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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาระดับจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 5	 2)	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาค									

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 5	 และ	 3)	 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบัน								

การอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	โดยการวิจัยแบ่งออกเป็น	5	ขั้นตอน	คือ	ตอนที่	1	ศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ตอนที่	 2	 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษา						

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 5	 กับกลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ	

(ปวช.)	ปีที่	3	สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	จ�านวน	350	คน	ตอนที่	3	ร่างแนวทาง

การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 5																	

ตอนที่	 4	 ประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบัน																	

การอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 5	 โดยจัดประชุมกลุ่มสนทนากับผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 7	 คน													

และ	 ตอนที่	 5	 ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสา																		

ของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	กับผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาและครู

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	
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	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 จิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 5																												

มรีะดบัจติอาสาอยูใ่นระดบัมาก	2)	ปัจจยัทีส่่งผลจติอาสาของนกัเรยีนสถาบนัการอาชวีศกึษาในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ	 5	 ภาพรวมอยู่ในระดับในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	 ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก								

โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามล�าดับดังนี้	 ปัจจัยด้านนักเรียน	 ปัจจัยด้านครอบครัว	 ปัจจัย																			

ด้านสื่อมวลชน	 ปัจจัยด้านสังคม/ชุมชน	 ปัจจัยด้านโรงเรียน/ครู	 และปัจจัยด้านเพื่อน	 ตามล�าดับ	 3)	 ปัจจัย													

3	ด้าน	จาก	6	ด้าน	ที่ส่งผลทางตรงต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาได้ร้อยละ	75.00	อย่างมี							

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านนักเรียน	 ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านโรงเรียน/คร	ู												

4)	แนวทางการพัฒนาปัจจัยทั้ง	3	ด้าน	คือ	ปัจจัยด้านนักเรียน	ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านโรงเรียน/ครู	

ประกอบด้วย	 วัตถุประสงค์	 วิธีการ/แนวทางการพัฒนา	 และการประเมินผล	 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ											

มากทีส่ดุ	จากการประเมนิของผูท้รงคุณวฒุ	ิและมคีวามเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก	ตามการประเมนิของผูบ้รหิาร

สถาบันการอาชีวศึกษาและครูท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาค												

ตะวันออกเฉียงเหนือ	5	

ค�าส�าคัญ :	แนวทาง,	จิตอาสา	

ABSTRACT 
	 The		purposes	of		the		research		were		1)		to		study		the		level	of	service	mind	of										

students,	 2)	 to	 study	 	 the	 	 factors	 affecting	 service	mind	of	 students,	 and	3)	 to	 study	of													

development	guideline	of	factors	affecting	of	service	mind	of	students	in	vocational	colleges	

in	the	northeastern	5.	The	study	included	5	steps.

	 The	Research	findings	were	as	follows	 :	1)	The	level	of	service	mind	of	students	 in	

vocational	colleges	in	the	northeastern	5	was	at	a	high	level,	2)	The	level	of	factors	affecting	

of	 service	mind	of	 students	 in	vocational	 colleges	 in	 the	northeastern	5	was	at	 the	high.								

Considering	 into	each	factor,	six	were	at	the	high	level.	factor	of	student,	factor	of	family,	

factor	of	mass	media,	factor	of	social/community,	factor	of	school/teacher	and	factor	of	friend	

respectively,	3)	that	were	affecting	of	service	mind	of	students	in	vocational	colleges	as	75.00	

percentage	statistically	significant	at	.01	Those	factors	were	factor	of	student,	factor	of	family	

and	factor	of	school/teacher,	and	4)	Objectives,	methods	and	evaluation	were	appropriate	

guidelines	 for	developing	the	three	 factor-factor	of	student,	 factor	of	 family	and	factor	of	

school/teacher,	that	were	affecting	of	service	mind	of	students	in	vocational	colleges	in	the	

northeastern	5.	The	level	of	appropriateness	was	at	the	highest,	assessed	by	the	expert,	and	

the	 level	 of	 feasibility	 was	 at	 the	 high,	 assessed	 by	 the	 directors	 and	 teachers	 of	 the																						

vocational	colleges	in	the	northeastern	5.	

Keywords :	Guideline,	Service	mind	
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บทน�า 
	 การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยในปัจจุบัน	ได้จัดการเรียนการสอนใน	2	ประเภทวิชาหลักคือ	การจัดการ

ศึกษาสายสามัญ	 และการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษา	 ซ่ึงการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษา	 มีสถานศึกษา													

ทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชนด�าเนินการจัดการเรียนการสอน	 กรมอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหน่ึงที่รับผิดชอบ							

การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา	และหลักสูตรระยะสั้น	การพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต	ิฉบบัที	่11	ได้เตรยีมคนไทยให้มกีารเรยีนรูต้ลอดชีวติ	มุง่พฒันาคนไทยให้มศีกัยภาพในการคดิวิเคราะห์	

สังเคราะห์	 มีความคิดสร้างสรรค์	 ใฝ่เรียนรู้	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ค่านิยมที่ดีงามรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง									

และผู้อื่น	 (อาคม	 เติมพิทยาไพสิฐ,	 2557,	 น.	 47)	 ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงาน										

ที่มีภารกิจหลักในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ								

อาชีวศึกษาแห่งชาติ	 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา	 แต่ละระดับ	 เพื่อให้คุณภาพของผู้ส�าเร็จการศึกษา												

ทุกระดับคุณวุฒิประเภทวิชาและสาขาวิชา	ครอบคลุมอย่างน้อย	3	ด้าน	คือ	1)	ด้านคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์	

ได้แก่	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 จรรยาบรรณวิชาชีพ	 พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา	 2)	 ด้าน										

สมรรถนะหลัก	 และสมรรถนะท่ัวไป	 ได้แก่	 ความรู ้และทักษะการส่ือสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ																						

การพัฒนาการเรียนรู ้และการปฏิบัติงาน	 การท�างานร่วมกับผู ้อื่นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร	์																			

การประยกุต์ใช้ตวัเลข	การจดัการและการพฒันางาน	และ	3)	ด้านสมรรถนะวชิาชพี	ได้แก่	ความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง	รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ	

	 หลกัสตูรการอาชวีศกึษาทกุระดบั	เป็นหลกัสตูรท่ีมุง่เน้นการพฒันาผู้เรยีนให้มสีมรรถนะและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ดังกล่าว	 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาก�าหนด											

โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน	การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้	ความเข้าใจ	

ทักษะ	 ประสบการณ์	 รวมทั้งมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ	 ส�านักงาน															

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

จึงได้ร่วมพิจารณาปรับปรุงรายการคุณธรรม	จริยธรรม	ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์	พร้อมพฤติกรรม

บ่งชี้	 เพื่อให้สถานศึกษาและผู้สอนน�าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม																			

การเรียนรู้ของรายวิชา	 รวมท้ังกิจกรรมอื่น	 ๆ	 และสามารถวัดผลประเมินผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น	 คุณธรรม	

จริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผู ้ส�าเร็จการศึกษา	 ตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา																					

แต่ละระดับ	10	ประการดังนี้	1)	ความรับผิดชอบ	2)	ขยัน	3)	ประหยัด	4)	ซื่อสัตย์สุจริต	5)	จิตอาสา	6)	สามัคคี	

7)	 มีวินัย	 8)	 สะอาด	9)	 สุภาพ	และ	10)	 ละเว้นอบายมุข	 (ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,	 2557,											

น.	 1-9)	 และแนวทางการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา	 ตามค่านิยมหลักของคนไทย	 12	 ประการ													

คือ	1)	ความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	2)	ความซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน	3)	กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง	

ครูบาอาจารย์	4)	ใฝ่หาความรู้	หมั่นศึกษาเล่าเรียน	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	5)	รักษาวัฒนธรรม	ประเพณีไทย

อนังดงาม	6)	มศีลีธรรม	รกัษาความสตัย์	หวงัดีต่อผูอ้ืน่เผือ่แผ่และแบ่งปัน	7)	เข้าใจ	เรยีนรูก้ารเป็นประชาธปิไตย	

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง	 8)	 มีระเบียบ	 วินัย	 เคารพกฎหมาย	 ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่																

9)	 มีสติ	 รู้ตัว	 รู้คิด	 รู้ท�า	 รู้ปฏิบัติ	 ตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 10)	 รู้จักตนอยู่โดยใช้						

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่9	รูจ้กัอดออม									

ไว้ใช้เมื่อยามจ�าเป็น	มีไว้พอกินพอใช้	ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�าหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม
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เพือ่มภูีมคิุม้กนัทีด่	ี11)	มคีวามเขม็แข็งทัง้ร่างกาย	และจติใจ	ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�า่หรอืกเิลสมคีวามละอาย

เกรงกลัวต่อบาป	 ตามหลักของศาสนา	 และ	 12)	 ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า															

ผลประโยชน์ของตนเอง	 (ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,	 2558,	 น.	 11-19)	 	 อีกทั้งการจัด																							

การอาชีวศึกษาในปัจจุบันมีการก�าหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพเอาไว้อย่างชัดเจน	โดยมีเจตนารมณ์

ที่ส�าคัญคือให้ผู้เรียนด้านอาชีวศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา	 คือมีความรู้	 ความสามารถ											

ทักษะ	และคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน	

	 จากความส�าคญัและปัญหาทีน่�าเสนอมาจะเหน็ได้ว่าจติอาสาของนกัเรยีนมคีวามส�าคญั	อย่างยิง่ทีส่ถาบนั

การอาชวีศึกษาต้องพฒันา	เนือ่งจากการพฒันานกัเรยีนให้มจีติอาสาจะท�าให้นกัเรยีนมจีติใจทีเ่หน็แก่ประโยชน์	

เสียละ	 และส�านึกถึงการท�าประโยชน์แก่ส่วนรวมและจะน�ามาสู ่ความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพัฒนา																					

ทนัอารยประเทศ	(นงคราญ	ประทมุตร,ี	2555,	น.	6)	ซ่ึงสอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลได้ประกาศ	“จติอาสา”	

เป็นวาระแห่งชาติตามมติรัฐมนตรีวันที่	30	มกราคม	2550	ให้ความส�าคัญเรื่องการให้และการอาสาช่วยเหลือ

สังคมสอดรับกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2555-2559	 โดยเห็นว่าจะเป็นหนทางแก้ปัญหา							

ของประเทศ	 (ศุภฑิต	 สนธินุช,	 2550)	 การสร้างจิตอาสาจึงเป็นแนวทางหรือหนทางหน่ึงที่ท�าให้บุคคลก่อเกิด							

ใจทีม่จีติอาสา	มองเหน็ประโยชน์ส่วนร่วม	และความรบัผดิชอบต่อสงัคมมากขึน้	ทัง้ยงัเป็นการพฒันาและขดัเกลา

ให้บุคคลเกิดประสบการณ์การเรียนรู้	 การเปลี่ยนแปลงตนเองถือเป็นการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตในเชิงบวก																	

ที่น�าไปสู่การเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ	 เป็นทุนมนุษย์ท่ีสมบูรณ์	 เมื่อเป็นเช่นนี้สังคมย่อมด�ารงอยู่ด้วยความยั่งยืน	

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันอาชีวศึกษา																

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อให้นักเรียนสถานบันอาชีวศึกษาเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนของชาติทุกคน										

ส่วนการพฒันาจติอาสาของนกัเรยีนนัน้ทกุภาคส่วนต้องร่วมมอืและร่วมพลัง	เพือ่พฒันานกัเรยีนให้เป็นรากฐาน													

ความประพฤติและความเป็นคนดีของบุคคลในชาติเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ	 เพราะเด็กวันนี้คือผู ้ใหญ	่																	

ในวันข้างหน้า	 ทุกฝ่ายจึงควรร่วมมือกันนับตั้งแต่บิดา	 มารดา	 ผู้ปกครอง	 ครู	 อาจารย์	 แม้แต่สื่อสารมวลชน											

ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน	 การปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดท�าแต่ฝ่ายเดียวย่อมจะไม่ได้ผลสมบูรณ์																		

(ผกา	 	สัตยธรรม,	2557,	น.	7)	 โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษากับนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก																		

เฉียงเหนือ	5	

	 3.	 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษา																		

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	
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ประโยชน์ของการวิจัย 
	 ผลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ท�าให้ทราบระดับจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาค										

ตะวันออกเฉียงเหนือ	5	ซึ่งจะเป็นประโยชน์คือ		

	 1.	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดทิศทางนโยบาย													

และมาตรการต่าง	ๆ	เพื่อประสิทธิผลในการบริหารให้มีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง	

	 2.	 ผู ้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 5	 สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้																		

ในการพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาไปท�าหลักสูตรฝึกอบรม	 กิจกรรมพัฒนานักเรียน											

สร้างความเข้าใจเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในสถาบันอาชีวศึกษานั้น	ๆ	

	 3.	 ผู ้บริหารสถาบันอาชีวศึกษามีแนวทางบริหารที่ชัดเจนสามารถน�าผลไปเป็นแนวทางแก้ไข																		

และวางแผนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาในสถาบัน	 เพ่ือให้การมีจิตอาสาของนักเรียนมีความเข้มแข็ง	 และทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงเสมอ

วิธีด�าเนินการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบัน

การอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

	 ผู้วิจัยด�าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัย	 โดยสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและศึกษา

แนวทางที่เกี่ยวข้องปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก																								

เฉียงเหนือ	5	เลือกใช้ตัวแปรที่มีนักการศึกษา	และนักวิจัย	น�ามาใช้ในการก�าหนดปัจจัย	ซึ่งได้ตั้งชื่อตัวแปรใหม่

ให้มีความสอดคล้องกับจิตอาสา	จึงสามารถสรุปตัวแปรในแต่ละปัจจัยได้ทั้งหมด	6	ด้าน	ได้แก่	1)	ปัจจัยด้าน							

ผู้เรียน	ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้	3	ตัว	คือ	ผลการเรียนเฉลี่ย	 เจตคติต่อจิตอาสา	การรับรู้ความสามารถ		

ของตนเอง	 2)	ปัจจัยด้านครอบครัว	ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้	 3	 ตัว	 คือ	 ความเป็นแบบอย่างจากพ่อแม่		

การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน	 การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล	 3)	 ปัจจัยด้านโรงเรียน/ครู	 ประกอบด้วย

ตวัแปรสงัเกตได้	3	ตวั	คอื	การประพฤติเป็นแบบอย่างของครู	การสัง่สอนการปลกูฝังจากคร	ูสมัพนัธภาพระหว่าง

นักเรียนกับครู	 4)	 ปัจจัยด้านเพื่อน	 ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้	 2	 ตัว	 คือ	 ความเป็นแบบอย่างจากเพื่อน	

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน	 5)	 ปัจจัยด้านสังคม/ชุมชน	 ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้	 1	 ตัว	 คือ									

ความเป็นแบบอย่างจากบุคคลส�าคัญ	และ	6)	ปัจจัยด้านสื่อมวลชน	ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้	 1	ตัว	คือ							

การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์	 ส่วนตัวแปรตามผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวชี้วัดจิตอาสา																	

ตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา	 นักการศึกษา	 อาสาสมัครและนักสังคมสงเคราะห์	 ที่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ

และองค์ประกอบของการมีจติอาสา	จงึสามารถสรปุองค์ประกอบของจติอาสาของนกัศกึษาสถาบนัอาชวีศกึษา

ได้	3	องค์ประกอบ	ได้แก่	ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น	ด้านการเสียสละต่อสังคม	และด้านการมุ่งมั่นพัฒนา

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาค              

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 สถาบัน

การอาชวีศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	5	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	กระทรวงศกึษาธกิาร	

ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	9	สถานศึกษา	จ�านวน	4,886	คน		(ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,	2558)
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	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	คือ	นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	ปีที่	3	สังกัด

สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	5	เลอืกสุม่กลุม่ตวัอย่างสถานศกึษาแบบแบ่งขัน้ภมู	ิ(Stratified	

random	 sampling)	 ได้จ�านวนสถานศึกษาการอาชีวศึกษา	 จ�านวน	 9	 สถานศึกษา	 สุ่มนักเรียนสถาบัน																	

การอาชวีศึกษาโดยใช้การสุม่เชิงระบบ	(Systematic	random	sampling)	โดยน�าจ�านวนกลุ่มประชากรทัง้หมด

หารด้วย	จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	(N/n)	ได้จ�านวน	350	คน	

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	เป็นแบบสอบถาม	มีดังนี้

	 1.	 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสา	 เพ่ือสอบถามนักเรียน	 วัดตัวแปรต้นมีปัจจัย									

ทั้งหมด	 6	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านนักเรียน	 ด้านครอบครัว	 ด้านโรงเรียน/ครู	 ด้านเพื่อน	 ด้านสังคม/ชุมชน	 และ																

ด้านสื่อมวลชน	

	 2.	 แบบสอบถามพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษา	 วัดพฤติกรรมจิตอาสา									

ทั้งหมด	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น	ด้านการเสียสละต่อสังคม	และด้านการมุ่งมั่นพัฒนา	มีลักษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	

	 	 ผู ้วิจัยด�าเนินการตรวจสอบความเท่ียงของเนื้อหา	 (Content	 validity)	 ด้วยการหาค่าดัชนี																

ความสอดคล้อง	(Item	objective	congruence	:	IOC)	แล้วน�ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะให้มีความถูกต้อง	

เหมาะสมก่อนน�าไปทดลองใช้	 ทั้งนี้สามารถพิจารณาข้อค�าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง	 ตั้งแต่	 0.5	 ขึ้นไป								

โดยใช้เกณฑ์ของ	ศิริชัย	กาญจนาวาสี	(2544)	ได้ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	0.60-1.00	ผู้วิจัยปรับข้อค�าถาม

หรือภาษาให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญก่อนการจัดพิมพ์เพื่อน�าแบบสอบถามไปทดลองใช	้								

(Try	out)	กบันกัเรยีนสถาบนัการอาชวีศกึษาทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่างในการวจิยั	จ�านวน	30	คน	แล้วน�ามาวเิคราะห์

หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(Item	total	correlation)	โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน	

(Pearson)	ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของข้อที่เหลือ	ซึ่งข้อค�าถามที่มีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ในเกณฑ์

ที่มีคุณภาพจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ	0.20	(ศิริชัย	กาญจนวาสี,	2544,	น.	112)	และหาค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามโดยน�าแบบสอบถามท่ีเข้าเกณฑ์ไปหาค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (Cronbach,						

s	alpha	coefficient)	ตามวิธีของ	Cronbach	(1990)	ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับที่	1	เท่ากับ	

0.97	แบบสอบถามฉบับที่	2	เท่ากับ	0.94	

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดซึ่งผู ้วิจัยศึกษาอยู่	 และจัดส่ง

แบบสอบถามถึงนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	350	คน	ในสถาบันการอาชีวศึกษาที่อยู่ในภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื	5	เพ่ือขอความอนเุคราะห์ด�าเนนิการและเกบ็รวบรวมข้อมูลพร้อมส่งกลับคืนทางไปรษณย์ีลงทะเบียน	

เก็บได้คืน	จ�านวน	334	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	95				

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษา									

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยการค�านวณค่าเฉลี่ย	(X)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

	 2.	 การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อจติอาสาของนกัเรยีนสถาบันการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

โดยการค�านวณค่าสหสัมพันธ์พหุคุณ	 (Multiple	 correlation)	 และการวิเคราะห์อิทธิผลหรือการวิเคราะห์								

เส้นทาง	(Path	analysis)
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	 3.	 สรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 5							

ที่ต้องจัดท�าแนวทางพัฒนา	

 ตอนที่ 3  ศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

	 ขั้นตอนนี้เป็นการน�าปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก						

เฉียงเหนือ	 5	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ไปจัดท�าแนวทางในการพัฒนา	 และตรวจสอบความ												

เหมาะสม	ดังนี้

	 1.	 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและก�าหนดเนื้อหาสาระที่ต้องการพัฒนา	ประกอบด้วย	 1)	 สาระส�าคัญ							

2)	วัตถุประสงค์	3)	วิธีการ	และ	4)	ผลลัพธ์		

	 2.	 น�าแนวคิดทฤษฎี	 ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์	 (Interview)	 ที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้							

และประสบการณ์ด้านการบริหารอาชีวศึกษาและด้านการพัฒนาจิตอาสาของนักเรียนสถาบันอาชีวศึกษา													

มาจัดท�าโครงร่างแนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาค										

ตะวันออกเฉียงเหนือ	5	และเสนอต่อคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอข้อคิดเห็นและปรับปรุงร่างแนวทาง

 ตอนท่ี 4 ประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

	 1.	 ผู้วิจัยด�าเนินการจัดประชุมกลุ่มสนทนา	 (Focus	 group)	 โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบริหาร

การศึกษา	 ด้านการบริหารอาชีวศึกษา	 และด้านการพัฒนานักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษา	 จ�านวน	 7	 คน												

เพื่อวิพากษ์	 วิจารณ์	 ให้ความคิดเห็น	 แก้ไขปรับปรุงแนวและข้อเสนอแนะการปรับแนวทางการพัฒนาปัจจัย										

ที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	

	 2.	 ผู้วิจัยน�าแนวทางการพัฒนาท่ีได้จากข้อ	 3	 มาสร้างเป็นแบบประเมินความเหมาะสม	 มีลักษณะ									

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ตามหลัก	 Likert	 Scale	 จ�านวน	 2	 ชุด	 โดยใช้เกณฑ์การแปล																

ความหมายของ	พิสณุ	ฟองศรี	(2552)

	 	 การประเมินความเหมาะสมของแนวทางจะใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย	 โดยก�าหนด

ระดับความเหมาะสมตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป	หรือ	3.50	ขึ้นไป	 	 	

 ตอนท่ี 5 ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของแนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตอาสา

ของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

	 1.	 น�าแนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาค														

ตะวันออกเฉียงเหนือ	5	ที่ได้มีปรับปรุงและผ่านการประเมินแล้วเสนอคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	ตรวจสอบ

ความเป็นไปได้ในการปฏิบัตจิรงิ	โดยการสอบถามผูบ้รหิารสถาบนัการชีวศกึษา	จ�านวน	15	คน	และครทูีเ่กีย่วข้อง

กับการพัฒนาจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษา	แห่งละ	5	คน	รวม	45	คน	รวมผู้ให้ข้อมูล	54	คน

	 2.	 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยต้นสังกัดที่ผู้วิจัยศึกษาอยู่ท�าหนังสือเก็บข้อมูลผู้บริหาร		

สถาบันการอาชีวศึกษา	 และครูท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษา																

พร้อมประสานงานทางโทรศัพท์	เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	รวมถึงการรับแบบสอบถามกลับทาง

ไปรษณีย์	
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	 3.	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉล่ีย	 (X)	 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 เพื่อหาค่า

ระดับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงของแนวทางการพัฒนาจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษา												

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 5	 ก�าหนดระดับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป	 หรือ	 3.50												

ขึ้นไป	

	 4.	 สรุปผลการประเมินแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 5	 ที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อใช้เป็นแนวทางทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลจิตอาสา																			

ของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	ในโอกาสต่อไป

ผลการวิจัย  
	 1.	 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	

จ�านวน	6	ด้าน	พบว่า	โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(X	=	3.99)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ปัจจัย

ด้านนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	(X	=	4.21)	รองลงมาคือ	ปัจจัยด้านครอบครัว	(X	=	4.13)	ปัจจัยด้านสื่อมวลชน	

(X	=	4.01)	ปัจจัยด้านสังคม/ชุมชน	(X	=	3.92)	และปัจจัยด้านเพื่อน	(X	=	3.83)	ตามล�าดับ	

	 2.	 ระดับจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 5	 จ�านวน	 3	 ด้าน	

พบว่า	โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(X	=	4.14)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านการช่วยเหลือ							

ผู้อื่นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	(X	=	4.40)	รองลงมาคือ	ด้านการเสียสละต่อสังคม	(X	=		4.10)	และด้านการมุ่งมั่นพัฒนา	

(X	=	3.94)	ตามล�าดับ	

	 3.	 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก													

เฉียงเหนือ	5	พบว่า	

	 	 3.1	 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้หรือองค์ประกอบภายในตัวของตัวแปรแฝงของปัจจัย

ที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์

กันทางบวกกับองค์ประกอบ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง	

(.30	<	r	<	.70)	ถึงระดับสูง	(r	>	.70)	ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง	0.54		ถึง	0.92

	 	 3.2	 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 5	 ด้วยวิธีวิเคราะห์เส้นทางแบบ	 พี	 เอ	 แอล	 (Path	 analysis	 with	 LISREL	 :	 PAL)	 แสดงได	้																			

ดังภาพที่	1
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ภาพที่ 1		 แบบจ�าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบัน

	 	 การอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5

	 จากภาพที่	1	Chi-Square	=	23.42,	df	=	24,	P-Value	=	0.72514,	RMSEA	=	0.000	ค่าเหล่านี้						

แสดงว่ารปูแบบมคีวามเหมาะสม	ซึง่พบว่า	เส้นทางมนียัส�าคญัทางสถติจิ�านวน	12	เส้น	ได้แก่	เส้นทางจากปัจจยั

ด้านโรงเรยีน/ครู	(SCH)	ไปยงัปัจจัยด้านด้านเพือ่น	(FIR)	ปัจจยัด้านโรงเรียน/คร	ู(SCH)	ไปยงัปัจจัยด้านนกัเรียน	

(STU)	ปัจจัยด้านโรงเรียน/ครู	 (SCH)	 ไปยังจิตอาสาของนักเรียน	 (MIND)	ปัจจัยด้านเพื่อน	 (FIR)	 ไปยังปัจจัย	

ด้านนักเรียน	(STU)	ปัจจัยด้านครอบครัว	(FLM)	ไปยังปัจจัยด้านนักเรียน	(STU)	ปัจจัยด้านครอบครัว	(FLM)	

ไปยงัจติอาสาของนกัเรียน	(MIND)	ปัจจัยด้านสือ่มวลชน	(MED)	ไปยงัปัจจยัด้านเพือ่น	(FIR)	ปัจจัยด้านสือ่มวลชน	

(MED)	 ไปยังปัจจัยด้านนักเรียน	 (STU)	 ปัจจัยด้านสื่อมวลชน	 (MED)	 ไปยังปัจจัยด้านสังคม/ชุมชน	 (SOC)										

ปัจจัยด้านสังคม/ชุมชน	 (SOC)	 ไปยังปัจจัยด้านนักเรียน	 (STU)	 ปัจจัยด้านสังคม/ชุมชน	 (SOC)	 ไปยังปัจจัย							

ด้านครอบครัว	 (FLM)	 และปัจจัยด้านนักเรียน	 (STU)	 ไปยังจิตอาสาของนักเรียน	 (MIND)	 โดยพิจารณาจาก	

ข้อมูลเชิงประจักษ์	พบว่า		แบบจ�าลองสอดคล้องกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์	ดังตารางที่	1

FRI 1 FRI 2

FRI SCH

SCH 1

SCH 2

SCH 3
STU 2

STU

STU 1
STU 3

MED

MED 1

SOC

SOC 1

FLM

FLM 3

FLM 2

FLM 1

MIND

MIND 3

MIND 2

MIND 1

0.52**0.50**

0.56**

0.42**

0.66**
0.35**

0.48**

0.63**

0.44**

0.32**

0.40**

0.38**

0.55**
0.59**

0.57**

0.60**

0.63**
0.61**

0.66**

0.60**

0.60**
0.62**

0.77**

0.75**

0.73**

0.72**

0.70**

0.74**
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	 จากตารางที่	1	พบว่า	ค่าไคสแคว์	(X2)	มีค่าเท่ากับ	23.42	ซึ่งไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p=.72)	ประกอบ

กับค่าดัชนีวัดความกลมกลืน	(GFI)	มีค่าเท่ากับ	.98	และดัชนีวัดความกลมกลืนปรับแก้		(AGFI)	มีค่าเท่ากับ	.90	

ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 (≥	 .90)	 ตลอดจนดัชนีวัดความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์	 (RMSEA)										

มีค่าเท่ากับ	.00	ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	(<	.05)	ดังนั้น	จึงสรุปได้ว่าแบบจ�าลองมีความสอดคล้องและกลมกลืน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ตารางที่ 1	ผลการตรวจสอบความสอดคล้องแบบจ�าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพล	

	 	 ต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5

 ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ

ค่าไค-สแควร์	(X2)	 	 P	.05	 X2=	23.42,	df	24,	p=.72

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	(GFI)	 .90	 .98

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้	(AGFI)	 .90	 .90

ดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์		(RMSEA)	 <	.05	 .00

ตารางที่ 2	ค่าสัมประสิทธิ์ของขนาดอิทธิพลทางตรง	ขนาดทางอ้อม	และขนาดของอิทธิพลรวมของปัจจัย	

	 	 ที่มีอิทธิพลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	

	 จากตารางที	่2	พบว่า	อทิธพิลทางตรง	อทิธพิลทางอ้อม	และอทิธพิลรวมของจติอาสาของนกัเรยีนสถาบนั

การอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 5	 ซ่ึงเรียงตามล�าดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย										

ดงันี	้1)	อทิธพิลทางตรงคอื	ปัจจัยด้านนกัเรยีน	ปัจจัยด้านครอบครัว	และปัจจยัด้านโรงเรยีน/คร	ูมค่ีาสมัประสทิธิ์

อิทธิพลเท่ากับ	 0.66,	 0.63	 และ	 0.62	 ตามล�าดับ	 2)	 อิทธิพลทางอ้อมคือ	 ปัจจัยด้านครอบครัว	 ปัจจัย																					

ด้านสื่อมวลชน	ปัจจัยด้านโรงเรียน/ครู	ปัจจัยด้านสังคม/ชุมชน	และปัจจัยด้านเพื่อน	มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล

เท่ากับ	0.26,	0.24,	0.23,	0.21	และ	0.20	ตามล�าดับ	และ	3)	อิทธิพลรวม	คือ	ปัจจัยด้านครอบครัว	ปัจจัย		

ด้านโรงเรียน/ครู	 ปัจจัยด้านนักเรียน	 ปัจจัยด้านสื่อมวลชน	 ปัจจัยด้านสังคม/ชุมชน	 และปัจจัยด้านเพื่อน															

มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	0.89,	0.85,	0.66,	0.24	และ	0.21	ตามล�าดับ		

 ตัวแปรเหตุ  จิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษา (MIND)

  อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) อิทธิพลรวม (TE)

ปัจจัยด้านโรงเรียน/ครู	 0.62	 0.23	 0.85

ปัจจัยด้านเพื่อน		 -	 0.20	 0.20

ปัจจัยด้านสังคม/ชุมชน		 -	 0.21	 0.21

ปัจจัยด้านครอบครัว		 0.63	 0.26	 0.89

ปัจจัยด้านนักเรียน		 0.66	 -	 0.66

ปัจจัยด้านสื่อมวลชน	 -	 0.24	 0.24
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	 4.	 แนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 5	 พบว่า	 ตัวแปร	 ทั้ง	 3	 ตัวร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของจิตอาสาของนักเรียนสถาบัน																					

การอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 5	 ได้ร้อยละ	 75	 (R2	 =	 .75)	 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01															

ผู้วิจัยจึงได้ด�าเนินการน�าปัจจัยที่ส�าคัญดังกล่าวมาสร้างแนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านนักเรียน	 ปัจจัยด้าน

ครอบครัว	 และปัจจัยด้านโรงเรียน/ครู	 ประกอบด้วย	 สาระการพัฒนา	 วัตถุประสงค์	 แนวทางการพัฒนา														

และวิธีการประเมินผล	

	 5.	 การประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบัน

การอาชวีศกึษาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	5	พบว่า	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	(X	=	4.55)	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน	 พบว่า	 มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	 จ�านวน	 2	 ปัจจัย	 คือ	 ปัจจัยด้านนักเรียน																

(X	=	4.63)	และปัจจัยด้านโรงเรียน/ครู	(X	=	4.55)	รองลงมาคือ	ปัจจัยด้านครอบครัว	(X	=	4.47)	ตามล�าดับ	

	 6.	 การประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบัน

การอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	พบว่า	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(X	=	4.37)	เมื่อพิจารณา

รายด้าน	พบว่า	ด้านที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด	คือ	ปัจจัยด้านครอบครัว	(X	=	4.42)	รองลงมาคือ	ปัจจัยปัจจัย

ด้านโรงเรียน/ครู	(X	=	4.39)	และปัจจัยด้านนักเรียน	(X	=	4.32)	ตามล�าดับ		

 

อภิปรายผล 
	 1.	 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	

โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้เป็นเพราะตัวนักเรียนมีการปฏิบัติตนและใช้เวลาว่างเพื่อเป็นประโยชน์

แก่โรงเรียน	 สังคม/ชุมชน	 และครอบครัวครัวของนักเรียนมีการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูก	 มีการอบรมเล้ียงดู

แบบสนับสนุน	และเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล	สอดคล้องกับ	ประยงค์	แก่นลา	(2553)	ได้กล่าวว่า	การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของนกัเรยีนทีด่คีรอบครวั	สงัคม	จะเป็นสือ่กลางทีท่�าให้นกัเรยีนมคีวามเข้มแขง็	มคุีณลักษณะท่ีพงึประสงค์	

มีความรักและเกิดความสามัคคีกัน	 มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่นสนใจและเอาใจใส่ต่อการ

พัฒนาตนเองอย่างแท้จริง

	 2.	 ระดับจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 5	 มีผลค่าเฉลี่ย											

อยูใ่นระดับมาก	ตวัแปรสงัเกตได้องค์ประกอบปัจจยัทีส่่งผลจติอาสาของนกัเรยีนสถาบนัการอาชวีศกึษาในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	5	อธบิายได้ว่า	นกัเรยีนมกีารใช้เวลาว่างโดยการบ�าเพญ็ประโยชน์ต่อโรงเรยีน	และสงัคม/

ชุมชน	 ทั้งนี้เนื่องจากในโรงเรียน	 ครูมีการจัดกิจกรรม	 หรือส่งเสริมนักเรียนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ

โรงเรียน	 สังคม/ชุมชน	 สอดคล้องกับ	 กรมวิชาการ	 (2542)	 ที่ได้ก�าหนดคุณลักษณะพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการ										

อยู่รวมกันในสังคมของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาว่าต้องมีการเสียสละต่อสังคม												

โดยการรู้จักเสียสละเวลา	 มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	 นอกจากนี้ควรมีการช่วยเหลือกิจกรรม						

ต่าง	ๆ	ของสังคมด้วยความเต็มใจ	

	 3.	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	มีดังนี้	

	 	 3.1	 ปัจจัยด้านนักเรียน	 วัดจากตัวแปรสังเกตได้คือ	 เจตคติต่อจิตอาสา	 ผลการเรียนเฉลี่ย																		

และการรับรู ้ความสามารถของตนเอง	 สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ	 Bandura	 (1989)																						

ที่กล่าวว่า	 การที่บุคคลสามารถที่จะเรียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ						
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ความสามารถทางสตปัิญญาของผูส้งัเกต	นัน้คอื	ผูท้ีม่รีะดบัสตปัิญญาสงูจะสามารถเลยีนแบบหรอืเกดิพฤตกิรรม

ตามตัวแบบได้มาก	งานวิจัยของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	(2541)	ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และ	อนุศักดิ์	จินดา	(2548)	ที่ศึกษา

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย							

พบว่า	 ผลการเรียนเฉลี่ยมีอิทธิผลทางบวกต่อลักษณะความเป็นพลเมือง	 และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม											

เชิงจริยธรรม	 แสดงว่า	 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงหรือความสามารถทางสติปัญญาสูงจะสามารถจดจ�า

พฤติกรรมที่ดีจากตัวแบบ	และเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ได้สูง	นอกจากนี้	Bandura	(1989)	ได้กล่าวไว้ว่า	ปัจจัย

ทางความคิด	 ความรู้สึก	 หรือเจตคติก็เป็นตัวก�าหนดลักษณะและทิศทางของพฤติกรรมขึ้นอยู่กับว่าบุคคล													

จะมีเจตคติทางบวกหรือทางลบ	 สอดคล้องกับ	 สุกานดา	 น่ิมทองค�า	 (2535)	 ที่ศึกษาตัวแปรเชิงจิตสังคมและ							

ชีวพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมท่ีเอื้อตอสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร	

พบว่า	 เจตคติที่ดีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม	 มีความสัมพันธ์ทางบากที่เอื้อต่อสังคมของนักเรียน	 และการรับรู้											

ความสามารถต่อตนเองของแต่ละบุคคลก็มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรม

	 	 3.2	 ปัจจยัด้านครอบครวั	ซึง่วดัจากตัวแปรสงัเกตได้คอื	ความเป็นแบบอย่างจากพ่อแม่	การอบรม

เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน	และการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล	ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวเป็นหน่วยสังคมกลุ่มแรก

ที่ท�าหน้าท่ีในการอบรมสั่งสอน	 ปลูกฝัง	 และกล่อมเกลาพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพให้เป็นไปตามบทบาท														

และความคาดหวังของสังคม	 ความรัก	 ความอบอุ่นความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่	 ลูก	 จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ให	้		

บุคคลเกิดจิตส�านึกต่อสังคมส่วนรวม	 รวมถึงพฤติกรรมของคนในครอบครัว	 (กรมวิชาการ,	 2539;	 ส่ือพลัง,								

2542;	 ไพบูลย์	 วัฒนธรรมศิริ	 และ	 สุพจน์	 ทรายแก้ว,	 2546)	 สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม																			

ของ	 Bandura	 (1989)	 ที่มีความเชื่อว่า	 การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเราเกิดขึ้นจากตัวแบบ	 ซ่ึงตัวแบบที่เป็น						

บุคคลจริง	 (Live	model)	 จะมีผลต่อการเรียนรู้และเกิดพฤติกรรมของบุคคล	 เน่ืองจากมีโอกาสสังเกต																	

และปฏิสัมพันธ์โดยตรง	 พ่อแม่คือตัวแบบท่ีมีความใกล้ชัดกับนักเรียน	 พฤติกรรมต่อพ่อแม่จึงมีอิทธิพลต่อ						

นักเรียน	นั้นคือ	ถ้าพ่อแม่มีจิตอาสาก็จะส่งผลให้นักเรียนมีแนวโน้มที่จะมีจิตอาสา	งานวิจัยของ	Ma	and	et	al.	

(2000)	ที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการบริหารการศึกษาของสตรี	พบว่า	การถ่ายทอดพฤติกรรมที่เอื้อต่อสังคม

จากพ่อแม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเอื้อสังคมของนักเรียน	 และ	 คมนา	 วัชรธานินทร์	 (2546)																

ที่ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและผลท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครพัฒนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย	พบว่า	

นักศึกษาที่ได้รับแบบอย่างการอาสามากจะเป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรมอาสาในปัจจุบันมากกว่านักศึกษาที่ได้รับ													

แบบอย่างการอาสาสมัครน้อย	นอกจากนี้การอบรมเลี้ยงดูก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล	โดย	Sears	and	

et	 al.	 (1957	 อ้างถึงใน	 อัญชลี	 หนักแน่น,	 2537)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 การอบรมเลี้ยงดูเป็นกระบวนการต่อเนื่อง								

ตลอดวยัเดก็	ซึง่มผีลต่อพฤตกิรรมของเด็กในปัจจบุนัและศกัยภาพการกระท�าในอนาคต	พฤตกิรรมการแสดงออก

ของบคุคลส่วนหนึง่จงึเป็นผลสบืเนือ่งมาจากการเลีย้งดขูองพ่อแม่ในสถาบนัครอบครวั	ด้วยเหตผุลนีก้ารทีบ่คุคล

จะแสดงพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์	กเ็นือ่งมาจากการปลกูฝังคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์มาตัง้แต่วยัเดก็	เช่นเดยีวกนั

กบัจติอาสาพ่อแม่มส่ีวนส�าคญัในการส่งเสริมลกัษณะนีใ้ห้เกดิขึน้กบัตัวบุคคลคอื	ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมกีารอบรม

สัง่สอนและปลกูฝังคณุลกัษณะทีด่	ีเลีย้งดดู้วยความรกั	ความเอาใจใส่	ให้การสนบัสนนุในการกระท�าส่ิงทีถ่กูต้อง	

ย่อมท�าให้บุตรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์		
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	 	 3.3	 ปัจจัยด้านโรงเรียน/ครู	 ซึ่งวัดจากตัวแปรสังเกตได้คือ	 การประพฤติเป็นแบบอย่างจากคร	ู								

การสัง่สอนการปลูกฝังจากคร	ูและความสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรยีนกบัคร	ูแสดงว่า	การได้เหน็แบบอย่างพฤตกิรรม

จิตอาสา	 จะส่งผลให้นักเรียนเกิดจิตอาสา	 ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนทางสังคมของ	 Bandura	 (1989)								

ได้กล่าวว่า	 การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเราน้ันเกิดจากตัวแบบที่มีความใกล้ชิดในโรงเรียนครูเป็นตัวแบบที่มี

อทิธพิลต่อนกัเรียน	โดยนอกจากครจูะเป็นตวัแบบแล้วยงัช่วยสอนให้นกัเรยีนเป็นทัง้ตวัแบบและผู้เรยีนท่ีมคีณุค่า	

มีพฤติกรรมตามที่สังคมต้องการ	 การปลูกฝังพฤติกรรมท่ีดีขึ้น	 ครูควรแสดงตนเป็นตัวอย่างและการสนับสนุน						

ให้นักเรียนในการแสดงพฤติกรรมตามความต้องการของสังคม	(สุรางค์	โค้วตระกูล,	2544)	นั้นคือหากต้องการ

ให้นักเรียนมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีปลูกฝังแล้ว	 ครูควรแสดงพฤติกรรมนั้นให้เห็นเป็นแบบอย่าง														

สอดคล้องกับ	ปฏิมากร	ศิริเตชะ	(2549)	ที่ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคม	ลักษณะทางจิต	และลักษณะทางชีวสังคม

ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เอื้อต่อสังคมตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาโรงเรียน															

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	พบว่า	การเป็นตัวแบบของครูด้านสังคหวัตถุ	4	การถ่ายทอดความรู้ด้านสังคหวัตถุ	4	

นอกจากนี้นักเรียนยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครู	 ครูมีความรักความเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด	 เป็นที่ปรึกษา					

ทีดี่ในเวลานกัเรยีนมปัีญหาหรอืต้องการ	ความสมัพนัธ์ท่ีดรีะหว่างนกัเรยีนกบัครูจะท�าให้นกัเรยีนเป็นคนมเีหตผุล	

มคีวามเสยีสละ	ชอบช่วยเหลอืผูอ้ืน่	เหน็แก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน	ซึง่จะส่งผลให้นกัเรยีนมจีติอาสา	

และ	Ma	and	et	al.	 (2000)	ที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการบริหารการศึกษาของสตรี	พบว่า	สัมพันธภาพ

ระหว่างนักเรียนกับครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความเสียสละของนักเรียน	

พฤติกรรมเอื้อสังคม	และจิตสาธารณะของนักเรียน	

	 4.	 แนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 5	 ประกอบด้วย	 สาระการพัฒนา	 วัตถุประสงค์	 แนวทางการพัฒนา	 และวิธีการประเมินผล																	

เป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยด้านนักเรียน	ปัจจัยด้านครอบครัว	และปัจจัยด้านโรงเรียน/ครู	มีความเหมาะ

สมอยู่ในระดับมากที่สุด	 และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก	 ซ่ึงผู้บริหาร	 ครู	 ครอบครัว	 สังคม/ชุมชนควร								

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจิตอาสาของนักเรียน	 โดยสามารถน�ามาเป็นข้อมูลประกอบการก�าหนดนโยบาย

และวธิกีารพฒันาจติอาสาของนกัเรยีนในสถาบนัการอาชวีศกึษาให้สงูขึน้	หรือปรบัปรงุสิง่ทีม่อียูใ่ห้มากกว่าเดมิ	

เน้นการพัฒนานกัเรยีน	และให้มีความสอดคล้องกับบรบิทของสถาบนัการอาชวีศกึษาและทนัต่อการเปลีย่นแปลง

ของสังคมในยุคปัจจุบัน	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Kalish	 (1981	 อ้างถึงใน	 ประทีป	 จีนง่ี,	 ดุษฎี	 	 โยเหลา												

และ	 อุษา	 	 ศรีจินดารัตน์,	 2542,	 น.	 9)	 ท่ีกล่าวว่า	 การบริหารจัดการและการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง	เป็นปัจจัยที่ส�าคัญประการหนึ่ง	ที่ท�าให้งานมีความส�าเร็จในกิจกรรมการพัฒนาต่าง	ๆ	

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน�าไปปฏิบัติ 

	 1.	 แนวทางการพัฒนาระดับจิตอาสาของนักเรียนด้านการช่วยเหลือผู้อื่นมีอยู่ในระดับมากที่สุดผู้ที่มี	

หน้าทีเ่กีย่วข้องในการพฒันานกัเรยีน	ควรมกีารวางแผนการพัฒนาจติอาสาโดยใช้วธิกีารมส่ีวนร่วมของนกัเรยีน	

และจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาให้กับนักเรียนให้เหมาะสมกับวัยอย่างเต็มศักยภาพ	เช่น	การส่งเสริมกิจกรรม	

ด้านการเสยีสละ	ปลกูฝังให้เป็นผูใ้ห้	อาสาสมคัร	การสร้างแรงบนัดาลใจเพือ่ให้มจีติใจช่วยเหลอืสังคม	จะเป็นการ

เพิ่มพูนคุณค่าในตัวของนักเรียน	และส่งผลถึงผู้อื่นในสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือ	
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	 2.	 สถาบนัการอาชีวศกึษาควรน�าข้อค้นพบไปก�าหนดคณุสมบัตแิละเป็นแนวทางในการคดัเลอืกนกัเรยีน

เข้าศึกษาต่อ	 คัดเลือกนักเรียนท�าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแผนกวิชา	 และคัดเลือกนักเรียนที่ท�าหน้าที่เป็น										

คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในสถานศึกษา	ก็จะได้นักเรียนที่มีแนวโน้มมีจิตอาสา	

	 3.	 ปัจจยัด้านครอบครวัส่งผลต่อจติอาสา	ด้านการอบรมเล้ียงดบูตุรแบบใช้เหตผุลอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด	

ดังนั้นผู้ปกครองควรดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบใช้เหตุผล	ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านทักษะทางวิชาการ	 ทักษะวิชาชีพ	 รวมทั้งการปรับตัวในการ

อยู่ร่วมกันในสังคม	เป็นผู้มีเหตุผล	คิดเป็น	แก้ปัญหาเป็น	สามารถพึ่งตนเอง	และช่วยเหลือสังคมได้	

	 4.	 สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาควรตระหนักและเห็นความส�าคัญในการพัฒนาจิตอาสาของนักเรียน	

จดัอบรมครูผู้สอนให้เกดิการเรยีนรูแ้นวทางการพฒันาจติอาสาของนกัเรยีนให้นกัเรียนเกดิความเช่ือมัน่ในตนเอง	

มภีาวะความเป็นผูน้�า	สามารถช่วยเหลอืผูอ้ืน่	มคีวามเสยีสละต่อสังคม	มคีวามมุง่มัน่พฒันา	ทีจ่ะไปสูค่วามส�าเรจ็

ในชีวิตได้	

	 5.	 ผลจากการวิจัยน้ีครูสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสอดแทรกในรายวิชา									

ต่าง	ๆ	ได้	เพื่อเป็นการพัฒนาจิตอาสาของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง	และยั่งยืน	

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

	 1.	 จากการวิจัยครั้งน้ี	 เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก						

เฉียงเหนือ	 5	 การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสากับนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษา																		

ในภาคอื่น	 ซึ่งอาจได้ปัจจัยอื่น	 ๆ	 ท่ีส่งผลต่อจิตอาสาและสามารถน�าปัจจัยนั้นไปพัฒนาแนวทางให้นักเรียน													

มีจิตอาสาในระดับสูงขึ้น

	 2.	 การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อจิตอาสากบันกัเรียนสถาบนัการอาชวีศึกษาของภาครัฐเท่านัน้	

ดังนั้นการวิจัยต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบการมีจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาของภาครัฐ												

และภาคเอกชน	

	 3.	 ควรวิจัยพัฒนาหลักสูตรเสริมต่อเจตคติต่ออาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาเพราะเป็น

ตัวแปรที่ส�าคัญในองค์ประกอบปัจจัยด้านนักเรียนที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบัน														

การอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	

	 4.	 ควรวจัิยพฒันารปูแบบการเสรมิสร้างจิตอาสากบันกัเรยีนสถาบนัการอาชวีศกึษา	โดยใช้องค์ประกอบ

ปัจจัยด้านนักเรียน	 ปัจจัยด้านครอบครัว	 และปัจจัยด้านโรงเรียน/ครู	 เพราะทั้ง	 3	 ปัจจัย	 เป็นปัจจัยที่ส�าคัญ								

ต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	
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