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บทคัดย่อ
 การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของพฤติกรรมจิตอาสา และปัจจัยท�านายพฤติกรรม 

จติอาสาของนกัศกึษาพยาบาล  มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ีกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ีจ�านวน 210 คน ได้จากการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย  เครื่องมอืวจิยั ได้แก่ แบบสอบถามพฤตกิรรม

จิตอาสา และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน  

ผลการวจิยัพบว่า 1) พฤตกิรรมจติอาสาของนกัศกึษาพยาบาลอยู่ในระดบัสูง และ 2) การสนบัสนนุทางสงัคม การรบัรู้

ความสามารถของตน และเจตคตติ่อจติอาสา สามารถร่วมกนัท�านายพฤตกิรรมจติอาสาของนกัศกึษาพยาบาลได้ โดย

อธบิายความแปรปรวนได้ร้อยละ 37.4  อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 

ค�าส�าคัญ: นกัศกึษาพยาบาล, พฤตกิรรมจติอาสา 

Abstract 
 This descriptive research aimed to study the level of volunteer spirit behavior among nursing students  

at Bangkokthonburi University, and  to predict their volunteer spirit behavior.  A sample of 210 nursing students  

at  Bangkokthonburi University, was selected  using simple random sampling technique. The research tool was  

a questionnaire on volunteer spirit behavior and its related factors. The data were analyzed using descriptive statistics, 

and stepwise multiple regression analysis. The research fif indings were as follows. 1) Volunteer spirit behavior of  

nursing students was at the high level, and 2) social support, perceived self-effif icacy and attitude toward volunteer 

spirit could signifif icantly predict volunteer spirit behavior of nursing students at p < .01. These predictors  

accounted for 37.4 percent.
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ความส�าคัญของปัญหา

 การเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ ส่งผล

ให้สงัคมไทยมคีวามเป็นสงัคมวตัถนุยิม ท�าให้ค่านยิมและ

ประเพณดีั้งเดมิที่ดงีามบางอย่างถูกละเลย การช่วยเหลอื

เกื้อกลูกนัลดลง ไม่ค�านงึถงึประโยชน์ส่วนรวม ภาวการณ์

เหล่านี้แสดงถึงแนวโน้มส�าคัญที่สถาบันการศึกษาต้องมี

ส่วนร่วมในการส่งเสรมิสขุภาพของคนไทยให้มคีวามสมบรูณ์

ทั้งร่างกายและจติใจ นั่นหมายถงึสถานศกึษาต้องให้ความ

ส�าคญักบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม การปลูกฝังคณุธรรม

และจรยิธรรมในตวัผูเ้รยีนให้มากขึ้น ดงัจดุมุง่หมายส�าคญั

ของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ การสร้าง

บุคคลและสังคมแห่งการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกคน กล่าวไว้ใน

คณุลกัษณะของคนไทยที่พงึประสงค์ ในมาตรฐานที่ 1 ตวั

บ่งชี้ที่ 5 คอื มคีณุธรรม จติสาธารณะ และมจีติส�านกึใน

การเป็นคนไทยที่มคีวามรบัผดิชอบทางศลีธรรมและสงัคม 

(ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2556) จากการ

ที่สงัคมไทยคาดหวงัให้คนไทยทกุคนมจีติส�านกึสาธารณะ 

ค�านงึถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ดงันั้น

การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตอาสาจึงมีความ

ส�าคัญยิ่ง สถานศึกษาควรมีการสอดแทรกกิจกรรมจิต

อาสาเข้าไปในการเรยีนการสอนเพื่อมุง่เน้นการสร้างจติส�านกึ

ภายในให้เกดิขึ้นกบันกัศกึษา 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ี

เป็นสถาบนัการศกึษาที่มุง่ผลติบณัฑติให้มทีั้งความรู ้ความ

สามารถ ควบคู่กับการมีจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อเป็น

ก�าลังส�าคัญของประเทศตามปรัชญาของคณะพยาบาล

ศาสตร์คอื “ความรู้ด ี มคีณุธรรม ผู้น�าสขุภาพ” และได้

ก�าหนดพฤตกิรรมด้านคณุธรรม และจรยิธรรมของนกัศกึษา 

คอื “จติสาธารณะ” ด้วยเหตทุี่การส่งเสรมิให้นกัศกึษาเป็น

พลเมืองผู้ที่มีจิตสาธารณะ จึงเป็นภารกิจส�าคัญประการ

หนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์

 จติอาสา หรอืจติสาธารณะ หมายถงึ การแสดงออก

ของพฤติกรรม หรือการกระท�าของบุคคลที่เกิดขึ้น โดย

สมคัรใจ ไม่มใีครบงัคบั มคีวามปรารถนาที่จะช่วยเหลอื

สงัคมโดยการเสยีสละเวลา แรงกาย สตปิัญญา สิ่งของ 

หรือเงินทองเพื่อสาธารณประโยชน์ มีความตระหนักถึง

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเหน็ปัญหา

หรอืความทกุข์ยาก และมคีวามสขุเมื่อได้กระท�าพฤตกิรรม

จติอาสา (ดวงกมล ทองอยู่, 2555) จากทฤษฎกีารเรยีนรู้

ทางสงัคม (Social  learning theory) ของ Bandura (1986) 

ได้เสนอว่า พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากสาเหตุหลัก  

2 ประการ ได้แก่ ตัวบุคคล และสิ่งแวดล้อม Bandura  

เชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลไม่ได้เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลง

ไปเนื่องจากปัจจยัทางสภาพแวดล้อมอย่างเดยีว หากแต่

มปัีจจยัส่วนบคุคลร่วมด้วย และร่วมกนัในลกัษณะที่ก�าหนด

ซึ่งกันและกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของ

นกัศกึษาอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิประกอบด้วย ปัจจยั

ด้านจิตใจหรือปัจจัยด้านตัวบุคคล คือ การรับรู้ความ

สามารถของตน  เจตคตต่ิอจติอาสา (ธดิาชนก วงค์พทิกัษ์, 

และชญัญา ลี้ศตัรูพ่าย, 2556; สพุฒันา บญุแก้ว, 2556) 

การเหน็คณุค่าในตนเอง (ธดิาชนก วงค์พทิกัษ์, และชญัญา 

ลี้ศตัรูพ่าย, 2556) ปัจจยัด้านสงัคม หรอืด้านสิ่งแวดล้อม 

คอื การมตีวัแบบด้านจติอาสา  การสนบัสนนุจากครอบครวั 

เพื่อน มหาวทิยาลยั  และการสนบัสนนุทางสงัคม (ณฏัฐ์ชดุา 

สุภาพจน์, 2561; สุคนธ์ธา เส็งเจริญ, 2556; Andam,  

Hematinejad, Hamidi, Ramnezaanejad, & Kazemnejad, 

2009) และปัจจัยทางสื่อมวลชน (อาทิตยา มากสาคร, 

2013)  ธดิาชนก วงศ์พทิกัษ์, และชญัญา ลี้ศตัรพู่าย (2556)  

ศึกษาพบว่าปัจจัยที่สามารถท�านายพฤติกรรมจิตอาสา 

ได้แก่  การรบัรูค้วามสามารถของตน แรงจงูใจต่อพฤตกิรรม

จติอาสา การสนบัสนนุทางสงัคม และการมองเหน็คณุคา่

ในตนเอง สามารถร่วมท�านายพฤติกรรมจิตอาสาของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ ร้อยละ 53 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลจากการวิจัยนี้

จะใช้เป็นแนวทางต่อการพัฒนา เสริมสร้างและส่งเสริม
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การเป็นผู้ที่มจีติอาสาที่เหมาะสมแก่นกัศกึษาต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1 ศกึษาระดบัของพฤตกิรรมจติอาสาของนกัศกึษา

พยาบาล มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุี

 2. ท�านายพฤตกิรรมจติอาสาของนกัศกึษาพยาบาล 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใช้ตัวท�านายของปัจจัย

ทางจติใจ ได้แก่  เจตคตต่ิอจติอาสา การรบัรูค้วามสามารถ

ของตน และการเห็นคุณค่าในตนเอง ปัจจัยทางสังคม 

ได้แก่ การมตีวัแบบด้านจติอาสา และการสนบัสนนุทาง

สังคม และปัจจัยทางสื่อมวลชน ได้แก่ การได้รับข้อมูล

ข่าวสารจากสื่อ

สมมติฐานการวิจัย 

 ปัจจยัทางจติใจ ได้แก่ เจตคตต่ิอจติอาสา การรบัรู้

ความสามารถของตน และการเหน็คณุคา่ในตนเอง ปัจจยั

ทางสังคม ได้แก่ การมีตัวแบบด้านจิตอาสา และการ

สนับสนุนทางสังคม และปัจจัยทางสื่อมวลชน ได้แก่  

การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสามารถร่วมกันท�านาย

พฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัย

กรงุเทพธนบรุไีด้

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive research) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร เป็นนกัศกึษาพยาบาล  ของคณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุี 

  กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 210 คน เลอืกโดยการ

สุ่มตวัอย่างแบบงา่ย ใช้การจบัฉลากรายชื่อแบบไม่แทนที่

 เครื่องมือวิจัย เป็นแบบสอบถาม 7 ชดุ ที่ผู้วจิยั

สร้างจากแนวคดิองค์ประกอบของพฤตกิรรมจติอาสาของ

พนัธณยี์  วหิคโต  จนัทร์ สกลุวงศ์ไพบูลย์ และสดุาวรรณ 

เครอืพานชิ (2542) ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคมของ Bandura 

(1986)  และทฤษฎกีารสนบัสนนุทางสงัคมของ Cobb (1976) 

และแบบวดั 1 ชดุ  มดีงันี้

 1. ข้อมลูส่วนบคุคล ประกอบด้วย อาย ุเพศ และ

ระดบัชั้นปีที่ศกึษา ให้เลอืกตอบและเตมิค�า จ�านวน 3 ข้อ

 2. พฤตกิรรมจติอาสา มจี�านวน 20 ข้อ สร้างโดย

ใช้แนวคดิ องค์ประกอบพฤตกิรรมจติอาสาของกรมวชิาการ 

(2542) ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลอืผูอ้ื่น  

ด้านการเสยีสละต่อสงัคม และด้านการมุง่มั่นพฒันา  การ

ตอบใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตั้งแต่ ปฏบิตัทิกุครั้ง 

ถงึ ไม่ปฏบิตัเิลย ให้คะแนน 5-1 ตามล�าดบั การแปลผล

ระดบัใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดงันี้ 4.50-5.00 หมายถงึ ระดบั 

สูงมาก, 3.50-4.49 หมายถงึ ระดบัสูง, 2.50-3.49 หมายถงึ 

ระดับปานกลาง,1.50-2.49 หมายถึง ระดับน้อย, และ  

1.00-1.49 หมายถงึ ระดบัน้อยที่สดุ     

 3. เจตคตติ่อจติอาสา จ�านวน 7 ข้อ   

 4. การรบัรู้ความสามารถของตน จ�านวน 7 ข้อ 

ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตั้งแต่ เหน็ด้วยมากที่สดุ ถงึ

น้อยที่สดุ ให้คะแนน 5-1 ตามล�าดบั

 5. การมีตัวแบบด้านจิตอาสา จ�านวน 8 ข้อ   

ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตั้งแต่ เหน็ด้วยมากที่สดุ  

ถงึน้อยที่สดุ ให้คะแนน 5-1 ตามล�าดบั

 6. การสนับสนุนทางสังคม จ�านวน 11 ข้อ  

ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ ได้รับเสมอ ถึง 

ไม่เคยเลย ให้คะแนน  5-1 ตามล�าดบั 

 7. การได้รบัข้อมูลข่าวสารจากสื่อ จ�านวน 7 ข้อ 

ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตั้งแต่ เหน็ด้วยอย่างยิ่ง ถงึ

ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 5-1 ตามล�าดบั

 8. แบบวดัการเหน็คณุค่าในตนเองใช้ Rosenberg’s 

Self-Esteem Scale [RSES] ของโรเซนเบร์ิก  แปลโดย ทนิกร 

วงศ์ปการนัย์ และณหทยั วงศ์ปการนัย์ (2554) จ�านวน 10 

ข้อ ใช้มาตรประมาณค่า 4 ระดบั ตั้งแต่ เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

ถงึไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 4-1 ตามล�าดบั            
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 แบบสอบถามได้รับการตรวจความตรงเชิงเนื้อหา

โดยผูท้รงคณุวฒุ ิ3 ท่าน หาคา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง (IOC) 

อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 น�าแบบสอบถามไปใช้กบันกัศกึษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ีที่ไม่ได้

เป็นกลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 30 คน หาค่าสมัประสทิธิ์อลัฟ่า

ของครอนบาค ได้ดงันี้ พฤตกิรรมจติอาสา เท่ากบั 0.913, 

เจตคตติ่อจติอาสา เท่ากบั 0.783, การรบัรู้ความสามารถ

ของตน เท่ากบั 0.815, การเหน็คณุค่าในตนเอง เท่ากบั 

0.751, การมีตัวแบบด้านจิตอาสา เท่ากับ 0.776, การ

สนบัสนนุทางสงัคม  เท่ากบั 0.886, และการได้รบัข้อมูล

ข่าวสารจากสื่อ เท่ากบั 0.809

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด�าเนินการระหว่าง

เดอืน พฤษภาคม ถงึกนัยายน พ.ศ. 2559

 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง โครงการวจิยัผ่าน

การรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในคนจากคณะกรรมการวจิยั

ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี 

ตามหนังสือที่ ว 326/7/2559 วันที่ 25 มกราคม 2559  

กลุม่ตวัอย่างได้รบัการชี้แจงวตัถปุระสงค์ รายละเอยีดของ

การวิจัย ให้สิทธิ์ในการตัดสินใจที่จะตอบหรือไม่ตอบ

แบบสอบถาม และลงนามในใบยนิยอม

 ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยัร่วมกนัเกบ็รวบรวมข้อมลูโดย

เข้าพบกลุ่มนักศึกษาพยาบาลในชั้นเรียน และแจก

แบบสอบถามให้ตอบเป็นรายบคุคลและเกบ็กลบัทนัทเีมื่อ

ตอบเสรจ็

 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเรจ็รูป หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และวเิคราะห์การถดถอยพหแุบบขั้นตอน

ผลการวิจัย

 1. นกัศกึษาพยาบาลมพีฤตกิรรมจติอาสาโดยรวม

เท่ากบั 3.85 (SD = 0.47) อยู่ในระดบัสูง ในรายด้านทั้ง 3 

อยู่ในระดบัสูงเช่นกนั ได้แก่  ด้านการช่วยเหลอืผู้อื่น ด้าน

การเสียสละต่อสังคม และด้านความมุ่งมั่นพัฒนา และ 

ในรายข้อ ม ี19 ข้ออยู่ในระดบัสูง มเีพยีง 1 ข้อที่อยู่ใน

ระดบัปานกลาง ได้แก่ ข้อ 15. ฉนัสนใจเฉพาะเรื่องราว

ของตนและคนในครอบครวัเท่านั้น (ตาราง 1) 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดบัพฤตกิรรมจติอาสาโดยรวม รายด้าน และรายข้อ ของ 

  นกัศกึษาพยาบาล (n = 210)

พฤติกรรมจิตอาสา M SD ระดับ

         ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น 3.99 0.52 สูง

1. เมื่อเหน็อาจารย์ หรอืเพื่อนถอืของล้นมอื ฉนัจะอาสาเข้าไปช่วยเหลอื 4.21  0.75 สูง

2. เมื่อเพื่อนไม่ได้น�าอปุกรณ์การเรยีนมา ฉนัจะแบ่งปันอปุกรณ์การเรยีนให้เพื่อน 4.41 0.68 สูง

3. เมื่อเพื่อนมปีัญหาเกี่ยวกบัการเรยีน ฉนัจะอาสาให้ค�าแนะน�าแก่เพื่อน 3.83 0.74 สูง

4. ฉนับรจิาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลอืผู้อื่นและสงัคมเสมอ 3.69 0.80 สูง

5. ฉนัช่วยเหลอืครู เพื่อน หรอืผู้อื่น แม้ไม่ได้ถูกร้องขอให้ช่วย 3.96 0.73 สูง

6. ฉนัให้ค�าแนะน�าแก่เพื่อนที่ปฏบิตัผิดิระเบยีบของคณะ 3.58 0.93 สูง

7. ฉนัมกัจะให้ก�าลงัใจ ค�าแนะน�าเมื่อเพื่อนก�าลงัมคีวามทกุข์ หรอืประสบปัญหา 4.27 0.67 สูง

        ด้านการเสียสละต่อสังคม 3.97 0.51 สูง

8.  ฉนัช่วยเกบ็ขยะและท�าความสะอาดบรเิวณชั้นเรยีน และบรเิวณคณะ 3.79 0.78 สูง
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 2. ผลการท�านายพฤตกิรรมจติอาสาของนกัศกึษา

พยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใช้ตัวท�านาย

ของปัจจัยทางจิตใจ ได้แก่ เจตคติต่อจิตอาสา การรับรู้

ความสามารถของตน และการเหน็คณุค่าในตนเอง   ปัจจยั

ทางสังคม ได้แก่ การมีตัวแบบด้านจิตอาสา และการ

สนบัสนนุทางสงัคม และปัจจยัทางสื่อมวลชน ได้แก่ การ

ได้รบัข้อมูลข่าวสารจากสื่อ

  2.1 พฤตกิรรมจติอาสาของนกัศกึษาพยาบาล 

มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั เจตคตติ่อจติอาสา การรบัรู้

ความสามารถของตน การมีตัวแบบด้านจิตอาสา การ

สนับสนุนทางสังคม และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 แต่ไม่มคีวามสมัพนัธ์

กบั การเหน็คณุค่าในตนเอง ส่วนความสมัพนัธ์ของคูต่วัแปร

อสิระพบว่ามคีวามสมัพนัธ์ทางบวกทกุคู่อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถติทิี่ระดบั .01 (ตาราง 2)  

9.  ฉนัยนิดชี่วยเหลอื และท�าประโยชน์เพื่อสงัคม เมื่อมโีอกาส 4.26 0.66 สูง

10. ฉนัท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยที่ไม่ต้องมใีครร้องขอ 3.95 0.68 สูง

11. ฉนัสละเวลาให้ค�าแนะน�า ให้ค�าปรกึษาเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลอืเสมอ 4.00 0.74 สูง

12. ฉนัยนิดสีละโอกาสที่ดใีห้กบัผู้ที่ขาดแคลนหรอืผู้ที่จ�าเป็น 3.90 0.71 สูง

13. ฉนัเคยบรจิาคสิ่งของและเงนิเพื่อคนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส 4.07 0.81 สูง

14. ฉนัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเข้าร่วมกจิกรรม / โครงการต่าง ๆ 3.84 0.81 สูง 

 ที่เกี่ยวกบัการช่วยเหลอืสงัคมที่คณะ และมหาวทิยาลยัจดัขึ้น 

        ด้านการมุ่งมั่นพัฒนา 3.56 0.59 สูง

15. ฉนัสนใจเฉพาะเรื่องราวของตนและคนในครอบครวัเท่านั้น 2.97 1.14 ปานกลาง

16. ฉนัมกัจะพูดโน้มน้าวให้เพื่อนท�างานเพื่อส่วนรวม 3.73 0.75 สูง

17. ฉนัรณรงค์ให้เพื่อน และผู้อื่นท�ากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์เพื่อสงัคมเสมอ 3.61 0.85 สูง

18. ฉนัเชญิชวนให้เพื่อน ๆ คดิกจิกรรมหรอืแนวทางที่เสรมิสร้างให้เพื่อนมี 3.66 0.83 สูง

 จติส�านกึที่ดตี่อส่วนรวม 

19. ฉนัช่วยคดิหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลอืผู้ที่มปีัญหา 3.72 0.83 สูง

20. ฉนัเชญิชวนเพื่อน พี่น้อง เพื่อเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาสงัคมเสมอ 3.63 0.84 สูง

                โดยรวม  3.85  0.47 สูง
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  2.2 ปัจจยัที่สามารถท�านายพฤตกิรรมจติอาสา

ได้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ได้แก่ การสนบัสนนุ

ทางสงัคม การรบัรู้ความสามารถของตน และเจตคตติ่อ

จติอาสา โดยร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนของพฤตกิรรม

จติอาสาได้ร้อยละ 37.4 (ตาราง 3) ส่วนการเหน็คณุค่าใน

ตนเอง การมีตัวแบบด้านจิตอาสา และการได้รับข้อมูล

ข่าวสารจากสื่อไม่สามารถท�านายพฤตกิรรมจติอาสาได้

ตาราง 2  ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั ( r )  ระหว่างตวัแปรที่ศกึษา  (n = 210) 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7

1. พฤตกิรรมจติอาสา 1.000      

2. เจตคตติ่อจติอาสา  .498** 1.000     

3. การรบัรู้ความสามารถของตน  .524** .707** 1.000    

4. การเหน็คณุค่าในตนเอง  .074ns .302** .365** 1.000   

5. การมตีวัแบบด้านจติอาสา  .368** .435** .430** .330** 1.000  

6. การสนบัสนนุทางสงัคม .506** .436** .443** .265** .455** 1.000 

7. การได้รบัข้อมูลข่าวสารจากสื่อ .249** .499** .370** .305** .507** .349** 1.000

** p < .01,  ns: not signifif icant

ตาราง 3 ปัจจัยท�านายพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยใช้การวิเคราะห ์

  การถดถอยพหแุบบขั้นตอน  (n = 210) 

ปัจจัยท�านาย B SEB Beta t p-value

ค่าคงที่ 1.075 0.255 - 4.221 .000

1. การสนบัสนนุทางสงัคม (S) 0.252 0.050 0.313 5.030 .000

2. การรบัรู้ความสามารถของตน (P)  0.260 0.079 0.260 3.280 .001

3. เจตคตติ่อจติอาสา (A)  0.192 0.085 0.178 2.264 .025

F = 42.673, p < .01, R2
adj
 = 0.374   

เขยีนเป็นสมการท�านายพฤตกิรรมจติอาสาได้ดงันี้

สมการท�านายที่ใช้คะแนนดบิ Y behavior = 1.075 + 0.252 X
S
 + 0.260 X

P
  + 0.192 X

A
 

สมการท�านายที่ใช้คะแนนมาตรฐาน Z behavior = 0.313 Z
S
 + 0.260 Z

P
 + 0.178 Z

A
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การอภิปรายผลการวิจัย

 1. นกัศกึษาพยาบาล มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ี

มีพฤติกรรมจิตอาสาโดยรวมและในรายด้านทั้ง 3 ได้แก่

การช่วยเหลอืผูอ้ื่น การเสยีสละตอ่สงัคม และความมุ่งมั่น

พัฒนาอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจาก นักศึกษาได้รับการ

ส่งเสรมิสนบัสนนุจากคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มเีอกลกัษณ์  

“จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม น�าสุขภาพ” และก�าหนด

คณุธรรม จรยิธรรมส�าหรบันกัศกึษา คอื “จติสาธารณะ”  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ี ได้ให้

ความส�าคญักบัคณุธรรมจรยิธรรม ด้านจติสาธารณะ จงึ

เน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

สมัพนัธภาพที่ดดี้านจติอาสาระหว่างนกัศกึษาทกุชั้นปี มี

การจดักจิกรรมที่ส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อให้

เกดิการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรยีนรูร้ว่มกนั จดัให้

มกีจิกรรมที่ส่งเสรมิประสบการณ์ด้านจติอาสา  สอดคล้อง

กบัธดิาชนก วงศ์พทิกัษ์ และชญัญา ลี้ศตัรูพ่าย (2556)  

พบว่า ระดับพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต มหาวิทยาลัย

ศรนีครนิทรวโิรฒ อยู่ในระดบัสูง

 2. ปัจจัยที่สามารถท�านายพฤติกรรมจิตอาสา  

ได้แก่ การสนบัสนนุทางสงัคม การรบัรู้ความสามารถของ

ตน และเจตคตต่ิอจติอาสา โดยอธบิายความแปรปรวนได้

ร้อยละ 37.4 ซึ่งสนบัสนนุสมมตฐิานการวจิยั และทฤษฎี

การเรยีนรูท้างสงัคมของ Bandura (1896) ที่อธบิายพฤตกิรรม

ของมนษุย์ ว่าองค์ประกอบภายในมนษุย์และสิ่งแวดล้อม

ต่างมอีทิธพิลต่อกนัและกนัในลกัษณะที่แต่ละองค์ประกอบ

ต้องสัมพันธ์กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ความสัมพันธ์เกิด

ระหว่างองค์ประกอบ 3 ประการ คอื 1) ความคาดหวงั 

หรอืความเชื่อซึ่งเป็นปัจจยัภายในตวับคุคล   2) พฤตกิรรม  

และ 3) สิ่งแวดล้อม ปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง 3 ปัจจยั มลีกัษณะ

ต่อเนื่องกนั เป็นขั้นตอนเป็นระบบที่เกี่ยวกนัไว้ ในบางครั้ง

สิ่งแวดล้อมซึ่งมีอิทธิพลทางสังคมที่ให้ข้อมูลและกระตุ้น

การสนองตอบทางอารมณ์ โดยผ่านตวัแบบ การสอน และ

การชกัจงูทางสงัคมอาจมส่ีวนท�าให้เกดิพฤตกิรรมได้มากกว่า

องค์ประกอบภายในตวับคุคล แต่ในบางโอกาสองค์ประกอบ

ภายในตัวบุคคลก็อาจมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม

มนษุย์มากกว่าสิ่งแวดล้อม  

 การสนับสนุนทางสังคมจากผู้ปกครอง เพื่อน 

อาจารย์ และมหาวิทยาลัย เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลมาก

ที่สดุในการท�านายพฤตกิรรมจติอาสาของนกัศกึษาพยาบาล  

สอดคล้องกบัปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพช็ร์, วมิล เหมอืนคดิ และ

ชญัญา ลี้ศตัรูพ่าย (2553) พบว่าการสนบัสนนุทางสงัคม 

เป็นตัวแปรที่สามารถร่วมท�านายจิตอาสาของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื   และ

สคุนธ์ธา เสง็เจรญิ (2556) พบว่า การสนบัสนนุทางสงัคม 

เช่น จากครอูาจารย์ บคุลากรในมหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั 

มอีทิธพิลทางบวกกบัพฤตกิรรมจติสาธารณะของนสิติระดบั

ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถติทิี่ระดบั .01 

 การรบัรูค้วามสามารถของตน นกัศกึษาที่มกีารรบั

รู้ว่าตนเองมีความสามารถที่จะกระท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์

ต่อสาธารณะสงู จะเกดิแรงผลกัดนัให้นกัศกึษามจีติอาสาสงู

ตามไปด้วย สอดคล้องกบัทฤษฎขีอง Bandura (1986) ที่

อธบิายว่า การที่บคุคลเชื่อว่าตนมคีวามสามารถที่จะกระท�า

ได้ จะเป็นตัวก�าหนดที่ส�าคัญของการกระท�าที่จะน�าไปสู่

ผลที่พงึปรารถนา การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เป็นการ

ที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนที่จะกระท�า

พฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ หากมีการรับรู้

ความสามารถของตนเองสงูจะแสดงออกถงึความสามารถ

นั้น ๆ และจะอดทนพยายามจนประสบความส�าเร็จ 

สอดคล้องกบัธดิาชนก วงค์พทิกัษ์ และชญัญา ลี้ศตัรพู่าย 

(2556) พบว่า การรบัรู้ความสามารถของตนเองของนสิติ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสัมพันธ์ทางบวก

กับพฤติกรรมจิตอาสาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01  และจารณุ ีจนัทร์เจรญิ (2555) พบว่า การรบัรู้ความ

สามารถของตนต่อพฤตกิรรมจติสาธารณะ สามารถท�านาย

พฤตกิรรมจติอาสาของนกัเรยีนระดบัชั้นมธัยมศกึษาตอนต้น 
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จงัหวดัลพบรุ ีได้ 

 เจตคตทิี่ดตี่อจติอาสา ท�าให้มพีฤตกิรรมจติอาสา

สูงขึ้น เนื่องจากเจตคตเิป็นความพร้อมเกี่ยวกบัความคดิ 

ความรูส้กึ และแนวโน้มของพฤตกิรรม ที่มต่ีอบคุคล สิ่งของ 

และสถานการณ์ต่าง ๆ  ไปในทศิทางใด ทศิทางหนึ่ง (ศกัดิ์ไทย 

สุรกิจบวร, 2545) เมื่อนักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อจิตอาสา 

นกัศกึษาจะประเมนิว่าจติอาสาเป็นสิ่งที่ด ีมโีอกาสช่วยเหลอื

สังคม เกิดความภาคภูมิใจ มีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือ 

สอดคล้องกบั ป่ินกนก วงศ์ป่ินเพช็ร์, วมิล เหมอืนคดิ และ

ชญัญา ลี้ศตัรูพ่าย (2553) พบว่าเจตคตติ่อจติอาสาเป็น

ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัจติอาสาของนกัศกึษา มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถติทิี่ระดบั .05 และสพุฒันา บญุแก้ว (2556) พบว่า 

เจตคติต่อจิตอาสาเป็นตัวแปรที่ส�าคัญล�าดับแรกในการ

ท�านายพฤติกรรมอาสาสมัครของอาสายุวกาชาดทั้งโดย

รวมและรายด้าน

 การเหน็คณุค่าในตนเอง การมตีวัแบบด้านจติอาสา 

และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อไม่สามารถท�านาย

พฤติกรรมจิตอาสาได้ซึ่งไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย 

อธบิายได้ว่า 

 การเหน็คณุค่าในตนเองเป็นการที่บคุคลมองเข้าหา

ตนเอง ยอมรบัในตนเองว่ามคีวามส�าคญั มคีวามสามารถ 

และใช้ความสามารถที่มอียู่ในการท�าสิ่งต่าง ๆ  ให้ประสบ

ความส�าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว้  มคีวามรู้สกึว่าตนเอง

มคีณุค่าที่ได้รบัการยอมรบัซึ่งอาจไม่ได้มาจากการช่วยเหลอื

ผู้อื่นหรอืสงัคม (ปิยะภรณ์ กนัเกต,ุ 2554) ดงันั้น นกัศกึษา

ที่มกีารเหน็คณุค่าในตนเองสงู อาจเกดิจากมผีลการเรยีนด ี

หรือท�ากิจกรรมที่ตนชื่นชอบได้ดี หรือท�ากิจกรรมที่ตน 

เชื่อมั่นว่าจะท�าส�าเร็จได้ดี แต่อาจไม่ใช่ปัจจัยส่งเสริมให้

บุคคลท�าความดีต่อผู้อื่น หรือแสดงพฤติกรรมจิตอาสา 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาร่วมกับลักษณะของนักศึกษา

พยาบาลที่อยู่ในวยัคาบเกี่ยวระหว่างวยัรุ่น และวยัผู้ใหญ่

ตอนต้น ตามทฤษฎีของ Erikson (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 

2553) เป็นช่วงที่มคีวามรูส้กึสบัสน ไมม่ั่นใจในตนเอง ต้อง

ครุ่นคิดเกี่ยวกับสภาพของตนในสังคม จึงพยายามหา

เอกลกัษณ์ของตนเอง  พฒันาความรู้สกึผูกพนัเพื่อนสนทิ

โดยเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ดังนั้นการเข้าร่วมกลุ่ม

กิจกรรมจิตอาสาส�าหรับนักศึกษาอาจเป็นเพียงความ

ต้องการค้นพบตนเองหรอืต้องการได้รบัการยอมรบั ซึ่งอาจ

ไม่ใช่ลักษณะของการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างแท้จริงที่

จะน�าไปสู่การมพีฤตกิรรมจติอาสา

 ตวัแบบทางจติอาสา ไม่สามารถท�านายพฤตกิรรม

จิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลได้ อาจเป็นผลจากการมี

ตวัแบบด้านจติอาสา เช่น เพื่อน รุ่นพี่ ผู้ปกครอง แสดง

พฤติกรรมจิตอาสาให้นักศึกษาได้เห็น หรือมีปฏิสัมพันธ์

โดยตรงแล้วท�าให้เกดิความประทบัใจ เป็นแรงจูงใจอยาก

กระท�าตาม และถ้าได้รับการยอมรับจะเป็นปัจจัยเร่งให้

แสดงพฤตกิรรมจติอาสาอย่างต่อเนื่อง แต่นกัศกึษาพยาบาล

เป็นกลุ่มที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย ท�าให้ 

ผู้ปกครองและเพื่อนจากภายนอกไม่ค่อยได้พบกัน และ 

รุ่นพี่จะพบกันเมื่อท�ากิจกรรมร่วมกันเท่านั้นซึ่งแสดงถึง

ความไม่สม�่าเสมอของตวัแบบด้านจติอาสา สอดคล้องกบั 

ธิดาชนก วงศ์พิทักษ์ และชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย (2556)  

พบว่า ตวัแบบทางจติอาสา ไม่สามารถท�านายพฤตกิรรม

จติอาสาของนสิติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 การได้รบัข้อมลูข่าวสารจากสื่อ ไม่สามารถท�านาย

พฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลได้ เนื่องจาก

นกัศกึษาพยาบาลส่วนใหญ่มกีจิกรรมการเรยีนการสอนที่

เน้นการปฏิบัติ และมีงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายกลุ่ม

และรายบคุคลจ�านวนมาก จงึอาจสนใจข้อมลูข่าวสารจาก

สื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาระทางวิชาการน้อย ไม่มีความ

สม�่าเสมอในการได้รบัรูข้้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม 
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