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ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7*
Factors Affecting Volunteer Spirit of Police Non-Commissioned Officer
students of Provincial Police Training Center Region 7
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**

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียน
นายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการมีจิตอาสา
ของนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียน
นายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 ประชากรที่ศึกษาคือ นักเรียนนายสิบตารวจ จานวน 489 นาย
โดยเลือกทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามที่มีความเที่ยงเท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัว
แปรร่วมกับการหาเมตริกความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจั ยพบว่า 1) ระดั บของปั จจัยที่มี ผลต่ อการมีจิ ตอาสาของนักเรียนนายสิ บตารวจ ศูนย์ฝึ กอบรม
ตารวจภูธรภาค 7 อยู่ในระดับที่มาก ประกอบด้วย ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้านการเสียสละต่อสังคม ด้านการ
ตั้งใจพัฒนาสังคม ด้านการจิตสานึกสาธารณะ 2) ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียน
นายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 ประกอบด้วย ปัจจัยภายในบุคคล คือทัศนคติด้านจิตอาสา และ
ปัจจัยสนับสนุน คือ ด้านครอบครัว ด้านสถานการศึกษา ด้านเพื่อน 3) ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียน
นายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 ประกอบด้วย ด้านทัศนคติ ด้านสถานศึกษา ด้านครอบครัวและ
ด้านเพื่อน
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Abstract

The objectives of this research were 1) to study the level of the factors affecting the
volunteer spirit of police non-commissioned officer students of provincial police training
Center Region 7. 2) to study the correlation of the factors affecting the volunteer spirit of
police non-commissioned officer students of provincial police training Center Region 7. 3) to
study the factors affecting volunteer spirit of police non-commissioned officer students of
provincial police training center region 7. The study population was 489 police noncommissioned officer students of provincial police training Center Region 7. select all. The
instrument for data collection was a questionnaire with the reliability of 0.82. Statistics used to
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, test the correlation
between the variables together with finding the relationship between the two variables and
multiple regression analysis.
The result of study found 1) the level of the factors affecting the volunteer spirit of
police non-commissioned officer students of provincial police training center region 7 is at a
high level consists Helping others. the sacrifice to society. social development. public
consciousness. 2) the correlation between factors that affect the volunteer spirit of police
non-commissioned officer students of provincial police training center region 7 consists of
internal factors. Is a volunteer attitude the supporting factors were family, school, friends. 3)
the factors affecting the volunteer spirit of police non-commissioned officer students of
provincial police training center region 7 consists of attitude, school, family and friends.
Keywords : Volunteer spirit, Police non-commissioned officer students
บทนา

จิตอาสาเป็นพื้นฐานของการรับใช้ประชาชนและสังคม เช่น การทาความสะอาดวัด การเก็บขยะมูล
ฝอย การช่วยเหลือคนชราข้ามถนนทางม้าลาย การให้สตรีมีครรภ์ได้นั่งในรถไฟฟ้า รถโดยสาร โดยนักเรียนนาย
สิบตารวจต้องได้รับการปลูกฝัง จิตอาสา เพื่อนาไปพิทักษ์รับใช้ประชาชนและสังคม และในปัจจุบันได้มีการ
ส่งเสริมของภาครัฐ ให้มีจิตอาสาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม ซึ่งนักเรียนนายสิบตารวจเป็นผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้เป็นข้าราชการตารวจในหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตารวจ จาเป็นต้องส่งเสริมการมีจิต
อาสาให้ม ากยิ่ง ขึ้น และการศึกษาจิต อาสาของนั ก เรีย นนายสิ บ ตารวจจักได้ ท ราบข้อเท็ จ จริงใหม่ ๆ ในการ
เสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือชุมชนและสังคม อันจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ตอบสนองจิตสาธารณะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีจิต
อาสา
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จิตอาสา หรือ จิตสานึกสาธารณะ เป็นการตระหนักรู้ตัว หรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าทาอะไร อยู่ที่ไหน
เพื่ออะไร เป็ นอย่า งไรขณะที่ ตื่นอยู่นั่ นเอง เป็ นจิ ตที่ ไม่นิ่ งดู ดายต่อสัง คม หรือความทุกข์ย ากของผู้คน และ
ปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่ด้วยการให้ทาน ให้เงิน แต่ด้วยการสละเวลา แรง และ/หรือ สมอง เข้าไปช่วย ด้วยจิต
ที่เป็นสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ใช่แค่ทาประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนา ‘จิตวิญญาณ’ ของเรา
ด้วย (คิด ฉัตรประภาชัย, 2561) จิตอาสา (Volunteer Spirit) หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่
เพื่อนมนุษ ย์ โดยเต็ มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้ง ใจ ปีติ สุข ที่ พร้อมจะเสีย สละเวลา แรงกาย และสติปั ญญา
เพื่อสาธารณประโยชน์ ในการทากิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุข
ที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่ น เป็นจิต ที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็น ปัญหา หรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่ มี
ความสุขเมื่อได้ทาความดี และเห็นน้าตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเย็น และพลัง
แห่งความดี อีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวเป็นตนของตนเองลงได้บ้าง (เครือข่ายจิตอาสา, 2561)
จากคากล่าว สรุปได้ว่า คนเราทุกคนมีด้านดีอยู่ในตัวมาตั้งแต่เกิด เด็กทุกคนต่างมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามฝังอยู่
ในตัวหาก ได้รับการรดน้าพรวนดินให้เหมาะสมก็เจริญเติมโตงอกงามได้ ดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงควรได้รับ การ
สนับสนุนเพื่อพัฒนาให้เกิดจิตอาสา
ดังนั้น เด็กและเยาวชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จึงควรได้รับการปลูกฝังจิตอาสา และพฤติกรรมที่
แสดงออกซึ่งการมีจิต อาสาให้เกิดขึ้นในตัว บุคคล และควรได้รับ การปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งผู้ที่มีอิทธิพลต่ อ
พฤติ กรรมของเด็ ก คือ บิ ดา มารดา ครูอาจารย์ และเพื่อน รวมทั้ งสื่อ หากบุ คคลเหล่ านี้ไ ด้ถ่า ยทอดความมี
จิตสานึกที่ดี มีจิตสานึกต่อส่วนรวมให้แก่เด็กอย่างสม่าเสมอ เด็กก็จะซึมซับเอาคุณลักษณะที่ดีนี้ติดตัวไป ที่สาคัญ
การศึ กษาควรมุ่ ง เน้ นที่ การสร้า งจิ ต ส านึ ก ภายใน คือ การพั ฒนาจิ ต ใจที่ เป็ น รากฐานของความเป็ น มนุ ษ ย์
ไม่ควรเน้นที่ การพัฒนาเพื่อ ความสาเร็จในวิชาชีพที่ปราศจากพื้นฐานทางจริยธรรม การให้การศึกษาแก่ยุวชน
ควรหยุดสร้าง จิตสานึกที่นิยมในวัตถุ แต่เน้นการสร้างจิตสานึกในทางจริยธรรมให้หนักแน่น เข้มแข็งยิ่งขึ้น
(สุพจน์ ทรายแก้ว, 2546, น. 55)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 7 เพื่อจะได้ทราบถึงระดับและความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีต่อจิตอาสาว่ามีลักษณะใด ปัจจัยใดที่
มีผลต่อการพัฒนาจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจมากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการชี้แนะแนวทางการ
ส่งเสริมจิตอาสาที่เหมาะสมแก่นักเรียนนายสิบตารวจต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) ศึกษาระดับ ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 7
2) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การมี จิ ต อาสาของนั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
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สมมติฐาน

1. ปัจ จัย ภายใน ปัจ จัย สนับ สนุ น มีความสัม พัน ธ์ กับ การมีจิ ตอาสาของนักเรีย นนายสิ บต ารวจ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
2. ปัจจั ยภายในด้านทัศนคติ มีผ ลต่อการมีจิต อาสาของนักเรีย นนายสิบ ตารวจ ศูนย์ ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 7
3. ปัจจัยสนับสนุน ด้านครอบครัว สถานศึกษาและเพื่อน มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบ
ตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัย ภายใน ปัจจัยสนับสนุนและการมีจิตอาสาของนักเรียนนาย
สิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
2. ทาให้ทราบถึงปัจจัยภายในปัจจัยสนับสนุน ที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
3. ผลการศึกษาใช้เป็นฐานข้อมูลในการนาเสนอต่อหน่วยงาน เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนาไป
พิจารณา ปรับปรุงการดาเนินงานเกี่ยวกับจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 ประจาปีงบประมาณ 2560 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสานักงานตารวจแห่งชาติ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการบริการวิชาการและจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาหรือ
ช่วยเหลือชุม ชนและสัง คม อันจะส่ งผลในการพั ฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิ ตและทรั พย์ สิน ของ
ประชาชน ซึ่งอาจดาเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการจิตสาธารณะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหน่วย
ศึกษาอบรมที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม ผลการประเมินระดับคุณภาพดีมาก
ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550, น. 142-144) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิง สาเหตุของจิตอาสา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้ จิตอาสาของนักเรียนมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ การช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละต่อสังคม และความมุ่งมั่น
พัฒนา เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบด้านการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ในระดับสูงมาก การเสียสละต่อสังคมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และด้านการมุ่งมั่นพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้การเกิดจิตอาสาเป็นผลมาจากปัจจัย
ด้านสังคม/ชุมชน นั่นคือ หากบุคคลสาคัญใน สังคม/ชุมชนมีจิ ตอาสาก็จะส่งผลให้นักเรียนมีจิตอาสา ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ความเป็ นแบบอย่ า ง จากพ่ อแม่ มี ความส าคัญ มากที่ สุด สัม พั น ธภาพระหว่า งนั กเรียนและเพื่ อน
เป็นลักษณะสาคัญของปัจจัยด้านเพื่อน แสดงว่า ถ้านักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนในระดับสูงก็จะทาให้
นักเรียนเกิดจิตอาสามาก และถ้าเพื่อน สนิทหรือเพื่อนในกลุ่มของนักเรียนมีจิตอาสาก็จะทาให้นักเรียนมีจิตอาสา
ด้วยเช่นกัน การสั่งสอนการปลูกฝังจากครู เป็นสิ่งสาคัญที่สุดในปัจจัยด้านโรงเรียน/ครูที่จะ ทานักเรียนมีจิตอาสา
นอกจากนี้แบบอย่างจิตอาสาจากครู และมีสัมพันธภาพที่ดีกับครูก็มีอิทธิ พลต่อการเกิดจิตอาสาของนักเรียน
เช่นกัน ในปัจจัยด้านนักเรียน เจตคติต่อจิตอาสา การเรียนรู้ เกี่ยวกับจิตอาสา เป็นต้น
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วิมลพรรณ อาภาเวทและเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปิดรับข่าวสารกับพฤติกรรมจิตอาสาของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ
เกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสา อยู่ในระดับทัศนคติดี เป็นต้น
กิตติพล แต่งผิว (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนตาบลมะขาม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยผลการวิจัยพบว่า จิตอาสาในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีลักษณะจิตอาสาด้านจิตสานึกสาธารณะ และจิตอาสาด้านการเสียสละ
ต่อสังคม ปัจจัยด้านอาชีพ การขัดเกลาทางสังคมผ่านสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว และสถาบันศาสนา
ความรู้ความเข้าใจรวมถึงการรับรู้ข่าวสารในการอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันของ
ประชาชน มีผลต่อจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ธิด าชนก วงค์พิ ทักษ์ (2556) ศึกษาเรื่อง ปั จ จัย จิ ต สั งคมที่ ส่ ง ผลต่ อพฤติ กรรมจิต อาสาของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่า 1) นิ สิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมจิต
อาสา อยู่ในระดับสูง 2) ปัจจัยทางจิต ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนและแรงจูงใจอาสา มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสา และปัจจัยทางสังคมได้แก่ การมีตัวแบบทางด้านจิตอาสาและการสนับสนุนทาง
สัง คมมีค วามสั มพั น ธ์ ทางบวกกับ พฤติกรรมจิ ตอาสา 3) การรับ รู้ความสามารถของตน แรงจูง ใจอาสา การ
สนับสนุนทางสังคม และการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นต้น
จิ ต ติ ย า วาจี (2559) ศึก ษาเรื่อง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อพฤติ กรรมจิ ต สาธารณะของนั ก เรี ย นโรงเรีย น
มัธยมศึกษาแห่ง หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่ า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมจิ ตสาธารณะของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ใน
ระดับสูงทุกด้านโดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ปัจจัยการปลูกฝังจากโรงเรียน และปัจจัยด้านการสนับสนุน
ทางสังคม ตามลาดับ พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครใน
ภาพรวม ระดับพฤติกรรม จิตสาธารณะอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมจิตสาธารณะ
ของนักเรียนอยู่ในระดับสูงทุกด้านโดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การช่วยเหลือผู้อื่นรองลงมา การเสียสละ
ต่อสังคม และการมุ่งมั่น พัฒนาสังคม เป็นต้น
กรอบแนวความคิด
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 ได้จาก
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
เกี่ยวข้องดังนี้
จิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจศูนย์

ปัจจัยภายในบุคคล
- ทัศนคติด้านจิตอาสา
ปัจจัยสนับสนุน
- ปัจจัยด้านครอบครัว
- ปัจจัยด้านสถานศึกษา
- ปัจจัยด้านเพื่อน

ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
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ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น
ด้านการเสียสละต่อสังคม
ด้านการตั้งใจพัฒนาสังคม
ด้านการมีจิตสานึกสาธารณะ
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นิยามศัพท์ในการวิจัย
นักเรียนนายสิบตารวจ หมายถึง บุคคลภายนอกอายุ 18 ปีบริบูรณ์ - 27 ปี ที่มีวุฒิประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนาย
สิบตารวจ
จิตอาสา หมายถึง ความสานึกของบุคคลที่มีต่อสังคมส่วนรวม โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือผู้ที่
ต้องการรับความช่วยเหลือ ทั้งในด้านกาลังกายและกาลังทรัพย์ตามความจาเป็น
การช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่น หมายถึง การแสดงลั กษณะความเอื้อเฟื อเผื่ อ แผ่ การอานวย ความสะดวก
ให้คาแนะนาหรอคาปรึกษา ซึ่งเป็นการกระทาที่ไม่หวังผลตอบแทน
การเสียสละเพื่อสังคม หมายถึง การแสดงลักษณะถึงความมีน้าใจ สละเวลา เงิน สิ่งของ แรงกายเพื่ อ
ช่วยเหลือผู้อื่น และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เป็นการกระทา ด้วยความเต็มใจไม่มีใครบังคับ
ตั้งใจพัฒนาสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจในการที่จะทาให้เกิด การเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นต่อสังคม ประกอบด้วยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะ ดังนี้
- ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม คื อ ตั้ ง ใจศึ ก ษาเล่ า เรี ย นและกล้ า เสนอความคิ ด เห็ น ในทางที่
สร้างสรรค์สังคม
- มีระเบีย บวิ นัย คือ ประพฤติ โดยไม่ขัดกับกฎข้อบั งคับของสัง คม ไม่ป ระพฤติต น ในทางที่
เสื่อมเสีย และเป็นผู้นาในการทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
การมีจิตสานึกสาธารณะ หมายถึง พฤติกรรมที่มีผลจากการตระหนักถึงคุณค่าในการใช้สิ่งของที่เป็น
ของส่วนรวมร่วมกัน และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่
- การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ คือการหลีกเลี่ยงการใช้หรอการกระทาที่จะทาให้ เกิดความเลีย
หายต่อของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งดูแลรักษาสมบัติส่วนรวม
- การบาเพ็ญประโยชน์คือ การประพฤติตนที่ทาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น และ สังคม
การให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ ในสังคมหรอชุมชน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจ หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การเข้า
ร่วมกิจกรรม ปัจจัยภายใน ได้แก่ ทัศนคติเชิงจริยธรรม และปัจจัยภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง การที่นักเรียนนายสิบตารวจ เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร
ภาค 7 หรือ เข้าร่วมกิจกรรมที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง เรื่องคุณงามความดีในตนเองและผู้อื่น และ แนวโน้มในการกระทา
ความดี
การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่นักเรียนนายสิบตารวจ มีการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ใน
สังคม ได้แก่ บุคคลในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และเพื่อน โดยเด็กและเยาวชนเชื่อว่ามีแหล่งบุคคลเหล่านี้ให้
การสนับสนุนการ แสดงพฤติกรรมจิตอาสา โดยแบ่งออกเป็น
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- การสนับสนุนจากครอบครัว หมายถึง การที่นักเรียนนายสิบตารวจได้รับการสนับสนุนจาก
บุคคลในครอบครัว ได้แก่ ความรักความห่วงใย การดูแลเอาใจใส่ และคาแนะนาหรอชมเชยในการ แสดงจิตอาสา
- การสนั บ สนุ น จากสถานศึ กษา หมายถึ ง การที่ นั กเรีย นนายสิ บ ต ารวจได้ รับ การสนั บ สนุ น
จากสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม และได้รับคาแนะนา การเอาใจใส่ ยกย่องชื่นชมจากอาจารย์ ในการสนับสนุน
ให้แสดงพฤติกรรมจิตอาสา
การสนับสนุนจากชุมชน หมายถึง การที่นักเรียนนายสิบตารวจได้รับการสนับสนุนจาก บุคคลใน
ชุมชนและหน่วยงานที่สัมพันธ์โดยได้รับการช่วยเหลือ เงิน สิ่งของ และการสนับสนุน ส่งเสริมให้แสดงพฤติกรรม
จิตอาสา
การสนับสนุนจากเพื่อน หมายถึง การที่นักเรียนนายสิบตารวจ ได้รับการสนับสนุนจาก เพื่อน ได้แก่
การได้รับความช่วยเหลือวัตถุสิ่งของหรอแรงกาย คาแนะนา กาลังใจหรอยกย่องใน การแสดงพฤติกรรมจิตอาสา
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชากรที่ศึกษาคือ นักเรียน
นายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 จานวน 489 คน โดยเลือกประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) การมีจิตอาสา 3) ปัจจัยภายใน
และปัจจัยสนับสนุน แบบสอบถามในส่วนที่ (2) และ (3) มีค่าความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถาม
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) สูงกว่า 0.60 ทุกข้อ และมีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.82 และ
0.81 ตามลาดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรร่วมกับการหาเมตริกความสัมพันธ์ (Correlation)
ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) เมื่อได้ข้อมูลแล้ว
นามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจั ยได้ ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมื อในการวิจั ย โดยได้ศึกษาเอกสาร ตารา และผลงานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้องพบว่า สาเหตุของการมีจิตอาสา ส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักที่สาคัญอยู่ 2 ประเด็น คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่
ทัศนคติด้านจิตอาสา ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ครอบครัว สถานศึกษา เพื่อน ดังนี้ผู้วิจัยจึงได้กาหนดประเด็นสาเหตุ
ของพฤติกรรมจิตอาสาทั้ง 2 ประเด็น มาเป็นตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ดังนี้
แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักเรียนนายสิบตารวจ จานวน
5 ข้อ ประกอบด้วย ข้อมูลของ เพศ อายุ อาชีพของบิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง รายได้ในครอบครัว การเข้าร่วม
กิจกรรม
แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมจิ ต อาสา เป็ น ค าถามเชิ ง ประเมิ น ค่ า
(Rating Scale) มี5 ระดับ คือ ปฏิบัติสม่าเสมอ ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติน้อยครั้ง ปฏิบัติน้อยที่สุด
มีจานวน 33 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น จานวน 6 ข้อ ด้านการเสียสละต่อสังคม
จานวน 7 ข้อ ด้านการตั้งใจพัฒนาสังคม จานวน 11 ข้อ ด้านการจิตสานึกสาธารณะ จานวน 9 ข้อ
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แบบสอบถามตอนที่ 3 เป็นคาถามเชิงประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัยสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้าน แยก
ฉบับได้ดังนี้ คือ
1. ปัจจัยภายในบุคคล ได้แก่ ทัศนคติด้านจิตอาสา จานวน 9 ข้อ
2. ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัวจานวน 8 ข้อ ปัจจัยด้านสถานศึกษาจานวน 10
ข้อ ปัจจัยด้านเพื่อนจานวน 8 ข้อ
2. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) มีขั้นตอน ดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ นักเรียนนายสิบ ตารวจ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจกลาง กองบัญชาการศึกษา ซึ่งเป็นประชากรที่มีลักษณะและคุณสมบัติใกล้เคียงกับประชากร
ที่ศึกษา จานวน 30 ตัวอย่าง
2. น าข้ อ มู ล จากการทดลองใช้ (Try
out) มาท าการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาความเชื่ อ มั่ น
(Reliability)ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient
เป็นสถิติวิเคราะห์ Cronbach, 1970อ้างใน พิชญาณี กิติกุล, 2550) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.82
การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร บทความ ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการมีจิตอาสา
2. รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแบบสอบถามโดยยึดหลักความมี คุณภาพ
และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ทั้งด้านเนื้อหาและความเหมาะสมในการนาแนวคิดและทฤษฎี
มาใช้ในการตั้งคาถาม
3. สาหรับแบบสอบถาม เรียบเรียงจะแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงจะสรุปได้ว่าคาถามนั้น
ตรงประเด็นที่สามารถวัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงจนมีความเที่ยงตรงแล้วนาไปทดลองใช้
(Try out) กับนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจกลาง กองบัญชาการศึกษา จานวน 30 คน เพื่อดูว่าข้อ
คาถามมีความชัดเจนเหมาะสมหรือไม่
5. นาข้อมูลจากการทดลองใช้ (Try out) มาทาการวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถาม ซึ่งจากการทดสอบหาคุณภาพของแบบสอบถาม
6. น าเครื่ อ งมื อ ที่ ผ่ า นการตรวจและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขจนเป็ น ที่ แ น่ ใ จและเชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า มี ค วาม
ครอบคลุมแล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่จะทาการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
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ผู้วิจัยมีวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ ดังนี้
1. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้บังคับกองร้อยต่างๆ เพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูล
2. ติดต่อประสานงานเพื่อเก็บข้อมูลจากนักเรียนนายสิบตารวจ
3. เตรียมแบบสอบถามจานวน 489 ชุด และแจกแบบสอบถามให้แก่นักเรียนนายสิบตารวจ เก็บ
แบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน จานวน 489 ชุด
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลมีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ของการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจได้แก่ อายุ
อาชีพของบิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง รายได้ในครอบครัว และการเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้สถิติค่าความถี่และค่า
ร้อยละ
2. นาแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกข้อมูล จากนั้นนาข้อมูลที่บันทึกแล้วมาประมวลผลโดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย
3. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.1 สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
3.2 สถิติเพื่อสรุปอ้างอิง (Inferential Statistics) โดยหาคาตอบด้วยการทดสอบค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มตัวแปรร่วมกับการหาเมตริกความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายทั้งหมด ในด้านอายุประชากรส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 18-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.3 รองลงมามีอายุระหว่าง 25-27 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.7 อายุ 26-27
ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.8 และอายุ 21-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.2 ตามลาดับ ด้านอาชีพของบิดา-มารดาหรือ
ผู้ปกครอง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมา
ได้แก่ไม่มีอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 20.9 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 19.8 อาชีพการเกษตร/
ประมง คิดเป็นร้อยละ 14.7 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 14.3 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3.3
ตามลาดับ ด้านรายได้ในครอบครัว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ครอบครัวส่วนใหญ่มีรายได้ 25,00029,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.2 รองลงมาครอบครัวมีรายได้ 20,000-24,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.7
ครอบครัวมีรายได้ 30,000-34,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.8 ครอบครัวมีรายได้ 35,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 14.9 ครอบครัวมีรายได้ 10,000 -14,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.2 ครอบครัวมีรายได้ 15,000-19,999 บาท
คิดเป็นร้อยละ 5.5 ครอบครัวมีรายได้ 5,000-9,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 และครอบครัวมีรายได้ ต่ากว่า
5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลาดับ การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ทาประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมสม่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมา ได้แก่เข้าร่วมกิจกรรม
แต่ไม่บ่อยครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.6 และไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามลาดับ
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การวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดตัวแปรอิสระจานวน 2 ตัวแปร ที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตอาสาของนักเรียนนาย
สิบตารวจ ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยสนับสนุน โดยสามารถสรุประดับปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้
ปั จ จั ย ภายในได้ แ ก่ ทั ศ นคติ ข องนั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ ศู น ย์ ฝึ ก อบรมต ารวจภู ธ รภาค 7
จากการศึกษาพบว่า นักเรียนนายสิบตารวจฯ มีทัศนคติ ต่อการมีจิตอาสาโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.01
ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การสนับสนุนจากเพื่อน การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจาก
สถานการศึกษา ที่ มี ผ ลต่ อพฤติ กรรมจิ ต อาสาของนั กเรีย นนายสิ บ ต ารวจ ศูน ย์ ฝึ กอบรมต ารวจภูธ รภาค 7
จากการศึกษาพบว่า นักเรียนนายสิบตารวจฯ มีปัจจัยสนับสนุน โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปัจจัยการสนับสนุนด้านเพื่อน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 ปัจจัยการ
สนับสนุนด้านสถานศึกษาอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.03 และปัจจัยการสนับสนุนด้านครอบครัวอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจ
ปัจจัยภายใน

Mean

SD.

ประเมิน

ด้านทัศนคติ

4.01

0.60

มาก

ปัจจัยสนับสนุน
ด้านการสนับสนุนจากครอบครัวของนักเรียนนายสิบตารวจ
ด้านการสนับสนุนจากสถานศึกษา
การสนับสนุนจากเพื่อน

Mean
4.00
4.03
4.04

SD.
0.56
0.58
0.59

ประเมิน
มาก
มาก
มาก

4.02

0.53

มาก

รวม

การวิจัยครั้งนี้ ได้กาหนดตัวแปรตาม คือ การมีจิ ตอาสาของนักเรียนนายสิบต ารวจ ศูน ย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 7 จากการศึกษาพบว่า นักเรียนนายสิบตารวจฯ มีจิตอาสาโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.03 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจที่มีมากที่สุด คือ ด้านการ
ช่วยเหลือผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมาด้านจิตสานึกสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านเสียสละต่อ
สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และด้านการตั้งใจพัฒนาสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการมีจิตอาสาของนักเรียน
นายสิบ ตารวจ ศูนย์ ฝึกอบรมตารวจภูธ รภาค 7 ซึ่ งผู้ วิจั ยตรวจสอบคุณสมบัติ ระหว่ างปัจ จัยในแต่ล ะคู่ว่า มี
ความสั ม พั น ธ์ ม ากน้ อ ยเพี ย งใดด้ ว ยการทดสอบค่ า สหสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ตั ว แปรร่ ว มกั บ การหาเมตริ ก
ความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ ก็เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สูงจน
เกิด ปัญหาการร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) ดังแสดงในตาราง 2
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1.00

0.69
0.71
0.79
1.00

0.57
0.52
0.61
0.69
1.00

0.94
0.77
0.73
0.71
0.61
1.00

0.88
0.96
0.75
0.72
0.55
0.80
1.00

จิตสานึกสาธารณะ

พัฒนาสังคม

เสียสละต่อสังคม

0.73
0.74
1.00

ช่วยเหลือผู้อื่น

0.80
1.00

เพื่อน

สถานศึกษา

ทัศนคติ
ครอบครัว
สถานศึกษา
เพื่อน
ช่วยเหลือผู้อื่น
เสียสละต่อสังคม
พัฒนาสังคม
จิตสานึกสาธารณะ

ครอบครัว

ทัศนคติ

ตารางที่ 2 ค่าสหสั มพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 7

0.72
0.73
0.99
0.77
0.60
0.73
0.75
1.00

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร
ภาค 7 สามารถสรุปการศึกษาได้ ดังนี้ ปัจจัยภายในได้แก่ ทัศนคติของนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 7 จากการศึกษาพบว่า นักเรียนนายสิบตารวจฯ มีทัศนคติต่อการมีจิตอาสาโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก มี ค่า เฉลี่ย เท่ ากับ 4.01 ปั จจัย สนั บสนุน ได้ แก่ การสนับ สนุ นจากเพื่ อน การสนับ สนุ นจากครอบครัว
การสนับสนุนจากสถานการศึกษา ที่มีผลต่อจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
จากการศึกษาพบว่า นักเรียนนายสิบตารวจฯ มีปัจจัยสนับสนุนโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
และการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 จากการศึกษาพบว่า นักเรียนนาย
สิบตารวจฯ มีจิตอาสาโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร
ภาค 7 สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้
ปัจจัยภายใน ทัศนคติ ผู้ศึกษาได้กาหนดตัวชี้วัดในการศึกษาดังนี้ คุณงามความดีในตนเองและผู้อื่น
ได้ แ ก่ การท าดี ไ ด้ ดี ความคิ ด ที่ ไ ม่ เ ห็ น แก่ ตั ว และแนวโน้ ม ในการกระท าความดี จากผลการศึ ก ษาพบว่ า
การมีความเห็นต่อทัศนคติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมลพรรณ อาภาเวทและเณริศา ชัยศุภมงคล
ลาภ (2556) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสา อยู่ในระดับทัศนคติดี เป็นต้น
อธิบายได้ว่า ทัศนคติ เรื่องคุณงามความดีในตนเองและผู้อื่น เห็นได้จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการทาดี
ย่อมได้ดี การทาชั่วย่อมได้ ชั่ว มากที่สุด และเห็นด้ว ยว่า คนที่เสียสละต่อผู้อื่นเป็ นผู้ทีน่ายกย่องและตนเองมี
ความสามารถที่จะทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมได้ ความคิดที่ไม่เห็นแก่ตัว เห็นได้จากคนที่การ
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เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับ ผู้อื่น จะท าให้สังคมมีความสุข นั่นหมายความว่า ประชากรมีความเชื่อในการท าดีไ ด้ดี มี
ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และมีแนวโน้มในการกระทาความดี ดังนั้น จึงเป็นพื้นฐานทางจิตใจที่ดี โดยเกิดขึ้น
จากความคิด ความเชื่อ ความรู้สึกภายในตัวเด็กและเยาวชนที่จะนามาประเมิน ไตร่ตรองแล้วแสดงพฤติกรรมออกมา
ปัจจัยสนับสนุน ผู้ศึกษาได้กาหนดตัวชี้วัดในการศึกษาดังนี้ ครอบครัว เพื่อน สถานศึกษา พบว่ามี
ความเห็นต่อปัจจัยสนับสนุนอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตติยา วาจี (2559) ผลการวิจัยพบว่า
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อพฤติ กรรมจิ ต สาธารณะของนั กเรีย นโรงเรีย นมั ธ ยมศึกษาแห่ง หนึ่ ง ในเขตกรุง เทพมหานคร
ซึ่งปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับสูงทุกด้านโดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ปัจจัยการ
ปลูกฝังจากโรงเรียน และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม ตามลาดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพล
แต่งผิว (2556) ผลการวิจัยพบว่า การขัดเกลาทางสังคมผ่านสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว และสถาบัน
ศาสนา ความรู้ความเข้าใจรวมถึงการรับรู้ข่าวสารในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ อธิบายได้
ว่า พ่อแม่/ผู้ปกครองแสดงให้เห็นว่าท่านรัก และห่วงใยฉันมาก เพื่อนจะห้ามเมื่อฉันจะประพฤติผิดระเบียบของ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 สถานศึกษาอานวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่หรืออุปกรณ์การทากิจกรรมที่
เป็น ประโยชน์ต่อสังคม
ปัจจัยสนับสนุน โดยภาพรวมปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภู ธ รภาค 7 อยู่ ในระดั บ มาก มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.02 นอกจากนี้ ผ ลการศึกษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
การสนับสนุนทางสังคมกับจิตอาสา พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับจิตอาสา แสดงว่า นักเรียนนายสิบตารวจ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากก็จะมีจิตอาสามากเช่นกัน โดยนามาอภิปราย
เป็นประเด็น ดังนี้
การสนับสนุนจากเพื่อน ผู้ศึกษาได้กาหนดตัวชี้วัดการได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน ไว้ดังนี้ การได้รับ
ความช่ ว ยเหลื อ วั ต ถุ สิ่ ง ของหรื อ แรงกาย ค าแนะน า ก าลั ง ใจหรื อ ยกย่ องในการ แสดงพฤติ ก รรมจิ ต อาส า
จากการศึกษาพบว่า การสนับสนุนจากเพื่อนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 สอดคล้องกับณัฐณิชากร
ศรีบริบูรณ์ (2550, น. 142-144) ที่ว่าสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนและเพื่อน เป็นลักษณะสาคัญ ของปั จจัยด้าน
เพื่อน แสดงว่าถ้านักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนในระดับสูงก็จะทาให้นักเรียน เกิดจิตอาสามาก และถ้าเพื่อน
สนิทหรือเพื่อนในกลุ่มของนักเรียนมีจิตอาสาก็จะทาให้นักเรียนมี จิตอาสาด้วยเช่นกัน อธิบายได้ว่านักเรียนนาย
สิบตารวจ ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนด้านการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นด้วยวัตถุสิ่งของหรือแรงกาย
ให้คาแนะนาในการทาสิ่งที่ดีมี ประโยชน์ให้คาปรึกษาเวลาเพื่อนมีปัญหาและกาลังใจ ยกย่องชมเชยเมื่อเพื่อนทา
ความดี จึงส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสา ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มประชากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมต้นซึ่ งเป็นช่วง
วัยรุ่น เพื่อนจึงมีอิทธิพลต่อกลุ่มมาก ฉะนั้นจะคอยให้ความช่วยเหลือ และให้การสนับสนุน ทาให้ ตนรู้สึกมั่นคงใน
สถานภาพภายในกลุ่ม รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และได้รับการยกย่อง ชื่นชม ดังนั้นการที่เด็กและ
เยาวชนได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน ก็มีแนวโน้มในการแสดง พฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมจิตอาสาสูง
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การสนั บ สนุ น จากสถานศึ ก ษาผู้ ศึ ก ษาได้ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก บุ ค คลใน
สถานศึกษา ไว้ดังนี้ การได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม การได้รับคาแนะนา การเอาใจใส่
ยกย่องชื่นชมจากอาจารย์ในการสนั บสนุนให้แสดงพฤติกรรมจิตอาสา จากการศึกษาพบว่า นักเรียนนายสิบ
ตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.03 สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตติยา วาจี (2559) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม และรายด้าน พบว่า ปัจจัยทีมีผล
ต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับสูงทุกด้านโดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ปัจจัยการปลูกฝังจาก
โรงเรียน รองลงมา ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดู ปัจจัยด้านจิตสาธารณะ และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม
ตามลาดับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม
ระดับพฤติกรรม จิตสาธารณะอยู่ในระดั บสูง เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมจิต สาธารณะของ
นักเรียนอยู่ในระดับสูงทุกด้านโดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การช่วยเหลือผู้อื่นรองลงมา การเสียสละต่อ
สังคม และการมุ่งมั่น พัฒนาสังคม ตามลาดับ สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์(2550, น.
142-144) ที่พบว่าปัจจัยด้านโรงเรียน/ครูที่จะ ทาให้นักเรียนมีจิตอาสา ได้แก่ ความเป็นแบบอย่างจิตอาสาจาก
ครู และสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง เด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนฯ กับครู ก็มีอิทธิพลต่อการเกิดจิตอาสาของนักเรียน
และจากการหาความสัมพันธ์พบว่า การได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการแสดง
พฤติกรรมจิตอาสา อธิบายได้ว่ า นักเรียนนายสิบตารวจ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสถานศึกษาให้
นักเรียนทาประโยชน์แก่ส่วนรวม ให้คาแนะนาและอบรมสั่งสอน การเอาใจใส่ยกย่องชื่นชมจากอาจารย์ และ
ผู้บังคับบัญชา เนื่องจากสถานศึกษาถือเป็นสถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ และทาหน้าที่ให้การศึกษา อบรมสั่งสอนให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้ มีอุปนิสัยที่ดีงาม และ ยกย่องชมเชยผู้
ที่กระทาความดี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดจิตอาสา
การสนับสนุนจากครอบครัว ผู้ศึกษาได้กาหนดตัวชี้วัดการได้รับการสนับสนุนจาก บุคคลในครอบครัว
ไว้ดังนี้ ความรักความห่วงใย การดูแลเอาใจใส่ และคาแนะนาหรือชมเชยในการแสดงจิตอาสา จากการศึกษา
พบว่า การสนับสนุนจากครอบครัวอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 สอดคล้องกับณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์
(2550,น. 142-144) ที่ พ บว่า ปั จ จั ย ด้ า นครอบครัว ความเป็ น แบบอย่ า งจากพ่ อแม่ มี ความส าคั ญ มากที่ สุ ด
นอกจากนี้หากพ่อแม่ใช้เหตุผลในการอบรมเลี้ยงดู และมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนทาพฤติกรรมจิตอาสาก็
จะส่งผลให้นักเรียนมีจิตอาสา เพิ่มขึ้น และจากการหาความสัมพันธ์พบว่าการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ กับการแสดงพฤติกรรมจิตอาสา อธิบายได้ว่า ความรักความห่วงใย การดูแลเอาใจใส่และคาแนะนา
หรือชมเชยในการแสดงพฤติกรรมจิตอาสาจากครอบครัว ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ครอบครัวมีความใกล้ชิดกับเด็กและ
เยาวชนมาก และเป็นหน่วยสังคมกลุ่มแรกที่ทาหน้าที่เลี้ยงดู ดูแลเอาใจใส่ด้วยความเอื้ออาทร ช่วยเหลือสนับสนุน
ส่งเสริมสิ่งของและให้คาแนะนาหรือกาลังใจ แก่เด็กและเยาวชน จึงช่ วยให้เด็กและเยาวชนรู้สึกปลอดภัย อบอุ่น
และเป็นส่วนหนึ่งของคนใน ครอบครัว ดังนั้นข้อมูลที่เด็กและเยาวชนเชื่อว่าได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเป็น
จุดเริ่มต้นที่ ช่วยให้บุคคลแสดงพฤติกรรมจิตอาสาจากบุคคลทีต่ นมีความใกล้ชิด เพราะเด็กและเยาวชนจะ เรียนรู้
จนสามารถนาไปปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ จึงส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสา
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ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับจิตอาสา พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับจิตอาสา
แสดงว่านักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 มีทัศนคติระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของณั ฐ ณิ ช ากร ศรีบ รีบู รณ์ (2550, น. 142-144) ที่ พ บว่ า ปั จ จั ย ด้ า นนั กเรีย น ในเรื่ องเจตคติ ต่ อจิ ต อาสา
การเรียนรู้เกี่ยวกับจิตอาสา และการรับรู้ ความสามารถของตนเองที่จะทาพฤติกรรมจิตอาสามีอิทธิพลต่อจิต
อาสาของนักเรียน และสานึกภายในของบุคคล ที่สามารถใช้เป็นตัวทานายพฤติกรรมด้าน จิตอาสาของนักเรียน
อธิบายได้ว่า ความคิดในเชิงประเมินคุณค่าของความดีงามต่อตนเองและบุคคลอื่น และมีความเชื่อว่าการทาความ
ดีย่อมได้รับผลดี และเชื่อในความสามารถของตนเองและมีความพร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้อื่นมาก ก็จะ
มีจิ ต อาสาในการช่ วยเหลื อผู้อื่น เสี ย สละต่อสั งคม การมุ่ง มั่ นพั ฒ นาสั ง คมและแสดงพฤติ กรรมที่มี จิ ตส านึ ก
สาธารณะมากเช่นกัน
การมีจิตอาสา ประกอบด้วย การช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละต่อสังคม การมุ่งมั่นพัฒนาสังคม และ
จิตสานึกสาธารณะ โดยนามาอภิปรายได้ดังนี้
การมีจิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 อยู่ในระดับมาก โดยการมี
จิตอาสาของนักเรียนนายสิบตารวจที่มีมากที่สุด คือ ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น รองลงมาด้านจิตสานึกสาธารณะ
ด้านเสียสละต่อสังคม และด้านการตั้งใจพัฒนาสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตติยา วาจี (2559) ผลการวิจัย
พบว่า พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม
ระดับพฤติกรรม จิตสาธารณะอยู่ในระดั บสูง เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมจิต สาธารณะของ
นักเรียนอยู่ในระดับสูงทุกด้านโดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การช่วยเหลือผู้อื่นรองลงมา การเสียสละต่อ
สั ง คม และการมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาสั ง คม เป็ น ต้ น และสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของณั ฐ ณิ ช ากร ศรี บ ริ บู ร ณ์
(2550,น.142-144) จาก องค์ประกอบจิตอาสาของนักเรียนด้านการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ในระดับสูงมาก แสดงว่า
นักเรียนมี การแสดงออกต่อผู้อื่นและคนในสังคมในลักษณะการช่วยเหลือแนะนาสิ่งที่ถูกที่ควรแก่ผู้อื่น การ
ให้บริการและอานวยความสะดวก การมีน้าใจแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน
ข้อเสนอแนะ
ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 ควรจะสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนนายสิบตารวจได้
เห็นคุณค่าของคุณงามความดี โดยมีพื้นฐานทางจิตใจของเด็กในเรื่องของความเชื่อว่าการทาดี ต้องได้ผลดีตอบ
แทน เราจึงควรปลูกฝังเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ให้เกิดความรักและชอบที่จะเรียนรู้ และแสดงพฤติกรรมจิตอาสา
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยพัฒนาตนเองทั้งด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม ผ่านประสบการณ์ต่างๆ เสริมทักษะ
ในการใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมี ความสุข ควบคู่กับการเสริมสร้าง เจตคติที่ดี เห็นคุณค่าและประโยชน์
ในการทาความดี ต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม ไม่เห็นแก่ตัว และเกิดความรู้สึก ผิดชอบชั่วดี โดยดาเนินการ
ตามกระบวนการ ดังนี้
ด้านนโยบาย
1. ควรกาหนดนโยบายที่ชัดเจนต่อการส่งเสริมและพัฒนาจิตสานึกสาธารณะให้แก่นักเรียนนาย
สิบ ตารวจ เพื่อให้การพั ฒ นาครอบคลุ ม ถึง บุคคลที่มี ความสั มพั นธ์ กับประชากรที่ ศึกษาในการเสริม สร้างจิ ต
สาธารณะ ร่วมกัน
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2. ควรมี น โยบายที่มุ่ ง เน้ น ความสาคัญ ต่ อการยกย่ องส่ ง เสริม นักเรีย นนายสิ บต ารวจ รวมทั้ ง
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งงบประมาณในการสนับสนุน
3. ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตอาสาของนักเรียนนายสิบ
ตารวจเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาจิตอาสา และร่วมกันผลักดันให้เกิดเป็น วัฒนธรรมในระดับ
องค์การ และระดับประเทศต่อไป
ด้านแผนงาน
1. ควรวางแผนกิจกรรมที่สร้างจิตสานึกสาธารณะ และจิตอาสาพร้อมทั้งกิจกรรมที่ ส่งเสริมและ
ยกย่องให้กาลังกับผู้ที่ทาความดีอย่างต่อเนื่อง
2. ควรจัดทาแผนงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ การพัฒนา
กิจกรรมด้านจิตอาสา
3. ควรกาหนดเป้าหมายและแผนงานในการแสวงหาเครือข่ายที่ดาเนินการพัฒนา ด้านจิตอาสาให้
สอดคล้องกับกิจกรรมของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
4. มีแผนงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนานักเรียนนายสิบตารวจและผลประโยชน์ที่นักเรียน
นายสิบตารวจได้รับเพื่อเผยแพร่ให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ทราบถึงประโยชน์ในการทา กิจกรรม
ด้านการปฏิบัติ
1. ควรจั ด หลั กสู ต รในการอบรมเจ้ า หน้ า ที่ และผู้ ที่ เกี่ ย วข้องให้ มี ค วามรู้ค วามเข้ า ใจในเรื่อ ง
คุณธรรมจริยธรรม และการปฏิบัติตนให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
2. ควรให้ความรู้หรือสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนนายสิบตารวจ ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของ การทา
ความดี และช่วยให้เกิดการปฏิบัติได้จริง
3. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาของนักเรียนนายสิบตารวจอย่างสม่าเสมอ ปรับรูป แบบกิจกรรมให้
สามารถส่ ง เสรมศั ก ยภาพให้ กั บ เด็ ก และเยาวชนครบทุ ก ด้ า นไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นอารมณ์ สติ ปั ญ ญา และ
ประสบการณ์ทางสังคมโดยเน้นการมีจิตอาสา
4. ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่นักเรียนนายสิบตารวจร่วมกับชุมชนขอรับการ
สนับสนุนโดยพิจารณาจากกิจกรรมที่ทาแล้วต้องเกิดการมีส่วนร่วมและเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อสังคมโดยรวม
5. ควรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือหรอพันธมิตร ร่วมในการทา
กิจกรรมพัฒนาส่งเสรมจิตอาสา
6. ควรสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันต่าง ๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา จิตอาสา และ
ส่งเสริม
7. ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและข้อความยกย่อง ชมเชย หรือ
เผยแพร่บุคคลสาคัญในสังคมเพื่อเป็นแบบอย่างในการทาความดี
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