 และ

แนวคิดของลีเบิร์ทและสปีกเลอร์ (Liebert; & Spiegler. 1995) เสนอว่าการรับรู้ความสามารถของตน

เป็นการทํานายของบุคคลเก่ียวกบัความสามารถในการแสดงพฤติกรรมเฉพาะ โดยการประเมินด้วย

การรายงานตนเอง ด้วยข้อความถาม เช่น “คณุมีความมัน่ใจเท่าไรเก่ียวกบั…” โดยสเกลการตอบนัน้

จะเป็นระดบัความมัน่ใจ ตัง้แต ่ “10 ไม่มัน่ใจเลย ถึง 100 มัน่ใจมาก” เป็นต้น และจากการท่ีได้ศกึษา

รูปแบบการวดัอย่างหลากหลาย ทรงศรี พบว่าการใช้การวดัแบบผสมตามแบบของลสัท์และการตอบ

แบบมาตราส่วนประเมินค่า  6 ระดบั (คือรวมการวดัระดบัความยากและความมัน่ใจเข้าด้วยกนั) มี
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ความเท่ียงตรงเชิงอํานาจการทํานายสงูเม่ือเปรียบเทียบกบัการวดัแบบอ่ืน ทัง้ยงัเป็นทัง้ 2 มิติ ตาม

ทฤษฎีของแบนดรู่าด้วย นอกจากนีก็้ยงัมีผู้วิจยัท่ีได้สร้างแบบวดัตามแนวคดิของลสัท์ เช่น งานวิจยัของ

สมใจ ธนเกียรติมงคล (2553) เป็นแบบวดัการรับรู้ความสามารถของตนเองในการทําปริญญานิพนธ์ 

40 ข้อ  โดยมีคา่อํานาจจําแนก.649 - .925 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .949 และงานวิจยัของวิลาส

ลกัษณ์ ชวัวลัลี (2542) ได้สร้างแบบวดัการรับรู้ความสามารถของตนในการเล่นเกมวิศวกรน้อย เป็น

การวดัความมัน่ใจของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างในการเล่นเกมท่ีระดบัความยากต่างๆ ซึ่งเป็นการวดัใน       

2 มิติ คือมิติของความมัน่ใจ(Strength) ท่ีจะกระทํากิจกรรมได้ท่ีระดบัความยาก (Level) ต่างๆตาม

ทฤษฏีของแบนดรูา แบบสอบถามประกอบด้วยข้อคําถาม 12 ข้อแสดงถึงความมัน่ใจในการเลน่เกมท่ี

ระดบัความยากตา่งๆกนัโดยเป็นลกัษณะมาตรประเมินคา่ (rating scale) 8 อนัดบั ตัง้แตไ่ม่สามารถ

เล่นได้ (0) เล่นได้และมัน่ใจน้อยมาก(1) ไปจนถึงเล่นได้และมัน่ใจท่ีสดุ (7) โดยแบบวดันีมี้ค่าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั .92 

จะเห็นได้ว่าแนวคิดได้รับความนิยมในการสร้างแบบวดัการรับรู้ความสามารถของตน 

ได้แก่ แนวคดิของ แบนดรูา(Bandura) และลสัท์ (Lust) เน่ืองจากเป็นการวดัหลายมิติ ทําให้ได้ข้อมลูท่ี

มีความเท่ียงตรง ดังนัน้ในงานวิจัยนี  ้ผู้ วิจัยเลือกนําแบบวัดของจุฬาลักขณ์ ปรีชากุล (2549)                      

มาปรับปรุงเพ่ือให้เข้ากบับริบทของการวิจยั ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

1) เป็นแบบวดัท่ีสร้างขึน้ตามทฤษฎีของแบนดรูา (Bandura) ซึง่เป็นทฤษฎีท่ีผู้วิจยั

นํามาเป็นหลกัแนวคดิในงานวิจยั 

2) บริบทของการศึกษาเป็นบริบทท่ีมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นการรับรู้

ความสามารถในการกระทํากิจกรรมอยา่งหนึง่ให้ลลุว่งอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3) เ ป็นแบบวัดท่ี มีความน่าเ ช่ือถือสูง  ทัง้ในด้านความตรงเชิงเนื อ้หา  และ                     

ความเช่ือมัน่ ผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) จากผู้ เช่ียวชาญในด้าน

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .98 

  โดยเป็นแบบวัดท่ีประกอบด้วยข้อคําถามท่ีเก่ียวกับการรับรู้ความสามารถของตน                  

ต่อบทบาทหน้าท่ีและคณุลกัษณะท่ีดีของตวัแทนประกนัชีวิตจํานวน 20 ข้อ แบ่งความมัน่ใจออกเป็น 

10 ระดบั ตัง้แต ่0% คือ “ไม่มีความมัน่ใจท่ีสามารถกระทําได้เลย” ถึง 100% คือ “มีความมัน่ใจเต็มท่ี   

ท่ีจะกระทําได้สงูสดุ” มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท 

(Likert) มีเกณฑ์การให้คะแนนความมั่นใจในการปฏิบัติโดยการรวมคะแนนเฉล่ียของความมั่นใจ              

จากข้อคําถาม โดยประเมินจากสเกลระดบัความยากตัง้แต ่0 ถึง 100  
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2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ความสามารถของตนกับพฤตกิรรมจติอาสา 
  เม่ือพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองกับ
พฤติกรรมจิตอาสานัน้ผู้ วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องแล้วพบว่า มีการศึกษาระหว่างการรับรู้
ความสามารถของตนเองกบัการมีพฤติกรรมจิตอาสา หรือการเป็นอาสาสมคัรอยู่บ้างเช่น การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะ และสถานการณ์ทางสังคมกับประสิทธิภาพการทํางานของ
อาสาสมัครกู้ภัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดย พระมหาจันทร์ธรรม อินทรีเกิด และคณะ (2553) ซึ่ง      
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองในการทํางานมีความสมัพนัธ์ในทางบวก           
กับประสิทธิภาพการทํางานของอาสาสมคัรกู้ภยั ซึ่งเป็นอาชีพท่ีต้องอาศยัความเป็นจิตอาสาในการ
ทํางาน นอกจากนีจ้ากการศึกษายังพบว่า การรับรู้ความสามารถในการทํางานของตนเองในการ
ทํางาน เจตคติต่อการทํางาน แรงจงูใจในการทํางาน สามารถร่วมกนัอธิบายประสิทธิภาพการทํางาน
ของอาสาสมคัรกู้ภยัได้ร้อยละ 22 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการทํางาน การสนบัสนุนทาง
สงัคมจากประชาชน สามารถร่วมกนัอธิบายประสิทธิภาพในการทํางานของอาสาสมคัรกู้ภยัได้ร้อยละ 
27  ในกลุ่มอายุมาก  การรับรู้ความสามารถในการทํางานของตนเองในการทํางาน เจตคติต่อการ
ทํางานสามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิภาพในการทํางานของอาสาสมคัรกู้ภยัได้ร้อยละ 19 ในกลุ่ม
อายุน้อย การรับรู้ความสามารถในการทํางานของตนเองในการทํางาน การสนับสนุนจากหัวหน้า
สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิภาพในการทํางานของอาสาสมคัรกู้ภยัได้ร้อยละ 29 ในกลุ่มระดบั
การศึกษาสงู และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการทํางาน เจตคติต่อการทํางาน แรงจูงใจใน
การทํางาน สามารถร่วมกนัอธิบายประสิทธิภาพในการทํางานของอาสาสมคัรกู้ภยัได้ร้อยละ 28 ใน
กลุม่ท่ีมีระยะเวลาในการทํางานน้อย  
 
3. แนวคดิเก่ียวกับการเหน็คุณค่าในตนเองกับพฤตกิรรมจติอาสา 

3.1 ความหมายของการเหน็คุณค่าในตนเอง 
 ความรู้สึกมีคณุค่าในตนเอง หรือการเห็นคณุค่าของตนเอง เป็นพืน้ฐานของสขุภาพจิต 

(กมลพรรณ หอมนาน. 2539: 37) ท่ีแสดงถึงความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ ตามทฤษฎีของมาสโลว์ 
(Maslow, Abraham 1985: 12) เป็นการตดัสินคณุคา่ของคน (Self) และแสดงออกในรูปของเจตคติท่ี
บคุคลนัน้มีตอ่ตนเอง การพิจารณาความหมายของ “ตน” ในแง่ปรัชญาจะมีลกัษณะเป็นแบบนามธรรม
ท่ีหมายถึงเอกลกัษณ์ของบุคคล ซึง่หมายรวมถึงลกัษณะทางกายภาพ ความสามารถทางสติปัญญา 
แต่ในทางจิตวิทยาจะมองตนในแง่ของการเรียนรู้โดยเป็นการรับรู้ตนเองในด้านต่างๆ ท่ีได้จากการมี
ความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม และเป็นกระบวนการของประสบการณ์ทางสงัคมจะเกิดขึน้หลงัจากท่ี
บคุคลได้รับการตอบสนองทางด้านร่างกาย  ได้รับความปลอดภยั ได้รับความรัก และความเป็นเจ้าของ 
บคุคลจะมีความรู้สึกว่าตนเอง เป็นคนท่ีมีประโยชน์ และต้องการแสดงความสามารถต่างๆ ท่ีมีอยู่ซึ่ง
ความสามารถท่ีจะทําบางอยา่งเพ่ือให้ตนเองพอใจ(Gibson. 1982: 119) 
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  อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการทัง้ของต่างประเทศ และของประเทศไทยหลายท่านได้ให้
ความหมายเก่ียวกบัความรู้สกึมีคณุคา่ของตนเองไว้หลายท่าน แต่มีคณุลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั ได้แก่ 
1. เป็นความรู้สกึท่ีบคุคลมีตอ่ตวัเอง 2. ความรู้สกึนี ้เกิดขึน้ตัง้แตว่ยัเดก็จากการท่ีบคุคลใกล้ชิดสะท้อน
ความเป็นตวัตนของเด็ก เป็นเหมือนกระจกสะท้อน 3. หากตวัตนท่ีคนอ่ืนสะท้อน ใกล้เคียงกบัตวัตนท่ี
ตนเองรับรู้ ก็จะเกิดความรู้สกึเห็นคณุคา่ในตนเองและมีความเช่ือมัน่ มัน่ใจ ศรัทธาในการท่ีตนจะทําสิง่
ต่างๆให้ลลุ่วงไปได้ หากขาดความรู้สกึเห็นคณุค่าในตนเองก็จะเป็นไปในทางตรงกนัข้าม ยกตวัอย่าง
ความหมายจากนกัวิชาการหลายๆท่านจากตา่งประเทศ เช่น เอลเดอร์ (Elder. 1965: 38) ให้ความหมายไว้ว่า 
เป็นความรู้สึกที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการกระทําของตนเอง การมี
ความสามารถ และการตดัสินของบุคคลอื่นท่ีตนให้ความสําคญัด้วย คูเปอร์สมิท (Coopersmith. 
1967) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการรับรู้ตนเองของบุคคล แล้วแสดงออกในแง่ของการยอมรับหรือไม่
ยอมรับตนเอง แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของความเชื่อของบุคคลที่มีต่อตนเองในด้านความสามารถ 
ความสําคญั ความสําเร็จ และพลงัอํานาจของตนเอง ซึ่งบุคคลอ่ืนจะสามารถรับรู้ได้จากคําพดู และ
ท่าทีท่ีบคุคลนัน้แสดงออกไป  มาสโลว์ (Maslow. 1970: 45) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นความรู้สกึของ
บคุคลท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง รู้สกึวา่ตนเองมีคณุคา่ มีความเข้มแข็ง มีสมรรถภาพในการทําสิ่งตา่งๆ 
มีความเช่ียวชาญและมีความสามารถ  

    ในขณะท่ีนกัวิชาการชาวไทยได้ให้ความหมายในประเด็นของการเห็นคณุคา่ในตนเองไว้ 
อย่างน่าสนใจไว้ดงันี ้ชัยวฒัน์ วงศ์อาษา (2539: 7) ให้ความหมายไว้ว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง
หมายถึง การท่ีบคุคลมีความรู้สึกเห็นคณุค่าของตนเองหรือมีความภาคภมูิใจในตนเอง ซึง่พิจารณา
จากการประเมินคณุคา่ตนเองในด้านความสามารถ ความสําคญั ความสําเร็จ และความมีคณุคา่ของ
ตนเอง รวมทัง้การสามารถยอมรับการเห็นคณุคา่ท่ีผู้ อ่ืนมีตอ่ตน มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีความ
นบัถือตนเอง ซึง่เก่ียวข้องกบัอตัมโนทศัน์ของแตล่ะบคุคล เน่ืองจากการเห็นคณุคา่ในตนเองมีพืน้ฐาน
มาจากความรู้สกึท่ีมีตอ่ตนเอง  จินดาพร แสงแก้ว (2541: 9) ให้ความหมายไว้ว่า การเห็นคณุคา่ใน
ตนเอง เป็นความต้องการท่ีจะรู้สกึถึงความสําคญัและคณุคา่ท่ีมีอยู่ในตนเอง การพิจารณาตดัสินและ
ประเมินคณุคา่ของตนเอง นบัถือตนเองวา่มีความสามารถท่ีจะประสบผลสําเร็จในสิง่ท่ีคาดหวงั รวมทัง้
การได้รับการรับรู้ว่าตนได้รับการยอมรับและการเช่ือถือจากบคุคลอ่ืน อปัสรสิริ  เอ่ียมประชา (2542: 12) 
ให้ความหมายไว้ว่า การเห็นคณุคา่ในตนเอง หมายถึง การประเมินความเช่ือ หรือความรู้สกึท่ีบคุคลมี
ตอ่ตนเอง มีความเคารพและยอมรับในตนเองว่ามีความสําคญั มีความสามารถและใช้ความสามารถท่ี
มีอยูใ่นการทําสิง่ตา่ง ๆ ให้ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยได้รับการยอมรับจากบคุคล
ในสงัคม นอกจากนีก้ารเห็นคณุค่าในตนเองยงัมีความเก่ียวข้องกบัอตัมโนทศัน์ (self-concept) เน่ืองจากมี
พืน้ฐานมาจากความรู้สกึท่ีบคุคลมีตอ่ตนเองอีกด้วย ยทุธการ โสเมือง (2544: 4) ให้ความหมายไว้ว่า 
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การเห็นคณุค่าในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกในการประเมินตนเอง จากการกระทําสิ่งต่างๆ ที่มีต่อ
ครอบครัว เพ่ือนและสงัคม การเห็นวา่ตนเองเป็นท่ียอมรับตอ่ตนเองและสงัคม ได้รับการยกย่อง นบัถือ
เช่ือมัน่ในตนเอง รู้สกึว่าตนเองมีคณุคา่และมีความสําคญัตอ่สงัคม และดํารงศกัดิ์ วิเชียรดิลก (2545: 
12) ให้ความหมายไว้ว่า การเห็นคณุคา่ในตนเองหรือความภาคภมูิใจในตนเองมีความตอ่เน่ืองมาจาก 
ประสบการณ์ในวยัเดก็ ซึง่ประสบการณ์ท่ีได้รับและการตีความจากประสบการณ์ จะมีผลตอ่ความรู้สกึ
ของตนเอง ถือเป็นสิง่ท่ีจะสร้างเสริมหรือบัน่ทอนความภาคภมูิใจในตนเองก็ได้ 

ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ให้ความหมายของการเห็นคณุค่าในตนเอง ว่าหมายถึง ความรู้สึกท่ี
บคุคลมีตอ่ตนเองจากการประเมินความสามารถ ความสําคญั ความมีคา่ และการประสบความสําเร็จ
โดยแสดงออกมาในรูปของเจตคติท่ีมีตอ่ตนเอง มีการยอมรับนบัถือ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง รู้สกึ
ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม กล้าคิดกล้าตดัสินใจโดยลําพงั เม่ือเกิดความผิดพลาดก็จะไม่เศร้าโศก
เสียใจเป็นเวลานาน และไมย่อมแพ้อะไรง่ายๆ การท่ีบคุคลประเมินสิง่ตา่ง ๆ ออกมาเป็นการเห็นคณุคา่
ในตนเองนัน้เป็นกระบวนการตดัสินการเห็นคณุคา่จากการตรวจสอบตนเองด้านผลงานความสามารถ 
และลักษณะคุณลักษณะต่าง ๆ โดยนําเอาคุณสมบัติดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน และ
ค่านิยมส่วนบุคคล จากนัน้จึงตดัสินมาเป็นการเห็นคณุค่าของตน การรับรู้ดงักล่าวอาจเป็นไปโดยท่ี
บคุคลรู้ตวั หรือไมรู้่ตวัก็ได้ และจะแสดงให้บคุคลอ่ืนเห็นได้ด้วยลกัษณะท่าทาง หรือการแสดงออกทาง
พฤติกรรมภายนอก การเห็นคณุค่าในตนเองเกิดขึน้จากการมีประสบการณ์ด้านความสําเร็จ หรือการ
ทําสิ่งต่าง ๆ ได้บรรลเุป้าหมาย ส่งผลให้ได้รับคําชมเชยจากครอบครัว เพ่ือนฝงู หรือบคุคลอ่ืน นบัเป็น
การคอ่ย ๆ สะสม ความพงึพอใจไว้จนกลายเป็นความรู้สกึเช่ือมัน่ในการมีคณุคา่ของตนเอง หากทําได้
สําเร็จ บคุคลจะเกิดความภาคภมูิใจ และเห็นคณุคา่ในตนเอง 

ดงันัน้จึงอธิบายได้ว่า  บคุคลท่ีเห็นคณุค่าในตนเองจะสามารถแสดงออกซึง่พฤติกรรมท่ีเป็น
จิตอาสาได้มากกว่าผู้ ท่ีไม่เห็นคุณค่าในตนเอง เน่ืองจาก ผู้ ท่ีเห็นคุณค่าในตนเองนัน้จะมีเช่ือมั่นใน
ความคิดว่าตนเองมีคณุคา่ หรือมีประโยชน์สําหรับการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสว่นรวม มีความสามารถท่ี
จะคิดแก้ปัญหา และความสามารถสามารถเลือกวิธีการตดัสินใจท่ีถกูต้องในการเลือกท่ีจะปฏิบตัิตน
เพ่ือผลประโยชน์ของสว่นร่วมมากกวา่สว่นตน  

3.2 การวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง 
 ได้มีผู้สร้างแบบวดัการเห็นคณุคา่ของตนเองไว้มากมาย โดยผู้วิจยัได้รวบรวมมาดงันี ้

  โรเซนเบิร์ก(1979) สร้างแบบวดัท่ีมี 10 ข้อ เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดบั 
ตามแบบวดัของคเูปอร์สมิท (coopersmith.1984) ท่ีได้สร้างแบบวดัการเห็นคณุค่าของตนเองโดย
รูปแบบของการรายงานตนเอง อีกแนวความคิดหนึ่งของการวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองเป็นทฤษฎีของ 
คเูปอร์สมิท (พิมพิชา สพุพตักลุ. 2551; อ้างอิงจาก Coopersmith Self-esteem Inventory Adult form – 
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Coopersmith. 2002) ท่ีได้สร้างแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองสําหรับผู้ ใหญ่ และทําการ
ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือกบักลุม่ตวัอย่างชาวอเมริกนัอายรุะหว่าง 16 – 34 ปี ทัง้เพศชายและหญิง 
จํานวน 226 คน และรายงานค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของเคร่ืองมือไว้เท่ากับ 0.81 
โดยณฐันนัท์ คงคาหลวง (2547) ได้มีการนํามาแปลเป็นภาษาไทยด้วยวิธี forward – backward 
translation โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ทรงคณุวุฒิท่ีเป็นนักจิตวิทยาทัง้ชาวไทยและ
ชาวตา่งชาติ และตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือด้วยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างข้อคําถาม
แตล่ะข้อกบัคะแนนรวมของข้ออ่ืน ๆ ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 พบว่า ทกุข้อผ่านการคดัเลือกโดย
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้ออ่ืน ๆ และรายงานค่า
สมัประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของเคร่ืองมือทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.86 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ 
2 ตวัเลือก จํานวน 25 ข้อ ใช้สําหรับการประเมินการเห็นคณุค่าในตนเองของผู้ ใหญ่ท่ีอายตุัง้แต่ 16 ปี
ขึน้ไป ประกอบด้วยข้อความทางบวกและทางลบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การเห็นคุณค่าใน
ตนเองโดยทัว่ไป การเห็นคณุค่าในตนเองด้านสงัคม การเห็นคณุค่าในตนเองด้านครอบครัว และการ
เห็นคณุคา่ในตนเองด้านการทํางานโดยพิมพิชา สพุพตักลุ (2551) จงึได้นําแบบประเมินการเห็นคณุคา่
ในตนเองสําหรับผู้ ใหญ่ ท่ีได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดย ณัฐนนัท์ คงคาหลวง (2547) ในการวิจยั
เร่ืองการเห็นคณุคา่ในตนเอง ความรู้ เร่ืองโรคเอดส์ และเหตผุลของวยัรุ่นตอนปลายท่ีมีพฤติกรรมการมี
เพศสมัพนัธ์ข้ามคืน ได้มีการหาคณุภาพของแบบประเมินจากวยัรุ่นตอนปลายทัว่ไป ท่ีไม่มีพฤติกรรม
การมีเพศสมัพนัธ์ข้ามคืน จํานวน 40 คน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 17.79 และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 5.70 การศึกษาของศิริวรรณ ทวีวฒันปรีชา (2549) ศึกษาเร่ืองการเห็นคณุค่าในตนเอง และ
ความสมัพนัธ์ระหว่าง การเห็นคุณค่าในตนเองกับการปรับตวัในสงัคมของนิสิต คณะเภสชัศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีการใช้แบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง ฉบบัของ รัชนีย์ แก้วคําศรี ปี 2545 
ท่ีแปลเป็นภาษาไทยและปรับปรุงจาก The Coopersmith Self-Esteem Inventory : CSEI (1984) 
และเม่ือนําไปหาค่าความเท่ียงทัง้ฉบบัเท่ากับ .8474 แต่ในงานวิจยัของ สปุรียา เพ็งสถิต (2550)ทํา
การวิจยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบการเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
ระหว่างการใช้และไม่ใช้โปรแกรมการเห็นคณุคา่ในตนเอง โดยใช้แบบทดสอบการเห็นคณุคา่ในตนเอง
ด้วย Five-Scale Test of Slef-esteem for Children ฉบบัภาษาไทย ซึง่แปลโดย สวุรรณี พทุธิศรี และ 
ชชัวาลย์ ศิลปะกิจ (สปุรียา เพ็งสถิต. 2550; อ้างอิงจาก สวุรรณี พทุธิศรี; และ ชชัวาลย์ ศิลปะกิจ. 
ม.ป.ป.) มีค่าความเช่ือถือเท่ากับ 0.85 แบ่งการทดสอบเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสงัคม ด้านการศึกษา 
ด้านภาพลกัษณ์ ด้านครอบครัว และด้านทั่วไป ส่วน ทัศนีย์ ทิศสุกใส (2551) ศึกษา ความสมัพนัธ์
ระหว่างการเห็นคณุค่าในตนเอง ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอปุสรรค กบัผลการปฏิบตัิงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ได้นําแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง The Self-Esteem 
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Inventory: Adult Form 1978 ซึ่งสร้างขึน้โดย ไรย์แดน แปลและเรียบเรียงโดยชนิดา สุวรรณศรี       
(ทศันีย์ ทิศสกุใส. 2551; อ้างอิงจาก ชนิดา สวุรรณศรี. 2542: 121–124) มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.74 
และแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองของ วิภาวี วงศ์อนนัต์นนท์ (2552) ท่ีศกึษาเร่ืองปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุ
สง่ผลตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
สมทุรปราการ เขต 1 ซึง่ได้พฒันาจากแบบสอบถามวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองของ อนรัุกษ์ บณัฑิตย์ชาต ิ
(2541: 78-81) ท่ีดดัแปลงมาจาก Self-Esteem Inventories ของ Stanley Coopersmith ซึง่นําไปใช้
กับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย มีลกัษณะเป็นการรายงานตนเองโดยให้ผู้ตอบพิจารณาว่า
เหมือนฉนั หรือไม่เหมือนฉนั ซึง่แบง่เป็น 4 ด้าน ด้านท่ี 1 จํานวน 26 ข้อ สว่นด้านท่ี 2-4 ด้านละ 8 ข้อ 
รวมทัง้ฉบบัจํานวน 50 ข้อ โดยมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.830 

ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัเลือกนําแบบวดัของจฬุาลกัขณ์ ปรีชากลุ (2549) มาปรับปรุงเพ่ือให้
เข้ากบับริบทของการวิจยั ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

1) เป็นแบบวดัท่ีสร้างขึน้มาจาก Self-Esteem Inventories ของ Stanley Coopersmith 
ซึง่เป็นแบบวดัท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ในงานวิจยัตา่งๆ 

2) บริบทของการศกึษาเป็นบริบทท่ีมีความคล้ายคลงึกนั กล่าวคือ กลุ่มนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 กบันิสติชัน้ปีท่ี 1 

3) เป็นแบบวดัท่ีมีความน่าเช่ือถือ ทัง้ในด้านความตรงเชิงเนือ้หา และความเช่ือมัน่ ผ่าน
การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา(Content validity) จากผู้ เช่ียวชาญและมีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั .83 
 โดยแบบวดั มีจํานวน 33 ข้อ ลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 7 ระดบั เป็นแบบที่มี
ข้อความแล้วให้กลุม่ตวัอย่างรายงานระดบัความเป็นจริงคือ มากท่ีสดุ ถึง น้อยท่ีสดุ โดยผู้ ท่ีได้คา่เฉลี่ย
คะแนนมากกวา่ เป็นผู้ ท่ีมีการเห็นคณุคา่ในตนเองมากกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา่ 

3.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเหน็คุณค่าในตนเองต่อการมีพฤตกิรรมจติอาสา 
 มีการศกึษาวิจยัท่ีให้การสนบัสนนุว่าการเห็นคณุค่าในตนเอง(Self-Esteem)นัน้จะสง่ผล

ตอ่การมีพฤติกรรมจิตอาสาหลายเร่ืองด้วยกนั เช่น การศกึษาของซามเูอล โอลิเนอร์ (ศภุรัตน์ รัตนมขุ.  
2554: ออนไลน์; อ้างอิงจาก Samuel Oliner. 1999) ซึง่ได้ทําการศกึษากลุม่บรรเทาสาธารณภยัตา่ง ๆ  
6 กลุม่ พบว่าปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมเอือ้เฟือ้ ซึง่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการมีพฤติกรรมจิตอาสา
นัน้ มีหลายด้านด้วยกนั เช่น การได้รับแบบอย่างท่ีดีจากผู้ปกครอง มีความกล้าหาญ ความเข้าใจและ
เห็นใจผู้ อ่ืน มีความใส่ใจ มีศีลธรรมไม่ปรารถนาให้ผู้ อ่ืนเป็นทกุข์ รับผิดชอบต่อสงัคม และมีความเคารพ 
และพงึพอใจในตนเอง และงานวิจยัเชิงสํารวจของ พิริยา เลิศมงคลนาม(2551) ซึง่ทําการศกึษาปัจจยั
ส่วนบุคคลคือ การทําหน้าท่ีของครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม และการเห็นคุณค่าในตนเอง 
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ตลอดจนอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีตอ่คณุธรรมของกลุม่วยัรุ่นในโรงพยาบาลชมุชน 5 แห่ง จงัหวดันนทบรีุ 
พบว่า การเห็นคณุคา่ในตนเองด้านความรู้สกึว่าตนเองมีความสามารถ การทําหน้าท่ีของครอบครัว
ด้านการควบคมุพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว การเห็นคณุค่าในตนเองด้านความรู้สึกว่าตนมี                
คุณความดี การสนับสนุนทางสงัคมด้านข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียน การทําหน้าที่ของครอบครัว                   
ด้านการแก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครัว และการสนบัสนุนทางสงัคมด้านสิ่งของและบริการจาก
โรงพยาบาลมีอิทธิพลต่อคณุธรรม สามารถร่วมกนัพยากรณ์การมีคณุธรรม และการมีพฤติกรรมท่ี
แสดงความเป็นจิตอาสาได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสามารถอธิบายได้ ร้อยละ 71.1 
และตวัแปรท่ีพยากรณ์คุณธรรมและพฤติกรรมจิตอาสาได้ดีท่ีสุด คือ การเห็นคุณค่าในตนเองด้าน
ความรู้สกึวา่ตนมีความสามารถ 

 
4. แนวคดิเก่ียวกับแรงจูงใจอาสากับพฤตกิรรมจติอาสา 

4.1 ความหมายของแรงจงูใจอาสา 
  แรงจงูใจ(Motive) เป็นคําท่ีได้ความหมายมาจากคําภาษาละตินท่ีว่า movere ซึง่ หมายถึง 
“เคลื่อนไหว (move)” ดงันัน้ คําว่าแรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไว้หลากหลาย แต่พอสรุปได้ว่า        
มีคณุลกัษณะที่ใกล้เคียงกนั ได้แก่ 1)เป็นสภาวะที่เกิดขึน้ภายในตวัของบุคคลที่ทําให้เกิดปฏิกิริยา
ตอบสนอง 2)เป็นสิ่งท่ีไม่เห็นได้โดยตรงแต่อาจอนุมานเอาจากการตอบสนอง 3)บุคคลท่ีมีแรงจูงใจ
เหมือนกันอาจแสดงพฤติกรรมต่างกันในขณะที่บุคคลที่มีแรงจูงใจต่างกันอาจแสดงพฤติกรรม
เหมือนกันก็ได้ ขึน้อยู่กับสถานการณ์และความแตกต่างต่อการรับมือของแต่ละบุคคล ยกตวัอย่าง
นกัวิจยัจากตา่งประเทศ เช่น วอลเตอร์ (Walters. 1978: 218) ให้ความหมายว่า บางสิ่งบางอย่างท่ีอยู่
ภายในตวัของบคุคลท่ีมีผลทําให้บคุคลต้องกระทํา เคล่ือนไหวหรือมีพฤตกิรรมในลกัษณะท่ีมีเป้าหมาย 
กลา่วอีกนยัหนึ่งก็คือ แรงจงูใจเป็นเหตผุล ของการกระทํานัน่เอง หรือลาวดอน และบิตต้า (Loundon; 
& Bitta. 1988: 368) ให้ความหมายไว้ว่า สภาวะท่ีอยู่ภายในตวัท่ีเป็นพลงั ทําให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว 
ไปในทิศทางที่มีเป้าหมาย ที่ได้เลือกไว้แล้ว ซึ่งมกัจะเป็นเป้าหมายที่มีอยู่นภาวะสิ่งแวดล้อม เคลร่ี   
และคณะ (Clary; et al. 1998) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แรงจูงใจอาสานัน้ คือกลุ่มของสาเหตท่ีุทําให้
อาสาสมคัรมีแรงจูงใจในการทํากิจกรรมอาสาสมคัร และดอมแจน (Domjan. 1996: 199) อธิบาย
ว่าแรงจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทําหรือกิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทํา
พฤตกิรรมนัน้เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีต้องการ 

 ในขณะท่ีนักวิชาการชาวไทยได้ให้ความหมายและคํานิยามของคําว่าแรงจูงใจไว้               
อย่างน่าสนใจ เช่น ลกัขณา สริวฒัน์ (2544: 74) ได้กลา่วถึงความหมายของแรงจงูใจ คือ พฤติกรรมท่ี
ถกูกระตุ้นโดยแรงขบัของแตล่ะบคุคลเพ่ือสู่จดุหมายปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่ง และร่างกายอาจจะ
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สะสมประสงค์ในความปรารถนาอนัเกิดจากแรงขบันัน้ ๆ ได้ อบุลรัตน์ เพ็งสถิต (2544) กลา่วว่า เป็น
สภาวะท่ีเกิดความไม่สมดุลขึน้ภายในร่างกาย ภาวะดงักล่าวอาจจะเป็นตวักระตุ้นให้บุคคลมี
พฤติกรรมไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางให้ได้ แรงจูงใจชนิดนีเ้ป็นสิ่งท่ีไม่สามารถเห็นได้โดยตรง แต่
อนมุานได้จากพฤติกรรมของบคุคลท่ีแสดงออกมา ลกัษณะดงักลา่วนีน้กัจิตวิทยาได้ให้ความหมายท่ี
รวมไปถึงความปรารถนาหรือความต้องการของแต่ละบุคคลท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมายท่ีตนได้ตัง้ไว้           
เติมศกัดิ์ คทวณิช (2546: 149) ได้กลา่วไว้ว่า แรงจงูใจ (Motivation) หมายถึงกระบวนการของการใช้
ปัจจยัทัง้หลายท่ีจะทําให้บุคคลเกิดความต้องการเพ่ือสร้างแรงขบัและแรงจูงใจไปกระตุ้นร่างกายให้
แสดงพฤติกรรมตามจดุมุ่งหมายท่ีวางไว้ โดยปัจจยัดงักล่าวนัน้อาจจะเป็นสิ่งเร้าภายนอกกบัสิ่งเร้า
ภายใน หรือทัง้สองประการก็ได้ และอน ุเจริญวงศ์ระยบั (2552: 10) ได้นิยามแรงจงูใจอาสา  ว่าหมายถึง 
กลุม่ของสาเหตท่ีุทําให้อาสาสมคัรมีแรงจงูใจในการทํากิจกรรมอาสาสมคัร ซึง่มีจํานวน 6 สาเหต ุได้แก่ 
การให้คณุคา่คือความต้องการท่ีให้บคุคลอ่ืนได้รับผลประโยชน์ การทําความเข้าใจคือการทํากิจกรรม
อาสาสมคัรเพ่ือต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หน้าท่ีการงานคือการทํากิจกรรมอาสาสมคัรเพ่ือหาโอกาสด้าน
การทํางาน การเข้าสงัคมคือการทํากิจกรรมอาสาสมคัรเพ่ือสร้างสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน การปกป้อง
ตนเองคือการทํากิจกรรมอาสาสมคัรเพ่ือลดความรู้สกึผิดของตนเอง และการสนองความต้องการของ
ตนคือการทํากิจกรรมอาสาสมคัรเพ่ือสร้างความรู้สกึทางบวกให้กบัตนเอง 

 ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ให้นิยามของแรงจงูใจอาสาไว้วา่ เป็นสิง่ท่ีอยูภ่ายในตวัของบคุคลท่ี
มีผลทําให้บุคคลต้องกระทํา หรือเคลื่อนไหวหรือมีพฤติกรรมในลกัษณะท่ีมีเป้าหมายโดยแรงจูงใจ
อาสาเป็นกลุ่มของสาเหตุท่ีทําให้อาสาสมัครมีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมจิตอาสาโดยปัจจัย
ดงักลา่วนัน้อาจจะเป็นสิง่เร้าภายนอกกบัสิง่เร้าภายในหรือทัง้สองประการก็ได้ 

4.2 การวัดแรงจูงใจอาสา 
 จากการศกึษาข้อมลูจะพบว่า มีนกัวิชาการหลายท่าน ท่ีได้ศกึษาเก่ียวกบัแรงจงูใจอาสา 

และมีการประเมินด้วยแบบวดัชนิดตา่ง ๆ ดงันี ้
 พรฤดี จิวสวสัดิ์ (2553) ศึกษา แรงจูงใจและการปฏิบตัิงานตามบทบาทของอาสาสมคัร
สาธารณสขุ(อสม.):กรณีศกึษาเทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ ใช้แบบสอบถาม
เก่ียวกบัแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของอาสาสมคัรสาธารณสขุ เป็นคําถามแบบปลายปิด มี 3 ตวัเลือก 
โดยแบง่เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการเพ่ือการคงอยู่ ด้านความต้องการความสมัพนัธ์ และด้าน
ความต้องการความงอกงามและงานวิจยัของ วลัลภ นาเมืองรักษ์ (2553) ได้ทําวิจยัเก่ียวกบั การศกึษา
จิตสาธารณะในการทํางานอาสาสมคัรของบคุลากรในคณะกรรมการสภาพฒันาสงัคมภาคประชาชน 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้เคร่ืองมือสอบถามจิตสาธารณะ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) ซึง่ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการช่วยเหลือโดยการให้ความรู้ แรงงาน ทรัพย์สนิ ด้าน
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การแสดงความปรารถนาดีด้วยการพดู การกระทํา การให้กําลงัใจ และแสดงความเห็นใจตอ่สมาชิกใน
ชมุชน และด้านการตัง้ใจทํางานเพ่ือสงัคม รวมไปถึง ศภุชยั ศิริไพบลูย์ (2553) ศกึษา แรงจงูใจในการ
ปฏิบตัิงานของอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จงัหวดักําแพงเพชร ได้ใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.)     
ซึ่งแบ่งข้อคําถามออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้นการได้รับการยอมรับนบัถือ ด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง
อาสาสมคัรสาธารณสขุกบัเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ และความสมัพนัธ์ระหว่างอาสาสมคัรสาธารณสขุกบั
อาสาสมคัรสาธารณสขุ ด้านผลประโยชน์ ด้านสภาพแวดล้อมและลกัษณะในการปฏิบตัิงาน และด้าน
ความมัน่คงของงาน โดยมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86 และอน ุเจริญวงศ์ระยบั (2552) ศกึษาเร่ืองการ
รับรู้สภาพแวดล้อมภายในสถานศกึษาและลกัษณะสว่นบคุคลท่ีเอือ้ตอ่การเป็นอาสาสมคัรอย่างยัง่ยืน
ในนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ได้ใช้แบบการวดัแรงจงูใจอาสาซึง่ดดัแปลงมาจากแบบวดัของ เคลร่ีและ
คณะ (Clary; et al. 1998) จํานวน 30 ข้อแตไ่ด้ตดัข้อความไป 1 ข้อเน่ืองจากข้อความดงักลา่วเม่ือส่ือ
ความหมายเป็นภาษาไทยแล้วคอ่นข้างจะซบัซ้อนมาก จึงเหลือข้อความจํานวน 29 ข้อ โดยมีคําชีแ้จง
ในการทําแบบวดัว่า ให้ระบุระดบัความสําคญัเก่ียวกบัสาเหตจุูงใจให้นกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกบั
ชมรมอาสาสมคัรโดยมาตรประเมินคา่แบบ 2 ขัว้ 6 ขัว้ด้านซ้ายคือไม่สําคญัเลย และขัว้ด้านขวาสําคญั
ท่ีสดุ ข้อความ (สาเหตจุงูใจ) เป็นประโยคบอกเลา่ หน้าข้อความเป็นช่องว่างให้เติมระดบัความสําคญั
ของแรงจงูใจ แตล่ะข้อ 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้แบบวดัของอน ุเจริญวงศ์ระยบั(2552) ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้
1) เป็นแบบวดัท่ีสร้างขึน้ตามแนวคดิการประเมินแรงจงูใจอาสา เช่นเดียวกบัแนวคิด

ท่ีผู้วิจยัใช้ในการประเมินแรงจงูใจอาสาท่ีมีตอ่พฤตกิรรมจิตอาสา 
2) บริบทของการศกึษาเป็นบริบทท่ีมีความคล้ายคลงึกนั คือ กลุม่นิสตินกัศกึษา 
3) เป็นแบบวดัท่ีมีความน่าเช่ือถือสงู ทัง้ในด้านความตรงเชิงเนือ้หา และความเช่ือมัน่ 

คือผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) จากผู้ เช่ียวชาญและมีคา่ความเช่ือมัน่
ของสว่นประกอบแรงจงูใจอาสาทัง้ 6 ด้าน อยู่ในระดบัปานกลาง ถึงคอ่นข้างสงู โดยมีค่าความเช่ือมัน่
รายด้านเท่ากบั .658, .797, .790, .812, .723, .608 ตามลําดบัโดยมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินคา่แบบ   
2 ขัว้ 6 ขัว้ด้านซ้ายคือไม่สําคญัเลย และขัว้ด้านขวาคือสําคญัท่ีสดุ โดยในการวดัแรงจูงใจอาสาใน
งานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้แบง่แรงจงูใจอาสาออกเป็น 6 ด้าน ตามแนวคิดของเคลร่ี และคณะ (อน ุเจริญวงศ์ระยบั. 
2552; อ้างอิงจาก Clary;  et al. 1998)  
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4.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจอาสาต่อการมีพฤตกิรรมจติอาสา 
 พบประเด็นของการศึกษาวิจัยในเ ร่ืองของความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ                         

การมีพฤตกิรรมจิตอาสาท่ีหลากหลายเช่น การศกึษาของอน ุเจริญวงศ์ระยบั (2552)  เร่ืองแรงจงูใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนกัศึกษาของนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษา: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  
และการวิเคราะห์โปรไฟล์ ซึ่งพบว่าลกัษณะโครงสร้างองค์ประกอบของแรงจูงใจท่ีได้พฒันามาจาก
แบบทดสอบแรงจงูใจของสงัคมประเทศตะวนัตกซึง่ประกอบด้วย 6 มิติ คือการให้คณุค่า การทําความ
เข้าใจ หน้าท่ีการงาน การเข้าสงัคม การปกป้องป้องตนเอง และการสนองความต้องการของตน และ
จากผลการทดสอบพบว่า แรงจงูใจสําคญัท่ีทําให้นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมนกัศกึษาได้แก่ ความต้องการ
ในการพฒันาความสามารถของตนเอง (การทําความเข้าใจ) ความต้องการการยอมรับของสงัคม (การ
สนองตอบความต้องการของสงัคม) และ การเห็นคณุค่าในการทําความดีให้กบัสงัคม (การให้คณุค่า) 
นอกจากนีย้งัพบว่า นกัศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมชมรมท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจไม่แตกต่างกนั แต่ทัง้นี ้
นกัศึกษาหญิงมีแรงจูงใจในการทํากิจกรรมของนกัศึกษามากกว่านกัศึกษาชาย สอดคล้องกบัการ
ศึกษาวิจยัของจิตรา โรจน์ขจรนภาลยั; วชัราภรณ์ เปาโรหิตย์ และ ดลฤดี โรจน์วิริยะ (2553) เร่ือง 
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและการปฎิบตัิกิจกรรมจิตอาสาในนกัเรียนพยาบาลทหาร
อากาศชัน้ปีท่ี 4 วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งผลการศึกษาวิจยัพบว่า 
แรงจงูใจภายในเพ่ือปฏิบตักิิจกรรมจิตอาสาอยูใ่นระดบัสงูท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.38 คา่ความแปรปรวน
เท่ากบั 0.42) ขณะที่แรงจูงใจภายนอกเพื่อปฏิบตัิกิจกรรมจิตอาสาอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.95 ค่าความแปรปรวนเท่ากบั 0.82) นอกจากนีย้งัพบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจ
ภายในและการปฏิบตักิิจกรรมจิตอาสา มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง (r = 0.37) อย่างมีนยัสําคญัท่ี 
.01 สว่นความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจงูใจภายนอกและ การปฏิบตักิิจกรรมจิตอาสาไม่มีความสมัพนัธ์กนั
แต่อย่างใด นอกจากนีย้งัมีการศึกษาวิจยัในต่างประเทศเช่นการศึกษาของ โอโมโตะ และสนายเดอร์ 
(อนุ เจริญวงศ์ระยบั. 2552;  อ้างอิงจาก Omoto; & Snyder. 1995) ซึ่งได้ทําการศึกษาโมเดลเชิง
โครงสร้างในการทํานายการช่วยเหลือผู้ อ่ืนอย่างยัง่ยืนกลุ่มตวัอย่างอาสาสมคัรช่วยเหลือผู้ ป่วยเอดส์
จํานวน 116 คน โดยตัง้ช่ือโมเดลว่า “โมเดลกระบวนการของอาสาสมคัรโดยกําหนดให้แรงจงูใจอาสา 
มีอิทธิพลทางตรงกับการอาสาสมคัรอย่างยัง่ยืน บุคลิกภาพช่วยเหลือมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการ
อาสาสมคัรอย่างยัง่ยืนผ่านความพึงพอใจในกิจกรรมและองค์การ และการสนับสนุนทางสงัคมมี
อิทธิพลทางตรงต่อการอาสาสมคัรอย่างยัง่ยืน ซึ่งจากผลการประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า โมเดลแรงจูงใจอาสาในภาพรวมมีระดบัความกลมกลืนในระดบัพอใช้       
(คา่ไคสแควร์มีนยัสําคญัทางสถิต ิแตค่า่สดัสว่นไคสแควร์เท่ากบั 1.49) สว่นโมเดลแรงจงูใจอาสาแตล่ะ
ตวัมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ในระดบัดี เน่ืองจากคา่ไคสแควร์ไมมี่นยัสําคญั  
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ปัจจัยทางสังคม 
5. แนวคดิเก่ียวกับการมีตัวแบบด้านจติอาสากับพฤตกิรรมจติอาสา 

5.1 ความหมายของการมีตวัแบบด้านจติอาสา 
 มีนกัวิจยัได้ให้ความหมายของการมีตวัแบบไว้อย่างหลากหลาย ในท่ีนีผู้้ วิจยัจึงได้สรุป
คณุลกัษณะร่วมกนัของความหมายของการมีตวัแบบ ได้แก่ 1. เป็นพฤติกรรมท่ีบคุคลหนึ่งกระทําแล้ว
สง่ผลให้ผู้ อ่ืนกระทําตาม 2. การท่ีบคุคลทําตามตวัแบบนัน้จะเกิดจากการท่ีบคุคลจดจําพฤติกรรมไว้
แล้วไปปรับเข้ากบัความรู้เดิมและแสดงพฤติกรรมออกมา 3. ตวัแบบอาจเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีก็ได้ 
ยกตวัอยา่งผู้ ท่ีได้ให้ความหมายไว้ เช่น แบนดรูา (Bandura. 1975) ได้ให้ความหมายของคําวา่ ตวัแบบไว้
ว่า  ตวัแบบ หมายถึงการเสนอตวัอย่างท่ีได้รับการคดัเลือกแล้วว่าเป็นตวัอย่างท่ีดี สามารถใช้เป็น
แบบอย่างของการกระทําให้แก่ผู้ สงัเกตได้ นงลกัษณ์ และ รุ่งนภา (2551: 10) กล่าวถึง พฤติกรรม              
ตวัแบบหรือแม่แบบไว้ว่า เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลหนึ่งกระทําแล้วส่งผลให้บุคคลอ่ืนนําไปเป็นแนวทาง
การกระทํา และใช้สติปัญญาเก็บจําไว้ จากนัน้จึงประสานความรู้ใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิมและ
กําหนดเป็นการคาดหวงัพร้อมกบัแสดงพฤติกรรมตามความคาดหวงัของตนเอง ผ่องพรรณ เกิดพิทกัษ์ 
(2536: 52) กลา่วว่า แบบอย่าง คือ สิ่งท่ีเป็นแบบอย่าง ท่ีถือเป็นบรรทดัฐานหรือเป็นแบบตวัอย่างท่ี
นํามาให้เห็นเพ่ือเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบและเป็นตวัอย่างในการเลียนแบบ ตวัแบบมีหลาย
ลกัษณะเช่น ตวัแบบท่ีเป็นสญัลกัษณ์และตวัแบบท่ีมีชีวิต และธิดา สวุรรณสาครกลุ (2554: 24) บคุคล
ท่ีมีชีวิตอยู ่หรือไมมี่ชีวิตอยูจ่ริง ผู้ซึง่จดุประกายให้วยัรุ่นเลียนแบบหรือเป็นแรงบนัดาลใจ ซึง่ก็คือบคุคล
ท่ีวยัรุ่นปรารถนาจะเป็นเหมือนในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ 

 จากการประมวลเอกสาร ผู้ วิจัยได้สรุปความหมายของตวัแบบไว้ว่าหมายถึงสิ่งท่ีเป็น
แบบอยา่งเป็นบรรทดัฐาน หรือจดุประกายให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัติามแนวทางการกระทํา และใช้สตปัิญญาเก็บ
จําไว้ จากนัน้จึงประสานความรู้ใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิมและกําหนดเป็นการคาดหวงัพร้อมกับ
แสดงพฤติกรรมตามความคาดหวังของตนเอง และความหมายของการมีตัวแบบด้านจิตอาสาใน
งานวิจัยนี  ้ว่า หมายถึง การท่ีบุคคลเคยเห็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมจิตอาสาจากบิดามารดา 
ผู้ปกครอง  ครอบครัว เพ่ือน ฯลฯ แล้วนํามาใช้เป็นพฤติกรรมตวัแบบหรือแม่แบบ หรือใช้เป็นแนวทาง
การกระทํา โดยใช้สติปัญญาเก็บจําไว้ จากนัน้จึงประสานความรู้ใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิมและ
กําหนดเป็นการคาดหวงัพร้อมกบัแสดงพฤตกิรรมตามความคาดหวงัของตนเอง 

 การมีตวัแบบนัน้เป็นลกัษณะของพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการเรียนรู้                    
ท่ีบคุคลสงัเกตจากพฤติกรรมของตวัแบบ ซึง่อาจเป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียง ครู  ผู้ปกครองหรือเพ่ือนๆ   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเห็นตวัแบบแสดงพฤติกรรมบ้างอย่างแล้วได้รับการเสริมแรง แนวโน้มท่ีจะ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมของตวัแบบนัน้จะมีสงูในขณะเดียวกนัถ้าตวัแบบแสดงพฤติกรรมบางอย่าง
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แล้วได้รับการลงโทษจะเห็นได้วา่  บคุคลจะไมเ่ลียนแบบพฤตกิรรมนัน้  หลกัการเรียนรู้โดยผ่านตวัแบบ
นีไ้ด้นํามาใช้กนัอย่างมากมายในสงัคมของเรา  ดงัจะเห็นได้จากในรายการโทรทศัน์ท่ีมีการจดัรายการ
เราไมทํ่าผิดกฎจราจร ตาวิเศษ การป้องกนัเอดส์ การเลกิสบูบหุร่ี เป็นต้น 

 แบนดรูา (Bandura. 1975) มีความเช่ือว่า การเรียนรู้ของมนษุย์สว่นมากเป็นการเรียนรู้
โดยการสงัเกต หรือ การเลียนแบบ (Observational Learning หรือ Modeling) นอกจากนี ้แบนดรูาได้
สรุปวา่ พฤตกิรรมของมนษุย์อาจจะแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภท คือ  

1) พฤตกิรรมสนองตอบท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
2) พฤตกิรรมท่ีเรียนรู้แตไ่มเ่คยแสดงออกหรือกระทํา  
3) พฤตกิรรมท่ีไมเ่คยแสดงออกทางการกระทําเพราะไมเ่คยเรียนรู้จริง ๆ  

5.2 การวัดการมีตวัแบบด้านจติอาสา 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ยังไม่พบแบบวัดการมีตัวแบบด้าน                         

จิตอาสาโดยตรง แต่ก็พอมีงานวิจัยท่ีวัดตวัแบบอยู่บ้าง โดยจัดกิจกรรมหรือโปรแกรมตัวแบบหรือ           
แบบวดัดงันี ้ 

 ปวรี กาญจนภี (2552) ได้ศึกษาเก่ียวกับ  การพัฒนาความมีนํา้ใจของนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพิบูลอปุถมัภ์ โดยใช้การเรียนรู้จากตวัแบบมีชีวิต และตวัแบบสญัลกัษณ์ 
ได้ใช้เคร่ืองมือในการทดลองเป็น ตวัแบบท่ีมีชีวิตคือเพ่ือน และตวัแบบสญัลกัษณ์คือภาพและข้อความ 
เพ่ือให้กลุม่ตวัอย่างเรียนรู้ความมีนํา้ใจ และมณัทนาวดี เมธาพฒันะ(2547) ศกึษาเร่ืองประสบการณ์
ในสถานศกึษา แบบอย่างด้านจริยธรรมจากบิดามารดาและลกัษณะทางจิตท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรม
การปฏิบตัิงานอย่างมีจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาล สงักัดกระทรวงสาธารณสขุ ในเขตภาคกลาง  
ใช้แบบวดัแบบอย่างด้านจริยธรรมจากบิดามารดาท่ีสร้างพฒันาขึน้มาเอง ประกอบด้วยข้อคําถาม 10 
ข้อ มีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประเมินคา่ 5 ระดบั ให้เลือกตอบตัง้แตไ่มเ่คยเลย จนถึง เสมอ มีคา่ความ
เช่ือมัน่เท่ากบั .709 

   งานวิจยันี ้ผู้วิจยัจงึปรับปรุงแบบวดัของมณัทนาวดี เมธาพฒันะ (2547)  ซึง่เป็นแบบวดั
แบบอย่างด้านจริยธรรมจากบิดามารดา แล้วนํามาปรับให้เข้ากับบริบทของการศึกษาในครัง้นี ้
เน่ืองจาก  

1) เป็นแบบวดัท่ีวดัแบบอย่างด้านจริยธรรมต่อการปฏิบตัิงานอย่างมีจริยธรรมซึ่ง
เป็นคณุธรรมท่ีมีความใกล้เคียงกบัจิตอาสามากท่ีสดุ  

2) กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาพยาบาล ก็มีความใกล้เคียงกบันิสิตชัน้ปีท่ี 1 ของ
งานวิจยันีม้ากท่ีสดุด้วยเช่นกนั  
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5.3งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการมีตวัแบบต่อพฤตกิรรมจติอาสา 
มีการศึกษาวิจยัในประเด็นของความสมัพนัธ์การมีตวัแบบกับพฤติกรรมการมีจิตอาสาทัง้ท่ี

เป็นการศึกษาของนกัวิชาการประเทศไทยและการศึกษาของนกัวิชาการต่างประเทศหลายเร่ือง เช่น 
การศกึษาวิจยัของ คมนา วชัรธานินทร์ (2554: ออนไลน์) ทําการศกึษากบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 จํานวน 
360 คน พบว่า นิสิตนกัศกึษาท่ีมีแบบอย่างคนรอบข้างในพฤติกรรมอาสาจะมีพฤติกรรมอาสาปัจจบุนั
มากกว่านิสิตนกัศกึษาท่ีไม่มีแบบอย่างคนรอบข้างในพฤติกรรมอาสา ซึง่มีผลการศกึษาสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ยพุา บุญอํานวยสขุ (2545) ซึ่งทําการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นนกัเรียนชายล้วน 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอายุระหว่าง 14-19 ปี ศึกษาในระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 พบว่า ตวัแปรหนึ่งท่ีสง่เสริมให้เยาวชนทําความดีเพ่ือสงัคม 
คือ การเป็นแบบอย่างของบิดามารดาหรือผู้ ปกครอง ท่ีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือ
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่และมีจิตใจเมตตากรุณา ทัง้ด้วยการกระทําและกิริยาท่าทาง และการสง่เสริมสนบัสนนุ
ให้บุตรทํา เช่น ให้เงินไปทําบุญ พาไปดูให้เห็นด้วยตา และมีส่วนร่วมด้วยการใช้ให้ปฏิบตัิ เป็นต้น 
นอกจากนีย้งัมีการศึกษาวิจยัของต่างประเทศ เช่น การศึกษาของไบรอนั และเทสท์ (วฒันา ศรีสตัย์วาจา.  
2548: 158;  อ้างอิงจาก Fames Bryan; & Mary Ann Test. 1986) กลา่วว่า ยงัมีหลกัฐานท่ีชดัเจนว่า 
ตวัแบบท่ีสงัคมปรารถนาท่ีมีพฤติกรรมเอือ้อาทรจะช่วยให้เกิดความเอือ้อาทรในผู้ อ่ืนด้วย  โดยพบว่าผู้
ขบัรถ (ในลอสแองเจลิส) มีแนวโน้มเป็นอย่างมากท่ีจะช่วยเหลือคนขบัรถท่ีเป็นผู้หญิงท่ีมีปัญหาเร่ือง
ยางแบน ถ้าในระยะทางช่วงต้น 1 ถึง 4 ไมล์ เขาเห็นมาก่อน (ผู้ อ่ืนเปลี่ยนยางให้ผู้หญิง) ในการทดลอง
อ่ืนๆ ไบรอนัและเทสท์สงัเกตว่าคนท่ีเดินซือ้ของในวนัคริสต์มาส (ในรัฐนิวเจอร์ซี่) ส่วนใหญ่จะยอม
บริจาคเงิน (เหรียญ) ให้กบัสมาคมรณรงค์ให้คนเล่ือมใสในศาสนา (Salvation Army) หากเขาเห็นคน
อ่ืนบริจาคก่อน และจากการศึกษากบัผู้ ใหญ่ (ในองักฤษ) พบว่าโดยปกติคนจะไม่เต็มใจบริจาคโลหิต 
เว้นแต่ว่าเขาเห็นคนอ่ืน (หน้าม้า) บริจาค รวมทัง้จากการศึกษาวิจัยของเพนนีและพาแวน (ศูนย์
สง่เสริมและพฒันาพลงัแผ่นดินเชิงคณุธรรม. 2550: 18; อ้างอิงจาก Penny; & Pawan. 2001) พบว่า 
จากการศกึษาวิจยัปัจจยัท่ีสง่เสริมให้วยัรุ่นเป็นอาสาสมคัรในสหรัฐอเมริกาพบความเช่ือมโยงในเหตผุล
ท่ีน่าสนใจหลายประการเช่น 1) วยัรุ่นในกลุ่มท่ีมีผู้ปกครองเป็นหรือเคยเป็นอาสาสมคัรมาก่อนมี
แนวโน้มท่ีจะเป็นอาสาสมคัรสงูกวา่วยัรุ่นท่ีผู้ปกครองไม่ได้มีประสบการณ์นัน้มาก่อน 2) บิดามีอิทธิพล
ต่อการเข้าเป็นอาสาสมคัรของวยัรุ่น โดยอาสาสมคัรวยัรุ่นมากกว่าร้อยละ 88 มีบิดาเป็นหรือเคยเป็น
อาสาสมคัรมาก่อน ซึง่ผลการวิจยัดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าการท่ีเยาวชนมีตวัแบบท่ีดี คือมีบิดามารดา 
หรือผู้ ปกครองเป็นตัวแบบท่ีดีในการมีพฤติกรรมอาสา ก็จะส่งผลให้เยาวชนมีแนวโน้มในการมี
พฤตกิรรมจิตอาสาเช่นกนั 
 



37 

 

6. แนวคดิเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมกับพฤตกิรรมจติอาสา 
6.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 

   ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานท่ีเก่ียวข้องพบวา่มีนกัวิจยัรวมถึงนกัวิชาการจํานวนมากท่ี
ได้ศกึษาและให้ความหมายของการสนบัสนนุทางสงัคมเอาไว้อย่างน่าสนใจ โดยมีคณุลกัษณะร่วมกนั 
ได้แก่ 1. เป็นการท่ีบคุคลได้รับความรัก ความอบอุ่น การตอบสนอง ฯลฯจากสงัคมของตน 2. การสนบัสนนุ
อาจจะเป็นทางด้านจิตใจ วตัถสุิ่งของ หรือข้อมลูข่าวสารก็ได้ ตวัอย่างเช่น โทอิส (Thoits. 1982: 146) 
ได้ให้ความหมายไว้วา่ การสนบัสนนุทางสงัคมนัน้ หมายถึง ระดบั ความต้องการพืน้ฐานท่ีจะได้รับการ
ตอบสนอง โดยการตดิตอ่สมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนในสงัคม ความต้องการพืน้ฐานทางสงัคม ซึง่โทอิสเองได้
ระบสุิ่งท่ีสนบัสนนุโดยสามารถพิจารณาได้เป็น 3 ด้าน คือ การสนบัสนนุด้านอารมณ์ และสงัคม ได้แก่ 
ความต้องการความรัก การยอมรับ การยกย่อง การเห็นคณุค่า การเป็นเจ้าของ ความมีช่ือเสียง และ
ความปลอดภยั การสนบัสนนุทางด้านเคร่ืองมือ เช่น การช่วยเหลือวสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถเติม
เต็มในการทํางาน หรือหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้สําเร็จ และสดุท้ายคือ การสนบัสนุนด้านข้อมลูข่าวสาร 
เช่นการให้คําแนะนํา ข้อมลูป้อนกลบั หรือข้อมลูเกี่ยวกบัการทํางานวนัทนีย์ วาสิกะสิน และคณะ 
(2541: 99) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสนบัสนนุทางสงัคม หมายถึง การท่ีบคุคลในสงัคมได้รับความ
รัก ความเอาใจใส ่เห็นคณุคา่ ได้รับการยกยอ่ง มีความผกูพนัซึง่กนัและกนั มีความรู้สกึเป็นสว่นร่วมใน
สงัคมเดียวกัน มีการให้ความช่วยเหลือสงัคมในด้านต่าง ๆ เช่น การให้คําแนะนํา การให้สิ่งของ        
การประเมินเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึน้ การให้เวลา ให้ความคิดเห็น และการให้ข้อมลูข่าวสาร และศภุวิชญ์ 
จนัทิพย์วงษ์ (2548: 62) ได้ให้ความหมายว่า การสนบัสนนุทางสงัคม หมายถึง การท่ีบคุคลได้รับการ
ส่งเสริมช่วยเหลือ สร้างเสริม และพัฒนาจากบุคคลหรือ เครือข่ายทางสงัคม โดยการให้คําแนะนํา   
การเอาใจใส ่เป็นตวัอยา่งท่ีดี ยกยอ่งให้กําลงัใจ เพ่ือเกิดพฤตกิรรมอนัเป็นเป้าหมายเฉพาะ 
  โดยสรุปแล้ว การสนบัสนุนทางสงัคมโดยทัว่ไปจะหมายถึง ความต้องการพืน้ฐานท่ีจะ
ได้รับการตอบสนอง โดยการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคม โดยการท่ีบุคคลได้รับความรัก                      
ความเอาใจใส่ ยกย่องนบัถือ และเห็นคณุค่า มีความรู้สกึว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม มีความผกูพนั
ซึ่งกนัและกนั ได้รับการส่งเสริม การช่วยเหลือในด้านความรู้ ข้อมลูข่าวสาร ให้คําแนะนําท่ีสามารถ
นําไปใช้แก้ปัญหา และให้วตัถสุิง่ของ เงิน และเวลา ซึง่ตอบสนองความต้องการหนึ่ง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดพฤตกิรรมอนัเป็นเป้าหมายเฉพาะ 
  ในขณะท่ีการสนบัสนนุทางสงัคมตอ่การมีพฤติกรรมจิตอาสานัน้จะมีลกัษณะคล้ายคลงึ
กบัการสนบัสนนุทางสงัคมโดยทัว่ไป แต่จะผลของการสนบัสนนุท่ีได้นัน้คือ การเกิดพฤติกรรมเป้าหมาย 
อันมุ่งหวังให้ท่ีจะผู้ ท่ีได้รับการสนับสนุนเกิดความต้องการท่ีจะมีพฤติกรรมในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน            
มีจิตอนัเป็นสาธารณะ หรือกระทําการใด ๆ อนัมุ่งประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน ซึง่อาจจะ
รวมเรียกได้วา่การมีพฤตกิรรมจิตอาสานัน่เอง 
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6.2 การวัดการสนับสนุนทางสังคม 
 การสร้างแบบประเมินการสนบัสนุนทางสงัคมกับการมีพฤติกรรมจิตอาสานัน้มีจํานวน      

ไม่มาก แต่ก็มีงานวิจัยท่ีใกล้เคียงซึ่งสามารถนํามาศึกษาได้  โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้แบบวัด                        
แบบการประเมินตนเอง หรือ Self-Report เป็นส่วนใหญ่ โดยมีงานวิจยัหลายงานท่ีทําการศกึษาการ
สนบัสนนุทางสงัคม ดงันี ้ 

 งานวิจัยของ วลัลภ นาเมืองรักษ์ (2553) วิจัยเก่ียวกับ การศึกษาจิตสาธารณะในการ
ทํางานของอาสาสมัครของบุคลากรในคณะกรรมการสภาพัฒนาสังคมภาคประชาชน 
กรุงเทพมหานคร ได้ใช้เคร่ืองมือสอบถามปัจจัยทางด้านการสนับสนุนทางสงัคม ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า ตามแบบลิเคิร์ท แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการได้รับการสนบัสนนุจากทางราชการ 
และด้านการสนบัสนุนจากชุมชน โดยมีค่าความเช่ือมัน่ .9539 และป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร์และคณะ 
(2553) เร่ือง ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                  
พระนครเหนือ ท่ีใช้เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยเป็นแบบวัดจิตอาสาและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องอันได้แก่            
เจตคติต่อจิตอาสา แรงจงูใจในการทํากิจกรรมอาสา การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม ซึง่ทุกแบบวดั
คณะผู้วิจยัได้ทําการสร้างและพฒันาขึน้เอง โดยมีลกัษณะเป็นแบบวดัมาตราสว่นประเมินคา่ 5 ระดบั 
คา่ความเช่ือมัน่อยูร่ะหวา่ง .89 

 ในการศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้นําแบบสอบถามจากการศกึษาของป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร์และ
คณะ(2553) ซึ่งมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จากจริงท่ีสดุถึงไม่จริงท่ีสดุ มาปรับ
ข้อความและเนือ้หาบางสว่นให้เข้ากบับริบทในการศกึษา ด้วยเหตผุล ได้แก่                      

  1)  เป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุทางสงัคมและจิตอาสาโดยตรง  
  2) กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษาเหมือนกนั จึงเป็นแบบสอบถามท่ี

เหมาะสมท่ีสดุกบับริบทการศกึษา                   
 6.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤตกิรรมจติอาสา  
  การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางสงัคมที่มีต่อพฤติกรรมจิตอาสา เช่น 
การศกึษาของ ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร์และคณะ (2553) เร่ือง ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัจิตอาสาของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่ีใช้เคร่ืองมือในการศกึษาวิจยัเป็นแบบวดัจิตอาสา
และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องอนัได้แก่ เจตคติต่อจิตอาสา แรงจูงใจในการทํากิจกรรมอาสา การได้รับการ
สนับสนุนทางสงัคม โดยการวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมและจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                   
2) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัตา่ง ๆ กบัจิตอาสาของนกัศกึษา และ 3) ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่
การทํานายจิตอาสาของนกัศกึษา กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชามนษุยสมัพนัธ์การพฒันาบคุลิกภาพและการพดูเพ่ือประสิทธิผล
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ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 จํานวน 492 คนโดยใช้การสุม่แบบแบง่ชัน้ภมูิ ผลการวิจยัในประเด็น
ของการสนบัสนุนทางสงัคมนัน้ พบว่า จิตอาสาของนกัศกึษามีค่าอยู่ในระดบัสงู และการได้รับการ
สนบัสนนุทางสงัคมอยู่ในระดบัสงู รวมทัง้ปัจจยัด้านบคุคลทกุตวัมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัจิตอาสา
ของนกัศกึษาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และยงัสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของ
จิตอาสาได้ ร้อยละ 48.8 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั.001 ทัง้นี ้การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม
โดย มีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์รองจากแรงจงูใจในการทํากิจกรรมจิตอาสา สอดคล้อง
กบัการศกึษาวิจยัของ พระมหาจนัทร์ธรรม อินทรีเกิด (2552) เร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างจิตลกัษณะ 
และ สถานการณ์ทางสงัคมกบัประสิทธิภาพการทํางานของอาสาสมคัรกู้ภยัมลูนิธิร่วมกตญัญใูนเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะ 
(แรงจงูใจในการทํางานอาสาสมคัร และ พรหมวิหาร 4) สถานการณ์ทางสงัคม (การสนบัสนนุทาง
สงัคมจากครอบครัว จากหวัหน้าจดุ จากเพ่ือนร่วมงาน จากประชาชน) จิตลกัษณะตามสถานการณ์ 
(เจตคตติอ่การทํางานอาสาสมคัรกู้ภยั และ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการทํางานอาสาสมคัร
กู้ภยั) กบั ประสิทธิภาพการทํางานของอาสาสมคัรกู้ภยั 2) เพ่ือค้นหาตวัทํานายท่ีดีของประสิทธิภาพ
การทํางานของอาสาสมคัรกู้ภยัจากจิตลกัษณะ สถานการณ์ทางสงัคม และ จิตลกัษณะตามสถานการณ์ 
ทัง้กลุม่รวมและกลุม่ย่อย และ 3) เพ่ือศกึษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสถานการณ์ทางสงัคม (การสนบัสนนุ
ทางสงัคม) จิตลกัษณะตามสถานการณ์ (เจตคตติอ่การทํางาน) และ สถานการณ์ทางสงัคม (การสนบัสนนุ
ทางสงัคม) กบั จิตลกัษณะตามสถานการณ์ (การรับรู้ความสามารถของตนเองในการทํางาน) ท่ีมีตอ่
ประสทิธิภาพการทํางานของอาสาสมคัรกู้ภยั ซึง่จากผลการวิจยัในประเดน็ของการสนบัสนนุทางสงัคม 
พบว่า ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครัว กบั เจตคติตอ่การทํางาน การสนบัสนนุ
ทางสงัคมจากเพ่ือนร่วมงานกบัเจตคติตอ่การทํางาน และ การสนบัสนนุทางสงัคมจากเพ่ือนร่วมงาน
กบัการรับรู้ความสามารถของตนเองในการทํางาน ท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการทํางานของอาสาสมคัร
กู้ภยั ในขณะท่ีไมพ่บปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง การสนบัสนนุทางสงัคมจากหวัหน้าจดุและ จากประชาชนกบั
เจตคติตอ่การทํางานและ ไม่พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครัว จากหวัหน้าจดุ 
จากประชาชนกบัการรับรู้ความสามารถของตนเองในการทํางานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน
ของอาสาสมคัรกู้ภยั 
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บทที่ 3  
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ดําเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัศกึษาจากนิสิตของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ท่ีกําลงัศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน  4,052 คน(สํานกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา.  2555.  รายงานจํานวนนกัศกึษาใหมปี่การศกึษา 2554.  Online) 

 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ นิสิตของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดย

ศึกษาเฉพาะนิสิตท่ีกําลงัศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 400 คน
ได้มาจากการคํานวณขนาดตวัอย่างด้วยสตูรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane.  1967) ท่ีระดบั
นยัสําคญั .05 ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 
 
 ดงันัน้จงึสามารถคํานวณขนาดตวัอยา่งได้ดงันี ้ 

 

 

n    =     N 

           1 + N(e)2 

 

 เม่ือ  n     คือ จํานวนขนาดตวัอยา่ง 
 N    คือ จํานวนประชากร 
 E    คือ ระดบันยัสําคญั 
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 ในการศกึษาวิจยัครัง้นีมี้จํานวนกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน จากนัน้ทําการสุม่แบบ หลาย
ขัน้ตอนเพ่ือให้ได้สัดส่วนของนิสิตแต่ละคณะโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ วิจัยได้แสดงขัน้ตอนการสุ่มใน
ภาพประกอบ 3 ดงันี ้  

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิสติระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ปีที่ 1ปีการศกึษา 2554 จํานวน 4,052 คน 

กลุม่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุม่วิทยาศาสตร์สขุภาพ กลุม่มนษุยศาสตร์สงัคมศาสตร์ 

ทนัตแพทยศาสตร์ 

พยาบาลศาสตร์ 

พลศกึษา 

แพทยศาสตร์ 

เภสชัศาสตร์ 

สหเวชศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวตักรรม

ผลติภณั
ฑ์การเกษตร  

ศิลปกรรมศาสตร์ 

ศกึษาศาสตร์ 

มนษุยศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์ 

ช     ญ ช     ญ ช     ญ ช     ญ ช     ญ ช     ญ ช     ญ ช     ญ ช     ญ ช     ญ ช     ญ ช     ญ ช     ญ 

สุม่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้กลุม่ตวัอยา่ง 400 คน 

 
42 ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
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ตาราง  1  จํานวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีคํานวณได้และกลุม่ตวัอยา่งท่ีเก็บได้จริง 
 

 

กลุ่ม
สาขาวชิา 

 

คณะ 

จาํนวน
ประชากร 

กลุ่มตวัอย่างที่  
คาํนวณได้ 

จาํนวนที่      
เก็บได้จริง 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

 

 

 

วิทยาศาสตร์

สขุภาพ 

1. คณะทนัตแพทยศาสตร์ 67 3 4 4 11 

2. คณะพยาบาลศาสตร์ 103 5 5 1 1 

3. คณะพลศกึษา 425 21 21 13 33 

4. คณะแพทยศาสตร์ 163 8 8 3 3 

5. คณะเภสชัศาสตร์ 85 4 4 1 4 

6. คณะสหเวชศาสตร์ 118 6 6 5 16 

 

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 745 36 37 34 48 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 489 24 24 19 27 

3. คณะเทคโนโลยีฯลฯ 130 7 6 1 2 

 

มนษุยศาสต

ร์

สงัคมศาสตร์ 

1. คณะศลิปกรรมศาสตร์ 433 21 22 16 26 

2. คณะศกึษาศาสตร์ 170 8 9 7 17 

3. มนษุยศาสตร์ 586 29 29 30 36 

4. คณะสงัคมศาสตร์ 538 27 26 15 27 

จํานวนกลุม่ตวัอยา่งแยกเป็นเพศชายและเพศหญิง 200 200 149 251 

 รวม 4,052 400 400 
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ข้อจาํกัดในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
 การเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างให้ครบตามสดัสว่นท่ีกําหนดไว้ 400 คน มีความยากลําบาก 
เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีเก็บข้อมลู เป็นช่วงสอบปลายภาค (12-22 กมุภาพนัธ์ 2556) ทําให้พบปัญหา เช่น 
กลุ่มตวัอย่างปฏิเสธไม่ให้ข้อมลู กลุ่มตวัอย่างบางคณะมีการเปลี่ยนสถานท่ีสอบทําให้ไม่สามารถเก็บ
ข้อมลูได้ตามจํานวน กลุ่มตวัอย่างบางสว่นมีความเครียดจากการสอบทําให้แบบสอบถามไม่สมบรูณ์ 
กลุม่ตวัอย่างบางสว่นเดินทางกลบัภมูิลําเนา เป็นต้น ทําให้ไม่สามารถเก็บข้อมลูตามสดัสว่นท่ีกําหนด
ไว้ได้ 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วยแบบวดัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเกิดพฤติกรรม
จิตอาสา ประกอบด้วยแบบวดัจํานวน 6 ฉบบั ดงันี ้
 ฉบบัท่ี 1 แบบวดัพฤตกิรรมจิตอาสา  
 ฉบบัท่ี 2 แบบวดัการรับรู้ความสามารถของตน  
 ฉบบัท่ี 3 แบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 
 ฉบบัท่ี 4 แบบวดัแรงจงูใจอาสา  
 ฉบบัท่ี 5 แบบวดัการมีตวัแบบด้านจิตอาสา 
 ฉบบัท่ี 6 แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคม  
 

รายละเอียดของแบบสอบถามในแต่ละฉบับ 
 ฉบับที่ 1  แบบวัดพฤตกิรรมจติอาสา 

ผู้วิจยัปรับปรุงแบบวดัพฤติกรรมจิตอาสาของ ณฐัณิชากร  ศรีบริบรูณ์ (2550) โดยแยก
พฤตกิรรมจิตอาสาออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1) การช่วยเหลือผู้ อ่ืน(ข้อคําถามท่ี1-7) 2) การเสียสละ
ตอ่สงัคม(ข้อคําถามท่ี8-11)และ 3) ความมุ่งมัน่พฒันา(ข้อคําถามท่ี12-15) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
จะมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .79, .90 และ.79 ตามลําดบัและคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .90 โดย
แบบวดัมีลกัษณะเป็น มาตราสว่นประเมินคา่ 5 ระดบัตัง้แต ่ปฏิบตัทิกุครัง้ ถึง ไมมี่การปฏิบตัเิลย 
 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

  ผู้ วิจัยปรับปรุงแบบวัดให้เข้ากับบริบทในการวิจัย ดงันัน้เม่ือได้ข้อคําถามทัง้หมดแล้ว 
ผู้วิจยัจงึนําไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องในเชิงเนือ้หา (Content Validity) เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัประเดน็ปัญหาและวตัถปุระสงค์ของการวิจยัมากท่ีสดุ และได้นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ เช่ียวชาญและผ่านความเห็นชอบ ไปทดลองใช้กับกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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จํานวน 66 คน เพ่ือหาคา่อํานาจจําแนกรายข้อ (Item Analysis) ด้วยสตูรการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment correlation) และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
โดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และได้ตดั
ข้อคําถามบางสว่นออกเพ่ือเพิ่มคา่ความเช่ือมัน่ ทําให้แบบวดัมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .82 
 

 ตวัอยา่ง แบบวดัพฤตกิรรมจิตอาสา 
คําชีแ้จง  โปรดอา่นและพิจารณาข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือของ
แตล่ะข้อความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 
 

ข้อความ ระดบัของการปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ    
ทกุครัง้ 

ปฏิบตัิ
เกือบ      
ทกุครัง้ 

ปฏิบตัิ
บางครัง้ 

ปฏิบตั ิ  
น้อยครัง้ 

ไม่มีการ
ปฏิบตัเิลย 

ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน      
0.  ฉนัมกัจะพดูโน้มน้าวใจให้เพ่ือน
ทํางานเพ่ือสว่นรวม 

     

00. ฉนัเตม็ใจให้บริการและช่วยเหลือครู 
เพ่ือน หรือบคุคลอ่ืน แม้ไม่ได้ถกูขอร้องให้
ช่วย 

     

      ด้านการเสียสละตอ่สงัคม      
0. ฉนับริจาคเงินเพ่ือชว่ยเหลือผู้ ท่ี

ประสบภยัธรรมชาต ิเช่น นํา้ทว่ม 
คล่ืนสนึามิ 

     

00. ฉนัทํางานเพ่ือสว่นรวมโดยไมต้่องมี
ใครขอร้อง 

     

     ด้านความมุง่มัน่พฒันา      
0. ฉนัร่วมรณรงค์ให้คนในสงัคม

ตระหนกัถึงปัญหาและร่วมกนัแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมหรือชมุชน 

     

00. ฉนัสนใจเฉพาะเร่ืองราวหรือปัญหา
ของตนเองและบคุคลในครอบครัว
เทา่นัน้ 
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 เกณฑ์การให้คะแนน 
 กรณีข้อความทางบวก 

 ปฏิบตัทิกุครัง้   ให้  5 คะแนน 
 ปฏิบตัเิกือบทกุครัง้   ให้  4  คะแนน 
 ปฏิบตัเิป็นบางครัง้  ให้  3  คะแนน 
 ปฏิบตัน้ิอยครัง้   ให้  2  คะแนน 
 ไมมี่การปฏิบตัเิลย  ให้  1  คะแนน 
กรณีท่ีเป็นข้อความทางลบ เกณฑ์การให้คะแนนจะกลบักนั 

 การแปลความหมาย 
  ผู้ ท่ีได้คะแนนเฉล่ียสงูกวา่ หมายความวา่เป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมจิตอาสาสงูกวา่ผู้ ท่ีคะแนน

เฉล่ียต่ํากวา่ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายแบบอิงเกณฑ์(วิเชียร เกตสุงิห์.  2538: online) ดงันี ้ 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีพฤตกิรรมจิตอาสาระดบัน้อยมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีพฤตกิรรมจิตอาสาระดบัน้อย 

 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีพฤตกิรรมจิตอาสาระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีพฤตกิรรมจิตอาสาระดบัสงู 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีพฤตกิรรมจิตอาสาระดบัสงูมาก 

 
ฉบับที่ 2 แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตน 
 ผู้ วิจัยปรับปรุงแบบวัดของจุฬาลกัขณ์ ปรีชากุล (2549) ประกอบด้วยข้อคําถามท่ี

เก่ียวกับการรับรู้ความสามารถของตนต่อการแสดงพฤติกรรมจิตอาสา แบ่งความมัน่ใจออกเป็น 10 
ระดบั ตัง้แต ่0% คือ “ไม่มีความมัน่ใจท่ีสามารถกระทําได้เลย” ถึง 100% คือ “มีความมัน่ใจเต็มท่ีท่ีจะ
กระทําได้สงูสดุ” โดยมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .98 

 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  ผู้ วิจัยปรับปรุงแบบวัดให้เข้ากับบริบทในการวิจัย ดงันัน้เม่ือได้ข้อคําถามทัง้หมดแล้ว 

ผู้วิจยัจงึนําไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องในเชิงเนือ้หา (Content Validity) เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัประเดน็ปัญหาและวตัถปุระสงค์ของการวิจยัมากท่ีสดุ และได้นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ เช่ียวชาญและผ่านความเห็นชอบ ไปทดลองใช้กับกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 66 คน เพ่ือหาคา่อํานาจจําแนกรายข้อ (Item Analysis) ด้วยสตูรการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment correlation) และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดย
วิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และได้ตดัข้อคําถาม
บางสว่นออกเพ่ือเพิ่มคา่ความเช่ือมัน่ ทําให้แบบวดัมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .89 
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 ตวัอยา่งแบบวดัการรับรู้ความสามารถของตน 

 คําชีแ้จง  โปรดอ่านและพิจารณาข้อความว่าท่านมีความมั่นใจต่อการปฏิบตัิงาน             
ในสถานการณ์ตา่งๆเพียงใดโดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดว่าท่านสามารถปฏิบตัิงาน
นัน้ได้จริง 
  

โดย % ระดบัความมัน่ใจท่ีจะกระทําได้เป็นดงัตอ่ไปนี ้
 
0-10    11-20    21-30    31-40    41-50    51-60    61-70    71-80    81-90    91-100 

 
 
 
ข้อ สถานการณ์ %  ระดบัความมัน่ใจท่ีคิดวา่กระทําได้ 
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0. ท่านสามารถช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี           

00. ท่านสามารถแนะนําให้คนรอบข้างเข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสา 

          

000. ท่านเป็นผู้ มีวินยัในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอยู่
อยา่งสม่ําเสมอ 

          

 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 กรณีข้อความทางบวก 
  ระดบัความมัน่ใจ  91-100% ให้ 10 คะแนน 
  ระดบัความมัน่ใจ  81-90% ให้ 9 คะแนน 

 ระดบัความมัน่ใจ  71-80% ให้ 8 คะแนน 
 ระดบัความมัน่ใจ  61-70% ให้ 7 คะแนน 
 ระดบัความมัน่ใจ  51-60% ให้ 6 คะแนน 
   ระดบัความมัน่ใจ  41-50% ให้ 5 คะแนน 
 ระดบัความมัน่ใจ  31-40% ให้ 4 คะแนน 

มีความมัน่ใจเตม็ท่ี

ท่ีจะกระทําได้ 

ไม่มีความมัน่ใจท่ีจะ

สามารถกระทํา 

จนถึง 
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 ระดบัความมัน่ใจ  21-30% ให้ 3 คะแนน 
 ระดบัความมัน่ใจ 11- 20% ให้ 2 คะแนน 
 ระดบัความมัน่ใจ  0-10% ให้ 1 คะแนน 
กรณีท่ีเป็นข้อความทางลบ เกณฑ์การให้คะแนนจะกลบักนั 

 
 ฉบับที่ 3 แบบวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง 
 ผู้วิจยัปรับปรุงแบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเองของ วิภาวี วงศ์อนนัต์นนท์ (2552) ท่ีมี
ลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ 7 ระดบั เป็นแบบท่ีมีข้อความแล้วให้กลุม่ตวัอย่างรายงานระดบัความ
เป็นจริงตัง้แตม่ากท่ีสดุ  ถึง น้อยท่ีสดุ โดยมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .83 

วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  ผู้ วิจัยปรับปรุงแบบวัดให้เข้ากับบริบทในการวิจัย ดงันัน้เม่ือได้ข้อคําถามทัง้หมดแล้ว 

ผู้วิจยัจงึนําไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องในเชิงเนือ้หา (Content Validity) เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัประเดน็ปัญหาและวตัถปุระสงค์ของการวิจยัมากท่ีสดุ และได้นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ เช่ียวชาญและผ่านความเห็นชอบ ไปทดลองใช้กับกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 66 คน เพ่ือหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item Analysis) ด้วยสตูรการหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment correlation) และหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) 
โดยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และได้ตดัข้อ
คําถามบางสว่นออกเพ่ือเพิ่มคา่ความเช่ือมัน่ ทําให้แบบวดัมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .89 

 ตวัอยา่งแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 
 คําชีแ้จง โปรดอ่านและพิจารณาข้อความต่อไปนีแ้ล้วทําเคร่ืองหมาย  ลงใน
ช่องวา่งทางขวามือของแตล่ะข้อความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของนิสติมากท่ีสดุ 

 
ข้อความ ระดบัความเป็นจริง 

มากท่ีสดุ                       ปานกลาง                   น้อยท่ีสดุ 

1 2 3 4 5 6 7 
0. ท่านภมูิใจท่ีได้ช่วยเหลือผู้ อ่ืน         
00. ท่านเป็นคนท่ีไมย่อมแพ้อะไรง่ายๆ        
00. ท่านมกัตําหนิตนเองวา่ทําอะไรก็ไม่

ประสบความสําเร็จ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 กรณีข้อความทางบวก 

 จริงมากท่ีสดุ  ให้ 7 คะแนน 
 จริงมาก   ให้ 6 คะแนน 
 คอ่นข้างจริง   ให้  5 คะแนน 
 จริงปานกลาง   ให้  4  คะแนน 
 จริงคอ่นข้างน้อย  ให้  3  คะแนน 
 จริงน้อย    ให้  2  คะแนน 
 จริงน้อยท่ีสดุ  ให้  1  คะแนน 
กรณีท่ีเป็นข้อความทางลบ เกณฑ์การให้คะแนนจะกลบักนั 

 
ฉบับที่ 4 แบบวัดแรงจูงใจอาสา 

 ผู้วิจยัปรับปรุงแบบวดัแรงจูงใจอาสาของอนุ เจริญวงศ์ระยบั (2552) แบ่งเป็น 6 ด้าน 
ได้แก่ 1)ด้านให้คณุคา่ (ข้อคําถามท่ี1-3)  2)ด้านทําความเข้าใจ (ข้อคําถามท่ี4-8)  3) ด้านหน้าท่ี               
การงาน (ข้อคําถามท่ี 9-12)  4) ด้านการเข้าสงัคม (ข้อคําถามท่ี 13-16) 5) ด้านปกป้องตนเอง               
(ข้อคําถามท่ี 17-20)  6)ด้านการสนองความต้องการของตน (ข้อคําถามท่ี 21-24)  มีลกัษณะเป็น 
มาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดบั โดยให้ผู้ตอบประเมินความสําคญัของข้อความในแต่ละข้อ ตัง้แต ่
สําคญัมากท่ีสดุ ถึง สําคญัน้อยท่ีสดุ โดยมีคา่ความเช่ือมัน่รายด้านเท่ากบั .658, .797, .790, .812, 
.723,.608 ตามลําดบั  

วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผู้ วิจัยปรับปรุงแบบวัดให้เข้ากับบริบทในการวิจัย ดงันัน้เม่ือได้ข้อคําถามทัง้หมดแล้ว 

ผู้วิจยัจงึนําไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องในเชิงเนือ้หา (Content Validity) เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัประเดน็ปัญหาและวตัถปุระสงค์ของการวิจยัมากท่ีสดุ และได้นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ เช่ียวชาญและผ่านความเห็นชอบ ไปทดลองใช้กับกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 66 คน เพื่อหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item Analysis) ด้วยสูตรการหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment correlation) และหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) 
โดยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และได้ตดัข้อ
คําถามบางสว่นออกเพ่ือเพิ่มคา่ความเช่ือมัน่ ทําให้แบบวดัมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .90 
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 ตวัอยา่งแบบวดัแรงจงูใจอาสา 
 คําชีแ้จง  ให้ระบุระดับความสําคัญเก่ียวกับสาเหตุจูงใจให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรม               
จิตอาสาหรือแสดงพฤตกิรรมจิตอาสา 
 

 
ข้อความ 

ระดบัความสาํคัญ 
มากท่ีสดุ                 ปานกลาง                น้อยท่ีสดุ 

6 5 4 3 2 1 
0 ฉนัมีความหว่งใยผู้ประสบปัญหาตา่งๆ       
00 ฉนัรู้สกึสงสารบคุคลท่ีชว่ยเหลือตนเองไมไ่ด้       
000 ฉนัรู้สกึวา่เป็นเร่ืองจําเป็นท่ีเราควรให้ความ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน 

      

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 กรณีข้อความทางบวก 

 สําคญัมากท่ีสดุ  ให้  6  คะแนน  
 สําคญัมาก   ให้  5  คะแนน 
 สําคญัคอ่นข้างมาก  ให้  4  คะแนน 
 สําคญัปานกลาง  ให้  3  คะแนน 
 สําคญัน้อย   ให้  2  คะแนน 
 สําคญัน้อยท่ีสดุ  ให้  1  คะแนน 
กรณีท่ีเป็นข้อความทางลบ เกณฑ์การให้คะแนนจะกลบักนั 

 
 ฉบับที่ 5 แบบวัดการมีตวัแบบด้านจติอาสา 

 เป็นแบบวดัของมณัทนาวดี เมธาพฒันะ (2547: 106-107) ซึง่เป็นแบบวดัแบบอย่างด้าน
จริยธรรมจากบิดามารดา มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ตัง้แต่ เสมอ ถึง ไม่เคยเลย 
โดยมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .71 

 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผู้ วิจัยปรับปรุงแบบวัดให้เข้ากับบริบทในการวิจัย ดงันัน้เม่ือได้ข้อคําถามทัง้หมดแล้ว 

ผู้วิจยัจงึนําไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องในเชิงเนือ้หา (Content Validity) เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัประเดน็ปัญหาและวตัถปุระสงค์ของการวิจยัมากท่ีสดุ และได้นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
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จากผู้ เช่ียวชาญและผ่านความเห็นชอบ ไปทดลองใช้กับกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 66 คน เพื่อหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item Analysis) ด้วยสูตรการหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment correlation) และหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) 
โดยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และได้ตดัข้อ
คําถามบางสว่นออกเพ่ือเพิ่มคา่ความเช่ือมัน่ ทําให้แบบวดัมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .76 

 

 ตวัอยา่งแบบวดัการมีตวัแบบด้านจิตอาสา 
 คําชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในช่องว่างหลงัข้อความท่ีบรรยายให้ตรงกบั
สิง่ท่ีปรากฏแก่ตวัท่าน  

 
ข้อความ ระดบัของพฤตกิรรม/ การปฏิบตั ิ

นานๆ
ครัง้ 

ไมเ่คย
เลย 

บางครัง้ บอ่ยๆ เสมอ 

0. บดิามารดาของฉนัจะชมเชย
และให้กําลงัใจฉนัเม่ือฉนั
แสดงความเอือ้เฟือ้และ
แบง่ปันสิง่ของให้แก่ผู้ อ่ืน 

     

00. บดิามารดาของฉนับอกวา่การ
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตา่งๆ
เป็นการกระทําท่ีไมคุ่้มคา่ 

     

 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

 กรณีท่ีเป็นข้อความทางบวก 
 เสมอ   ให้  5  คะแนน 
 บอ่ยๆ   ให้  4  คะแนน 
 บางครัง้  ให้  3  คะแนน 
 นานๆครัง้  ให้  2  คะแนน 
 ไมเ่คยเลย  ให้  1  คะแนน 
 

 กรณีท่ีเป็นข้อความทางลบ เกณฑ์การให้คะแนนจะกลบักนั 
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 ฉบับที่ 6 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 
  เป็นแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมของป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร์ และคณะ(2553) โดยมี

ลกัษณะเป็นประโยคแบบมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั จาก จริงท่ีสดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไม่จริง ไม่
จริง และไมจ่ริงท่ีสดุ มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .98 

 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  ผู้วิจยัปรับปรุงแบบวดัให้เข้ากบับริบทในการวิจยั ดงันัน้เม่ือได้ข้อคําถามทัง้หมดแล้ว 

ผู้วิจยัจงึนําไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องในเชิงเนือ้หา (Content Validity) เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัประเดน็ปัญหาและวตัถปุระสงค์ของการวิจยัมากท่ีสดุ และได้นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ เช่ียวชาญและผ่านความเห็นชอบ ไปทดลองใช้กับกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 66 คน เพื่อหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item Analysis) ด้วยสตูรการหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment correlation) และหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) 
โดยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และได้ตดัข้อ
คําถามบางสว่นออกเพ่ือเพิ่มคา่ความเช่ือมัน่ ทําให้แบบวดัมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .85 

 ตวัอยา่งแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคม 
 คําชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ให้ตรงกับระดบัการรับรู้เก่ียวกับการปฏิบตั ิ               
ของบคุคลรอบตวัของท่านโดยมีคําตอบให้เลือกดงันี ้

 

       
           ข้อความ 

ระดบัของพฤตกิรรม/ การปฏิบตั ิ
จริง
ท่ีสดุ 

จริง คอ่นข้าง
จริง 

คอ่นข้าง
ไมจ่ริง 

ไม่
จริง 

ไมจ่ริง
ท่ีสดุ 

0. ฉนัได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาในการทํากิจกรรมอาสาตา่งๆ เสมอ 

      

00. ฉนัได้รับคําแนะนําจากพอ่แม ่
ผู้ปกครองในการทํากิจกรรมอาสาตา่งๆ 
อยูเ่สมอ 

      

 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 กรณีท่ีข้อความเป็นบวก 

 จริงท่ีสดุ  ให้  6  คะแนน  
 จริง   ให้  5  คะแนน 
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 คอ่นข้างจริง  ให้  4  คะแนน 
 คอ่นข้างไมจ่ริง  ให้  3  คะแนน 
 ไมจ่ริง   ให้  2  คะแนน 
 ไมจ่ริงเลย   ให้  1  คะแนน 

 กรณีท่ีเป็นข้อความทางลบ เกณฑ์การให้คะแนนจะกลบักนั 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนของแต่ละคณะเพ่ือขอเข้าเก็บข้อมลูจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง   

2. นําแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองพร้อมทัง้อธิบายวัตถุประสงค์และ             
คําชีแ้จงในการตอบ เพ่ือให้ได้ผลท่ีตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสดุ 

3. รวบรวมแบบสอบถามพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามใน
เบือ้งต้น 

4. นําข้อมลูท่ีได้มาบนัทกึข้อมลูในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ
 

 

การจัดกระทาํและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยได้ดําเนินการจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้ทัง้               
6 ฉบบั มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานครัง้นี ้
ยอมรับความมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั.01 โดยผู้วิจยัดําเนินการตามลําดบั ดงันี ้

1. นําแบบสอบถามท่ีเก็บมาได้ ตรวจสอบความสมบรูณ์ในการตอบแบบสอบถามทกุฉบบั
เพ่ือเตรียมนําไปวิเคราะห์ข้อมลู 

2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด แล้วบนัทกึข้อมลูลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. วิเคราะห์ข้อมลูตามวิธีทางสถิต ิ
4. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

4.1 คํานวนหาค่าสถิติพืน้ฐานเพ่ือบรรยายลกัษณะกลุ่มตวัอย่างและตวัแปรต่างๆ 
เพ่ือคา่หาคา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัของพฤตกิรรมจิตอาสา 

4.2 ใช้สถิตสิมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson‘s product moment correlation 
coefficient) เพ่ือหาคา่สมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ข้อ  1-5 
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4.3 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ (Enter multiple regression 
analysis) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบหลายขัน้ตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) เพ่ือหาปัจจยัทํานายพฤตกิรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือทดสอบ
สมมตฐิานข้อ 6 
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บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพ่ือศกึษาปัจจยัทางจิตสงัคม
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิต               
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒชัน้ปีท่ี 1 จํานวน  400 คน เก็บข้อมลูโดยใช้แบบวดัปัจจยัทางจิต ได้แก่   
การรับรู้ความสามารถของตน การเห็นคณุค่าในตนเอง แรงจูงใจอาสา และแบบวดัปัจจยัทางสงัคม 
ได้แก่ การมีตวัแบบ การสนบัสนุนทางสงัคม และแบบวดัพฤติกรรมจิตอาสา โดยผู้วิจยันําเสนอ                       
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นลําดบั ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรพฤติกรรมจิตอาสาโดยรวม
และรายด้าน  
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางจิต ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตน 
การเห็นคณุคา่ในตนเอง แรงจงูใจอาสา และปัจจยัทางสงัคม ได้แก่ การมีตวัแบบด้านจิตอาสาและการ
สนบัสนนุทางสงัคม กบัพฤตกิรรมจิตอาสาของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ตอนท่ี 3 การทํานายพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยใช้ปัจจยั
ทางจิตและปัจจยัทางสงัคม 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
   ในการวิเคราะห์และการแปลผลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมลูของการวิจยัครัง้นี ้เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจตรงกนัในการแปลความหมายและเพ่ือสะดวกตอ่การนําเสนอ ผู้วิจยัได้กําหนดสญัลกัษณ์
ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

 n  แทน จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 
                       แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง 
        SD  แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   F  แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบเอฟ 
   t   แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบที 
   *,**    แทน คา่นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05และ.01  
   r     แทน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
   R  แทน สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู 
   R2  แทน สมัประสทิธ์ิการทํานาย 
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  R2
adj  แทน สมัประสทิธ์ิการทํานายท่ีปรับแก้ 

β   แทน  สมัประสทิธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  a            แทน คา่คงท่ีของสมการ 
  b    แทน  คา่สมัประสทิธ์ิถดถอยของตวัทํานายในรูปคะแนนดบิ 

  SEest  แทน คา่ความคลาดเคล่ีอนมาตรฐานของการทํานาย 

 SEb  แทน คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสมัประสทิธ์ิการถดถอยของตวัทํานาย 

 Y   แทน คะแนนพฤตกิรรมจิตอาสาท่ีได้จากการทํานายในรูปคะแนนดบิ 
 Z   แทน คะแนนพฤตกิรรมจิตอาสาท่ีได้จากการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  p            แทน คา่ความน่าจะเป็น 
  M1     แทน การรับรู้ความสามารถของตน 
  M2   แทน การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
  M3   แทน แรงจงูใจอาสาโดยรวมทกุด้าน 
  M31   แทน แรงจงูใจอาสาด้านการให้คณุคา่ 
  M32   แทน แรงจงูใจอาสาด้านการทําความเข้าใจ 
  M33   แทน แรงจงูใจอาสาด้านหน้าท่ีการงาน 
  M34   แทน แรงจงูใจอาสาด้านการเข้าสงัคม 
  M35   แทน แรงจงูใจอาสาด้านการปกป้องตนเอง 
  M36   แทน แรงจงูใจอาสาด้านการสนองความต้องการ 
  S1   แทน การมีตวัแบบด้านจิตอาสา 
  S2   แทน การสนบัสนนุทางสงัคม 
  V    แทน พฤตกิรรมจิตอาสาโดยรวมทกุด้าน 
  V 1   แทน พฤตกิรรมจิตอาสาด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน 
  V2   แทน พฤตกิรรมจิตอาสาด้านการเสียสละตอ่สงัคม 
  V 3   แทน พฤตกิรรมจิตอาสาด้านความมุง่มัน่พฒันา 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัของตวัแปรพฤตกิรรม
จติอาสา โดยรวมและรายด้าน   
 
ตาราง 2 คะแนนเฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัของตวัแปรพฤตกิรรมจิตอาสา(n = 400) 
 

                    ตวัแปร                                                                                     SD         ระดบั 

 พฤตกิรรมจติอาสาโดยรวม                                              3.50     .61        สูง 
 
 พฤตกิรรมจติอาสารายด้าน         
       ด้านการช่วยเหลือผู้อ่ืน                                             3.61     .49        สูง   

1.  ฉนับริจาคสิง่ของให้กบัหนว่ยงานหรือองค์กรท่ีทํางานเก่ียวกบั           
การให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสงัคม                                                   3.43      .79     คอ่นข้างสงู 
2. ฉนัมกัจะพดูปลอบใจหรือให้กําลงัใจเม่ือเพ่ือนประสบปัญหา    
หรือความทกุข์                                                                                 4.01      .68          สงู 
3. ฉนัมกัจะพดูโน้มน้าวให้เพ่ือนทํางานเพื่อสว่นรวม                             3.65      .73         สงู 
4. ฉนัชว่ยคดิหาแนวทางท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยเหลือผู้ ท่ีมีปัญหา              3.71      .67        สงู 
5. ฉนัให้คําแนะนําแก่เพ่ือนท่ีปฏิบตัผิิดระเบียบของมหาวิทยาลยั           3.30      .88    ปานกลาง 
6. เม่ือเห็นอาจารย์หรือเพ่ือนหอบของพะรุงพะรัง ฉนัอาสา 
เข้าไปช่วยเหลือ                                                                                 3.63      .75          สงู 
7. ฉนัชว่ยบอกหรือแนะนําเส้นทางแก่นกัท่องเท่ียวและผู้ไมรู้่จกัทาง         3.54       .82       สงู 
         
      ด้านการเสียสละต่อสังคม                                             3.55      .61        สูง 
8. ฉนัช่วยเก็บขยะและทําความสะอาดบริเวณมหาวทิยาลยั                    3.36       .85    ปานกลาง 
9. หากเพ่ือนไมมี่เงิน ฉนัยนิดีให้เพ่ือนยืมเงิน                                         3.99       .76         สงู 
10. ฉนัชอบทํางานช่วยเหลือสงัคมโดยไมรู้่จกัเหน็ดเหน่ือย                      3.47      .83    ปานกลาง 
11. ฉนัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรม/ 
โครงการตา่งๆท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือสงัคมท่ีมหาวิทยาลยัจดัขึน้            3.40       .88    ปานกลาง 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

                    ตวัแปร                                                                                     SD         ระดบั 
               

           ด้านความมุ่งม่ันพัฒนา                                        3.34     .75      ปานกลาง 
12. ฉนัร่วมมือกบัเพ่ือน ๆ ในมหาวิทยาลยัระดมความคดิ 
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพฒันาสงัคม                             3.27       .86       ปานกลาง 
13. ฉนัร่วมรณรงค์ให้คนในสงัคมตระหนกัถงึปัญหาและร่วมกนั 
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมหรือชมุชน                                            3.31       .84       ปานกลาง 
14. ฉนัร่วมมือกบัเพ่ือนและบคุคลอ่ืน ๆ คดิกิจกรรมหรือ 
แนวทางท่ีเสริมสร้างให้เพ่ือนหรือคนในชมุชน มีจิตสํานกึท่ีดี 
ตอ่มหาวิทยาลยัและสว่นรวม                                                           3.44        .83       ปานกลาง 
15.  ฉนัและเพ่ือนร่วมกนัเสนอกิจกรร มเพ่ือพฒันามหาวทิยาลยั  
หรือสงัคมอยา่งสร้างสรรค์และหลากหลาย                                        3.33       .95       ปานกลาง 

 
  จากตาราง 2 พบว่า พฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม              
ทุกด้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 ซึ่งอยู่ในระดบัสงู เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า นิสิตมหาวิทยาลยั           
ศรีนครินทรวิโรฒมีพฤติกรรมจิตอาสาสูงท่ีสุด ในด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 
รองลงมา คือ ด้านการเสียสละต่อสงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 มีเพียงพฤติกรรมจิตอาสาด้าน             
ความมุง่มัน่พฒันาเท่านัน้ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.34 เม่ือพิจารณาคา่เบ่ียงเบน
มาตรฐานพบวา่มีคา่เท่ากบั .49 ถึง .75 ซึง่หมายความวา่ข้อมลูโดยรวมมีลกัษณะการกระจายน้อย   
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  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิต ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตน การเห็นคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจอาสา และปัจจัยทางสังคม ได้แก่ 
การมีตัวแบบด้านจิตอาสาและการสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 1-5 
 
 สมมติฐานข้อที่ 1  การรับรู้ความสามารถของตนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรม      

จิตอาสาของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 สมมตฐิานข้อที่ 2 การเห็นคณุค่าในตนเองมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมจิตอาสา

ของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจงูใจอาสามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 สมมตฐิานข้อที่ 4 การมีตวัแบบด้านจิตอาสามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมจิตอาสา

ของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 สมมตฐิานข้อที่ 5 การสนบัสนนุทางสงัคมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมจิตอาสา

ของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตวัแปร     M1         M2            M3           M31         M32       M33              M34           M35            M36            S1          S2            V           V1           V2           V3 

M1       1    .16**      .59**       .33**       .45**        .49**           .57**        .49**        .41**       .34**     .45**     .69**     .62**     .57**      .65** 
M2                      1       .33**       .37**       .41**        .27**          .37**          -.03        .19**       .45**     .28**     .09        .13**     .13**      -.02 
M3                                       1           .62**       .82**        .84**          .86**         .73**       .80**      .51**     .57**     .54**      .49**     .51**      .45** 
M31                                                       1         .57**        .47**         .46**         .24**       .39**       .41**     .34**     .24**     .27**     .21**      .13** 
M32                                                                     1            .67**        .64**         .44**       .51**       .44**     .44**     .38**     .35**      .39**     .26** 
M33                                                                                     1            .68**         .50**       .58**       .40**     .46**    .47**      .40**      .44**     .40** 
M34                                                                                                     1             .58**       .64**      .55**     .58**     .54**      .50**      .49**     .44** 
M35                                                                                                                      1           .65**      .24**     .41**     .51**      .42**     .47**      .49** 
M36                                                                                                                                    1          .39**     .44**      .40**      .33**     .38**      .35** 
S1                                                                                                                                                    1         .54**      .32**      .32**     .33**      .22** 
S2                                                                                                                                                                 1          .45**      .40**     .42**      .39** 
V                                                                                                                                                                                 1          .91**     .86**      .88** 
V1                                                                                                                                                                                            1          .69**      .68** 
V2                                                                                                                                                                                                          1         .65** 
V3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1 

**p < .01 

 

ตาราง 3 คา่สมัประสทิธิ์สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรปัจจยัทางจิต และปัจจยัทางสงัคม กบัพฤตกิรรมจิตอาสาโดยรวมและรายด้านของนิสติมหาวิทยาลยั     
       ศรีนครินทรวิโรฒ 

60 



61 
 

  จากตาราง 3 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม พบวา่   
    การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมจิตอาสา อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อท่ี 1 
    การเห็นคุณค่าในตนเอง ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตอาสา ไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานข้อท่ี 2  
    แรงจงูใจอาสา มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมจิตอาสา อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01  สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อท่ี 3 
    การมีตัวแบบด้านจิตอาสา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสา อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อท่ี 4  
    การสนบัสนนุทางสงัคม มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมจิตอาสา อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01  สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อท่ี 5  
    ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมจิตอาสามากท่ีสุด ได้แก่ การรับรู้ความสามารถ  
ของตน(r = .69) รองลงมา ได้แก่ แรงจงูใจอาสา(r = .54) การสนบัสนนุทางสงัคม(r = .45) การมีตวั
แบบด้านจิตอาสา (r = .32) ตามลําดบั               
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  ตอนที่ 4 การทํานายพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยใช้ปัจจัยทางจติและปัจจัยทางสังคมเป็นตวัทาํนาย เพื่อทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 6 
 
  สมมติฐานข้อที่ 6  ปัจจยัทางจิต ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตน การเห็นคณุค่าใน

ตนเอง แรงจงูใจอาสา และปัจจยัทางสงัคม ได้แก่ การมีตวัแบบด้านจิตอาสา การสนบัสนนุทางสงัคม 

สามารถทํานายพฤตกิรรมจิตอาสาของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้ 

 

ตาราง 4 แสดงคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูแบบปกตริะหวา่งตวัแปรกบัพฤตกิรรมจิตอาสาของ 
 นิสติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

        ตวัแปรทํานาย                                   b             β             SEb             t                 p 

การรับรู้ความสามารถของตน(M1)             .35           .54            .03            12.52         .000** 
การเห็นคณุคา่ในตนเอง(M2)                    -.05          -.11            .02            -2.79          .005** 
แรงจงูใจอาสา(M3)                                   .09           .17            .03             3.62          .000** 

การมีตวัแบบด้านจิตอาสา(S1)                 .05            .03           .07               .69         .488 
การสนบัสนนุทางสงัคม(S2)                     .16            .19            .06              2.57           .01* 

R = .73, R2 = .53, F = 89.38, SEest = 5.49, R2
adj = .52, a = 17.517 

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

 
จากตาราง 4 พบวา่ ตวัแปรทางจิตและตวัแปรทางสงัคมสามารถร่วมกนัทํานายพฤติกรรมจิต

อาสาได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ .01 โดยมีคา่อํานาจการทํานายโดยรวมร้อยละ 53 
สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อท่ี 6 

ตวัแปรท่ีสามารถทํานายพฤตกิรรมจิตอาสาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ .01 มี
จํานวน 4 ตวั คือ การรับรู้ความสามารถของตน(M1) แรงจงูใจอาสา(M3) การสนบัสนนุทางสงัคม(S2)  
ซึง่สามารถทํานายพฤตกิรรมจิตอาสาได้ในทางบวก และการเห็นคณุคา่ในตนเอง(M2) สามารถทํานาย
พฤติกรรมจิตอาสาได้ในทางลบ โดยสามารถสร้างสมการทํานายพฤติกรรมจิตอาสาของกลุ่มตวัอย่าง
ในรูปของคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน ดงันี ้
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 คะแนนดบิ 
     Y  =  17.517 + .35M1 - .11M2 + .17M3 + .19S2 
คะแนนมาตรฐาน 
     Z  =  .54M1 - .11M2 + .17M3 + .19S2 

 
  เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบปกติโดยแยกเป็นกลุ่มตวัแปรทางจิตและกลุ่มตวัแปร
ทางสงัคม พบว่าสามารถทํานายพฤติกรรมจิตอาสาได้ร้อยละ 52 และร้อยละ 22 ตามลําดบั โดย
สามารถแสดงเป็นภาพได้ดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูแบบปกตริะหวา่งตวัแปรทํานายกบัพฤตกิรรม            
 จิตอาสา 

 

 
1.ปัจจยัทางจิต 

 1.1 การรับรู้ความสามารถของตน   
 1.2 การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
 1.3 แรงจงูใจอาสา 

 

 
2. ปัจจยัทางสงัคม 
 2.1 การมีตวัแบบด้านจิตอาสา 
 2.2 การสนบัสนนุทางสงัคม 

 

 

 
 
 
 
 

พฤตกิรรมจิตอาสา 
 

52% 

22% 

53% 
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 ผู้วิจยันําตวัแปรปัจจยัทางจิตและปัจจัยทางสงัคมซึ่งเป็นปัจจัยทํานายพฤติกรรมจิตอาสา
ของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มาวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบเป็นขัน้ตอนเพ่ือหาอํานาจการ
ทํานายของตวัแปรแตล่ะตวัตอ่พฤตกิรรมจิตอาสา พบผลดงัแสดงในตาราง 6  

 
ตาราง 5 แสดงคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูแบบเป็นขัน้ตอนระหวา่งตวัแปรทํานายกบัพฤตกิรรม 
 จิตอาสาของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ลําดบัท่ี       ตวัแปรทํานาย                 b             β          R2           R2change          t                 p 
1 การรับรู้ความสามารถ          .35          .54         .48           .48           12.55**         .000    

 ของตน(M1) 
    2      แรงจงูใจอาสา(M3)              .10           .18         .51          .03            3.847**        .000 
    3      การสนบัสนนุทาง                 .18           .12         .52          .01            2.973**        .003 
            สงัคม(S1) 
    4      การเห็นคณุคา่                    -.04          -.10         .53          .01           -2.721**        .007 
            ในตนเอง(M2) 

R  = .729, SEest  = .526, F  = 111.751, a  =  17.66 

 
**p <.01 

 
 จากตาราง 5 พบว่า ปัจจยัทางจิตและปัจจยัทางสงัคมท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมจิตอาสา 
ได้แก่ ตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตน(M1) เข้าทํานายเป็นตวัแรก มีคา่สมัประสทิธ์ิถดถอยเท่ากบั 
.54 สามารถทํานายพฤติกรรม จิตอาสา ได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีอํานาจในการ
ทํานายร้อยละ 48  แรงจงูใจอาสา(M3) เข้าทํานายเป็นตวัท่ีสอง มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั .18 
สามารถทํานายพฤติกรรมจิตอาสา ได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีอํานาจทํานาย
พฤติกรรมจิตอาสาเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 การสนบัสนุนทางสงัคม(S2) เข้าทํานายเป็นตวัท่ีสาม มีค่า
สมัประสทิธ์ิถดถอยเท่ากบั .12 สามารถทํานายพฤตกิรรมจิตอาสา ได้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.01 และมีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมจิตอาสาเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 และการเห็นคณุคา่ในตนเอง(M2) 
เข้าทํานายเป็นตวัสดุท้าย มีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั -.10 สามารถทํานายพฤติกรรมจิตอาสา ได้
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมจิตอาสาเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 
และตวัแปรทัง้ส่ีตวัสามารถร่วมกนัทํานายพฤติกรรม จิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
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ได้ร้อยละ 53 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานายเท่ากบั .526  โดยสามารถสร้าง
สมการทํานายพฤตกิรรมจิตอาสาของกลุม่ตวัอยา่งในรูปของคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน ดงันี ้

 คะแนนดบิ 
     Y  =  17.66 + .354M1 + .101M3 + .183S1 - .048M2 
 คะแนนมาตรฐาน 
     Z  =  .54M1 + .18M3 + .12S1 - .1M2 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยจิตสงัคมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทรวิโรฒ” ในครัง้นี ้สรุปขัน้ตอนและผลการศกึษา ได้ดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 

 1. เพ่ือศกึษาระดบัของพฤตกิรรมจิตอาสาของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ 
 2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางจิตและปัจจยัทางสงัคมกบัพฤติกรรมจิตอาสา

ของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 3. เพ่ือศกึษาปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

สมมตฐิานการวจิัย 
1. การรับรู้ความสามารถของตนมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. แรงจูงใจอาสามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัย            

ศรีนครินทรวิโรฒ 

4. การมีตัวแบบด้านจิตอาสามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5. การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

6. ปัจจยัทางจิต ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตน การเห็นคณุคา่ในตนเอง แรงจงูใจอาสา 

และปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การมีตัวแบบด้านจิตอาสา การสนับสนุนทางสังคม สามารถทํานาย

พฤตกิรรมจิตอาสาของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้ 
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วธีิดาํเนินการวจิัย 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นิสติของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีกําลงัศกึษา

อยูใ่นระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 จํานวน  4,052 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้คือ นิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                  

โดยศกึษาเฉพาะนิสติท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 จํานวน 400 คน ได้มาโดยใช้วิธีการ          
สุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) กลุม่ตวัอย่างเป็นเพศหญิงจํานวน 251 คน และเพศ
ชาย 149 คน 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามจํานวน 6 ฉบบั ดงันี ้

  ฉบบัท่ี 1  แบบวดัพฤติกรรมจิตอาสา เป็นแบบวดัจิตอาสาของณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ 
(2550) โดยผู้วิจยัปรับปรุงเนือ้หาให้เข้ากบับริบทของงานวิจยันี ้มีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่           
5 ระดบั ให้กลุ่มตวัอย่างประเมินการทําพฤติกรรมตัง้แต่ปฏิบตัิทกุครัง้ถึงไม่มีการปฏิบตัิ รวมทัง้หมด 
15 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .82 
  ฉบบัท่ี 2  แบบวดัการรับรู้ความสามารถของตน เป็นแบบวดัการรับรู้ความสามารถของ
ตนของจฬุาลกัขณ์ ปรีชากลุ (2549) โดยผู้วิจยัปรับปรุงเนือ้หาให้เข้ากบับริบทของงานวิจยันี ้มีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งความมัน่ใจออกเป็น 10 ระดบั ตัง้แต่ 0% คือ “ไม่มีความมัน่ใจท่ี
สามารถกระทําได้เลย” ถึง 100% คือ “มีความมัน่ใจเต็มท่ีท่ีจะกระทําได้สงูสดุ” รวมทัง้ฉบบัมีจํานวน    
9 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .89 
  ฉบบัท่ี 3 แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง  เป็นแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง           
ของวิภาวี วงศ์อนนัต์นนท์ (2552) โดยผู้วิจยัปรับปรุงเนือ้หาให้เข้ากบับริบทของงานวิจยันี ้มีลกัษณะ
เป็นมาตรประมาณค่า 7 ระดบั มีข้อความแล้วให้กลุ่มตวัอย่างรายงานระดบัความเป็นจริงตัง้แต ่     
มากท่ีสดุ ถึงน้อยท่ีสดุ จํานวน 24 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .89 
  ฉบบัท่ี 4  แบบวัดแรงจูงใจอาสา เป็นแบบวัดแรงจูงใจอาสาของอนุ เจริญวงศ์ระยับ 
(2551)โดยผู้ วิจัยปรับปรุงเนือ้หาให้เข้ากับบริบทของงานวิจัยนี ้ มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า                 
6 ระดบั ให้กลุ่มตวัอย่างประเมินระดบัความสําคญั จากมากท่ีสดุถึงน้อยท่ีสดุ จํานวน 24 ข้อ มีค่า
ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .90 
  ฉบบัท่ี 5 แบบวัดการมีตัวแบบด้านจิตอาสา เป็นแบบวัดแบบอย่างด้านจริยธรรม              
จากบิดามารดาของมณัทนาวดี เมธาพฒันะ (2547) โดยผู้ วิจัยปรับปรุงเนือ้หาให้เข้ากับบริบทของ
งานวิจัยนีมี้ลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ให้กลุ่มตัวอย่างรายงานระดบัพฤติกรรม/                
การปฏิบตัติัง้แตป่ฏิบตัเิสมอ ถึง ไมเ่คยปฏิบตัเิลย จํานวน 7 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .76 
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  ฉบบัท่ี 6  แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม เป็นแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของ         
ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร์และคณะ(2553) มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ให้กลุ่มตวัอย่าง
ประเมินระดบัการรับรู้ตัง้แตม่ากท่ีสดุ ถึง น้อยท่ีสดุ จํานวน 10 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .85 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ติดต่อประสานงานกบัอาจารย์ผู้สอนของแต่ละคณะเพ่ือขอเข้าเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง  
แล้วนําแบบสอบถามท่ีได้ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปให้กลุ่มตัวอย่างพร้อมทัง้อธิบาย
วตัถปุระสงค์และคําชีแ้จงในการตอบ  เม่ือรับแบบสอบถามคืนแล้ว ได้ตรวจสอบความสมบรูณ์ในการ
ตอบ จากนัน้นําข้อมลูท่ีได้มาบนัทกึข้อมลูในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ทางสถิติ ดําเนินการวิเคราะห์
เป็นขัน้ตอน ดงันี ้
   ตอนท่ี 1 วิเคราะห์คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของพฤตกิรรมจิตอาสา 
     ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางจิตและปัจจยัทางสงัคมกบัพฤตกิรรม
จิตอาสา 
      ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ปัจจยัทํานายพฤติกรรมจิตอาสา โดยใช้ปัจจยัทางจิตและปัจจยัทาง
สงัคมเป็นตวัทํานาย 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ผลการวิเคราะห์ตวัแปรพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ พบว่า 
นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ มีคา่เฉลี่ยพฤติกรรมจิตอาสาโดยรวมเท่ากบั 3.50 อยู่ในระดบัสงู  
และเม่ือพิจารณาพฤติกรรมจิตอาสารายด้าน พบว่า นิสิตมีพฤติกรรมจิตอาสาด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน
สูงท่ีสุด รองลงมา คือด้านการเสียสละต่อสงัคม และพฤติกรรมจิตอาสาด้านความมุ่งมั่นพัฒนามี
คา่เฉลี่ยต่ําท่ีสดุ 

2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคม กับพฤติกรรม             
จิตอาสาของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบผลการศกึษา ดงันี ้

   การรับรู้ความสามารถของตน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อท่ี 1 
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การเห็นคณุค่าในตนเอง ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานข้อท่ี 2  

 แรงจูงใจอาสา มีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อท่ี 3 

 การมีตัวแบบด้านจิตอาสา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อท่ี 4  

 การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อท่ี 5 

3. ผลการศึกษาปัจจัยทํานายพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พบว่า การรับรู้ความสามารถของตน แรงจูงใจอาสา การสนับสนุนทางสงัคมและการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง สามารถร่วมกนัทํานายพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒได้ อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีอํานาจการทํานายร้อยละ 53 ผลท่ีได้จึงสอดคล้องกบัสมมติฐาน           
ข้อท่ี 6 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลโดยแบง่เป็น 3 ตอน ตามลําดบั ดงันี ้ 
  ตอนท่ี 1 อภิปรายผลเก่ียวกบัระดบัจิตอาสาของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
   ตอนท่ี 2 อภิปรายผลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางจิตและปัจจยัทางสงัคมกบั
พฤตกิรรมจิตอาสาของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
   ตอนท่ี 3 อภิปรายผลเก่ียวกับปัจจยัทํานายพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยั                        
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
  ตอนที่ 1 อภปิรายผลเก่ียวกับระดบัจติอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ผลการวิจัย พบว่า ระดับพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยรวมอยู่ในระดบัสูง และเม่ือจําแนกเป็นด้านต่างๆ พบว่า ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืนอยู่ในระดบัสูง  
ด้านการเสียสละต่อสงัคมอยู่ในระดบัสูง และด้านความมุ่งมัน่พฒันาอยู่ในระดบัปานกลาง สําหรับ
นิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีพฤตกิรรมจิตอาสาสงูนัน้ อาจเกิดการสง่เสริมสนบัสนนุจากทาง
มหาวิทยาลยั โดยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบนัการศกึษาท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตให้มีทัง้ความรู้
ความสามารถ ควบคู่ไปกับการมีจริยธรรมและคุณธรรมเพ่ือเป็นกําลังสําคัญของประเทศ จึงได้
กําหนดอตัลกัษณ์ของนิสิตแห่งมหาวิทยาลยัศรีนครทรวิโรฒไว้ 9 ประการ โดยอตัลกัษณ์ท่ีกําหนดไว้
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และมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมจิตอาสา ได้แก่ อัตลักษณ์ข้อท่ี 5 “เป่ียมจิตสํานึกสาธารณะ” 
(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2550: 9) ซึ่งเป็น การส่งเสริมพฤติกรรมจิตอาสาในรูปแบบหนึ่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตในชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งเพ่ือ
ปลูกฝังและเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้นิสิตให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลัยคาดหวัง       
ถือเป็นกิจกรรมบงัคบัตามหลกัสตูรท่ีนิสิตทกุคนต้องเข้าร่วม สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างจิตสํานึกด้าน
จิตอาสาให้กบันิสติ ดงันัน้อาจกลา่วได้วา่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้ให้ความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการมีพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต ทางมหาวิทยาลยัจึงจดัให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์     
ด้านจิตอาสาให้นิสิตตัง้แต่ในช่วงเร่ิมต้น จึงอาจเป็นปัจจยัสําคญัที่ทําให้ระดบัจิตอาสาของนิสิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒอยูใ่นระดบัสงู 
 
  ตอนที่ 2 อภปิรายผลเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจติและปัจจัยทางสังคม
กับพฤตกิรรมจติอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. การรับรู้ความสามารถของตนกบัพฤตกิรรมจิตอาสาของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ความสามารถของตน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรม
จิตอาสาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อท่ี 1 โดยเป็นตวัแปรท่ีมี
ความสมัพนัธ์สงูท่ีสดุในงานวิจยันี ้(r = .69) และยงัเป็นปัจจยัทํานายพฤตกิรรมจิตอาสาเป็นลําดบัแรก 
โดยมีค่าอํานาจการทํานายพฤติกรรมจิตอาสาสูงถึงร้อยละ 48 อธิบายได้ว่า นิสิตจะมีการแสดง
พฤติกรรมจิตอาสามากหรือน้อย ขึน้อยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเองของนิสิตแต่ละคน 
เน่ืองจากการรับรู้ความสามารถของตน หมายถึงการท่ีบคุคลตดัสนิใจเก่ียวกบัความสามารถของตนเอง
ท่ีจะจดัการและดําเนินการกระทําให้บรรลเุป้าหมาย (เบญจา ช้างแก้ว.  2547:  30) ซึง่ในท่ีนีพ้ฤตกิรรม
จิตอาสาคือเป้าหมาย  ดงันัน้การท่ีนิสิตจะแสดงพฤติกรรมจิตอาสา จึงขึน้อยู่กบัการรับรู้ความสามารถ
ของนิสิตว่าเขาจะทําพฤติกรรมจิตอาสาได้หรือไม่และในระดบัใด ถ้านิสิตรับรู้ว่าตนมีความสามารถท่ี
จะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือแสดงพฤติกรรมจิตอาสาได้สําเร็จ นิสิตก็จะอาสาเข้าไปร่วมกิจกรรม 
แต่ถ้ารับรู้ว่าตนไม่มีความสามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมจิตอาสาได้ นิสิตก็จะหลีกเล่ียงการเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา การรับรู้ความสามารถของตนเป็นตวักําหนดมาตรฐานของการกระทําและมาตรฐาน
นีจ้ะกําหนดเป้าหมายและความมุง่มัน่พยายามท่ีจะทําให้สําเร็จ ตอ่ให้เผชิญกบัอปุสรรคตา่งๆ บคุคลท่ี
มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดบัสงูจะมีความกระตือรือร้น พยายาม  มมุานะในการแสดง
พฤติกรรมจิตอาสามากกว่าคนท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดบัต่ํา การพบผลเช่นนีอ้าจ
เน่ืองมาจาก นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาท่ีมหาวิทยาลยัจดัขึน้ตัง้แต่เร่ิมต้นปีการศึกษา 
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ได้แก่ ค่ายอตัลกัษณ์นิสิตท่ีเป็นกิจกรรมภาคบงัคบั รวมทัง้กิจกรรมในชมรมต่างๆ ทําให้นิสิตประเมิน
ตนเองว่าสามารถแสดงพฤติกรรมจิตอาสา เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการแสดงพฤติกรรม      
จิตอาสาของตนเอง และการได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเน่ืองและหลากหลายยิ่งทําให้นิสิตมี
ความกระตือรือร้น มีความพยายาม มีการให้กําลงัใจตนเอง เม่ือเจอปัญหาหรืออุปสรรคก็เช่ือมัน่ว่า
ตนเองจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านัน้ได้เป็นอย่างดี รวมถึงเม่ือเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาแล้วได้รับการ
ช่ืนชมจากสังคมจนเป็นท่ีพอใจ ย่อมทําให้เกิดการแสดงพฤติกรรมจิตอาสาอย่างต่อเน่ืองไป 
ผลการวิจยัท่ีพบนีส้อดคล้องกบังานวิจยัของพระมหาจนัทร์ธรรม อินทรีเกิด และคณะ (2553) ท่ีพบว่า 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการทํางานมีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัประสิทธิภาพการทํางาน
ของอาสาสมคัรกู้ภยั  สอดคล้องกบังานวิจยัของโกศล มีความดี (2547) พบวา่ข้าราชการตํารวจท่ีมีการ
รับรู้ความสามารถของตนเองสงู  มีจิตสาธารณะสงูกวา่ข้าราชการตํารวจท่ีมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองต่ํา สอดคล้องกบัผลการศกึษาของจารุณี จนัทร์เจริญ(2555) พบว่าตวัแปรลกัษณะทางจิตและ
ลักษณะทางสังคมร่วมกันทํานายพฤติกรรมจิตสาธารณะได้ร้อยละ 62 ตัวแปรสําคัญท่ีทํานาย
พฤติกรรมจิตสาธารณะ คือ การรับรู้ความสามารถของตนต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะ เจตคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมจิตสาธารณะ ความเช่ือตามหลกัสงัคหวตัถุ 4 และสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาพร               
นาครอด(2554) ท่ีพบว่า การมีจิตสาธารณะได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้ความสามารถของตน
เก่ียวกบัจิตสาธารณะ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .564  ดงันัน้ยิ่งนิสิตรับรู้ความสามารถของ
ตนเองได้มากขึน้จะเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมจิตอาสาขึน้ในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒมากขึน้เช่นกนั 

2. แรงจงูใจอาสากบัพฤตกิรรมจิตอาสาของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ผลการวจิยัพบวา่ แรงจงูใจอาสามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมจิตอาสา (r = .54) 
และแรงจงูใจอาสายงัเป็นปัจจยัทางจิตท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมจิตอาสาได้เป็นลําดบัท่ี สอง มีค่า
สมัประสทิธ์ิถดถอยเท่ากบั .18 และมีอํานาจการทํานายพฤติกรรมจิตอาสาเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 อธิบายได้
ว่า หากนิสิตมีแรงจูงใจอาสาสูงจะมีพฤติกรรมจิตอาสาสูง เนื่องจากแรงจูงใจอาสาเป็นกลุ่มของ
พฤติกรรมท่ีสามารถแยกเป็นด้านได้ 6 ด้าน (อน ุเจริญวงศ์ระยบั.  2551: 42; อ้างอิงจาก Clary; et al. 
1998) จึงมีความครอบคลุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมจิตอาสาในนิสิต เมื่ออธิบายเป็น รายด้าน 
สามารถอธิบายได้ดงันี ้1)ด้านการให้คณุค่า คือ นิสิตต้องการให้บคุคลอ่ืนได้รับผลประโยชน์ จากการ
เสียสละหรือการแสดงพฤติกรรมจิตอาสาของตน 2) ด้านการทําความเข้าใจ หมายถึง ความต้องการ
เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นลกัษณะตามวยัของกลุ่มวยัรุ่นท่ี
สนใจใคร่รู้สิง่ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 3) ด้านหน้าท่ีการงาน คือ นิสติเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือหาโอกาสด้าน
การทํางาน  4) ด้านการเข้าสงัคม คือ นิสติทํากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน หรือผู้ ท่ี
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เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกนั มีซึง่ลกัษณะประจําวยัท่ีเดน่ชดัของวยัรุ่น คือ ความต้องการสร้างความสมัพนัธ์กบั
ผู้ อ่ืน และมีแนวโน้มท่ีจะทําตามกลุม่(ประณต เค้าฉิม. 2551: 191) 5) ด้านการปกป้องตนเอง อธิบาย
ได้ว่า คือ นิสิตทํากิจกรรมอาสาสมคัรเพ่ือลดความรู้สกึผิดของตนเอง เน่ืองจากสงัคมกําลงัให้ความสําคญั
กบับคุคลท่ีมีจิตอาสา และ 6) ด้านการปกป้องตนเอง  คือ นิสติมีพฤตกิรรมจิตอาสาเพ่ือสร้างความรู้สกึ
ทางบวกให้กบัตนเองหรือเพ่ือค้นหาจุดเด่นในตนเอง สอดคล้องกบั งานวิจยัของอนุ เจริญวงศ์ระยบั 
(2552) ท่ี พบว่าแรงจูงใจอาสามีอิทธิพลทางอ้อมต่อการอาสาสมคัรอย่างยัง่ยืน ผ่านเอกลกัษณ์ใน
บทบาทอาสาสมคัรแบบเฉพาะ เฉพาะเพศชายและสอดคล้องกับงานวิจยัของป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร์
และคณะ (2553) ท่ีพบว่าแรงจูงใจในการทําากิจกรรมจิตอาสาเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์สงูสดุกับ 
จิตอาสาของนกัศกึษา (r = .610) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และปัจจยัด้านบคุคลและ
ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมสามารถทํานายจิตอาสาของนักศึกษาได้ โดยแรงจูงใจในการทํากิจกรรม   
จิตอาสามีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัทํานายสงูท่ีสดุเท่ากบั .346 ดงันัน้ หากนิสิตมีแรงจูงใจอาสา
มากขึน้ ก็จะเป็นปัจจยัท่ีสง่เสริมให้เกิดพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมาก
ขึน้ด้วย 

3. การสนบัสนนุทางสงัคมกบัพฤตกิรรมจิตอาสาของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
       ผลการวิจยั พบวา่ การสนบัสนนุทางสงัคมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมจิตอาสา

(r = .32) และการสนบัสนนุทางสงัคมยงัเป็นปัจจยัทางสงัคมท่ีสามารถทํานายพฤติกรรม จิตอาสาได้
เป็นลําดบัท่ีสาม  มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั .12 และมีอํานาจการทํานายพฤติกรรม จิตอาสา
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 อธิบายได้ว่า หากนิสิตรับรู้ถึงการสนบัสนนุทางสงัคมสงู นิสิตจะมีพฤติกรรมจิตอาสา
สงูขึน้ เน่ืองจาก ปัจจุบนัสงัคมให้ความสําคญักบัคณุธรรมด้านการเสียสละและการทําประโยชน์เพ่ือ
ผู้ อ่ืน ดงันัน้ นิสิตจึงได้รับการสนบัสนนุจากสงัคมเป็นอย่างดีเม่ือแสดงพฤติกรรมจิตอาสา ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ปกครอง เพ่ือน ครูอาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลยั โดยการเอาใจใส่ ให้กําลงัใจ การติดตาม
ซักถาม ให้คําแนะนําท่ีสามารถนําไปใช้แก้ปัญหา รวมถึงการชมเชย นอกจากนีนิ้สิตยังได้รับการ
ส่งเสริมการช่วยเหลือในด้านความรู้ ข้อมลูข่าวสาร การอํานวยความสะดวก รวมถึงงบประมาณจาก
ทางมหาวิทยาลยั หากนิสิตรับรู้ถึงการสนบัสนุนมากเพียงใด พฤติกรรมจิตอาสาก็จะถกูแสดงออกมา
มากขึน้ตามไปด้วย สอดคล้องกบังานวิจยัของโกศล มีความดี (2547) พบว่า ข้าราชการตํารวจท่ีมี
สภาพแวดล้อมทางสงัคมแตกตา่งกนั มีจิตสาธารณะแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยข้าราชการตํารวจท่ีมีการสนับสนุนทางสงัคมสงูมีจิตสาธารณะสูงกว่าข้าราชการตํารวจท่ีมีการ
สนบัสนนุทางสงัคมต่ํากวา่ ดงันัน้การสนบัสนนุทางสงัคมจึงเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมจิต
อาสาของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สอดคล้องกับงานวิจัยพระมหาจนัทร์ธรรม อินทรีเกิด 
(2552) ท่ีพบว่าการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสงัคมจากเพ่ือนร่วมงานมี
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ความสมัพนัธ์ตอ่ประสิทธิภาพการทํางานของอาสาสมคัรกู้ภยั สอดคล้องกบังานวิจยัของป่ินกนก วงศ์
ป่ินเพ็ชร์และคณะ (2553) พบว่า การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมนบัเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
จิตอาสาของนักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากบั .538 สอดคล้องกบังานวิจยัของงานวิจยัของอน ุเจริญวงศ์ระยบั (2552) ท่ีพบว่า การสนบัสนนุ
ทางสงัคมนัน้เป็น 1 ใน 4 ปัจจยัสามารถอธิบายการอาสาสมคัรอยา่งยัง่ยืนได้ถึงร้อยละ 67.8  

4. การเห็นคณุคา่ในตนเองกบัพฤตกิรรมจิตอาสาของนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  ผลการวิจัยพบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตอาสา                
ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อท่ี 2 แต่การเห็นคณุค่าในตนเองเป็นปัจจยัทางจิตท่ีสามารถทํานาย
พฤติกรรมจิตอาสาได้เป็นลําดบัท่ีส่ีซึง่เป็นลําดบัสดุท้าย มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั -.04  และ              
มีอํานาจการทํานายพฤติกรรมจิตอาสาเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 อาจเน่ืองมาจากตวัแปรการเห็นคณุค่าใน
ตนเองมีพืน้ฐานมาจากความรู้สกึของบคุคลท่ีมีตอ่ตนเอง (ชยัวฒัน์ วงอาษา. 2539: 7) เป็นการเคารพ
และยอมรับในตนเองวา่มีความสําคญั มีความสามารถและใช้ความสามารถท่ีมีอยูใ่นการทําสิง่ตา่งๆให้
ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เป็นความรู้สกึของบคุคลท่ีเกิดจากการยอมรับตนเอง และ
การมองตนเองในด้านบวก จนเกิดความรู้สกึว่าตวัเองมีคณุค่าท่ีได้รับการยอมรับ ซึง่อาจไม่ได้มาจาก
การช่วยเหลือผู้ อ่ืนหรือสงัคม (อปัสรสิริ เอ่ียมประชา. 2542: 12) การเห็นคณุคา่ในตนเองเป็นการท่ี
บคุคลมองเข้าหาตนเอง หรือการมองตนเองผา่นการสะท้อนจากสงัคมว่าตนเองเป็นท่ียอมรับ เป็นท่ียก
ย่องแล้วทําให้รู้สกึภาคภมูิใจในตนเองซึง่นิสิตท่ีมีการเห็นคณุค่าในตนเองสงู อาจมีผลการเรียนดี หรือ
ทํากิจกรรมท่ีตนช่ืนชอบได้ดี หรือทํากิจกรรมท่ีตนเช่ือมัน่ว่าจะทําสําเร็จได้ดีแต่อาจไม่ใช่ปัจจยัสง่เสริม
ให้บคุคลทําความดีตอ่ผู้ อ่ืนหรือแสดงพฤติกรรมจิตอาสา การศกึษาของ ธนารัฐ มีสวย; อ้อมเดือน สดมณี 
และสภุาพร ธนะชานนัท์ (2553: online)เร่ือง การศึกษาการเห็นคณุค่าแท้ในตนเองของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล :กรณีศกึษาวิทยาลยัการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับรีุ พบว่า สาเหตใุนด้านลกัษณะทางจิตท่ีสง่ผลตอ่การเห็นคณุคา่แท้ในตนเองของนกัศกึษา 
พบว่า มี 5 สาเหต ุโดยในท่ีนี ้จะกลา่วถึง 2 สาเหตสํุาคญัได้แก่ การยอมรับตนเอง แบง่ได้เป็น 3 ลกัษณะ 
ได้แก่ 1) การยอมรับในความ สามารถท่ีจะตดัสินใจกระทํา 2)การยอมรับในความสามารถท่ีเป็น
ข้อจํากดัของตน และ 3)การยอมรับในความสามารถท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดหรือความพ่ายแพ้ และ การ
เคารพตนเอง แบง่ได้เป็น 4 ลกัษณะ ได้แก่ 1) ความรู้สกึในคณุคา่ของความสามารถตามบทบาทหน้าท่ี  
2)ความรู้สกึในคณุค่าของความสามารถด้านความชอบและความถนดั  3)ความรู้สึกในคณุค่าของ
ความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างมีอิสระ และ 4)ความรู้สกึในคณุคา่ของความสามารถท่ีจะปฏิเสธแรง
โน้มหรือคณุคา่ภายนอก ซึง่จะเห็นได้ว่าผู้ ท่ีจะเห็นคณุคา่แท้ในตนเองได้นัน้ จะต้องมีความเป็นตวัตนท่ี
มัน่คง สามารถยอมรับตนเองทัง้ในด้านความสามารถและข้อจํากัด ไม่ว่าจะเกิดความผิดพลาดหรือ
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พ่ายแพ้ ต้องมีอตัลกัษณ์แห่งตนท่ีหนกัแน่นเพียงพอท่ีไม่โน้มเอียงหรือสบัสนไปทําตามความเห็นของ
ผู้ อ่ืนเพียงเพราะอยากดดีูหรือได้รับการยอมรับเท่านัน้  ซึง่เม่ือพิจารณาร่วมกบัลกัษณะของวยัรุ่นของ
กลุม่ตวัอย่างในงานวิจยันีต้ามแนวคิดของอีริคสนั (ประณต เค้าฉิม. 2551: 49; อ้างอิงจาก Erik Erikson.  
1980) พบว่า กลุม่ตวัอย่างยงัอยู่ในช่วงวยัของการพฒันาความมีเอกลกัษณ์แห่งตน ตรงข้ามกบัความ
สบัสนในตนเอง (Identity vs Identity diffusion) เป็นช่วงท่ีมีความรู้สึกสบัสน ขาดความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง ต้องครุ่นคิดเก่ียวกบัสภาพของตนในสงัคม ทางเลือกของตนเองในอนาคต จึงมกัมีข้อสงสยั
เก่ียวกบัตนเองและพยายามหาเอกลกัษณ์ของตนเองในด้านต่างๆ เขาจึงเข้าไปปฎิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ 
เพ่ือค้นหาเอกลกัษณ์ของตน ดงันัน้การเข้าร่วมกลุ่มจิตอาสาสําหรับนิสิตท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในครัง้นี ้
อาจเป็นเพียงความต้องการที่จะค้นพบตนเองหรือต้องการได้รับการยอมรับจากบุคคลที่เข้าไปมี
ปฏิสมัพนัธ์ด้วย ซึ่งอาจไม่ใช่ลกัษณะของการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างแท้จริงแล้วนําไปสู่การมี
พฤติกรรมจิตอาสาคือต้องการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ดงันัน้หากนิสิตยงัไม่สามารถบรรลขุัน้พฒันาการก็ไม่
สามารถมัน่ใจได้ว่าการมีพฤติกรรมจิตอาสานัน้ มีสาเหตจุากการเห็นคณุค่าในตนเองอย่างแท้จริง 
สอดคล้องกบังานวิจยัของปิยาภรณ์ กนัเกต ุ(2554) ที่พบว่า เยาวชนในจงัหวดัเชียงใหม่ที่มีระดบั     
จิตอาสาต่ํามีการเห็นคุณุค่าในตนเองสงูกว่าเยาวชนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีระดบัจิตอาสาสงู อย่างมี
นัยสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ซึ่งเป็นไปตามท่ีแบร์ร่ีและมอร์แกน (ปิยาภรณ์ กันเกตุ. 2554: 51; 
อ้างอิงจาก Barry; & Morgan. 1985) อธิบายว่าการเห็นคณุคา่ในตนเอง เป็นความรู้สกึของบคุคลท่ี
เกิดจากการยอมรับตนเอง และการมองตนเองในด้านบวก ซึง่อาจไม่ได้มาจากการช่วยเหลือผู้ อ่ืนหรือ
สงัคม จนเกิดความรู้สึกว่าตวัเองมีคณุค่าท่ีได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืนก็ได้ หากบุคคลนัน้ไม่เกิดความ
เข้าใจหรือยอมรับในความสามารถของตนเองก่อน ดงันัน้ นิสิตท่ีเห็นคณุคา่ในตนเองสงูอาจไม่มีพฤติกรรม
จิตอาสาสงูตามไปด้วย ดงันัน้จึงควรสง่เสริมให้นิสิตตระหนกัถึงความสําคญัของคณุคา่ในตนเองท่ีเกิด
จากการช่วยเหลือผู้ อ่ืนโดยไมห่วงัผลตอบแทน ชีแ้นะถึงแนวทางการสร้างความรู้สกึมีคา่ ได้รับการยอมรับ 
และความภาคภมูิใจในตนเองและความสขุท่ีเกิดจากการทําเพ่ือผู้ อ่ืน ชกัชวนให้นิสติได้เข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาด้วยตนเองอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้เกิดการซมึซบัความรู้สกึมีคณุค่าจากการกระทําของตนเอง 
โดยไมห่วงัผลให้ผู้ อ่ืนสรรเสริญเยินยอหรือ หยิบย่ืนความรู้สกึมีคณุคา่ให้ 

5. การมีตวัแบบด้านจิตอาสากบัพฤตกิรรมจิตอาสาของนิสติมหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ 
         ผลการวิจยั พบว่า การมีตวัแบบด้านจิตอาสามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรม

จิตอาสา(r = .32) อธิบายได้ว่า หากนิสิตมีตวัแบบด้านจิตอาสามาก ก็จะมีพฤติกรรมจิตอาสาสงู 
เน่ืองจาก การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเกิดจากการสงัเกตตวัแบบ (Model) หรือการเลียนแบบจาก       
ตวัแบบซึง่แตกตา่งจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีต้องอาศยัการลองผิดลองถกู ทําให้เสียเวลา
และประสบอนัตรายได้ การเรียนรู้แบบนีพ้บวา่ ตวัแบบเพียงคนเดียวสามารถท่ีจะถ่ายทอดทัง้ความคิด
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และการแสดงออกได้พร้อมๆกนั และการเรียนรู้ทางสงัคมจากประสบการณ์ของผู้ อ่ืน สามารถเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็วผ่านทางส่ือต่างๆ ซึง่จากการสงัเกตทําให้เรียนรู้ได้ว่าพฤติกรรมนัน้ได้รับผลกรรมอย่างไร 
ถ้าเห็นว่าผลกรรมท่ีได้รับเป็นท่ีน่าพึงพอใจ ผู้ สังเกตก็มีแนวโน้มจะลอกเลียนแบบพฤติกรรมนัน้ 
(สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต. 2541:  47; อ้างอิงจาก Albert  Bandura. 1975) ปัจจบุนันีมี้การสง่เสริมให้
ผู้คนในสงัคมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หน่วยงานต่างๆในสงัคมเปิดโอกาสให้ทกุคนได้เข้าถึงกิจกรรม
จิตอาสาอยา่งทัว่ถึง ดงันัน้การท่ีนิสติมีผู้ปกครองหรือเพ่ือนท่ีแสดงพฤติกรรมจิตอาสาอย่างสม่ําเสมอก็
จะทําให้นิสิตมีตวัแบบของการแสดงพฤติกรรมจิตอาสา ประกอบกับมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เป็นมหาวิทยาลยัท่ีให้ความสําคญัในเร่ืองจิตอาสาดงัท่ีได้กลา่วไปแล้ว จึงทําให้นิสิตรุ่นพ่ีซึง่มีการแสดง
พฤติกรรมจิตอาสาอย่างต่อเน่ือง อาจารย์และบคุลากรในมหาวิทยาลยัเป็นแบบอย่างท่ีดี บรรยากาศ
ตา่งๆในมหาวิทยาลยัจึงเอือ้ต่อการท่ีกลุ่มตวัอย่างจะเลียนแบบในการแสดงพฤติกรรมจิตอาสา ทําให้
นิสติมีการซมึซบัพฤติกรรม ขัน้ตอนนีห้ากนิสิตได้เห็นว่าผู้ ท่ีมีพฤติกรรมจิตอาสา ได้รับความช่ืนชมหรือ
การเสริมแรงทางบวก จากผู้ อ่ืน จะเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการลงมือทําโดยผสานเข้ากับความรู้ความ
เข้าใจเดิมท่ีมีอยู่ เม่ือลงมือทําแล้วได้รับการช่ืนชมหรือความพึงพอใจในแง่ใดก็ตาม จะทําให้นิสิตมี
แนวโน้มแสดงพฤติกรรมจิตอาสาอย่างต่อเน่ือง (นงลกัษณ์ และ รุ่งนภา 2551 : 9-10) สอดคล้องกบั
งานวิจัยของคมนา วชัรธานินท์ (ดุจเดือน พนัธุมนาวิน 2551: 99; อ้างอิงจาก คมนา วชัรธานินท์.  
2546) พบว่า นิสิตนกัศึกษาท่ีมีแบบอย่างคนรอบข้างในพฤติกรรมอาสาจะมีพฤติกรรมอาสาปัจจุบนั
มากกว่านิสิตนักศึกษาที่ไม่มีแบบอย่างคนรอบข้างในพฤติกรรมอาสา สอดคล้องกับงานวิจัยของ                         
ยุพา บุญอํานวยสุข (2545) พบว่า ตัวแปรหนึ่งที่ส่งเสริมให้เยาวชนทําความดีเพื่อสังคม คือ                      
การเป็นแบบอย่างของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ที่ปฏิบ ัติตนเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือ
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่และมีจิตใจเมตตากรุณา  สอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของต่างประเทศ ไบรอนั และเทสท์ 
(วฒันา ศรีสตัย์วาจา. 2548: 158; อ้างอิงจาก Fames Bryan; & Mary Ann Test. 1986) กลา่วว่า มี
หลกัฐานท่ีชดัเจนว่า ตวัแบบท่ีสงัคมปรารถนาท่ีมีพฤติกรรมเอือ้อาทรจะช่วยให้เกิดความเอือ้อาทรใน
ผู้ อ่ืนด้วย และจากการศกึษากบัผู้ ใหญ่ (ในองักฤษ) พบว่าโดยปกติคนจะไม่เต็มใจบริจาคโลหิต เว้นแต่
ว่าเขาเห็นคนอ่ืน (หน้าม้า)บริจาค สอดคล้องกับงานวิจัยของเพนนีและพาแวน (ศูนย์ส่งเสริมและ
พฒันาพลงัแผ่นดินเชิงคณุธรรม. 2550: 18; อ้างอิงจาก Penny; & Pawan.  2001) พบความเช่ือมโยง
ท่ีน่าสนใจจากงานวิจยัหลายประการ ถึงปัจจยัท่ีส่งเสริมให้วยัรุ่นเป็นอาสาสมคัรในสหรัฐอเมริกา เช่น  
วยัรุ่นในกลุ่มท่ีมีผู้ปกครองเป็นหรือเคยเป็นอาสาสมคัรมาก่อน มีแนวโน้มท่ีจะเป็นอาสาสมคัรสงูกว่า
วยัรุ่นท่ีผู้ปกครองไม่ได้มีประสบการณ์นัน้มาก่อน บิดามีอิทธิพลต่อการเข้าเป็นอาสาสมคัรของวยัรุ่น 
โดยอาสาสมคัรวยัรุ่นมากกวา่ร้อยละ 88 มีบดิาเป็นหรือเคยเป็นอาสาสมคัรมาก่อน แสดงให้เห็นว่าการ
ท่ีนิสติมีผู้ปกครองเป็นตวัแบบท่ีดีในการมีพฤตกิรรมอาสามากขึน้ก็จะสง่ผลให้เยาวชนมีแนวโน้มในการ
มีพฤตกิรรมจิตอาสามากขึน้เช่นกนั  
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 ตอนที่ 3 อภปิรายผลเก่ียวกับปัจจัยทาํนายพฤตกิรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัย                    
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้ความสามารถของตน แรงจงูใจอาสา การสนบัสนนุทางสงัคม และ
การเห็นคุณค่าในตนเอง  สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัย                         
ศรีนครินทรวิโรฒได้ โดยมีอํานาจการทํานายรวมร้อยละ 53 ตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนเข้า
ทํานายเป็นตวัแรก มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั .54 สามารถทํานายพฤติกรรมจิตอาสาได้อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แรงจูงใจอาสาเข้าทํานายเป็นตวัท่ีสอง มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย
เท่ากบั .18 สามารถทํานายพฤติกรรมจิตอาสาได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 การสนบัสนนุ
ทางสงัคมเข้าทํานายเป็นตวัท่ีสาม มีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั .12 สามารถทํานายพฤติกรรมจิต
อาสาได้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และการเห็นคณุคา่ในตนเองเข้าทํานายเป็นตวัสดุท้าย มี
คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั -.10 สามารถทํานายพฤติกรรมจิตอาสาได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ตวัแปรทกุตวัมีคา่เบต้า (β) เป็นบวก ยกเว้น ตวัแปรการเห็นคณุคา่ในตนเอง ซึง่มีคา่เบต้า 
(β) เป็นลบ อธิบายได้ว่า นิสิตท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสงู มีแรงจงูใจอาสาสงู ได้รับการ
สนบัสนนุทางสงู (ดงัท่ีอภิปรายผลไว้แล้วในตอนท่ี 2) จะมีพฤติกรรมจิตอาสาสงู และนิสิตท่ีมีการเห็น
คณุคา่ในตนเองสงู(ดงัท่ีอภิปรายผลไว้แล้วในตอนท่ี 2) จะมีพฤตกิรรมจิตอาสาต่ํา 
 ผลการวิจยัในครัง้นี ้พบวา่ การรับรู้ความสามารถของตน เป็นตวัทํานายพฤติกรรมจิตอาสาท่ี
สําคญัท่ีสดุ ซึง่เป็นการสะท้อนถึงความสําคญัของการรับรู้ความสามารถของตน อนัเป็นเป็นปัจจยัแรก
สุด ท่ีทําให้นิสิตตัดสินใจว่าตนเองมีความสามารถเพียงพอท่ีจะแสดงพฤติกรรมจิตอาสาหรือไม่
สอดคล้องการศึกษาของจารุณี จนัทร์เจริญ(2555) พบว่าตวัแปรลกัษณะทางจิตและลกัษณะทาง
สังคมร่วมกันทํานายพฤติกรรมจิตสาธารณะได้ร้อยละ 62 ตัวแปรสําคัญท่ีทํานายพฤติกรรมจิต
สาธารณะ คือ การรับรู้ความสามารถของตนต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะ เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมจิต
สาธารณะ ความเช่ือตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ จฑุาพร นาครอด(2554) ท่ี
พบวา่ การมีจิตสาธารณะได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้ความสามารถของตนเก่ียวกบัจิตสาธารณะ 
โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .564 
 แรงจูงใจเป็นตวัทํานายจิตอาสาของนิสิตได้เป็นลําดบัท่ีสอง แสดงให้เห็นว่า หากนิสิตมีแรง
กระตุ้นให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม นิสิตก็จะแสดงพฤติกรรมจิตอาสาอย่าง
ต่อเน่ือง สอดคล้องกบังานวิจยัของป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร์และคณะ (2553)ท่ีพบว่า ปัจจยัด้านบุคคล
และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมสามารถทํานายจิตอาสาของนกัศกึษาได้ โดยแรงจงูใจในการทํากิจกรรม
จิตอาสามีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัทํานายสูงท่ีสุด (β =.346) สอดคล้องกับงานวิจัยของ                      
อน ุเจริญวงศ์ระยบั (2552) ท่ีพบว่าการสนบัสนนุทางสงัคมนัน้เป็น 1 ใน 4 ปัจจยัสามารถอธิบายการ
อาสาสมคัรอย่างยัง่ยืนได้ถึงร้อยละ 67.8 และมีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.356 พบว่า 
สว่นแรงจงูใจอาสานัน้มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การอาสาสมคัรอยา่งยัง่ยืน  
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 การสนบัสนนุทางสงัคมสามารถทํานายพฤตกิรรมจิตอาสาเป็นลําดบัท่ี 3 แสดงให้เห็นวา่ การ
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสานัน้ บางครัง้มีอุปสรรคในหลายด้าน ทัง้ยังเป็นงานท่ีทําเพ่ือผู้ อ่ืนโดยไม่มี
ผลตอบแทน ดงันัน้นิสิตจึงจําเป็นต้องมีการสนับสนุนจากสงัคมของตนเพ่ือให้การแสดงพฤติกรรม                
จิตอาสานัน้ราบร่ืน สอดคล้องกับงานวิจัยของป่ินกนก วงศ์ป่ินเพ็ชร์และคณะ (2553)ท่ีพบว่า การ
สนบัสนนุทางสงัคมเป็นตวัแปรลําดบัท่ีสองท่ีสามารถทํานายจิตอาสาของนกัศกึษาได้ (β = .325) 
  การเห็นคณุคา่ในตนเองเป็นปัจจยัท่ีสามารถทํานายพฤตกิรรมจิตอาสาเป็นลําดบัสดุท้ายและ
สามารถอธิบายพฤตกิรรมจิตอาสาได้ในทางลบ อธิบายได้ว่า หากนิสิตมีการเห็นคณุคา่ในตนเองสงูจะ
มีพฤตกิรรมจิตอาสาต่ํา ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการนิสติเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพราะต้องการได้รับการ
ยอมรับและเห็นคณุค่าจากผู้ อ่ืน ซึ่งไม่ได้เป็นความรู้สึกต้องการช่วยเหลือผู้ อ่ืนอย่างแท้จริง (ดงัท่ี
อภิปรายผลไว้แล้วในตอนท่ี 2) 
 การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้พบผลการวิจยัท่ีสําคญัวา่ การรับรู้ความสามารถของตน เป็นตวัทํานาย
พฤตกิรรมจิตอาสาท่ีสําคญัท่ีสดุ โดยการรับรู้ความสามารถของตนเองนัน้ยงัเป็นตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมจิตอาสาสงูท่ีสดุด้วย ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะการรับรู้ความสามารถของตน 
เป็นปัจจยัท่ีทําให้นิสติตดัสนิใจวา่จะแสดงพฤตกิรรมจิตอาสาหรือไม ่ จงึเป็นปัจจยัแรกท่ีมีความสําคญั
มากท่ีสดุ ดงันัน้จงึควรให้ความสนใจตวัแปรนีเ้ป็นพิเศษ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทางการปฏิบตั ิ
 1. ผลการวิจยัพบว่า ระดบัจิตอาสาของกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นนิสิตชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยั      
ศรีนครินทรวิโรฒ มีระดบัสงู เน่ืองจากนิสิตมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมคา่ยเสริมสร้างอตัลกัษณ์ตัง้แต่เร่ิมต้น
ภาคการศึกษา และยงัได้รับการสนบัสนนุจากทางมหาวิทยาลยัในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่าง
หลากหลาย ดงันัน้ สถาบนัการศึกษาท่ีต้องการพฒันาระดบัจิตอาสาของผู้ เรียน จึงควรสนบัสนุนให้
ผู้ เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตัง้แตช่ัน้ปีแรกของการศกึษาและสนบัสนนุตอ่เน่ืองไปในทกุ
ปีการศกึษาเพ่ือปลกูฝังจิตสํานกึด้านจิตอาสาและคงระดบัจิตอาสาให้อยูใ่นระดบัสงูตอ่ไป 
 2. ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเป็นตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมจิตอาสามากท่ีสดุ ทัง้ยงัเป็นตวัแปรทํานายท่ีมีอํานาจการทํานายสงูท่ีสดุ ดงันัน้
หากต้องการพฒันาพฤติกรรมจิตอาสา จะต้องพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นอนัดบัแรก 
โดยการกระตุ้นให้ผู้ เรียน มีความเช่ือมั่นในการประเมินความสามารถของตนเอง ว่าสามารถแสดง
พฤติกรรมจิตอาสาได้ สามารถจดัการกบัความท้าทายหรืออปุสรรคท่ีเกิดขึน้ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม
ได้เป็นอย่างดี โดยอาจจดัโปรแกรมเพ่ือเพิ่มการรับรู้ความสามารถของตนเองภายในสถาบนัการศกึษา
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หรือหน่วยงาน  ทัง้นีเ้ม่ือผู้ เรียนประเมินตนเองว่ามีความสามารถพอและตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรม
จิตอาสา จะมีคาดหวงัว่าจะได้รับผลในทางบวก ผู้ ท่ีเก่ียวข้องจึงควรให้การเสริมแรงอย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น การช่ืนชม การยอมรับหรือการประกาศเกียรติคณุ ฯลฯ จะทําให้ผู้ เรียนแสดงพฤติกรรมจิตอาสา
อยา่งตอ่เน่ือง  
  
 ข้อเสนอแนะสาํหรับการวจิัยครัง้ต่อไป 
 1.  ศกึษาในตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีผลตอ่พฤตกิรรมจิตอาสา เช่น บคุลกิภาพ ทศันคต ิ คา่นิยม 
หรือศกึษาเปรียบเทียบระหวา่งบคุคลท่ีเคยมีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากบับคุคลท่ีไมเ่คย
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเลย เป็นต้น จะทําให้ทราบวา่ปัจจยัใดเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมจิตอาสา เพ่ือ
เพิ่มแนวทางในการสง่เสริมพฤตกิรรมจิตอาสาในช่องทางท่ีหลากหลายมากขึน้ 
 2. ศกึษาจากกลุม่ตวัอยา่งกลุม่อ่ืน เช่น มหาวิทยาลยัรัฐบาล มหาวิทยาลยัเอกชน มหาวิทยาลยั
ราชภฎั หรือมหาวิทยาลยัในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความหลากหลายของช่วงวยั เช่น  
วยัเดก็  วยัผู้ใหญ่ วยัสงูอาย ุเพ่ือให้ได้ข้อมลูหลายแง่มมุ และมีแนวโน้มของผลการศกึษาเทียบเคียงกบั
ความเป็นจริงได้ 
 3.  ทําการศกึษาในระยะยาว (Longitudinal Study) เพ่ือศกึษาว่าระดบัพฤติกรรมจิตอาสา
ในกลุ่มตวัอย่างเดิมเม่ืออยู่ในแต่ละชัน้ปี มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมและ
พฒันาให้อยูใ่นระดบัสงูตลอดไป 
 4. สร้างโปรแกรมการพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองเพิ่มขึน้ ซึง่จะสง่ผลให้มีพฤตกิรรมจิตอาสาเพิ่มมากขึน้ด้วย 
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ภาคผนวก 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

 
แบบวัดพฤตกิรรมจติอาสา 

แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตน 
แบบวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง 

แบบวัดแรงจูงใจอาสา 
แบบวัดการมีตวัแบบด้านจติอาสา 
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 
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ข้อมูลทั่วไป 
คาํชีแ้จง โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงใน      ให้ตรงกับความเป็นจริง  
 
เพศ     1. ชาย                 2. หญิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งเป็น 7 ฉบบั ดงัน้ี 
 ฉบบัท่ี 1 แบบวดัพฤตกิรรมจิตอาสา  
 ฉบบัท่ี 2 แบบวดัการรับรู้ความสามารถของตน  
 ฉบบัท่ี 3 แบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 
 ฉบบัท่ี 4 แบบวดัแรงจงูใจอาสา  
 ฉบบัท่ี 5 แบบวดัการมีตวัแบบด้านจิตอาสา 
 ฉบบัท่ี 6 แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคม  
โปรดตอบแบบสอบถามใหต้รงกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวัทา่นมากทีส่ดุเพือ่ประโยชน์ในทาง
วชิาการและคาํตอบของทา่นจะถูกเกบ็เป็นความลบัและใชป้ระโยชน์เพือ่การวจิยัในครัง้น้ีเทา่นัน้ 

ขอขอบคุณ 
   ผูว้จิยั 
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ฉบบัท่ี 1 แบบวดัพฤตกิรรมจิตอาสา  
คาํชีแ้จง  โปรดอา่นและพจิารณาข้อความตอ่ไปนี ้แล้วตดัสนิใจวา่ ทา่นมีพฤตกิรรมตอ่ข้อความใน    
 แตล่ะข้อ มากน้อยเพียงใด โดยทําเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งทางขวามือท่ีตรงกบัพฤตกิรรม 
 ท่ีเป็นจริง  
 

 
ข้อความ 

ปฏบิัติ
ทุกครัง้ 

ปฏบิัติ
เกือบ     
ทุกครัง้ 

ปฏบิัติ
บางครัง้ 

ปฏบิัติ
น้อย
ครัง้ 

ไม่มี
การ

ปฏบัิต ิ

1. ฉนับริจาคสิง่ของให้กบัหน่วยงานหรือองค์กรท่ีทํางาน
เก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลือผู้ อ่ืนและสงัคม 

     

2. ฉนัมกัจะพดูปลอบใจหรือให้กําลงัใจเม่ือเพ่ือนประสบ
ปัญหาหรือความทกุข์ 

     

3. ฉนัมกัจะพดูโน้มน้าวให้เพ่ือนทํางานเพ่ือสว่นรวม      
4. ฉนัช่วยคดิหาแนวทางท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยเหลือผู้ ท่ีมี
ปัญหา 

     

5. ฉนัให้คําแนะนําแก่เพ่ือนท่ีปฏิบตัผิิดระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 

     

6. เม่ือเห็นอาจารย์หรือเพ่ือนหอบของพะรุงพะรังฉนั
อาสา เข้าไปช่วยเหลือ 

     

7. ฉนัช่วยบอกหรือแนะนําเส้นทางแก่นกัทอ่งเท่ียวและผู้
ไม่รู้จกัทาง 

     

8. ฉนัช่วยเก็บขยะและทําความสะอาดบริเวณ
มหาวิทยาลยั 

     

9. หากเพ่ือนไมมี่เงิน ฉนัยินดีให้เพ่ือนยืมเงิน      
10. ฉนัชอบทํางานช่วยเหลือสงัคมโดยไม่รู้จกัเหน็ด
เหน่ือย 

     

11. ฉนัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ โดยการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการชว่ยเหลือสงัคมท่ี
มหาวิทยาลยัจดัขึน้ 

     

12. ฉนัร่วมมือกบัเพ่ือน  ๆในมหาวิทยาลยัระดมความคดิ
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพฒันาสงัคม 
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ข้อความ 

ปฏบิัติ
ทุกครัง้ 

ปฏบิัติ
เกือบ     
ทุกครัง้ 

ปฏบิัติ
บางครัง้ 

ปฏบิัติ
น้อย
ครัง้ 

ไม่มี
การ
ปฏิบัต ิ

13. ฉนัร่วมรณรงค์ให้คนในสงัคมตระหนกัถงึปัญหา
และร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมหรือชมุชน 

     

14. ฉนัร่วมมือกบัเพ่ือนและบคุคลอ่ืน ๆ คดิกิจกรรม
หรือแนวทางท่ีเสริมสร้างให้เพ่ือนหรือคนในชมุชน มี
จิตสํานกึท่ีดีตอ่มหาวิทยาลยัและสว่นรวม 

     

15. ฉนัและเพ่ือนร่วมกนัเสนอกิจกรรมเพ่ือพฒันา
มหาวิทยาลยัหรือสงัคมอยา่งสร้างสรรค์และ
หลากหลาย 
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ฉบับที่ 2 แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
คําชีแ้จง โปรดอา่นและพิจารณาข้อความวา่ท่านมีความมัน่ใจตอ่การทํากิจกรรมจิตอาสาเพียงใด 

โดยทําเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัความคดิวา่ท่านสามารถปฏิบตัไิด้จริง 
 

โดย % ระดบัความมัน่ใจท่ีจะกระทําได้เป็นดงัตอ่ไปนี ้
          0-10    11-20    21-30    31-40    41-50    51-60    61-70    71-80    81-90    91-100 

 
 
 

 
สถานการณ์ 

%  ระดบัความมัน่ใจท่ีคดิวา่กระทําได้ 
0 
- 

10 

11 
- 

20 

21 
- 

30 

31 
- 

40 

41 
- 

50 

51 
- 

60 

61 
- 

70 

71 
- 

80 

81 
- 

90 

91 
- 

100 
1. ฉันสามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบในการทํากิจกรรม  
จิตอาสาได้เป็นอยา่งดี 

          

2. ฉันสามารถอธิบายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจถึงความสําคญัของ  
การทํากิจกรรมจิตอาสาได้เป็นอยา่งดี 

          

3. ฉันสามารถสร้างทัศนคติท่ีดีในการทํากิจกรรมจิต
อาสาให้แก่ผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี 

          

4. ฉันสามารถแนะนําให้คนรอบข้างเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสาได้ 

          

5. ฉันเป็นคนท่ีมีวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  
อยา่งสม่ําเสมอ 

          

6. ฉนัไม่เคยละเมิดข้อตกลงในการทํากิจกรรมจิตอาสา           

7. ฉนัดแูลเอาใจใสผู่้ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทกุคนได้  
เป็นอยา่งดี 

          

8. ฉนัวางแผนการทํากิจกรรมจิตอาสาอยา่งสม่ําเสมอ           

9. ฉนัทําหน้าท่ีในการเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีแก่ผู้ ท่ีต้องเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาเสมอ 

          

 
 

มีความมัน่ใจเตม็ท่ี 
ท่ีจะกระทําได้ 

ไม่มีความมัน่ใจท่ี
จะสามารถกระทํา

ไ ้

จนถึง 
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ฉบับ 3 แบบวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง  

คําชีแ้จง โปรดอา่นและพิจารณาข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งทางขวามือของ
แตล่ะข้อความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 
 

 
ข้อความ 

ระดบัความเป็นจริง 
มากท่ีสดุ                ปานกลาง                  น้อยท่ีสดุ 

7 6 5 4 3 2 1 
1. ฉนัรู้สกึพงึพอใจหลายสิง่หลายอยา่งในตวัของฉนั        
2. ฉนัสามารถตดัสนิใจทําสิง่ตา่ง ๆได้ด้วยตนเอง โดยไม่
รู้สกึลําบากใจ 

       

3. ฉนัมีความภมิูใจในความเป็นตวัของฉนัเอง        
4. ทกุสิง่ท่ีเกิดขึน้กบัฉนั ฉนัยอมรับได้        
5. ฉนัอยากเป็นคนอ่ืน ท่ีไม่ใชต่วัเอง        
6. ฉนัต้องให้คนอ่ืนมาคอยบอกอยูเ่สมอวา่ฉนัต้องทํา
อะไรบ้าง 

       

7. ฉนัมกัตําหนิตนเองวา่ ฉนัทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จ        
8. ฉนัรู้สกึภมิูใจกบัสิง่ท่ีตวัเองทํา        
9. ฉนัมีความสขุในสิง่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั        
10. ฉนัรู้สกึวา่ตวัเองต่ําต้อย        
11. ฉนัภมิูใจท่ีฉนัสามารถดแูลตวัเองได้         
12. ใคร ๆ ท่ีอยูก่บัฉนัจะรู้สกึสนกุสนาน        
13. ฉนัเป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีในกลุม่เพ่ือนวยัเดียวกนั        
14. ผู้ อ่ืนเห็นด้วยกบัความคดิเห็นของฉนั        
15. ใคร ๆ มกัช่ืนชอบคนอ่ืนมากกวา่ฉนั        
16. ฉนัเป็นท่ีรักใคร่ของผู้ อ่ืนได้งา่ย        
17. ผู้ อ่ืนไมช่อบอยูร่่วมกบัฉนั        
18. ผู้ อ่ืนชอบวิพากษ์วจิารณ์ฉนัในทางท่ีไม่ดี        
19. คนท่ีบ้านให้ความสนใจฉนั        
20. ฉนัรู้สกึกลวัท่ีจะต้องออกไปพดูหน้าชัน้เรียน 
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ข้อความ 

ระดบัความเป็นจริง 
มากท่ีสดุ                ปานกลาง                  น้อยท่ีสดุ 

7 6 5 4 3 2 1 
21. ฉนัรู้สกึด้อยเม่ืออยูใ่นกลุม่เพ่ือนในมหาวิทยาลยั        
22. ฉนัภมิูใจในความสามารถของตนเอง        
23. ฉนัทําสิง่ตา่ง ๆ ท่ีมหาวิทยาลยัได้ดีตามท่ีฉนัต้องการ        
24. อาจารย์ทําให้ฉนัรู้สกึวา่ฉนัไม่ดีพอ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

ฉบับที่ 4 แบบวัดแรงจูงใจอาสา 
คําชีแ้จง ให้ระบุระดบัความสําคญัเก่ียวกับสาเหตุจูงใจให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือแสดง
พฤตกิรรม         จิตอาสา  
 

 
ข้อความ 

ระดับความสาํคัญ 
มากท่ีสดุ                 ปานกลาง                น้อยท่ีสดุ 

6 5 4 3 2 1 
1. ฉนัมีความหว่งใยผู้ประสบปัญหาตา่งๆ       
2. ฉนัรู้สกึสงสารบคุคลท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้       
3. ฉนัรู้สกึวา่เป็นเร่ืองจําเป็นท่ีเราควรให้ความช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืน 

      

4. การทํากิจกรรมอาสาสมคัรทําให้ฉนัเรียนรู้เร่ืองราวตา่งๆ
มากกวา่เรียนในชัน้เรียนอยา่งเดียว 

      

5. การอาสาสมคัรเปิดโอกาสให้ฉนัเห็นสิ่งตา่งๆ ในมมุมอง
ใหม่ๆ 

      

6. การอาสาสมคัรทําให้ฉนัเกิดการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต 
มนษุย์จากประสบการณ์ตรง 

      

7. ฉนัสามารถเรียนรู้ท่ีจะตดิตอ่กบับคุคลท่ีหลากหลาย
จากการทํากิจกรรมอาสาสมคัร 

      

8. การทํากิจกรรมอาสาสมคัรช่วยให้ฉนัค้นพบศกัยภาพ 
ของตวัเอง 

      

9. การทํากิจกรรมอาสาสมคัรเป็นการเปิดทางไปสูง่าน         
ท่ีฉนัต้องการจะทําเป็นอาชีพ 

      

10. การทํากิจกรรมอาสาสมคัรทําให้ฉนัสามารถมี
เครือขา่ยใหม่ท่ีสามารถช่วยเหลือด้านการเรียนหรืออาชีพ
ในอนาคตของฉนั 

      

11. การเป็นอาสาสมคัรทําให้ฉนัมีช่องทางในการแสวงหา
งานอาชีพในอนาคต 

      

12. การมีประวตัทํิากิจกรรมอาสาสมคัรทําให้ประวตัิ
การศกึษาของฉนัดเูดน่ขึน้ 

      

13. เพ่ือนของฉนัทํากิจกรรมอาสาสมคัร       
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ข้อความ 

ระดับความสาํคัญ 
มากท่ีสดุ                 ปานกลาง                น้อยท่ีสดุ 

6 5 4 3 2 1 
14. การทํากิจกรรมจิตอาสาช่วยให้ได้เพ่ือนใหม ่       
15. ฉนัรู้สกึวา่ ตนเองปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืนได้ดีขึน้เม่ือเร่ิมทํา
กิจกรรมอาสา 

      

16. บคุคลท่ีฉนัสนิทสนมด้วยตา่งก็ให้คณุคา่กบัการทํา 
กิจกรรมช่วยเหลือสงัคม 

      

17. ฉนัชกัชวนผู้ ท่ีอยากทํากิจกรรมจิตอาสาให้เข้าร่วมด้วย
ความเตม็ใจ  

      

18. การเป็นอาสาสมคัรทําให้ฉนัรู้สกึสบายใจ       
19. ฉนัรู้สกึแปลกแยกจากผู้ อ่ืนหากไม่เข้าร่วมกิจกรรม   
จิตอาสา 

      

20. ฉนัรู้สกึผิดทกุครัง้ท่ีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา       
21. การอาสาสมคัรทําให้ฉนัรู้สกึวา่เป็นคนสําคญั       
22. การอาสาสมคัรช่วยสร้างความภาคภมิูใจให้กบัตนเอง       
23. การอาสาสมคัรทําให้ฉนัเป็นท่ีต้องการของผู้ อ่ืน       
24. การอาสาสมคัรทําให้ฉนัรู้สกึดีขึน้       
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ฉบับที่ 5 แบบวัดการมีตวัแบบด้านจติอาสา 

คาํชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งหลงัข้อความท่ีบรรยายให้ตรงกบัสิง่ท่ีปรากฏแก่ตวัท่าน  
 

 
ข้อความ 

ระดับของพฤตกิรรม / การปฏบิัต ิ

เสมอ บ่อยๆ บางครัง้ นานๆ
ครัง้ 

ไม่เคย
เลย 

1. ผู้ปกครองและเพ่ือนฉันบอกว่า การทํางานอาสาสมคัร
เป็นการกระทําท่ีไม่คุ้มคา่ 

     

2. เม่ือมีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ผู้ปกครองและ
เพ่ือนฉนัจะไปช่วยงาน  

     

3. ผู้ ปกครองและเพ่ือนฉันบอกว่า เม่ือเราพบคนท่ีด้อย
โอกาสทางด้านการศึกษา เราควรจะช่วยเหลือเท่าท่ีเรา
สามารถทําได้ 

     

4. ผู้ปกครองและเพ่ือนฉนัช่วยเหลือผู้ ท่ีตกทกุข์ได้ยาก      
5. ผู้ปกครองและเพ่ือนฉันบอกว่า เราไม่ควรดถููกดแูคลน
คนท่ีตกทุกข์ได้ยาก เพราะคนทุกคนมีคุณค่าในตนเอง
เสมอ 

     

6. ผู้ปกครองและเพ่ือนฉนัมกัจะสอนฉันให้ช่วยเหลือเพ่ือน
มนษุย์โดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน 

     

7. ผู้ปกครองและเพ่ือนฉันทํากิจกรรมจิตอาสาอย่างเต็ม
กําลงัความสามารถเสมอ 

     

8.  ผู้ ปกครองและเพ่ือนฉันทํากิจกรรมจิตอาสาอย่าง
ตอ่เน่ือง 

     

9. ฉันได้รับการปลูกฝังคุณค่าของการช่วยเหลือผู้ อ่ืน  
จากผู้ปกครองของฉนั 
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ฉบับที่ 6  แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 
คาํชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ให้ตรงกบัระดบัการรับรู้เก่ียวกบัการปฏิบตัขิองบคุคลรอบตวัของท่าน  
โดยมีคําตอบให้เลือกดงันี ้

 
ข้อคาํถาม 

ระดับการรับรู้ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ฉันรับรู้ถงึ....... 
1.  กําลงัใจจากครอบครัวในการทําประโยชน์เพ่ือสว่นรวม 

     

2. ความเข้าใจจากครอบครัวตอ่ความเสียสละท่ีฉนัมีตอ่ผู้ เดือดร้อน      

3. การตดิตามความก้าวหน้าและดแูลเอาใจใสใ่นการทํากิจกรรมจิต
อาสาของฉนัจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

     

4. กําลงัใจจากอาจารย์เม่ือต้องเผชิญปัญหาในการทํากิจกรรม      
จิตอาสา 

     

5. การดแูลซึง่กนัและกนัของเพ่ือนในการทํากิจกรรมจิตอาสา
ร่วมกนั 

     

6. การสนบัสนนุด้านการเงินหรือสิง่ของจากผู้ปกครองเพ่ือใช้ใน 
กิจกรรมจิตอาสา 

     

7. การอํานวยความสะดวกจากมหาวิทยาลยั เช่น ทนุสนบัสนนุ 
อปุกรณ์รถ รับ-สง่ 

     

8. การช่วยเหลือจากเพ่ือนในการระดมทนุ หรือบริจาคสิง่ของตา่ง ๆ 
เพ่ือใช้ในกิจกรรมจิตอาสา 

     

9. การสนบัสนนุด้านข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การทํากิจกรรมจิต
อาสาจากมหาวิทยาลยั 

     

10. การแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัเพ่ือนๆในการจดักิจกรรมอาสา        
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ประวัตย่ิอผู้ทาํสารนิพนธ์ 
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ประวัตย่ิอผู้ทาํสารนิพนธ์ 
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สถานท่ีอยูปั่จจบุนั 19/2 หมู ่5 ตําบลวนัยาว อําเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรีุ 22110 
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