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การวิจยัในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตแุละผลของโปรแกรมพฒันาพฤติกรรม

เอือ้ต่อสังคมของนักศึกษาปริญญาตรี แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ การระยะที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาปริญญาตรี ในประเทศไทย จ านวน 511 คน ไดม้าโดยใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
และการวิจยัระยะที่ 2 กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยันครพนม จ านวน 42 คน ไดม้าโดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า
ความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.54 - 0.86 และโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม จ านวน 3 ครัง้ๆละ 150 นาที 
การวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัระยะที่ 1 ใชก้ารวิเคราะหส์มการโครงสรา้งเชิงเสน้ และการวิจยัระยะที่ 2 เป็นการ
วิจยัเชิงทดลอง ใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มแบบสองทาง โดยน าคะแนนพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมก่อนการ
ทดลองมาเป็นตัวแปรร่วม ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  และผลการทดสอบเส้นทางอิทธิพล  พบว่า การร่วมรูส้ึก และการอบรมเลีย้งดูแบบรัก
สนับสนุน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม  ผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างการไดร้บัโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมร่วมกับการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  แต่พบว่า
นกัศึกษาที่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนบัสนุนมากจะมีพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมสงูกว่านกัศึกษาที่ไดร้บัการ
อบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนน้อย  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรบันักศึกษาที่ไดร้บัโปรแกรม
พฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมและนกัศกึษาที่ไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมมีพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สงัคม แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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The objective of this research is to study the causal factors and the effects of 

developing a prosocial behavior program among undergraduate students. This study consists of two 
research phases. In the first phase, the samples consisted of 511 undergraduate students in 
Thailand and multi-stage sampling was applied. In the latter phase, the samples included 42 
undergraduate students at Nakhonphanom University. This study used purposive sampling and 
questionnaires with a five-point rating scale utilized to collect the data, with a Cronbach’s Alpha 
coefficient between 0.54-0.86. The prosocial behavior development program took place three times, 
with 15 minutes for each period. In the first phase, the data were analyzed with the structured 
equation modeling technique. The latter phase of this study was experimental research. The data 
were analyzed by two-way analysis of covariance, with the pretest as a covariate. In the first phase, 
the results demonstrated that the proposed model fit with the empirical data. The results of the path 
analysis revealed that empathy and supportive love-based rearing practices had a positive and 
direct effected on prosocial behavior. The latter phase of the results revealed that there were no 
interactions between the prosocial behavior development program and supportive love-based 
rearing practices, but the undergraduate students in highly supportive love-based rearing practices 
obtained higher scores on prosocial behavior than undergraduate students with less supportive love-
based rearing practices at a statistically significant level of .05. The undergraduate students in the 
control and experimental groups had higher scores on prosocial behavior were not significantly 
different. 

 
Keyword : prosocial behavior, causal factors, prosocial behavior program, undergraduate students 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การท าปริญญานิพนธ์ในครัง้นี ้ ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี นอกจากความรูท้ี่ไดร้บัแลว้ ยังมีส่ิงเหล่านีท้ี่
ผูว้ิจยัไดร้บัจากการท าปรญิญานิพนธต์ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทัง้การใชแ้รงกาย แรงใจ การวางแผน ความอดทน 
และความพยายามในการแกไ้ขปัญหาอปุสรรคต่างๆ ซึ่งปรญิญานิพนธฉ์บบันีจ้ะส าเรจ็ลลุ่วงไปไม่ได ้หากปราศจาก
บคุคลผูม้ีพระคณุ ดงัต่อไปนี ้

ขอขอบพระคุณผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่ อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธห์ลกั และผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา ภทัราวิวฒัน ์อาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธร์่วม ที่ใหค้วามรูแ้ละใหค้  าแนะน าในการ
ปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการท าปริญญานิพนธ์ด้วยดีเสมอมา  และขอขอบพระคุณรอง
ศาสตราจารย ์ดร.อรญัญา ตุย้ค าภีร ์ประธานสอบปริญญานิพนธ์ และผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัย
สกุล กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ที่ไดใ้หค้วามเห็นและค าแนะน าอันเป็นประโยชนใ์นการปรบัปรุงแกไ้ขการท า
ปรญิญานิพนธฉ์บบันีใ้หส้มบรูณม์ากยิ่งขึน้ 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย  ์ดร.ลดัดาวัลย ์เกษมเนตร รองศาสตราจารย ์ดร.อรพินทร ์ชูชม รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ศุภกาญจน ์วิชานาติ รองศาสตราจารย ์ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง รองศาสตราจารย ์ดร.สกล วรเจริญ
ศรี รองศาสตราจารย์สุเชาว์ พลอยชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาเผ่ือน กิตติโสภโณ /เฉลิมจาน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.คันธทรพัย  ์ชมพูพาทย ์ผู้ช่วยศาสตราจารย  ์ดร.นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ และอาจารย ์ดร.วรวุฒิ อิน
ทนนท ์ที่กรุณาใหค้  าแนะน าที่มีคณุค่ายิ่ง ในการเป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการท าปรญิญานิพนธค์รัง้นี ้

ขอขอบพระคุณคณาจารยแ์ละบุคลากรสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตรท์ุกท่านที่ไดอ้บรมสั่งสอน  และให้
ความช่วยเหลือแก่ผูว้ิจยัตลอดระยะเวลาที่ศกึษา และขอขอบคณุกัลยาณมิตรทุกท่านทัง้เพื่อนร่วมรุ่นปริญญาเอก
สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต์ รุ่นพี่ รุ่นนอ้งร่วมสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร  ์ที่คอยช่วยเหลือ บอก
ข่าวสาร และเป็นก าลงัใจใหก้นัมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากรและนักศึกษา ที่อนุญาตและใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวม
รวบข้อมูลเป็นอย่างดี รวมถึงศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  จังหวัดนครพนม และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ที่
อนญุาตและใหค้วามรว่มมือในการท าการทดลองในครัง้นี ้

ขอกราบขอบพระคุณพระนายรุ่งวิทย์ นางประพิศ และนายปวฤทธ์ิ กาญจนภี บิดา มารดา และพี่ชาย
ของผู้วิจัย ที่ไดใ้ห้ความรกั ความห่วงใย และให้ก าลังใจในการท าปริญญานิพนธ์มาโดยตลอด  และท้ายที่สุด
ขอขอบคุณนายกิตติ นิลผาย สามี และด.ญ.ลลิล นิลผาย บุตรสาวอันเป็นที่รกัของผูว้ิจัย ที่เป็นก าลังใจ และให้
ความช่วยเหลือ ในการท าปรญิญานิพนธฉ์บบันีใ้หส้ าเรจ็ลลุ่วง 

  
  

ปวรี กาญจนภี  นิลผาย 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง   
จากการที่ประเทศไทยเริ่มมีการใชแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติเป็นแนวทาง

ในการพฒันาประเทศในปี พ.ศ. 2504 เป็นฉบบัแรกและใชส้ืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั ผลที่ตามมา
จากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าให้ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวโนม้ที่เปลี่ยนจากสงัคมเกษตรกรรมไปสูส่งัคมอตุสาหกรรมมาก
ยิ่งขึน้ จากการที่ประเทศไทยไดด้ าเนินการพัฒนาประเทศในแนวทางดังกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ได้
ก่อใหเ้กิดผลที่ตามมาภายหลงัการพฒันาคือความไม่สมดลุในหลายดา้น เช่น ความเหลื่อมล า้ของ
รายไดร้ะหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ พบว่ากลุ่มคนรวยที่สดุ 20 เปอรเ์ซ็นตแ์รก มีสดัส่วนของรายได้
ของคนทัง้ประเทศเพิ่มจากรอ้ยละ 49.3 ในปี พ.ศ.2518-2519 เป็นรอ้ยละ 54.9 ในปี พ.ศ.2530-
2531 ในขณะที่กลุ่มคนที่ยากจนที่สดุของประเทศ 20 เปอรเ์ซ็นต ์มีสดัสว่นรายไดล้ดลงจากรอ้ยละ 
6.1 เหลือเพียงรอ้ยละ 4.5 (คณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2534) ก่อใหเ้กิดปัญหา
การปรบัตัวของสังคมไทยเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ การเปลี่ยน
โครงสร้างจากเศรษฐกิจการเกษตรมาสู่ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นเหตุให้สังคมไทยเริ่ม
เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองมากขึน้ จะเห็นได้ว่าปัญหาอันเกิดจากการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยมีจดุมุ่งหมายที่พฒันาอตุสาหกรรมเป็นหลกัเพื่อเพิ่มรายไดป้ระชาชาติใหส้งูขึน้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นการพัฒนาตามแนวทางประเทศในซีกโลกตะวันตกที่มุ่งเน้นวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี เป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ สังคมมีแต่การพัฒนาทางด้านวัตถ ุ 
แต่ทางดา้นจิตใจไม่ไดร้บัการพฒันา เป็นปัญหาจ าเป็นที่ตอ้งไดร้บัการแกไ้ข เนื่องจากเป็นปัญหาที่
ส่งผลต่อบุคคลเป็นอย่างมาก โดยก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินวิถีชีวิตของบุคคล เช่น 
เกิดการแก่งแย่งแข่งขัน การเอารดัเอาเปรียบ เห็นแก่ประโยชนส์่วนตนมากกว่าประโยนส์่วนรวม  
(สกุานดา นิ่มทองค า, 2535, น. 6-7) 

จากการศึกษาพบว่าเยาวชนไทยขาดความรบัผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนแต่กลับมี
ความตอ้งการที่มุ่งเนน้ผลประโยชนส์่วนตน มีการเลียนแบบและการแสดงออกไปในทิศทางที่ไม่
เหมาะสม อีกทั้งพฤติกรรมที่สังคมไทยคาดหวัง เช่น การจุนเจือ การช่วยเหลือ การเผื่อแผ่ การ
แบ่งปัน การเห็นประโยชนเ์พื่อผูอ่ื้น การมีคณุธรรม การใหอ้ภยั รวมถึงการแสดงจิตส านึกของคนที่
มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวมยังมีนอ้ย เยาวชนค านึงถึงประโยชนท์ี่ตนมีส่วนไดห้รือเสียมากกว่าที่
จะรูจ้ักการเป็นผูใ้ห ้ส่วนนิสิตนักศึกษาที่ถือว่าเป็นปัญญาชนของประเทศก็มีระดับคุณธรรมของ



  2 

บคุคลที่มุ่งความส าเร็จของส่วนรวมที่ยงัไม่สงูนกั (สวุิมล ว่องวาณิช และ นงลกัษณ ์วิรชัชยั, 2543, 
น. 200) ลกัษณะเหล่านี ้ลว้นแสดงใหเ้ห็นถึงวิกฤตเยาวชนไทยที่สญูเสียภาวะทางจิตใจอย่างเห็น
ไดช้ดัเจนในดา้นการค านึงถึงสว่นรวม การแสดงความเอือ้เฟ้ือ การช่วยเหลือสงัคม  

ซึ่งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกไดต้ระหนักถึงภยนัตรายที่จะน ามาสู่โลก ถา้ไม่หาหนทางแกไ้ข 
โดยมีหลักการที่สอดคล้องในลักษณะที่มนุษย์จะต้องไม่ตกเป็นทาสของวิทยาศาสตรห์รือ
เทคโนโลยี มนุษย์จะต้องรูว้ิธีใช้พรอ้มกับรูว้ิธีควบคุมการใช้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอย่าง
ระมัดระวัง การที่พัฒนาเช่นนีไ้ด้ มนุษย์จะต้องมีจิตใจที่มีคุณธรรม มีความละเอียดอ่อนที่จะ
มองเห็นปัญหาของเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั นัน้ก็คือตอ้งพฒันาดา้นจิตใจคู่กบัการพฒันาทางดา้นวตัถุ
นั่นเอง ส าหรบัการแสวงหาทิศทางและแนวคิดเพื่อแกปั้ญหาเหล่านี ้ในประเทศพฒันาแลว้ทางซีก
โลกตะวนัตกไดห้นักลบัมาสนใจปรชัญาการด าเนินชีวิตของคนซีกโลกตะวนัออก โดยเฉพาะอย่ าง
ยิ่งพระพทุธศาสนา (พระเทศเวที, 2534, น. 21) เนื่องจากศาสนาเป็นสถาบนัทางสงัคมที่ส  าคญั ซึ่ง
มีอิทธิพลในการก าหนดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็นแบบแผนวิถีชีวิตของบุคคลใน
สังคม โดยสังคมของประเทศไทยเองมีประชาชนเกือบทั้งประเทศนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น
ประมาณรอ้ยละ 95 ของประเทศ นับไดว้่าประชาชนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดประเทศนับถือ
ศาสนาพทุธมาโดยตลอด สืบทอดมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั จึงท าใหศ้าสนาพทุธมีบทบาทส าคญั
มาก และไดก้ลายเป็นสถาบันทางสังคมที่เป็นหลักของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา เป็นค าสอนที่สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ไดท้รงบญัญัติใหพุ้ทธศาสนิกชนยึด
เป็นหลกัในการด าเนิน โดยหลกัค าสอนที่เป็นหวัใจของพระพทุธศาสนา 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ไม่ท า
ความชั่วทัง้ปวง ทัง้กาย วาจา และใจ 2) ท าความดีทางกาย วาจา และใจ 3) ท าจิตใจใหผ้่องใส  

รวมถึงประเทศต่างๆ ก็ไดพ้ยายามส่งเสริมใหม้ีการสรา้งกิจกรรมอาสาสมคัรต่างๆ มาก
ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 2544 องคก์ารสหประชาชาติไดร้่วมกบัประเทศต่างๆ จัดใหเ้ป็นปี
อาสาสมัครสากล (International year of volunteer) หรือชื่อย่อว่า IYV2001 ท าใหเ้กิดการต่ืนตัว
ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามหากดูที่จ  านวนอาสาสมัครที่มีอยู่ในประเทศไทย
ประมาณ 9.7 ลา้นคน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 22.5 ของประชากรวยัผูใ้หญ่ (ศภุรตัน ์รตันมุขย,์ 2544, 
น. 33-37) นบัว่าค่อนขา้งนอ้ย และจะยิ่งดนูอ้ยลงมากเมื่อเทียบกบัปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคม
ที่ประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ และหากหันไปมองในพื่นที่ทางภูมิศาสตรจ์ะมีการกระจุกตัวของ
อาสาสมัครในบางพืน้ที่และเมืองใหญ่ๆ ซึ่งอาจท าใหป้ระชากรที่อยู่อาศยัในพืน้ที่ห่างไกลออกไป
ไม่ไดร้บัการบริการจากงานอาสาสมัครมากพอ แมแ้ต่ในสงัคมภายในสถานศึกษา เมื่อส ารวจยัง
พบว่า ผูเ้รียนมีพฤติกรรม เช่น การไม่เก็บกวาดเศษกระดาษที่ตนเองไม่ไดเ้ป็นผูท้ิง้ การไม่ท าความ
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สะอาดหอ้งเรียน ไม่ลบกระดาน ไม่ช่วยจัดโต๊ะ ไม่จัดหอ้งใหเ้รียบรอ้ยหากไม่ใช่เวรของตน หรือ
แมแ้ต่วนัที่เป็นเวรตอ้งรบัผิดชอบหนา้ที่ต่างๆ ก็ยงัเผลอลืมบา้ง ท าไม่เต็มที่บา้ง เป็นตน้ พฤติกรรม
ดังกล่าวแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา แต่ก็ไม่ควรปล่อยละเลยไป เพราะเยาวชนเหล่านีจ้ะ
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ไปอยู่ในสงัคม อาจจะสรา้งปัญหาแก่สงัคมและประเทศชาติมากยิ่งขึน้ (สุขุมาล 
เกษมสขุ และ รงัสี เกษมสขุ, 2551, น. 1) 

สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตเขา้สู่สังคม จึงมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการ
เรียนรูด้า้นคณุธรรม จรยิธรรมใหน้กัศึกษา โดยสอดแทรกเขา้ไปในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของ
นกัศึกษา และจดัใหม้ีวิชาเก่ียวกบัคณุธรรมจริยธรรมดว้ย เป้าหมายเพื่อจะไดบ้ณัฑิตที่มีคณุธรรม
จริยธรรมออกสู่สังคม ตามคุณลักษณะที่กรอบมาตราฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications framework for high education, TQF : HEd) ที่ก าหนดใหคุ้ณธรรมจริยธรรมเป็น
คณุลกัษณะบณัฑิตที่มีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก ที่มีหนา้ที่ในการใหค้วามรูต่้างๆ แก่เยาวชนซึ่ง
ถือว่าอยู่ในช่วงส าคัญของชีวิต เนื่องจากช่วงการเป็นนักศึกษานีถื้อเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากวัยรุ่น
เขา้สู่วยัผูใ้หญ่ หนา้ที่ของมหาวิทยาลยัในการพฒันามนุษยเ์พื่อที่จะสามารถอยู่และธ ารงสงัคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ แนวทางหนึ่งคือใหผู้เ้รียนตระหนกัในความส าคญัของการอยู่ร่วมกบักลุ่ม 
การปฏิบัติตนให้สอดคลอ้งกับวินัยหรือกฎเกณฑ์ของสังคม รูจ้ักเสียสละและเสียเสรีภาพส่วน
บุคคลในบางส่วนเพื่อเสรีภาพของสงัคม สรา้งความส านึกในความรบัผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ
ส่วนรวม สรา้งความส านึกที่จะสรา้งสรรคส์งัคมใหน้่าอยู่และเป็นสงัคมที่มีบรรยากาศของความ
รว่มมือ รว่มใจ และอดุมการณ ์(วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยุธยา, 2530, น. 122) การจดัการศึกษาใน
ระดบัอดุมศึกษาจึงตอ้งด าเนินการทัง้การเรียนการสอนเพื่อเสริมสรา้งพัฒนาความรูท้างวิชาการ /
วิชาชีพ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์มีคุณภาพ และสามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข (สุริยา เสถียรกิจอ าไพ, 2549) 
ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551 - พ.ศ.2565) ที่มุ่งยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาทรพัยากรมนุษยท์ี่มีคุณภาพและมีสมรรถนะสากล สามารถ
เรียนรูก้ารใชช้ีวิตในสงัคมและปรบัตวัส าหรบังานที่เกิดขึน้ตลอดชีวิต (ส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา, 2552, น. 30) 

นักจิตวิทยาเองก็ได้พยายามคิดที่จะช่วยปรับปรุงสังคมให้ดีขึน้ โดยพยายามศึกษา
พฤติกรรมต่อตา้นสงัคม (Anti-social behavior) ผลของการวิจยัไดน้ ามาใชป้รบัปรุงสงัคมใหดี้ขึน้ 
ในระยะต่อมานักจิตวิทยาไดคิ้ดว่า หากจะคิดแต่ขจัดพฤติกรรมต่อตา้นสังคมเพียงอย่างเดียว 
สงัคมก็ไม่ไดเ้ปลี่ยนไปดังที่ตอ้งการ ดังนัน้จึงควรพยายามหาทางปลูกฝังพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
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(Prosocial Behavior) ใหแ้ก่เยาวชน (สรุางค ์โคว้ตระกลู, 2556, น. 401-402) ซึ่งพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สงัคม หมายถึง การกระท าของบุคคลที่ตัง้ใจท าประโยชนต่์อสงัคมโดยส่วนรวมหรือประโยชนต่์อ
ผูอ่ื้น โดยเป็นการกระท าดว้ยความสมัครใจ ไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งบางครัง้อาจตอ้งเสียสละทั้ง
แรงกาย เวลาและทรพัยส์ินก็ตาม ซึ่งประกอบดว้ย การช่วยเหลือ การแบ่งปัน และการปลอบโยน 
โดยการช่วยเหลือ หมายถึง การที่บุคคลพยายามจะบรรเทาหรือผ่อนคลายความตอ้งการของผูอ่ื้น 
เพื่อใหผู้อ่ื้นบรรลุเป้าหมาย การแบ่งปัน หมายถึง การที่บุคคลยอมสละสิ่งที่เป็นของตนเองหรือ
ใหย้ืมสิ่งของที่ตนเองครอบครองมีเพียงพออยู่แลว้ใหก้บัผูอ่ื้น การปลอบโยน หมายถึง การที่บุคคล
ช่วยใหผู้อ่ื้นคลายจากความกงัวล หรือความไม่สบายใจ โดยใชค้ าพดูหรือการกระท า 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม สรุปไดว้่าสามารถจ าแนก
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทที่ 1 เป็นการวิจยั
ที่ ไม่ใช่ เชิงทดลอง (Non - Experimental research) ที่ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์หรือเป็น
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตขุองพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม (Raboteg-Šarić, 1997; กรกนก เตชะอม
รานันท,์ 2554; ดุลยา จิตตะยโศธร, 2555; ธีรพัฒน ์วงศค์ุม้สิน, 2558; ปฏิมากร ศิริเตชะ, 2549; 
รตันา มณีสขุเกษม, 2558; วนัดี ละอองทิพรส, 2540; สรุางค ์โคว้ตระกูล, 2556; อจัศรา ประเสริฐ
สิน, 2557) พบว่า ปัจจยัที่ส  าคญัที่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ไดแ้ก่ การร่วมรูส้กึ (Empathy) 
และการสนับสนุนจากสถานศึกษา (Social support) เป็นต้น และ ประเภทที่  2 เป็นการวิจัย 
เชิงทดลอง (Experimental research) พบว่าเป็นสรา้งโปรแกรมเพื่อใชใ้นการพฒันาพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคม (เดือนเด่นหล้า ชัยปริญญา, 2539; กรุณา ศรีแสน, 2546; ชัชนีวรรณ วังนาค, 2552; 
ประภาพร มั่นเจรญิ, 2544; ปิยาภรณ ์กงัสดาน, 2555; วิลาวลัย ์คดัทะจนัทร,์ 2551) 

 โดยโปรแกรมที่ใชใ้นการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม ส่วนใหญ่สรา้งมาจากปัจจัย
ภายใน เช่น โปรแกรมการใหค้ าปรึกษากลุ่มและโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเอือ้
สงัคม ซึ่งเป็นตัวแปรทางจิตวิทยา หากแต่ยังพบว่ามีการท าการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ในการ
วิจยัระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตทุี่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และการวิจยัระยะที่ 2 
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ยกตัวอย่างเช่น  อธิวัฒน์ รตันวงศ์แข (2558) ได้ท าการวิจัยโดยศึกษา
ปัจจยัเชิงสาเหตทุางจิตวิทยาที่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และมีการน าผลการวิจยัไปท าการ
วิจยัเชิงทดลองเพื่อสรา้งเป็นโปรแกรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และสุวรรณ จูทะสมพา
กร (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมเอื ้อสังคมของนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครโดยการใหค้ าปรกึษากลุ่ม : การวิเคราะหเ์ชิงสาเหต ุซึ่งงานวิจัยที่มีการแบ่งระยะ
ออกเป็น 2 ระยะ คือ ในการวิจยัระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตทุี่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อ
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สงัคม และการวิจยัระยะที่ 2 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง ส่วนใหญ่พบว่าค านึงถึงปัจจยัภายในเท่านัน้ 
เช่น ตวัแปรทางจิตวิทยา ซึ่งการพฒันายงัไม่ครอบคลมุทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เพราะ
ตามหลกัพฤติกรรมศาสตร ์ซึ่งสอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นจริงเชื่อว่าสาเหตขุองพฤติกรรมมาจาก
ทัง้ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในสง่ผลต่อพฤติกรรม 

ดงันัน้ ท าใหผู้ว้ิจยัเกิดความสนใจที่จะศกึษาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม โดยศึกษาปัจจยัเชิง
สาเหตทุี่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และน าผลที่ไดม้าสรา้งเป็นโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้
ต่อสงัคมของนักศึกษา โดยการวิจัยในครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดท้ าการวิจัยแบบพหุวิธี (Multi-methods) ซึ่ง
การวิจยัแบบพหุวิธี เป็นการวิจัยที่ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลมากกว่า 1 วิธี แต่วิธีการที่น ามาใช้
นัน้มาจากกระบวนทัศนก์ารวิจัยแบบเดียวกัน (วลันิกา ฉลากบาง, 2560, น. 126) ซึ่งการวิจัยใน
ครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชก้ระบวนทศันก์ารวิจยัแบบกระบวนทศันป์ฏิฐานนิยม (Positivism) โดยเป็นการวิจยั
เชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว โดยผูว้ิจัยแบ่งการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ การวิจัยระยะที่ 1 เป็น
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของนักศึกษา  โดยเป็นการศึกษา
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร ์ซึ่งเป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการ ( Interdisciplinary approach) 
ประกอบดว้ยปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ จิตวิทยา และพทุธศาสนา และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สงัคมวิทยา 
ซึ่งผลจากการวิจัยระยะที่ 1 ท าให้ทราบปัจจัยเชิงสาเหตุส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของ
นกัศึกษา และน าผลจากการวิจัยมาใชใ้นการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนักศึกษา ในการ
วิจยัระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการวิจยัเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของ
นกัศกึษาต่อไป 

ค าถามของการวิจัย 
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศกึษาปรญิญาตรีมีปัจจยัเชิงสาเหตทุี่ส  าคญัอะไรบา้ง และ

พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศกึษาปรญิญาตรีมีวิธีการพฒันาไดอ้ย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจัยระยะที ่1  

เพื่อศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตทุี่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศกึษา และขนาด
อิทธิพลของตวัแปรต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศึกษาปรญิญาตรี 

การวิจัยระยะที ่2 
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศึกษาปริญญา

ตร ี
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ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาทางดา้นพฤติกรรมศาสตร ์โดยเป็นการศึกษาที่เนน้

อธิบายสาเหตขุองการเกิดพฤติกรรม โดยเป็นการน าศาสตรท์างดา้นจิตวิทยา และสงัคมวิทยา เพื่อ
มาศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของนักศึกษา และเพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม  ที่มีผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของนักศึกษา ซึ่ง
ก่อใหเ้กิดประโยชน ์ดงัต่อไปนี ้

ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ท าให้ทราบปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สงัคมของนกัศึกษา การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการศึกษาแบบจ าลองโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม ส าหรับข้อค้นพบอิทธิพลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
ประกอบดว้ย ตวัแปรปัจจยัเชิงสาเหต ุขอ้คน้พบในการวิจยัสว่นนีจ้ะท าใหท้ราบว่าตวัแปรปัจจยัเชิง
สาเหตใุดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และท าใหไ้ดโ้ปรแกรมที่ใชใ้นการพฒันาพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคมของนักศึกษา โดยผลลัพธ์จากแบบจ าลองท าให้ทราบว่าตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุใดที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม จากนั้นจึงน าตัวแปรเหล่านั้นมาสรา้งเป็นโปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  โดยมีความเหมาะสมกบักลุม่ตวัอย่าง 

ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัครู อาจารย ์ผูป้กครอง และผู้ที่
เก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมกบักลุม่ตวัอย่างที่มีบรบิทใกลเ้คียง 
ซึ่งผลการวิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นการใหค้วามรู ้เพื่อเป็นขอ้มลูกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งส าหรบัน าผลการวิจยัไป
ใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม รวมทัง้หาวิธีการในการส่งเสรมิพฤติกรรม
เอือ้ต่อสงัคม กบับรบิทท่ีมีความใกลเ้คียงกนัได ้

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ของรฐั/ก ากับของรฐั ในประเทศไทย (สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา, 2561) จ านวน 22 แห่ง  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ นกัศกึษาปรญิญาตรี ชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยั

ของรฐั/ก ากบัของรฐั ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที ่1  
การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อ

สงัคมของนกัศกึษา โดยมีวิธีการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง ดงัต่อไปนี ้
1) การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการหาปัจจยัเชิงสาเหตทุี่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
ไดแ้ก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยัของรฐั/ก ากบัของรฐั ในประเทศไทย ส าหรบัใน
การวิจัยครัง้นีใ้ช้วิธีการประมาณค่าแบบไลค์ลิฮูดสูงสุด (Maximum likelihood) ซึ่งเป็นวิธีการ
ประมาณค่าพารามิเตอรท์ี่มีความคงเสน้คงวาและเป็นอิสระจากมาตรวดั (Bollen, 1989, p. 108; 
อ้างถึงใน วิไลลักษณ์ ลังกา, 2554, น. 103) และใช้หลักเกณฑ์การก าหนดขนาดตัวอย่างของ  
Schumacker และ Lomax (1996, p. 20 อา้งถึงใน วิไลลกัษณ ์ลงักา, 2554, น. 103) ที่เสนอแนะ
ใหใ้ชข้นาดตวัอย่าง อย่างนอ้ย 20 เท่าของตวัแปรสงัเกตได ้ในงานวิจยัครัง้นีม้ีตวัแปรสงัเกตได ้22 
ตวั จึงใชข้นาดกลุม่ตวัอย่าง ขัน้ต ่าจ านวน 440 คน 

2) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตวัอย่างที่ใชก้ารวิจยัครัง้นี ้ ไดแ้ก่ นกัศึกษาปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 

1 มหาวิทยาลยัของรฐั/ก ากบัของรฐั ในประเทศไทย ไดม้าโดยใชว้ิธีการสุม่กลุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multi - stage sampling) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยใช้
ภูมิภาคเป็นชัน้ภูมิ คือ แบ่งออกเป็น จ านวน 6 ภาค ประกอบดว้ย ภาคเหนือ จ านวน 5 แห่ง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 แห่ง ภาคกลาง จ านวน 7 แห่ง ภาคตะวนัออก จ านวน 1 แห่ง ภาค
ตะวนัตก ไม่มี และภาคใต ้จ านวน 4 แห่ง จากนัน้ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบกลุม่ (Cluster sampling) 
โดยสุ่มตัวอย่างมาภูมิภาคละ 1 มหาวิทยาลยั ของจ านวนมหาวิทยาลยัทัง้หมดในแต่ละพืน้ที่ตั้ง
เป็นภมูิภาคของมหาวิทยาลยั ในขัน้นีไ้ดม้หาวิทยาลยั จ านวน 5 แห่ง  

ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยใช้
กลุ่มสาขาวิชาเป็นชั้นภูมิ  คือ จ านวน 3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย 1. กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร  ์2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  และ 3. กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี หน่วยในการสุ่ม คือ นักศึกษา โดยสุ่มมากลุ่มสาขาวิชาละ 30 คน รวม
จ านวน 90 คน 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่ากลุ่มตวัอย่างไดม้าโดยใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง
แบบหลายขัน้ตอน รวมจ านวนทัง้หมด 450 คน ซึ่งในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูจาก
กลุม่ตวัอย่าง เป็นจ านวนทัง้สิน้ 511 คน  
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที ่2 
การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนา

พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศกึษา  
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่  1 

มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งหมด 42 คน โดยใช้กลุ่ม
ตวัอย่างที่ไดจ้ากการวิจัยระยะที่ 1 ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมี
เกณฑค์ดัเลือกเขา้กลุม่ตวัอย่าง ดงัต่อไปนี ้

1) ผูว้ิจยัประกาศรบัสมคัรนกัศกึษา เพื่อเขา้รว่มการทดลอง  
2) นกัศกึษาสมคัรใจเขา้รว่มการทดลอง จ านวนทัง้หมด 42 คน  

จากนั้นสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง (Random assignment) โดยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) โดยผู้วิจัยจับฉลากสุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 21 คน 
จากนัน้จึงสุ่มกลุ่ม โดยใหก้ลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มทดลอง ไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม   
สว่นอีกกลุม่หนึ่ง เป็นกลุม่ควบคมุ ไม่ไดร้บัโปรแกรมใดๆ โดยไม่ล  าเอียง (Random treatment)  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของ

นกัศกึษา ประกอบดว้ยตวัแปร ดงัต่อไปนี ้
ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous latent variables) ที่เป็นตัวแปรสาเหตุ จ านวน 6 

ตวั ไดแ้ก่ 
1. การร่วมรู้สึก  วัดจากตัวแปรสังเกต คือ การเข้าใจมุมมองของผู้ อ่ืน  การ

จินตนาการ การค านึงถึงความรูส้กึ และความเครียดสว่นบคุคล  
2. แรงจูงใจภายใน วัดจากตัวแปรสังเกต คือ ความต้องการสิ่งที่ท้าทาย ความ

สนใจ-เพลิดเพลิน ความเป็นตวัของตวัเอง ความตอ้งการมีความสามารถ และความมุ่งมั่น  
3. ความกรุณา วดัจากตวัแปรสงัเกต คือ ความกรุณา 
4. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน วดัจากตวัแปรสงัเกต คือ การแสดงใหเ้ด็ก

ทราบว่าผูใ้หญ่รกัและหวงัดีต่อเด็ก การท าตวัใหใ้กลช้ิดสนิทสนิมกบัเด็กใชเ้วลาอยู่กบัเด็ก การเอา
ใจใสเ่ด็กเขา้ใจจิตใจเด็ก และการเป็นที่ปรกึษาที่ดีของเด็กไม่เผด็จการ  

5. การสนับสนุนจากสถานศึกษา วัดจากตัวแปรสังเกต คือ การแสดงออกของ
อาจารย ์และการแสดงออกของเพื่อนนกัศกึษา 
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6. การได้ รับตัวแบบ วัดจากตัวแปรสังเกต คือ ตัวแบบมีชีวิต และตัวแบบ
สญัลกัษณ ์

ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous latent variable) 2 ตวั ไดแ้ก่  
1. สัมมาทิฏฐิ เป็นตวัแปรคั่นกลาง (Mediation variable) วดัจากตัวแปรสงัเกต คือ 

สมัมาทิฏฐิ 
2. พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม  ที่ เป็นตัวแปรผล วัดจากตัวแปรสังเกต คือ การ

ช่วยเหลือ การแบ่งปัน และการปลอบโยน  
การวิจัยระยะที ่2 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง ประกอบดว้ยตวัแปร ดงัต่อไปนี ้

ตัวแปรต้น (Independent variable) หรือตัวแปรจดักระท า ไดแ้ก่ โปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ม ี2 รูปแบบ คือ  

1. การไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม    
2. การไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม    

ตัวแปรตาม (Dependent variable) หรือตัวแปรผล ไดแ้ก่ พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
ประกอบดว้ย 3 ตวัชีว้ดั คือ 

1. การช่วยเหลือ  
2. การแบ่งปัน  
3. การปลอบโยน 

ช่วงเวลา 
ด าเนินการศกึษาวิจยั ระหว่างวนัที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม หมายถึง โปรแกรมที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ โดย

ผูว้ิจยัน าแนวคิดของการปรบัพฤติกรรมทางปัญญา โดยการปรบัพฤติกรรมทางปัญญามีความเชื่อ
ว่าพฤติกรรมทางปัญญาของบุคคลมีอิทธิพลอย่างมากต่อการแสดงออกของบคุคล มาเป็นแนวคิด
หลกัในการสรา้งโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และใชแ้นวคิดการร่วมรูส้ึกของเดวิส ใน
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญาเพื่อส่งผลต่อพฤติกรรมเอิอ้ต่อสงัคม โดยเดวิส ไดอ้ธิบาย
การร่วมรูส้ึกว่าเป็นกลุ่มของโครงสรา้งที่ท าใหเ้กิดการตอบสนองของบุคคลหนึ่งต่อสภาพแวดลอ้ม
ของบุคคลอ่ืน ซึ่งการตอบสนองดังกล่าวมีทัง้แบบส่งผลต่ออารมณ์ และแบบไม่ส่งผลต่ออารมณ์
โดยเดวิส ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของโครงสร้าง กระบวนการ และผลของการร่วมรู้สึก 
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ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้1) ขัน้เริ่ม (Antecedents) เป็นขัน้ที่มีผูส้งัเกต ผูถ้กูสงัเกต และ
สถานการณ์ 2) กระบวนการ (Process) โดยฝึกให้นักศึกษาเกิดการเข้าใจมุมมองของผู้อ่ืน 
(Prespective Taking เกิดการจินตนาการ (Fantasy) เกิดการค านึงถึงความรู้สึก (Empathic 
concern) และเกิดความเครียดส่วนบุคคล (Personal distress) 3) ผลที่เกิดขึน้ภายในตัวบุคคล 
(Intraprosonal outcomes) ไดแ้ก่ ผลทางปัญญา ผลทางอารมณ ์ผลทางแรงจูงใจ และ 4) ผลต่อ
การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล ไดแ้ก่ การเกิดพฤติกรรมทางสงัคม  

โดยผูว้ิจยัด าเนินการจดัเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสตูร จ านวน 5 ครัง้ ครัง้ละ 150 นาที โดย 
ครัง้ที่ 1 ปฐมนิเทศ ครัง้ที่ 2-4 การพัฒนาการร่วมรูส้ึก ครัง้ที่ 5 ปัจฉิมนิเทศ มีวิธีการดังต่อไปนี ้ 
1) ขัน้เริ่ม ผูว้ิจัยพากลุ่มทดลองไปที่ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ผูส้ังเกต คือ นักศึกษา ผูถู้กสังเกต คือ 
เด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา สถานการณ ์คือ นักศึกษาสงัเกตเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางดา้นสติปัญญา 2) ขัน้กระบวนการ ประกอบดว้ย 2.1 ดา้นการเขา้ใจมมุมองของผูอ่ื้น ผูว้ิจยัให้
นกัศกึษาช่วยกนัอธิบายความรูส้ึกของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางดา้นสติปัญญา จากสีหนา้ ท่าทาง
ว่าเขารูส้กึอย่างไร 2.2 ดา้นการจินตนาการ ผูว้ิจยัใหน้กัศึกษาลองคิดว่าถา้ตวัเองเป็นเด็กที่มีความ
บกพร่องทางดา้นสติปัญญา จะรูส้ึกอย่างไร 2.3 ดา้นการค านึงถึงความรูส้ึก ผูว้ิจยัใหน้กัศึกษาคิด
ว่าถ้าตัวเองเป็น เด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา ที่อยู่ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จะท า
อย่างไร 2.4 ดา้นความเครียดสว่นบุคคล ผูว้ิจยัใหน้กัศึกษาคิดว่าตวัเองเป็น เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางดา้นสติปัญญา ที่อยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จะรูส้ึกอย่างไร จากนัน้ผูว้ิจัยใหน้ักศึกษาท าใบ
งาน 3) ผลที่เกิดขึน้ภายในตัวบุคคล ผู้วิจัยให้นักศึกษาไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีเด็กที่มีความ
บกพรอ่งทางดา้นสติปัญญา ไปมีปฏิสมัพนัธก์บัเด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา เช่น การ
สงัเกต การพดูคยุ เป็นตน้ 4) ผลต่อการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล ผูว้ิจยัและนกัศึกษารว่มกนัแสดง
ความคิดเห็นและยกตัวอย่างประกอบว่าถา้มีเจอเด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญาทัง้ใน
และนอกสถานที่ เราควรท าอย่างไร จากนัน้ผูว้ิจยัและนักศึกษาร่วมกนัสรุปสิ่งที่ไดร้บัจากการเขา้
รว่มโปรแกรม 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 
พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม (Prosocial behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลที่ตัง้ใจ

ท าประโยชนต่์อสงัคมโดยส่วนรวมหรือประโยชนต่์อผูอ่ื้น โดยเป็นการกระท าดว้ยความสมคัรใจ ไม่
หวังผลตอบแทน ซึ่งบางครั้งอาจต้องเสียสละทั้งแรงกาย เวลาและทรัพย์สินก็ตาม ได้แบ่ง
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมออกเป็น 3 ตวัชีว้ดั ดงัต่อไปนี ้ 
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1. การช่วยเหลือ (Helping) หมายถึง การกระท าของบุคคลที่ตั้งใจท าประโยชนต่์อ
สงัคมโดยการสละแรงกาย หรือเวลา เพื่อที่จะบรรเทาความตอ้งการของผูอ่ื้น รวมทัง้การช่วยเหลือ
ใหผู้อ่ื้นใหบ้รรลเุปา้หมาย การใหข้อ้มลู การใหส้ิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเอง พฤติกรรมดงักลา่วจะไม่ได้
เก่ียวกบัการสญูเสียสิ่งของที่ตนครอบครองมาก่อน 

2. การแบ่งปัน (Sharing) หมายถึง การกระท าของบุคคลที่ตั้งใจท าประโยชน์ต่อ
สงัคมโดยการใหส้ิ่งของหรือทรพัยส์ินของตนเอง เป็นการที่บุคคลยอมเสียสละหรือใหย้ืมสิ่งของที่
ตนเองครอบครองอยู่ เช่น ของกิน ของใช ้ใหก้บัผูอ่ื้น เป็นตน้ 

3. การปลอบโยน (Comforting) หมายถึง การกระท าของบุคคลที่ตัง้ใจท าประโยชน์
ต่อสงัคมโดยการใชว้าจาหรือการแสดงท่าทางเพื่อจะบรรเทาความทุกขข์องผูอ่ื้น โดยการใชค้ าพูด
เพื่อให้ก าลังใจ หรือการแสดงการโอบกอดหรือสัมผัสเพื่อให้ผู ้อ่ืนรูส้ึกผ่อนคลายความกังวลใจ 
ความไม่สบายใจวิธีการวดัพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวดัพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม โดยผูว้ิจยัสรา้งแบบสอบถามขึน้มาเอง โดยน า
แนวคิดของ  Eisenberg, Cameron, และ Tryon (1984 อา้งถึงใน กรกนก เตชะอมรานนัท,์ 2554, 
น. 11) มาเป็นแนวคิดในการสรา้งแบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด จ านวน 9 ขอ้ โดยแบบสอบถาม
พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยผูต้อบเลือกไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ โดยให้
คะแนนทางบวกตามล าดับดงันี  ้มากที่สุด คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามล าดับจนถึง นอ้ยที่สุด 
คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผูว้ิจัยจะใชค้ะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็นเกณฑแ์บ่ง โดยผูท้ี่ ไดค้ะแนน
รวมสูงกว่าหรือเท่ากบัคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมสูง ผูท้ี่ไดค้ะแนนรวม
ต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมต ่ากว่า ส่วนข้อความทางลบให้
คะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม 

การร่วมรู้สึก (Empathy) หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลหนึ่งต่อประสบการณท์ี่สงัเกตได้
ของอีกคน ประกอบดว้ย 4 ตวัชีว้ดั ดงัต่อไปนี ้ 

1. ดา้นการเขา้ใจมมุมองของผูอ่ื้น (Prespective Taking) หมายถึง ความสามารถใน
การเขา้ใจในสิ่งที่ผูอ่ื้นคิดหรือรูส้กึได ้ 

2. ดา้นการจินตนาการ (Fantasy) หมายถึง ความสามารถในการน าตัวเองใหเ้ขา้ใจ
ความรูส้กึ การกระท า ของตวัละครในหนงัสือ ภาพยนต ์หรือการเลน่ต่างๆ  

3. ดา้นการค านึงถึงความรูส้ึก (Empathic concern) หมายถึง ความสามารถในการ
เขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้นเมื่อเจอกบัเหตกุารณเ์ลวรา้ย  
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4. ด้านความเครียดส่วนบุคคล (Personal distress) หมายถึง ความไม่สบายใจ 
ความรูส้กึกงัวลใจ เมื่ออยู่ในสถานการณท์ี่มีความตงึเครียด 

ผูว้ิจัยใชว้ิธีการวัดการร่วมรูส้ึก โดยน าแบบสอบถามดัชนีการตอบสนองระหว่างบุคคล 
หรือ Interpersonal reactivity index (IRI) ของ Davis (1980) มาปรบัปรุงโดยมีการปรบัปรุงข้อ
ค าถามให้เหมาะสมกับนิยามปฏิบัติการและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามาเป็นแนวคิดในการสรา้ง
แบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ นอ้ยที่สุด น้อย 
ปานกลาง มาก และมากที่สุด จ านวน 10 ข้อ โดยแบบสอบถามการร่วมรูส้ึก มีเกณฑ์การให้
คะแนน โดยผูต้อบเลือกไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ โดยใหค้ะแนนทางบวกตามล าดบัดงันี ้ มากที่สุด 
คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามล าดับจนถึง น้อยที่สุด คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผู้วิจัยจะใช้
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ ย
แสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการร่วมรูส้ึกสูง ผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการร่วม
รูส้กึต ่ากว่า สว่นขอ้ความทางลบใหค้ะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม  

แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถึง ความตอ้งการของบุคคลที่จะแสดง
พฤติกรรมต่างๆ เกิดขึน้จากการเสาะแสวงหาของตนเอง โดยลกัษณะที่ซ่อนเรน้อยู่ภายใน เช่น งาน
ที่น่าสนใจ แปลกใหม่ และท้าทายเป็นแรงผลักดันภายใน ไม่ต้องอาศัยรางวัลภายนอก หรือ
กฎเกณฑเ์ป็นขอ้บงัคบั แรงจงูใจภายในประกอบดว้ย 5 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่  

1. ความต้องการสิ่งที่ท้าทาย หมายถึง สิ่งที่ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตาม
ความชอบหรือตอ้งการท างานที่แปลกใหม่ ไม่ซ  า้เดิม และงานนั้นมีความยากง่ายพอเหมาะกับ
ความสามารถ 

2. ความสนใจ-เพลิดเพลิน หมายถึง สิ่งที่ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความ
กระตือรือรน้ ตลอดจนมีความสขุ พอใจและเพลิดเพลินในการท างานหรือกิจกรรมที่น่าสนใจ 

3. ความเป็นตวัของตวัเอง หมายถึง สิ่งที่ท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมตามความชอบ
ความมีอิสระในการคิดและการกระท า และชอบรเิริ่มท าสิ่งต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  

4. ความต้องการมีความสามารถ หมายถึง สิ่งที่ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตาม
ความตอ้งการมีประสิทธิผลในการจดัการกบัสภาพแวดลอ้ม ตอ้งการที่จะเรียนรู ้พฒันาทกัษะและ
ความสามารถของตนเอง 

5. ความมุ่งมั่น หมายถึง สิ่งที่ท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมตามความมุ่งมั่นท างานให้
บรรลุผลด้วยความสามารถของตนเอง มีความยึดมั่นทุ่มเทให้กับงานโดยไม่หวังผลตอบแทน
ภายนอก ซึ่งความส าเรจ็จากงานเป็นแรงบนัดาลใจภายในมากกว่ารางวัลหรือเกียรติยศภายนอก  
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ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวดัแรงจูงใจภายใน โดยน าแบบสอบถามแรงจูงใจภายในของ  อรพินทร ์ชู
ชม, อจัฉรา สขุารมณ,์ และ วิลาสลกัษณ ์ชวัวลัลี (2542) มาปรบัปรุงโดยมีการปรบัปรุงขอ้ค าถาม
ใหเ้หมาะสมกบันิยามปฏิบติัการและกลุม่ตวัอย่างที่ศกึษา ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด จ านวน 10 ข้อ โดย
แบบสอบถามแรงจูงใจภายใน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยผูต้อบเลือกไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ โดย
ใหค้ะแนนทางบวกตามล าดับดังนี ้มากที่สุด คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามล าดับจนถึง น้อย
ที่สุด คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผูว้ิจัยจะใชค้ะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ี่ได้
คะแนนรวมสงูกว่าหรือเท่ากบัคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีแรงจูงใจภายในสงู ผูท้ี่ไดค้ะแนนรวม
ต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีแรงจูงใจภายในต ่ากว่า ส่วนขอ้ความทางลบใหค้ะแนนใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม 

ความกรุณา หมายถึง ความสงสาร ความปรารถนา ตอ้งการที่จะช่วยเหลือบุคคลอ่ืนให้
หลุดพน้จากความทุกข ์ความเดือดรอ้น ความยากล าบาก ตามก าลงัความสามารถ ความกรุณา
ประกอบดว้ย 1 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ ความกรุณา 

ความกรุณา หมายถึง ความสงสาร ความปรารถนา ตอ้งการที่จะช่วยเหลือบุคคลอ่ืน
ใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์ความเดือดรอ้น ความยากล าบาก ตามก าลงัความสามารถ 

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวดัความกรุณา โดยผูว้ิจยัสรา้งแบบสอบถามขึน้มาเอง โดยน าแนวคิดของ  
ประทีป จินงี่ (2557, น. 150-151) มาเป็นแนวคิดในการสรา้งแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อ
ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
จ านวน 10 ขอ้ โดยแบบสอบถามความกรุณา มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยผูต้อบเลือกไดเ้พียงขอ้ละ 
1 ค าตอบ โดยใหค้ะแนนทางบวกตามล าดบัดงันี ้ มากที่สดุ คะแนนเท่ากบั 5 และลงมาตามล าดับ
จนถึง น้อยที่สุด คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผู้วิจัยจะใชค้ะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็นเกณฑ์แบ่ง 
โดยผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความกรุณาสูง ผู้ที่ได้
คะแนนรวมต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความกรุณาต ่ากว่า ส่วนข้อความทางลบให้
คะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม 

สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริงตามธรรมชาติ ความ
คิดเห็น ความเชื่อถือหรือยอมรบัรูก้ารกระท าและผลการกระท าของตน แนวความคิดที่มองเห็น
ความเป็นไปของสิ่งทัง้หลายตามธรรมดาแห่งเหตปัุจจยั ความรูค้วามเขา้ใจสิ่งทัง้หลายตามสภาวะ
ของมัน หรือตามที่มันเป็น ไม่เอนเอียง ไปตามความชอบความชังของตน หรือตามที่อยากใหม้ัน
เป็นอยากไม่ใหม้นัเป็น สมัมาทิฏฐิประกอบดว้ย 1 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ สมัมาทิฏฐิ 
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สมัมาทิฏฐิ หมายถึง ความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจรงิตามธรรมชาติ ความ
คิดเห็น ความเชื่อถือหรือยอมรบัรูก้ารกระท าและผลการกระท าของตน แนวความคิดที่มองเห็น
ความเป็นไปของสิ่งทัง้หลายตามธรรมดาแห่งเหตปัุจจยั ความรูค้วามเขา้ใจสิ่งทัง้หลายตามสภาวะ
ของมัน หรือตามที่มันเป็น ไม่เอนเอียง ไปตามความชอบความชังของตน หรือตามที่อยากใหม้ัน
เป็นอยากไม่ใหม้นัเป็น 

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวดัสมัมาทิฏฐิ โดยผูว้ิจยัสรา้งแบบสอบถามขึน้มาเอง โดยน าแนวคิดของ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2556 , น. 4) มาเป็นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ นอ้ยที่สุด นอ้ย ปานกลาง มาก 
และมากที่สดุ จ านวน 10 ขอ้ โดยแบบสอบถามสมัมาทิฏฐิ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยผูต้อบเลือก
ไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ โดยใหค้ะแนนทางบวกตามล าดบัดงันี  ้มากที่สดุ คะแนนเท่ากบั 5 และลง
มาตามล าดบัจนถึง นอ้ยที่สดุ คะแนนเท่ากบั 1 คะแนน ผูว้ิจยัจะใชค้ะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็น
เกณฑแ์บ่ง โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีสมัมาทิฏฐิสูง  
ผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีสมัมาทิฏฐิต ่ากว่า ส่วนขอ้ความทางลบให้
คะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม 

การอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน หมายถึง การที่ผูใ้หญ่ปฏิบติัต่อเด็กดว้ยการแสดง
ความรกัและปรารถนาดีต่อเด็ก เอาใจใส่และใหค้วามส าคญัแก่เด็ก ใหค้ าแนะน า เป็นที่ปรกึษาที่ดี
มากกว่าการใชว้ิธีบีบบงัคบัเด็ก ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา และมีความใกลช้ิดสนิทสนม โดยไดก้ระท า
กิจกรรมต่างๆ รว่มกนั ประกอบดว้ย 4 ตวัชีว้ดั ดงัต่อไปนี ้

1. การแสดงใหเ้ด็กทราบว่าผูใ้หญ่รกัและหวังดีต่อเด็ก แสดงใหเ้ด็กทราบว่าผูใ้หญ่
ตัง้ใจที่จะอบรมเด็กใหเ้ป็นคนดี  

2. การท าตวัใหใ้กลช้ิดสนิทสนิมกบัเด็ก ใชเ้วลาอยู่กบัเด็ก เช่น ชมรายการโทรทศันท์ี่
มีประโยชนด์ว้ยกนั ท ากิจกรรมต่างๆรว่มกนั  

3. การเอาใจใส่เด็ก เขา้ใจจิตใจเด็ก เช่น สอบถามทุกขส์ุข ถามถึงเหตุการณ์ประจ า
วนัที่เกิดขึน้กบัเด็ก รูเ้ก่ียวกบัเพื่อนของเด็ก กิจกรรมของเด็ก  

4. การเป็นที่ปรกึษาที่ดีของเด็ก ไม่เผด็จการ เช่น ใหค้ าแนะน าปรกึษา ปลอบใจ ให้
ก าลังใจเวลาเด็กมีปัญหา มีทุกขร์อ้น เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดต้ัดสินใจดว้ยตัวเองอย่างมีเหตุผล ไม่
บงัคบัฝืนใจ  
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ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวดัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน โดยน าแบบสอบถามการอบรมเลีย้ง
ดูแบบรกัสนับสนุนของ งามตา วนินทานนท ์(2552) มาปรบัปรุงโดยมีการปรบัปรุงขอ้ค าถามให้
เหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ นอ้ย
ที่สดุ นอ้ย ปานกลาง มาก และมากที่สดุ จ านวน 10 ขอ้ โดยแบบสอบถามการอบรมเลีย้งดแูบบรกั
สนบัสนุน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยผูต้อบเลือกไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ โดยใหค้ะแนนทางบวก
ตามล าดบัดงันี ้มากที่สดุ คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามล าดบัจนถึง นอ้ยที่สดุ คะแนนเท่ากบั 1 
คะแนน ผูว้ิจัยจะใชค้ะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมสูงกว่าหรือ
เท่ากับคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนสูง ผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมต ่า
กว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนบัสนุนต ่ากว่า ส่วนขอ้ความทางลบ
ใหค้ะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม 

การสนับสนุนจากสถานศึกษา หมายถึง การแสดงออกของอาจารย์และเพื่อน
นักศึกษาด้วยการให้สิ่งที่พึงพอใจแก่นักศึกษาภายหลังจากที่นักศึกษาแสดงพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สังคม ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 1) การแสดงออกของอาจารย์ และ 2) การแสดงออกของ
เพื่อนนกัศกึษา ซึ่งสิ่งที่พงึพอใจที่เสนอไวว้่าเป็นตวัเสรมิแรง แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ  

1. ตวัเสรมิแรงที่เป็นสิ่งของ ประกอบดว้ย อาหาร ขนม ฯลฯ  
2. ตวัเสรมิแรงทางสงัคม แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ค าพดู ไดแ้ก่ ค าชมเชย ยกย่อง 

ฯลฯ และการแสดงท่าทาง ไดแ้ก่ การยิม้ การพยกัหนา้รบั ฯลฯ  
3. ตัวเสริมแรงที่เป็นเบีย้อรรถกร เบีย้อรรถกรจะเป็นตัวเสริมแรงที่มีคุณค่าก็ต่อเมื่อ

สามารถน าไปแลกเป็นตวัเสรมิแรงอ่ืนๆได ้เช่น คปูอง ฯลฯ  
4. ตวัเสริมแรงที่เป็นกิจกรรม เป็นตวัเสริมแรงที่น าเอากิจกรรมที่นกัศึกษาชอบมาใช้

เป็นตวัเสรมิแรง เช่น การฟังเพลง การเลน่กีฬา ฯลฯ 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวดัการสนบัสนุนจากสถานศึกษา โดยผูว้ิจยัสรา้งแบบสอบถามขึน้มาเอง 

โดยน าแนวคิดของ Rimm และ Masters (1979 อา้งถึงใน ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, ประทีป จินงี่, 
และ ทัศนา ทองภักดี, 2539, น. 21-22) ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด จ านวน 5 ข้อ โดยแบบสอบถามการ
สนบัสนุนจากสถานศึกษา มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยผูต้อบเลือกไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ โดยให้
คะแนนทางบวกตามล าดับดงันี  ้มากที่สุด คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามล าดับจนถึง นอ้ยที่สุด 
คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผูว้ิจัยจะใชค้ะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็นเกณฑแ์บ่ง โดยผูท้ี่ไดค้ะแนน
รวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่มีการสนับสนุนจากสถานศึกษาสูง ผู้ที่ได้
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คะแนนรวมต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่มีการสนับสนุนจากสถานศึกษาต ่ากว่า ส่วน
ขอ้ความทางลบใหค้ะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม 

การได้รับตัวแบบ หมายถึง การที่บุคคลสังเกตและถือเอาลักษณะพฤติกรรมมาเป็น
แบบอย่างในการปฎิบติัตน โดยการไดต้วัแบบ แบ่งออกเป็น 2 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่  

1. การไดร้บัตวัแบบมีชีวิต หมายถึง ตวัแบบที่ปรากฏกบับคุคลโดยตรง  
2. การไดร้บัตวัแบบสญัลกัษณ ์หมายถึง ตวัแบบที่เสนอกบับุคคลโดยผ่านทางค าพดู 

การเขียนหรือรูปภาพ เช่น โทรทศัน ์ฟิลม์ เป็นตน้  
ผูว้ิจัยใชว้ิธีการวัดการไดร้บัตัวแบบ โดยน าแบบสอบถามการไดร้บัตัวแบบของ วิลาส

ลกัษณ์ ชัววัลลี, งามตา วนินทานนท,์ และ วิริณธ์ ธรรมนารถสกุล (2547) มาปรบัปรุงโดยมีการ
ปรบัปรุงขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราสว่นประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด จ านวน 7 ขอ้ โดยแบบสอบถาม 
การไดร้บัตัวแบบ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยผูต้อบเลือกไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ โดยใหค้ะแนน
ทางบวกตามล าดบัดงันี  ้มากที่สดุ คะแนนเท่ากบั 5 และลงมาตามล าดบัจนถึง นอ้ยที่สดุ คะแนน
เท่ากับ 1 คะแนน ผูว้ิจัยจะใชค้ะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็นเกณฑแ์บ่ง โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมสูง
กว่าหรือเท่ากบัคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการไดร้บัตวัแบบสงู ผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมต ่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการไดร้บัตัวแบบต ่ากว่า ส่วนขอ้ความทางลบใหค้ะแนนในทิศทางตรงกัน
ขา้ม 

 
 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การวิจัยในครั้งนี ้ ผู ้วิจัยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การวิจัยระยะที่  1 เป็น
การศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนักศึกษา และการวิจัยระยะที่ 2 
เป็นการศึกษาผลของโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ของนกัศึกษา ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสาร
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอตามหวัขอ้ ดงัต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม (Prosocial behavior) 
ตอนที่ 2 แนวคิดที่น ามาใชเ้ป็นกรอบในการวิจยั  
ตอนที่ 3 ปัจจยัที่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 

3.1 การรว่มรูส้กึที่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
3.2 แรงจงูใจภายในท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
3.3 ความกรุณาที่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
3.4 สมัมาทิฏฐิที่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
3.5 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุที่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
3.6 การสนบัสนนุจากสถานศกึษาที่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
3.7 การไดร้บัตวัแบบที่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 

ตอนที่ 4 การพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 

ตอนที ่1 พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม (Prosocial behavior)  
มีแนวคิดจากนักทฤษฎีหลายท่านไดโ้ตแ้ยง้กันถึงประเด็นที่ว่า พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 

เป็นสิ่งที่ติดตวัมาแต่ก าเนิด หรือเกิดจากการเรียนรูก้นัแน่ โดยนกัมนุษยวิทยาและชีวสงัคม เชื่อว่า
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม เป็นสิ่งที่ถูกก าหนดไวอ้ยู่ในยีน (Gene) และเป็นส่วนประกอบพืน้ฐานโดย
ธรรมชาติของมนุษยท์ี่จะช่วยเหลือผูอ่ื้น เพื่อใหด้ ารงเผ่าพันธุค์งอยู่ต่อไป ซึ่งตรงขา้มกบันกัทฤษฎี
จิตวิเคราะห ์และนักทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคม ที่ไดโ้ตแ้ยง้ไวว้่า พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม
ของมนุษยไ์ม่ไดม้าจากยีนหรือมีวิวัฒนาการมาจากประวัติศาสตร ์แต่พฤติกรรมดังกล่าวมาจาก
การไดม้ีประสบการณก์บัตวัแทนของสงัคมกลุ่มต่างๆ ส่วนนกัทฤษฎีพฒันาการทางเชาวนปั์ญญา
เห็นดว้ยกบัแนวคิดนี ้และยังเพิ่มเติมว่า รูปแบบหรือความถ่ีในการกระท าพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม
ของมนุษย์นั้น จะขึน้อยู่กับทักษะทางความคิด และระดับของเชาวน์ปัญญาอีกด้วย  ส่วนนัก
ชีววิทยา มีความเชื่อว่า พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม เป็นสญัชาตญาณ และเป็นส่วนประกอบพืน้ฐาน
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ของธรรมชาติมนุษย์ โดยมีความเชื่อว่าทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว ์ย่อมต้องได้รบัการ
ปกป้องจากศัตรูตามธรรมชาติ และไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐาน เมื่อพวกเขาอาศัย
อยู่ในหน่วยสังคมเดียวกัน หากความเชื่อนีถู้กตอ้ง แสดงว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม ก็
น่าจะมียีนแห่งความเอือ้เฟ้ือ (Altruistic gene) อยู่ และสืบทอดต่อไปสู่ลกูหลาน ถา้หากพฤติกรรม
เอือ้ต่อสังคมมียีนเป็นตัวก าหนดแล้ว อะไรคือสิ่งที่ท าให้พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมในบางครั้งมี
แนวโนม้ลดลง (Shaffer, 1994, p. 363-397 อา้งถึงใน วนัดี ละอองทิพรส, 2540, น. 27) 

พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม มาจากภาษาองักฤษ ค าว่า Prosocial behavior เริ่มมีการศกึษา
และแปลค านีเ้ป็นภาษาไทยตามราชบัณฑิตสถานที่ไดม้ีการแปลค าว่า Prosocial behavior เป็น
ภาษาไทย โดยใช้ค าว่า พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม หากแต่ยังมีนักวิจัยใช้ค าอ่ืนในความหมาย
ใกลเ้คียงกนัไดแ้ก่ ค าว่า พฤติกรรมที่เอือ้ต่อสงัคม (ปฏิมากร ศิรเิตชะ, 2549, น. 8; วนัดี ละอองทิพ
รส, 2540, น. 26; สุกานดา นิ่มทองค า, 2535, น. 23) พฤติกรรมเสริมสร้างสังคม (ปิยาภรณ ์
กังสดาน, 2555, น. 20; วิลาวัลย ์คัดทะจันทร ,์ 2551, น. 22; สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2556, น. 402) 
พฤติกรรมเอือ้สังคม (กรกนก เตชะอมรานันท์, 2554, น. 11; ชัชนีวรรณ วังนาค, 2552, น. 11; 
สุวรรณ จูทะสมพากร, 2560, น. 25) พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม (ดุลยา จิตตะยโศธร, 2555, น. 30; 
ธีรพฒัน ์วงศค์ุม้สิน, 2558, น. 90; รตันามณี สขุเกษม, 2558, น. 11; ราชบณัฑิตสถาน, 2550, น. 
315; อธิวฒัน ์รตันวงศแ์ข, 2558, น. 15-16; อจัศรา ประเสรฐิสิน, 2557, น. 45) สรุปไดว้่างานวิจยั
ในครัง้นี ้ผู ้วิจัยจึงใช้ค าว่า พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม ตามราชบัณฑิตสถานที่ได้มีการแปลค าว่า 
Prosocial behavior เป็นภาษาไทย โดยใชค้ าว่า พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม   

ความหมายของพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม  
Mussen และ Eisenberg-Berg (1977 อา้งถึงใน สรุางค ์โคว้ตระกลู, 2556, น. 402) 

ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม หมายถึง พฤติกรรมที่ผูแ้สดงตัง้ใจจะช่วยเหลือผูอ่ื้น 
ตัง้ใจท างานใหเ้ป็นประโยชนต่์อผูอ่ื้น โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

ราชบัณฑิตสถาน (2550, น. 315) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
หมายถึง พฤติกรรมที่บคุคลท าเพื่อใหเ้ป็นประโยชนต่์อสงัคมโดยส่วนรวมหรือประโยชนต่์อผูอ่ื้น 

สุรางค์ โค้วตระกูล (2556, น. 402) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
หมายถึง พฤติกรรมเชิงจรยิธรรม ที่จ  าเป็นของสงัคม 

สุวรรณ จูทะสมพากร (2560, น. 25) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
หมายถึง การกระท าที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือหรือเกือ้กูลประโยชนใ์หก้บับุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
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สงัคม โดยผูก้ระท ามีความรูต้ัว เต็มใจ ตัง้ใจ สมคัรใจ และเสียสละตนเอง โดยไม่มีเงื่อนไขในดา้น
วิชาชีพ และสญัญาขอ้ตกลงมาบงัคบัใหก้ระท า 

อธิวฒัน ์รตันวงศแ์ข (2558, น. 15-16) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
หมายถึง การกระท าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นประโยชนก์บับุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนดว้ย
ความตัง้ใจหรือสมัครใจ โดยไม่มุ่งหวงัผลประโยชนห์รือรางวัลตอบแทนใดๆ ในภายหลงั และการ
กระท าดังกล่าวอาจท าใหบุ้คคลตอ้งเสียสละเวลา ทรพัยส์ิน ก าลังกาย ก าลังความคิด ก าลังใจ 
หรือบางครัง้อาจจะเป็นการเสี่ยงต่อชีวิตของผูก้ระท าได ้

รตันา มณีสุขเกษม (2558, น. 11) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
หมายถึง การกระท าที่ผูก้ระท าตัง้ใจกระท าใหเ้กิดประโยชนต่์อผูอ่ื้น โดยไม่หวังผลตอบแทน เกิด
จากความสมคัรใจที่จะกระท า โดยสละทัง้เวลาและทรพัยส์ินในการใหค้วามช่วยเหลือ 

ปิยาภรณ์ กังสดาร (2555, น. 20) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
หมายถึง พฤติกรรมทางบวกซึ่งช่วยเสริมใหค้วามร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นการท างานหรือท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น ความสามัคคีเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ความคิดเห็นสอดคลอ้งกัน ความเป็นน า้หนึ่งใจ
เดียวกัน สามารถเห็นอกเห็นใจสงสาร และปราถนาที่จะช่วยเหลือผูอ่ื้นที่มีความทุกข ์จนแสดง
ออกเป็นพฤติกรรมเอือ้อาทรต่อผู้นั้น ซี่งบางครัง้ต้องเสียผลประโยชน์ส่วนตนลงไปโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนใด ๆ 

กรกนก เตชะอมรานนัท ์(2554, น. 11) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
หมายถึง การกระท าที่เด็กไดก้ระท าเพื่อประโยชนข์องผูอ่ื้น 

ชัชนีวรรณ วังนาค (2552, น. 11) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลกระท าโดยมุ่งเพื่อประโยชนต่์อผูอ่ื้นเป็นการกระท าดว้ยความสมัครใจ 
โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งบางครัง้อาจจะตอ้งเสียสละทัง้เวลาและทรพัยส์ินหรือเสี่ยงชีวิตในการ
ใหค้วามช่วยเหลือ 

วิลาวัลย ์คัดทะจันทร ์(2551, น. 22) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
หมายถึง พฤติกรรมทางสงัคมเชิงบวกระหว่างบุคคล เป็นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อผูอ่ื้นและต่อสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัการเอือ้เฟ้ือเสียสละ ช่วยเหลือเกือ้กูลซี่งกนัและกนั เห็นอกเห็น
ใจ ยอมรบัและเขา้ใจกนัซึ่งกันและกัน เป็นพฤติกรรมที่จ  าเป็นในการอยู่ร่วมกนัในสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสขุ 
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ปฏิมากร ศิริเตชะ (2549, น. 8) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเอื ้อต่อสังคม 
หมายถึง เป็นการกระท าโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ตัง้ใจจะช่วยเหลือหรือบ าบดัทกุข ์บ ารุงสขุแก่
ผูอ่ื้น โดยกระท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ โดยการเสียสละก าลังกาย ก าลังความคิด สิ่งของ ทรพัยส์ิน 
หรือเวลา 

วันดี ละอองทิพรส (2540, น. 26) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
หมายถึง พฤติกรรมอนัเป็นประโยชนก์ับบุคคลอ่ืน โดยที่ผูแ้สดงพฤติกรรมมีความตัง้ใจจริงในการ
กระท าพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเสียสละ เวลา ทรพัยส์ิน เงินทอง แรงกายแรงใจ หรืออาจเป็น
ชีวิตเพื่อใหเ้กิดประโยชนก์บับคุคลอื่น โดยไม่หวงัสิ่งตอบแทนในภายหนา้  

สุกานดา นิ่มทองค า (2535, น. 23) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
หมายถึง การกระท าที่ผู ้กระท าจะต้องตั้งใจกระท าลงไปเพื่อช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน
ล่วงหนา้ แมว้่าการกระท าพฤติกรรมนัน้ ผูก้ระท าอาจตอ้งเสียสละทัง้แรงกาย ทรัพยส์ิน เงินทอง 
เวลา หรือแมแ้ต่เสี่ยงชีวิตก็ตาม  

จากความหมายดังกล่าวขา้งต้นสรุปได้ว่า พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม หมายถึง การ
กระท าของบุคคลที่ตั้งใจท าประโยชนต่์อสังคมโดยส่วนรวมหรือประโยชน์ต่อผูอ่ื้น โดยเป็นการ
กระท าดว้ยความสมัครใจ ไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งบางครัง้อาจตอ้งเสียสละทัง้แรงกาย เวลาและ
ทรพัยส์ินก็ตาม 

โดยงานวิจัยในครัง้นี ้ไดน้ าแนวคิดของ  Eisenberg, Cameron, และ Tryon (1984 
อา้งถึงใน กรกนก เตชะอมรานนัท,์ 2554, น. 11) มาเป็นแนวคิดในการศึกษาตวัชีว้ดัของพฤติกรรม
เอือ้ต่อสงัคม โดยไดแ้บ่งพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมออกเป็น 3 ตวัชีว้ดั ดงันี ้ 

การช่วยเหลือ (Helping) หมายถึง ความพยายามที่จะบรรเทาความตอ้งการของ
ผูอ่ื้น รวมทัง้การช่วยเหลือใหผู้อ่ื้นใหบ้รรลเุป้าหมาย การใหข้อ้มลู การใหส้ิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเอง 
พฤติกรรมดังกล่าวจะไม่ได้เก่ียวกับการสูญเสียสิ่งของที่ตนครอบครองมาก่อน แต่จะ เป็นการ
สญูเสียเรื่องเวลาและความพยายาม  

การแบ่งปัน (Sharing) หมายถึง การใหส้ิ่งของตนเอง หรือเป็นสิ่งของที่ตนเองเคย
ครอบครองอยู่ ค่าของการสญูเสียนัน้จะเป็นรูปธรรม  

การปลอบโยน (Comforting) หมายถึง ความพยายามที่จะบรรเทาทุกขข์องผูอ่ื้น 
โดยใชค้ าพดูหรือการกระท าเพื่อใหผู้อ่ื้นผ่อนคลายความกงัวล ซึ่งพฤติกรรมที่จะเก่ียวขอ้งกบัเวลา
และความเอาใจใส ่ 

ผลการสงัเคราะหต์วัชีว้ดัของพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 ผลการสงัเคราะหต์วัชีว้ดัของพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
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Eisenberg, Cameron,  
& Tryon (1984) 

√ √ √            

สกุานดา น่ิมทองค า (2535) √ √   √          

วนัดี ละอองทิพรส (2540) √ √ √            

ปฏิมากร ศิรเิตชะ (2549) √ √   √          

วิลาวลัย ์คดัทะจนัทร ์(2551) √    √   √ √ √     

ชชันีวรรณ วงันาค (2552) √ √ √            

กรกนก เตชะอมรานนัท ์(2554) √ √ √            

ดลุยา จิตตะยโศธร. (2555) √ √ √         √  √ 

ปิยาภรณ ์กงัสดาร (2555)    √ √ √ √ √       

รตันามณี สขุเกษม (2558) √ √          √   

อธิวฒัน ์รตันวงศแ์ข (2558) √ √ √         √   

สวุรรณ จทูะสมพากร (2560) √ √         √ √ √  

รวม 11 10 6 1 4 1 1 2 1 1 1 4 1 1 

  
ผลการสงัเคราะหต์ัวชีว้ดัของพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม พบว่าตัวชีว้ัดที่มีความถ่ีมากที่สุด 

ไดแ้ก่ การช่วยเหลือ (11) การแบ่งปัน (10) และการปลอบโยน (6) ตามล าดับ ซึ่งสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ Eisenberg, Cameron, และ Tryon (1984 อา้งถึงใน กรกนก เตชะอมรานนัท์, 2554, 
น. 11) 
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พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม (Prosocial behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลที่ตัง้ใจท า
ประโยชนต่์อสังคมโดยส่วนรวมหรือประโยชนต่์อผูอ่ื้น โดยเป็นการกระท าดว้ยความสมัครใจ ไม่
หวังผลตอบแทน ซึ่งบางครั้งอาจต้องเสียสละทั้งแรงกาย เวลาและทรัพย์สินก็ตาม ได้แบ่ง
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมออกเป็น 3 ตวัชีว้ดั ดงัต่อไปนี ้ 

1. การช่วยเหลือ (Helping) หมายถึง การกระท าของบุคคลที่ตั้งใจท าประโยชน์ต่อ
สงัคมโดยการสละแรงกาย หรือเวลา เพื่อที่จะบรรเทาความตอ้งการของผูอ่ื้น รวมทัง้การช่วยเหลือ
ใหผู้อ่ื้นใหบ้รรลเุปา้หมาย การใหข้อ้มลู การใหส้ิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเอง พฤติกรรมดงักลา่วจะไม่ได้
เก่ียวกบัการสญูเสียสิ่งของที่ตนครอบครองมาก่อน 

2. การแบ่งปัน (Sharing) หมายถึง การกระท าของบุคคลที่ตั้งใจท าประโยชน์ต่อ
สงัคมโดยการใหส้ิ่งของหรือทรพัยส์ินของตนเอง เป็นการที่บุคคลยอมเสียสละหรือใหย้ืมสิ่งของที่
ตนเองครอบครองอยู่ เช่น ของกิน ของใช ้ใหก้บัผูอ่ื้น เป็นตน้ 

3. การปลอบโยน (Comforting) หมายถึง การกระท าของบุคคลที่ตัง้ใจท าประโยชน์
ต่อสงัคมโดยการใชว้าจาหรือการแสดงท่าทางเพื่อจะบรรเทาความทุกขข์องผูอ่ื้น โดยการใชค้ าพูด
เพื่อให้ก าลังใจ หรือการแสดงการโอบกอดหรือสัมผัสเพื่อให้ผู ้อ่ืนรูส้ึกผ่อนคลายความกังวลใจ 
ความไม่สบายใจ ดงัภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
    พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ตวัชีว้ดัของพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 

 
 
 

การช่วยเหลือ 

การแบ่งปัน 

การปลอบโยน 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
นักจิตวิทยาพยายามคิดที่จะช่วยปรบัปรุงสังคมให้ดีขึน้ โดยพยายามที่จะศึกษา

พฤติกรรมต่อตา้นสงัคม (Anti-social behavior) เช่น การศึกษาพฤติกรรมกา้วรา้ว (Aggression) 
เพื่อน าผลของการวิจัยมาใชป้รบัปรุงสังคมให้ดีขึน้ โดยศาสตราจารยแ์บนดูรา (Bandura) แห่ง
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด์ (Stanford) เป็นผูค้น้พบว่าคนเราจะแสดงพฤติกรรมก้าวรา้วจากการ
เลียนแบบ  (Modeling) ได้มี อิทธิพลที่ท าให้รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาห้ามโทรทัศน์ฉาย
ภาพยนต์ที่มีการแสดงพฤติกรรมก้าวรา้ว เพราะจะเป็นตัวอย่าง และต่อมาในปี พ.ศ. 2515 
นักจิตวิทยาไดคิ้ดว่าถ้าหากคิดแต่จะขจัดพฤติกรรมต่อตา้นสังคม (Anti-social behavior) เพียง
อย่างเดียว สงัคมก็ไม่ไดเ้ปลี่ยนไปดงัที่ตอ้งการ ดงันัน้จึงควรพยายามที่จะหาทางปลกูฝังพฤติกรรม
เอือ้ต่อสงัคม (Prosocial behavior) ใหแ้ก่เยาวชนและผูเ้ยาว ์แต่ก่อนที่จะท าก็มีความจ าเป็นที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมเสียก่อน ดงันัน้จึงมีนักจิตวิทยากลุ่มหนึ่งพยายามที่จะศึกษาสาเหตุ
ว่ าท า ไมบางคนมี พ ฤ ติก รรม เอื ้อ ต่ อสั งคมและบางคน ไม่ มี พ ฤ ติกรรม เอื ้อ ต่ อสั งคม  
(สรุางค ์โคว้ตระกลู, 2556, น. 401-402) โดยนกัจิตวิทยา (สรุางค ์โคว้ตระกลู, 2556, น. 401-403) 
ที่สนใจศกึษาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม อาจแบ่งเป็น 3 กลุม่ ดงัต่อไปนี ้

1) กลุ่มนักจิตวิทยาที่ ยึดทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา  (Cognitive 
developmental theory) เป็นพืน้ฐานของการวิจยั ซึ่งมีเพียรเ์จทเ์ป็นผูน้  า นกัจิตวิทยากลุ่มนีเ้ชื่อว่า
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมขึน้อยู่กบัพฒันาการทางดา้นเชาวปั์ญญา และเชื่อว่าก่อนที่เด็กจะเห็นใจใน
ความทกุขข์องผูอ่ื้น และสามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้เด็กจะตอ้งมีความสามารถทางเชาว์ปัญญาที่จะ
มองเห็นปัญหาในแง่ของผูม้ีปัญหาเสียก่อน 

2) กลุ่มนักจิตวิทยาที่ใช้ทฤษฎีที่เรียกว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม 
(Social cognitive theory) เป็นพืน้ฐาน ซึ่งมีแบนดรูาเป็นผูน้  า นกัจิตวิทยากลุ่มนีเ้ชื่อว่าพฤติกรรม
เอือ้ต่อสงัคมเป็นพฤติกรรมที่เรียนรูจ้ากกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม (Socialization) และขึน้อยู่
กบัสภาพแวดลอ้ม ยกตัวอย่างเช่น ถา้เด็กเจริญเติบโตในสิ่งแวดลอ้มที่ประกอบดว้ยผูใ้หญ่หรือผู้
ใกลเ้คียง เช่น เพื่อนแสดงพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมเป็นแบบอย่าง เด็กก็จะเลียนแบบพฤติกรรมเอือ้
ต่อสงัคมนัน้ดว้ย และนอกจากนีก้ารสอนดว้ยถอ้ยค าข่าวสาร (Verbal Instruction) และการใหก้าร
เสรมิแรงกบัพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมก็จะช่วยใหเ้ด็กเรียนรูพ้ฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมไดดี้ขึน้ 

3) กลุ่มนักจิตวิทยาที่สนใจเกี่ยวกับจิตสังคม  (Psychosocial origins) ของ
พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม ได้ศึกษาตัวแปรในการอบรมเลี ้ยงดูเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความร่วม
ความรูส้กึและอารมณ ์(Empathy) ซึ่งเป็นรากฐานของความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น และตอ้งการใหก้าร
ช่วยเหลือเมื่อผูอ่ื้นเมื่อประสบความทกุข ์ 
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ทฤษฎีพัฒนาการพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของไอเซ็นเบิรก์   
ไอเซ็นเบิรก์ (Eisenberg-Berg, 1979; Eisenberg, 1982 อ้างถึงใน Grusec & 

Lytton, 1988, p. 357) ไดอ้ธิบายทฤษฎีพฒันาการพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมมีทัง้หมด 5 ขัน้ ไดแ้ก่  
ขั้นที่ 1 ขั้นความพอใจของตนเอง (Hedonistic, pragmatic orientation) ขัน้

นีบุ้คคลจะแสดงพฤติกรรมตามที่ตนเองพึงพอใจ เช่น พฤติกรรมที่ถูกตอ้งคือการท าเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเอง  

ขั้นที่ 2 ขั้นความต้องการส่ิงอื่น (Needs of others orientation) ขัน้นีบ้คุคลจะ
แสดงพฤติกรรม โดยค านึงถึงความตอ้งการสิ่งอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะทางกายภาพ วตัถุสิ่งของ 
รวมถึงความตอ้งการจากแรงขับภายในตัวบุคคลเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น การท าเพื่อใหต้นเอง
คลายความหิว  

ขั้นที่  3 ขั้นเห็นพ้องตามผู้อื่น  (Approval and interpersonal orientation 
and/or stereotyped orientation) ขั้นนีบุ้คคลจะแสดงพฤติกรรมตามที่ผู ้อ่ืนบอกว่า ดี หรือ เลว 
ตดัสินการถกูผิดตามความคิดเห็นของผูอ่ื้น เช่น ผูอ่ื้นบอกว่าการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดี  

ขั้ นที่  4 ขั้ นการเป ล่ียน ย้าย  (Transitional stage) ขั้นนี ้บุ คคลจะแสดง
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยม ภาระหน้าที่ หรือความรบัผิดชอบ โดยจะแสดง
พฤติกรรมเพื่อปกปอ้งเกียรติและสิ่งที่ถกูตอ้ง เช่น ท าเพราะเป็นความรบัผิดชอบ  

ขั้นที่ 5 ขั้นการเห็นคุณค่าภายใน (Strongly internalized stage) ขัน้นีเ้ป็นขัน้
สุดท้ายของพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม โดยขั้นนีบุ้คคลจะแสดงพฤติกรรมตามความถูกต้อง ตาม
เหตผุล ตามความเป็นจรงิที่เกิดขึน้ รวมถึงการใหค้ณุค่าทางจิตใจดว้ย 

การวัดพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง สามารถสรุปวิธีการวดัพฤติกรรมเอือ้

ต่อสงัคม ได ้5 วิธีการ ดงัต่อไปนี ้ 
1) การวัด โดยการทดลอง  (Experimental/ Laboratory method) วิ ธีการนี ้ผู ้

ทดลองจะมีการสมมติสถานการณท์ี่เป็นตวักระตุน้ใหเ้ด็กไดแ้สดงพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม เพื่อใหผู้ ้
ทดลองไดส้งัเกต (กรกนก เตชะอมรานนัท,์ 2554, น. 15) 

2) การวัดโดยการสังเกต (Observation method) วิธีการนีส้่วนใหญ่มักใชว้ัดกับ
เด็กเล็ก โดยจะสงัเกตพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของเด็กที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติหรือในสภาพการณ์
จรงิ เช่น ในหอ้งเรียน ที่บา้น หอ้งทดลอง เป็นตน้ (กรกนก เตชะอมรานนัท,์ 2554, น. 15) 

3) การวัดจากการรายงานตนเอง (Self-report) วิธีการนีม้ักจะใช้วัดกับเด็กวัย
เรียนไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยให้ตอบข้อค าถามที่เก่ียวกับพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมว่าตนกระท า
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พฤติกรรมนัน้มากนอ้ยเพียงใด แต่ถา้เป็นการวัดในเด็กเล็กหรือวัยก่อนเขา้เรียนจะใชรู้ปภาพแลว้
ให้เด็กเลือกตอบว่าจะกระท าพฤติกรรมตามภาพใด หรืออาจจะใช้เป็นการรายงานจาคนอ่ืน 
(Other-report) เช่น พ่อแม่ ครู เป็นตน้ (กรกนก เตชะอมรานนัท,์ 2554, น. 15) 

4) การวัดจากแบบวัด เป็นแบบวดัพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ประเภทสถานการณ ์มี
ตัวเลือก ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของกรกนก เตชะอมรานันท์ (2554, น. 35) ได้ศึกษาปัจจัยที่
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศึกษาอนุบาลและนักศึกษาประถมศึกษาตอนตน้ โดย
ใชแ้บบวดัพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของประถมศกึษาตอนตน้ มีลกัษณะเป็นขอ้ค าถาม แต่ละขอ้จะมี 
3 ตวัเลือก โดยใหเ้ด็กอ่านขอ้ค าถามดว้ยตวัเองแลว้ใหเ้ด็กเลือกตอบในกระดาษค าตอบ 

5) การตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ใชว้ัดกับเด็กวัยเรียนที่สามารถอ่าน
หนงัสือไดด้ว้ยตนเองโดยการใหต้อบขอ้ค าถาม คิดเป็นค่าคะแนนในการประเมินพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สังคม ว่ามากน้อยตามขอ้ค าถาม ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของดุลยา จิตตะยโศธร (2556) ได้
อิทธิพลของการอบรมเลีย้งดแูบบเอาใจใส่ และการสนบัสนุนจากสถานศกึษาที่มีต่อพฤติกรรมเอือ้
ต่อสงัคม โดยมีการร่วมรูส้ึกเป็นตวัแปรส่งผ่าน งานวิจยัของรตันา มณีสขุเกษม (2558, น. 40-41) 
ไดศ้ึกษารูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของวยัรุ่นในจังหวัดสระแกว้ 
โดยใชแ้บบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 15 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 
การช่วยเหลือ การแบ่งปัน และความร่วมมือ ดา้นละ  5 ขอ้ มีลกัษณะค าตอบเป็นมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดบั งานวิจยัของธีรพฒัน ์วงศค์ุม้สิน (2558) ไดศ้ึกษาความฉลาดทางสงัคมและพฤติกรรม
เอื ้อต่อสังคมของนิสิตคณะสังคมศาสตรม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์โดยใช้แบบสอบถาม
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 3 ดา้น 27 ขอ้ 

ดังนั้น สรุปไดว้่าการวิจัยในครัง้นี ้ผูว้ิจัยใชว้ิธีการวัดพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม โดยผูว้ิจัย
สรา้งแบบสอบถามขึน้มาเอง โดยน าแนวคิดของ Eisenberg, Cameron, และ Tryon (1984 อา้ง
ถึงใน กรกนก เตชะอมรานันท์, 2554, น. 11) มาเป็นแนวคิดในการสรา้งแบบสอบถามที่มีเนือ้หา
ครอบคลุมทั้ง 3 ตัวชีว้ัด ได้แก่ การช่วยเหลือ การแบ่งปัน และการปลอบโยน ประกอบด้วยข้อ
ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
จ านวน 9 ขอ้ 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม พบว่า งานวิจัยของ  

สกุานดา นิ่มทองค า (2535) ไดศ้ึกษาตัวแปรเชิงจิตสงัคมและชีวพืน้ฐานที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรม
เอือ้ต่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการถ่ายทอด
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ สามารถรว่มกนัท านายพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สงัคมไดร้อ้ยละ 28.53  งานวิจยัของวนัดี ละอองทิพรส (2540) ไดศ้ึกษาความสมัพนัธข์องการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมที่ เอื ้อต่อสังคม และพฤติกรรมเอื ้อต่อสังคมของเด็กประถมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่านกัเรียนที่มีความสามารถในการร่วมรูส้ึกมาก มีการใชเ้หตผุลเชิงจรยิธรรม
ที่เอือ้ต่อสังคมและพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมสูงกว่า นักเรียนที่มีความสามารถในการร่วมรูส้ึกปาน
กลาง และนักเรียนที่มีความสามารถในการร่วมรูส้ึกปานกลาง มีการใหเ้หตผุลเชิงจริยธรรมที่เอือ้
ต่อสังคมและพฤติกรรมเอื ้อต่อสังคมสูงกว่า นักเรียนที่มีความสามารถในการร่วมรูส้ึกน้อย 
งานวิจยัของกรกนก เตชะอมรานนัท ์(2554) ไดศ้ึกษาปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม
ของนักเรียนอนุบาลและนักเรียนประถมศึกษาตอนตน้ พบว่าระดับชั้น การอบรมเลีย้งดูแบบให้
พึ่งตนเอง และการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตผุลรว่มกนัท านายพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมโดยรวมไดร้อ้ย
ละ 10 โดยปัจจัยที่สามารถท านายไดดี้ที่สุด คือ ระดับชั้น รองลงมาคือ การอบรมเลีย้งดูแบบให้
พึ่งตนเอง และการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล งานวิจยัของอัจศรา ประเสริฐสิน (2557) ไดศ้ึกษา
การพฒันาตวับ่งชีพ้ฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม โดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่าตวัแปรที่
มีน า้หนักความส าคญัมากที่สดุ คือ การแบ่งปัน (0.829) รองลงมาคือ การช่วยเหลือ (0.762) การ
ปลอบโยน (0.708) การให้ (0.660) และการร่วมมือ (0.650) งานวิจัยของธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน 
(2558) ได้ศึกษาความฉลาดทางสังคมและพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของนิสิตคณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์พบว่าความฉลาดทางสงัคมมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมเอือ้
ต่อสงัคมของนิสิตคณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.001 งานวิจยัของรตันา มณีสขุเกษม (2558) ไดศ้ึกษารูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตพุฤติกรรม
เอือ้ต่อสงัคมของวยัรุ่นในจงัหวดัสระแกว้ พบว่าการแสวงหาเปา้หมายเอือ้ต่อสงัคม เป็นปัจจยัหลกั
ของพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของวยัรุ่นในจงัหวดัสระแกว้ ส่วนปัจจยัเสรมิผ่านการแสวงหาเปา้หมาย
เอือ้ต่อสงัคม ไดแ้ก่ คณุลกัษณะภายในของบคุคล การชีน้  าทางสงัคม และเหตผุลของพฤติกรรม 
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ตอนที ่2 แนวคิดทีน่ ามาใช้เป็นกรอบในการวิจัย  
การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ แบบพหุวิธี (Multi-methods) ซึ่งการวิจยัแบบ

พหุวิธี เป็นการวิจัยที่ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี แต่วิธีการที่น ามาใชน้ั้นมาจาก
กระบวนทศันก์ารวิจยัแบบเดียวกนั (วลันิกา ฉลากบาง, 2560, น. 126) ซึ่งการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจัย
ใชก้ระบวนทัศนก์ารวิจัยแบบกระบวนทัศนป์ฏิฐานนิยม (Positivism) โดยใชก้ารวิจัยเชิงปริมาณ
อย่างเดียว โดยผูว้ิจยัแบ่งการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่  

การวิจัยระยะที ่1  
การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม

ของนกัศึกษา ดว้ยการวิเคราะหส์มการโครงสรา้งเชิงเสน้ (Structural Equation Modeling : SEM) 
โดยใช้โปรแกรม LISREL ซึ่งผลจากการวิจัยระยะที่  1 ท าให้ทราบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของนักศึกษา เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของ
นกัศกึษา  

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยระยะที ่1  
ในการวิจัยระยะที่  1 เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อ

สงัคมของนักศึกษา โดยผูว้ิจัยน าแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร ์และแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 
มาเป็นกรอบรว่มกนัในการศกึษา มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร ์โดยจรรจา สวุรรณทตั (2559, น. 47-55) ไดม้ีการเสนอ
การศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร ์(Behavioral science) เป็นการศึกษาที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ทางดา้นจิตวิทยา และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิธีการที่บคุคลแสดงการมีปฏิสมัพนัธต่์อกนั ทัง้ในกลุ่มเล็ก 
กลุ่มใหญ่ ครอบครวั และชุมชน รวมทัง้ภายในกลุ่มของประชากรต่างๆ และในสงัคมโลกดว้ย โดย
การศึกษาทางพฤติกรรมศาสตรน์ี ้ส  าคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยให้เกิดความรูค้วามเขา้ใจในด้าน
พฤติกรรมของมนษุย ์ทัง้ต่อมนษุยด์ว้ยกนัและต่อกลุม่คนและสงัคม ตลอดจนพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้ง
กับสภาพแวดล้อมทุกระดับ การวิจัยที่ได้จากสาขาพฤติกรรมศาสตร์ ช่วยให้บุคคลสามารถ
พยากรณ์  ป้องกัน และจัดการกับสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีสติปัญญา โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์ไดม้ีการแสวงหาค าอธิบายซึ่งสามารถครอบคลมุพฤติกรรมต่างๆ ของเหตกุารณ ์และ
เชื่อมโยงพฤติกรรมเหลา่นัน้ไวด้ว้ยกนัอย่างเป็นระบบ  

ในดา้นทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร ์ก็ไดม้ีการกล่าวถึงแนวคิดส าคญัต่างๆ ที่สมัพนัธ์
เก่ียวโยงกนั ช่วยใหม้องปรากฏการณร์ะหว่างตวัแปรหรือปัจจยัต่างๆ มีความชดัเจนขึน้ เช่น ทฤษฎี
ที่ว่าดว้ยพฤติกรรมก็จะกล่าวถึงพฤติกรรมในแง่ที่เป็นระบบ ประกอบดว้ยความสมัพนัธเ์ก่ียวเนื่อง
กนัระหว่างปัจจยัต่างๆ ที่เป็นตวัก าหนดพฤติกรรม กระบวนการที่พฤติกรรมนัน้ๆเกิดขึน้ หรือมีการ
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พฒันาขึน้ และทา้ยท่ีสดุ ไดแ้ก่ ผลผลิตที่ไดร้บัจากทัง้ตวัปัจจยัเหต ุและกระบวนการคิด ทฤษฎีทาง
พฤติกรรมศาสตรจ์ึงสามารถอธิบายและใหก้ารพยากรณ์ไดว้่าเมื่อมีปัจจัยนัน้ๆเกิดขึน้และมีการ
พฒันาพฤติกรรมในลกัษณะที่เป็นกระบวนการสืบเนื่องเช่นนีแ้ลว้ ผลที่เกิดขึน้ในรูปของพฤติกรรม
จะเป็นเช่นไร  ดังนัน้การพิจารณามองปัญหาต่างๆ ในสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับปรากฏการณใ์ดก็ตาม
เพื่อท าความเขา้ใจและหาแนวทางแก้ไขป้องกัน ลว้นมีปัจจัยหลากหลายที่อาจแตกต่างกัน ซึ่ง
เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มบุคคล และสังคม จึงจ าเป็นที่จะตอ้งอาศัยการศึกษาให้
ชัดเจน เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษยม์ีความซับซอ้น จึงตอ้งมีการศึกษาทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก ที่ เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมหรือปัจจัยที่ เก่ียวข้องระหว่างกัน เพื่อให้เข้าใจถึง
ผลลพัธท์ี่ปรากฎไดอ้ย่างแทจ้รงิ ดงัภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร ์

และแนวคิดทางพระพุทธศาสนา โดยพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2556, น. 
4-6) ไดเ้สนอกระบวนการศกึษาภายในตวัของบุคคล โดยเริ่มตน้และด าเนินไปได ้จะตอ้งอาศยัการ
ติดต่อเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลจากภายนอก และสภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัก่อตัว หรือเป็นแรงผลกัดัน
ถา้บุคคลไดร้บัการถ่ายทอด แนะน าหรือชกัจูง เรียนรูจ้ากแหล่งความรู ้ความคิดที่ถูกตอ้ง หรือรูจ้กั
มอง รูจ้ักเลือก รูจ้ักเก่ียวขอ้ง พิจารณาชีวิตและโลกในทางที่ถูกตอ้ง ก็จะท าให้เกิด สัมมาทิฏฐิ 
น าไปสูก่ารศกึษาที่ถกูตอ้ง 

โดยสรุป แหลง่ที่มาของการศกึษา เรียกว่า ปัจจยัแห่งสมัมาทิฏฐิ มี 2 อย่าง คือ 
1. ปัจจัยภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลว่า การท าในใจโดยแยบคาย 

หมายถึง ความรูจ้กัคิด การคิดถกูวิธี หรือคิดเป็น 

ปัจจยัภายใน 

ปัจจยัภายนอก 

พฤติกรรม 
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2. ปัจจยัภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากผูอ่ื้น ไดแ้ก่ อิทธิพลจาก
สิ่งแวดล้อมทางสังคม หรือการได้รับการถ่ายทอด เช่น พ่อแม่  ครู อาจารย์ เพื่อน หนังสือ 
สื่อมวลชน และวฒันธรรม ซึ่งใหข้่าวสารท่ีถกูตอ้ง สั่งสอนอบรม แนะน าชกัจงูไปในทางที่ดีงาม 

โยนิโสมนสิการ เป็นวิธีการคิดที่มีเฉพาะในพระพทุธศาสนาและเป็นวิธีการคิดที่ท าให้
เกิดสภาวะรูแ้จง้ รูจ้ริงและเกิดผลใหค้วามเห็นถูก (สมัมาทิฏฐิ) หรือปัญญาในระดบัต่างๆ บทบาท
ที่ส  าคญัของโยนิโสมนสิการ คือ การท าหนา้ที่เชื่อมต่อระหว่างหลกัธรรมกบัการน าหลกัธรรมไปใช้
ในการด าเนินวิถีชีวิต หรือในอีกมมุหนึ่งโยนิโสมนสิการเป็นกลไกที่ส  าคญัในกระบวนการเรียนรูข้อง
บุคคล ประกอบด้วย กระบวนการคิด กระบวนการรับรู ้ และกระบวนการน าหลักธรรมไปสู่
ภาคปฏิบติั (กานตส์ินี จนัทรว์ิภาดิลก, 2550, น. 138) 

นอกจากปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ ยงัมีองคป์ระกอบที่แทรกมาช่วยหนุนอีก ซึ่ง
อยู่ในกระบวนการฝึก ขัน้ก่อนที่จะเขา้สู่มรรค ไดแ้ก่ ฉันทสมัปทา (ความถึงพรอ้มดว้ยฉันทะ) คือ 
การมีแรงจูงใจที่ถกูตอ้ง ไดแ้ก่ ความใฝ่รู ้ความใฝ่สรา้งสรรค ์และท าสิ่งทัง้หลายใหดี้งาม ซึ่งเขา้มา
ท าหนา้ที่แทนตณัหา โดยการฝึกฝนและการพัฒนาบุคคลนัน้ ทางพทุธศาสนาไดเ้สนอไวเ้ป็นหลกั 
เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ท าใหบุ้คคลมีการพัฒนาอย่างเป็น
องคร์วมและบูรณาการใหบุ้คคลที่พฒันาอย่างมีดลุยภาพ ตวัการฝึกที่จะใหม้ีชีวิตที่ดีงามเป็นสิกขา 
ตวัชีวิตที่ดีงามที่เกิดจากการฝึกก็เป็นมรรค การฝึกเรียกว่า สิกขา หรือแปลว่า การศึกษา บางทีอาจ
ใชศ้พัทแ์ทนค าว่า ภาวนา ซึ่งก็คือ สิกขา ค าว่า ภาวนา แปลว่า ท าใหดี้ขึน้ ท าใหเ้จรญิ ยกตวัอย่าง
เช่น จิตภาวนา แปลว่า การพัฒนาจิต คือ การพัฒนาจิตใจให้มีคุณสมบัติที่ดีงาม การพัฒนา
คณุสมบติัของจิตใจในดา้นคุณธรรม เช่น ความกรุณา อยากช่วยเหลือปลดเปลือ้งความทุกขข์อง
ผูอ่ื้น เป็นตน้ (ประทีป จินงี่, 2557, น. 162-167) 

ตัวแทข้องการศึกษา คือการพัฒนาตนเองโดยมีการพัฒนาปัญญา เป็นแกนกลาง 
โดยเป็นกระบวนการที่ด  าเนินไปภายในตวัของบุคคล แกนน าของกระบวนการของการศกึษา ไดแ้ก่ 
ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยมที่ ดีงาม ถูกต้อง เกื ้อกูลชีวิตและสังคม 
สอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นจริง เรียกสัน้ๆ ว่า สมัมาทิฏฐิ เมื่อเขา้ใจ รูเ้ห็น มีความคิดที่ถูกตอ้งดี
งาม ตรงตามหลกัความจรงิแลว้ การคิด การพดู การกระท า และการแสดงออกต่างๆ ก็จะถูกตอ้งดี
งาม เกือ้กลู น าไปสูก่ารดบัทกุข ์หรือแกไ้ขปัญหาได ้

อาจกล่าวไดว้่าสมัมาทิฏฐิ มีความส าคญั เปรียบประดจุแกนน า เป็นหวัหนา้ เป็นนาย
สารถีดัง เป็นบุพนิมิตแห่งการรูแ้จ้งอริยสัจ เป็นเหตุปัจจัยให้กุศลธรรมอ่ืน ๆ ได้เกิดขึน้ เพราะ
ความเห็นเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่อาจน าวิถีชีวิตและสังคมมนุษย์ไปสู่ความดี ความเจริญ หรือ
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น าไปสู่ความเสื่อมก็ได้ สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นจุดเริ่มหรือเป็นพื ้นฐาน ให้คนมีการพัฒนา ฝึกฝน 
พฤติกรรมต่อไปได ้ท าใหผู้ว้ิจยัคาดว่าสมัมาทิฏฐิน่าจะเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
เอือ้ต่อสงัคม และมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และน่าจะเป็นเป็นตวัแปรคั่นกลาง 
(Mediator) โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2556, น. 4-6) ได้เสนอกระบวนการของ
การศึกษาภายในตัวของบุคคล โดยจะเริ่มตน้และด าเนินไปได ้ตอ้งอาศัยการติดต่อเก่ียวขอ้งกับ
อิทธิพลจากภายนอกและสภาพแวดลอ้ม เป็นปัจจยัก่อตัวหรือเป็นแรงผลกัดัน ถา้ไดร้บัการชกัจูง 
แนะน า ถ่ายทอด เรียนรูจ้ากแหล่งความรู ้ความคิดที่ถูกตอ้ง หรือรูจ้กัมอง รูจ้กัเลือก รูจ้กัเก่ียวขอ้ง 
พิจารณาชีวิตและโลกในทางที่ถูกตอ้ง ก็จะท าใหเ้กิด สมัมาทิฏฐิ น าไปสู่การศึกษาที่ถูกตอ้ง ดัง
ภาพประกอบ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดทางพระพทุธศาสนา 

ตอนที ่3 ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
ในการศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตทุี่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศึกษา ผูว้ิจยัไดน้ า

แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร ์และแนวคิดทางพระพทุธศาสนา มาเป็นกรอบรว่มกนัในการศกึษา มี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร ์โดยจรรจา สุวรรณทัต (2559, น. 47-55) โดยไดเ้สนอว่า
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย ์เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ส่งผลต่อพฤติกรรม และ
แนวคิดทางพระพุทธศาสนา โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2556, น. 4-6) ได้เสนอ
กระบวนการของการศึกษาภายในตัวของบุคคล โดยจะเริ่มตน้และด าเนินไปได ้ตอ้งอาศัยการ
ติดต่อเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลจากภายนอกและสภาพแวดลอ้ม เป็นปัจจยัก่อตัวหรือเป็นแรงผลกัดัน 

ปัจจยัภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ 

ปัจจยัภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆษะ 

สมัมาทิฏฐิ พฤติกรรม 
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ถา้ไดร้บัการชกัจูง แนะน า ถ่ายทอด เรียนรูจ้ากแหล่งความรู ้ความคิดที่ถูกตอ้ง หรือรูจ้กัมอง รูจ้ัก
เลือก รูจ้ักเก่ียวข้อง พิจารณาชีวิตและโลกในทางที่ถูกต้อง ก็จะท าให้เกิด สัมมาทิฏฐิ น าไปสู่
การศกึษาที่ถกูตอ้ง โดยสรุป แหล่งที่มาของการศึกษา เรียกว่า ปัจจยัแห่งสมัมาทิฏฐิ มี 2 อย่าง คือ 
1. ปัจจัยภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลว่า การท าในใจโดยแยบคาย หมายถึง วิธีการคิดที่
ท าใหเ้กิดสภาวะรูแ้จง้ รูจ้ริง และเกิดผลเป็นความเห็นถูก (สมัมาทิฏฐิ) หรือในอีกนัยหนึ่งโยนิโส
มนสิการเป็นกลไกส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล ประกอบด้วย กระบวนการคิด 
กระบวนการรบัรู ้และกระบวนการน าหลักธรรมสู่ภาคปฏิบัติ (กานตส์ินี จันทรว์ิภา ดิลก, 2550,  
น. 138) 2. ปัจจยัภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การไดร้บัอิทธิพลจาก
สิ่งแวดลอ้มทางสังคม หรือการไดร้บัการถ่ายทอด เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย ์เพื่อนที่คบหา หนังสือ 
สื่อมวลชน และวฒันธรรม  

นอกจากปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ ยังมีองคป์ระกอบที่แทรกมาช่วยหนุนอีก ซึ่งอยู่
ในกระบวนการฝึก ขัน้ก่อนที่จะเขา้สู่มรรค ไดแ้ก่ ฉันทสมัปทา (ความถึงพรอ้มดว้ยฉันทะ) คือ การ
มีแรงจูงใจที่ถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ความใฝ่รู ้ความใฝ่สรา้งสรรค ์และท าสิ่งทัง้หลายใหดี้งาม ซึ่งเขา้มาท า
หน้าที่แทนตัณหา โดยการฝึกฝนและการพัฒนาบุคคลนั้น ทางพุทธศาสนาไดเ้สนอไวเ้ป็นหลัก 
เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ท าใหบุ้คคลมีการพัฒนาอย่างเป็น
องคร์วมและบูรณาการใหบุ้คคลที่พฒันาอย่างมีดลุยภาพ ตวัการฝึกที่จะใหม้ีชีวิตที่ดีงามเป็นสิกขา 
ตวัชีวิตที่ดีงามที่เกิดจากการฝึกก็เป็นมรรค การฝึกเรียกว่า สิกขา หรือแปลว่า การศึกษา บางทีอาจ
ใชศ้พัทแ์ทนค าว่า ภาวนา ซึ่งก็คือ สิกขา ค าว่า ภาวนา แปลว่า ท าใหดี้ขึน้ ท าใหเ้จรญิ ยกตวัอย่าง
เช่น จิตภาวนา แปลว่า การพัฒนาจิต คือ การพัฒนาจิตใจให้มีคุณสมบัติที่ดี งาม การพัฒนา
คณุสมบติัของจิตใจในดา้นคุณธรรม เช่น ความกรุณา อยากช่วยเหลือปลดเปลือ้งความทุกขข์อง
ผูอ่ื้น เป็นตน้ (ประทีป จินงี่, 2557, น. 162-167) 

โดยงานวิจัยในครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้น าแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์และแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา มาเป็นกรอบร่วมกันในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สังคม ซึ่งเกิดจากการประยุกต์เชื่อมโยงว่าปัจจัยภายใน (แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร)์ ก็
เปรียบเสมือนปัจจัยภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ (แนวคิดทางพระพุทธศาสนา) และปัจจัย
ภายนอก (แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร)์ ก็เปรียบเสมือนปัจจัยภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ 
(แนวคิดทางพระพทุธศาสนา) โดยปัจจยัภายใน (โยนิโสมนสิการ) เป็นวิธีการคิดที่ท าใหเ้กิดสภาวะ
รูแ้จง้ รูจ้ริง และเกิดผลเป็นความเห็นถูก (สมัมาทิฏฐิ) หรือในอีกมมุหนึ่งโยนิโสมนสิการเป็นกลไก
ส าคญัในกระบวนการเรียนรู ้ประกอบดว้ย กระบวนการคิด กระบวนการรบัรู ้และกระบวนการน า
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หลกัธรรมสู่ภาคปฏิบติั ซึ่งตัวแปรที่เป็นปัจจัยภายในตอ้งผ่านกระบวนการคิด ประกอบดว้ย การ
ร่วมรู้สึก เป็นความสามารถในการเข้าใจในสิ่งที่ผู ้ อ่ืนคิดหรือรู ้สึกได้  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น
กระบวนการคิด นอกจากนีย้งัมีองคป์ระกอบแทรกที่มาช่วยหนุนอีก ไดแ้ก่ ฉันทสมัปทา (ความถึง
พรอ้มดว้ยฉันทะ) คือ การมีแรงจูงใจที่ถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ความใฝ่รู ้ความใฝ่สรา้งสรรค ์และการท าสิ่ง
ทัง้หลายใหถู้กตอ้งดีงาม ซึ่งเปรียบเสมือนแรงจูงใจภายใน โดยการพฒันาและการฝึกฝนบุคคลนัน้ 
ทางพุทธศาสนาไดเ้สนอไวเ้ป็นหลกั เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นระบบ
การท าใหบุ้คคลมีการพัฒนาอย่างบูรณาการ ยกตวัอย่างเช่น จิตภาวนา คือ การพัฒนาจิตใจใหม้ี
คุณสมบัติที่ดีงาม การพัฒนาคุณสมบติัของจิตในดา้นคุณธรรม เช่น ความกรุณา คือ การอยาก
ช่วยเหลือผูอ่ื้นใหป้ลดเปลือ้งจากความทกุข ์และสมัมาทิฏฐิ และปัจจยัภายนอก (ปรโตโฆษะ) เป็น
การไดร้บัอิทธิพลจากสิ่งแวดลอ้มทางสังคม หรือการไดร้บัการถ่ายทอด เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย ์
เพื่อนที่คบหา หนังสือ สื่อมวลชน ประกอบดว้ย การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน (แนวคิดทาง
พฤติกรรมศาสตร)์ เปรียบเสมือนพ่อแม่ (แนวคิดทางพระพุทธศาสนา) การสนับสนุนจาก
สถานศึกษา (แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร)์ เปรียบเสมือนครูอาจารย ์เพื่อนที่คบหา (แนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา) การได้รับตัวแบบ (แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร)์ เปรียบเสมือนหนังสือ 
สื่อมวลชน (แนวคิดทางพระพทุธศาสนา) ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอตวัแปรดงักล่าวในการอธิบาย
ปัจจยัเชิงสาเหตทุี่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ดงัต่อไปนี ้

3.1 การร่วมรู้สึกทีส่่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
ความหมายของการร่วมรู้สึก  

สกุานดา นิ่มทองค า (2535, น. 51) ไดใ้หค้วามหมายของการร่วมรูส้ึก หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลดา้นการรบัรูแ้ละเขา้ใจถึงอารมณ์ ความรูส้ึก และสภาพจิตใจของผูอ่ื้น 
และมีความรูส้ึกรว่มต่ออารมณน์ัน้ดว้ยในสถานการณท์ี่บุคคลนัน้ก าลงัประสบอยู่ โดยไม่น าทศันะ
ของตนเองเขา้ไปเก่ียวขอ้ง และพรอ้มที่จะตอบสนองความรูส้ึกเพื่อช่วยเหลือบุคคลนั้น โดยไม่
สญูเสียความเป็นตวัของตวัเองดว้ย  

ราชบัณฑิตยสถาน (2550, น. 60) ไดใ้หค้วามหมายของการร่วมรูส้ึก หมายถึง 
ความสามารถที่จะเขา้ถึงและเขา้ใจความรูส้กึนึกคิดของผูอ่ื้น  

ดุลยา จิตตะยโศธร (2555, น. 12) ไดใ้หค้วามหมายของการร่วมรูส้ึก หมายถึง 
ความสามารถในการหยั่งรูค้วามรูส้กึนึกคิดของผูอ่ื้น 

สุวภัทร หอมเกษร (2555, น. 25) ได้ให้ความหมายของการร่วมรูส้ึก หมายถึง 
ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึ ความคิด และพฤติกรรมของผูอ่ื้น เป็นลกัษณะของการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา ซึ่งเป็นการรบัรูอ้ารมณ์ การเขา้ใจ และการร่วมรูส้ึก สามารถเขา้ใจความตอ้งการ 
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ความรูส้ึกของผูอ่ื้นที่ก าลงัประสบเหตุการณต่์างๆ น าไปสู่การจูงใจใหบุ้คคลช่วยเหลือหรือตัดสิน
ผูอ่ื้นอย่างยติุธรรม 

จากความหมายดังกล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า การร่วมรูส้ึก หมายถึง ความสามารถ
ในการเขา้ใจความรูส้ึกของผู้อ่ืน มีอารมณ์ร่วมต่อสถานการณ์ที่บุคคลนั้นก าลังเผชิญอยู่ และ
สามารถเขา้ใจความตอ้งการ ความรูส้ึกของผูอ่ื้น และพรอ้มที่จะตอบสนองความรูส้กึเพื่อช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น  

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการร่วมรู้สึก 
1. ทฤษฎีพัฒนาการร่วมรู้สึกของฮอฟแมน 

Hoffman (2001, p. 297) ไดอ้ธิบายทฤษฎีพัฒนาการร่วมรูส้ึกมีทั้งหมด 5 
ระดบั ไดแ้ก่  

1) ระดับเด็กแรกเกิด (Reactive newborn cry) จะมีปฎิสมัพันธ์โดยการ
รอ้งไห ้ 

2) ระดับพัฒนาการร่วมรูส้ึกแบบยึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง (Egocentric 
empathic distress) ซึ่งพฒันาการในระดบันีเ้ด็กจะใชค้วามรูส้กึของตนเองในการตดัสินสิ่งต่างๆ   

3) ระดับพัฒนาการร่วมรูส้ึกแบบกึ่งยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Quasi-
egocentric empathic distress) พฒันาการในระดบันีเ้ด็กจะสามารถเขา้ใจความเป็นจรงิที่เกิดขึน้ 
แต่ยงัสบัสนกบัความรูส้ึกของตนเอง ดงันัน้การตัดสินจึงเป็นการตดัสินจากความเป็นจริงที่เกิดขึน้
ผสมกบัความรูส้กึของตนเอง เช่น เด็กช่วยเหลือผูอ่ื้นเพื่อใหต้นเองไดร้บัความสะดวกสบาย  

4) ระดับพัฒนาการร่วมรู้สึกตามความเป็นจริง (Veridical empathic 
distress) พฒันาการในระดบันี ้เด็กจึงจะสามารถเขา้ใจความเป็นจรงิที่เกิดขึน้ได ้โดยรูจ้กัแยกแยะ
สิ่งที่เกิดขึน้จริงกบัความรูส้ึกของตนเอง ตดัสินสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงที่เกิดขึน้ ไม่ใชค้วามรูส้ึก
ของตนเองในการตดัสิน  

5) ระดบัพัฒนาการร่วมรูส้ึกจากประสบการณท์ี่เคยเผชิญมา (Empathy 
for another’s experience beyond the immediate situation) ในระดับนี ้เป็นระดับสุดท้ายของ
พฒันาการร่วมรูส้กึ เด็กในวยันีจ้ะสามารถเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นจากเหตกุารณต่์างๆ ที่ผูอ่ื้นเคยเผชิญ
มาดว้ย ไม่เพียงแต่เป็นเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ปัจจบุนัเท่านัน้  

2.ทฤษฎีพัฒนาการเชาวนปั์ญญาของเพียเจต ์
เพียเจต์เชื่อว่าคนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมามีความพรอ้มที่จะปฏิสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดลอ้ม และโดยธรรมชาติแลว้มนุษย ์เป็นผูพ้รอ้มเริ่มกระท าก่อน (Active) นอกจากนีเ้พียเจต์
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เชื่อว่ามนุษยม์ีพืน้ฐานติดตวัมาแต่ก าเนิด 2 ชนิด คือ การจดัและรวบรวม (Organization) และการ
ปรบัตวั (Adaptation) ดงัต่อไปนี ้

การจัดและรวบรวม  (Organization) หมายถึ ง  การจัดและรวบรวม
กระบวนการต่างๆ ภายในเขา้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีระเบียบและมีการเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงอยู่
ตลอดที่มีการปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม 

การปรบัตัว (Adaptation) หมายถึง การปรบัตัวใหเ้ขา้กับสภาพแวดลอ้มให้
อยู่ในความสมดลุ การปรบัตวั ประกอบดว้ย กระบวนการ 2 อย่าง คือ 

1. การดูดซึมหรือซึมซาบประสบการณ์ (Assimilation) หมายถึง การที่
มนษุยเ์มื่อมีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้มก็จะดดูซมึหรือซมึซาบประสบการณใ์หม่ ใหร้วมเขา้มาอยู่ใน
โครงสรา้งของเชาวนปั์ญญา 

2. การปรบัโครงสรา้งทางเชาวน์ปัญญา (Accommodation) หมายถึง 
การเปลี่ยนแบบโครงสร้างของเชาวน์ปัญญาที่มีอยู่แล้ว เพื่ อให้เข้ากับประสบการณ์หรือ
สิ่งแวดลอ้มใหม่ๆ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมใหส้อดคลอ้งกบัสิ่งแวดลอ้มใหม่ 

โดยเพียเจต ์แบ่งพฒันาการทางเชาวนปั์ญญาออกเป็น 4 ขัน้ ดงันี ้
ขั้นที่  1 Sensorimotor อายุแรกเกิด ถึง 2 ขวบ  เพียเจต์ได้แบ่ งขั้น 

Sensorimotor ออกเป็นขัน้ย่อยออกเป็น 6 ขัน้ย่อย ดงันี ้
1. ขั้นปฏิกิริยาสะท้อน (Reflexive) อายุ 0-1 เดือน เป็นวยัที่เด็กใช้

พฤติกรรมรีเฟล็กซ ์(Reflex) หรือประสาทอัตโนมัติที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด เช่น การดูด เป็นตน้ โดย
พยายามที่จะปรบัใหเ้ขา้กบัสิ่งแวดลอ้ม เช่น การดูดนมจากนมแม่ การดูดนมจากขวดนม เป็นตน้ 
พฤติกรรมเหล่านีเ้กิดขึน้เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเรา้โดยอัตโนมัติ เป็นพฤติกรรมที่ไม่ไดเ้กิดจากการ
เรียนรู ้

2. ขั้นพัฒนาอวัยวะเคล่ือนไหวด้านประสบการณ์เบื้องต้น 
(Primary circular reactions) อายุ 1-3 เดือน เด็กวัยนีจ้ะแสดงพฤติกรรมง่ายๆ และซ า้ๆ โดยไม่
เบื่อ เช่น การก ามือเขา้และเปิดออกซ า้ๆ เป็นตน้ พฤติกรรมเหล่านีป้ราศจากจุดมุ่ งหมาย ความ
สนใจของเด็กมกัอยู่ที่การเคลื่อนไหว แต่ไม่ใช่ผลของการเคลื่อนไหว 

3. ขั้นพัฒนาเคล่ือนไหวโดยมีจุดมุ่งหมาย (Secondary circular 
reaction) อายุ 4-6 เดือน ขั้นนี ้เพียเจต์ กล่าวว่าเป็นขั้นแรกที่เด็กทารกแสดงพฤติกรรม โดยมี
จุดมุ่งหมาย หรือมีความตัง้ใจ ในขั้นนีเ้ด็กจะเริ่มท าพฤติกรรมซ า้ๆ เพราะความสนใจในผลของ
พฤติกรรม เช่น เด็กจะเตะเทา้เพื่อใหข้องเล่นสั่น เพราะสนใจในเสียงที่เกิดจากการสั่น เพียเจต ์
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สรุปว่าเด็กในขั้นนี ้จะกระท าพฤติกรรมที่ซ  า้ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายโดยเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอ้มรอบตวัของเขา 

4. ขั้ น พั ฒ น าก ารป ระส านขอ งอ วั ย วะ  (Coordination of 
secondary reactions) 7-10 เดือน เด็กในขัน้นีเ้ริ่มแกไ้ขปัญหาอย่างง่ายๆได ้เด็กจะใชพ้ฤติกรรม
ในอดีตที่ผ่านมาช่วยในการแก้ไขปัญหา เด็กวัยนีส้ามารถจะหาของที่ซ่อนไวไ้ด้ เช่น อาจผลัก
หมอนเพื่อจะเอาตุ๊กตาที่ซ่อนอยู่ อาจกลา่วไดว้่าเด็กในวยันีม้ีความเขา้ใจเก่ียวกบัความมีตวัตนของ
วตัถ ุ(Object permanence) เด็กในขัน้นีเ้ริ่มรูส้กึว่าตนเองอยากเป็นอิสระ และสามารถแยกแยะสิ่ง
ที่ตนเองตอ้งการ และไม่ตอ้งการได ้และสามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหวของผูอ่ื้นได ้พฤติกรรม
ในขัน้นีม้กัเป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการช่วยแกไ้ขปัญหาในสิ่งที่ตนเองตอ้งการได ้

5. ขั้นพัฒนาการความคิดริเร่ิมแบบลองผิดลองถูก (Tertiary 
circular reactions) อายุ 11-18 เดือน เด็กในขัน้นีเ้ริ่มทดลองพฤติกรรมแบบลองผิดลองถูก (Trial 
and error) เด็กขัน้นีม้ีความสนใจในผลของพฤติกรรมใหม่ๆ มกัจะทดลองดหูลายๆแบบ และสนใจ
ผลที่เกิดขึน้ เพียเจตส์รุปว่า พฤติกรรมของเด็กในขัน้นี ้เป็นการทดลองไม่เพียงแต่เพื่อดวู่าอะไรจะ
เกิดขึน้ แต่มีความมุ่งหมาย มีความคิดริเริ่มในการแสดงพฤติกรรม เพียเจตก์ล่าวว่า ความคิดรเิริ่ม
เป็นคณุสมบติัหนึ่งที่ส  าคญัของเชาวนปั์ญญา 

6. ขั้นพัฒนาโครงสร้างเชาวนปั์ญญาเบือ้งต้น เป็นขัน้เริ่มตน้ของ
ความคิด (Beginning of thought) อาย ุ18 เดือน - 2 ขวบ เด็กในวยันีส้ามารถที่จะประดิษฐ์วิธีการ
ใหม่ ๆ โดยใชค้วามคิดในการแกไ้ขปัญหา เด็กสามารถเขา้ใจความสมัพันธร์ะหว่างสิ่งหนี่งกับสิ่ง
หนึ่งได้ และสามารถคิดแก้ไขปัญหาได้ ในการขั้นนีถ้้าเด็กพบปัญหาใหม่ที่เด็กประสบแต่ไม่มี
วิธีการแก้ปัญหามาก่อน เด็กวัยนีจ้ะรูจ้ักประดิษฐ์วิธีการใหม่ขึน้มา แต่วิธีการที่ประดิษฐ์นั้นไม่
เพียงแต่เป็นการลองผิดลองถูก Trial and error แต่เป็นวิธีการที่แสดงว่าเด็กเริ่มใชค้วามคิด ในการ
แกไ้ขปัญหา ขัน้นีเ้พียเจตส์รุปว่าเด็กจะเริ่มเรียนรูค้วามสมัพนัธข์องสิ่งแวดลอ้ม และสามารถที่จะ
อนุมานความสัมพันธ์ของเหตุและผลได้ เด็กในขั้นนี ้สามารถจินตนาการก่อนที่จะเริ่มแสดง
พฤติกรรม และสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของผูใ้หญ่ โดยไม่จ าเป็นตอ้งเห็นตวัอย่างจรงิๆ ได ้แต่
เลียนแบบมาจากความจ า 

สรุป ขั้น Sensorimotor เป็นขั้นพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาความคิด
ก่อนระยะเวลาที่เด็กจะพดูและใชภ้าษาได ้เพียเจตก์ล่าวว่าความคิดของเด็กในวยันี ้มกัแสดงออก
โดยการกระท า (Actions) เด็กสามารถแกปั้ญหาได ้แต่ยงัไม่สามารถที่จะอธิบายได ้
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 ขั้นที่ 2 Preoperational อายุ 18 เดือน – 7 ขวบ เด็กในวยันีม้ีโครงสรา้ง
ของเชาวนปั์ญญา (Structure) ที่จะใชส้ญัลกัษณแ์ทนวตัถุสิ่งของที่อยู่รอบตวัได ้หรือมีพฒันาการ
ทางดา้นภาษา เด็กวัยนีจ้ะเริ่มพูดเป็นประโยคและเรียนรูค้  าต่าง ๆ มากขึน้ เด็กจะรูจ้ักคิดในใจ 
ลกัษณะเชาวนปั์ญญาของเด็กในวยันี ้สรุปไดด้งันี ้

1. เด็กวยันีจ้ะเขา้ใจภาษา และรูว้่าสิ่งของต่างๆ มีชื่อ และใชภ้าษาใน
การช่วยแกไ้ขปัญหาได ้

2. เด็กมกัเลียนแบบเวลาเล่น หรือเลียนแบบโดยตวัแบบไม่ตอ้งอยู่ต่อ
หนา้ได ้สงัเกตไดจ้ากการเลน่ขายของหรืออาบน า้ใหตุ้๊กตา 

3. เพียเจต์เรียกวัยนีเ้ป็นวัย Centration คือ มีความตั้งใจทีละอย่าง 
ดงันัน้ เด็กในวยันีจ้ึงมีความคิดที่บิดเบือนจากความเป็นจรงิ 

4. มีการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentrism) เด็กในวัยนีจ้ะไม่
สามารถเขา้ใจความคิดเห็นของผูอ่ื้น หรือไม่ไดคิ้ดว่าผูอ่ื้นจะคิดอย่างไร 

5. เด็กวัยนีไ้ม่สามารถจะท าปัญหาการเรียงล าดับ (Seriation) และ
นอกจากนีเ้ด็กยงัไม่สามารถการคิดยอ้นกลบัได ้(Reversibility)  

6. เด็กวยันีย้ังไม่เขา้ใจความคงตวัของสสาร (Conservation) เพราะ
เด็ ก วัยนี ้ จ ะ ให้ เหตุ ผ ลจาก รูป ร่า งที่ เห็ น ห รือ  states ไม่ ใช่ ก ารแปลง รูป เป็ น อย่ า ง อ่ื น 
(Transformation) 

 สรุป ขั้น Preoperational stage เป็นขั้นที่ เชาวน์ปัญญาและความคิด
ของเด็กในวยันีย้งัขึน้อยู่กบัการรบัรูเ้ป็นส่วนใหญ่ ยงัไม่สามารถใชเ้หตผุลไดอ้ย่างลกึซึง้ แต่เด็กเริ่ม
ใชภ้าษา ในการบอกชื่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตวัได ้เรียนรูส้ญัลกัษณแ์ละการใชส้ญัลกัษณ ์เด็กในวยันี ้
มกัจะเล่นบทบาทสมมติ มีความตั้งใจทีละอย่าง มีการยึดตนเองเป็นศนูยก์ลาง และยงัไม่สามารถ
เขา้ใจความคิดเห็นของผูอ่ื้นได ้

 ขั้นที่  3 Concrete operations อายุ 7-11 ปี  เด็กในวัยนี ้สามารถตั้ง
เกณฑแ์ละสรา้งกฎเกณฑใ์นการแบ่งสิ่งแวดลอ้มออกเป็นหมวดหมู่ได ้เชาวนปั์ญญาของเด็กในวยั
นี ้สรุปไดด้งันี ้

1. การสรา้งภาพในใจ เด็กในวัยนีส้ามารถที่จะวาดภาพความคิดใน
ใจได ้

2. ความคงตัวของสสาร เด็กในวัยนีส้ามารถบอกไดว้่าของแข็งหรือ
ของเหลวจ านวนหนึ่งจะมีจ านวนคงที่ แมจ้ะเปลี่ยนแปรรูปรา่งหรือเปลี่ยนสถานท่ีวาง เป็นตน้ 
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3. การคิดเปรียบเทียบ เด็กในวัยนี ้ สามารถคิดเปรียบเทียบได ้
สามารถที่จะเข้าใจว่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมากกว่า น้อยกว่า ใหญ่กว่า เล็กกว่า ขึน้อยู่กับว่า
เปรียบเทียบกับอะไร เขา้ใจว่าสิ่งของต่างๆ มีความสมัพันธซ์ึ่งกนัและกนั นอกจากนีเ้ด็กในวยันีย้ัง
สามารถเขา้ใจความหมายของสว่นรวมและสว่นย่อยได ้

4. การจัดหมู่หรือแบ่งกลุ่ม เด็กในวยันีส้ามารถที่จะตัง้เกณฑใ์นการ
แบ่งหรือจดัสิ่งของรอบๆ ตวั หรือสิ่งแวดลอ้ม ใหเ้ป็นหมวดหมู่ได ้

5. การเรียงล าดับ เด็กในวัยนีส้ามารถที่จะจัดของตามล าดับ ความ
ยาว หรือความหนกัได ้

6. การคิดยอ้นกลบั เด็กในวยันีส้ามารถคิดยอ้นกลบัได ้ 
 สรุป พัฒนาการทางเชาวนปั์ญญาในขัน้นีน้ับว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก 

โดยเด็กสามารถอา้งอิงเหตุและผลและไม่ขึน้กับการรบัรูจ้ากรูปร่างเพียงอย่างเดียว เด็กในวัยนี ้
สามารถคิดย้อนกลับและแบ่งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์หลายๆ อย่างได้ มีความเข้าใจเก่ียวกับ
ความสมัพนัธข์องตวัเลขเพิ่มมากขึน้ 

 ขั้นที ่4 Formal operations อาย ุ12 ปี ถึงวยัผูใ้หญ่ 
เด็กในวัยนีเ้ริ่มมีความคิดเป็นผูใ้หญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิน้สุดลง 

เด็กจะสามารถคิดหาเหตุผลนอกจากขอ้มูลที่มีอยู่ได ้สามารถที่จะตัง้สมมติฐานและเห็นว่าความ
เป็นจริงที่ เห็นจากการรับรู ้ไม่ส  าคัญเท่ากับความคิดถึงสิ่งที่ เป็นไปได้ ส ามารถที่จะคิดแบบ
นักวิทยาศาสตร ์เพียเจตส์รุปว่า เด็กในวัยนีเ้ป็นผูท้ี่คิดเหนือไปกว่าสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบนั พอใจใน
การคิดพิจารณาสิ่งที่เป็นนามธรรม สนใจที่จะสรา้งทกุสิ่งทกุอย่าง 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า ทฤษฎีพฒันาการเชาวนปั์ญญาของเพียเจต์ มีความเห็น
ว่าพัฒนาทางเชาวนปั์ญญาในขัน้ที่ 3 Concrete operations อายุ 7-11 ปี เป็นขัน้ที่เด็กลดการยึด
ตนเองเป็นศูนยก์ลาง (Egocentrism) เด็กในวยันีจ้ะสามารถเริ่มเขา้ใจความคิดเห็นของผูอ่ื้น หรือ
เขา้ใจว่าผูอ่ื้นคิดอย่างไร ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการร่วมรูส้ึกน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
และขัน้ที่ 4 Formal operations อายุ 12 ปี ถึงวัยผูใ้หญ่ ในขัน้นีเ้ด็กในวัยนีจ้ะเริ่มมีความคิดเป็น
ผูใ้หญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิน้สดุลง เด็กจะสามารถคิดหาเหตผุลนอกจากขอ้มูลที่มีอยู่ได ้และมี
ความสนใจในการคิดพิจารณาเก่ียวกบัสิ่งที่เป็นนามธรรม คณุธรรม และจรยิธรรม 
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3. แนวคิดการร่วมรู้สึกของเดวิส 
Davis (2004 อา้งถึงใน ดลุยา จิตตะยโศธร, 2555, น. 17-18) ไดอ้ธิบายการ

รว่มรูส้ึกว่าเป็นกลุ่มของโครงสรา้งที่ท าใหเ้กิดการตอบสนองของบุคคลหนึ่งต่อสภาพแวดลอ้มของ
บคุคลอ่ืน ซึ่งการตอบสนองดงักลา่วมีทัง้แบบส่งผลต่ออารมณ ์และแบบไม่ส่งผลต่ออารมณโ์ดยเด
วิส ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของโครงสรา้ง กระบวนการ และผลของการรว่มรูส้ึก ประกอบดว้ย 4 
ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

1. ขั้นเร่ิม (Antecedents) เป็นขัน้ที่กล่าวถึงลกัษณะเฉพาะของผูส้งัเกต ผู้
ถกูสงัเกต และสถานการณ ์ซึ่งประกอบดว้ย 

1.1 บุคคล ได้แก่ ความแตกต่างเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การปฏิสมัพนัธท์างสงัคม เช่น การมีความสามารถในการเขา้ใจทรรศนะของผูอ่ื้น หรือมีแนวโนม้ใน
การเห็นอกเห็นใจของผูท้ี่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก การมีความพรอ้มทางดา้นร่างกาย 
บุคลิกภาพ รวมไปถึงการเรียนรูใ้นอดีต เช่น การไดร้บัการปลกูฝังจากบิดามารดา ปู่ ย่าตายาย ให้
รูจ้กัเห็นใจใหช้่วยเหลือผูท้ี่ตกทกุขไ์ดย้าก เป็นตน้ 

1.2 สถานการณ์ ไดแ้ก่ ความรุนแรงของสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
กระตุน้อารมณข์องผูส้งัเกต ความเหมือนหรือความคลา้ยคลงึระหว่างผูส้งัเกตและผูถู้กสงัเกต เช่น 
สถานการณ์ภัยธรรมชาติรา้ยแรงมีผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมาก เหตุการณ์เช่นนี ้ย่อมกระตุ้น
อารมณ์ ความรูส้ึกของผูส้ังเกตได้มากกว่าเหตุการณ์ที่เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่รุนแรง และหากผู้
สงัเกตเคยประสบเหตกุารณล์กัษณะเดียวกนักบัผูถ้กูสงัเกตก็จะท าใหผู้ส้งัเกตนัน้ จะท าใหผู้ส้งัเกต
มีความรูส้กึรว่มกบัผูถ้กูสงัเกตเพิ่มมากขึน้  

2. กระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ ลักษณะเฉพาะของกลไกที่มีผลต่อการ
รว่มรูส้ึก โดยแบ่งเป็น กระบวนการที่เกิดจากอารมณ ์(Affective) และกระบวนการที่เกิดจากความ
ตอ้งการทางปัญญา (Cognitive) ซึ่งสามารถแบ่งได ้ดงันี ้ 

2.1 กระบวนการที่ ไม่ ได้ เก่ี ยวข้องกับกระบวนการทางปัญญ า 
(Noncognitive processes) เป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัอารมณเ์ท่านัน้ เช่น การรอ้งไหใ้นเด็ก
แรกเกิด ที่เห็นเด็กคนอ่ืนรอ้งก็รอ้งไหต้าม 

2.2 กระบวนการทางปัญญาแบบง่าย (Simple cognitive processes) 
เป็นกระบวนการที่ตอ้งอาศัยกระบวนการทางปัญญา และการตอบสนองทางอารมณ์ซึ่งเกิดจาก
การเรียนรูม้าก่อน เช่น การเรียนรูท้ี่เกิดจากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค หรือเกิดจากการเรียนรู้
โดยการเชื่อมโยงทางตรงเป็นตน้  
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2.3 กระบวนการทางปัญญาขั้นสูง (Advanced cognitive processes) 
เป็นกระบวนการที่ตอ้งอาศยักระบวนการทางปัญญาขัน้สงูในการเรียนรู ้การเรียนรูโ้ดยภาษา รวม
ไปถึงการตีความ เป็นตน้ 

3. ผลที่เกิดขึน้ภายในตัวบุคคล (Intraprosonal outcomes) ไดแ้ก่ ผลทาง
ปัญญา ผลทางอารมณ์ ผลทางแรงจูงใจ ที่เกิดขึน้ภายหลังจากการผ่านขั้นเริ่มตน้ และผ่านขั้น
กระบวนการมาแลว้ ประกอบดว้ย 

3.1 ผลทางปัญญา เช่น มีความแม่นย าในการปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้น หรือ
แม่นย าในการตดัสินสภาวะอารมณข์องผูอ่ื้น เป็นตน้  

3.2 ผลทางอารมณ์ เช่น การเกิดอารมณ์เดียวกันระหว่างผูส้ังเกตและผู้
ถกูสงัเกต หรือการเกิดอารมณต่์อตา้นระหว่างกนั เช่น ความกงัวล เป็นตน้ 

3.3 ผลทางแรงจูงใจ เช่น การเห็นคุณค่าของผูอ่ื้น และการใหอ้ภัย เป็น
ตน้ 

4. ผลต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ได้แก่ การเกิดพฤติกรรมทาง
สงัคม อาทิเช่น พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม หรือพฤติกรรมกา้วรา้ว เป็นตน้ 

นอกจากนี ้Davis (1980) ไดเ้สนอองคป์ระกอบของการร่วมรูส้ึก ว่าการร่วม
รู้สึก (Empathy) หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลหนึ่งต่อประสบการณ์ที่สัง เกตได้ของอีกคน 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้ 

1. ด้านการเข้าใจมุมมองของผู้อื่น (Prespective Taking) หมายถึง 
ความสามารถในการเขา้ใจในสิ่งที่ผูอ่ื้นคิดหรือรูส้ึกได ้ 

2. ด้านการจินตนาการ (Fantasy) หมายถึง ความสามารถในการน า
ตวัเองใหเ้ขา้ใจความรูส้กึ การกระท า ของตวัละครในหนงัสือ ภาพยนต ์หรือการเลน่ต่างๆ  

3. ด้ านการค านึ งถึงความ รู้สึก  (Empathic concern) หมายถึ ง 
ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้นเมื่อเจอกบัเหตกุารณเ์ลวรา้ย  

4. ด้านความเครียดส่วนบุคคล (Personal distress) หมายถึง ความ
ไม่สบายใจ ความรูส้กึกงัวลใจ เมื่ออยู่ในสถานการณท์ี่มีความตงึเครียด 

ดงันัน้ สรุปไดว้่าการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัสนใจศึกษา การร่วมรูส้กึตามแนวคิด
ของ Davis (1980) ว่าประกอบดว้ย 4 ตวัชีว้ดั ดงัต่อไปนี ้ 

1. ด้านการเข้าใจมุมมองของผู้อื่น (Prespective Taking) หมายถึง 
ความสามารถในการเขา้ใจในสิ่งที่ผูอ่ื้นคิดหรือรูส้ึกได ้ 
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การรว่มรูส้กึ 

2. ด้านการจินตนาการ (Fantasy) หมายถึง ความสามารถในการน า
ตวัเองใหเ้ขา้ใจความรูส้กึ การกระท า ของตวัละครในหนงัสือ ภาพยนต ์หรือการเลน่ต่างๆ  

3. ด้ านการค านึ งถึงความ รู้สึก  (Empathic concern) หมายถึ ง 
ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้นเมื่อเจอกบัเหตกุารณเ์ลวรา้ย  

4. ด้านความเครียดส่วนบุคคล (Personal distress) หมายถึง ความ
ไม่สบายใจ ความรูส้กึกงัวลใจ เมื่ออยู่ในสถานการณท์ี่มีความตงึเครียด ดงัภาพประกอบ 4 

 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 4 ตวัชีว้ดัของการรว่มรูส้กึ 

การวัดการร่วมรู้สึก 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการวัดการร่วมรูส้ึก พบว่า มี

การใช้แบบสอบถามที่ได้พัฒนามาจากดัชนีการตอบสนองระหว่างบุคคล หรือ Interpersonal 
reactivity index (IRI) ของเดวิส (Davis) ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของดุลยา จิตตะยโศธร (2555, 
น. 19) ไดศ้ึกษาอิทธิพลของการอบรมเลีย้งดูแบบเอาใจใส่ และการสนับสนุนจากสถานศึกษาที่มี
ต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมโดยมีการร่วมรูส้ึกเป็นตัวแปรส่งผ่าน โดยใชแ้บบสอบถามตามแนวคิด
ของเดวิส (1983)  ซึ่งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นการค านึงถึง

ดา้นการเขา้ใจมมุมองของผูอ่ื้น 

ดา้นการจินตนาการ 

ดา้นการค านึงถึงความรูส้กึ 

ดา้นความเครียดสว่นบคุคล 
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การร่วมรูส้ึก และองคป์ระกอบดา้นความสามารถในการเขา้ใจทรรศนะของผูอ่ื้น และงานวิจยัของ
สุวภัทร หอมเกษร (2555, น. 43-45) ไดศ้ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท าหน้าที่ของครอบครวั 
การร่วมรูส้ึก การมองโลกในแง่ดีกับพฤติกรรมเอื ้อต่อสงัคมในวยัรุ่นตอนตน้ ไดใ้ชแ้บบสอบถามที่
ไดพ้ฒันามาจากดชันีการตอบสนองระหว่างบุคคล หรือ Interpersonal reactivity index (IRI) ของ
เดวิส (1980) ซึ่งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นการค านึงถึงการ
ร่วมรู้สึก องค์ประกอบด้านการจินตนาการ องค์ประกอบด้านความเครียดส่วนบุคคล และ
องคป์ระกอบดา้นความสามารถในการเข้าใจทรรศนะของผูอ่ื้น มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า 
(Likert scale) มี 5 ระดบั คือ ตรงมากที่สดุ ค่อนขา้งตรง ตรงและไม่ตรงพอๆกนั ค่อนขา้งตรง และ
ไม่ตรงเลย จ านวน 24 ขอ้  

ดังนั้น  สรุปได้ว่าการวิจัยในครั้งนี ้ ผู ้วิจัยใช้วิ ธีการวัดการร่วมรู้สึก โดยน า
แบบสอบถามดัชนีการตอบสนองระหว่างบุคคล หรือ Interpersonal reactivity index (IRI) ของ  
Davis (1980) มาปรบัปรุงโดยมีการปรบัปรุงขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมกับนิยามปฏิบติัการและกลุ่ม
ตวัอย่างที่ศึกษามาเป็นแนวคิดในการสรา้งแบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั คือ นอ้ยที่สดุ นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสดุ จ านวน 10 ขอ้ 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการร่วมรู้สึก 
สุกานดา นิ่มทองค า (2535) ได้ศึกษาตัวแปรเชิงจิตสังคมและชีวพื ้นฐานที่

เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมที่เอือ้ต่อสงัคมของนกัศึกษาชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าการรว่มรูส้ึกมีความสมัพันธท์างบวกกบัพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 โดยใชว้ิธีการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple regression analysis)    

วนัดี ละออทิพย ์(2540) ไดศ้ึกษาความสมัพนัธข์องการใหเ้หตผุลเชิงจริยธรรมที่
เอือ้ต่อสังคม และพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของเด็กประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
นกัศึกษาที่มีความสามารถในการร่วมรูส้ึกมาก และพฤติกรรมที่เอือ้ต่อสงัคมสูงกว่า นักศึกษาที่มี
ความสามารถในการร่วมรูส้ึกปานกลาง และนักศึกษาที่มีความสามารถในการรว่มรูส้ึกปานกลาง 
และพฤติกรรมที่เอือ้ต่อสงัคมสงูกว่า นกัศกึษาที่มีความสามารถในการรว่มรูส้กึนอ้ย  

ดลุยา จิตตะยโศธร (2555) ไดศ้ึกษาการรว่มรูส้ึกมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
เอื ้อ ต่อสังคม  กลุ่ มตัวอย่ างคือนิ สิ ตนักศึกษาที่ ศึกษาอยู่ ในระดับปริญญ าตรี  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ใชว้ิธีการวิเคราะหรู์ปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหต ุโดยโปรแกรมลิสเรล พบว่าค่า
น า้หนกัองคป์ระกอบของการร่วมรูส้ึก ทุกตวัมีค่าเป็นบวก และแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งดา้นความสามารถในการเขา้ใจทัศนะผูอ่ื้น (PT) มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน
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เท่ากับ 0.683 และดา้นการค านึงถึงความรูส้ึกของผูอ่ื้น (EC) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบมาตรฐาน
เท่ากับ 0.839 ส่วนอิทธิพลจากการร่วมรูส้ึก ไปยังพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ผลรวมอิทธิพลมีขนาด
เท่ากบั 0.015 ซึ่งเป็นอิทธิพลทางตรงทัง้หมด 

สุวภัทร หอมเกษร (2555) ไดศ้ึกษาความสัมพันธ์การร่วมรูส้ึกมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม (r=.407, P=.001) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) แบบน าตัวแปรเข้าสมการพรอ้มกัน (Enter) กลุ่มตัวอย่างคือ
วยัรุ่นตอนตน้ เพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 13-15 ปี ศกึษาอยู่ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ใน
โรงเรียนสหศกึษา สงักดัส านกัเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร   

Raboteg-Šarić (1997) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการร่วมรูส้ึกและการใช้
เหตผุลเชิงจริยธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมในวยัรุน่ อายุ 14 ปี กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 311 
คน โดยใชก้ารวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงชัน้ (Hierarchical regression analysis)  ผลการวิจยัพบว่า
การร่วมรูส้ึกและเหตุผลเชิงจริยธรรมมีปฏิสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม โดยตัวท านาย
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมดีขึน้ มีการร่วมรูส้ึกเพิ่มขึน้ และระดบัเหตผุลเชิงจริยธรรม มีความแตกต่าง
ทางเพศต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม โดยการวิเคราะหพ์บว่าเพศหญิงจะมีการร่วมรูส้ึกมากกว่าเพศ
ชาย 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการร่วม
รูส้กึ พบว่าการร่วมรูส้กึมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ซึ่งแสดงถึงว่า ถา้บคุคล
มีการรว่มรูส้กึสงูขึน้ จะท าใหม้ีพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมสงูขึน้ดว้ย (วนัดี ละออทิพย,์ 2540; สกุานดา 
นิ่มทองค า, 2535; สวุภทัร หอมเกษร, 2555) และงานวิจยัดลุยา จิตตะยโศธร (2555) ไดศ้กึษาการ
ร่วมรูส้ึกมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการเชาว์
ปัญญาของเพียเจต ์มีความเห็นว่าพัฒนาทางสติปัญญาในขัน้ที่ 3 Concrete operations อายุ 7-
11 ปี เป็นขั้นที่เด็กลดการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentrism) เด็กในวัยนีจ้ะสามารถเริ่ม
เขา้ใจความคิดของผูอ่ื้น หรือเขา้ใจว่าผูอ่ื้นคิดอย่างไร ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการร่วมรูส้ึกน าไปสู่การ
เกิดพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และสอดคลอ้งกบัแนวคิดการร่วมรูส้ึกของ Davis (2004 อา้งถึงใน ดลุ
ยา จิตตะยโศธร, 2555, น. 17-18) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของโครงสร้าง กระบวนการ และผล
ของการร่วมรู้สึก ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเริ่ม (Antecedents) เป็นขั้นที่กล่าวถึง
ลักษณะเฉพาะของผูส้ังเกต ผู้ถูกสังเกต และสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วย บุคคล ไดแ้ก่ ความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล เช่น การมีความสามารถในการเข้าใจความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และ
สถานการณ์ ไดแ้ก่ ความรุนแรงของสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกระตุน้อารมณ์ของผูส้ังเกต  
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ความเหมือนหรือความคล้ายคลึงระหว่างผู้สังเกตและผู้ถูกสังเกต 2) กระบวนการ (Process) 
ได้แก่ ลักษณะเฉพาะที่มีผลต่อการร่วมรูส้ึก โดยแบ่งออกเป็น กระบวนการที่เกิดจากอารมณ ์
(Affective) และกระบวนการที่เกิดจากปัญญา (Cognitive) 3) ผลที่เกิดขึน้ภายในของตัวบุคคล 
(Intraprosonal outcomes) ได้แก่ ผลทางปัญญา ผลทางอารมณ์ 4) ผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ การเกิดพฤติกรรมทางสงัคม เช่น พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม เป็นตน้ ท าใหผู้ว้ิจยั
คาดว่าการร่วมรูส้ึกน่าจะเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม และมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ดงัภาพประกอบ 5 

 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ความสมัพนัธข์องการรว่มรูส้ึกต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 

3.2 แรงจูงใจภายในที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
หากเราสามารถบอกสาเหตุของพฤติกรรมของแต่ละบุคคลได้ ก็คงจะท าให้การ

ด าเนินชีวิตของเราง่ายขึน้ เพราะการเขา้ใจสาเหตขุองพฤติกรรมจะช่วยใหค้นเรามีความเขา้ใจซึ่ง
กันและกันเพราะสาเหตุของพฤติกรรม เป็นสิ่งที่สงัเกตไม่ได ้และบางครัง้ผูแ้สดงพฤติกรรมเองก็
อาจจะบอกไม่ไดว้่าท าไมตนเองจึงแสดง พฤติกรรมเช่นนัน้ นกัจิตวิทยาไดพ้ยายามอธิบายสาเหตุ
ของพฤติกรรม จึงพยายามสรา้งทฤษฎีขึน้ โดยใชค้วามคิดรวบยอดสมมติฐานที่เรียกว่า แรงจูงใจ 
แต่เนื่องจากเราไม่สามารถสงัเกตแรงจูงใจไดโ้ดยตรง จึงตอ้งอาศยัพฤติกรรมที่สงัเกตได ้เป็นสิ่งที่
อา้งอิงแต่บางครัง้อาจจะบอกสาเหตขุองพฤติกรรมผิดดว้ยเหตผุลดงัต่อไปนี ้

1. พฤติกรรมอย่างเดียวกัน อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุต่างกัน เช่น พฤติกรรม 
การขโมยเงิน ของเด็ก อาจจะเนื่องมาจากเด็กอยากไดเ้งินไปซือ้ของใชห้รือขนม หรืออาจจะขโมย 
เพราะอยากมีเงินซือ้ของเลน่ใหเ้พื่อนเพราะอยากใหเ้พื่อนรกั  

2. แรงจูงใจอย่างเดียวกนั อาจจะเป็นสาเหตทุี่ก่อพฤติกรรมที่ต่างกนั เช่น ผูเ้รียน
ที่ต้องการความสนใจและความรกัจากครู ผู้เรียนคนหนึ่งอาจจะมีพฤติกรรมตั้ งใจเรียนเพื่อท า

การรว่มรูส้กึ พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
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คะแนนใหดี้ แต่ผูเ้รียนอีกคนหนึ่งอาจจะแสดงพฤติกรรมรงัแกเพื่อนในหอ้งเรียนเพื่อเรียกรอ้งความ
สนใจจากครู 

3. พฤติกรรมอย่างเดียวกนั อาจจะเนื่องมาจากแรงจงูใจหลายอย่าง เช่น ผูเ้รียนที่
ตัง้ใจอ่านหนงัสือเตรียมสอบบรรจใุหไ้ด ้อาจจะมีสาเหตหุลายประการ เป็นตน้ว่า เพื่อตอ้งการที่จะ
ท าใหพ้่อแม่มีความภาคภูมิใจในตนเอง หรือเพื่อตอ้งการที่จะมีอาชีพที่มีรายไดเ้ลีย้งดตูนเองและ
ครอบครวัในอนาคต เป็นตน้ 

ความหมายของแรงจูงใจภายใน 
ค าว่า แรงจูงใจ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Motive ค านีม้ีรากศัพท์มาจากค าว่า 

Movere ในภาษาลาตินซึ่งหมายถึง เคลื่อนไหว (To Move) (Hodgetts, 1933 อา้งถึงใน ประสาท 
อิศรปรีดา, 2552) แรงจูงใจ หมายถึง องคป์ระกอบที่กระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย 
อย่างไรก็ตาม ค าว่าแรงจูงใจไม่ได ้หมายถึง เฉพาะการเคลื่อนไหวทางกายที่ปรากฏใหเ้ห็นเท่านัน้ 
แต่จะรวมถึงการเคลื่อนไหวทางจิตด้วย การที่เราเห็นเด็กก าลังเขียนหนังสือ หรือก าลังบันทึก
เนือ้หาสาระที่เรียนลงในสมุดนัน้ เขาไม่เพียงแต่จะแสดงออกใหผู้อ่ื้นเห็นเท่านัน้ แต่ในใจเขาอาจ
ก าลงัคิดและจดจ าในสิ่งที่เขาก าลงับนัทกึนัน้ดว้ย พฤติกรรมการคิดและจดจ าของเด็กนัน้ เราถือว่า
เป็นการเคลื่อนไหวภายใน ซึ่งเป็นลกัษณะหนึ่งที่บ่งบอกว่าเขามีแรงจงูใจ 

แรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจภายใน 
นกัจิตวิทยาไดแ้บ่งแรงจูงใจของบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือแรงจูงใจภายนอก 

(Extrinsic Motivation) และแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งที่
เกิดขึน้จากองคป์ระกอบภายนอกตัวบุคคล องคป์ระกอบดังกล่าวอาจเป็นสิ่งชวนใจ รางวัล หรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมที่กระท าโดยตรง เช่น เอกท าความสะอาดหอ้งดว้ย
ความตัง้ใจเพราะพี่สาวสญัญากบัเขาว่าถา้ท าแลว้จะพาไปรบัประทานไอศกรีม หรือในขณะอยู่ใน
หอ้งเรียน นุ่นตัง้ใจเรียนมากเป็นพิเศษ เพราะครูบอกว่าถา้ตัง้ใจเรียนจะไดร้บัสิทธิพิเศษใหล้งไป
เล่นไดเ้ร็วกว่าปกติ จากตัวอย่างนีจ้ะเห็นว่า การไดร้บัประทานไอศกรีมก็ดี หรือไดไ้ปเล่นก็ดี เป็น
องคป์ระกอบภายนอกซึ่งโดยความเป็นจรงิแลว้ไม่มีความสมัพนัธก์บัการตัง้ใจเรียนเลย 

แรงจูงใจภายใน จะตรงขา้มกับแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจชนิดนีเ้กิดขึน้จาก
องคป์ระกอบภายในตวับุคคล เช่น ท าเพราะสนใจหรือสนุกกับงานนัน้ ความส าเร็จของกิจกรรมที่
เป็นรางวลัดว้ยตวัของมนัเอง จึงไม่ตอ้งมีสิ่งล่อหรือรอใหผู้อ่ื้นบงัคบัเหมือนแรงจูงใจภายนอก เช่น 
แมนก าลงัหาขอ้มูลเพื่อเขียนรายงานเรื่อง ชีวิตเด็กชาวนา เขาไดก้ารศึกษาชีวิตของเด็กเหล่านั้น
จากเอกสารที่พอหาและยังไดส้่งจดหมายส่วนตัวไปยังหัวหน้าชั้นในโรงเรียนชาวเขา เพื่อใหเ้ด็ก
เหล่านั้นให้รายละเอียดเก่ียวกับการด ารงชีวิต แมนมีความสุขและสนุกสนานกับขอ้มูลที่ได้รบั 
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จุดหมายหลกัของเขาไม่ไดอ้ยู่ที่เกรด A แต่เขาปรารถนาที่จะรูแ้ละเขา้ใจเรื่องราวการด ารงชีพของ
ชาวเขาที่เขาก าลงัศกึษาอย่างแทจ้รงิ 

แรงจูงใจภายในสามารถใชอ้ธิบายพฤติกรรมบางอย่างที่บุคคลน ากิจกรรมหรือ
งานต่างๆ ทั้งๆ ที่บุคคลนั้นไม่ไดร้บัรางวัลหรือแรงเสริมใดๆ แรงจูงใจภายในให้ความส าคัญถึง
คณุสมบติัของงานหรือกิจกรรมของงาน โดยที่คณุลกัษณะของงานเองเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลเกิด
ความอยากรูอ้ยากเห็นสนใจ อยากเรียนรู ้รบัผิดชอบฯลฯ ลกัษณะของงานหรือกิจกรรมเป็นเรื่อง
แปลกใหม่ น่าท้าทาย น่าสนใจ สิ่งเหล่านีจ้ะผลักดันใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ (Gagne & 
Deci, 2005) ดงันัน้ แรงจูงใจภายในเป็นความตอ้งการของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิด
จากการเสาะแสวงหาของตนเอง โดยมีปัจจัยที่อยู่ภายในงาน (เช่น งานที่น่าสนใจ ทา้ทาย และ
แปลกใหม่) เป็นแรงผลกัดนั ไม่ตอ้งอาศยัรางวลัภายนอกหรือกฎเกณฑข์อ้บงัคบั  

จากความหมายดังกล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงกระตุน้
ที่เกิดขึน้จากภายในตัวของบุคคลเพื่อท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ เช่น ความอยากรูอ้ยาก
เห็น เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แปลกใหม่ทา้ทาย สิ่งเหล่านีจ้ะผลักดันใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม โดยไม่
ตอ้งอาศยัรางวลัจากภายนอกหรือกฎเกณฑข์อ้บงัคบั 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับแรงจูงใจภายใน 
ทฤษฎีแรงจูงใจที่ส  าคญัซึ่งจะกล่าวต่อไปนีม้ี 4 ทฤษฏี คือ ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม 

ทฤษฏีมนษุยนิยม ทฤษฏีพทุธิปัญญานิยม และทฤษฏีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคม 
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 

นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมมีแนวคิดว่า พฤติกกรมเกิดขึน้จากสิ่งเรา้ 
และทิศทางของพฤติกรรมจะถูกก าหนดโดยการเสริมแรงและการลงโทษ หลกัการเหลา่นีไ้ดอ้ธิบาย
เก่ียวกับแรงจูงใจไว้เช่นกัน เช่น การเสริมแรงปฐมภูมิ (Primary Reinforcement) จะเก่ียวข้อง
โดยตรงกับความตอ้งการทางสรีระ (ความหิว ความกระหาย เพศ) หรือตัวเสริมแรงทุติยภูมิ จะ
เก่ียวขอ้งกับสิ่งเรา้ซึ่งเกิดขึน้ควบคู่กับตัวเสริมแรงปฐมภูมิ จนมีคุณสมบัติคลา้ยกับตัวเสริมแรง
ปฐมภมูินัน้  

ถา้เด็กไดร้บัตวัเสริมแรงหลงัจากท่ีกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เด็กจะ
มีแนวโนม้ที่จะแสดงพฤติกกรมนัน้ซ  า้ๆ ลกัษณะนีจ้ึงเป็นการสรา้งนิสยั หรือการท าบางอย่างของ
บคุคล เช่น เด็กที่เรียนวิชาภาษาไทยแลว้ไดร้บัรางวลัเป็นค าชม หรือไดร้บัความสนใจ ความรกัจาก
ครู ถา้ไดร้บัสิ่งที่พงึพอใจนีบ้่อยๆเขาก็จะมีเจตคติที่ดีหรือชอบเรียนวิชาภาษาไทย เป็นตน้ 
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ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม จะเน้นการใหก้ารเสริมแรงภายนอก (แรงจูงใจ
ภายนอก) เช่น คะแนน ดาว หรือรางวลัอ่ืนๆ ซึ่งตรงขา้มกนักับกลุ่มทฤษฎีพุทธิปัญญานิยมที่เนน้
การใหร้างวลัตนเอง (แรงจงูใจภายใน) 

ทฤษฎีมนุษยนิยม 
นักทฤษฎีมนุษยนิยมที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ มาสโลว ์(Abraham Masios) 

และโรเจอร ์(Carl Rogers) นักจิตวิทยากลุ่มนีเ้กิดขึน้จากความคิดที่ว่า จิตวิทยากลุ่มพฤติกรรม
นิยม และจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห ์(Psychoanalysis) ของฟรอยด ์(Singmund Freud) อธิบาย
พฤติกรรมของมนษุยไ์ม่ชดัเจนเพียงพอ 

จิตวิทยามนษุยนิยมจะอธิบายเรื่องแรงจงูใจของมนุษย ์โดยเนน้ย า้ที่อิสรภาพ
ของบุคคลในการที่จะเลือกกระท า ก าหนดแนวทางพฤติกรรมของตนเอง ตลอดจนการพัฒนา
ศกัยภาพแห่งตน จิตวิทยากลุ่มนีจ้ะเนน้ความส าคญัของแรงจงูใจภายใน เช่น ความตอ้งการนบัถือ
ตนเอง (Self-Esteem) และความต้องการตระหนักในตนเพื่อพัฒนาศักยภาพแห่งตน (Self-
Actualization) เป็นศนูยก์ลางของการแสดงพฤติกรรมทัง้หลาย 

ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม 
นกัทฤษฎีพทุธิปัญญานิยม มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษยไ์ม่ไดเ้กิดจาก

การตอบสนองต่อเหตกุารณภ์ายนอก หรือจากภาวะไม่สมดุลทางกาย เช่น ความกระหายน า้หรือ 
ความหิวอาหาร เหมือนกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมกล่าวไวเ้ท่านัน้ แต่พฤติกรรมทัง้หลายเกิดจาก
การแปลความหมายจากความรูส้ึกนึกคิด (นักจิตวิทยาปัญญานิยมใชค้ าว่า การรบัรู)้ เช่น การ
กระวนกระวาย ท างานต่อไม่ได ้เพราะถึงเวลาจะไปรบัประทานอาหาร ลกัษณะเช่นนีอ้ธิบายไดว้่า
พฤติกรรมการกระวนกระวาย ไม่ไดเ้กิดจากการขาดอาหาร แต่เกิดจากการแปลความหมายว่า
เที่ยงแล้วถึงเวลาที่ต้องรับประทานอาหาร เป็นต้น นักจิตวิทยากลุ่มนี ้ เชื่อว่าพฤติกรรมจะถูก
ก าหนดโดยความคิด (ความเชื่อ ค่านิยม การตั้งเป้าหมาย ความคาดหวัง) ไม่ได้เกิดจากตัว
เสรมิแรง หรือการไดร้บัรางวลั หรือประสบการณท์ี่ถกูลงโทษในอดีต 

นักจิตวิทยาปัญญานิยมบางท่าน Assume เอาว่า มนุษย์มีความต้องการ
พืน้ฐานที่จะเขา้ใจสิ่งรอบตัว มีความคิดที่จะก าหนดทิศทางของตนเอง และกระท าเพื่อเอาชนะ
สิ่งแวดล้อมความคิดนีค้ลา้ยๆกับเพียเจทอ์ธิบายถึงภาวะสมดุล (Equilibration) ดว้ยการซึมซับ 
(Assimilate) หรือปรบัขยาย (Accommodate) สิ่งที่พบเห็นใหเ้ขา้กับโครงสรา้งที่มีอยู่แลว้ ฉะนั้น
ทกุคนจึงมีลกัษณะกระฉบักระเฉง อยากรูอ้ยากเห็นและไม่หยดุนิ่งเพื่อพฒันาโครงสรา้งความรูแ้ละ
แกปั้ญหาต่างๆ อยู่ตลอดเวลา  
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ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม 
ทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคมเป็นกลุ่มที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดของ

กลุ่มพฤติกรรมนิยมและกลุ่มปัญญานิยม คือ ใหค้วามสนใจทัง้ผลกระท าและความคิดความเชื่อ
ของบุคคล ทฤษฎีนีจ้ะอธิบายแรงจูงใจในรูปผลคูณของการคาดหวังกับคุณค่าของเป้าหมายที่
ตอ้งการ (Expectancy Value Theories) หรือกล่าวขึน้ใหง้่ายไดว้่า ทฤษฏีนีจ้ะอยู่ในรูป ถา้หากฉัน
พยายามให้มากขึน้ ฉันจะประสบความส าเร็จหรือไม่ และ ถ้าหากฉันประสบความส าเร็จ ผลที่
ไดร้บัจะมีคุณค่าส าหรบัฉันหรือไม่ เนื่องจากแรงจูงใจจะอยู่ในรูปแบบผลคูณ ฉะนั้นถ้าหากตัว
ประกอบตัวใดเป็นศนูย ์แรงจูงใจก็จะมีค่าเป็นศูนยห์รือไม่มีแรงจูงใจ ทฤษฎีแรงจูงใจทัง้ 4 ทฤษฏี 
สรุปไว ้ดงัตาราง 2 

ตาราง 2 แนวคิดเก่ียวกบัแรงจงูใจของทฤษฎีกลุม่พฤติกรรมนิยม มนุษยนิยม พทุธิปัญญานิยม 
และทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคม 

เร่ืองที่

เปรียบเทยีบ 
ทฤษฎี

พฤติกรรมนิยม 
ทฤษฎี      

มนุษยนิยม 
ทฤษฎีพุทธิ
ปัญญานิยม 

ทฤษฎีการ
เรียนรู้ทาง
ปัญญาสังคม 

แหลง่ของ 

แรงจงูใจ 

 

สิ่งที่มีอิทธิพล 

ต่อแรงจงูใจ 

การเสรมิแรง

ภายนอก 

 

ตวัเสรมิแรง 

ปฐมภมูิ 

ตวัเสรมิแรง 

ทตุิยภมูิ 

และการลงโทษ 

การเสรมิแรง

ภายใน 

 

ความตอ้งการ 

นบัถือตนเอง

(Self-Esteem) 

และการพฒันา

ตนเองใหม้ี

สมรรถภาพสงุสดุ

(Self-Fulfillment) 

การเสรมิแรง

ภายใน 

 

ความเชื่อ และ

ความอา้งสาเหตุ

ในความส าเรจ็

และความ

ลม้เหลวและ 

การคาดหวงั 

การเสรมิแรง

ภายนอก และการ

เสรมิแรงภายใน 
 

การคาดหวงัที่จะ

บรรลเุปา้หมาย

คณุค่าของ

เปา้หมาย และ 

อตัสมรรถนะ 

ทฤษฎีทีส่ าคัญ สกินเนอร ์ มาสโลว ์ ไวนเ์นอร ์ แบนดรูา 
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ทฤษฎีแรงจูงใจภายใน ซึ่งพยายามอธิบายถึงปัจจยัภายในตวับุคคลที่ผลกัดนัให้
เกิดพฤติกรรมและสง่เสรมิใหบ้คุคลมีแรงผลกัดนัพฤติกรรมเพิ่มขึน้ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการกระตุ้นเร้า (Optimal stimulation) พฤติกรรมของ
บคุคลจะมีประสิทธิผลมากที่สดุเมื่อสิ่งเรา้มีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจภายในที่สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของบคุคล แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  

1.1 การกระตุน้เรา้ที่เหมาะสม (Optimal arousal) มีแนวคิดว่า แรงจูงใจ
ภายในเป็นผลมาจากการกระตุน้ที่มีอยู่ในสิ่งแวดลอ้มรอบๆ ตวัของบคุคล ถา้การกระตุน้มีระดบัต ่า 
บุคคลจะถูกจูงใจใหเ้พิ่มระดับการกระตุน้ ถา้การกระตุน้อยู่ในระดับสูงเกินไปเมื่อเทียบกับความ
ตอ้งการ บุคคลจะพยายามลดแรงกระตุน้นัน้ลงใหอ้ยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ดงันัน้ แรงจูงใจภายใน
จะตอบสนองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในสถานการณ์ที่มีระดับการกระตุน้ปานกลางและ
เป็นระดบัที่บคุคลนัน้ปรารถนา 

1.2 การกระตุ้นเรา้ที่ไม่ตรงกับความต้องการ (Optimal incongruity) มี
แนวคิดว่าแรงจูงใจภายในเกิดจากโครงสรา้งทางจิต ถูกกระตุ้นหรือถูกดึงดูดโดยสิ่งเรา้ที่ ไม่
สอดคลอ้งกบัความคิด การรบัรู ้ค่านิยม หรือพฤติกรรมของบุคคล จึงก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ ความ
วิตกกงัวล และภาวะทางจิตที่เป็นปัญหาในอนาคต ฉะนัน้บคุคลจึงพยายามลดแรงการกระตุน้ที่ไม่
ตรงกบัความตอ้งการนีล้ง และท าใหแ้รงกระตุน้มีทิศทางที่ตนเองตอ้งการ การบคุคงท าเช่นนีเ้พราะ
ตอ้งการหลีกเลี่ยงความวิตกกงัวลและความขดัแยง้ที่เกิดขึน้ภายในตนเอง 

2. แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการและอารมณ์ความรู้สึก (Needs and 
affects) อธิบายว่าบุคคลตอ้งการอิสระ ตอ้งการมีความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพกับสิ่งแวดลอ้ม 
และตอ้งการมีความรูส้ึกสนใจ มีความสขุ รูส้ึกสนุกสนาน ในขณะท ากิจกรรมต่างๆ ความตอ้งการ
และความรูส้กึที่ส  าคญัมี 3 ประการ คือ 

2.1 ความต้องการมี ความสามารถ (Need of competence) เป็ น
ความรูส้ึกภายในของบุคคล โดยบุคคลตอ้งการรูส้ึกว่าตนเองมีความสามารถ จึงแสดงออกดว้ย
การท าสิ่งที่ทา้ทาย ดว้ยความมุ่งมั่นตัง้ใจ และใชค้วามพยายามที่จะท าใหป้ระสบความส าเร็จ โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง 

2.2 ความสนใจ ความต่ืนเต้น และการลื่นไหล ( Interest Excitement 
and Flow) คือ ความรูส้ึกของบุคคลที่เป็นสุขและเพลิดเพลินขณะท ากิจกรรมต่างๆ ความรูส้ึก
เหลา่นีจ้ึงเป็นอารมณป์ก ากบัแรงจงูใจภายใน และเป็นแรงผลกัดนัพฤติกรรม 
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2.3 ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ก า ห น ด ด้ ว ย ต น เอ ง  ( The need of self-
determination) คือ ความตอ้งการก าหนดไดด้ว้ยตนเอง เป็นความรูส้กึของบคุคลที่ตอ้งการมีอิสระ
ในการก าหนดสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง (Autonomy) ซึ่งความต้องการนีเ้กิดจากแรงกระตุ้นหรือ
แรงผลกัดนัทางจิตใจภายในตวับคุคลที่แสดงออกเป็นความตัง้ใจในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยตวัของ
บคุคลเอง ตัง้แต่เริ่มตน้และปฏิบติัต่อเนื่องอย่างสม ่าเสมอ การที่บุคคลถูกจูงใจภายในตามแนวคิด
ของการก าหนดดว้ยตนเอง บุคคลจะรูส้ึกเป็นอิสระจากแรงกดดัน ไม่อยู่ภายใตเ้งื่อนไขของการ
ควบคมุ  

ทฤษฎีการลิขิตด้วยตนเอง (Self-determination Theory) 
Ryan และ Deci (2017, p. 95-98) ได้เสนอทฤษฎีการลิขิตด้วยตนเอง ว่า

เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงแรงจูงใจภายในและบุคลิกภาพของมนุษยท์ี่สรา้งขึน้ ทฤษฎีนีถู้กสรา้งเป็น
กรอบแนวคิดของการศึกษาทางจิตวิทยาสมัยใหม่ จากผลการศึกษาวิจัยในเชิงประจักษ์และ
กระบวนทัศน์ที่มองมนุษย์ในเชิงอินทรีย ์(Organismic) คือมองว่าธรรมชาติของมนุษยม์ีความ
กระตือรือรน้และริเริ่มลงมือกระท า (Active) ทฤษฎีการตัดสินใจด้วยตนเองได้ศึกษาแนวโน้ม
ภายในของมนุษยว์่ามีความตอ้งการพืน้ฐานทางจิตใจ และมีสถานการณท์ี่ช่วยส่งเสริมสิ่งเหล่านี ้
โดยระบวุ่ามนษุยม์ีความตอ้งการพืน้ฐานทางจิตใจ 3 ประการ คือ  

1. การมีอิสระ (Autonomy) หมายถึง การที่บุคคลรูส้ึกว่าไดป้ฏิบติัจาก
สิ่งที่ เลือกดว้ยตนเอง และปฏิบัติเองจากประสบการณ์ของพฤติกรรมที่ไดว้างไวด้ว้ยตนเอง เป็น
ขัน้ตอน จากภายในที่สะทอ้นถึงการสนับสนุนความสอดคลอ้ง และสิ่งที่เก่ียวขอ้งของการกระทา 
รวมไปถึง ความตอ้งการไปสู่การปฏิบติัดว้ยตนเองอย่างมีอิสระ ถือเป็นสิ่งสาคญัที่เชื่อมโยงไปถึง
สภาพแวดลอ้ม ทางสงัคม ซึ่งมีความหลากหลายจากการเริ่มตน้โดยการควบคุม บงัคับ ไปสู่การ
สนบัสนนุการก ากบัตนเองอย่างมีอิสระ 

2. การมีปฏิสัมพันธก์ันในสังคม (Relatedness) หมายถึง การที่บคุคล
รูส้กึถึง ความใกลช้ิด หรือมีปฏิสมัพนัธก์บัคนอ่ืน ไดร้บัความห่วงใย และรูส้กึมีคณุค่าจากคนอ่ืน ใน
การปฏิบติัหรือการกระทา รบัรูค้วามอบอุ่น รูส้กึถึงการมีสว่นรว่ม และไดร้บัก าลงัใจ  

3. การเป็นคนมีความสามารถ (Competence) หมายถึง การที่บุคคล
รูส้ึกว่า ตนเองมีความสามารถต่อการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพในสิ่งแวดลอ้มที่ทา้ทาย และ
มีโอกาส ได้แสดงถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ไม่เฉพาะด้านทักษะเท่านั้น ยัง
รวมถึงสิ่งที่ เกิดขึน้ที่ผ่านมาภายใตส้ิ่งที่ตนเองสนใจ แต่ว่าอยู่ภายใตบ้ริบทของสิ่งแวดลอ้มทาง
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สังคม การให้ ความหมายของสิ่ งที่ ปฏิบัติหรือการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงบวกให้รับ รู ้ถึง
ความสามารถนัน้สามารถ สง่เสรมิหรือเพิ่มแรงจงูใจได ้

ความต้องการเหล่านี ้จ  าเป็นต่อการส่งเสริมของแรงจูงใจภายใน ซึ่งเป็น
ตวักระตุน้ใหม้นษุยแ์สดงพฤติกรรมที่มีทิศทาง มีพลงั พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจงูใจภายใน คือ การ
ไดรู้ส้ึกถึงการใชค้วามสามารถของตน การมีอิสระที่ก าหนดไดด้ว้ยตนเอง และการมีปฏิสมัพนัธก์บั
สิ่งแวดลอ้มภายนอก  

อรพินทร์ ชูชม  และคนอ่ืน  ๆ (2542) ได้เสนอไว้ว่า  แรงจูงใจภายใน
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ความตอ้งการมีความสามารถ เป็นความตอ้งการที่จะเรียนรู ้พัฒนา
ทกัษะและความสามารถ  

2) ความเป็นตัวของตัวเอง เป็นความตอ้งการที่จะริเริ่มท าสิ่งต่างๆ ดว้ย
ตนเอง  

3) ความมุ่งมั่น เป็นความยึดมั่นทุ่มเทใหก้ับงานโดยไม่หวง้ผลตอบแทน
ภายนอก  

4) ความสนใจ-เพลิดเพลิน เป็นความสุข พอใจ และเพลิดเพลินในการ
ท างาน  

5) ความตอ้งการสิ่งที่ทา้ทาย เป็นความตอ้งการท างานที่แปลกใหม่ และ
ทา้ทายความสามารถ  

อารมณย์งัเป็นสว่นที่เก่ียวขอ้งผสมผสานกบัแรงจูงใจภายใน โดยความสนใจ
มีบทบาทโดยตรงที่ส  าคัญต่อพฤติกรรมที่ถูกจูงใจภายใน ในขณะที่โดยธรรมชาติบุคคลด าเนิน
กิจกรรมที่สนใจ ความสนใจจะเป็นองคป์ระกอบอนัใหญ่อนัหนึ่งของสิ่งทา้ทายที่เหมาะสม อารมณ์
เพลิดเพลินและต่ืนเตน้มาพรอ้มกับประสบการณก์ารมีความสามารถและอิสระเป็นตัวของตัวเอง 
ซึ่งเป็นรางวัลภายในตนเอง แรงจูงใจภายในจึงเป็นแรงจูงใจที่ไม่ต้องการแรงเส ริมภายนอก 
แรงจูงใจภายในจะใหค้วามสนใจในสิ่งจูงใจภายในงาน (task Intrinsic Incentives) เช่น ความทา้
ทาย ความรบัผิดชอบและความแปลกใหม่ที่จะท าใหค้นมีพฤติกรรมที่ถูกจงูใจภายใน  

กล่าวโดยสรุปไดว้่า แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถึง ความตอ้งการ
ของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ เกิดขึน้จากการเสาะแสวงหาของตนเอง โดยลกัษณะที่ซ่อน
เรน้อยู่ภายใน เช่น งานที่น่าสนใจ แปลกใหม่ และท้าทายเป็นแรงผลักดันภายใน ไม่ต้องอาศัย
รางวลัภายนอก หรือกฎเกณฑเ์ป็นขอ้บงัคบั แรงจงูใจภายในประกอบดว้ย 5 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่  
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1. ความต้องการส่ิงที่ท้าทาย หมายถึง สิ่งที่ท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมตาม
ความชอบหรือตอ้งการท างานที่แปลกใหม่ ไม่ซ  า้เดิม และงานนั้นมีความยากง่ายพอเหมาะกับ
ความสามารถ 

2. ความสนใจ-เพลิดเพลิน หมายถึง สิ่งที่ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตาม
ความกระตือรือรน้ ตลอดจนมีความสขุ พอใจและเพลิดเพลินในการท างานหรือกิจกรรมที่น่าสนใจ 

3. ความเป็นตัวของตัวเอง หมายถึง สิ่งที่ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตาม
ความชอบความมีอิสระในการคิดและการกระท า และชอบรเิริ่มท าสิ่งต่างๆดว้ยตนเอง  

4. ความต้องการมีความสามารถ หมายถึง สิ่งที่ท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม
ตามความตอ้งการมีประสิทธิผลในการจดัการกบัสภาพแวดลอ้ม ตอ้งการที่จะเรียนรู ้พฒันาทกัษะ
และความสามารถของตนเอง 

5. ความมุ่งมั่น หมายถึง สิ่งที่ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความมุ่งมั่น
ท างานให้บรรลุผลด้วยความสามารถของตนเอง มีความยึดมั่นทุ่มเทให้กับงานโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนภายนอก ซึ่งความส าเร็จจากงานเป็นแรงบันดาลใจภายในมากกว่ารางวัลหรือ
เกียรติยศภายนอก ดงัภาพประกอบ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 ตวัชีว้ดัของแรงจงูใจภายใน 

แรงจงูใจภายใน 
ความเป็นตวัของตวัเอง 

ความสนใจ-เพลิดเพลิน 

ความตอ้งการสิ่งที่ทา้ทาย 

ความตอ้งการมีความสามารถ 

ความมุ่งมั่น 
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จากที่กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่าแรงจูงใจภายใน คือแรงกระตุน้ที่เกิดจากภายในตัว
ของบุคคล โดยท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ เช่น ความอยากรูอ้ยากเห็น เป็นเรื่องที่น่าสนใจ 
แปลกใหม่ท้าทาย สิ่งเหล่านีจ้ะผลักดันใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม โดยที่ไม่ตอ้งอาศัยรางวัลจาก
ภายนอกหรือกฎเกณฑข์อ้บงัคบั โดยทฤษฎีการลิขิตดว้ยตนเอง ไวว้่าเป็นทฤษฎีที่กลา่วถึงแรงจงูใจ
ภายใน มองมนุษยใ์นเชิงอินทรีย ์(Organismic) กล่าวคือ มองว่าธรรมชาติของมนุษยเ์ป็นผูล้งมือ
กระท า (Active) มีความริเริ่มและกระตือรือรน้ ทฤษฎีการลิขิตดว้ยตนเอง ไดศ้ึกษาว่าภายในของ
มนษุยม์ีความตอ้งการพืน้ฐานทางดา้นจิตใจ และมีสถานการณท์ี่ช่วยสง่เสรมิสิ่งเหลา่นี ้โดยระบวุ่า
มนุษย์มีความต้องการพื ้นฐานทางด้านจิตใจ 3 ประการ ได้แก่ 1) การมีอิสระ (Autonomy) 
หมายถึง การที่บุคคลรูส้ึกว่าตนเองไดล้งมือปฏิบัติจากสิ่งที่เลือกดว้ยตนเอง และปฏิบัติเองจาก
ประสบการณ์ของพฤติกรรมที่ได้วางไว้ด้วยตนเอง เป็นขั้นตอน จากภายในที่สะท้อนถึงการ
สนับสนุนความสอดคล้อง และสิ่งที่เก่ียวขอ้งของการกระท า รวมไปถึง ความตอ้งการไปสู่การ
ปฏิบติัดว้ยตนเองอย่างมีอิสระ ถือเป็นสิ่งสาคัญที่เชื่อมโยงไปถึงสภาพแวดลอ้ม ทางสังคม ซึ่งมี
ความหลากหลายจากการเริ่มตน้โดยการควบคมุ บงัคบั ไปสูก่ารสนบัสนุนการก ากบัตนเองอย่างมี
อิสระ 2) การมีปฏิสมัพันธก์ันในสงัคม (Relatedness) หมายถึง การที่บุคคลรูส้ึกถึง ความใกลช้ิด 
หรือมีปฏิสมัพันธ์กบัคนอ่ืน ไดร้บัความห่วงใย และรูส้ึกมีคุณค่าจากคนอ่ืน ในการปฏิบติัหรือการ
กระท า รบัรูค้วามอบอุ่น รูส้ึกถึงการมีส่วนร่วม และไดร้บัก าลงัใจ  3) การเป็นคนมีความสามารถ
(Competence) หมายถึง การที่บุคคลรูส้ึกว่า ตนเองมีความสามารถต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในสิ่งแวดลอ้มที่ทา้ทาย และมีโอกาส ไดแ้สดงถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเอง ไม่เฉพาะดา้นทักษะเท่านัน้ ยงัรวมถึงสิ่งที่ เกิดขึน้ที่ผ่านมาภายใตส้ิ่งที่ตนเองสนใจ แต่ว่า
อยู่ภายใตบ้ริบทของสิ่งแวดลอ้มทางสงัคม การให ้ความหมายของสิ่งที่ปฏิบัติหรือการใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัเชิงบวกใหร้บัรูถ้ึงความสามารถนัน้สามารถ ส่งเสริมหรือเพิ่มแรงจูงใจได ้ความตอ้งการ
เหล่านีจ้  าเป็นต่อการที่จะส่งเสริมแรงจูงใจภายใน ซึ่งเป็นตัวกระตุน้ใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมที่มี
พลงั และมีทิศทาง พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน คือ ความมีอิสระที่ก าหนดไดด้ว้ยตนเอง 
การไดร้บัรูถ้ึงการไดใ้ชค้วามสามารถของตนเอง และการมีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม ท าใหผู้ว้ิจัย
คาดว่าแรงจูงใจภายในน่าจะเป็นปัจจยัเชิงสาเหตทุี่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ดงัภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 ความสมัพนัธข์องแรงจงูใจภายในต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 

การวัดแรงจูงใจภายใน  
การวัดแรงจู งใจภายในวัด ได้ทั้ งจากการสัง เกตพฤติกรรมหรือการใช้

แบบสอบถาม ซึ่งสามารถวดัได ้ดงันี ้
1. การที่จะอา้งว่าบุคคลมีแรงจูงใจภายในการท ากิจกรรมต่างๆได ้เมื่อบุคคล

นัน้ ท ากิจกรรมโดยปราศจากรางวัลหรือปราศจากการควบคุม การวดัแรงจูงใจภายใน ควรท าใน
ช่วงเวลาที่เป็นอิสระ จากการทดลองหรือการควบคมุจากภายนอก 

2. แรงจงูใจภายในอาจดไูดท้ี่คณุภาพของผลการท ากิจกรรม เช่น เป็นผลงาน
ที่มีความคิดสรา้งสรรค ์(Crestivity) มีความยืดหยุ่นทางความคิด (Flexibility) หรือเป็นผลงานที่
เกิดขึน้โดยไม่มีอะไรมากระตุน้ (Spontaneity) เพราะลกัษณะเหลา่นีจ้ะบ่งชีว้่ามีแรงจงูใจภายใน 

3. การใชแ้บบสอบถามในการวดัแรงจูงใจภายใน โดยสอบถามถึงความรูส้ึก
สนใจ ความสนุก ความรูส้ึกว่าตนเป็นคนมีความสามารถ และความมีอิสระก าหนดไดด้ว้ยตนเอง 
การวัดแรงจูงใจภายในต้องกระท าเมื่อบุคคลนั้นปราศจากการควบคุม เช่น การได้รับรางวัล
ภายนอก การสร้างแบบวัดแรงจูงใจภายในควรสรา้งข้อค าถามที่วัดพฤติกรรมซึ่งแสดงว่า มี
แรงจูงใจภายใน หรืออีกกรณีหนึ่งคือ อาจวัดว่าได้รบัความกดดัน (Pressure) ความตึงเครียด 
(Tension) และความวิตกกงัวล (Anxiety) ซึ่งจะท าใหม้ีแรงจงูใจภายในลดลง 

ดังนั้น สรุปได้ว่าการวิจัยในครัง้นี ้ ผู ้วิจัยใช้วิธีการวัดแรงจูงใจภายใน โดยน า
แบบสอบถามแรงจูงใจภายในของ อรพินทร ์ชูชม และคนอ่ืน ๆ (2542) ประกอบดว้ย 5 ตัวชีว้ัด 
ไดแ้ก่ 1. ความตอ้งการสิ่งที่ทา้ทาย 2. ความสนใจ-เพลิดเพลิน 3. ความเป็นตวัของตวัเอง 4. ความ
ตอ้งการมีความสามารถ และ 5. ความมุ่งมั่น มาปรบัปรุงโดยมีการปรบัปรุงขอ้ค าถามใหเ้หมาะสม
กบันิยามปฏิบติัการและกลุม่ตวัอย่างที่ศึกษา ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั คือ นอ้ยที่สดุ นอ้ย ปานกลาง มาก และมากที่สดุ จ านวน 10 ขอ้ 

แรงจงูใจภายใน พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
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3.3 ความกรุณาทีส่่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
ความหมายของความกรุณา 

ประทีป จินงี่ (2557, น. 156) ไดใ้หค้วามหมายของความกรุณา หมายถึง ความ
สงสาร ตอ้งการที่จะช่วยเหลือบุคคลอ่ืน สตัวอ่ื์น ใหห้ลุดพน้จากความทุกข ์บุคคลที่มีความกรุณา
อยู่ในตวั จิตก็จะหวั่นไหวไปเพราะความทุกขข์องบุคคลอ่ืน การช่วยเหลือบุคคลอ่ืนก็จะแสดงออก
ไดท้ัง้กาย ที่คอยช่วยเหลือเขา และทางวาจาแนะน าพร  ่าเตือน หรือชีแ้จงใหเ้กิดความรูส้ึกที่เหมาะ
ที่ควร  

จากความหมายดังกล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า ความกรุณา หมายถึง ความสงสาร 
ความปรารถนา ตอ้งการที่จะช่วยเหลือบุคคลอ่ืนใหห้ลดุพน้จากความทุกข ์ความเดือดรอ้น ความ
ยากล าบาก ตามก าลงัความสามารถ 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า ความกรุณา หมายถึง ความสงสาร ความปรารถนา ตอ้งการ
ที่จะช่วยเหลือบุคคลอ่ืนใหห้ลุดพน้จากความทุกข ์ความเดือดรอ้น ความยากล าบาก ตามก าลัง
ความสามารถ ประกอบดว้ย 1 ตวัชีว้ดั คือ ความกรุณา 

ความกรุณา หมายถึง ความสงสาร ความปรารถนา ตอ้งการที่จะช่วยเหลือบุคคล
อ่ืนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ความเดือดรอ้น ความยากล าบาก ตามก าลังความสามารถ ดัง
ภาพประกอบ 8 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 ตวัชีว้ดัของความกรุณา 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความกรุณา 
ความกรุณาเป็นพืน้ฐานของอริยบุคคล ดว้ยความกรุณานีเ้อง พระพุทธเจา้และ

พระอรหนัตส์าวกทัง้หลาย จึงเสียสละส่วนตน สั่งสอนชาวโลกไดอ้ย่างม่เกรงกลวัต่ออุปสรรคใดๆ 
ค าสอนเรื่องความกรุณา เป็นค าสอนที่เก่ียวกับหวัขอ้ธรรมส าคญัอย่างหนึ่ งในพทุธศาสนาเถรวาท 
เพราะถา้หากไม่มีการสอน เรื่องความกรุณาแลว้ มนษุยโ์ลกก็จะเบียดเบียนกนัและกนั ค าสอนเรื่อง
ความกรุณา จึงถือไดว้่า เป็นหลักค าสอนซึ่งเป็นบ่อเกิดของคุณธรรมอ่ืนๆอีก ถ้าหากว่าบุคคลมี
หลกัธรรมขอ้นีแ้ลว้ ก็จะท าใหบ้คุคลเหลา่นัน้มีความตระหนกัในการที่จะช่วยเหลือเกือ้กลูผูอ่ื้น 

ความกรุณา ความกรุณา 
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คัมภีรส์มถกรรมฐานทีปนี (ประทีป จินงี่ , 2557, น. 152) ได้กล่าวถึงลักษณะ
ส าคญัในดา้นต่างๆของความกรุณา ดงัต่อไปนี ้

1. ความกรุณามีความเป็นไปแห่งกาย วาจา ใจ ในอันที่จะบ าบดัความทุกข์
ของผูอ่ื้นใหป้ราศจากไป 

2. มีการอดกลัน้นิ่งดายอยู่ไม่ไดต่้อความทกุขข์องผูอ่ื้นและอยากช่วยเป็นกิจ 
3. มีการไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น เป็นอาการปรากฏแก่ผูท้ี่ท  าการพิจารณาความ

กรุณา 
4. การพิจารณาเห็นบคุคลที่ตกอยู่ในความทกุขไ์รท้ี่พึ่ง เป็นเหตใุกล ้
5. ความสงบลงแห่งโทสจิตตุปบาทในอันที่จะท าการเบียดเบียนสัตว ์เป็น

ความสมบรูณแ์ห่งความกรุณา 
6. มีการเกิดขึน้แห่งความเศรา้โศก เป็นความเสียหายแห่งความกรุณา 
7. ความสีบใจที่เนื่องดว้ยกามคณุอารมณ ์เป็นศตัรูอนัใกล ้
8. ความเบียดเบียนสตัวเ์ป็นศตัรูไกล 

การนิยามคณุลกัษณะส าคัญของความกรุณา 8 ประการ คณุลกัษณะส าคัญที่มี
ผลต่อมนุษยแ์ละสงัคมที่ส  าคัญ คือ สภาวะอันที่จะบ าบดัความทุกขข์องผูอ่ื้นใหป้ราศจากไป เป็น
ลกัษณะกลา่วโดยรูปธรรมแลว้ หมายถึง การถือว่าทกุคนตอ้งอาศยัความช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั  

ธรรมานกุรม ประมวลจากพระนิพนธ ์สมเด็จพระสงัฆราชเจา้กรมหลวงวชิรญาณ
วงศ ์ไดอ้ธิบายความหมายของความกรุณาไวว้่า ความกรุณา ความหวั่นใจ ในเมื่อเขาตกทุกขไ์ด้
ยาก คิดที่จะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ ความกรุณาเป็นเครื่องป้องกันและก าจัดวิเหสา การ
เบียดเบียนผูอ่ื้น ความกรุณาเป็นหลกัธรรมที่ท าใหบ้คุคลเป็นผูป้ระเสรฐิลว่งสามญัชนขึน้ไป  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้นิพนธ์
เก่ียวกบัความกรุณา ไวว้่าการอยู่ร่วมกนัดว้ยความกรุณาสงสารคอยช่วยเหลือผูต้กทุกขไ์ดย้ากนัน้  
คือ ความทนไม่ ได้ต่อความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้ อ่ืน ต้องการช่วยเหลือตามก าลัง
ความสามารถ ช่วยใหเ้ขาพน้จากความทุกข ์เรียกว่าความกรุณา เป็นการน าความชุ่มเย็นเป็นสุข
มาให ้เพราะความกรุณานัน้ ซึ่งเป็นหลกัธรรมที่ควรปลกูฝังใหเ้กิดขึน้ภสยในจิตใจของทกุๆคน เป็น
สิ่งที่น ามาซึ่งความชุ่มเย็นเป็นสุขมาใหท้ัง้แก่ผูก้รุณาและผูร้บัความกรุณา ความไม่เบียดเบียน ก็
คือ ความกรุณา การที่คนเราอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนกัน ใหส้ิทธิความเป็นธรรมแก่คนหรือ
สงัคมที่เราอยู่ร่วมกัน ก็ถือว่าเป็นความกรุณา กรณีนีไ้ม่ใช่แต่จะกับคนเท่านัน้ แมส้ตัว์โลกที่ร่วม
เกิดแก่เจ็บตายกบัเรา เราก็ควรนึกว่าชีวิตเรา เรารกัชีวิตเราเช่นใด สตัวท์ัง้หลายก็รกัชีวิตเขาเช่นนัน้ 
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ไม่เบียดเบียนแก่กนัและกนั การอยู่ร่วมกนัก็จะมีความสขุความเจรญิ มาใหแ้ก่เราและผูท้ี่รบัความ
กรุณาของเรา ความกรุณาเป็นอาภรณป์ระดบัใจอย่างหนึ่งที่ท าให้คนมีความสขุ มีความรม่เย็น ย่ิง
กว่าเครื่องประดบัภายนอก 

พระอภิธรรมไดอ้ธิบายเก่ียวกับความกรุณาไวว้่า กรุณาอัปปมัญญาว่าเหมือน
บุคคลเห็นบุคคลหนึ่งผู้ตกทุกขไ์ด้ยากแลว้ ค าว่าได้ยากได้แก่บุคคลผู้ด  ารงอยู่ในความมืดด้วย
อ านาจแห่งคติวิบติั ตระกูลวิบติัและโภควิบติั เป็นตน้ ชื่อว่า ผูต้กทกุข ์บคุคลผูด้  ารงอยู่ในความเป็น
ผูม้ืดในภพเบือ้งหนา้ เพราะตนประกอบกายทุตจรติเป็นตน้ ชื่อว่าไดย้าก ภิกษุแผ่ความกรุณาไปยงั
สตัวท์ัง้ปวง เหมือนบคุคลเห็นบคุคลหนึ่งผูต้กทุกขไ์ดย้ากแลว้ พึงสงสาร ฉะนัน้ จิตมีความกรุณาไป
ยังทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่สองก็อย่างนั้น ทิศที่สามก็อย่างนัน้ ทิศที่สี่ก็อย่างนัน้ ทิศเบือ้งสุง ทิศเบือ้งต ่า 
ทิศเบือ้งขวาก็เช่นเดียวกนั แผ่จิตมีความกรุณาอนัไพบูลย ์กวา้งขวาง หาประมาณมิได ้ไม่มีเวร ไม่
มีพยาบาท ไปยังสัตวโ์ลกทั้งหลาย เพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตวท์ุกหมู่ทุกเหล่า ความกรุณามี
ความเป็นไปแห่งอาการช่วยบ าบดัทุกขเ์ป็นลกัษณะ มีการทนไม่ไดต่้อความทกุขข์องผูอ่ื้นเป็นรส มี
ความไม่เบียดเบียนเป็นปัจจุปัฏฐาน มีการเห็นสัตว์ผู ้ถูกทุกข์ครอบง าแล้วเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งเป็น
ปทฏัฐานความกรุณานีม้ีการสงบจากการเบียดเบียนในสมบติัมีการเกิดขึน้แห่งความโศกเป็นวิบติั 
ซึ่งกล่าวไดว้่า อปัปมญัญาเจตสิก เป็นเจตสิกฝ่ายดีใชใ้นการเจริญพรหมวิหารโดยกล่าวถึง กรุณา
เจตสิก คือ มีความสงสาร อยากช่วยเหลือสัตวท์ี่ก าลังไดร้บัทุกขอ์ยู่ หรือที่ไดร้บัทุกขใ์นภายหน้า 
(ประทีป จินงี่, 2557, น. 152-156) 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ความกรุณาเป็นสิ่งที่อยู่ภายในเป็นตวักระตุน้ให้
เกิดพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมที่ผูว้ิจยันิยามขึน้ จึงไดน้ าหลกัธรรมเรื่องความกรุณา มาศึกษาเพื่อเป็น
ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ท าใหผู้ว้ิจยัคาดว่าความกรุณาน่าจะเป็นปัจจยัเชิงสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอื ้อต่อสังคม และมี อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอื ้อต่อสังคม ดัง
ภาพประกอบ 9 

 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 ความสมัพนัธข์องความกรุณาต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 

ความกรุณา พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
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การวัดความกรุณา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการวัดความกรุณา ยังไม่พบ

การสรา้งเครื่องมือวดัความกรุณา  
ดงันัน้ สรุปไดว้่าการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวดัความกรุณา โดยผูว้ิจยัสรา้ง

แบบสอบถามขึน้มาเอง โดยน าแนวคิดของ ประทีป จินงี่  (2557, น. 150-151) ความกรุณา 
หมายถึง ความสงสาร ความปรารถนา ตอ้งการที่จะช่วยเหลือบุคคลอ่ืนใหห้ลุดพน้จากความทุกข ์
ความเดือดร้อน ความยากล าบาก ตามก าลังความสามารถ มาเป็นแนวคิดในการสร้าง
แบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ นอ้ยที่สุด น้อย 
ปานกลาง มาก และมากที่สดุ จ านวน 10 ขอ้   

3.4 สัมมาทฏิฐิทีส่่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
ความหมายของสัมมาทฏิฐิ 

สมัมาทิฏฐิ เป็นองคป์ระกอบขอ้แรกของมรรคมีองค ์8 ซึ่งเป็นองค ์ตน้ทางแห่ง
มรรค โดยที่องคม์รรค ความหมายตามตัวอักษร และจะเห็นว่า สมัมา แปลว่า ชอบหรือถูก และ 
ทิฏฐิ แปลว่า ความเห็น 

ปถมพร ตะละภัฏ (2554, น. 17) ได้ให้ความหมายของสัมมาทิฏฐิ หมายถึง 
ความเห็นถูก ความเห็นโดยชอบคือ โดยไม่วิปริต ความเข้าใจถูกต้อง ความศรัทธาถูกต้อง 
ความเห็นที่ถูกตอ้ง ตามท านองคลองธรรม เช่น เห็นว่าท าดีไดค้วามดีท าชั่วไดค้วามชั่ว ความแม่น
ตรง ความพอเหมาะ ความจรงิ ในทางถกูตอ้ง ควรจะเป็น ดีที่สดุ สมบรูณท์ี่สดุ ปัญญาอนัเห็นชอบ 

พระพรหมคุณาภรณ์  (ป . อ . ปยุตฺโต ) (2556, น. 4) ได้ให้ความหมายของ
สมัมาทิฏฐิ หมายถึง ความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง ความคิดเห็น ความเชื่อถือหรือ
ยอมรบัรูก้ารกระท าและผลการกระท าของตน แนวความคิดที่มองเห็นความเป็นไปของสิ่งทัง้หลาย
ตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย ความรูค้วามเขา้ใจสิ่งทัง้หลายตามสภาวะของมัน หรือตามที่มันเป็น 
ไม่เอนเอียง ไปตามความชอบความชงัของตน หรือตามที่อยากใหม้นัเป็นอยากไม่ใหม้นัเป็น  

จากความหมายดังกล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเขา้ใจที่
ถกูตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง ความคิดเห็น ความเชื่อถือหรือยอมรบัรูก้ารกระท าและผลการกระท า
ของตน แนวความคิดที่มองเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย ความรู้
ความเขา้ใจสิ่งทัง้หลายตามสภาวะของมนั หรือตามที่มนัเป็น ไม่เอนเอียง ไปตามความชอบความ
ชงัของตน หรือตามที่อยากใหม้นัเป็นอยากไม่ใหม้นัเป็น  

กล่าวโดยสรุปไดว้่า สมัมาทิฏฐิ หมายถึง ความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็น
จริงตามธรรมชาติ ความคิดเห็น ความเชื่อถือหรือยอมรบัรูก้ารกระท าและผลการกระท าของตน 
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แนวความคิดที่มองเห็นความเป็นไปของสิ่งทัง้หลายตามธรรมดาแห่งเหตปัุจจยั ความรูค้วามเขา้ใจ
สิ่งทัง้หลายตามสภาวะของมัน หรือตามที่มันเป็น ไม่เอนเอียง ไปตามความชอบความชังของตน 
หรือตามที่อยากใหม้นัเป็นอยากไม่ใหม้นัเป็น ประกอบดว้ย 1 ตวัชีว้ดั คือ สมัมาทิฏฐิ 

สมัมาทิฏฐิ หมายถึง ความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริงตามธรรมชาติ 
ความคิดเห็น ความเชื่อถือหรือยอมรบัรูก้ารกระท าและผลการกระท าของตน แนวความคิดที่
มองเห็นความเป็นไปของสิ่งทัง้หลายตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย ความรูค้วามเขา้ใจสิ่งทัง้หลาย
ตามสภาวะของมัน หรือตามที่มันเป็น ไม่เอนเอียง ไปตามความชอบความชังของตน หรือตามที่
อยากใหม้นัเป็นอยากไม่ใหม้นัเป็น ดงัภาพประกอบ 10 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 ตวัชีว้ดัของสมัมาทิฏฐิ 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับสัมมาทฏิฐิ 
ประเภทของสัมมาทฏิฐิ 

ประเภทของสัมมาทิฏฐิเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) โลกียสัมมาทิฏฐิ และ 2) 
โลกตุตรสมัมาทิฏฐิ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1) โลกียสัมมาทฏิฐิ 
โลกียสมัมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นชอบระดบัโลกีย ์ที่เนื่องอยู่ในกระแส

โลก โดยยงัเป็นไปตามธรรมนองคลองธรรมอันดีงามในสงัคม และสอดคลอ้งกับหลกัศีลธรรม ซึ่ง
เป็นธรรมที่จ  าเป็นตอ้งมีในระดับพืน้ฐาน เป็นการจูงใจใหค้นท าความดี ละเวน้ความชั่ว ท าใหต้น
และสงัคมอยู่อย่างรม่เย็นเป็นสขุ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สมัมาทิฏฐิ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดแ้สดงทัศนะของโลกียสมัมาทิฏฐิ
ว่า มีการยืดหยุ่นที่ สูงมาก ท าให้จริยธรรมระดับโลกียะ ไม่หยุดนิ่ ง สามารถเข้ากับทุก
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและกาลสมยั 

2) โลกุตตรสัมมาทฏิฐิ  
โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความรูค้วามเข้าใจในสิ่งทั้งหลายอย่าง

ถูกต้องตามอย่างที่มันเป็น หรือความรูค้วามเขา้ใจโลกและชีวิตถูกตอ้งตามความเป็นจริงตาม
สภาวะของธรรมชาติ ซึ่งเป็นความรูใ้นระดับที่เหนือกระแสโลก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัมมาทิฏฐิ  

สมัมาทิฏฐิ สมัมาทิฏฐิ 
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อนัเป็นอรยิะ หรือสมัมาทิฏฐิที่ไม่มีอาสวะความรูค้วามเขา้ใจในสจัจธรรมที่แน่นอนตายตวัอยู่เหนือ
กาลเวลาและสถานที่  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  กล่าวว่า ไม่ขึ ้นต่ออิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติโดยแท้ ซึ่งมีสภาวะและธรรมดา
เหมือนกนัทกุถ่ินฐาน ทกุกาลสมยัโดยนยันี ้สมัมาทิฏฐิระดบันีจ้ึงมีลกัษณะเป็นกตุตระ 

ความส าคัญของสัมมาทฏิฐิ 
สมัมาทิฏฐิมีความส าคญัที่ตอ้งมีความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งเป็นประการแรกใน

เรื่องโลกและชีวิต เมื่อมีความเห็นที่ถูกตอ้งแลว้ การด าเนินชีวิตก็จะเป็นไปอย่างถูกทาง ความคิด 
ค าพดู และการกระท า ก็จะปรากฏออกมาในทางที่ดีงาม การเขา้ใจในวิชาการทางโลกยงัไม่จดัว่า
เป็นสัมมาทิฏฐิ ต่อเมื่อใดมีความเข้าใจในเรื่องโลก เรื่องชีวิตอย่างถูกต้องเมื่อนั้นจึงจะเป็น
สมัมาทิฏฐิ ในพระไตรปิฎก ปรากฏว่ามีการแสดงความส าคญัของสมัมาทิฏฐิไวห้ลายขอ้ ซึ่ง  ปถม
พร ตะละภฏั (2554, น. 23-29) น ามาแสดงไว ้5 ขอ้ ดงันี ้

1. สัมมาทิฎฐิเป็นแกนน า พระพุทธองคท์รงเปรียบเทียบใหเ้ห็นการแสดง
บทบาทของสมัมาทิฏฐิ ว่าเป็นเป็นแกนน า ที่ท าในการเกิด และรูจ้กัทิฏฐิอ่ืนๆ ดงัพทุธพจนท์ี่ว่า 

บรรดาองค์มรรคเหล่านั้น สัมมาทิฏฐิเป็นตัวน า สัมมาทิฏฐิเป็นตัวน า
อย่างไร (ดว้ยสมัมาทิฏฐิ) จึงรูจ้กัมิจฉาทิฏฐิ ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ รูจ้กัสมัมาทิฏฐิ ว่าเป็นสมัมาทิฏฐิ 

2. สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า พระพุทธองคท์รงเปรียบเทียบใหเ้ห็นการแสดง
บทบาทของสมัมาทิฏฐิ ว่าเป็นเป็นหวัหนา้ของมรรคองคอ่ื์นๆ ดงัพทุธพจนท์ี่ว่า 

สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอย่างไร เมื่อมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะจึง
พอเหมาะได ้เมื่อมีสมัมาสงักปัปะ สมัมาวาจาจึงพอเหมาะได ้เมื่อมีสมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะจึง
พอเหมาะได ้เมื่อมีสมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชีวะจึงพอเหมาะได ้เมื่อมีสมัมาอาชีวะ สมัมาวายามะ
จึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาวายามะ สัมมาสติจึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาสติ สัมมาสมาธิจึง
พอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาสมาธิ สัมมาญาณจึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาญาณะ สัมมาวิมุติจึง
พอเหมาะได้ โดยนัยดังนี ้แล พระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์ 8 จึงกลายเป็นพระอรหันต์ผู้
ประกอบดว้ยองค ์

3. สัมมาทิฏฐิเป็นนายสารถี ดังพระพุทธองค์ทรงเปรียบชีวิตของมนุษย์
เหมือนกับรถที่ก าลงัแล่นไป ชิน้ส่วนต่างๆที่น ามาประกอบเขา้เป็นตัวรถก็เป็นเพียงสิ่งที่ช่วยท าให้
เป็นรถที่สมบูรณเ์ท่านัน้ แต่รถคันนัน้จะไม่มีประโยชนห์ากจอดทิง้ไวเ้ฉยๆหรือจะวิ่งไปสู่จุดหมาย
ปลายทางเองไม่ได ้ถา้ไม่มีคนขบัที่ชาญฉลาดสมัมาทิฏฐิจึงเป็นเหมือนนายสารถีผูรู้จ้กัเสน้ทางเป็น
อยา่งดี ดงัพทุธพจนท์ี่ว่า 



  60 

ทางนั้นชื่ อว่าทางตรง ทิศนั้นชื่ อว่าไม่มีภัย  รถชื่ อว่าไม่มี เสียงดัง
ประกอบดว้ยลอ้ คือธรรมมีหิรเิป็นฝา มีสติเป็นเกราะกัน้ ธรรมรถนัน้เราบอกใหม้ีสมัมาทิฏฐิน าหนา้
เป็นนายสารถี 

4. สัมมาทิฏฐิเป็นบุพนิมิตหรือส่ือสัญญาณแห่งการรู้แจ้งอริยสัจ พระ
พุทธองค์ทรงเปรียบเทียบให้เห็นการแสดงบทบาทของสัมมาทิฏฐิ ว่าเป็นบุพนิมิต หมายถึง 
เครื่องหมายที่บอกใหรู้ล้่วงหนา้หรือเป็นการบอกเหตกุารณล์่วงหนา้ว่าก าลงัจะมีบางสิ่งบางอย่าง
เกิดขึน้ตามมา โดยรุ่งอรุณยามเชา้ก่อนที่พระอาทิตยจ์ะขึน้จะมีแสงเงินแสงทองเหลืองเรืองรอง
ปรากฎขึน้มาก่อนเป็นสญัญาณหรือบุพ นิมิตบอกใหรู้ล้่วงหนา้ว่าอีกไม่นานพระอาทิตยจ์ะปรากฎ
ตัวขึน้มาท าใหโ้ลกนี ้สว่างไสวเช่นเดียวกันกับการมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวน าในกระบวนการพัฒนา
ชีวิตก็เป็นนิมิตหมายบอกใหรู้ล้่วงหนา้ว่าเมื่อความมืดมนคืออวิชชาถูกก าจดัออกไปดว้ยแสงสว่าง
แห่งปัญญาแลว้จะท าใหไ้ดต้รสัรูอ้รยิสจั 4 ในไม่ชา้ ดงัพทุธพจนท์ี่ว่า 

ภิกษุทัง้หลายเมื่อดวงอาทิตยก์ าลงัจะอทุยัย่อมมีแสงอรุณขึน้มาก่อนเป็น
บพุนิมิตฉนัใด สมัมาทิฐิก็ฉนันัน้เหมือนกนัเป็นตวัน าเป็นบพุนิมิตเพื่อการตรสัรูอ้รยิสจั 4 ประการ 

5. สัมมาทฏิฐิ เป็นเหตุปัจจัยให้กุศลธรรมอื่นๆ ได้เกิดขึน้ สมัมาทิฏฐิยงั
เป็นเครื่องหมายแสดงใหเ้ห็นถึงกุศลธรรมความดีที่ก าลงัจะ เกิดขึน้ในภายภาคหน้าอีกดว้ย คือ 
เมื่อบุคคลมีสมัมาทิฏฐิเกิดขึน้ในใจแลว้ ย่อมเป็นทางใหบุ้ญกุศลทัง้ หลายไดเ้กิดแก่ขึน้แก่บุคคล
นัน้ ดงัพทุธพจนท์ี่ว่า 

ภิกษุทัง้หลายเราไม่เห็นธรรมอ่ืนแมส้กัอย่างหนึ่งที่เป็นเหตใุหกุ้ศลธรรมที่
ยงัไม่เกิดขึน้ก็เกิดขึน้หรือที่เกิดขึน้แลว้ก็เป็นไปเพื่อความเจรญิไพบลูยย์ิ่งขึน้เหมือนสมัมาทิฏฐินีเ้ลย 

การวัดสัมมาทฏิฐิ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการวดัสมัมาทิฏฐิ พบว่า  อิสระ 

บญุญะฤทธิ์ (2555) ไดส้รา้งแบบวดัสมัมาทิฏฐิ มีลกัษณะการตอบเป็นแบบมาตราสว่นประเมินค่า 
(Likert-Rating Scale) โดยใหผู้ต้อบตอบขอ้ค าถามที่สะทอ้นถึงความเชื่อ และความคิดเห็นของ
ตนเองที่มีต่อการใชช้ีวิตในสงัคมร่วมกับผูอ่ื้น โดยใหเ้ลือกค าตอบขอ้ใดขอ้หนึ่ง จาก  6 ระดับของ
ค าตอบ โดย ใหพ้ิจารณาว่า ณ ปัจจุบนันีข้อ้ค าถามดงักล่าวตรงกบัผูต้อบมากนอ้ยเพียงใด จากไม่
เห็นด้วยมากที่สุด ไปจนถึงเห็นด้วยมากที่สุด การคิดคะแนนตอบไม่เห็นด้วยมากที่สุดคิด  1 
คะแนนไปจนถึงเห็นดว้ยมากที่สดุคิด 6 คะแนน มีจ านวน 13 ขอ้ 

ดังนัน้ สรุปไดว้่าการวิจัยในครัง้นี ้ ผูว้ิจัยใชว้ิธีการวัดสมัมาทิฏฐิ โดยผูว้ิจัยสรา้ง
แบบสอบถามขึน้มาเอง โดยน าแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) (2556, น. 4)  มา
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เป็นแนวคิดในการสรา้งแบบสอบถาม โดยสมัมาทิฏฐิ หมายถึง ความเขา้ใจที่ถกูตอ้ง ตรงต่อความ
เป็นจริง ความคิดเห็น ความเชื่อถือหรือยอมรบัรูก้ารกระท าและผลการกระท าของตน แนวความคิด
ที่มองเห็นความเป็นไปของสิ่งทัง้หลายตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย ความรูค้วามเขา้ใจสิ่งทัง้หลาย
ตามสภาวะของมัน หรือตามที่มันเป็น ไม่เอนเอียง ไปตามความชอบความชังของตน หรือตามที่
อยากใหม้ันเป็นอยากไม่ใหม้ันเป็น ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
คือ นอ้ยที่สดุ นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสดุ จ านวน 10 ขอ้  

งานวิจัยสัมมาทฏิฐิ 
รสสคุนธ ์ยมกนิษฐ์ (2553) ไดศ้กึษากระบวนการเรียนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา 

ผลการศึกษากระบวนการเรียนรูท้างพระพทุธศาสนาพบว่า พระพทุธศาสนาไดใ้หค้วามส าคญักับ
การมองชีวิตตามหลกัอริยสจั 4 ว่าทุกขห์รือปัญหาของชีวิตเกิดจากกิเลส ตณัหาซึ่งเป็นผลมาจาก
ผัสสะ การตับตัณหาสามารถดับได้ด้วยสติ และสติจะเกิดขึน้ได ้โดยกระบวนการอบรมฝึกฝน
ตนเอง ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นศีล สมาธิ และปัญญา โดยจะมีปัจจัยเริ่มตน้ของกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวศรัทธา และมีกัลยาณมิตร ช่วยแนะแนวในการคิด พิจารณา วิเคราะห์ และน าไปสู่
กระบวนการเรียนรู ้จากนัน้บุคคลจึงน าตนเองเขา้ไปสู่กระบวนการเรียนรูด้ว้ยการลงมือกระท าและ
คิดพิจารณาวิเคราะหส์ิ่งต่างๆ อย่างเป็นอิสระดว้ยโยนิโสมนสิการ เมื่อบุคคลมีโยนิโสมนสิการ 
สมัมาทิฏฐิจะเกิดตามมา  โดยมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา รวมถึง
การส ารวมจิตใจไม่ให้กิเลสครอบง า เป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางสั งคมหรือการเรียนรู้
ภายนอกของตวับคุคลเขา้ไปหาภายในของตวับุคคล 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่าสัมมาทิฏฐิ มีความส าคัญ เปรียบประดุจเป็น
แกนน า เป็นนายสารถี เป็นหวัหนา้ เป็นบุพนิมิตแห่งการรูแ้จง้ เป็นเหตเุป็นปัจจยัใหกุ้ศลธรรมอ่ืนๆ 
ไดเ้กิดขึน้ เพราะความคิดเห็นเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่อาจจะน าสงัคมและชีวิตของมนุษยไ์ปสู่ความ
เจริญ ความดี หรือไปสู่ความเสื่อมได ้สมัมาทิฏฐิ จึงเป็นจุดเริ่มตน้ หรือเป็นพืน้ฐาน ใหค้นมีการ
พัฒนาฝึกฝนตนเองต่อไป ท าให้ผูว้ิจัยคาดว่าสัมมาทิฏฐิน่าจะเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และน่าจะเป็นเป็นตวัแปร
คั่นกลาง (Mediator) โดยพระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ.ปยตฺุโต) (2556, น. 4-6) ไดเ้สนอกระบวนการ
ศึกษาภายในตัวของบุคคล โดยเริ่มต้นและด าเนินไปได้ จะต้องอาศัยการติดต่อเก่ียวข้องกับ
อิทธิพลจากภายนอก และสภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัก่อตวั หรือเป็นแรงผลกัดนัถา้บุคคลไดร้บัการ
ถ่ายทอด แนะน าหรือชกัจงู เรียนรูจ้ากแหลง่ความรู ้ความคิดที่ถกูตอ้ง หรือรูจ้กัมอง รูจ้กัเลือก รูจ้กั
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เก่ียวขอ้ง พิจารณาชีวิตและโลกในทางที่ถูกตอ้ง ก็จะท าให้เกิด สัมมาทิฏฐิ น าไปสู่การศึกษาที่
ถกูตอ้ง 

โดยสรุป แหลง่ที่มาของการศกึษา เรียกว่า ปัจจยัแห่งสมัมาทิฏฐิ มี 2 อย่าง คือ 
1. ปัจจัยภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลว่า การท าในใจโดยแยบคาย 

หมายถึง ความรูจ้กัคิด การคิดถกูวิธี หรือคิดเป็น 
2. ปัจจยัภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากผูอ่ื้น ไดแ้ก่ อิทธิพล

จากสิ่งแวดล้อมทางสังคม หรือการได้รบัการถ่ายทอด เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย์ เพื่อน หนังสือ 
สื่อมวลชน และวฒันธรรม ซึ่งใหข้่าวสารท่ีถกูตอ้ง สั่งสอนอบรม แนะน าชกัจงูไปในทางที่ดีงาม 

ตวัแทข้องการศกึษา คือการพฒันาตนเองโดยมีการพฒันาปัญญา เป็นแกนกลาง 
โดยเป็นกระบวนการที่ด  าเนินไปภายในตวัของบุคคล แกนน าของกระบวนการของการศกึษา ไดแ้ก่ 
ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยมที่ ดีงาม ถูกต้อง เกื ้อกูลชีวิตและสังคม 
สอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นจริง เรียกสัน้ๆ ว่า สมัมาทิฏฐิ เมื่อเขา้ใจ รูเ้ห็น มีความคิดที่ถูกตอ้งดี
งาม ตรงตามหลกัความจรงิแลว้ การคิด การพดู การกระท า และการแสดงออกต่างๆ ก็จะถูกตอ้งดี
งาม เกือ้กูล น าไปสู่การดบัทุกข ์หรือแกไ้ขปัญหาได้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรสสคุนธ ์ยมกนิษฐ์ 
(2553) ไดศ้กึษากระบวนการเรียนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา ผลการศกึษากระบวนการเรียนรูท้าง
พระพุทธศาสนาพบว่า พระพุทธศาสนาไดใ้หค้วามส าคัญกับการมองชีวิตตามหลกัอริยสัจ 4 ว่า
ทกุขห์รือปัญหาของชีวิตเกิดจากกิเลส ตณัหาซึ่งเป็นผลมาจากผสัสะ การตบัตณัหาสามารถดบัได้
ดว้ยสติ และสติจะเกิดขึน้ได้ โดยกระบวนการอบรมฝึกฝนตนเอง ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นศีล สมาธิ 
และปัญญา โดยจะมีปัจจยัเริ่มตน้ของกระบวนการเรียนรูต้ามแนวศรทัธา และมีกลัยาณมิตร ช่วย
แนะแนวในการคิด พิจารณา วิเคราะห ์และน าไปสู่กระบวนการเรียนรู ้จากนัน้บุคคลจึงน าตนเอง
เขา้ไปสู่กระบวนการเรียนรูด้ว้ยการลงมือกระท าและคิดพิจารณาวิเคราะหส์ิ่งต่างๆ อย่างเป็นอิสระ
ดว้ยโยนิโสมนสิการ เมื่อบุคคลมีโยนิโสมนสิการ สมัมาทิฏฐิจะเกิดตามมา โดยมีความสมัพนัธ์กับ
พฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา รวมถึงการส ารวมจิตใจไม่ใหก้ิเลสครอบง า เป็นการเริ่มตน้
ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือการเรียนรูภ้ายนอกของตัวบุคคลเขา้ไปหาภายในของตัวบุคคล  ดัง
ภาพประกอบ 11 
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ภาพประกอบ 11 ความสมัพนัธข์องสมัมาทิฏฐิต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 

3.5 การอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุนทีส่่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
ความหมายของการอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน 

งามตา วนินทานนท ์(2552, น. 12) ไดใ้หค้วามหมายของการอบรมเลีย้งดูแบบ
รกัสนบัสนุน หมายถึง การที่บิดามารดาแสดงใหเ้ด็กทราบว่ารกัและปรารถนาดีต่อเด็กอย่างแทจ้ริง 
ท าตวัใกลช้ิด เอาใจใสท่กุขส์ขุของเด็กและเป็นที่ปรกึษาที่ดีมากกว่าการใชว้ิธีบีบบงัคบัเด็ก  

ปฏิมากร ศิริเตชะ (2549, น. 50-51) ไดใ้หค้วามหมายของการอบรมเลีย้งดแูบบ
รกัสนบัสนุน หมายถึง การรบัรูข้อง เด็กว่าบิดามารดาปฏิบติัต่อตนโดยการแสดงความรกั เอาใจใส ่
และใหค้วามสนิทสนม โดยไดก้ระท ากิจกรรมต่างๆ รว่มกนั 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน 
หมายถึง การที่ผูใ้หญ่ปฏิบติัต่อเด็กดว้ยการแสดงความรกัและปรารถนาดีต่อเด็ก เอาใจใส่และให้
ความส าคญัแก่เด็ก ใหค้ าแนะน า เป็นที่ปรกึษาที่ดีมากกว่าการใชว้ิธีบีบบงัคบัเด็ก ช่วยเหลือเมื่อมี
ปัญหา และมีความใกลช้ิดสนิทสนม โดยไดก้ระท ากิจกรรมต่างๆ รว่มกนั 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน 
ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของ Erikson (1968 อ้างถึงใน งามตา วนินทา

นนท,์ 2552, น. 6-7) ไดเ้สนอว่า เมื่อเด็กทารกเกิดความสุข เกิดความพอใจจากการเลีย้งดูอย่าง
ใกลช้ิดของบิดามารดา เมื่อเติบโตขึน้ก็จะสามารถแผ่ขยายความรูส้ึกไวว้างใจรกัใคร่นีไ้ปยังผูอ่ื้น 
และสิ่งแวดลอ้มที่แปลกใหม่ โดยจะส่งผลใหเ้ด็กสามารถปรบัตวัไดดี้ในเวลาต่อมา  และสอดคลอ้ง
กับการประมวลและสังเคราะห์ผลการวิจัยการอบรมเลีย้งดูเด็กไทย ของสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดข้อ้สรุปว่า ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่สรา้งเสริมใหเ้ด็ก

สมัมาทิฏฐิ พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 

ปรโตโฆษะ 

โยนิโสมนสิการ 
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และเยาวชนไทยมีลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่น่าปรารถนา คือ การอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนับสนุนมาก (สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร ,์ 2553 อา้งถึงใน งามตา วนินทานนท์, 2552, น. 6-
7)  

งามตา วนินทานนท์ (2552, น. 7) ได้เสนอการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน 
ประกอบดว้ยหลกัการและวิธีปฏิบติั 4 ประการ ดงัต่อไปนี ้

1) การแสดงใหเ้ด็กทราบว่าผูใ้หญ่รกัและหวงัดีต่อเด็ก แสดงใหเ้ด็กทราบว่า
ผูใ้หญ่ตัง้ใจที่จะอบรมเด็กใหเ้ป็นคนดี  

2) การท าตัวใหใ้กลช้ิดสนิทสนิมกับเด็ก ใชเ้วลาอยู่กับเด็ก เช่น ชมรายการ
โทรทศันท์ี่มีประโยชนด์ว้ยกนั ท ากิจกรรมต่างๆรว่มกนั  

3) การเอาใจใส่เด็ก เขา้ใจจิตใจเด็ก เช่น สอบถามทุกขส์ุข ถามถึงเหตกุารณ์
ประจ าวนัที่เกิดขึน้กบัเด็ก รูเ้ก่ียวกบัเพื่อนของเด็ก กิจกรรมของเด็ก  

4) การเป็นที่ปรึกษาที่ ดีของเด็ก ไม่เผด็จการ เช่น ให้ค าแนะน าปรึกษา 
ปลอบใจ ใหก้ าลงัใจเวลาเด็กมีปัญหา มีทุกขร์อ้น เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดต้ัดสินใจดว้ยตัวเองอย่างมี
เหตผุล ไม่บงัคบัฝืนใจ 

ดังนั้น สรุปได้ว่าการวิจัยในครัง้นี ้ผู ้วิจัยสนใจศึกษา การอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนบัสนนุตามแนวคิดของงามตา วนินทานนท ์(2552, น. 7) ประกอบดว้ย 4 ตวัชีว้ดั ดงัต่อไปนี ้

1) การแสดงใหเ้ด็กทราบว่าผูใ้หญ่รกัและหวงัดีต่อเด็ก แสดงใหเ้ด็กทราบว่า
ผูใ้หญ่ตัง้ใจที่จะอบรมเด็กใหเ้ป็นคนดี  

2) การท าตัวใหใ้กลช้ิดสนิทสนิมกับเด็ก ใชเ้วลาอยู่กับเด็ก เช่น ชมรายการ
โทรทศันท์ี่มีประโยชนด์ว้ยกนั ท ากิจกรรมต่างๆรว่มกนั  

3) การเอาใจใส่เด็ก เขา้ใจจิตใจเด็ก เช่น สอบถามทุกขส์ุข ถามถึงเหตกุารณ์
ประจ าวนัที่เกิดขึน้กบัเด็ก รูเ้ก่ียวกบัเพื่อนของเด็ก กิจกรรมของเด็ก  

4) การเป็นที่ปรึกษาที่ ดีของเด็ก ไม่เผด็จการ เช่น ให้ค าแนะน าปรึกษา 
ปลอบใจ ใหก้ าลงัใจเวลาเด็กมีปัญหา มีทุกขร์อ้น เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดต้ัดสินใจดว้ยตัวเองอย่างมี
เหตผุล ไม่บงัคบัฝืนใจ ดงัภาพประกอบ 12 

 
 
 
 
 



  65 

 
 
 
 

 

      การอบรมเลีย้งด ู
     แบบรกัสนบัสนนุ 

 
 
 

ภาพประกอบ 12 ตวัชีว้ดัของการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ 

การวัดการอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการวดัการอบรมเลีย้งดแูบบรกั

สนับสนุน พบว่างามตา วนินทานนท ์(2552) ไดส้รา้งแบบวัดการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน 
โดยมีเนือ้หาเก่ียวกับการที่ผู ้ใหญ่ปฏิบัติต่อเด็กดว้ยการแสดงความรกัและหวังดีต่อเด็ก ท าตัว
ใกล้ชิดเด็ก และเอาใจใส่เด็ก ให้ค าแนะน า สนับสนุน ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา ให้เวลาในการ
กิจกรรมต่างๆ รว่มกนั มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 6 ระดบั จาก “จรงิที่สดุ” ถึง 
“ไม่จริงเลย” โดยผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงแสดงว่าผู้ตอบได้รบัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน
มากกว่าผูท้ี่ตอบไดค้ะแนนต ่ากว่า มีจ านวน 15 ขอ้ 

ดังนั้น สรุปได้ว่าการวิจัยในครัง้นี ้ ผู ้วิจัยใช้วิธีการวัดการอบรมเลีย้งดูแบบรัก
สนบัสนุน โดยน าแบบสอบถามการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนของงามตา วนินทานนท ์(2552) 
ประกอบดว้ย 4 ตัวชีว้ัด ดังต่อไปนี ้1) การแสดงใหเ้ด็กทราบว่าผูใ้หญ่รกัและหวงัดีต่อเด็ก 2) การ
ท าตวัใหใ้กลช้ิดสนิทสนิมกบัเด็ก ใชเ้วลาอยู่กบัเด็ก 3) การเอาใจใส่เด็ก เขา้ใจจิตใจเด็ก 4) การเป็น
ที่ปรึกษาที่ดีของเด็ก ไม่เผด็จการ มาปรบัปรุงโดยมีการปรบัปรุงขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปาน
กลาง มาก และมากที่สดุ จ านวน 10 ขอ้ 

 
 
 

การแสดงใหเ้ด็กทราบว่าผูใ้หญ่รกัและหวงัดีต่อเด็ก 

การท าตวัใหใ้กลช้ิดสนิทสนิมกบัเด็ก ใชเ้วลาอยู่กบัเด็ก 

การเอาใจใสเ่ด็ก เขา้ใจจิตใจเด็ก 

การเป็นที่ปรกึษาที่ดีของเด็ก ไม่เผด็จการ 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน 
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน เป็นการที่

ผูใ้หญ่ปฏิบติัต่อเด็ก โดยการแสดงความรกัและหวงัดีต่อเด็ก ท าตวัใกลช้ิดเด็ก และเอาใจใส่แก่เด็ก 
ใหค้ าแนะน า สนบัสนุน ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา ใหเ้วลาในการกิจกรรมต่างๆรว่มกนั และในทฤษฎี
พัฒนาการทางจิตสังคมของ Erikson (1968 อ้างถึงใน งามตา วนินทานนท์, 2552, น. 6-7) ได้
เสนอแนวคิดเก่ียวกับเรื่องนีว้่า เมื่อเด็กทารกเกิดความสุข เกิดความพอใจจากการเลีย้งดูอย่าง
ใกลช้ิดของบิดามารดา เมื่อเติบโตขึน้ก็จะสามารถแผ่ขยายความรูส้ึกไวว้างใจรกัใคร่นีไ้ปยังผูอ่ื้น 
และสิ่งแวดลอ้มที่แปลกใหม่ โดยจะส่งผลใหเ้ด็กสามารถปรบัตวัไดดี้ในเวลาต่อมา และสอดคลอ้ง
กับการประมวลและสังเคราะห์ผลการวิจัยการอบรมเลีย้งดูเด็กไทย ของสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ไดข้อ้สรุปว่า ปัจจยัส าคญัประการหนึ่งที่สง่เสรมิใหเ้ด็กและ
เยาวชนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตใจและพฤติกรรมที่ ดี งาม คือ การอบรมเลีย้งดูแบบรัก
สนับสนุนมาก (สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร ,์ 2553 อา้งถึงใน งามตา วนินทานนท์, 2552, น. 6-
7) ท าให้ผู ้วิจัยคาดว่าการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนน่าจะเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ดงัภาพประกอบ 13 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 ความสมัพนัธข์องการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 

3.6 การสนับสนุนจากสถานศึกษาทีส่่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
ความหมายและแนวคิดของการสนับสนุนจากสถานศึกษา  

การสนับสนุนจากสถานศึกษา หมายถึง การแสดงออกของอาจารยแ์ละเพื่อน
นกัศึกษาดว้ยการใหส้ิ่งที่พึงพอใจแก่นกัศึกษาภายหลงัจากที่นักศึกษาแสดงพฤติกรรม ซึ่งสิ่งที่พึง
พอใจตามที่กลา่วมานี ้Rimm และ Masters (1979 อา้งถึงใน ลดัดาวลัย ์เกษมเนตร, 2539, น. 21-
22) เสนอไวว้่าตวัเสรมิแรง สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  

การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
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1. ตัวเสริมแรงที่เป็นส่ิงของ (Material reinforcers) เป็นตัวเสริมแรงที่
ประกอบดว้ย อาหาร ของเสพไดแ้ละสิ่งของต่างๆ เช่น ขนม ของเล่น น า้หอม ฯลฯ ซึ่งอาจกล่าวว่า
ตวัเสรมิแรงประเภทนี ้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มพฤติกรรมของนกัศกึษามากที่สดุ 

2. ตัวเสริมแรงทางสังคม  (Social reinforcers) สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะ คือ ค าพูด ไดแ้ก่ ค าชมเชย ยกย่อง การใชน้ า้เสียงแสดงการยอมรบั เห็นดว้ย ฯลฯ และ
การแสดงท่าทาง ไดแ้ก่ การยิม้ การพยกัหนา้รบั การโอบกอด การแตะตวั ฯลฯ ตวัเสริมแรงทางสมั
คมนีม้ีอยู่ในสภาพแวดลอ้มใกลต้วั และมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แลว้ ซึ่งสามารถน ามาใชไ้ดต้ลอดเวลา 
และค่อนขา้งจะมีประสิทธิภาพในการปรบัพฤติกรรมของนกัศกึษา 

3. ตัวเสริมแรงที่เป็นเบี้ยอรรถกร (Token reinforcers) เบีย้อรรถกรจะ
เป็นตัวเสริมแรงที่มีคุณค่าก็ได้ต่อเมื่อสามารถน าไปแลกเปลี่ยนเป็นตัวเสริมแรงอ่ืนๆได้ ซึ่งตัว
เสริมแรงที่น าไปแลกนั้นเรียกว่า ตัวเสริมแรงสนับสนุน (Back-up reinforcers) เบีย้อรรถกรนั้น
มกัจะอยู่ในรูปของ เงิน เบีย้ แตม้ ดาว แสตมป์ คปูอง คะแนน เป็นตน้ ปัจจุบนัจะเห็นว่าเบีย้อรรถ
กรเป็นตวัเสรมิแรงที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุในการปรบัพฤติกรรมของนกัศกึษา  

4. ตัวเสริมแรงที่ เป็นกิจกรรม  (Activity reinforcers) เป็นการน าเอา
กิจกรรมที่นักศึกษาชอบมาใชเ้ป็นตัวเสริมแรงให้นักศึกษาท าพฤติกรรมเป้าหมาย กิจกรรมที่ใช ้
ยกตัวอย่าง เช่น การดูโทรทัศน ์การฟังเพลง การระบายสี การเล่นกีฬา หรืออาจเป็นการใหส้ิทธิ
พิเศษบางอย่างแก่นกัศกึษาก็ได ้

5. ตั ว เสริมแรงภายใน  (Covert reinforcers) ตัว เสริมแรงภายในนี ้
ครอบคลมุถึงความคิด ความรูส้กึต่างๆ เช่น ความพงึพอใจ ความสขุ หรือความภาคภมูิใจ เป็นตน้  

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การสนับสนุนจากสถานศึกษา 
หมายถึง การแสดงออกของอาจารยแ์ละเพื่อนนักศึกษาดว้ยการใหส้ิ่งที่พึงพอใจแก่นักศึกษาภาย
หลังจากที่นักศึกษาแสดงพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม ซึ่งสิ่งที่พึงพอใจที่เสนอไวว้่าเป็นตัวเสริมแรง 
แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ  

1. ตวัเสรมิแรงที่เป็นสิ่งของ ประกอบดว้ย อาหาร ขนม ฯลฯ  
2. ตวัเสรมิแรงทางสงัคม แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ค าพดู ไดแ้ก่ ค าชมเชย 

ยกย่อง ฯลฯ และการแสดงท่าทาง ไดแ้ก่ การยิม้ การพยกัหนา้รบั ฯลฯ  
3. ตัวเสริมแรงที่เป็นเบีย้อรรถกร เบีย้อรรถกรจะเป็นตัวเสริมแรงที่มีคุณค่าก็

ต่อเมื่อสามารถน าไปแลกเป็นตวัเสรมิแรงอ่ืนๆได ้เช่น คปูอง ฯลฯ  
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4. ตัวเสริมแรงที่เป็นกิจกรรม เป็นการน าเอากิจกรรมที่นักศึกษาชอบมาใช้
เป็นตวัเสรมิแรง เช่น การฟังเพลง การเลน่กีฬา ฯลฯ  

5. ตวัเสริมแรงภายใน เป็นการครอบคลมุไปถึงความคิด ความรูส้ึกต่างๆ เช่น 
ความพงึพอใจ ความสขุ หรือความภาคภมูิใจ เป็นตน้  

ดังนั้น  สรุปได้ว่าการวิจัยในครั้งนี ้ ผู ้วิจัยสนใจศึกษา การสนับสนุนจาก
สถานศึกษาตามแนวคิดของ Rimm และ Masters (1979 อา้งถึงใน ลดัดาวลัย ์เกษมเนตร, 2539, 
น. 21-22) การสนบัสนนุจากสถานศกึษา ประกอบดว้ย 2 ตวัชีว้ดั ดงัต่อไปนี ้ 

1. การแสดงออกของอาจารย์ด้วยการให้สิ่งที่พึงพอใจแก่นักศึกษาภาย
หลังจากที่นักศึกษาแสดงพฤติกรรม ซึ่งสิ่งที่พึงพอใจที่เสนอไว้ว่าเป็นตัวเสริมแรง แบ่งเป็น 4 
ประเภท คือ 1. ตวัเสรมิแรงที่เป็นสิ่งของ ประกอบดว้ย อาหาร ขนม ฯลฯ 2. ตวัเสริมแรงทางสงัคม 
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ค าพดู ไดแ้ก่ ค าชมเชย ยกย่อง ฯลฯ และการแสดงท่าทาง ไดแ้ก่ การ
ยิม้ การพยักหน้ารบั ฯลฯ 3. ตัวเสริมแรงที่เป็นเบีย้อรรถกร เบีย้อรรถกรจะเป็นตัวเสริมแรงที่มี
คุณค่าก็ต่อเมื่อสามารถน าไปแลกเป็นตัวเสริมแรงอ่ืนๆได ้เช่น คูปอง ฯลฯ 4. ตัวเสริมแรงที่เป็น
กิจกรรม เป็นการน าเอากิจกรรมที่นักศึกษาชอบมาใชเ้ป็นตัวเสริมแรง เช่น การฟังเพลง การเล่น
กีฬา ฯลฯ 

2. การแสดงออกของเพื่อนนักศึกษาด้วยการให้สิ่งที่พึงพอใจแก่นักศึกษา
ภายหลงัจากที่นักศึกษาแสดงพฤติกรรม ซึ่งสิ่งที่พึงพอใจที่เสนอไวว้่าเป็นตัวเสริมแรง แบ่งเป็น 4 
ประเภท คือ 1. ตวัเสรมิแรงที่เป็นสิ่งของ ประกอบดว้ย อาหาร ขนม ฯลฯ 2. ตวัเสริมแรงทางสงัคม 
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ค าพดู ไดแ้ก่ ค าชมเชย ยกย่อง ฯลฯ และการแสดงท่าทาง ได้แก่ การ
ยิม้ การพยักหน้ารบั ฯลฯ 3. ตัวเสริมแรงที่ เป็นเบีย้อรรถกร เบีย้อรรถกรจะเป็นตัวเสริมแรงที่มี
คุณค่าก็ต่อเมื่อสามารถน าไปแลกเป็นตัวเสริมแรงอ่ืนๆได ้เช่น คูปอง ฯลฯ 4. ตัวเสริมแรงที่เป็น
กิจกรรม เป็นการน าเอากิจกรรมที่นักศึกษาชอบมาใชเ้ป็นตัวเสริมแรง เช่น การฟังเพลง การเล่น
กีฬา ฯลฯ ดงัภาพประกอบ 14 

 

 
            การสนบัสนนุ 
           จากสถานศกึษา 

     
 

ภาพประกอบ 14 ตวัชีว้ดัของการสนบัสนุนจากสถานศึกษา 

 การแสดงออกของเพื่อนนกัศกึษา 

การแสดงออกของอาจารย ์      
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การวัดการสนับสนุนจากสถานศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการวัดการสนับสนุนจาก

สถานศึกษา พบว่า ลดัดาวัลย ์เกษมเนตร (2539, น 21-22) ไดส้รา้งแบบสอบถามการสนับสนุน
จากสถานศึกษา เป็นการถามการรับรูข้องนักศึกษาว่าได้รับการสนับสนุนจากครูและเพื่อน
นกัศกึษาภายหลงัจากการท าพฤติกรรมการมีวินยัมากนอ้ยเพียงไร ลกัษณะแบบสอบถามเป็นชนิด
มาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดับ ตัง้แต่ระดบัการแสดงออกที่ไดร้บัมาก จนถึง ไม่ไดร้บัเลย จ านวน 
10 ขอ้ แบ่งเป็นขอ้ค าถามการสนับสนุนจากครู 5 ขอ้ และการสนับสนุนจากเพื่อน 5 ขอ้ โดยแบ่ง
การสนับสนุนเป็น 4 ประเภท คือ การใหส้ิ่งของ การแสดงออกทางวาจาและท่าทาง การใชเ้บีย้
อรรถกร และการใหส้ิทธิพิเศษ 

ดังนั้น  ส รุปได้ว่าการวิจัยในครั้งนี ้ ผู ้วิจัยใช้วิ ธีการวัดการสนับสนุนจาก
สถานศึกษา โดยผู้วิจัยสรา้งแบบสอบถามขึน้มาเอง โดยน าแนวคิดของ  Rimm และ Masters 
(1979 อ้างถึงใน ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, 2539, น. 21-22) โดยการสนับสนุนจากสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ัด ได้แก่ 1) การแสดงออกของอาจารย์ และ 2) การแสดงออกของเพื่อน
นกัศึกษา ดว้ยการใหส้ิ่งที่พึงพอใจแก่นกัศึกษาภายหลงัจากที่นกัศึกษาแสดงพฤติกรรม ซึ่งสิ่ งที่พึง
พอใจที่ เสนอไว้ว่าเป็นตัวเสริมแรง แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1. ตัวเสริมแรงที่ เป็นสิ่ งของ 
ประกอบดว้ย อาหาร ขนม ฯลฯ 2. ตวัเสรมิแรงทางสงัคม แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ค าพดู ไดแ้ก่ 
ค าชมเชย ยกย่อง ฯลฯ และการแสดงท่าทาง ได้แก่ การยิม้ การพยกัหนา้รบั ฯลฯ 3. ตวัเสริมแรงที่
เป็นเบีย้อรรถกร เบีย้อรรถกรจะเป็นตัวเสริมแรงที่มีคุณค่าก็ต่อเมื่อสามารถน าไปแลกเป็นตัว
เสริมแรงอ่ืนๆได ้เช่น คูปอง ฯลฯ 4. ตัวเสริมแรงที่เป็นกิจกรรม เป็นตวัเสริมแรงที่น าเอากิจกรรมที่
นกัศึกษาชอบมาใชเ้ป็นตวัเสรมิแรง เช่น การฟังเพลง การเลน่กีฬา ฯลฯ มาเป็นแนวคิดในการสรา้ง
แบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ นอ้ยที่สุด น้อย 
ปานกลาง มาก และมากที่สดุ จ านวน 5 ขอ้ 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการสนับสนุนจากสถานศึกษา 
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (2539) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีวินัย กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นนกัศึกษาระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร จงัหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 276 คน และนกัศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสงักัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 264 คน ซึ่งรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้
แบบสอบถามและแบบทดสอบวดัตวัแปรที่ศึกษา จ านวน 13 ชุด โดยใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูโดยใช้
การวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรทีละขัน้ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกร่วมกนัท านายพฤติกรรมการมีวินยัของกลุ่มตวัอย่างได ้ร้อยละ 39.27 และตวัพยากรณท์ี่
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ดีในการท านายพฤติกรรมการมีวินัยเป็นล าดับแรกของทุกกลุ่ม ยกเวน้ กลุ่มนักศึกษาหญิงชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 3 ปัจจยัภายนอก คือ การรบัรูก้ฏเกณฑแ์ละค่านิยมของโรงเรียน การอบรมเลีย้งดู
และการเป็นแบบอย่างของบิดามารดาดา้นพฤติกรรมการมีวินัย และการสนับสนุนจากครูดา้น
สิ่งของ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการ
สนบัสนุนจากสถานศกึษา พบว่างานวิจยัลดัดาวลัย ์เกษมเนตร (2539) ไดศ้กึษาปัจจยัที่มีอิทธิพล
ต่อการมีวินยั ผลการวิจยัพบว่า ทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกรว่มกนัท านายพฤติกรรมการมี
วินยัของกลุ่มตวัอย่างได ้รอ้ยละ 39.27 และตวัพยากรณท์ี่ดีในการท านายพฤติกรรมการมีวินยัเป็น
ล าดับแรกของทุกกลุ่ม ยกเวน้ กลุ่มนักศึกษาหญิงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจัยภายนอก คือ การ
รบัรูก้ฏเกณฑแ์ละค่านิยมของโรงเรียน การอบรมเลีย้งดแูละการเป็นแบบอย่างของบิดามารดาดา้น
พฤติกรรมการมีวินัย และการสนับสนุนจากครูดา้นสิ่งของ ท าใหผู้ว้ิจัยคาดว่าการสนับสนุนจาก
สถานศึกษาน่าจะเป็นปัจจยัเชิงสาเหตทุี่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ดงัภาพประกอบ 15 

 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 15 ความสมัพนัธข์องการสนบัสนนุจากสถานศกึษาต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 

3.7 การได้รับตัวแบบทีส่่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
ความหมายและประเภทของตัวแบบ  

แบนดูรา มีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือการเรียนรูข้องบุคคลส่วน
ใหญ่เกิดจากการสงัเกตจากตวัแบบ ทัง้นีเ้พราะตวัแบบเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดทัง้ความคิดและ
การแสดงออกไดพ้รอ้มๆ กัน ดังนัน้การรบัรูเ้ก่ียวกบัสภาพกาณณ์ต่างๆ ของสงัคมจึงผ่านมาจาก
ประสบการณ์ของผู้อ่ืนโดยการไดย้ิน และการได้เห็นโดยไม่มีประสบการณ์มาเก่ียวขอ้ง บุคคล
สว่นมากรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ของสงัคมดดยผ่านสื่อแทบทัง้สิน้ 

 
 

การสนบัสนนุจากสถานศกึษา พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
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แบนดรูา (Bandura, 1986) ไดแ้บ่งตวัแบบออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  
ตัวแบบทางพฤติกรรม (Behavioral modeling) หมายถึง การมีตัวแบบที่

แสดงพฤติกรรมใหบุ้คคลเห็น เช่น พ่อแม่ทิง้ขยะลงถังใหลู้กเห็น ครูมาท างานตรงเวลาใหน้ักเรียน
เห็น เป็นตน้ ซึ่งแบนดูราใหค้วามส าคัญกับการเป็นตัวแบบทางพฤติกรรม เพราะมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการเสรมิสรา้งพฤติกรรมใหม่ 

ตัวแบบทางวาจา (Verval modeling) หมายถึง การมีตัวแบบที่พูด บอก
หรือเขียนบอกว่าจะท าอะไรอย่างไร เพราะมนุษยส์ามารถท าสิ่งต่างๆ ไดม้ากมายจากการฟัง การ
พดูบอกของคนอ่ืน หรือจากการอ่านสิ่งที่คนอ่ืนเขียน เช่น ขบัรถไปงานเลีย้งตามแผนที่ เป็นตน้ 

ตัวแบบสัญลักษณ ์(Symbolic modeling) หมายถึง การมีตวัแบบภาพหรือ
เสียงผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร เป็นต้น แบนดูราเห็นว่าตัวแบบ
สัญลักษณ์เป็นตัวแบบที่จะมีอิทธิพลต่อบุคคลมากยิ่งขึน้ เพราะมีการเผยแพร่ตัวแบบอย่าง
กว้างขวาง ท าให้บุคคลได้รบัประสบการณ์จ านวนมากผ่านตัวแบบสัญลักษณ์ทางสื่อมวลชน 
ตลอดจนเทคโนโลยีทนัสมยั 

ตัวแบบสัมผัส (Kinesthetic modeling) หมายถึง การมีตัวแบบโดยใขก้าร
สมัผสั เช่น นกัเรียนที่ตาบอด เวลาจะเรียนการออกเสียงอาจจะใชก้ารสมัผสัริฝีปากของครูผูส้อน 
และเวลาอ่านหนงัสืออาจจะใชก้ารสมัผสัจากอกัษรเบรลล ์เป็นตน้  

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การได้รบัตัวแบบ หมายถึง การที่
บคุคลสงัเกตและถือเอาลกัษณะพฤติกรรมมาเป็นแบบอย่างในการปฎิบติัตน โดยผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่ม
ตวัแบบเพื่อใหเ้หมาะสมกบักลุม่ตวัอย่างที่ศกึษา โดยไดแ้บ่งตวัแบบออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

1. การไดร้บัตวัแบบมีชีวิต หมายถึง ตวัแบบที่ปรากฏกบับคุคลโดยตรง  
2. การไดร้บัตัวแบบสญัลักษณ์ หมายถึง ตัวแบบที่เสนอกับบุคคลโดยผ่าน

ทางค าพดู การเขียนหรือรูปภาพ เช่น โทรทศัน ์ฟิลม์ เป็นตน้  
ดังนั้น  สรุปได้ว่าการวิจัยในครั้งนี ้  ผู ้วิจัยสนใจศึกษา การได้รับตัวแบบ 

ประกอบดว้ย 2 ตวัชีว้ดั ดงัต่อไปนี ้ 
1. การไดร้บัตวัแบบมีชีวิต หมายถึง ตวัแบบที่ปรากฏกบับคุคลโดยตรง  
2. การไดร้บัตัวแบบสญัลักษณ์ หมายถึง ตัวแบบที่เสนอกับบุคคลโดยผ่าน

ทางค าพดู การเขียนหรือรูปภาพ เช่น โทรทศัน ์ฟิลม์ เป็นตน้ ดงัภาพประกอบ 16 
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การไดร้บัตวัแบบ 
 
 
 

ภาพประกอบ 16 ตวัชีว้ดัของการไดร้บัตวัแบบ 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการได้รับตัวแบบ 
นกัจิตวิทยาพัฒนาการมีความเชื่อว่า การถ่ายทอดลกัษณะทางสงัคมจากคนรุ่น

หนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ท าได้โดยผ่านตัวแทนของกลุ่มสังคมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น พ่อหรือแม่
ถ่ายทอดไปยงับุตร อาจารยถ์่ายทอดไปยงันกัศกึษา เพื่อนใหเ้พื่อน เป็นตน้ การถ่ายทอดทางสงัคม
นี ้ส่วนมากเกิดจากการเรียนรูแ้ละการได้รบัตัวแบบ การไดร้บัตัวแบบเป็นวิธีการถ่ายทอดทาง
สังคมที่ส  าคัญมากวิธีการหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ในการอธิบายการกระท าต่างๆ ของบุคคลได ้
ยกตวัอย่างเช่น การปลกูฝังค่านิยมที่ดีงามต่างๆ ทางสงัคม การมีความรูส้ึกรบัผิดชอบชั่วดี ในการ
วิจยัเชิงทดลองเพื่อยกระดบัพฒันาการทางจริยธรรมของเยาวชนไทย ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และ 
เพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2520) ไดใ้ชว้ิธีการไดร้บัตวัแบบโดยใหก้บัเยาวชนไทย เพื่อก่อใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงจริยธรรม การไดร้บัตัวแบบ เป็นวิธีการที่มีการศึกษากันมาก และเป็น
วิธีการที่นักจิตวิทยาเชื่อว่า บุคคลจะเรียนรูจ้ากสงัคมไดม้ากที่สุด และบุคคลอาจท าตามโดยไม่
รูส้ึกตวัว่าถูกชกัจงู โดยพบว่าในสภาวะที่ไดร้บัตวัแบบท าความดีนัน้ เยาวชนผูถู้กทดลองที่มีระดับ
จริยธรรมสูง จะโกงน้อยในการเล่นเกมที่มีสภาพยั่วยุใจกว่าผูท้ี่มีระดับจริยธรรมต ่าอย่างเด่นชัด 
สรุปไดว้่าการปลกูฝังพฤติกรรมเชิงจรยิธรรมแก่เยาวชน ที่ใหผ้ลดีที่สดุ คือ การกระท าของผูใ้หญ่ใน
ประจ าวนั จะเป็นตัวอย่างใหเ้ยาวชนสงัเกตเห็น โดยผูใ้หญ่เองอาจจะไม่จงใจกระจ าเป็นตัวอย่าง 
ดงันัน้อาจกล่าวไดว้่า การไดร้บัตัวแบบในการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรม คือการที่บุคคลสงัเกต
และถือเอาลักษณะพฤติกรรมที่ดีของบุคคลใกลช้ิดน ามาเป็นแบบอย่างในการแสดงพฤติกรรม
ออกมา ท าใหผู้ว้ิจัยคาดว่าการไดร้บัตวัแบบน่าจะเป็นปัจจยัเชิงสาเหตทุี่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สงัคม และมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ดงัภาพประกอบ 17 

 

ตวัแบบสญัลกัษณ ์หมายถึง ตวัแบบที่เสนอกบั

บคุคลโดยผ่านทางค าพดู การเขียนหรือรูปภาพ 

เช่น โทรทศัน ์ฟิลม์ เป็นตน้ โทรทัศน์ ฟิล์ม เป็นต้น 

ตวัแบบมีชีวิต หมายถึง ตวัแบบที่ปรากฏ 
กบับคุคลโดยตรง  
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ภาพประกอบ 17 ความสมัพนัธข์องการไดร้บัตวัแบบต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 

การวัดการได้รับตัวแบบ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการวดัการไดร้บัตวัแบบ พบว่า 

วิลาสลกัษณ ์ชวัวลัลี และคนอ่ืน ๆ (2547) ไดส้รา้งแบบวดัการไดร้บัตวัแบบ โดยเป็นแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราประเมินรวมค่า แต่ละขอ้มีมาตราประเมิน 6 หน่วย ตัง้แต่ จริงที่สดุ ถึง ไม่จริงที่สดุ 
มีจ านวน 15 ขอ้  

ดังนั้น สรุปได้ว่าการวิจัยในครัง้นี ้ผู ้วิจัยใชว้ิธีการวัดการได้รบัตัวแบบ โดยน า
แบบสอบถามการไดร้บัตวัแบบของ วิลาสลกัษณ ์ชวัวลัลี และคนอ่ืน ๆ (2547) โดยการไดต้วัแบบ 
แบ่งออกเป็น 2 ตัวชีว้ดั ไดแ้ก่ 1. การไดร้บัตัวแบบมีชีวิต และ 2. การไดร้บัตวัแบบสญัลกัษณ์ มา
ปรบัปรุงโดยมีการปรบัปรุงขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั คือ นอ้ยที่สดุ นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสดุ จ านวน 7 ขอ้ 

ตอนที ่4 การพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม ในการวิจัยระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง

ทดลอง มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้
ความสัมพันธร์ะหว่างส่ิงเร้า กระบวนการทางปัญญา พฤติกรรมและอารมณแ์ละ

ผลกรรม 
ดาราวรรณ  ต๊ะปินตา (2534 อ้างถึงใน ประทีป จินงี่ , 2540, น. 131-132) ได้

รวบรวมและน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเรา้ กระบวนการทางปัญญา 
พฤติกรรม และผลกรรมของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมปัญญานิยมไวว้่าเป็นความสัมพันธ์ใน
ลักษณะ Interaction กล่าวคือ พฤติกรรมภายในหรือกระบวนการทางปัญญากับพฤติกรรม
ภายนอกมีปฏิสัมพันธ์กัน กล่าวคือ บุคคลแสดงพฤติกรรมภายนอกดว้ยการชีแ้นะ (Prompting) 
จากกระบวนการทางปัญญา และในขณะเดียวกันพฤติกรรมภายนอกก็มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ทางปัญญาด้วย โดยความเชื่ อนี ้รวม เอาภาวะทางจิตใจ (Psychological Events) ไว้กับ

การไดร้บัตวัแบบ พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
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กระบวนการทางปัญญา และรวมภาวะทางสรีรวิทยา (Physiological) ไวก้ับพฤติกรรมภายนอก 
จากแนวคิดนีถ้า้ตอ้งการจะปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมภายในหรือกระบวนการทางปัญญา ก็สามารถ
จะใช้วิธีการใด ๆ ก็ไดแ้ล้วแต่ผู้บ  าบัด เช่น การระบุเหตุ (Attribution) การพูดสอนตนเอง (Self-
Instruction) เป็นตน้  

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมทางปัญญา 
แนวคิดและทฤษฎีของการปรับพฤติกรรมทางปัญญา  

การปรบัพฤติกรรมทางปัญญามีความเชื่อว่าพฤติกรรมทางปัญญาของบุคคลมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการแสดงออกของบุคคล โดยไดอ้าศัยแนวคิดของนักจิตวิทยาที่ว่า ตัวแปร
ภายในบุคคลหรือตวัแปรทางปัญญามีผลต่อพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก การปรบัพฤติกรรมโดย
อาศยัแนวคิดดงักลา่ว เรียกว่า การปรบัพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive behavior modification 
หรือ CBM) หรือ การบ าบดัพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive behavior therapy หรือ CBT)  

ความหมายของการปรับพฤติกรรมทางปัญญา 
การปรบัพฤติกรรมทางปัญญา Kazdin (1978 อา้งถึงใน สมโภชน ์เอ่ียมสภุาษิต, 

2553, น. 308) ไดใ้หค้วามหมายของการปรบัพฤติกรรมทางปัญญา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยน
พฤติกรรมภายนอกโดยการเปลี่ยนความคิด การตีความ การตั้งขอ้สมมติฐาน หรือกลวิธีในการ
สนองตอบ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การเปลี่ยนตัวแปรทางปัญญาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม
ภายนอก โดยนักปรบัพฤติกรรมทางปัญญามีความเชื่อว่า 1) กิจกรรมทางปัญญานั้นมีผลต่อ
พฤติกรรมภายนอก 2) กิจกรรมทางปัญญาสามารถจัดให้มีขึน้ได้และเปลี่ยนแปลงได้ และ 3) 
พฤติกรรมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป อาจจะมีผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา สรุปได้
ว่า การปรับพฤติกรรมทางปัญญา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในหรือ
ปัญญา เช่น ความคิด การตีความ เพื่อท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมภายนอก ดัง
ภาพประกอบ 18 

 
      A                               B1             B                                 

โดยที่   A  เงื่อนไขน า (Antecedents) 

              B  พฤติกรรม (Behavior) 

B1 พฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive behavior) 

ภาพประกอบ 18 กระบวนการปรบัพฤติกรรมทางปัญญา 
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แนวคิดพฤติกรรมปัญญานิยม (Cognitive behavior approach) 
หลกัการพืน้ฐานของแนวคิดนี ้Dopson (1988 อา้งถึงใน ประทีป จินงี่, 2540, น. 

128) ไดอ้ธิบายไว ้ดงันี ้ 
1. กระบวนการทางปัญญามีผลต่อพฤติกรรม  
2. กระบวนการทางปัญญาปรบัเปลี่ยนได ้
3. การปรบัพฤติกรรมสามารถกระท าไดโ้ดยการเปลี่ยนกระบวนทางปัญญา  

ซึ่งวิธีการปรบัพฤติกรรมปัญญานิยม KirK (1990 อา้งถึงใน ประทีป จินงี่, 2540, 
น. 133) ไดเ้สนอว่ามีลกัษณะเด่น 4 ประการ คือ  

1. เป็นวิธีการช่วยปรบัพฤติกรรมที่มีปัญหาจะตอ้งช่วยเหลือตนเองใหม้าก
ที่สดุ 

2. เป็นการแก้ปัญหาที่ก าลังเผชิญในปัจจุบันและยังสามารถใช้วิธีการนี ้
แกปั้ญหาในอนาคตที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัได ้

3. ใหค้วามสนใจเก่ียวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา เพื่อเปลี่ยน
พฤติกรรมภายนอก 

4. เป็นวิธีที่ตอ้งอภิปรายและวิเคราะหร์่วมกันระหว่างผูใ้หก้ารช่วยเหลือกับ
ผูร้บับรกิารเป็นระยะๆ  

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ในการวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
ผูว้ิจัย ใชแ้นวคิดความสัมพันธ์ในลักษณะ Interaction และทฤษฎีของการปรบัพฤติกรรมทาง
ปัญญามาเป็นแนวคิดในการสรา้งโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  รวมถึงใช้แนวคิดการ
ร่วมรูส้ึกของเดวิส ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญาเพื่อส่งผลต่อพฤติกรรม โดยการ
ปรบัพฤติกรรมทางปัญญามีความเชื่อว่าพฤติกรรมทางปัญญาของบุคคลมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การแสดงออกของบุคคล โดยไดอ้าศัยแนวคิดของนักจิตวิทยาที่ว่า ตัวแปรภายในบุคคลหรือตัว
แปรทางปัญญามีผลต่อพฤติกรรมที่บคุคลแสดงออก 

และแนวคิดการร่วมรูส้ึกของเดวิส ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญา
เพื่อส่งผลต่อพฤติกรรม โดย Davis (2004 อ้างถึงใน ดุลยา จิตตะยโศธร, 2555, น. 17-18) ได้
อธิบายการร่วมรู้สึกว่าเป็นกลุ่มของโครงสร้างที่ท าให้เกิดการตอบสนองของบุคคลหนึ่งต่อ
สภาพแวดลอ้มของบุคคลอ่ืน ซึ่งการตอบสนองดังกล่าวมีทั้งแบบส่งผลต่ออารมณ์ และแบบไม่
ส่งผลต่ออารมณโ์ดยเดวิส ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของโครงสรา้ง กระบวนการ และผลของการ
รว่มรูส้กึ ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
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1. ขั้นเร่ิม (Antecedents) เป็นขัน้ที่กล่าวถึงลกัษณะเฉพาะของผูส้งัเกต ผู้
ถกูสงัเกต และสถานการณ ์ซึ่งประกอบดว้ย 

1.1 บุคคล ได้แก่ ความแตกต่างเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การปฏิสมัพนัธท์างสงัคม เช่น การมีความสามารถในการเขา้ใจทรรศนะของผูอ่ื้น หรือมีแนวโนม้ใน
การเห็นอกเห็นใจของผูท้ี่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก การมีความพรอ้มทางดา้นร่างกาย 
บุคลิกภาพ รวมไปถึงการเรียนรูใ้นอดีต เช่น การไดร้บัการปลกูฝังจากบิดามารดา ปู่ ย่าตายาย ให้
รูจ้กัเห็นใจใหช้่วยเหลือผูท้ี่ตกทกุขไ์ดย้าก เป็นตน้ 

1.2 สถานการณ์ ไดแ้ก่ ความรุนแรงของสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
กระตุน้อารมณข์องผูส้งัเกต ความเหมือนหรือความคลา้ยคลงึระหว่างผูส้งัเกตและผูถู้กสงัเกต เช่น 
สถานการณ์ภัยธรรมชาติรา้ยแรงมีผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมาก เหตุการณ์เช่นนี ้ย่อมกระตุ้น
อารมณ์ ความรูส้ึกของผูส้ังเกตได้มากกว่าเหตุการณ์ที่เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่รุนแรง และหากผู้
สงัเกตเคยประสบเหตกุารณล์กัษณะเดียวกนักบัผูถ้กูสงัเกตก็จะท าใหผู้ส้งัเกตนัน้ จะท าใหผู้ส้งัเกต
มีความรูส้กึรว่มกบัผูถ้กูสงัเกตเพิ่มมากขึน้  

2. กระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ ลักษณะเฉพาะของกลไกที่มีผลต่อการ
รว่มรูส้ึก โดยแบ่งเป็น กระบวนการที่เกิดจากอารมณ ์(Affective) และกระบวนการที่เกิดจากความ
ตอ้งการทางปัญญา (Cognitive) ซึ่งสามารถแบ่งได ้ดงันี ้ 

2.1 กระบวนการที่ ไม่ ได้ เก่ี ยวข้องกับกระบวนการทางปัญญ า 
(Noncognitive processes) เป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัอารมณเ์ท่านัน้ เช่น การรอ้งไหใ้นเด็ก
แรกเกิด ที่เห็นเด็กคนอ่ืนรอ้งก็รอ้งไหต้าม 

2.2 กระบวนการทางปัญญาแบบง่าย (Simple cognitive processes) 
เป็นกระบวนการที่ตอ้งอาศัยกระบวนการทางปัญญา และการตอบสนองทางอารมณ์ซึ่งเกิดจาก
การเรียนรูม้าก่อน เช่น การเรียนรูท้ี่เกิดจากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค หรือเกิดจากการเรียนรู้
โดยการเชื่อมโยงทางตรงเป็นตน้  

2.3 กระบวนการทางปัญญาขั้นสูง (Advanced cognitive processes) 
เป็นกระบวนการที่ตอ้งอาศยักระบวนการทางปัญญาขัน้สงูในการเรียนรู ้การเรียนรูโ้ดยภาษา รวม
ไปถึงการตีความ เป็นตน้ 

3. ผลที่เกิดขึน้ภายในตัวบุคคล (Intraprosonal outcomes) ไดแ้ก่ ผลทาง
ปัญญา ผลทางอารมณ์ ผลทางแรงจูงใจ ที่เกิดขึน้ภายหลังจากการผ่านขั้นเริ่มตน้ และผ่านขั้น
กระบวนการมาแลว้ ประกอบดว้ย 
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3.1 ผลทางปัญญา เช่น มีความแม่นย าในการปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้น หรือ
แม่นย าในการตดัสินสภาวะอารมณข์องผูอ่ื้น เป็นตน้  

3.2 ผลทางอารมณ์ เช่น การเกิดอารมณ์เดียวกันระหว่างผูส้ังเกตและ 
ผูถ้กูสงัเกต หรือการเกิดอารมณต่์อตา้นระหว่างกนั เช่น ความกงัวล เป็นตน้ 

3.3 ผลทางแรงจูงใจ เช่น การเห็นคุณค่าของผู้อ่ืน และการให้อภัย  
เป็นตน้ 

4. ผลต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ได้แก่ การเกิดพฤติกรรมทาง
สงัคม อาทิเช่น พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม หรือพฤติกรรมกา้วรา้ว เป็นตน้ 

นอกจากนี ้Davis (1980) ไดเ้สนอว่าการรว่มรูส้ึก (Empathy) หมายถึง ปฏิกิริยา
ของบคุคลหนึ่งต่อประสบการณท์ี่สงัเกตไดข้องอีกคน ประกอบดว้ย 4 ตวัชีว้ดั ดงัต่อไปนี ้ 

1. ด้านการเข้าใจมุมมองของผู้อื่น  (Prespective Taking) หมายถึง 
ความสามารถในการเขา้ใจในสิ่งที่ผูอ่ื้นคิดหรือรูส้ึกได ้ 

2. ด้านการจินตนาการ (Fantasy) หมายถึง ความสามารถในการน าตวัเอง
ใหเ้ขา้ใจความรูส้กึ การกระท า ของตวัละครในหนงัสือ ภาพยนต ์หรือการเลน่ต่างๆ  

3. ด้ าน ก ารค า นึ ง ถึ งค ว าม รู้ สึ ก  (Empathic concern)  ห ม าย ถึ ง 
ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้นเมื่อเจอกบัเหตกุารณเ์ลวรา้ย  

4. ด้านความเครียดส่วนบุคคล (Personal distress) หมายถึง ความรูส้ึก
วิตกกงัวล ความไม่สบายใจเมื่ออยู่ในสถานการณท์ี่มีความตงึเครียด  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ แบบพหุวิธี (Multi-methods) ซึ่งการวิจยัแบบ

พหุวิธี เป็นการวิจัยที่ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี แต่วิธีการที่น ามาใชน้ั้นมาจาก
กระบวนทศันก์ารวิจยัแบบเดียวกนั (วลันิกา ฉลากบาง, 2560, น. 126) ซึ่งการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจัย
ใชก้ระบวนทัศนก์ารวิจัยแบบกระบวนทัศนป์ฏิฐานนิยม (Positivism) โดยใชก้ารวิจัยเชิงปริมาณ
อย่างเดียว โดยผูว้ิจยัแบ่งการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่  

การวิจัยระยะที ่1  
การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม

ของนกัศึกษา ดว้ยการวิเคราะหส์มการโครงสรา้งเชิงเสน้ (Structural Equation Modeling : SEM) 
โดยโปรแกรม LISREL ซึ่งผลจากการวิจัยระยะที่  1 ท าให้ทราบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ ส่งผลต่อ
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พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของนักศึกษา เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของ
นกัศกึษา  

กรอบแนวคิดในการวิจัยระยะที ่1  
การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม

ของนักศึกษา ผูว้ิจัยไดน้ าแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร ์และแนวคิดทางพระพุทธศาสนา มาเป็น
กรอบร่วมกนัในการศึกษา โดยแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร ์โดยจรรจา สวุรรณทตั (2559, น. 47-
55) ไดเ้สนอว่าการศึกษาพฤติกรรมมนุษย ์เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ส่งผลต่อ
พฤติกรรม และแนวคิดทางพระพุทธศาสนา โดยพระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ.ปยุตฺโต) (2556, น. 4-
6) ไดเ้สนอว่ากระบวนการศึกษาภายในตัวของบุคคล จะเริ่มต้นและด าเนินต่อไปได้ ตอ้งอาศัย
อิทธิพลจากภายนอกและการติดต่อเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มเป็นแรงผลกัดนั ถา้ไดร้บัการชกัจูง 
แนะน า ถ่ายทอด เรียนรูจ้ากแหล่งความรู ้ความคิดที่ถูกตอ้ง หรือรูจ้กัมอง รูจ้กัเลือก รูจ้กัเก่ียวขอ้ง 
พิจารณาชีวิตและโลกในทางที่ถกูตอ้ง ก็จะท าใหเ้กิด สมัมาทิฏฐิ น าไปสูก่ารศึกษาที่ถกูตอ้งได ้โดย 
แหล่งที่มาของการศึกษา เรียกว่า ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี 2 อย่าง คือ 1. ปัจจัยภายใน เรียกว่า 
โยนิโสมนสิการ แปลว่า การท าในใจโดยแยบคาย หมายถึง วิธีการคิดที่ท าใหเ้กิดสภาวะรูแ้จง้ รูจ้ริง 
และท าใหเ้กิดผลเป็นความเห็นถูก (สมัมาทิฏฐิ) หรือในอีกมมุหนึ่งโยนิโสมนสิการเป็นกลไกส าคญั
ในกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย กระบวนการคิด กระบวนการรับรู ้และกระบวนการน า
หลักธรรมสู่ภาคปฏิบัติ (กานต์สินี จันทรว์ิภาดิลก , 2550, น. 138) 2. ปัจจัยภายนอก เรียกว่า  
ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การไดร้บัอิทธิพลจากสิ่งแวดลอ้มทางสงัคม หรือการไดร้บั
ถ่ายทอด เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย ์เพื่อนที่คบหา หนังสือ สื่อมวลชน และวัฒนธรรม นอกจากปร
โตโฆสะและโยนิโสมนสิการ ยงัมีองคป์ระกอบที่แทรกมาช่วยหนุนอีก ซึ่งอยู่ในกระบวนการฝึก ขัน้
ก่อนที่จะเขา้สู่มรรค ไดแ้ก่ ฉันทสัมปทา (ความถึงพรอ้มดว้ยฉันทะ) คือ การมีแรงจูงใจที่ถูกตอ้ง 
ไดแ้ก่ ความใฝ่รู ้ความใฝ่สรา้งสรรค ์และท าสิ่งทั้งหลายใหดี้งาม ซึ่งเขา้มาท าหน้าที่แทนตัณหา 
โดยการฝึกฝนและการพฒันาบุคคลนัน้ ทางพทุธศาสนาไดเ้สนอไวเ้ป็นหลกั เรียกว่า ไตรสิกขา คือ 
ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ท าใหบุ้คคลมีการพัฒนาอย่างเป็นองคร์วมและบูรณาการ
ใหบุ้คคลที่พัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ตวัการฝึกที่จะใหม้ีชีวิตที่ดีงามเป็นสิกขา ตัวชีวิตที่ดีงามที่เกิด
จากการฝึกก็เป็นมรรค การฝึกเรียกว่า สิกขา หรือแปลว่า การศึกษา บางทีอาจใชศ้ัพทแ์ทนค าว่า 
ภาวนา ซึ่งก็คือ สิกขา ค าว่า ภาวนา แปลว่า ท าใหดี้ขึน้ ท าใหเ้จริญ ยกตัวอย่างเช่น จิตภาวนา 
แปลว่า การพฒันาจิต คือ การพฒันาจิตใจใหม้ีคณุสมบติัที่ดีงาม การพฒันาคุณสมบติัของจิตใจ
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ในดา้นคณุธรรม เช่น ความกรุณา อยากช่วยเหลือปลดเปลือ้งความทุกขข์องผูอ่ื้น เป็นตน้ (ประทีป 
จินงี่, 2557, น. 162-167) 

โดยงานวิจัยในครั้งนี ้ ผู ้วิจัยน าแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตรแ์ละแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา มาเป็นกรอบร่วมกันในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สังคม ซึ่งเกิดจากการประยุกต์เชื่อมโยงว่าปัจจัยภายใน (แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์)  
ก็เปรียบเสมือนปัจจัยภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ (แนวคิดทางพระพุทธศาสนา) และปัจจัย
ภายนอก (แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร)์ ก็เปรียบเสมือนปัจจัยภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ 
(แนวคิดทางพระพทุธศาสนา) โดยปัจจยัภายใน (โยนิโสมนสิการ) เป็นวิธีการคิดที่ท าใหเ้กิดสภาวะ
รูจ้รงิ รูแ้จง้และใหเ้กิดผลเป็นความเห็นถกู (สมัมาทิฏฐิ) หรือในอีกมมุหนึ่งโยนิโสมนสิการเป็นกลไก
ส าคญัในกระบวนการเรียนรู ้ประกอบดว้ย กระบวนการคิด กระบวนการรบัรู ้และกระบวนการน า
หลักธรรมสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งตัวแปรที่เป็นปัจจัยภายในต้องผ่านกระบวนการคิด ประกอบด้วย  
การร่วมรูส้ึก เป็นความสามารถในการเข้าใจในสิ่งที่ผู ้อ่ืนคิดหรือรูส้ึกได้ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น
กระบวนการคิด นอกจากนีย้งัมีองคป์ระกอบแทรกที่มาช่วยหนุนอีก ไดแ้ก่ ฉันทสมัปทา (ความถึง
พรอ้มดว้ยฉนัทะ) คือ การมีแรงจงูใจที่ถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ความใฝ่รู ้ใฝ่สรา้งสรรค ์และท าสิ่งทัง้หลายให้
ดีงาม ซึ่งเปรียบเสมือนแรงจูงใจภายใน โดยการฝึกฝนและพัฒนามนุษยน์ัน้ ทางพุทธศาสนาจัด
วางไวเ้ป็นหลัก เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นระบบการที่ท าให้มนุษย์
พัฒนาอย่างบูรณาการ ยกตัวอย่างเช่น จิตภาวนา คือ การพัฒนาจิตใจให้มีคุณสมบัติดีงาม  
การพัฒนาคุณสมบติัของจิตในดา้นคณุธรรม เช่น ความกรุณา อยากช่วยเหลือปลดเปลือ้งความ
ทุกขข์องผูอ่ื้น และสมัมาทิฏฐิ และปัจจยัภายนอก (ปรโตโฆษะ) เป็นการรบัถ่ายทอดหรืออิทธิพล
จากสิ่งแวดลอ้มทางสงัคม เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย ์เพื่อนที่คบหา หนงัสือ สื่อมวลชน ประกอบดว้ย 
การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน (แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร)์ เปรียบเสมือนพ่อแม่ (แนวคิด
ทางพระพทุธศาสนา) การสนบัสนุนจากสถานศึกษา (แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร)์ เปรียบเสมือน
ครูอาจารย ์เพื่อนที่คบหา (แนวคิดทางพระพทุธศาสนา) การไดร้บัตวัแบบ (แนวคิดทางพฤติกรรม
ศาสตร)์ เปรียบเสมือนหนังสือ สื่อมวลชน (แนวคิดทางพระพุทธศาสนา) ดั งนั้น ผู้วิจัยจึง 
ขอน าเสนอตัวแปรดังกล่าวในการอธิบายปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม  
ดงัภาพประกอบ 19 โดยมีโมเดลสมมติฐานการวิจยัระยะที่ 1 ดงัภาพประกอบ 20 
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ภาพประกอบ 19 กรอบแนวคิดในการวิจยัระยะที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปัจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ)

ประกอบดว้ย 

1. การรว่มรูส้ึก 

2. แรงจงูใจภายใน 

3. ความกรุณา 

 

    

 

     
 

 

ปัจจัยภายนอก (ปรโตโฆษะ)  

ประกอบดว้ย 

1. การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ 

2. การสนบัสนนุจากสถานศึกษา 

3. การไดร้บัตวัแบบ 

สมัมาทิฏฐิ 

 

พฤติกรรม 

เอือ้ต่อสงัคม 
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การวิจัยระยะที ่2  
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การวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงทดลอง เป็นการศึกษาผลของโปรแกรมพฤติกรรม
ศาสตรเ์พื่อการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ซึ่งผลจากการวิจัยระยะที่ 1 ท าใหท้ราบปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนักศึกษา ไดแ้ก่ การร่วมรูส้ึก และการอบรมเลีย้งดู
แบบรักสนับสนุน ซึ่งน ามาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของนักศึกษา โดยมีกรอบ
แนวคิดในการวิจยัระยะที่ 2 ดงัภาพประกอบ 21 

 
 

     ตัวแปรจัดกระท า      ตัวแปรผล 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 กรอบแนวคิดในการวิจยัระยะที่ 2 

ดงันัน้ สรุปไดว้่าการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัแบ่งการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ การวิจยั
ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนักศึกษา ดว้ยการ
วิเคราะหส์มการโครงสรา้งเชิงเสน้ (Structural Equation Modeling : SEM) โดยโปรแกรม LISREL 
ซึ่งผลจากการวิจัยระยะที่ 1 ท าให้ทราบปัจจัยเชิงสาเหตุส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของ
นกัศึกษา เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศึกษา ในการวิจยัระยะที่ 2 ซึ่ง
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนักศึกษา โดยมี
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพประกอบ 22 

 

โปรแกรม 

พฒันาพฤติกรรม 

เอือ้ต่อสงัคม 

พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 

- การช่วยเหลือ 

- การแบ่งปัน 

- การปลอบโยน 

การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนนัสนนุ 

     - การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนนัสนนุมาก 

     - การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนนัสนนุนอ้ย 
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          ตัวแปรจัดกระท า                                            ตัวแปรผล 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ตัวแปรจัดกระท า                                           ตัวแปรผล 
  

             
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 22 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 
ปัจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ)

ประกอบดว้ย 

1. การรว่มรูส้ึก 

2. แรงจงูใจภายใน 

3. ความกรุณา 

    

 

     
 

ปัจจัยภายนอก (ปรโตโฆษะ)  

ประกอบดว้ย 

1. การอบรมเลีย้งดแูบบรกั

สนบัสนนุ 

2. การสนบัสนนุจากสถานศึกษา 

3. การไดร้บัตวัแบบ 

สมัมาทิฏฐิ 

 

พฤติกรรม 

เอือ้ต่อสงัคม 

โปรแกรม 

พฒันาพฤติกรรม 

เอือ้ต่อสงัคม 

พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  

- การช่วยเหลือ 

- การแบ่งปัน 

- การปลอบโยน 

การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนนัสนนุ 

     - การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนนัสนนุมาก 

     - การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนนัสนนุนอ้ย 
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สมมติฐานของการวิจัย 
การวิจัยระยะที ่1 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของนักศึกษาปริญญาตรีที่
พัฒนาขึน้สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรสาเหตุ คือ การร่วมรูส้ึก แรงจูงใจภายใน 
ความกรุณา สมัมาทิฏฐิ การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ การสนบัสนนุจากสถานศกึษา และการ
ไดร้บัตวัแบบ มีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ดงันี ้

1.1 พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมได้รบัอิทธิพลทางตรงจากการร่วมรูส้ึก แรงจูงใจ
ภายใน ความกรุณา สมัมาทิฏฐิ การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน การสนบัสนุนจากสถานศึกษา 
และการไดร้บัตวัแบบ  

1.2 สัมมาทิฏฐิ ไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากการร่วมรูส้ึก แรงจูงใจภายใน ความ
กรุณา การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ การสนบัสนนุจากสถานศกึษา และการไดร้บัตวัแบบ 

1.3 พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการร่วมรูส้ึก แรงจูงใจ
ภายใน ความกรุณา การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษา และการ
ไดร้บัตวัแบบ โดยผ่านสมัมาทิฏฐิ   

การวิจัยระยะที ่2 
1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รบัโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม กับการ

อบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม เมื่อใชค้ะแนนก่อนการทดลอง 
(Pre-test) เป็นตวัแปรรว่ม (Covariate)  

2. นกัศึกษาที่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม มีพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม
สงูกว่านกัศกึษาที่ไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม   

 
 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี ้ ผู ้วิจัยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การวิจัยระยะที่  1 เป็น
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของนักศึกษา ด้วยการวิเคราะห์
สมการโครงสรา้งเชิงเสน้ (Structural Equation Modeling : SEM) โดยโปรแกรม LISREL ซึ่งผล
จากการวิจยัระยะที่ 1 ท าใหท้ราบปัจจัยเชิงสาเหตุส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนักศึกษา 
เพื่อน ามาใชใ้นการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนักศึกษา ในการวิจัยระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการ
วิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของนักศึกษา โดยมีวิธีการ
ด าเนินการวิจยั ดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. รูปแบบของการวิจยั 
3. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ของรฐั/ก ากับของรฐั ในประเทศไทย (สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า , 2561)  จ า น ว น  22 แ ห่ ง  ไ ด้ แ ก่  1.  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
2. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  4. มหาวิทยาลัย เชี ยงใหม่  
5. มหาวิทยาลยัทกัษิณ 6.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์7. มหาวิทยาลยับรูพา 8. มหาวิทยาลยัพะเยา 
9. มหาวิทยาลัยมหิ ดล  10. มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้ าหลวง 11. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 
12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13. มหาวิทยาลัยศิลปากร 14. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16. มหาวิทยาลัยแม่ โจ้  17. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ 
18. มหาวิทยาลัยนครพนม 19. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์20. มหาวิทยาลัยนเรศวร  
21. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และ 22. มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  
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2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยั

ของรฐั/ก ากบัของรฐั ในประเทศไทย  แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที ่1  

การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สงัคมของนกัศกึษา โดยมีวิธีการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง ดงัต่อไปนี ้

1) การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการหาปัจจยัเชิงสาเหตทุี่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 

ไดแ้ก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยัของรฐั/ก ากบัของรฐั ในประเทศไทย ส าหรบัใน
การวิจัยครัง้นีใ้ช้วิธีการประมาณค่าแบบไลค์ลิฮูดสูงสุด (Maximum likelihood) ซึ่งเป็นวิธีการ
ประมาณค่าพารามิเตอรท์ี่มีความคงเสน้คงวาและเป็นอิสระจากมาตรวดั (Bollen, 1989, p. 108; 
อ้างถึงใน วิไลลักษณ์ ลังกา, 2554, น. 103) และใช้หลักเกณฑ์การก าหนดขนาดตัวอย่างของ  
Schumacker และ Lomax (1996, p. 20 อา้งถึงใน วิไลลกัษณ ์ลงักา, 2554, น. 103) ที่เสนอแนะ
ใหใ้ชข้นาดตวัอย่าง อย่างนอ้ย 20 เท่าของตวัแปรสงัเกตได ้ในงานวิจยัครัง้นีม้ีตวัแปรสงัเกตได ้22 
ตวั จึงใชข้นาดกลุม่ตวัอย่าง ขัน้ต ่าจ านวน 440 คน  

2) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยครั้งนี ้ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่  1 

มหาวิทยาลยัของรฐั/ก ากับของรฐั ในประเทศไทย ไดม้าโดยใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multi - stage sampling) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยใช้
ภมูิภาคเป็นชัน้ภมูิ คือ แบ่งออกเป็น จ านวน 6 ภมูิภาค ประกอบดว้ย  

ภ าค เห นื อ  จ า น วน  5 แห่ ง  ได้ แ ก่  1. ม ห าวิ ท ย าลั ย เชี ย ง ให ม่  
2. มหาวิทยาลยัพะเยา 3. มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 4. มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ และ 5. มหาวิทยาลยั
นเรศวร  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ 1. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  3.มหาวิทยาลัยนครพนม 4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ  
5. มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  

ภาคกลาง จ านวน  7 แห่ ง  ได้แก่  1. จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  
2. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4. มหาวิทยาลัยมหิดล  
5. มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 6. มหาวิทยาลยัศิลปากร และ 7. มหาวิทยาลยัสวนดสุิต  
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ภาคตะวนัออก จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยับรูพา  
ภาคตะวนัตก ไม่มี  
ภาคใต้ จ านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ 1. มหาวิทยาลัยทักษิณ 2. มหาวิทยาลัย

วลยัลกัษณ ์3. มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์และ 4. มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์ 
จากนัน้ใชก้ารสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยสุ่มตวัอย่างมา

ภูมิภาคละ 1 มหาวิทยาลัย ของจ านวนมหาวิทยาลัยทั้งหมดในแต่ละพื ้นที่ตั้งเป็นภูมิภาคของ
มหาวิทยาลยั ในขัน้นีไ้ดม้หาวิทยาลยั จ านวน 5 แห่ง 

ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยใช้
กลุ่มสาขาวิชาเป็นชั้นภูมิ  คือ จ านวน 3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย 1. กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร  ์2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ และ  3. กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี หน่วยในการสุ่ม คือ นักศึกษา โดยสุ่มมากลุ่มสาขาวิชาละ 30 คน รวม
จ านวน 90 คน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน รวมจ านวนทัง้หมด 450 คน ซึ่งในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจัยไดเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่าง เป็นจ านวนทัง้สิน้ 511 คน ดงัตาราง 2 

ตาราง 2 กลุม่ตวัอย่างการวิจยัระยะที่ 1  

ภูมิภาค ช่ือมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา คณะ จ านวน 
ภาคเหนือ มหาวิทยาลยัพะเยา กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์
คณะนิติศาสตร ์ 31 คน 

  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

คณะแพทยศาสตร ์ 37 คน 

  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

35 คน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ภูมิภาค ช่ือมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา คณะ จ านวน 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลยันครพนม กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

คณะครุศาสตร ์ 35 คน 

  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

35 คน 

  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

34 คน 

ภาคกลาง มหาวิทยาลยั 
ศรีนครนิทรวิโรฒ 

กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

คณะ
เศรษฐศาสตร ์

43 คน 

  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

คณะทนัต
แพทยศาสตร ์

20 คน 

  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร ์ 38 คน 

ภาคตะวนัออก มหาวิทยาลยับรูพา กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

35 คน 

  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

คณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์

27 คน 

  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

คณะโลจิสติกส ์ 34 คน 

ภาคใต ้ มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครนิทร ์

กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

คณะศิลปศาสตร ์ 36 คน 

  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

36 คน 

  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร ์ 35 คน 

รวม 511 คน 
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที ่2 
การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนา

พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศกึษา  
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่  1 

มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งหมด 42 คน โดยใช้กลุ่ม
ตวัอย่างที่ไดจ้ากการวิจยัระยะที่ 1 ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

โดยมีเกณฑค์ดัเลือกเขา้กลุม่ตวัอย่าง ดงัต่อไปนี ้
1) ผูว้ิจยัประกาศรบัสมคัรนกัศกึษา เพื่อเขา้รว่มการทดลอง 
2) นกัศกึษาสมคัรใจเขา้รว่มการทดลอง จ านวนทัง้หมด 42 คน  

จากนั้นสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง (Random assignment) โดยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) โดยผู้วิจัยจับฉลากสุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 21 คน 
จากนัน้จึงสุ่มกลุ่ม โดยใหก้ลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มทดลอง ไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม   
สว่นอีกกลุม่หนึ่ง เป็นกลุม่ควบคมุ ไม่ไดร้บัโปรแกรมใดๆ โดยไม่ล  าเอียง (Random treatment)  

โดยในแต่ละกลุ่มจะมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม จากการวัดการอบรม
เลีย้งดูแบบรกัสนันสนุน โดยผูว้ิจยัใชค้ะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็นเกณฑแ์บ่ง โดยผูท้ี่ไดค้ะแนน
รวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก 
และผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน
นอ้ย  

รูปแบบของการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ แบบพหุวิธี (Multi-methods) ซึ่งการวิจัยแบบ

พหุวิธี เป็นการวิจัยที่ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี แต่วิธีการที่น ามาใชน้ั้นมาจาก
กระบวนทศันก์ารวิจยัแบบเดียวกนั (วลันิกา ฉลากบาง, 2560, น. 126) ซึ่งการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจัย
ใชก้ระบวนทัศนก์ารวิจัยแบบกระบวนทัศนป์ฏิฐานนิยม (Positivism) โดยใชก้ารวิจัยเชิงปริมาณ
อย่างเดียว โดยผูว้ิจยัแบ่งการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่  

การวิจัยระยะที ่1  
การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม

ของนกัศึกษา ดว้ยการวิเคราะหส์มการโครงสรา้งเชิงเสน้ (Structural Equation Modeling : SEM) 
โดยโปรแกรม LISREL ซึ่งผลจากการวิจัยระยะที่  1 ท าให้ทราบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ ส่งผลต่อ
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พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของนักศึกษา เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของ
นกัศกึษา  

การวิจัยระยะที ่2  
1. แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผลจากการวิจัยระยะที่  1 ท าให้
ทราบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของนักศึกษา เพื่อน ามาใชใ้นการสรา้ง
โปรแกรมเพื่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของนักศึกษา โดยเป็นการวิจัยเชิงทดลองรูปแบบ True-
Experimental research โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ Generalized randomized block 
design มีการวดัพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 2 ครัง้ ไดแ้ก่ การวดัตัวแปรตามก่อนและหลงัการทดลอง 
คือ การวดัผลก่อนการทดลอง (Pretest) และการวดัผลหลงัการทดลอง (Posttest) ดงัตาราง 3 

ตาราง 3 แบบแผนการทดลอง 

การอบรมเลีย้งดูแบบรัก
สนับสนุน 

การใช้โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม   

การไดร้บัโปรแกรม การไม่ไดร้บัโปรแกรม 
มาก 14 8 

นอ้ย 7 13 

รวม 21 21 

 
2. วิธีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน 

ตวัแปรแทรกซอ้นเป็นตัวแปรตน้ที่อยู่นอกเหนือความสนใจของการวิจัย แต่อาจ
สง่ผลกระทบต่อตวัแปรตามในการวิจยัเชิงทดลอง จึงตอ้งมีการควบคมุ โดยผูว้ิจยัสามารถควบคมุ
ตัวแปรแทรกซอ้น เพื่อลด หรือขจัดอิทธิพล โดยใชว้ิธีการควบคุมหลายวิธี (ศิริชัย กาญจนวาสี , 
2544, น. 12) ดงันี ้

1. การจดักระท าแบบสุม่ (Randomization) 
2. การน าตัวแปรแทรกซ้อนมาเป็นตัวแปรต้นที่สนใจศึกษาด้วย (Building 

into design) 
3. การท าใหต้วัแปรแทรกซอ้นคงที่ (Holding constant) 
4. การปรบัค่าทางสถิติ (Statistical adjustments) 
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โดยในการวิจัยเชิงทดลองครัง้นี ้ผูว้ิจัยใชว้ิธีการควบคุมตัวแปรแทรกซอ้น 2 วิธี 
ไดแ้ก่ 

1. การจัดกระท าแบบสุ่ม (Randomization) เป็นการจัดกระท ากับตัวแปร
ตน้ที่สนใจศึกษาและกลุ่มตัวอย่างที่สนใจศึกษาแบบสุ่ม โดยกระท าแบบสุ่มเป็นการด าเนินการที่
ไม่เจาะจงแบบเลือกปฏิบติั โดยปราศจากความล าเอียงและอคติ เพื่อใหเ้งื่อนไขของการศึกษาเป็น
ตวัแทนของเหตกุารณโ์ดยทั่วไป โดยมีวิธีการจดัเขา้กลุม่ทดลอง ดงัต่อไปนี ้

การจัดเข้ากลุ่มทดลอง 
โดยกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ นกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 ก าลงั

ศกึษาระดบัปรญิญาตรี ในมหาวิทยาลยันครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวนทัง้หมด 
42 คน โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างที่ไดจ้ากการวิจยัระยะที่ 1 ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)  

โดยมีเกณฑค์ดัเลือกเขา้กลุม่ตวัอย่าง ดงัต่อไปนี ้
1) ผูว้ิจยัประกาศรบัสมคัรนกัศกึษา เพื่อเขา้รว่มการทดลอง 
2) นกัศกึษาสมคัรใจเขา้รว่มการทดลอง จ านวนทัง้หมด 42 คน  

จากนัน้สุม่เขา้กลุม่ทดลอง (Random assignment) โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple random sampling) โดยผูว้ิจัยจับฉลากสุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 21 คน 
จากนัน้จึงสุ่มกลุ่ม โดยใหก้ลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มทดลอง ไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม   
สว่นอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นกลุม่ควบคมุ ไม่ไดร้บัโปรแกรมใดๆ โดยไม่ล  าเอียง (Random treatment) ดงั
ภาพประกอบ 23 
 

                                                                                                      สอนโดยคนเดียวกนั 

                         
                                   
 
                          

                                                                                                             
                                        

                                        

  

                                          การจดักระท าแบบสุม่        ตวัแปรตน้        ตวัแปรตาม 

ภาพประกอบ 23 การจดักระท าแบบสุม่ 

กลุม่ตวัอย่าง 

42 คน 

นกัศกึษาไดม้าจาก

การสุม่ (21 คน) 

นกัศกึษาไดม้าจาก

การสุม่ (21 คน) 

ไดร้บั

โปรแกรม 

ไม่ไดร้บั

โปรแกรม

ใดๆ 

การวดัผล 

การวดัผล สุม่ 

สุม่ 
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2. การป รับค่ าท างสถิติ  (Statistical adjustments) โดยใช้สถิ ติการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม ANCOVA (Analysis of covariance) ซึ่งเป็นวิธีการควบคมุทางสถิติ 
ที่ใชท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2 กลุ่มขึน้ไป โดยมีตัวแปรตาม 1 ตัว โดยเป็นการ
ขจดัหรือควบคมุอิทธิพลของตวัแปรเกินทางสถิติ โดยควบคมุตวัแปรอ่ืนๆที่มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม 
ซึ่งในการวิจัยในครัง้นี ้ผูว้ิจัยใชก้ารวัดพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของนักศึกษาก่อนท าการทดลอง 
(Pretest) เพื่อเป็นการควบคมุความแตกต่างของพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมเดิมที่อาจจะส่งผลต่อการ
ทดลอง ซึ่งอาจเป็นตวัแปรแทรกซอ้นที่จะสง่ผลต่อความเที่ยงตรงภายใน (Internal validity)  

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยระยะที ่1 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยระยะที่ 1 เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 9 
ตอน ซึ่งใชว้ดัตัวแปรในการวิจยันีท้ัง้หมด 8 ตวัแปร ผูว้ิจัยไดส้รา้งขึน้มาเอง ปรบัปรุงมาจากแบบ
วัดของต่างประเทศ และพัฒนาขึน้จากแบบวัดในประเทศที่มีนักวิจัยท่านอ่ืนได้สรา้งไว้ ซึ่งมี
รายละเอียดของขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ดงัต่อไปนี ้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อ 
เพื่อท าความเขา้ใจความหมายของตวัแปรใหต้รงตามทฤษฎี และก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของ
ตวัแปรที่ตอ้งการวดั 

ขั้นตอนที่ 2 การสรา้งขอ้ค าถามในแต่ละตวัแปรตามนิยามเชิงปฏิบติัการ โดยผูว้ิจยั
สรา้งขึน้มาเอง โดยน าแนวคิด ทฤษฎี มาเป็นแนวคิดในการสรา้งแบบสอบถาม ในกรณีที่ตวัแปรใด
มีเครื่องมือมาตรฐานที่สรา้งไวแ้ลว้ ผูว้ิจยัน าเครื่องมือนัน้มาปรบัปรุงโดยมีการปรบัปรุงขอ้ค าถาม
ให้เหมาะสมกับนิยามปฏิบัติการและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และในกรณีที่เป็นเครื่องมือจาก
ต่างประเทศ ผูว้ิจยัท าการแปลเป็นภาษาไทยแลว้น าขอ้ค าถามที่สรา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษา 
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เพื่อขอค าแนะน า แล้วน ามาปรบัปรุงแก้ไขเบือ้งต้น เพื่อพัฒนาเป็น
เครื่องมือวิจยัฉบบัรา่ง  

ขั้นตอนที่ 3 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) ผู้วิจัยสรา้ง
ข้อความที่ใช้เป็นข้อค าถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ต้องการวัด แล้วน าไปให้
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นพฤติกรรมศาสตร ์ดา้นจิตวิทยา และดา้นพทุธศาสนา รวมจ านวน 10 ท่าน แลว้น า
ขอ้มูลที่ไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างข้อค าถามแต่
ละขอ้กับจุดประสงคห์รือเนือ้หา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) โดยเกณฑ์
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การตดัสินค่า IOC ตอ้งมากกว่า 0.50 (IOC>0.50) จึงจะถือว่าขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบัสิ่งที่จะวดั 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) และน าขอ้ค าถามขอ้นัน้ที่ใชไ้ดต้ามหลกัเกณฑ ์มาท าการปรบัส านวน
ภาษาตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้ 

ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามที่สรา้ง
ขึน้ไปทดลองใช ้(Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 58 
คน โดยระหว่างเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยจะท าการสังเกตว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเขา้ใจ
เก่ียวกับวิธีการตอบแบบสอบถาม ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม ตลอดจนระยะเวลาในการท า
แบบสอบถามเพื่อน าขอ้มลูมาปรบัปรุง แกไ้ขใหเ้หมาะสม ต่อจากนัน้ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะหร์าย
ขอ้ โดยการหาค่าอ านาจจ าแนกโดยใชค่้าสหสัมพนัธร์ายขอ้กบัคะแนนรวม (Corected Item-Total 
Correlation) เพื่อการคัดเลือกขอ้ค าถามโดยการตัดขอ้ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกต ่ากว่า 0.20 
ออก รวมทั้งวิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbrach’s alpha coefficient) ของแบบสอบถาม และน ามาสรา้งเป็นแบบสอบถามฉบบัจริงที่
ใชท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มลูต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct validity) โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) ด้วยโปรแกรม LISREL 
เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงการวัดระหว่างตัวแปรแฝง  (Latent variable) กับตัวแปรสังเกต 
(Observed variable) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้งของแต่ละโมเดลพิจารณาจาก
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ หากผลการวิเคราะห์พบว่าโมเดลมี
ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ แสดงว่าโมเดลมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง โดย
มีเกณฑก์ารพิจารณา (Kline, 2011) ดงัตาราง 4  
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ตาราง 4 เกณฑก์ารพิจารณาค่าดชันีความกลมกลืนและดชันีเปรียบเทียบของโมเดล 

ดัชนีความสอดคล้อง เกณฑท์ีใ่ช้ในการพิจารณา 

ค่า 𝜒2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติหรือมีค่ามากกว่า 0.05  

ค่า 𝜒2/df มีอตัราส่วนไม่เกิน 5 

ค่า SRMR  มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
ค่า RMSEA มีค่านอ้ยกว่า 0.08 

ค่า CFI มีค่ามากกว่า 0.90 
ค่า GFI มีค่ามากกว่า 0.90 
ค่า AGFI มีค่ามากกว่า 0.90 

 

หากผลการตรวจสอบ พบว่าโมเดลไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์ผูว้ิจยัจะท าการปรบัโมเดลแลว้ท าการวิเคราะหใ์หม่ การปรบัแกจ้ะอยู่ภายใตแ้นวคิดหรือ
ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนีท้  าการวิเคราะหค์ านวณค่าความเชื่อมั่นของตวัแปรแฝง (Construct 
reliability: CR) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชีว้่าตวัแปรสงัเกตของตวัแปรแฝงมีความเชื่อมั่น
ในการวดัตวัแปรแฝง โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา คือ CR มีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าตวัแปรสงัเกต
ของตวัแปรแฝงมีความเชื่อมั่นในการวดัตวัแปรแฝง และท าการค านวณหาค่าเฉลี่ยความแปรปรวน
ของตัวบ่งชีท้ี่ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average variance extracted: AVE) โดยมีโดยมี
เกณฑก์ารพิจารณา คือ AVE มีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าตวัแปรสงัเกตมีความเที่ยงตรงในการวดั
ตัวแปรแฝงในดา้นที่ตัวแปรสงัเกตนั้นจะวัด หลงัจากนั้นท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัว
บ่งชี ้โดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) โดยตัวบ่งชีข้องตัวแปรแฝง
ตอ้งมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ (Factor loading)  โดยมีโดยมีเกณฑก์ารพิจารณาขัน้ต ่าที่ยอมรบัได ้
คือ ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ อยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.40 (Hair et al., 2010 อา้งถึงใน สมหญิง ลมูล
พกัตร,์ 2558, น. 94-95) และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant validity) คือ ขอ้
ค าถามในแบบวัดเดียวกัน ไม่ใช่กลายเป็นองคป์ระกอบเดียวกัน แต่เป็นการวัดองค์ประกอบที่
แตกต่างกันได้ตามโครงสรา้งทฤษฎีของตัวแปร ซึ่งสามารถใช้วิธีการตรวจสอบ โดยใชว้ิธีการ
วิเคราะหแ์บบจ าลองระหว่างแบบจ าลองที่มีองคป์ระกอบตามโครงสรา้งทฤษฎีเปรียบเทียบกับ
แบบจ าลองที่มี 1 องคป์ระกอบ (ปิยะ บชูา, 2561, น. 125) 
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การวิจัยระยะที ่1  
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัระยะที่ 1 แต่ละแบบสอบถามมีรายละเอียดในการสรา้ง และ

ผลของการหาคุณภาพของแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้
ไดแ้ก่ แบบสอบถามปัจจยัที่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ประกอบดว้ย 9 ตอน ดงันี ้

1. แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไป  
2. แบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  
3. แบบสอบถามการรว่มรูส้กึ  
4. แบบสอบถามแรงจงูใจภายใน  
5. แบบสอบถามความกรุณา  
6. แบบสอบถามสมัมาทิฏฐิ  
7. แบบสอบถามการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน  
8. แบบสอบถามการสนบัสนนุจากสถานศึกษา  
9. แบบสอบถามการไดร้บัตวัแบบ  
โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

1. แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป 
เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างเป็นปัจจยัชีวสงัคมของ

กลุม่ ประกอบดว้ยค าถาม ที่สอบถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุเกรดเฉลี่ย คณะ เป็นตน้   
2. แบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวดัพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม โดยผูว้ิจยัสรา้งแบบสอบถามขึน้มาเอง 
โดยน าแนวคิดของ Eisenberg, Cameron, และ Tryon (1984 อา้งถึงใน กรกนก เตชะอมรานนัท ,์ 
2554, น. 11) มาเป็นแนวคิดในการสรา้งแบบสอบถาม โดยพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม (Prosocial 
behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลที่ตัง้ใจท าประโยชน์ต่อสงัคมโดยส่วนรวมหรือประโยชน์
ต่อผูอ่ื้น โดยเป็นการกระท าดว้ยความสมคัรใจ ไม่หวงัผลตอบแทน ซึ่งบางครัง้อาจตอ้งเสียสละทัง้
แรงกาย เวลาและทรัพย์สินก็ตาม ได้แบ่งพฤติกรรมเอื ้อต่อสังคมออกเป็น 3 องค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี ้1) การช่วยเหลือ (Helping) หมายถึง การกระท าของบุคคลที่ตั้งใจท าประโยชน์ต่อ
สงัคมโดยการสละแรงกาย หรือเวลา เพื่อที่จะบรรเทาความตอ้งการของผูอ่ื้นรวมทัง้การช่วยเหลือ
ใหผู้อ่ื้นใหบ้รรลเุปา้หมาย การใหข้อ้มลู การใหส้ิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเอง พฤติกรรมดงักลา่วจะไม่ได้
เก่ียวกบัการสญูเสียสิ่งของที่ตนครอบครองมาก่อน 2) การแบ่งปัน (Sharing) หมายถึง การกระท า
ของบุคคลที่ตัง้ใจท าประโยชนต่์อสงัคมโดยการใหส้ิ่งของหรือทรพัยส์ินของตนเอง เป็นการที่บุคคล
ยอมเสียสละหรือใหย้ืมสิ่งของที่ตนเองครอบครองอยู่ เช่น ของกิน ของใช ้ใหก้บัผูอ่ื้น เป็นตน้ และ 
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3) การปลอบโยน (Comforting) หมายถึง การกระท าของบุคคลที่ตัง้ใจท าประโยชน์ต่อสงัคมโดย
การใช้วาจาหรือการแสดงท่าทางเพื่อจะบรรเทาความทุกข์ของผู้อ่ืน โดยการใช้ค าพูดเพื่อให้
ก าลงัใจ หรือการแสดงการโอบกอดหรือสมัผัสเพื่อใหผู้อ่ื้นรูส้ึกผ่อนคลายความกังวลใจ ความไม่
สบายใจ ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ นอ้ยที่สุด น้อย ปาน
กลาง มาก และมากที่สดุ จ านวน 9 ขอ้  

การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
แบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม มีขัน้ตอนการหาค่าคณุภาพ ดังนี ้การ

หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) โดยน าข้อมูลที่ ได้จากการพิจารณาของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างข้อค าถามแต่ละขอ้กับจุดประสงคห์รือเนือ้หา 
(Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) จากข้อค าถามทั้งหมด 14 ข้อ พบว่า มีค่า 
IOC มากกว่า 0.50  จ านวน 12 ขอ้ และมีค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 จ านวน 2 ข้อ ผูว้ิจัยจึงได้ตัดข้อ
ค าถามออก จ านวน 2 ข้อ จึงเหลือข้อค าถาม จ านวน 12 ข้อ และน าข้อค าถามที่ใช้ได้ตาม
หลักเกณฑ์ (ค่า  IOC มากกว่า 0.50) มาท าการปรับส านวนภาษาตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 58 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
เท่ากบั 0.67 และมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ระหว่าง 0.39-0.69 โดยระหว่างเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจัยจะท าการสังเกตว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการตอบแบบสอบถาม 
ภาษาที่ใชใ้นแบบสอบถาม ตลอดจนระยะเวลาในการท าแบบสอบถามเพื่อน าขอ้มูลมาปรบัปรุง 
แกไ้ขใหเ้หมาะสม หลังจากนั้นน ามาสรา้งเป็นแบบสอบถามฉบับจริง เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 511 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 
0.70 และมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.20-0.50 จากนั้นท าการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง โดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า แบบจ าลองพฤติกรรมเอือ้
ต่อสงัคมยังไม่สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ ผูว้ิจัยจึงไดพ้ิจารณาตัดขอ้ค าถามที่มีค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบนอ้ย รวมไปถึงขอ้ค าถามที่มีความซ า้ซอ้นกบัขอ้ค าถามอื่นๆ ออกไป โดยท าการตดัขอ้
ค าถามออกทีละขอ้ จนแบบจ าลองพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

โดยมีค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ ไดแ้ก่  𝜒2 = 86.53, df = 23, p = 0.00, 𝜒2/df 
= 3.76, SRMR = 0.05, RMSEA = 0.07, CFI = 0.96, GFI = 0.96, AGFI = 0.93 เมื่อพิจารณา
ความเชื่อมั่นของตวัแปรแฝง พบว่า CR = .85 AVE = .38  แสดงว่าขอ้ค าถามหรือตวัแปรสงัเกตมี
ความสมัพนัธเ์ฉพาะกบัตวัแปรแฝงในดา้นที่ตวัแปรสงัเกตนัน้จะวดั ส าหรบัค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ
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ของตัวบ่งชี ้ พบว่า ค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้อค าถามรายข้ออยู่ระหว่าง  0.47-0.74 เมื่อ
ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิงจ าแนก ของแบบสอบถามพฤติกรรมเอื ้อสังคม เนื่ องจาก
แบบสอบถามมีมากกว่า 1 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบทั้ง 3 ได้แก่ การช่วยเหลือ การ
แบ่งปัน และการปลอบโยน มี ค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.06 - 0.41 เมื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงจ าแนก ดว้ยการวิเคราะหแ์บบจ าลองการวดัที่แยกองคป์ระกอบกบัแบบจ าลองการวดั
ที่มี 1 องค์ประกอบ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทั้งสองแบบจ าลองภายหลังปรับให้ได้
แบบจ าลองที่ดีที่สุด โดยผลการทดสอบ พบว่า แบบจ าลองการวัดพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมที่มี 3 

องคป์ระกอบ มีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ (𝜒2 = 86.53, df = 23, p = 0.00, 𝜒2/df = 
3.76, SRMR = 0.05, RMSEA = 0.07, CFI = 0.96, GFI = 0.96, AGFI = 0.93) มีความกลมกลืน

มากกว่าแบบจ าลองการวัดที่มี  1 องค์ประกอบ (𝜒2 = 357.56, df = 27, p = 0.00, 𝜒2/df = 
13.24, SRMR = 0.06, RMSEA = 0.09, CFI = 0.85, GFI = 0.87, AGFI = 0.78) พิจารณาได้

จากค่า 𝜒2 = 271.03 ดังนั้น แบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมยังคงเป็น 3 องค์ประกอบ
เช่นเดิม และมีจ านวนขอ้ค าถามที่ปรบัใหม่ จ านวน 9 ขอ้ 

 
ตัวอย่างแบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  
ข้อ ข้อความ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ด้านการช่วยเหลือ       
0. ฉนัเขา้ไปช่วยเหลือเมื่อเห็นอาจารยถื์อของหนกั      
ด้านการแบ่งปัน      
00. ฉนับรจิาคเสือ้ผา้ที่ไม่ใชแ้ลว้ใหแ้ก่ผูย้ากไร ้      
ด้านการปลอบโยน      
000. ฉนัพดูใหก้ าลงัใจเพื่อนเวลาที่เพื่อนรูส้กึทอ้แท  ้      
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เกณฑก์ารให้คะแนน 
ในแต่ละขอ้ผูต้อบตอ้งเลือกตอบระดบัใดระดบัหนึ่งจากมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ ระดับนีเ้กณฑ์การให้
คะแนนขอ้ความทางบวกแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และการใหค้ะแนนขอ้ความทาง
ลบจะใหค้ะแนนกลบักนัเป็น 1, 2, 3, 4, และ 5 นักศึกษาที่ไดค้ะแนนแบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้
ต่อสงัคมสูง แสดงว่านักศึกษามีพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมมาก โดยแบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สังคม มีเกณฑ์การให้คะแนน โดยผู้ตอบเลือกได้เพียงขอ้ละ 1 ค าตอบ โดยใหค้ะแนนทางบวก
ตามล าดบัดงันี ้มากที่สดุ คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามล าดบัจนถึง นอ้ยที่สดุ คะแนนเท่ากบั 1 
คะแนน ผูว้ิจัยจะใชค้ะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมสูงกว่าหรือ
เท่ากบัคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมสูง ผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมต ่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมต ่ากว่า ส่วนขอ้ความทางลบใหค้ะแนนในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม 

3. แบบสอบถามการร่วมรู้สึก  
ผูว้ิจัยใชว้ิธีการวดัการร่วมรูส้ึก โดยน าแบบสอบถามดัชนีการตอบสนองระหว่าง

บุคคล หรือ Interpersonal reactivity index (IRI) ของ  Davis (1980) มาปรับปรุงโดยมีการ
ปรบัปรุงขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมกบันิยามปฏิบติัการและกลุ่มตวัอย่างที่ศึกษามาเป็นแนวคิดในการ
สร้างแบบสอบถาม โดยการร่วม รู้สึก (Empathy) หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลหนึ่ งต่อ
ประสบการณท์ี่สงัเกตไดข้องอีกคน ประกอบดว้ย 1) ดา้นการเขา้ใจมมุมองของผูอ่ื้น (Prespective 
Taking) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจในสิ่งที่ผูอ่ื้นคิดหรือรูส้ึกได ้2) ดา้นการจินตนาการ 
(Fantasy) หมายถึง ความสามารถในการน าตวัเองใหเ้ขา้ใจความรูส้ึก การกระท า ของตวัละครใน
หนังสือ ภาพยนต์ หรือการเล่นต่างๆ 3) ด้านการค านึงถึงความรู้สึก (Empathic concern) 
หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ่ื้นเมื่อเจอกบัเหตกุารณเ์ลวรา้ย และ 4) ดา้น
ความเครียดส่วนบุคคล (Personal distress) หมายถึง ความรูส้ึกวิตกกงัวล ความไม่สบายใจเมื่อ
อยู่ในสถานการณท์ี่มีความตึงเครียด ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
คือ นอ้ยที่สดุ นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสดุ จ านวน 10 ขอ้ 

การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามการร่วมรู้สึก  
แบบสอบถามการร่วมรูส้กึ มีขัน้ตอนการหาค่าคณุภาพ ดงันี ้การหาค่าความ

เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) โดยน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนื ้อหา (Index of Item-
Objective Congruence หรือ IOC) จากขอ้ค าถามทัง้หมด 21 ขอ้ พบว่า มีค่า IOC มากกว่า 0.50  
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จ านวน 14 ขอ้ และมีค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 จ านวน 7 ขอ้ ผูว้ิจัยจึงไดต้ัดขอ้ค าถามออก จ านวน 7 
ขอ้ จึงเหลือขอ้ค าถาม จ านวน 14 ขอ้ และน าขอ้ค าถามที่ใชไ้ดต้ามหลกัเกณฑ ์(ค่า  IOC มากกว่า 
0.50) มาท าการปรบัส านวนภาษาตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ จากนั้นน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 58 คน 
พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.65  และมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
อยู่ ระหว่าง 0.30-0.53 โดยระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยจะท าการสังเกตว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการตอบแบบสอบถาม ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม 
ตลอดจนระยะเวลาในการท าแบบสอบถามเพื่อน าขอ้มูลมาปรบัปรุง แกไ้ขใหเ้หมาะสม หลงัจาก
นัน้น ามาสรา้งเป็นแบบสอบถามฉบบัจรงิเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
511 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากับ  0.70 และมีค่าอ านาจจ าแนก
รายข้อ อยู่ระหว่าง 0.28-0.52 จากนั้นท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจ าลองการร่วมรูส้ึกยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ ผูว้ิจยัจึงไดพ้ิจารณาตดัขอ้ค าถามที่มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบนอ้ย รวมไปถึงขอ้ค าถามที่
มีความซ า้ซอ้นกบัขอ้ค าถามอ่ืนๆ ออกไป โดยท าการตดัขอ้ค าถามออกทีละขอ้ จนแบบจ าลองการ
รว่มรูส้ึกมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์โดยมีค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ 

ได้แก่  𝜒2 = 101.49, df = 29, p = 0.00, 𝜒2/df = 3.50, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.07, CFI = 
0.96, GFI = 0.96, AGFI = 0.93 เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตวัแปรแฝง พบว่า CR = .87 AVE 
= .41  แสดงว่าขอ้ค าถามหรือตวัแปรสงัเกตมีความสมัพันธ์เฉพาะกบัตัวแปรแฝงในดา้นที่ตัวแปร
สงัเกตนัน้จะวดั ส าหรบัค่าน า้หนกัองคป์ระกอบของตวับ่งชี ้พบว่า ค่าน า้หนักองคป์ระกอบของขอ้
ค าถามรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.54–0.76 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก ของแบบสอบถาม
การร่วมรูส้ึก เนื่องจากแบบสอบถามมีมากกว่า 1 องคป์ระกอบ พบว่า องคป์ระกอบทั้ง 4 ไดแ้ก่ 
การเขา้ใจมุมมองของผูอ่ื้น การจินตนาการ การค านึงถึงความรูส้ึก และความเครียดส่วนบุคคล มี
ค่าความสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง 0.08-0.41 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก ดว้ยการวิเคราะห์
แบบจ าลองการวัดที่แยกองคป์ระกอบกบัแบบจ าลองการวดัที่มี 1 องคป์ระกอบ เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการวิเคราะหท์ั้งสองแบบจ าลองภายหลังปรบัให้ได้แบบจ าลองที่ดีที่สุด โดยผลการทดสอบ 
พบว่า แบบจ าลองการวดัการร่วมรูส้ึกที่มี 4 องคป์ระกอบ มีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

(𝜒2 = 101.49, df = 29, p = 0.00, 𝜒2/df = 3.50, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.07, CFI = 0.96, 

GFI = 0.96, AGFI = 0.93) มีความกลมกลืนมากกว่าแบบจ าลองการวัดที่มี 1 องคป์ระกอบ (𝜒2 

= 253.97, df = 35, p = 0.00, 𝜒2/df = 7.26, SRMR = 0.07, RMSEA = 0.11, CFI = 0.89, GFI 
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= 0.91, AGFI = 0.86) พิจารณาไดจ้ากค่า 𝜒2 = 152.48 ดงันัน้ แบบสอบถามการรว่มรูส้กึ ยงัคง
เป็น 3 องคป์ระกอบเช่นเดิม และมีจ านวนขอ้ค าถามที่ปรบัใหม่ จ านวน 10 ขอ้  

 

ตัวอย่างแบบสอบถามการร่วมรู้สึก 
 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  
ข้อ ข้อความ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ด้านการเข้าใจมุมมองของผู้อื่น      

0. ฉนัพยายามเขา้ใจเพื่อนของฉนัใหดี้ขึน้โดยการ
ลองคิดว่าพวกเขามีมมุมองต่อสิ่งต่าง ๆ อย่างไร 

     

ด้านการจินตนาการ      
00. เมื่อฉนัดภูาพยนตท์ี่ฉนัสนใจ ฉนัจินตนาการว่า

ฉนัจะรูส้กึอย่างไรถา้เหตกุารณใ์นเรื่องเกิด
ขึน้กบัฉนั 

     

ด้านการค านึงถึงความรู้สึก      
000. เมื่อฉนัเห็นคนที่ถูกเอารดัเอาเปรียบ ฉนัรูส้กึ 

ไม่พอใจ 
     

ด้านความทุกขส์่วนบุคคล      
0000. ฉนัรูส้กึไม่สบายใจ เมื่ออยู่ในสถานการณ ์

ที่ตงึเครียด 
     

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

ในแต่ละขอ้ผูต้อบตอ้งเลือกตอบระดบัใดระดบัหนึ่งจากมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ ระดับนีเ้กณฑ์การให้
คะแนนขอ้ความทางบวกแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และการใหค้ะแนนขอ้ความทาง
ลบจะใหค้ะแนนกลบักนัเป็น 1, 2, 3, 4, และ 5 นกัศึกษาที่ไดค้ะแนนแบบสอบถามการรว่มรูส้ึกสงู 
แสดงว่านักศึกษามีการร่วมรูส้ึกมาก โดยแบบสอบถามการร่วมรูส้ึก มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดย
ผูต้อบเลือกได้เพียงข้อละ 1 ค าตอบ โดยให้คะแนนทางบวกตามล าดับดังนี ้มากที่สุด คะแนน
เท่ากบั 5 และลงมาตามล าดับจนถึง นอ้ยที่สุด คะแนนเท่ากบั 1 คะแนน ผูว้ิจัยจะใชค้ะแนนเฉลี่ย
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ของกลุม่รวมเป็นเกณฑแ์บ่ง โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมสงูกว่าหรือเท่ากบัคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มี
การร่วมรูส้ึกสูง ผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการร่วมรูส้ึกต ่ากว่า ส่วน
ขอ้ความทางลบใหค้ะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม 

4. แบบสอบถามแรงจูงใจภายใน  
ผูว้ิจัยใชว้ิธีการวัดแรงจูงใจภายใน โดยน าแบบสอบถามแรงจูงใจภายในของ 

อรพินทร ์ชชูม และคนอ่ืน ๆ (2542) มาปรบัปรุงโดยมีการปรบัปรุงขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมกบันิยาม
ปฏิบัติการและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถึง ความ
ตอ้งการของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ เกิดขึน้จากการเสาะแสวงหาของตนเอง โดยลกัษณะ
ที่ซ่อนเรน้อยู่ภายใน เช่น งานที่น่าสนใจ แปลกใหม่ และทา้ทายเป็นแรงผลักดันภายใน ไม่ต้อง
อาศัยรางวัลภายนอก หรือกฎเกณฑเ์ป็นขอ้บงัคับ แรงจูงใจภายในประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการสิ่งที่ทา้ทาย หมายถึง สิ่งที่ท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมตามความชอบ
หรือตอ้งการท างานที่แปลกใหม่ ไม่ซ  า้เดิม และงานนัน้มีความยากง่ายพอเหมาะกบัความสามารถ 
2) ความสนใจ-เพลิดเพลิน หมายถึง สิ่งที่ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความกระตือรือรน้ 
ตลอดจนมีความสุข พอใจและเพลิดเพลินในการท างานหรือกิจกรรมที่น่าสนใจ 3) ความเป็นตัว
ของตัวเอง หมายถึง สิ่งที่ท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมตามความชอบความมีอิสระในการคิดและ
การกระท า และชอบริเริ่มท าสิ่งต่างๆดว้ยตนเอง 4) ความตอ้งการมีความสามารถ หมายถึง สิ่งที่
ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความต้องการมีประสิทธิผลในการจัดการกับสภาพแวดล้อม 
ตอ้งการที่จะเรียนรู ้พฒันาทกัษะและความสามารถของตนเอง และ 5) ความมุ่งมั่น หมายถึง สิ่งที่
ท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมตามความมุ่งมั่นท างานใหบ้รรลุผลดว้ยความสามารถของตนเอง มี
ความยึดมั่นทุ่มเทให้กับงานโดยไม่หวังผลตอบแทนภายนอก ซึ่งความส าเร็จจากงานเป็นแรง
บนัดาลใจภายในมากกว่ารางวลัหรือเกียรติยศภายนอกประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั คือ นอ้ยที่สดุ นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสดุ จ านวน 10 ขอ้ 

การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามแรงจูงใจภายใน 
แบบสอบถามแรงจูงใจภายใน มีขัน้ตอนการหาค่าคุณภาพ ดังนี ้การหาค่า

ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) โดยน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 
เพื่อค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจดุประสงคห์รือเนือ้หา (Index of Item-
Objective Congruence หรือ IOC) จากขอ้ค าถามทัง้หมด 15 ขอ้ พบว่า มีค่า IOC มากกว่า 0.50  
จ านวน 15 ขอ้ และน าขอ้ค าถามที่ใชไ้ดต้ามหลกัเกณฑ ์(ค่า  IOC มากกว่า 0.50) มาท าการปรบั
ส านวนภาษาตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ จากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Tryout) กบั
กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 58 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น
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ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.54 และมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ระหว่าง 0.26-0.62 โดย
ระหว่างเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยจะท าการสังเกตว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจเก่ียวกับ
วิธีการตอบแบบสอบถาม ภาษาที่ใชใ้นแบบสอบถาม ตลอดจนระยะเวลาในการท าแบบสอบถาม
เพื่อน าขอ้มลูมาปรบัปรุง แกไ้ขใหเ้หมาะสม หลงัจากนัน้น ามาสรา้งเป็นแบบสอบถามฉบบัจรงิเพื่อ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 511 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.68 และมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ระหว่าง 0.23-0.54 จากนัน้
ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า 
แบบจ าลองแรงจูงใจภายในยังไม่สอดคล้องกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ ผูว้ิจัยจึงได้พิจารณาตัดข้อ
ค าถามที่มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบน้อย รวมไปถึงขอ้ค าถามที่มีความซ า้ซอ้นกับขอ้ค าถามอ่ืนๆ 
ออกไป โดยท าการตัดขอ้ค าถามออกทีละขอ้ จนแบบจ าลองแรงจูงใจภายในมีความกลมกลืนกับ

ขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ ไดแ้ก่   𝜒2 = 99.72, df = 

24, p = 0.00, 𝜒2/df = 4.16, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.08, CFI = 0.98, GFI = 0.96, AGFI = 
0.91 เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบว่า CR = .88  AVE = .44 แสดงว่าขอ้ค าถาม
หรือตวัแปรสงัเกตมีความสมัพนัธเ์ฉพาะกบัตวัแปรแฝงในดา้นที่ตวัแปรสงัเกตนัน้จะวดั ส าหรบัค่า
น า้หนักองคป์ระกอบของตัวบ่งชี ้พบว่า ค่าน า้หนักองคป์ระกอบของขอ้ค าถามรายขอ้อยู่ระหว่าง  
0.46-0.71 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก ของแบบสอบถามแรงจูงใจภายใน เนื่องจาก
แบบสอบถามมีมากกว่า 1 องคป์ระกอบ พบว่า องคป์ระกอบทั้ง 5 ไดแ้ก่ ความตอ้งการสิ่งที่ท้า
ทาย ความสนใจ-เพลิดเพลิน ความเป็นตวัของตัวเอง ความตอ้งการมีความสามารถ ความมุ่งมั่น 
มีค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.19-0.46 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก ด้วยการ
วิเคราะห์แบบจ าลองการวัดที่แยกองคป์ระกอบกับแบบจ าลองการวัดที่มี 1 องค์ประกอบ เพื่อ
เปรียบเทียบผลการวิเคราะหท์ัง้สองแบบจ าลองภายหลงัปรบัใหไ้ดแ้บบจ าลองที่ดีที่สดุ โดยผลการ
ทดสอบ พบว่า แบบจ าลองการวดัแรงจูงใจภายในที่มี 5 องคป์ระกอบ มีความกลมกลืนกบัขอ้มูล

เชิงประจักษ์ (𝜒2 = 99.72, df = 24, p = 0.00, 𝜒2/df = 4.16, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.08, 
CFI = 0.98, GFI = 0.96, AGFI = 0.91) มีความกลมกลืนมากกว่าแบบจ าลองการวัดที่มี  1 

องคป์ระกอบ (𝜒2 = 188.39, df = 35, p = 0.00, 𝜒2/df = 5.38, SRMR = 0.05, RMSEA = 0.07, 

CFI = 0.96, GFI = 0.93, AGFI = 0.89) พิจารณาไดจ้ากค่า 𝜒2 =  88.67 ดังนัน้ แบบสอบถาม
แรงจูงใจภายใน ยงัคงเป็น 5 องคป์ระกอบเช่นเดิม และมีจ านวนขอ้ค าถามที่ปรบัใหม่ จ านวน 10 
ขอ้ 
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ตัวอย่างแบบสอบถามแรงจูงใจภายใน 
 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ 
ข้อ ข้อความ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ด้านความต้องการส่ิงทีท้่าทาย      

0. ฉนัชอบท างานที่ยากพอสมควร 
ตามความสามารถของตนเอง  

     

ด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน       
00. ฉนัเพลิดเพลินที่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ      

ด้านความเป็นตัวของตัวเอง      
000. ฉนัมีความพอใจมาก หากไดเ้ป็นคนคิดริ่เริ่ม 

ท าสิ่งต่างๆ ดว้ยตวัเอง 
     

ด้านความต้องการมีความสามารถ       
0000. ฉนัชอบเรียนรูส้ิ่งต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มพนู

ทกัษะและประสบการณ ์
     

ด้านความมุ่งมั่น      
00000. ฉนัทุ่มเทท างานเพื่อใหง้านบรรลตุามเป้าหมาย      

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ในแต่ละขอ้ผูต้อบตอ้งเลือกตอบระดบัใดระดบัหนึ่งจากมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ ระดับนีเ้กณฑ์การให้
คะแนนขอ้ความทางบวกแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และการใหค้ะแนนขอ้ความทาง
ลบจะใหค้ะแนนกลบักนัเป็น 1, 2, 3, 4, และ 5 นกัศกึษาที่ไดค้ะแนนแบบสอบถามแรงจงูใจภายใน
สูง แสดงว่านักศึกษามีแรงจูงใจภายในมาก โดยแบบสอบถามแรงจูงใจภายใน มีเกณฑ์การให้
คะแนน โดยผูต้อบเลือกไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ โดยใหค้ะแนนทางบวกตามล าดบัดงันี ้มากที่สุด 
คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามล าดับจนถึง น้อยที่สุด คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผู้วิจัยจะใช้
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ย
แสดงว่าเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจภายในสูง ผู้ที่ได้คะแนนรวมต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่มี
แรงจงูใจภายในต ่ากว่า สว่นขอ้ความทางลบใหค้ะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม 
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5. แบบสอบถามความกรุณา 
ผูว้ิจัยใชว้ิธีการวัดความกรุณา โดยผูว้ิจัยสรา้งแบบสอบถามขึน้มาเอง โดยน า

แนวคิดของประทีป จินงี่ (2557, น. 150-151) มาเป็นแนวคิดในการสรา้งแบบสอบถาม โดยความ
กรุณา หมายถึง ความสงสาร ความปรารถนา ต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลอ่ืนใหห้ลุดพ้นจาก
ความทุกข ์ความเดือดรอ้น ความยากล าบาก ตามก าลงัความสามารถ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม
แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั คือ นอ้ยที่สดุ นอ้ย ปานกลาง มาก และมากที่สดุ จ านวน 10 
ขอ้  

การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามความกรุณา 
แบบสอบถามความกรุณา มีขัน้ตอนการหาค่าคณุภาพ ดงันี ้การหาค่าความ

เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) โดยน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนื ้อหา (Index of Item-
Objective Congruence หรือ IOC) จากขอ้ค าถามทัง้หมด 10 ขอ้ พบว่า มีค่า IOC มากกว่า 0.50  
จ านวน 10 ขอ้ และน าขอ้ค าถามที่ใชไ้ดต้ามหลกัเกณฑ ์(ค่า  IOC มากกว่า 0.50) มาท าการปรบั
ส านวนภาษาตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ จากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Tryout) กบั
กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 58 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.86 และมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ระหว่าง 0.26-0.74 โดย
ระหว่างเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยจะท าการสังเกตว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจเก่ียวกับ
วิธีการตอบแบบสอบถาม ภาษาที่ใชใ้นแบบสอบถาม ตลอดจนระยะเวลาในการท าแบบสอบถาม
เพื่อน าขอ้มลูมาปรบัปรุง แกไ้ขใหเ้หมาะสม หลงัจากนัน้น ามาสรา้งเป็นแบบสอบถามฉบบัจรงิเพื่อ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 511 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.76 และมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ระหว่าง 0.22-0.78 จากนัน้
ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า 
แบบจ าลองความกรุณา ยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ผูว้ิจยัจึงไดพ้ิจารณาตดัขอ้ค าถามที่
มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบนอ้ย รวมไปถึงขอ้ค าถามที่มีความซ า้ซอ้นกบัขอ้ค าถามอ่ืนๆ ออกไป โดย
ท าการตัดข้อค าถามออกทีละข้อ จนแบบจ าลองความกรุณา มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ ได้แก่   𝜒2 = 89.49, df = 24, p = 

0.00, 𝜒2/df = 3.73, SRMR = 0.06, RMSEA = 0.07, CFI = 0.99, GFI = 0.96, AGFI = 0.93 
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตวัแปรแฝง พบว่า CR = .94 AVE = .64  แสดงว่าขอ้ค าถามหรือตวั
แปรสงัเกตมีความสมัพนัธเ์ฉพาะกบัตวัแปรแฝงในดา้นที่ตวัแปรสงัเกตนัน้จะวดั ส าหรบัค่าน า้หนกั
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องคป์ระกอบของตัวบ่งชี ้พบว่า ค่าน า้หนักองคป์ระกอบของขอ้ค าถามรายขอ้อยู่ระหว่าง  0.64-
0.86 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก ของแบบสอบถามความกรุณา ผูว้ิจัยไม่ไดท้ าการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก ของแบบสอบถามความกรุณา เนื่องจากแบบสอบถามมี 1 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความกรุณา 
 

ตัวอย่างแบบสอบถามความกรุณา 
 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  
ข้อ ข้อความ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
0. ฉนัปรารถนาใหผู้ท้ี่ยากไรม้ีชีวิตที่ดีขึน้      

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

ในแต่ละขอ้ผูต้อบตอ้งเลือกตอบระดบัใดระดบัหนึ่งจากมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ ระดับนีเ้กณฑ์การให้
คะแนนขอ้ความทางบวกแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และการใหค้ะแนนขอ้ความทาง
ลบจะใหค้ะแนนกลบักนัเป็น 1, 2, 3, 4, และ 5 นกัศึกษาที่ไดค้ะแนนแบบสอบถามความกรุณาสูง 
แสดงว่านักศึกษามีความกรุณามาก โดยแบบสอบถามความกรุณา มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดย
ผูต้อบเลือกได้เพียงข้อละ 1 ค าตอบ โดยให้คะแนนทางบวกตามล าดับดังนี ้มากที่สุด คะแนน
เท่ากบั 5 และลงมาตามล าดับจนถึง นอ้ยที่สุด คะแนนเท่ากบั 1 คะแนน ผูว้ิจัยจะใชค้ะแนนเฉลี่ย
ของกลุม่รวมเป็นเกณฑแ์บ่ง โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมสงูกว่าหรือเท่ากบัคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มี
ความกรุณาสูง ผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีความกรุณาต ่ากว่า ส่วน
ขอ้ความทางลบใหค้ะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม 

6. แบบสอบถามสัมมาทฏิฐิ 
ผู้วิจัยใชว้ิธีการวัดสัมมาทิฏฐิ โดยผู้วิจัยสรา้งแบบสอบถามขึน้มาเอง โดยน า

แนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์  (ป. อ. ปยุตฺโต) (2556, น. 4)  มาเป็นแนวคิดในการสร้าง
แบบสอบถาม โดยสมัมาทิฏฐิ หมายถึง ความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง ความคิดเห็น 
ความเชื่อถือหรือยอมรบัรูก้ารกระท าและผลการกระท าของตน แนวความคิดที่ มองเห็นความ
เป็นไปของสิ่งทัง้หลายตามธรรมดาแห่งเหตปัุจจยั ความรูค้วามเขา้ใจสิ่งทัง้หลายตามสภาวะของ
มัน หรือตามที่มันเป็น ไม่เอนเอียง ไปตามความชอบความชังของตน หรือตามที่อยากใหม้ันเป็น
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อยากไม่ใหม้ันเป็น ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด 
นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสดุ จ านวน 10 ขอ้  

การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามสัมมาทฏิฐิ 
แบบสอบถามสมัมาทิฏฐิ มีขัน้ตอนการหาค่าคุณภาพ ดังนี ้การหาค่าความ

เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) โดยน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนื ้อหา (Index of Item-
Objective Congruence หรือ IOC) จากขอ้ค าถามทัง้หมด 10 ขอ้ พบว่า มีค่า IOC มากกว่า 0.50  
จ านวน 9 ขอ้ และมีค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 จ านวน 1 ขอ้ ส าหรบัขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 
จ านวน 1 ขอ้ ผู้วิจัยไม่ได้ตัดออก หากแต่ผูว้ิจัยท าการปรบัปรุงเนือ้หาของขอ้ค าถามให้มีความ
สอดคลอ้งกับนิยามเชิงปฏิบติัการมากยิ่งขึน้ และน าขอ้ค าถามที่ใชไ้ดต้ามหลกัเกณฑ ์(ค่า  IOC 
มากกว่า 0.50) มาท าการปรับส านวนภาษาตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน า
แบบสอบถามไปทดลองใช ้(Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 58 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากับ 0.76 และมีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.32-0.63 โดยระหว่างเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยจะท าการสังเกตว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจเก่ียวกับวิธีการตอบแบบสอบถาม ภาษาที่ใชใ้นแบบสอบถาม 
ตลอดจนระยะเวลาในการท าแบบสอบถามเพื่อน าขอ้มูลมาปรบัปรุง แกไ้ขใหเ้หมาะสม หลงัจาก
นัน้น ามาสรา้งเป็นแบบสอบถามฉบบัจรงิเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
511 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากับ 0.87 และมีค่าอ านาจจ าแนก
รายข้อ อยู่ระหว่าง 0.29-0.71 จากนั้นท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจ าลองสัมมาทิฏฐิ ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ ผูว้ิจยัจึงไดพ้ิจารณาตดัขอ้ค าถามที่มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบนอ้ย รวมไปถึงขอ้ค าถามที่
มีความซ า้ซอ้นกับขอ้ค าถามอ่ืนๆ ออกไป โดยท าการตัดขอ้ค าถามออกทีละขอ้ จนแบบจ าลอง
สัมมาทิฏฐิ มีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของ

รูปแบบ ไดแ้ก่  𝜒2 = 41.88, df = 14, p = 0.00, 𝜒2/df = 2.99, SRMR = 0.03, RMSEA = 0.06, 
CFI = 0.99, GFI = 0.98, AGFI = 0.95 เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบว่า CR = 
.89 AVE = .51  แสดงว่าขอ้ค าถามหรือตวัแปรสงัเกตมีความสมัพนัธเ์ฉพาะกบัตวัแปรแฝงในดา้น
ที่ตัวแปรสังเกตนั้นจะวัด ส าหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่า ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบของขอ้ค าถามรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.56-0.83 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก 
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ของแบบสอบถามสัมมาทิฏฐิ ผู้วิจัยไม่ได้ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก ขอ ง
แบบสอบถามสมัมาทิฏฐิ เนื่องจากแบบสอบถามมี 1 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สมัมาทิฏฐิ 

 

ตัวอย่างแบบสอบถามสัมมาทฏิฐิ 
 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  
ข้อ ข้อความ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
0. ฉนัเชื่อว่าคนที่จะมีความสขุในการท างานนัน้  

คือคนที่ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ  
     

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

ในแต่ละขอ้ผูต้อบตอ้งเลือกตอบระดบัใดระดบัหนึ่งจากมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ ระดับนีเ้กณฑ์การให้
คะแนนขอ้ความทางบวกแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และการใหค้ะแนนขอ้ความทาง
ลบจะใหค้ะแนนกลบักันเป็น 1, 2, 3, 4, และ 5 นักศึกษาที่ไดค้ะแนนแบบสอบถามสมัมาทิฏฐิสูง 
แสดงว่านักศึกษามีสัมมาทิฏฐิมาก โดยแบบสอบถามสัมมาทิฏฐิ มีเกณฑ์การให้คะแนน โดย
ผูต้อบเลือกได้เพียงข้อละ 1 ค าตอบ โดยให้คะแนนทางบวกตามล าดับดังนี ้มากที่สุด คะแนน
เท่ากบั 5 และลงมาตามล าดับจนถึง นอ้ยที่สุด คะแนนเท่ากบั 1 คะแนน ผูว้ิจัยจะใชค้ะแนนเฉลี่ย
ของกลุม่รวมเป็นเกณฑแ์บ่ง โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมสงูกว่าหรือเท่ากบัคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มี
สัมมาทิฏฐิสูง ผู้ที่ได้คะแนนรวมต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิต ่ากว่า ส่วน
ขอ้ความทางลบใหค้ะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม 

7. แบบสอบถามการอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน 
ผูว้ิจัยใชว้ิธีการวัดการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน โดยน าแบบสอบถามการ

อบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนของงามตา วนินทานนท ์(2552) มาปรบัปรุงโดยมีการปรบัปรุงขอ้
ค าถามใหเ้หมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง โดยการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน หมายถึง การที่ผูใ้หญ่
ปฏิบติัต่อเด็กดว้ยการแสดงความรกัและปรารถนาดีต่อเด็ก เอาใจใส่และใหค้วามส าคญัแก่เด็ก ให้
ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษาที่ดีมากกว่าการใชว้ิธีบีบบังคับเด็ก ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา และมีความ
ใกลช้ิดสนิทสนม โดยไดก้ระท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั ประกอบดว้ย 4 ประการ ดังต่อไปนี ้1) การ
แสดงใหเ้ด็กทราบว่าผูใ้หญ่รกัและหวงัดีต่อเด็ก แสดงใหเ้ด็กทราบว่าผูใ้หญ่ตัง้ใจที่จะอบรมเด็กให้
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เป็นคนดี 2) การท าตัวใหใ้กลช้ิดสนิทสนิมกับเด็ก ใชเ้วลาอยู่กับเด็ก เช่น ชมรายการโทรทัศนท์ี่มี
ประโยชนด์ว้ยกนั ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกนั 3) การเอาใจใสเ่ด็ก เขา้ใจจิตใจเด็ก เช่น สอบถามทุกข์
สุข ถามถึงเหตุการณ์ประจ าวันที่เกิดขึน้กับเด็ก รูเ้ก่ียวกับเพื่อนของเด็ก กิจกรรมของเด็ก และ 4) 
การเป็นที่ปรกึษาที่ดีของเด็ก ไม่เผด็จการ เช่น ใหค้ าแนะน าปรกึษา ปลอบใจ ใหก้ าลงัใจเวลาเด็กมี
ปัญหา มีทุกข์ร ้อน เปิดโอกาสให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างมีเหตุผล ไม่บังคับฝืนใจ 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ นอ้ยที่สุด นอ้ย ปานกลาง มาก 
และมากท่ีสดุ จ านวน 10 ขอ้ 

การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามการอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน  
แบบสอบถามการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มีขัน้ตอนการหาค่าคณุภาพ 

ดังนี ้การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) โดยน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการพิจารณา
ของผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจดุประสงคห์รือเนือ้หา 
(Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) จากข้อค าถามทั้งหมด 14 ข้อ พบว่า มีค่า 
IOC มากกว่า 0.50  จ านวน 13 ขอ้ และมีค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 จ านวน 1ขอ้ ส าหรบัขอ้ค าถามที่มี
ค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 จ านวน 1 ขอ้ ผูว้ิจยัไม่ไดต้ดัออก หากแต่ผูว้ิจยัท าการปรบัปรุงเนือ้หาของขอ้
ค าถามให้มีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการมากยิ่งขึน้ และน าข้อค าถามที่ใช้ได้ตาม
หลักเกณฑ์ (ค่า  IOC มากกว่า 0.50) มาท าการปรับส านวนภาษาตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 58 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
เท่ากบั 0.82 และมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ระหว่าง 0.29-0.61  โดยระหว่างเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ผูว้ิจัยจะท าการสังเกตว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการตอบแบบสอบถาม 
ภาษาที่ใชใ้นแบบสอบถาม ตลอดจนระยะเวลาในการท าแบบสอบถามเพื่อน าขอ้มูลมาปรบัปรุง 
แก้ไขใหเ้หมาะสม หลงัจากนั้นน ามาสรา้งเป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 511 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 
0.74 และมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.27-0.68 จากนั้นท าการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง โดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า แบบจ าลองการอบรมเลีย้ง
ดแูบบรกัสนับสนุนยงัไม่สอดคลอ้งกับขอ้มลูเชิงประจกัษ์ ผูว้ิจยัจึงไดพ้ิจารณาตดัขอ้ค าถามที่มีค่า
น า้หนักองคป์ระกอบนอ้ย รวมไปถึงขอ้ค าถามที่มีความซ า้ซอ้นกบัขอ้ค าถามอ่ืนๆ ออกไป โดยท า
การตัดขอ้ค าถามออกทีละขอ้ จนแบบจ าลองการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมีความกลมกลืน

กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ โดยมีค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ ไดแ้ก่   𝜒2 = 101.49, df 
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= 26, p = 0.00, 𝜒2/df = 3.90, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.08, CFI = 0.98, GFI = 0.96, AGFI 
= 0.92 เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตวัแปรแฝง พบว่า CR = .91 AVE = .50 แสดงว่าขอ้ค าถาม
หรือตวัแปรสงัเกตมีความสมัพนัธเ์ฉพาะกบัตวัแปรแฝงในดา้นที่ตวัแปรสงัเกตนัน้จะวดั ส าหรบัค่า
น า้หนักองคป์ระกอบของตัวบ่งชี ้พบว่า ค่าน า้หนักองคป์ระกอบของขอ้ค าถามรายขอ้อยู่ระหว่าง  
0.46-0.83 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก ของแบบสอบถามการอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนับสนุน เนื่องจากแบบสอบถามมีมากกว่า 1 องคป์ระกอบ พบว่า องคป์ระกอบทัง้ 4 ไดแ้ก่ การ
แสดงใหเ้ด็กทราบว่าผูใ้หญ่รกัและหวงัดีต่อเด็ก การท าตวัใหใ้กลช้ิดสนิทสนิมกบัเด็ก การเอาใจใส่
เด็ก และการเป็นที่ปรึกษาที่ดีของเด็ก มีค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.16-0.59 เมื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก ดว้ยการวิเคราะหแ์บบจ าลองการวดัที่แยกองคป์ระกอบกบัแบบจ าลอง
การวดัที่มี 1 องคป์ระกอบ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะหท์ัง้สองแบบจ าลองภายหลงัปรบัใหไ้ด้
แบบจ าลองที่ ดีที่สุด โดยผลการทดสอบ พบว่า แบบจ าลองการวัดการอบรมเลีย้งดูแบบรัก

สนบัสนุนที่มี 4 องคป์ระกอบ มีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ (𝜒2 = 101.49, df = 26, p = 

0.00, 𝜒2/df = 3.90, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.08, CFI = 0.98, GFI = 0.96, AGFI = 0.92) มี

ความกลมกลืนมากกว่าแบบจ าลองการวดัที่มี 1 องคป์ระกอบ (𝜒2 = 404.63, df = 35, p = 0.00, 

𝜒2/df = 11.56, SRMR = 0.06, RMSEA = 0.14, CFI = 0.93, GFI = 0.86, AGFI = 0.78) 

พิจารณาไดจ้ากค่า 𝜒2 = 303.14 ดงันัน้ แบบสอบถามการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน ยงัคง
เป็น 4 องคป์ระกอบเช่นเดิม และมีจ านวนขอ้ค าถามที่ปรบัใหม่ จ านวน 10 ขอ้ 

 

ตัวอย่างแบบสอบถามการอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน 
 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  
ข้อ ข้อความ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ด้านการแสดงให้เด็กทราบว่าผู้ใหญ่รักและหวังดี
ต่อเด็ก 

     

0. พ่อและแม่แนะน าใหฉ้นัแบ่งปันสิ่งของ 
แก่ผูท้ี่ยากไร ้
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ข้อ ข้อความ มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านการท าตัวให้ใกล้ชิดสนิทสนิมกับเด็ก  
ใช้เวลาอยู่กับเด็ก 

     

00. พ่อและแม่ชอบชวนฉนัรบัประทานอาหาร
พรอ้มกนั 

     

ด้านการเอาใจใส่เด็ก เข้าใจจิตใจเด็ก      
000. พ่อและแม่ชอบถามสารทุกขส์ขุดิบของฉนั      
ด้านการเป็นทีป่รึกษาทีด่ีของเด็ก ไม่เผด็จการ      
0000. พ่อและแม่คอยเป็นที่ปรกึษาและใหค้ าแนะน า

ในการเรียนของฉนั 
     

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

ในแต่ละขอ้ผูต้อบตอ้งเลือกตอบระดบัใดระดบัหนึ่งจากมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ ระดับนีเ้กณฑ์การให้
คะแนนขอ้ความทางบวกแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และการใหค้ะแนนขอ้ความทาง
ลบจะใหค้ะแนนกลบักนัเป็น 1, 2, 3, 4, และ 5 นกัศึกษาที่ไดค้ะแนนแบบสอบถามการอบรมเลีย้ง
ดแูบบรกัสนบัสนนุสงู แสดงว่านกัศึกษามีการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก โดยแบบสอบถาม
การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยผูต้อบเลือกไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ 
โดยใหค้ะแนนทางบวกตามล าดบัดงันี ้มากที่สดุ คะแนนเท่ากบั 5 และลงมาตามล าดบัจนถึง นอ้ย
ที่สุด คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผูว้ิจัยจะใชค้ะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ี่ได้
คะแนนรวมสงูกว่าหรือเท่ากบัคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนสูง 
ผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนต ่ากว่า 
สว่นขอ้ความทางลบใหค้ะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม 

8. แบบสอบถามการสนับสนุนจากสถานศึกษา 
ผูว้ิจัยใชว้ิธีการวัดการสนับสนุนจากสถานศึกษา โดยผูว้ิจัยสรา้งแบบสอบถาม

ขึน้มาเอง โดยน าแนวคิดของ Rimm และ Masters (1979 อา้งถึงใน ลดัดาวลัย ์เกษมเนตร, 2539, 
น. 21-22) โดยการสนบัสนนุจากสถานศึกษามาจากการแสดงออกของอาจารยแ์ละเพื่อนนกัศึกษา
ดว้ยการใหส้ิ่งที่พึงพอใจแก่นักศึกษาภายหลงัจากที่นักศึกษาแสดงพฤติกรรม ซึ่งสิ่งที่พึงพอใจที่
เสนอไว้ว่าเป็นตัวเสริมแรง แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1. ตัวเสริมแรงที่เป็นสิ่งของ ประกอบด้วย 
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อาหาร ขนม ฯลฯ 2. ตวัเสริมแรงทางสงัคม แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ค าพดู ไดแ้ก่ ค าชมเชย ยก
ย่อง ฯลฯ และการแสดงท่าทาง ไดแ้ก่ การยิม้ การพยักหนา้รบั ฯลฯ 3. ตวัเสริมแรงที่เป็นเบีย้อรรถ
กร เบีย้อรรถกรจะเป็นตัวเสริมแรงที่มีคุณค่าก็ต่อเมื่อสามารถน าไปแลกเป็นตัวเสริมแรงอ่ืนๆได ้
เช่น ดาว คปูอง ฯลฯ 4. ตวัเสรมิแรงที่เป็นกิจกรรม เป็นตวัเสรมิแรงที่น าเอากิจกรรมที่นกัศกึษาชอบ
มาใชเ้ป็นตวัเสรมิแรง เช่น การฟังเพลง การเล่นกีฬา ฯลฯ มาเป็นแนวคิดในการสรา้งแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ นอ้ยที่สุด นอ้ย ปานกลาง มาก 
และมากท่ีสดุ จ านวน 5 ขอ้  

การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามการสนับสนุนจากสถานศึกษา 
แบบสอบถามการสนับสนุนจากสถานศึกษา มีขั้นตอนการหาค่าคุณภาพ 

ดังนี ้การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) โดยน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการพิจารณา
ของผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจดุประสงคห์รือเนือ้หา 
(Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) จากข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ พบว่า มีค่า 
IOC มากกว่า 0.50  จ านวน 10 ขอ้ และน าขอ้ค าถามที่ใชไ้ดต้ามหลักเกณฑ์ (ค่า IOC มากกว่า 
0.50) มาท าการปรบัส านวนภาษาตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ จากนั้นน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 58 คน 
พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั 0.62 และมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่
ระหว่าง 0.15-0.78 ส าหรบัขอ้ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนก ต ่ากว่า 0.20 ผูว้ิจัยไดป้รบัเนือ้หาของ
ขอ้ค าถามใหม้ีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ โดยระหว่างเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยจะท าการสังเกตว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจเก่ียวกับวิธีการตอบแบบสอบถาม ภาษาที่ใชใ้นแบบสอบถาม 
ตลอดจนระยะเวลาในการท าแบบสอบถามเพื่อน าขอ้มูลมาปรบัปรุง แกไ้ขใหเ้หมาะสม หลงัจาก
นัน้น ามาสรา้งเป็นแบบสอบถามฉบบัจรงิเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
511 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากับ 0.71 และมีค่าอ านาจจ าแนก
รายข้อ อยู่ระหว่าง 0.20-0.66 จากนั้นท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง โดยการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า แบบจ าลองการสนบัสนุนจากสถานศึกษายงัไม่สอดคลอ้ง
กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ ผูว้ิจยัจึงไดพ้ิจารณาตดัขอ้ค าถามที่มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบนอ้ย รวมไปถึง
ขอ้ค าถามที่มีความซ า้ซอ้นกับขอ้ค าถามอ่ืนๆ ออกไป โดยท าการตัดขอ้ค าถามออกทีละขอ้ จน
แบบจ าลองการสนับสนุนจากสถานศึกษามีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนี

ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ ได้แก่   𝜒2 = 3, df = 2, p = 0.22, 𝜒2/df = 1.5, SRMR = 
0.01, RMSEA = 0.03, CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.98 เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัว
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แปรแฝง พบว่า CR = .78    AVE = .43  แสดงว่าข้อค าถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์
เฉพาะกับตัวแปรแฝงในดา้นที่ตวัแปรสงัเกตนัน้จะวัด ส าหรบัค่าน า้หนกัองคป์ระกอบของตัวบ่งชี ้
พบว่า ค่าน า้หนักองคป์ระกอบของขอ้ค าถามรายขอ้อยู่ระหว่าง  0.47-0.85 เมื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงจ าแนก ของแบบสอบถามการสนับสนุนจากสถานศึกษา เนื่องจากแบบสอบถามมี
มากกว่า 1 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบทั้ง  2 ได้แก่ การสนับสนุนจากอาจารย์ และการ
สนับสนุนจากเพื่อนนักศึกษา มีค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.22-0.46 เมื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงจ าแนก ดว้ยการวิเคราะหแ์บบจ าลองการวดัที่แยกองคป์ระกอบกบัแบบจ าลองการวดั
ที่มี 1 องค์ประกอบ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทั้งสองแบบจ าลองภายหลังปรับให้ได้
แบบจ าลองที่ดีที่สดุ โดยผลการทดสอบ พบว่า แบบจ าลองการวดัการสนบัสนุนจากสถานศึกษาที่

มี 2 องค์ประกอบ มีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ (𝜒2 = 3, df = 2, p = 0.22, 𝜒2/df = 
1.5, SRMR = 0.01, RMSEA = 0.03, CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.98) มีความกลมกลืน

มากกว่าแบบจ าลองการวัดที่มี 1 องคป์ระกอบ (𝜒2 = 62.82, df = 5, p = 0.00, 𝜒2/df = 12.56, 
SRMR = 0.06, RMSEA = 0.15, CFI = 0.92, GFI = 0.95, AGFI = 0.86) พิจารณาได้จากค่า  

𝜒2 = 59.82 ดังนั้น แบบสอบถามการสนับสนุนจากสถานศึกษา ยังคงเป็น 2 องค์ประกอบ
เช่นเดิม และมีจ านวนขอ้ค าถามที่ปรบัใหม่ จ านวน 5 ขอ้ 

 
ตัวอย่างแบบสอบถามการสนับสนุนจากสถานศึกษา 
 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  
ข้อ ข้อความ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ด้านการแสดงออกของอาจารย ์      
0. หลงัจากท่ีฉนัเขา้ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์

อาจารยซ์ือ้ขนมมาใหเ้ป็นรางวลัตอบแทน 
     

ด้านการแสดงออกของเพ่ือน      
00. เมื่อฉนัพดูใหก้ าลงัใจเพื่อนที่ก าลงัเดือดรอ้น 

เพื่อนจะพดูยกย่องฉนั 
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เกณฑก์ารให้คะแนน 
ในแต่ละขอ้ผูต้อบตอ้งเลือกตอบระดบัใดระดบัหนึ่งจากมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ ระดับนีเ้กณฑ์การให้
คะแนนขอ้ความทางบวกแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และการใหค้ะแนนขอ้ความทาง
ลบจะใหค้ะแนนกลบักันเป็น 1, 2, 3, 4, และ 5 นักศึกษาที่ไดค้ะแนนแบบสอบถามการสนับสนุน
จากสถานศึกษาสงู แสดงว่านกัศึกษามีการสนบัสนุนจากสถานศึกษามาก โดยแบบสอบถามการ
สนบัสนุนจากสถานศึกษา มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยผูต้อบเลือกไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ โดยให้
คะแนนทางบวกตามล าดับดงันี ้มากที่สุด คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามล าดับจนถึง นอ้ยที่สุด 
คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผูว้ิจัยจะใชค้ะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็นเกณฑแ์บ่ง โดยผูท้ี่ไดค้ะแนน
รวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่มีการสนับสนุนจากสถานศึกษาสูง ผู้ที่ได้
คะแนนรวมต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่มีการสนับสนุนจากสถานศึกษาต ่ากว่า ส่วน
ขอ้ความทางลบใหค้ะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม 

9. แบบสอบถามการได้รับตัวแบบ  
ผูว้ิจัยใชว้ิธีการวัดการไดร้บัตัวแบบ โดยน าแบบสอบถามการไดร้บัตัวแบบของ   

วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคนอ่ืน ๆ (2547) มาปรบัปรุงโดยมีการปรบัปรุงขอ้ค าถามใหเ้หมาะสม
กบักลุ่มตวัอย่าง โดยการไดร้บัตวัแบบ หมายถึง การที่บุคคลสงัเกตและถือเอาลกัษณะพฤติกรรม
มาเป็นแบบอย่างในการปฎิบัติตน โดยตัวแบบแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1. การไดร้บัตัว
แบบมีชีวิต หมายถึง ตวัแบบที่ปรากฏกับบุคคลโดยตรง 2. การไดร้บัตัวแบบสญัลกัษณ ์หมายถึง 
ตัวแบบที่เสนอกับบุคคลโดยผ่านทางค าพูด การเขียนหรือรูปภาพ เช่น โทรทัศน์ ฟิลม์ เป็นต้น 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ นอ้ยที่สุด นอ้ย ปานกลาง มาก 
และมากท่ีสดุ จ านวน 7 ขอ้  

การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามการได้รับตัวแบบ 
แบบสอบถามการไดร้บัตวัแบบ มีขัน้ตอนการหาค่าคณุภาพ ดงันี ้การหาค่า

ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) โดยน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 
เพื่อค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจดุประสงคห์รือเนือ้หา (Index of Item-
Objective Congruence หรือ IOC) จากขอ้ค าถามทัง้หมด 10 ขอ้ พบว่า มีค่า IOC มากกว่า 0.50  
จ านวน 10 ขอ้ และน าขอ้ค าถามที่ใชไ้ดต้ามหลกัเกณฑ ์(ค่า  IOC มากกว่า 0.50) มาท าการปรบั
ส านวนภาษาตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ จากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Tryout) กบั
กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 58 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.67 และมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ระหว่าง 0.34-0.72 โดย
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ระหว่างเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยจะท าการสังเกตว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจเก่ียวกับ
วิธีการตอบแบบสอบถาม ภาษาที่ใชใ้นแบบสอบถาม ตลอดจนระยะเวลาในการท าแบบสอบถาม
เพื่อน าขอ้มลูมาปรบัปรุง แกไ้ขใหเ้หมาะสม หลงัจากนัน้น ามาสรา้งเป็นแบบสอบถามฉบบัจรงิเพื่อ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 511 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.72 และมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ระหว่าง 0.25-0.68  จากนัน้
ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า 
แบบจ าลองการไดร้บัตัวแบบยังไม่สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ ผูว้ิจัยจึงไดพ้ิจารณาตัดขอ้
ค าถามที่มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบน้อย รวมไปถึงขอ้ค าถามที่มีความซ า้ซอ้นกับขอ้ค าถามอ่ืนๆ 
ออกไป โดยท าการตดัขอ้ค าถามออกทีละขอ้ จนแบบจ าลองการไดร้บัตวัแบบมีความกลมกลืนกับ

ขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ ไดแ้ก่   𝜒2 = 46.95, df = 

11, p = 0.00, 𝜒2/df = 4.54, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.08, CFI = 0.98, GFI = 0.97, AGFI = 
0.93 เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตวัแปรแฝง พบว่า CR = .82    AVE = .40  แสดงว่าขอ้ค าถาม
หรือตวัแปรสงัเกตมีความสมัพนัธเ์ฉพาะกบัตวัแปรแฝงในดา้นที่ตวัแปรสงัเกตนัน้จะวดั ส าหรบัค่า
น า้หนักองคป์ระกอบของตัวบ่งชี ้พบว่า ค่าน า้หนักองคป์ระกอบของขอ้ค าถามรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.49-0.80 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก ของแบบสอบถามการไดร้บัตวัแบบ เนื่องจาก
แบบสอบถามมีมากกว่า 1 องคป์ระกอบ พบว่า องคป์ระกอบทั้ง 2 ไดแ้ก่ ตัวแบบมีชีวิต และตัว
แบบสญัลกัษณ ์มีค่าความสมัพันธอ์ยู่ระหว่าง 0.17-0.42 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก 
ดว้ยการวิเคราะหแ์บบจ าลองการวดัที่แยกองคป์ระกอบกบัแบบจ าลองการวดัที่มี 1 องคป์ระกอบ 
เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะหท์ัง้สองแบบจ าลองภายหลงัปรบัใหไ้ดแ้บบจ าลองที่ดีที่สดุ โดยผล
การทดสอบ พบว่า แบบจ าลองการไดร้บัตวัแบบที่มี 2 องคป์ระกอบ มีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิง

ประจักษ์ (𝜒2 = 46.95, df = 11, p = 0.00, 𝜒2/df = 4.54, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.08, CFI 
= 0.98, GFI = 0.97, AGFI = 0.93) มี ความกลมกลืนมากกว่ าแบบจ าลองการวัดที่ มี  1 

องค์ประกอบ (𝜒2 = 79.45, df = 14, p = 0.00, 𝜒2/df = 5.68, SRMR = 0.05, RMSEA = 0.10, 

CFI = 0.96, GFI = 0.96, AGFI = 0.91) พิจารณาได้จากค่า 𝜒2 =  32.5 ดังนั้น แบบสอบถาม
การไดร้บัตัวแบบยังคงเป็น 2 องคป์ระกอบเช่นเดิม และมีจ านวนขอ้ค าถามที่ปรบัใหม่ จ านวน 7 
ขอ้ 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการได้รับตัวแบบ 
 

ค าส่ัง กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  
ข้อ ข้อความ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ด้านการได้รับตัวแบบมีชีวิต      
0. ฉนัเห็นเพื่อนสนิทของฉนัมีน า้ใจกบัผูอ่ื้น       
ด้านการได้รับตัวแบบสัญลักษณ ์      
00. ฉนัดภูาพยนตรอ์าสาสมคัรช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

น า้ท่วม 
     

 
เกณฑก์ารให้คะแนน  

ในแต่ละขอ้ผูต้อบตอ้งเลือกตอบระดบัใดระดบัหนึ่งจากมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ ระดับนีเ้กณฑ์การให้
คะแนนขอ้ความทางบวกแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และการใหค้ะแนนขอ้ความทาง
ลบจะใหค้ะแนนกลับกันเป็น 1, 2, 3, 4, และ 5 นักศึกษาที่ไดค้ะแนนแบบสอบถามการไดร้บัตัว
แบบสงู แสดงว่านกัศึกษามีการไดร้บัตวัแบบมาก โดยแบบสอบถามการไดร้บัตวัแบบ มีเกณฑก์าร
ใหค้ะแนน โดยผูต้อบเลือกไดเ้พียงขอ้ละ 1 ค าตอบ โดยใหค้ะแนนทางบวกตามล าดับดังนี ้มาก
ที่สดุ คะแนนเท่ากบั 5 และลงมาตามล าดบัจนถึง นอ้ยที่สดุ คะแนนเท่ากบั 1 คะแนน ผูว้ิจยัจะใช้
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ย
แสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการไดร้บัตัวแบบสงู ผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผูท้ี่มีการ
ไดร้บัตวัแบบต ่ากว่า สว่นขอ้ความทางลบใหค้ะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม 

การวิจัยระยะที ่2  
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยระยะที่ 2 ไดแ้ก่ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

เอือ้ต่อสงัคม และโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม    
1. แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม โดยเป็นแบบสอบถามชุด

เดยีวกบัแบบสอบถามในการวิจยัระยะที่ 1   
2. โปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม   มีลกัษณะเป็นโปรแกรมที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

โดยการน าผลการวิจยัจากระยะที่ 1 เพื่อศกึษาปัจจยัที่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม น ามาสรา้ง
เป็นโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม โดยปัจจัยภายใน ไดแ้ก่ การร่วมรูส้ึก มาสรา้งเป็น
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โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม จดัเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสตูร จ านวน 5 ครัง้ ครัง้ละ 150 
นาที โดย 

ครัง้ที่ 1 ปฐมนิเทศ 
ครัง้ที่ 2-4 การพฒันาการรว่มรูส้กึ 
ครัง้ที่ 5 ปัจฉิมนิเทศ 

ซึ่งมีรายละเอียดของขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ดงัต่อไปนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและ

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม    
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยด าเนินการสรา้งโปรแกรมโดยน าแนวคิด ทฤษฎี มาเป็น

แนวคิดในการสรา้งโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม   จากนัน้น าโปรแกรมพฒันาพฤติกรรม
เอือ้ต่อสงัคม  ที่สรา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา และอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม เพื่อขอค าแนะน า 
แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขเบือ้งตน้ เพื่อพฒันาเป็นโปรแกรมฉบบัรา่ง  

ขั้นตอนที่ 3 ผูว้ิจัยน าโปรแกรมฉบับร่างใหผู้เ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน แลว้น า
ขอ้มูลที่ไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ มาท าการปรบัส านวนภาษาตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อน าโปรแกรมไปทดลองใช ้ 

ขั้นตอนที ่4 น าโปรแกรมไปทดลองใช ้(Try out) ผูว้ิจยัน าโปรแกรมที่สรา้งขึน้ไป
ทดลองใช ้(Tryout) กบักลุ่มตวัอย่างที่มีคณุลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 12 คน โดย
ระหว่างเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยจะท าการสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเขา้ใจเก่ียวกับวิธีการ
ด าเนินการของโปรแกรม ตลอดจนระยะเวลาในการด าเนินการของโปรแกรมเพื่อน าข้อมูลมา
ปรบัปรุง แกไ้ขใหเ้หมาะสม และน ามาสรา้งเป็นโปรแกรมฉบับจริงที่ใชท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่อไป 

โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม    
โดยผูว้ิจยัใชแ้นวคิดและทฤษฎีของการปรบัพฤติกรรมทางปัญญามาเป็นแนวคิด

หลกัในการสรา้งโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  และใช้แนวคิดการร่วมรูส้ึกของเดวิส ใน
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญาเพื่อส่งผลต่อพฤติกรรม โดยการปรบัพฤติกรรมทาง
ปัญญามีความเชื่อว่าพฤติกรรมทางปัญญาของบุคคลมีอิทธิพลอย่างมากต่อการแสดงออกของ
บุคคล โดยไดอ้าศยัแนวคิดของนกัจิตวิทยาที่ว่า ตวัแปรภายในบุคคลหรือตัวแปรทางปัญญามีผล
ต่อพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก การปรบัพฤติกรรมโดยอาศัยแนวคิดดังกล่าว เรียกว่า การปรบั
พฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive behavior modification หรือ CBM) หรือ การบ าบดัพฤติกรรม
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ทางปัญญา (Cognitive behavior therapy หรือ CBT) (Kazdin, 1978 อา้งถึงใน สมโภชน ์เอ่ียม
สภุาษิต, 2553, น. 308) และใชแ้นวคิดการร่วมรูส้ึกของเดวิส ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทาง
ปัญญาเพื่อส่งผลต่อพฤติกรรม โดย Davis (2004 อา้งถึงใน ดลุยา จิตตะยโศธร, 2555, น. 17-18) 
ได้อธิบายการร่วมรูส้ึกว่าเป็นกลุ่มของโครงสรา้งที่ท าให้เกิดการตอบสนองของบุคคลหนึ่งต่อ
สภาพแวดลอ้มของบุคคลอ่ืน ซึ่งการตอบสนองดังกล่าวมีทั้งแบบส่งผลต่ออารมณ์ และแบบไม่
ส่งผลต่ออารมณโ์ดยเดวิส ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของโครงสรา้ง กระบวนการ และผลของการ
ร่วมรูส้ึก ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้ 1) ขัน้เริ่ม (Antecedents) เป็นขั้นที่มีผูส้ังเกต ผูถู้ก
สงัเกต และสถานการณ ์2) กระบวนการ (Process) โดยฝึกใหน้ักศึกษาเกิดการเขา้ใจมมุมองของ
ผูอ่ื้น (Prespective Taking เกิดการจินตนาการ (Fantasy) เกิดการค านึงถึงความรูส้ึก (Empathic 
concern) และเกิดความเครียดส่วนบุคคล (Personal distress) 3) ผลที่เกิดขึน้ภายในตัวบุคคล 
(Intraprosonal outcomes) ไดแ้ก่ ผลทางปัญญา ผลทางอารมณ ์ผลทางแรงจูงใจ และ 4) ผลต่อ
การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล ไดแ้ก่ การเกิดพฤติกรรมทางสงัคม  

นอกจากนี ้เดวิส (Davis, 1980) ได้เสนอว่าการร่วมรูส้ึก (Empathy) หมายถึง 
ปฏิกิริยาของบุคคลหนึ่งต่อประสบการณ์ที่สังเกตได้ของอีกคน ประกอบด้วย  4 องค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี ้1) ดา้นการเขา้ใจมุมมองของผูอ่ื้น (Prespective Taking) หมายถึง ความสามารถใน
การเขา้ใจในสิ่งที่ผูอ่ื้นคิดหรือรูส้กึได ้2) ดา้นการจินตนาการ (Fantasy) หมายถึง ความสามารถใน
การน าตัวเองใหเ้ขา้ใจความรูส้ึก การกระท า ของตัวละครในหนังสือ ภาพยนต ์หรือการเล่นต่างๆ 
3) ด้านการค านึงถึงความรู้สึก (Empathic concern) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อ่ืนเมื่อเจอกับเหตุการณ์เลวร้าย 4) ด้านความเครียดส่วนบุคคล (Personal 
distress) หมายถึง ความรูส้กึวิตกกงัวล ความไม่สบายใจเมื่ออยู่ในสถานการณท์ี่มีความตงึเครียด  

โดยมีวิธีการดงัต่อไปนี ้ 
1) ขั้นเริ่ม ผู้วิจัยพากลุ่มทดลองไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ผู้สังเกต คือ 

นักศึกษา ผูถู้กสังเกต คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา สถานการณ์ คือ นักศึกษา
สงัเกตเด็กที่มีความบกพรอ่งทางดา้นสติปัญญา  

2) ขัน้กระบวนการ ประกอบดว้ย 2.1 ดา้นการเขา้ใจมุมมองของผูอ่ื้น ผูว้ิจัย
ใหน้ักศึกษาช่วยกันอธิบายความรูส้ึกของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา จากสีหน้า 
ท่าทางว่าเขารูส้ึกอย่างไร 2.2 ดา้นการจินตนาการ ผูว้ิจยัใหน้กัศึกษาลองคิดว่าถา้ตวัเองเป็นเด็กที่
มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา จะรูส้ึกอย่างไร 2.3 ด้านการค านึงถึงความรูส้ึก ผู้วิจัยให้
นักศึกษาคิดว่าถ้าตัวเองเป็น เด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา ที่อยู่ในศูนยก์ารศึกษา
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พิเศษ จะท าอย่างไร 2.4 ดา้นความเครียดส่วนบุคคล ผูว้ิจัยใหน้ักศึกษาคิดว่าตัวเองเป็น เด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ที่อยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จะรูส้ึกอย่างไร จากผู้วิจัยให้
นักศึกษาท าใบงาน เรื่อง เด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา เพื่อเป็นการใหน้ักศึกษาได้
สะทอ้นสิ่งที่ตนเองจินตนาการแลว้เขียนอธิบายออกมา  

3) ผลที่เกิดขึน้ภายในตัวบุคคล ผูว้ิจัยใหน้ักศึกษาไปอยู่ในสถานการณ์ที่มี
เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา เช่น การสังเกต การพูดคุย เป็นต้น  3.1 ผลทางปัญญา นักศึกษาสามารถเข้าใจ
ความรูส้ึกของเด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา ว่าเขารูส้ึกอย่างไร 3.2 ผลทางอารมณ ์
นกัศึกษาเกิดความรูส้กึเดียวกบัเด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา เช่น เศรา้ใจ หดหู่ใจ เป็น
ตน้ 3.3 ผลทางแรงจูงใจ นักศึกษาเกิดความรูส้ึกสงสาร เห็นใจ เด็กที่มีความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา เป็นตน้  

4) ผลต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้วิจัยและนักศึกษาร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและยกตัวอย่างประกอบว่าถา้มีเจอเด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญาทัง้ใน
และนอกสถานที่ เราควรท าอย่างไร เช่น การช่วยเหลือ ไดแ้ก่ การช่วยป้อนอาหารและน า้ด่ืมใหเ้ด็ก
ที่มีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา การแบ่งปัน ไดแ้ก่ การบริจาคเงินตามก าลงัทรพัย ์และการ
ปลอบโยน ไดแ้ก่ การโอบกอดเด็กที่มีความบกพรอ่งทางดา้นสติปัญญา เป็นตน้ จากนัน้ผูว้ิจยัและ
นกัศกึษารว่มกนัสรุปสิ่งที่ไดร้บัจากการเขา้รว่มโปรแกรม  
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ตัวอย่างโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
 

วัตถุประสงค ์ แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส 

ข้ันตอนการด าเนินการ ระยะ
เวลา 

สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

เพื่อให้
นกัศกึษาเกิด
การพฒันา 
การรว่มรูส้กึ 

 ข้ันน า 
ผูวิ้จยัและนกัศกึษารว่มกนั
ทบทวนเนือ้หาจากครัง้
ก่อน 

15 
นาที 

 

 1. การรว่ม
กิจกรรม 
2. การแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกบัเด็ก
ที่มีความ
บกพรอ่ง
ทางดา้น
สติปัญญา 
3. ใบงานที่ 
2 เรื่อง เด็ก
ที่มีความ
บกพรอ่ง
ทางดา้น
สติปัญญา 

แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส 
ประกอบดว้ย 4 
ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
1. ข้ันเร่ิม 
(Antecedents) 
เป็นขัน้ที่กลา่วถึง  
ผูส้งัเกต 
ผูถ้กูสงัเกต  

ข้ันด าเนินการ 
1. ข้ันเร่ิม 
ผูวิ้จยัพานกัศกึษาไปที่
ศนูยก์ารศกึษาพิเศษ หอ้ง
เด็กที่มีความบกพรอ่ง
ทางดา้นสติปัญญา 
บุคคล ไดแ้ก่ 
ผูส้งัเกต คือ นกัศกึษา  
ผูถู้กสงัเกต คือ เด็กที่ 
มีความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา 
สถานการณ ์คือ  
นกัศกึษาสงัเกตเด็กที่มี
ความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา 

15 
นาที 

 

2. ข้ัน
กระบวนการ 
ประกอบดว้ย 
2.1 ด้านการ
เข้าใจมุมมอง
ของผู้อ่ืน 
(Prespective 
Taking) หมายถึง  

2. ข้ันกระบวนการ 
ประกอบดว้ย 
2.1 ดา้นการเขา้ใจมมุมอง
ของผูอ้ืน่ 
- ผูวิ้จยัใหน้กัศกึษาช่วยกนั
อธิบายความรูส้กึของเด็ก
ที่มีความบกพรอ่ง 
ทางดา้นสติปัญญา 

60 
นาที 
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วัตถุประสงค ์ แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส 

ข้ันตอนการด าเนินการ ระยะ
เวลา 

สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

 ความสามารถใน
การเขา้ใจในสิ่งที่
ผูอ้ื่นคิดหรือรูส้กึได ้
2.2 ด้านการ
จินตนาการ 
(Fantasy) 
หมายถึง 
ความสามารถ 
ในการน าตวัเอง 
ใหเ้ขา้ใจความรูส้กึ 
การกระท า ของ 
ตวัละครในหนงัสือ 
ภาพยนต ์หรือ 
การเลน่ต่างๆ  
2.3 ด้านการ
ค านึงถึงความรู้สึก 
(Empathic 
concern) หมายถึง 
ความสามารถ 
ในการเขา้ใจ
ความรูส้กึของผูอ้ื่น
เม่ือเจอกบั
เหตกุารณเ์ลวรา้ย  
2.4 ด้าน
ความเครียด
ส่วนตัว (Personal 
distress) 

จากสีหนา้ ท่าทางว่าเขา
รูส้กึอย่างไร 
2.2 ดา้นการจินตนาการ 
- ผูวิ้จยัใหน้กัศกึษาลองคิด
ว่าถา้ตวัเองเป็นเด็กที่มี
ความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา จะรูส้กึอย่างไร  
2.3 ดา้นการค านงึถึง
ความรูส้กึ 
- ผูวิ้จยัใหน้กัศกึษาคิดว่า
ถา้ตวัเองเป็น เด็กที่มี
ความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา ที่อยู่ในศนูย์
การศกึษาพิเศษ จะท า
อย่างไร  
2.4 ดา้นความทกุข์ส่วน
บคุคล 
- ผูวิ้จยัใหน้กัศกึษาคิดว่า
ตวัเองเป็น เด็กที่มีความ
บกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา ที่อยู่ในศนูย์
การศกึษาพิเศษ จะรูส้กึ
อย่างไร 

   

- ผูวิ้จยัใหน้กัศกึษาท าใบ
งานที่ 2 เรื่อง เด็กที่มี
ความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา 
 
 

15 
นาที 

ใบงานที่ 2 

เรื่อง เด็ก 
ที่มีความ
บกพรอ่ง
ทางดา้น
สติปัญญา 
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วัตถุประสงค ์ แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส 

ข้ันตอนการด าเนินการ ระยะ
เวลา 

สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

 หมายถึง ความรูส้กึ
วิตกกงัวล ความไม่
สบายใจเม่ืออยู่ใน
สถานการณท์ี่มี
ความตงึเครียด 

  
 

 

3. ผลทีเ่กิดขึน้
ภายในตัวบุคคล  
3.1 ผลทางปัญญา 
มีความแม่นย าใน
การตดัสินสภาวะ
อารมณข์องผูอ้ื่น 
เป็นตน้  
3.2 ผลทาง
อารมณ ์คือ  
การเกิดอารมณ์
เดียวกนัระหว่าง 
ผูส้งัเกตและ 
ผูถ้กูสงัเกต  
3.3 ผลทาง
แรงจงูใจ คือ  
การเห็นคณุค่า 
ของผูอ้ื่น  
 

3 ผลที่เกิดขึน้ภายในตัว
บุคคล  
- ผูวิ้จยัใหน้กัศกึษาไปอยู่
ในสถานการณท์ี่มีเด็กที่มี
ความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา ไปมี
ปฏิสมัพนัธก์บัเด็กที่มี
ความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา เช่น การสงัเกต 
การพดูคยุ เป็นตน้ 
3.1 ผลทางปัญญา  
- นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ
ความรูส้กึของเด็กที่มี
ความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา ว่าเขารูส้กึ
อย่างไร  
3.2 ผลทางอารมณ ์ 
- นกัศกึษาเกิดความรูส้กึ
เดียวกบัเด็กที่มีความ
บกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา เช่น เศรา้ใจ 
หดหู่ใจ เป็นตน้  

15 
นาที 

 

 
 
 
 



  122 

วัตถุประสงค ์ แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส 

ข้ันตอนการด าเนินการ ระยะ
เวลา 

สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

  3.3 ผลทางแรงจงูใจ  
- นกัศกึษาเกิดความรูส้กึ
สงสาร เห็นใจ เด็กที่มี
ความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา เป็นตน้ 

   

 4. ผลต่อการ
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
ไดแ้ก่ การเกิด
พฤติกรรมทาง
สงัคม อาทิเช่น 
พฤติกรรมเอือ้ต่อ
สงัคม เป็นตน้ 
 

4. ผลต่อการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
- ผูวิ้จยัและนกัศกึษา
รว่มกนัแสดงความคิดเห็น
และยกตวัอย่างประกอบ
ว่าถา้มีเจอเด็กที่มีความ
บกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญาทัง้ในและนอก
สถานที่ เราควรท าอย่างไร 
เช่น 
   การช่วยเหลือ ไดแ้ก่ 
การช่วยปอ้นอาหารและ
น า้ดื่มใหเ้ด็กที่มีความ
บกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา 
   การแบ่งปัน ไดแ้ก ่ 
การบรจิาคเงินตามก าลงั
ทรพัย ์
   การปลอบโยน ไดแ้ก่ 
การโอบกอดเด็กที่มี 
ความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา เป็นตน้ 

15 
นาที 
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วัตถุประสงค ์ แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส 

ข้ันตอนการด าเนินการ ระยะ
เวลา 

สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

  ข้ันสรุป 
- ผูวิ้จยัและนกัศกึษา
รว่มกนัสรุปสิ่งที่ไดร้บัจาก
การเขา้รว่มโปรแกรม 

15 
นาที 

  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้
การวิจัยระยะที ่1 

1. น าหนังสือแนะน าตัวและจดหมายขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลยัเพื่อยื่นใหก้ับ
หน่วยงาน  

2. น าจดหมายจากบณัฑิตวิทยาลยัและแบบสอบถามที่ใชใ้นการวิจยัไปใหน้กัศึกษา
ที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง โดยผูว้ิจยัด าเนินการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง หรือสง่ไปรษณีย ์

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามและคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ ์น า
แบบสอบถามมาตรวจสอบความถกูตอ้งขอ้มลูก่อนก าหนดรหสัขอ้มลู ลงรหสัและตรวจสอบขอ้มลู
ใหต้รงตามขอ้ตกลงของการวิเคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรม LISREL เพื่อเตรียมการวิเคราะหข์อ้มลูต่อไป 

การวิจัยระยะที ่2 
1. เก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนการทดลอง (Pretest) ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ก่อนการทดลอง กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยใหท้ าแบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  
2. ด าเนินการทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง กลุ่มทดลอง ไดร้บัการพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อ

สงัคมโดยโปรแกรมและในช่วงเวลาเดียวกนันี ้กลุม่ควบคมุ ไม่ไดร้บัการฝึกใดๆ เรียนตามปกติ 
3. เก็บรวบรวมขอ้มลูหลงัการทดลอง (Posttest) ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล

หลงัเสรจ็สิน้การทดลอง กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุท าแบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  

การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจัยระยะที ่1  

หลงัจากที่ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ ก่อนด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยได้
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณข์องแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัด าเนินการบรรณาธิการกิจ  (Editing) 
ตรวจสอบขอ้มูลในแบบสอบถาม เพื่อความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูล แลว้ท าการลงรหัสขอ้มูล 
และบนัทกึขอ้มลู ลงในโปรแกรม SPSS เพื่อด าเนินการวิเคราะหท์างสถิติ ดงัต่อไปนี ้
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1. การวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยสถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
รอ้ยละ เพื่ออธิบายลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง 

2. การวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความ
เบ ้ค่าความโด่ง ค่าสถิติทดสอบไค-สแคว ์และการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ระหว่างตัว
แปรสังเกต โดยใชค่้าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) 

3. การตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบการวัดตัวแปรด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามจากการหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) ในขอ้มูลของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย และขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมดเพื่อ
พิจารณาความแตกต่างของค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแต่ละตัว ผูว้ิจัยไดท้ าการวิเคราะหร์ายขอ้ 
โดยการหาค่าอ านาจจ าแนกโดยใชค่้าสหสัมพันธ์รายขอ้กับคะแนนรวม (Corected Item-Total 
Correlation) เพื่อการคัดเลือกขอ้ค าถามโดยการตัดขอ้ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกต ่ากว่า 0.20 
และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct validity) โดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชิ งยืนยัน  (level confirmatory factor analysis: CFA) ด้วยโปรแกรม  LISREL เพื่ อทดสอบ
ความสัมพันธ์เชิงการวัดระหว่างตัวแปรแฝง  (Latent variable) กับตัวแปรสังเกต (Observed 
variable) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแต่ละโมเดลพิจารณาจากความ
สอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ หากผลการวิเคราะหพ์บว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าโมเดลมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง โดยมี

เกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้ค่า 𝜒2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติหรือมีค่ามากกว่า 0.05 ค่า 𝜒2/df มี
อัตราส่วนไม่เกิน 5 ค่า Standardized Root Mean Squared Residual (SRMR) มีค่าน้อยกว่า 
0.05 ค่ า  Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) มี ค่ าน้ อ ย ก ว่ า  0.08 ค่ า 
Comparative Fit Index (CFI) มีค่ามากกว่า 0.90 ค่า Tucker-Lewis Index (TLI) มากกว่า 0.90 
(Kline, 2011) หากผลการตรวจสอบ พบว่าโมเดลไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์ผูว้ิจยัจะท าการปรบัโมเดลแลว้ท าการวิเคราะหใ์หม่ การปรบัแกจ้ะอยู่ภายใตแ้นวคิดหรือ
ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนีท้  าการวิเคราะหค์ านวณค่าความเชื่อมั่นของตวัแปรแฝง (Construct 
reliability: CR) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชีว้่าตวัแปรสงัเกตของตวัแปรแฝงมีความเชื่อมั่น
ในการวดัตวัแปรแฝง โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา คือ CR มีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าตวัแปรสงัเกต
ของตวัแปรแฝงมีความเชื่อมั่นในการวดัตวัแปรแฝง และท าการค านวณหาค่าเฉลี่ยความแปรปรวน
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ของตัวบ่งชีท้ี่ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average variance extracted: AVE) โดยมีโดยมี
เกณฑก์ารพิจารณา คือ AVE มีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าตวัแปรสงัเกตมีความเที่ยงตรงในการวดั
ตัวแปรแฝงในดา้นที่ตัวแปรสงัเกตนั้นจะวัด หลงัจากนั้นท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัว
บ่งชี ้โดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) โดยตัวบ่งชีข้องตัวแปรแฝง
ตอ้งมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ (Factor loading)  โดยมีโดยมีเกณฑก์ารพิจารณาขัน้ต ่าที่ยอมรบัได ้
คือ ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ อยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.40 (Hair et al., 2010 อา้งถึงใน สมหญิง ลมูล
พกัตร,์ 2558, น. 94-95) และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant validity) คือ ขอ้
ค าถามในแบบวัดเดียวกัน ไม่ใช่กลายเป็นองคป์ระกอบเดียวกัน แต่เป็นการวัดองค์ประกอบที่
แตกต่างกันได้ตามโครงสรา้งทฤษฎีของตัวแปร ซึ่งสามารถใช้วิธีการตรวจสอบ โดยใชว้ิธีการ
วิเคราะหแ์บบจ าลองระหว่างแบบจ าลองที่มีองคป์ระกอบตามโครงสรา้งทฤษฎีเปรียบเทียบกับ
แบบจ าลองที่มี 1 องคป์ระกอบ (ปิยะ บชูา, 2561, น. 125) 

4. ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตตุามสมมติฐาน
การวิจัยกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ดว้ยการวิเคราะห์สมการโครงสรา้งเชิงเสน้  (Structural Equation 
Modeling : SEM) โดยใชโ้ปรแกรม LISREL โดยพิจารณาจากค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน
ของโมเดล ดงัต่อไปนี ้ 

1. การก าหนดขอ้มูลจ าเพาะของแบบจ าลอง (Specification of the model) 
เพื่อศึกษาว่าตัวแปรใดส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม โดยผู้วิจัยได้ใช้
รูปแบบการวิเคราะหโ์มเดลโครงสรา้งความสมัพันธเ์ชิงสาเหตุ ประกอบดว้ยตัวแปรสงัเกตและตัว
แปรแฝง โดยมีขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของโมเดลว่าความสมัพนัธข์องโมเดลทัง้หมดเป็นความสมัพนัธเ์ชิง
เส้นตรง  (Linear) เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก  (Additive) และเป็นความสัมพันธ์ทางเดียว 
(Recursive model) ระหว่างตัวแปรภายนอก  (Exogenous variables) กับตัวแปรภายใน 
(Endogenous variables) 

2. การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของแบบจ าลอง  (Identification of the 
model) โดยผูว้ิจยัใชเ้งื่อนไขกฎที (t-rule) คือ จ านวนพารามิเตอรท์ี่ไม่ทราบค่าจะตอ้งนอ้ยกว่าหรือ
เท่ากับจ านวนสมาชิกในเมทริกซค์วามแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง โดยกฎที 
กล่าวว่าโมเดลจะระบุค่าไดพ้อดีเมื่อ t ≤ (1/2) (q+p) (q+p+1) และใชก้ฎความสมัพนัธท์างเดียว 
(Recusive rule) คือ df ต้องมากกว่า 0 จึงจะแสดงว่าจ านวนที่ รู ้ค่ามากกว่าจ านวนที่ไม่ รูค่้า 
(Bollen, 1989, p. 103-104) 
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3. การประมาณค่าพารามิเตอรข์องแบบจ าลอง (Parameter estimation 
from the model) โดยผู้วิจัย ใช้วิ ธี การประมาณ ค่าไลค์ฮูดสู งสุด  โดยวิ ธี  ML (Maximum 
Likelihood) ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลอง (Goodness-of-fit measures) เพื่อศึกษา
ภาพรวมของโมเดลว่ากลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด โดยผูว้ิจัยพิจารณาจากค่าดัชนี
ความกลมกลืนและดชันีเปรียบเทียบของโมเดล ดงัต่อไปนี ้

 3.1 ค่าไค-สแควร ์(Chi-Square : 𝜒2) คือ ค่าที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน เป็น
การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยใชค่้าไค -สแควร ์
(Chi-Square goodness of fit index) ถ้าค่าไค-สแควร ์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ หรือมีค่าความ
น่าจะเป็น (p) มากกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ แต่
ถา้ค่าไค-สแควร ์มีนยัส าคญัทางสถิติ หรือมีค่าความน่าจะเป็น (p) นอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดล
สมมติฐานไม่มีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์และค่า 𝜒2/df ควรมีอตัราสว่นไม่เกิน 5 

 3.2 ค่ าม าต รฐาน รากที่ ส อ งขอ ง ค่ า เฉ ลี่ ย ค วาม คล าด เค ลื่ อ น 
(Standardized Root Mean Squared Residual: SRMR) เป็นดัชนีบอกความคลาดเคลื่อนจาก
การเปรียบเทียบความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ ค่า SRMR มีค่านอ้ย
กว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

 3.3 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณค่า (Root Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) เป็นการค านวณเพื่ อ
ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของประชากร ไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอย่าง ดงันัน้จึงมี
นัยถึงการอ้างอิงกลับไปยังประชากรด้วย ค่า RMSEA มี ค่าน้อยกว่า 0.08 แสดงว่าโมเดล
สมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

 3.4 ค่าดัชนีเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) เป็นดัชนี
เชิงเปรียบเทียบประเภทที่ 3 ที่ค  านวณขึน้จากสถิติไคสแควรท์ี่มีการแจกแจงแบบ  non-central 
distributionมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ยิ่งค่าเขา้ใกล ้1 ก็ยิ่งแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนดีกว่าโมเดล
ฐาน เกณฑท์ี่นิยมใชก้นัคือ ค่า CFI มีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืน
กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ 

 3.5 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องของแบบจ าลอง  (Goodness of Fit 
Index: GFI) เป็นอัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความสอดคลอ้งจากโมเดลก่อนและหลัง
ปรบัโมเดล กบัฟังกช์ั่นความกลมกลืนก่อนปรบัโมเดล ค่า GFI มีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดล
สมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 
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 3.6 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนที่ปรบัแลว้ (Adapted goodness-of-
fit index : AGFI) ซึ่งน า GFI มาปรบัแกแ้ละค านึงถึงขนาดตวัแปรและกลุ่มตวัอย่าง ค่า AGFI มีค่า
มากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ดงัตาราง 5 

ตาราง 5 สรุปเกณฑก์ารพิจารณาค่าดชันีความกลมกลืนและดชันีเปรียบเทียบของโมเดล  

ดัชนีความสอดคล้อง เกณฑท์ีใ่ช้ในการพิจารณา 

ค่า 𝜒2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติหรือมีค่ามากกว่า 0.05  

ค่า 𝜒2/df มีอตัราส่วนไม่เกิน 5 

ค่า SRMR  มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
ค่า RMSEA มีค่านอ้ยกว่า 0.08 

ค่า CFI มีค่ามากกว่า 0.90 
ค่า GFI มีค่ามากกว่า 0.90 
ค่า AGFI มีค่ามากกว่า 0.90 

 

การวิจัยระยะที ่2 
ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลในโปรแกรม SPSS เพื่อด าเนินการวิเคราะหท์าง

สถิติ ดงัต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมหลัง

การทดลอง ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ จ าแนกตามการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน เมื่อ
ใชค้ะแนนการวดัผลก่อนการทดลอง (Pre-test) เป็นตวัแปรรว่ม (Covariate)  

ตอนที่ 2 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (Two-way analysis of 
covariance) เมื่อใชค้ะแนนการวดัผลก่อนการทดลอง (Pre-test) เป็นตวัแปรรว่ม (Covariate) 
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สรุปความเชื่อมโยงของการวิจัยระยะที ่1 และการวิจัยระยะที ่2 
การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ แบบพหุวิธี (Multi-methods) ซึ่งการวิจยัแบบ

พหุวิธี เป็นการวิจัยที่ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี แต่วิธีการที่น ามาใชน้ั้นมาจาก
กระบวนทศันก์ารวิจยัแบบเดียวกนั (วลันิกา ฉลากบาง, 2560, น. 126) ซึ่งการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจัย
ใชก้ระบวนทัศนก์ารวิจัยแบบกระบวนทัศนป์ฏิฐานนิยม (Positivism) โดยใชก้ารวิจัยเชิงปริมาณ
อย่างเดียว โดยผูว้ิจัยแบ่งการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศึกษา ดว้ยการวิเคราะหส์มการโครงสรา้งเชิง
เสน้ (Structural Equation Modeling : SEM) โดยโปรแกรม LISREL ซึ่งผลจากการวิจัยระยะที่ 1 
ท าใหท้ราบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนักศึกษา เพื่อน ามาใชใ้นการ
สรา้งโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ของนักศึกษา ในการวิจัยระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการวิจัย
เชิงทดลอง เป็นการศกึษาผลของโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม   

โดยการวิจยัระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม
ของนกัศึกษา ดว้ยการวิเคราะหส์มการโครงสรา้งเชิงเสน้ (Structural Equation Modeling : SEM) 
โดยโปรแกรม LISREL สรุปไดว้่าการวิเคราะหรู์ปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหต ุในการวิจยัระยะที่ 1 
พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมมากที่สุด ได้แก่ การร่วมรูส้ึก มีค่า
สมัประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.59 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมเอื ้อต่อสังคมรองลงมา ได้แก่ การอบรม เลีย้งดูแบบรักสนับสนุน มีค่า
สมัประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากบั 0.25 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจึงไดน้ าผลจากการ
วิจัยระยะที่ 1 ได้แก่ ตัวแปรการร่วมรูส้ึก มาสรา้งเป็นโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม   
และตัวแปรการอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน เป็นตัวแปรปรับ (Moderator variable) โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) ในการแบ่งกลุ่มการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมากและการอบรมเลีย้งดแูบบ
รกัสนบัสนนุนอ้ย ในการวิจยัระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการวิจยัเชิงทดลอง ดงัภาพประกอบ 24 
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  ตัวแปรจัดกระท า      ตัวแปรผล 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 24 สรุปความเชื่อมโยงของการวิจยัระยะที่ 1 และการวิจยัระยะที่ 2 

 

 

ปัจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) 

    

 

     
 

ปัจจัยภายนอก (ปรโตโฆษะ)  
 

สมัมาทิฏฐิ 
 

พฤติกรรม 

เอือ้ต่อสงัคม 

การวิจยัระยะที่ 1 การศกึษาความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุ 

 

 
ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การร่วมรูส้กึ  

พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 

ผลการวิจยัระยะที่ 1 

การวิจยัระยะที่ 2 การวิจยัเชิงทดลอง 

ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การอบรมเลีย้งดู

แบบรกัสนบัสนุน 

โปรแกรม 

พฒันาพฤติกรรม 

เอือ้ต่อสงัคม 

พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  

- การช่วยเหลือ 

- การแบ่งปัน 

- การปลอบโยน 

การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนนัสนนุ 

     - การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนนัสนนุมาก 

     - การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนนัสนนุนอ้ย 
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การพิทักษสิ์ทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยด าเนินท าหนังสือขอความยินยอมในการเขา้ร่วมการวิจัย  (ตาม

ใบรับ รองจริยธรรมการวิจัย  หมาย เลขรับ รอง SWUEC/X/G-226/2562) พร้อมทั้ งชี ้แจง
วัตถุประสงคแ์ละประโยชนข์องการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทราบ โดยการยินยอมเขา้ร่วมการวิจัย
ขึน้อยู่กบัความสมคัรใจของกลุ่มตวัอย่าง หากกลุ่มตวัอย่างไม่ยินดีเขา้รว่มการวิจยัสามารถยกเลิก
ได ้ขอ้มูลที่ไดร้บัจากการวิจัยจะถูกน าเสนอในภาพรวม ไม่ระบุชื่อกลุ่มตัวอย่าง และจะน าไปใช้
ประโยชนเ์ฉพาะการวิจยัและงานวิชาการเท่านัน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจยัเรื่อง ปัจจยัเชิงสาเหตทุี่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมและผลของโปรแกรม
พัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม ของนักศึกษาปริญญาตรี การวิจัยในครัง้นี ้ผู ้วิจัยแบ่งการวิจัย
ออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ การวิจยัระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคมของนักศึกษา ด้วยการวิ เคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น  (Structural Equation 
Modeling : SEM) โดยโปรแกรม LISREL ซึ่งผลจากการวิจยัระยะที่ 1 ท าใหท้ราบปัจจยัเชิงสาเหตุ
ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนักศึกษา เพื่อน ามาใชใ้นการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม
ของนักศึกษา ในการวิจัยระยะที่  2 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลของการพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศึกษา โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ออกเป็น 
2 สว่น ไดแ้ก่  

ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยระยะที่  1 เป็นการวิจัยความสัมพันธ์เชิง
สาเหต ุ

สว่นที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูการวิจยัระยะที่ 2 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง 

ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลการวิจัยระยะที ่1 เป็นการวิจัยความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุ 
การวิจัยระยะที่ 1 ความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศึกษา และขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมเอือ้
ต่อสงัคมของนกัศึกษา โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งผลการวิเคราะหข์อ้มูล ออกเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปนี ้ตอนที่ 
1 การวิเคราะหข์อ้มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปร 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์สมการโครงสรา้งเชิงเส้น 
(Structural Equation Modeling : SEM) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกัน การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลในการวิจัยครัง้นี ้

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อที่ใชใ้นการแปลผล ดงันี ้
n หมายถึง จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
Mean หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
SD หมายถึง สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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Min หมายถึง ค่าต ่าสดุ 
Max หมายถึง ค่าสงูสดุ 
Sk หมายถึง ค่าความเบ ้ 
Ku หมายถึง ค่าความโด่ง  
DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct effect)  
IE หมายถึง อิทธิพลทางออ้ม (Indirect effect)  
TE หมายถึง อิทธิพลโดยรวม (Total effect) 
𝜒2 หมายถึง ค่าสถิติไค-สแควร ์
p หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ 
df หมายถึง องศาอิสระ 
SRMR หมายถึง ค่ามาตรฐานรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน 
RMSEA หมายถึง ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลงัสองของการ

ประมาณค่า 
CFI หมายถึง ค่าดชันีเชิงเปรียบเทียบ 
GFI หมายถึง ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งของแบบจ าลอง 
AGFI หมายถึง ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนที่ปรบัแลว้ 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

ตอนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะหข์อ้มูลในครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยัของรฐั/
ก ากบัของรฐั ในประเทศไทย โดยในการวิจยัครัง้นีไ้ดเ้ก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
511 คน ดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 ขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน 
(n = 511 คน) 

ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 134 26.22 
     หญิง 377 73.78 
กลุ่มสาขาวิชา 
     มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 180 35.23 
     วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี 175 34.24 
     วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 156 30.53 
การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
     เคย 437 85.52 
     ไม่เคย 74 14.48 

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย รอ้ย
ละ 26.22 และเพศหญิง ร้อยละ 73.78 ก าลังเรียนอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ รอ้ย
ละ 35.23 รอ้ยละ 34.24 และรอ้ยละ 30.53 ตามล าดับ โดยเคยเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รอ้ยละ 
85.52 และไม่เคยเขา้รว่มกิจกรรมจิตอาสา รอ้ยละ 14.48 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหค์่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร 
การวิเคราะหข์อ้มูลในครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดท้ าการวิเคราะหห์าค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปร 

ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้ค่าความโด่ง ค่าสถิติทดสอบไค -สแควร ์เพื่อ
ตรวจสอบการแจกแจงของตวัแปรที่ศกึษาว่ามีการแจกแจงเป็นปกติหรือไม่ ดงัตาราง 7 
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ตาราง 7 การวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐานของตวัแปร  

ตัวแปรสังเกต Mean S.D Sk Ku 𝜒2 p-value 

1. พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม       
     การช่วยเหลือ 3.70 0.65 -0.27 -0.03 0.34 0.85 
     การแบ่งปัน 3.34 0.79 -0.25 0.28 0.26 0.89 
     การปลอบโยน 4.16 0.62 -0.45 -0.23 10.25 0.01 
2. การร่วมรู้สึก       
     การเขา้ใจมมุมองของคนอ่ืน 3.95 0.67 -0.14 -0.59 6.07 0.05 
     การจินตนาการ 3.56 0.66 0.09 -0.15 0.34 0.84 
     การค านึงถึงความรูส้กึ 3.89 0.61 0.04 -0.64 2.01 0.37 
     ความทกุขส์ว่นบุคคล 3.89 0.71 -0.18 -0.45 5.94 0.05 
3. แรงจูงใจภายใน       
     ความตอ้งการสิ่งที่ทา้ทาย 3.74 0.66 0.03 -0.44 1.40 0.50 
     ความสนใจ-เพลิดเพลิน 3.92 0.68 -0.32 -0.12 3.59 0.17 
     ความเป็นตวัของตวัเอง 3.84 0.70 -0.31 -0.05 2.57 0.28 
     ความตอ้งการมีความสามารถ 3.81 0.70 0.04 -0.69 4.70 0.10 
     ความมุ่งมั่น 3.95 0.63 -0.07 -0.49 4.25 0.12 
4. ความกรุณา       
     ความกรุณา 4.15 0.62 -0.83 1.10 2.42 0.30 
5. สัมมาทฏิฐิ       
     การเห็นชอบ 4.08 0.67 -0.66 0.45 3.48 0.18 
6. การอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน 
     รกัและหวงัดี 4.08 0.71 -0.61 0.39 12.64 0.00 
     ใชเ้วลา 3.65 0.79 -0.20 -0.13 2.59 0.27 
     เอาใจใส่ 3.99 0.84 -0.68 0.26 18.20 0.00 
     เป็นที่ปรกึษา 3.95 0.74 -0.20 -0.83 8.71 0.01 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ตัวแปรสังเกต Mean S.D Sk Ku 𝜒2 p-value 

7. การสนับสนุนจากสถานศึกษา       
     เพื่อน 2.77 0.82 0.20 -0.12 0.09 0.96 
     อาจารย ์ 3.19 0.76 0.07 0.14 0.02 0.99 
8. การได้รับตัวแบบ       
     ตวัแบบมีชีวิต 3.75 0.63 0.14 -0.62 0.97 0.62 
     ตวัแบบสญัลกัษณ ์ 3.30 0.81 -0.15 0.17 0.60 0.74 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ผลการวิเคราะหห์าค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปร ไดแ้ก่ คะแนนเฉลี่ย (Mean) ของตัว
แปรสงัเกต พบว่ามีค่าระหว่าง 2.77 ถึง 4.16 การกระจายของขอ้มลูดว้ยการพิจารณาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.61 ถึง 0.84  

การตรวจสอบค่าความเบ ้(Sk) ของตวัแปรสงัเกต พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มีค่าความ
เบติ้ดลบ ซึ่งแสดงว่าขอ้มูลค่อนขา้งเบไ้ปทางซา้ยหรือค่าเฉลี่ยมีค่านอ้ยกว่าค่ามัธยฐาน โดยมีค่า
อยู่ระหว่าง -0.14 ถึง -0.83 โดยมีตัวแปรสงัเกตบางตัวที่มีค่าความเบเ้ป็นบวก ซึ่งแสดงว่าขอ้มูล
ค่อนขา้งเบไ้ปทางซา้ยหรือค่าเฉลี่ยมีค่านอ้ยกว่าค่ามธัยฐาน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.03 ถึง 0.20  

การตรวจสอบค่าความโด่ง (Ku) ของตัวแปรสังเกต พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มีค่า
ความโด่งติดลบ ซึ่งแสดงว่าขอ้มลูโด่งนอ้ยกว่าปกติ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง -0.03 ถึง -0.83 โดยมีตัว
แปรสงัเกตบางตวัที่มีค่าความโด่งเป็นบวก ซึ่งแสดงว่าขอ้มลูโด่งมากกว่าปกติ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.14 ถึง 1.10  

การทดสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติหลายตัวแปร (Multivariable normal test) 
ของตวัแปรสงัเกต โดยการทดสอบ Chi-square test โดยพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ หาก
ตวัแปรใดมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แสดงว่าตวัแปรดงักล่าวมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ผล
การทดสอบพบว่ามีตัวแปรบางตัวที่มีการแจกแจงไม่เป็นโคง้ปกติ คือ การปลอบโยน (p-value 
เท่ากับ 0.01) รกัและหวังดี (p-value เท่ากับ 0.00) เอาใจใส่ (p-value เท่ากับ 0.00) และเป็นที่
ปรกึษา (p-value เท่ากบั 0.01) ผูว้ิจยัจึงท าการแปลงค่าตวัแปรใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐาน  
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อย่างไรก็ตามหากใชเ้กณฑก์ารตรวจสอบการแจกแจงปกติของตวัแปรแต่ละตวันิยม
ใช้ ความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) ได้เสนอไว้ว่า ความเบ้ น้อยกว่า -3 หรือ 
มากกว่า 3 หมายถึง ข้อมูลไม่สมมาตรหรือเบ้มาก ความโด่ง น้อยกว่า -10 หรือ มากกว่า 10 
หมายถึง ขอ้มลูไม่มีการแจกแจงแบบปกติ และความโด่ง นอ้ยกว่า -20 หรือ มากกว่า 20 หมายถึง 
เกิดปัญหารุนแรง (Curran, West, & Finch, 1997 อา้งถึงใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557, น. 98)  

หลงัจากนัน้ ผูวิ้จยัจึงท าการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกต 
เพื่อตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสองตวั 
(Bivariate relationship) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร ์สัน  (Pearson product 
moment correlation coefficient) เพื่อตรวจสอบตวัแปรสงัเกตที่ท าการศึกษาในแบบจ าลองจะไม่
มีความสมัพนัธก์นัสงูจนเกิดปัญหาภาวะรว่มเสน้ตรง (Multicollinearity) ดงัตาราง 8 

ตาราง 8 การวิเคราะหค่์าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกต   

ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. การช่วยเหลือ 1           

2. การแบ่งปัน 0.463*** 1          

3. การปลอบโยน 0.428*** 0.226*** 1         

4. การเขา้ใจมมุมองของคนอ่ืน 0.360*** 0.277*** 0.496*** 1        

5. การจินตนาการ 0.219*** 0.145** 0.212*** 0.432*** 1       

6. การค านึงถึงความรูส้กึ 0.288*** 0.175*** 0.383*** 0.426*** 0.350*** 1      

7. ความทกุขส์่วนบคุคล 0.148** 0.066 0.298*** 0.282*** 0.255*** 0.352*** 1     

8. ความตอ้งการสิ่งที่ทา้ทาย 0.309*** 0.217*** 0.329*** 0.364*** 0.293*** 0.411*** 0.192*** 1    

9. ความสนใจ-เพลิดเพลิน 0.270*** 0.244*** 0.372*** 0.396*** 0.296*** 0.445*** 0.260*** 0.569*** 1   

10. ความเป็นตวัของตวัเอง 0.192*** 0.168*** 0.275*** 0.299*** 0.250*** 0.340*** 0.281*** 0.388*** 0.524*** 1  

11. ความตอ้งการมีความสามารถ 0.367*** 0.204*** 0.400*** 0.378*** 0.297*** 0.388*** 0.215*** 0.477*** 0.548*** 0.419*** 1 

12. ความมุ่งมั่น 0.297*** 0.191*** 0.375*** 0.374*** 0.295*** 0.490*** 0.234*** 0.502*** 0.524*** 0.451*** 0.559*** 

13. ความกรุณา 0.363*** 0.255*** 0.414*** 0.404*** 0.255*** 0.529*** 0.329*** 0.372*** 0.505*** 0.357*** 0.428*** 

14. การเห็นชอบ 0.227*** 0131** 0.416*** 0.402*** 0.251*** 0.445*** 0.332*** 0.396*** 0.465*** 0.378*** 0.448*** 

15. รกัและหวงัด ี 0.356*** 0.333*** 0.360*** 0.312*** 0.153** 0.366*** 0.214*** 0.345*** 0.408*** 0.290*** 0.356*** 

16. ใชเ้วลา 0.128** 0.146** 0.245*** 0.154*** 0.050 0.167*** 0.125** 0.036 0.147** 0.059 0.122** 

17. เอาใจใส่ 0.239*** 0.195*** 0.271*** 0.244*** 0.144** 0.243*** 0.199*** 0.208*** 0.262*** 0.136** 0.214*** 

18. เป็นที่ปรกึษา 0.200*** 0.160*** 0.330*** 0.235*** 0.080 0.240*** 0.206*** 0.196*** 0.303*** 0.205*** 0.230*** 

19. เพ่ือน 0.167*** 0.164*** -0.065 0.047 0.055 -0.102* -0.100* 0.025 -0.030 -0.049 0.022 

20. อาจารย ์ 0.336*** 0.346*** 0.109* 0.220*** 0.133* 0.142** 0.067 0.180*** 0.191*** 0.054 0.138* 

21. ตวัแบบมีชีวิต 0.410*** 0.359*** 0.416*** 0.426*** 0.277*** 0.401*** 0.266*** 0.324*** 0.405*** 0.302*** 0.333*** 

22. ตวัแบบสญัลกัษณ ์ 0.353*** 0.329*** 0.137* 0.241*** 0.139* 0.181*** 0.124 0.250*** 0.215*** 0.149* 0.188*** 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ตวัแปร 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
12. ความมุ่งมั่น 1 

          

13. ความกรุณา 0.519*** 1 
         

14. การเห็นชอบ 0.520*** 0.636*** 1 
        

15. รกัและหวงัด ี 0.434*** 0.594*** 0.479*** 1 
       

16. ใชเ้วลา 0.202*** 0.236*** 0.233*** 0.390*** 1 
      

17. เอาใจใส่ 0.267*** 0.442*** 0.361*** 0.560*** 0.297*** 1 
     

18. เป็นที่ปรกึษา 0.318*** 0.427*** 0.390*** 0.577*** 0.497*** 0.609*** 1 
    

19. เพ่ือน 0.093* -0.114* -0.135* 0.052 -0.129* -0.024 -0.136* 1 
   

20. อาจารย ์ 0.108* 0.180*** 0.191*** 0.180*** 0.033 0.160*** 0.076 0.566*** 1 
  

21. ตวัแบบมีชีวิต 0.391*** 0.324*** 0.405*** 0.324*** 0.281*** 0.357*** 0.327*** 0.173*** 0.466*** 1 
 

22. ตวัแบบสญัลกัษณ ์ 0.184*** 0.250*** 0.215*** 0.250*** 0.078 0.141* 0.102* 0.327*** 0.491*** 0.566*** 1 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
*** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 

 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า มีทั้ งค่า

ความสมัพันธ์เชิงบวก และค่าความสมัพันธเ์ชิงลบ โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ อยู่ระหว่าง -
0.136 ถึง 0.636 โดยคู่ของตัวแปรที่มีความสมัพนัธก์ันทางบวกสูงสดุ ไดแ้ก่ ความกรุณา กบั การ
เห็นชอบ (r = 0.636, p-value < 0.001) เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธข์องตวัแปร พบว่า 
ในภาพรวมคู่ของตัวแปรทุกตัวไม่มีคู่ใดมีความสมัพันธ์เกิน 0.85 ซึ่งพิจารณาจากความเหมาะสม
ของขอ้มลูท่ีน าไปใชใ้นการวิเคราะหส์มการโครงสรา้ง ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร ไม่
ควรมีค่าสูงกว่า 0.85 ซึ่งจะท าใหเ้กิดปัญหาภาวะร่วมเสน้ตรง (Multicollinearity) (Kline, 2011) 
ดงันัน้ ตวัแปรสงัเกตที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีจ้ึงไม่มีปัญหาภาวะร่วมเสน้ตรง จึงน าขอ้มลูมาวิเคราะห์
สมการโครงสรา้งเชิงเสน้ 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหส์มการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Modeling : 
SEM)  

การวิเคราะหข์อ้มลูในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะหรู์ปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุ
ตามกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึน้จากพืน้ฐานทฤษฎีหรือแนวคิดต่างๆที่เก่ียวขอ้งว่ามีความกลมกลืน
กับขอ้มูลเชิงประจักษ์หรือไม่ จากนั้นจึงท าการพิจารณาถึงขนาดอิทธพลที่ปรากฎในโครงสรา้ง
ความสัมพันธ์เชิงเส้น ส าหรับการวิจัยระยะที่  1 เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศึกษา และขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมเอือ้
ต่อสงัคมของนกัศกึษา ดงัภาพประกอบ 32 
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ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึน้มีความกลมกลืนกับ

ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยมีค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ ไดแ้ก่ 𝜒2 = 608.91, df = 

181, p = 0.00, 𝜒2/df = 3.36, SRMR = 0.06, RMSEA = 0.07, CFI = 0.97, GFI = 0.90, AGFI 

= 0.86 โดยมีค่า SRMR, AGFI ไม่ผ่านเกณฑ์ จึงพิจารณาค่าดัชนีความกลมกลืนของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจากค่าอ่ืน พบว่าค่าส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงสรุปว่ารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่สรา้งขึน้สามารถน ามาอธิบายพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมได้ โดยมี ค่า
สมัประสิทธิ์อิทธิพลของตวัแปรสาเหตไุปยงัตวัแปรผลภายในรูปความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุ ดงัตาราง 
9 

ตาราง 9 ค่าสมัประสิทธิ์อิทธิพล (β) ของตวัแปรสาเหตไุปยงัตวัแปรผลภายในรูปความสมัพนัธเ์ชิง
สาเหต ุ

ตวัแปรสาเหต ุ

ตวัแปรผล 

สมัมาทิฏฐิ 
(𝑅𝟐= 0.69) 

พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 

(𝑅𝟐= 0.68) 

DE IE TE DE IE TE 
การรว่มรูส้กึ 

แรงจงูใจภายใน 

.17* 

.24* 
- 
- 

.17* 

.24* 
.59* 
.08 

-.01 
-.02 

.58* 
.07 

ความกรุณา .41* - .41* -.05 -.03 -.08 
การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ .28* - .28* .25* -.02 .23* 
การสนบัสนนุจากสถานศกึษา -.04 - -.04 .04 .00 .05 
การไดร้บัตวัแบบ -.15 - -.15 .18 .01 .20 
สมัมาทิฏฐิ - - - -.07 - -.07 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
หมายเหตุ DE อิทธิพลทางตรง (Direct effect) IE อิทธิพลทางออ้ม (Indirect effect) TE อิทธิพล
โดยรวม (Total effect)  
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ผลการประมาณค่าสมัประสิทธิ์อิทธิพลของตวัแปร แสดงอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อม พบว่า 1) การร่วมรูส้ึกและการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมเอือ้สงัคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสมัประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.59 
และ 0.25 ตามล าดบั 2) ความกรุณา การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน แรงจูงใจภายใน และการ
ร่วมรูส้ึก มีอิทธิพลทางตรงต่อสมัมาทิฏฐิ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ค่าสมัประสิทธิ์

อิทธิพล เท่ากับ 0.41, 0.28, 0.24 และ 0.17 ตามล าดับ 3) การร่วมรูส้ึก แรงจูงใจภายใน ความ
กรุณา การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน การสนบัสนุนจากสถานศกึษาและการไดร้บัตวัแบบ ไม่มี
อิทธิพลทางออ้มต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมโดยผ่านสมัมาทิฏฐิ 

สรุปผลการวิจยัตามสมมติฐานการวิจยัระยะที่ 1 มีดงันี ้
รูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตพุฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนักศึกษาปริญญาตรี

ที่พัฒนาขึน้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ (𝜒2 = 608.91, df = 181, p = 0.00, 𝜒2/df = 3.36, 

SRMR = 0.06, RMSEA = 0.07, CFI = 0.97, GFI = 0.90, AGFI = 0.86) โดยตัวแปรสาเหตุ คือ 
การร่วมรูส้ึก แรงจูงใจภายใน ความกรุณา สัมมาทิฏฐิ การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน การ
สนบัสนุนจากสถานศึกษา และการไดร้บัตวัแบบ มีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อพฤติกรรมเอือ้
ต่อสงัคม ดงันี ้

สมมติฐานขอ้ 1.1 พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากการร่วม
รูส้กึ แรงจงูใจภายใน ความกรุณา สมัมาทิฏฐิ การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ การสนบัสนนุจาก
สถานศึกษา และการไดร้บัตัวแบบ ผลการวิจัยพบว่า การร่วมรูส้ึกและการอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนับสนุน มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้สังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่า
สมัประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.59 และ 0.25 ตามล าดับ ผลการวิเคราะหด์ังกล่าวจึงสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานขอ้ 1.1 บางสว่น 

สมมติฐานข้อ 1.2 สัมมาทิฏฐิ ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการร่วมรู้สึก 
แรงจูงใจภายใน ความกรุณา การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษา 
และการไดร้บัตวัแบบ ผลการวิจัยพบว่า ความกรุณา การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน แรงจูงใจ
ภายใน และการร่วมรูส้ึก และ มีอิทธิพลทางตรงต่อสมัมาทิฏฐิ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.41, 0.28, 0.24 และ 0.17 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์
ดงักลา่วจึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ 1.2 บางสว่น 
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สมมติฐานขอ้ 1.3 พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมไดร้บัอิทธิพลทางออ้มจากการร่วม
รู้สึก แรงจูงใจภายใน ความกรุณา การอบรมเลี ้ยงดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจาก
สถานศึกษา และการไดร้บัตัวแบบ โดยผ่านสมัมาทิฏฐิ  ผลการวิจัยพบว่า การร่วมรูส้ึก แรงจูงใจ
ภายใน ความกรุณา การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษาและการ
ไดร้บัตวัแบบ ไม่มีอิทธิพลทางออ้มต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมโดยผ่านสมัมาทิฏฐิ  ผลการวิเคราะห์
ดงักลา่วจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ 1.3 

ดังนัน้ สรุปไดว้่าการวิเคราะหรู์ปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุ ในการวิจัยระยะที่ 1 
พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมมากที่สุด ได้แก่ การร่วมรูส้ึก มีค่า
สมัประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.59 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมเอื ้อต่อสังคมรองลงมา ได้แก่ การอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน มีค่า
สมัประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากบั 0.25 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจึงไดน้ าผลจากการ
วิจยัระยะที่ 1 ไดแ้ก่ ตัวแปรการร่วมรูส้ึก และตัวแปรการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุน มาพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมต่อไปในการวิจยัระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการวิจยัเชิงทดลองต่อไป 

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลการวิจัยระยะที ่2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
การวิจัยระยะที่ 2 ความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาผลของโปรแกรม

พฤติกรรมศาสตรเ์พื่อการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของ
นักศึกษา โดยผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี ้ ตอนที่  1 การ
วิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมหลงัการทดลอง ของกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุม จ าแนกตามการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน เมื่ อใชค้ะแนนการวัดผลก่อนการ
ทดลอง (Pre-test) เป็นตัวแปรร่วม (Covariate) ตอนที่ 2 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วมแบบ
สองทาง (Two-way analysis of covariance) เมื่อใชค้ะแนนการวดัผลก่อนการทดลอง (Pre-test) 
เป็นตวัแปรรว่ม (Covariate) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกัน การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลในการวิจัยครัง้นี ้
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อที่ใชใ้นการแปลผล ดงันี ้

Mean หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
S.E หมายถึง สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อน 
df หมายถึง ขัน้ของความเป็นอิสระ 
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Ms หมายถึง ความแปรปรวน 
F หมายถึง ค่าสถิติที่ค  านวณได ้
sig หมายถึง ระดบันยัส าคญัของการทดสอบ 
A หมายถึง การไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม   
B หมายถึง การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ  

 

การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 
การตรวจสอบ Normality test เป็นการตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระมีการแจกแจงเป็น

แบบปกติหรือไม่ งานวิจัยในครัง้นีใ้นแต่ละกลุ่มมีจ านวน 21 คน จึงใช ้Shapiro-Wilk พบว่า มีค่า 
Sig เท่ากบั .58 และ .10มากกว่า.05 แสดงว่าขอ้มลูมีการแจกแจงเป็นแบบปกติ 

การตรวจสอบความเหมาะสมที่จะใชก้ารวิเคราะห ์ANCOVA  
การทดสอบค่าตวัแปรรว่มและตวัแปรตามมีความสมัพนัธก์นัในเชิงเสน้ตรง พบว่า มี

ค่า sig เท่ากับ .00นอ้ยกว่า.05 แสดงว่า สามารถใชค้ะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) มาเป็นตัว
แปรรว่มในการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) ได ้

การวิเคราะหส์มการถดถอยระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรร่วม (Covariate) แยกตาม
กลุ่มของตัวแปรต้น โดยการทดสอบค่าตัวแปรร่วมและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันในเชิง
เสน้ตรง พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ .00 น้อยกว่า .05 แสดงว่า สามารถใชค้ะแนนก่อนการทดลอง 
(Pretest) เป็นตวัแปรร่วมในการวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ได ้และการทดสอบค่า
สมัประสิทธิ์การถดถอยของกลุ่มประชากรมีค่าเท่ากันทุกกลุ่ม (interaction ระหว่างตัวแปรอิสระ
กบัตัวแปรร่วม) พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ .21 มากกว่า .05 แสดงว่า ความสมัพันธร์ะหว่างคะแนน
พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมและคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) ไม่ต่างกันเมื่อไดร้บัโปรแกรมการ
พฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมในระดบัที่ต่างกนั จึงสามารถใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มได ้
และ มีค่า Sig เท่ากับ .20 มากกว่า .05 แสดงว่า ความสมัพันธ์ระหว่างคะแนนพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สงัคมและคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) ไม่ต่างกนัเมื่อไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน
ในระดบัที่ต่างกนั จึงสามารถใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วมได ้ 

การทดสอบ Levene's test พบว่า มีค่า sig เท่ากับ .00 น้อยกว่า.05 แสดงว่า ทัง้ 2 
กลุ่ม มีความแปรปรวนแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามถ้าขนาดในกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน แมว้่าความ
แปรปรวนไม่เท่ากันจะไม่ส่งผลต่อการทดสอบ คือ ผลการทดสอบยังมีความคงทน (Test is 
robust) (Hakstain, roed, & Lind, 1979) ซึ่งงานวิจยัในครัง้นีใ้นแต่ละกลุ่มมีจ านวนเท่ากนั คือ 21 
คน     
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื ้นฐานของคะแนนพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมหลังการ
ทดลอง ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จ าแนกตามการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน เมื่อใช้
คะแนนการวดัผลก่อนการทดลอง (Pre-test) เป็นตวัแปรรว่ม (Covariate) ดงัตาราง 10 

ตาราง 10 การวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมหลงัการทดลอง ของ
กลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ จ าแนกตามการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ เมื่อใชค้ะแนนการ
วดัผลก่อนการทดลอง (Pre-test) เป็นตวัแปรร่วม (Covariate)  

กลุ่ม การอบรมเลีย้งดู
แบบรักสนับสนุน 

จ านวน 
(คน) 

Mean S.E 

กลุม่ทดลอง 
มาก 14 4.11 .07 
นอ้ย 7 3.78 .09 
รวม 21 3.95 .06 

กลุม่ควบคมุ 
มาก 8 3.96 .09 
นอ้ย 13 3.88 .08 
รวม 21 3.92 .06 

  

การวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมหลงัการทดลอง ของ
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จ าแนกตามการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน เมื่อใชค้ะแนนการ
วดัผลก่อนการทดลอง (Pre-test) มาเป็นตวัแปรร่วม (Covariate) พบว่า คะแนนพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สงัคมที่ปรบัแลว้ มีคะแนนเฉลี่ยรวมหลงัการทดลองของกลุ่มทดลอง (3.95) สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
(3.92) โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่มีการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมากในกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ย (4.11) สูงกว่านักเรียนที่มีการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนน้อยในกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ย (3.78) และในกลุ่มควบคุมพบว่า นักเรียนที่มีการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมากมี
ค่าเฉลี่ย (3.96) สงูกว่านกัเรียนท่ีมีการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนต ่า มีค่าเฉลี่ย (3.88) 
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ตอนที่  2 การวิ เคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (Two-way analysis of 
covariance) เมื่อใชค้ะแนนการวดัผลก่อนการทดลอง (Pre-test) เป็นตัวแปรร่วม (Covariate) ดัง
ตาราง 11 

ตาราง 11 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มแบบสองทาง (Two-way analysis of covariance) 
เมื่อใชค้ะแนนการวดัผลก่อนการทดลอง (Pre-test) เป็นตวัแปรรว่ม 

แหล่งความแปรปรวน df Ms F sig 
การไดร้บัโปรแกรมพฒันา 
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม   (A) 

1 .01 .10 .760 

การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ (B) 1 .33 5.60* .023 
A x B 1 .15 2.61 .115 

ตวัแปรรว่ม 1 3.20 54.77 .000 
ความคลาดเคลื่อน 37    

รวม 42    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

การวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (Two-way analysis of covariance) 
เมื่อใช้คะแนนการวัดผลก่อนการทดลอง (Pre-test) เป็นตัวแปรร่วม (Covariate) พบว่า ไม่มี
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างการไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  รว่มกบัการอบรมเลีย้งดแูบบ
รกัสนับสนุน จึงสามารถท าการทดสอบ Main effect ได ้พบว่านักศึกษาที่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดู
แบบรกัสนบัสนุนมากจะมีพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมสงูกว่านักศึกษาที่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกั
สนับสนุนนอ้ย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และส่วนนักศึกษาที่ไดร้บัโปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม  และนักศึกษาที่ไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม  มี
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

สรุปผลการวิจยัตามสมมติฐานการวิจยัระยะที่ 2 มีดงันี ้
สมมติฐานขอ้ 1 ปฏิสมัพันธร์ะหว่างการไดร้บัโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อ

สงัคมกับการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม เมื่อใชค้ะแนนก่อน
การทดลอง (Pre-test) เป็นตวัแปรรว่ม (Covariate) ผลการวิจยัพบว่า ไม่มีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างการ
ไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  ร่วมกบัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน แต่พบว่า
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นกัศกึษาที่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุมากจะมีพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมสงูกว่านกัศึกษา
ที่ได้รับการอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุนน้อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการ
วิเคราะหด์งักลา่วจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ 1  

สมมติฐานข้อ 2 นักศึกษาที่ได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมมี
พฤติกรรมเอื ้อต่อสังคมสูงกว่านักศึกษาที่ ไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอื ้อต่อสังคม   
ผลการวิจัยพบว่า นกัศึกษาที่ไดร้บัโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  และนักศึกษาที่ไม่ได้
รบัโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม มีพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม แตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ผลการวิเคราะหด์งักลา่วจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ 2 
 

 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรื่อง ปัจจยัเชิงสาเหตทุี่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมและผลของโปรแกรม
พฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ของนกัศกึษาปรญิญาตรี การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
แบบพหุวิธี (Multi-methods) ซึ่งการวิจัยแบบพหุวิธี เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
มากกว่า 1 วิธี แต่วิธีการที่น ามาใช้นั้นมาจากกระบวนทัศน์การวิ จัยแบบเดียวกัน (วัลนิกา 
ฉลากบาง, 2560, น. 126) ซึ่งการวิจัยในครัง้นี ้ผูว้ิจัยใชก้ระบวนทัศนก์ารวิจัยแบบกระบวนทัศน์
ปฏิฐานนิยม (Positivism) โดยใชก้ารวิจยัเชิงปรมิาณอย่างเดียว โดยผูว้ิจยัแบ่งการวิจยัออกเป็น 2 
ระยะ คือ การวิจยัระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของ
นักศึกษา ด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสรา้งเชิงเส้น (Structural Equation Modeling : SEM) 
โดยโปรแกรม LISREL ซึ่งผลจากการวิจัยระยะที่  1 ท าให้ทราบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศึกษา เพื่อน ามาใชใ้นการสรา้งโปรแกรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอือ้
ต่อสงัคมของนกัศกึษา ในการวิจยัระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการวิจยัเชิงทดลอง 

กระบวนการวิจัยโดยสรุป 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจัยระยะที ่1  
เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศึกษา และ

ขนาดอิทธิพลของตวัแปรต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศกึษา 
การวิจัยระยะที ่2 

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของนักศึกษา
ปรญิญาตร ี

สมมติฐานของการวิจัย 
การวิจัยระยะที ่1 

รูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตพุฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนักศึกษาปริญญาตรี
ที่พัฒนาขึน้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรสาเหตุ คือ การร่วมรูส้ึก แรงจูงใจภายใน 
ความกรุณา สมัมาทิฏฐิ การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ การสนบัสนนุจากสถานศกึษา และการ
ไดร้บัตวัแบบ มีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ดงันี ้
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1.1 พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากการร่วมรูส้ึก แรงจูงใจ
ภายใน ความกรุณา สมัมาทิฏฐิ การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน การสนบัสนุนจากสถานศึกษา 
และการไดร้บัตวัแบบ  

1.2 สมัมาทิฏฐิ ไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากการรว่มรูส้กึ แรงจูงใจภายใน ความ
กรุณา การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ การสนบัสนนุจากสถานศกึษา และการไดร้บัตวัแบบ 

1.3 พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมไดร้บัอิทธิพลทางออ้มจากการร่วมรูส้ึก แรงจูงใจ
ภายใน ความกรุณา การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษา และการ
ไดร้บัตวัแบบ โดยผ่านสมัมาทิฏฐิ   

การวิจัยระยะที ่2 
1. ปฏิสมัพันธ์ระหว่างการไดร้บัโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมกับการ

อบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม เมื่อใชค้ะแนนก่อนการทดลอง 
(Pre-test) เป็นตวัแปรรว่ม (Covariate)  

2. นักศึกษาที่ไดร้บัโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมมีพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สงัคมสงูกว่านกัศกึษาที่ไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม   

วิธีด าเนินการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่  1 
มหาวิทยาลยัของรฐั/ก ากบัของรฐั ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที ่1  
การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อ

สงัคมของนกัศึกษา โดยมีวิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดงัต่อไปนี ้
1) การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการหาปัจจยัเชิงสาเหตทุี่สง่ผลต่อพฤติกรรม
เอือ้ต่อสงัคม ไดแ้ก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยัของรฐั/ก ากับของรฐั ในประเทศ
ไทย  ส าหรบัในการวิจยัครัง้นีใ้ชว้ิธีการประมาณค่าแบบไลคล์ิฮดูสงูสดุ (Maximum likelihood) ซึ่ง
เป็นวิธีการประมาณค่าพารามิเตอรท์ี่มีความคงเส้นคงวาและเป็นอิสระจากมาตรวัด (Bollen, 
1989, p. 108; อา้งถึงใน วิไลลักษณ์ ลังกา, 2554, น. 103) และใชห้ลกัเกณฑก์ารก าหนดขนาด
ตัวอย่างของ Schumacker และ Lomax (1996, p. 20 อ้างถึงใน วิไลลักษณ์ ลังกา, 2554, น. 
103) ที่เสนอแนะใหใ้ชข้นาดตวัอย่าง อย่างนอ้ย 20 เท่าของตวัแปรสงัเกตได ้ในงานวิจยัครัง้นีม้ีตวั
แปรสังเกตได ้22 ตัว จึงใชข้นาดกลุ่มตัวอย่าง ขั้นต ่าจ านวน  440 คน 2) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใชก้ารวิจัยครัง้นี ้ ไดแ้ก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยัของ
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รฐั/ก ากับของรฐั ในประเทศไทย ไดม้าโดยใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน  (Multi - 
stage sampling) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ ขั้นที่  1 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified 
random sampling) โดยใช้ภูมิภาคเป็นชั้นภูมิ คือ แบ่งออกเป็น จ านวน 6 ภาค ประกอบด้วย 
ภาคเหนือ จ านวน 5 แห่ง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 แห่ง ภาคกลาง จ านวน 7 แห่ง ภาค
ตะวนัออก จ านวน 1 แห่ง ภาคตะวนัตก ไม่มี และภาคใต ้จ านวน 4 แห่ง จากนัน้ใชก้ารสุม่ตวัอย่าง
แบบกลุ่ม  (Cluster sampling) โดยสุ่มตัวอย่างมาภูมิภาคละ 1 มหาวิทยาลัย ของจ านวน
มหาวิทยาลัยทั้งหมดในแต่ละพื ้นที่ตั้งเป็นภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ในขั้นนี ้ได้มหาวิทยาลัย 
จ านวน 5 แห่ง ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยใช้กลุ่ม
สาขาวิชาเป็นชัน้ภูมิ คือ จ านวน 3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบดว้ย 1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร  ์2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ และ  3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี หน่วยในการสุ่ม คือ นักศึกษา โดยสุ่มมากลุ่มสาขาวิชาละ 30 คน รวมจ านวน 90 คน 
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน รวมจ านวนทั้งหมด 450 คน ซึ่งในการวิจัยครัง้นี ้ผู ้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง เป็นจ านวนทัง้สิน้ 511 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที ่2 
การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนา

พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ นกัศึกษาปริญญา
ตรี ชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยันครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวนทัง้หมด 42 คน โดยใช้
กลุม่ตวัอย่างที่ไดจ้ากการวิจยัระยะที่ 1 ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
การวิจัยระยะที ่1 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง สว่นที่ 2 
แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอื ้อต่อสังคม ประกอบด้วย 8 ตอน คือ ตอนที่  1 
แบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ตอนที่ 2 แบบสอบถามการร่วมรูส้ึก ตอนที่ 3 แบบสอบถาม
แรงจูงใจภายใน ตอนที่ 4 แบบสอบถามความกรุณา ตอนที่ 5 แบบสอบถามสมัมาทิฏฐิ ตอนที่ 6 
แบบสอบถามการอบรมเลี ้ยงดูแบบรักสนับสนุน ตอนที่  7 แบบสอบถามการสนับสนุนจาก
สถานศึกษาจากสถานศึกษา และตอนที่ 8 แบบสอบถามการไดร้บัตัวแบบ มีลักษณะขอ้ค าถาม
เป็นแบบ มาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตัง้แต่ “นอ้ยที่สดุ” ถึง “มากที่สดุ”  
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การวิจัยระยะที ่2  
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยระยะที่  2 ได้แก่  แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม โดย 1) แบบสอบถามปัจจยัที่
สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม โดยเป็นแบบสอบถามชดุเดียวกบัแบบสอบถามในการวิจยัระยะที่ 
1 และ 2) โปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม มีลกัษณะเป็นโปรแกรมที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยการ
น าผลการวิจัยจากระยะที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอื ้อต่อสังคม น ามาสรา้งเป็น
โปรแกรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม จดัเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร จ านวน 5 ครัง้ ครัง้ละ 
150 นาที  

สถิติในการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจัยระยะที ่1 

การวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 1) การวิเคราะหเ์พื่อตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวัดตัวแปร 2) การวิเคราะหห์าค่าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าสถิติทดสอบไค-สแคว ์และการวิเคราะหค่์าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต โดยใชค่้าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรส์ัน (Pearson product 
moment correlation coefficient) 3) ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบการวดัตวัแปรดว้ยการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน และ 4) ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสมัพันธ์เชิง
สาเหตตุามสมมติฐานการวิจยักับขอ้มูลเชิงประจักษ์ดว้ยการวิเคราะหอิ์ทธิพล โดยพิจารณาจาก
ค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล ได้แก่ ค่า ไค -สแควร ์(𝜒2) ค่าสัดส่วนระหว่างไค-
สแควร ์และองศาความอิสระ (𝜒2/df) ค่าRMSEA ค่า SRMR ค่า CFI ค่า GFI และค่า NFI โดยมี
เกณฑก์ารพิจารณา ดังนี ้ดังนี ้ค่า 𝜒2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติหรือมีค่ามากกว่า 0.05 ค่า 𝜒2/df มี
อัตราส่วนไม่เกิน 5 ค่า SRMR มีค่าน้อยกว่า 0.05 ค่า RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.08 ค่า CFI มีค่า
มากกว่า 0.90 ค่า GFI มีค่ามากกว่า 0.90 ค่า AGFI มีค่ามากกว่า 0.90 (Kline, 2011) 

การวิจัยระยะที ่2 
ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูโดยไดแ้บ่งผลการวิเคราะหข์อ้มูล ออกเป็น 2 

ตอน ดงัต่อไปนี ้ตอนที่ 1 การวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมหลงัการ
ทดลอง ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จ าแนกตามการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน เมื่อใช้
คะแนนการวัดผลก่อนการทดลอง (Pre-test) มาเป็นตัวแปรร่วม (Covariate) ตอนที่  2 การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (Two-way analysis of covariance) เมื่อใชค้ะแนน
การวดัผลก่อนการทดลอง (Pre-test) มาเป็นตวัแปรรว่ม (Covariate) 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตทุี่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของ

นกัศกึษา ผลการวิจยัตามสมมติฐานการวิจยัระยะที่ 1 มีดงันี ้
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมของนักศึกษาปริญญาตรีที่

พัฒนาขึน้สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ (𝜒2 = 608.91, df = 181, p = 0.00, 𝜒2/df = 3.36, 

SRMR = 0.06, RMSEA = 0.07, CFI = 0.97, GFI = 0.90, AGFI = 0.86) โดยตัวแปรสาเหตุ คือ 
การร่วมรูส้ึก แรงจูงใจภายใน ความกรุณา สัมมาทิฏฐิ การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน การ
สนบัสนุนจากสถานศึกษา และการไดร้บัตวัแบบ มีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อพฤติกรรมเอือ้
ต่อสงัคม ดงันี ้

 สมมติฐานขอ้ 1.1 พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากการร่วมรูส้ึก 
แรงจูงใจภายใน ความกรุณา สัมมาทิฏฐิ การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน การสนับสนุนจาก
สถานศึกษา และการไดร้บัตัวแบบ ผลการวิจัยพบว่า การร่วมรูส้ึกและการอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนับสนุน มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้สังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ค่าสมัประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.59 และ 0.25 ตามล าดับ ผลการวิเคราะหด์ังกล่าวจึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานขอ้ 1.1 บางสว่น 

 สมมติฐานขอ้ 1.2 สมัมาทิฏฐิ ไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากการร่วมรูส้ึก แรงจูงใจ
ภายใน ความกรุณา การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษา และการ
ไดร้บัตัวแบบ ผลการวิจัยพบว่า ความกรุณา การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน แรงจูงใจภายใน 
และการร่วมรูส้ึก และ มีอิทธิพลทางตรงต่อสัมมาทิฏฐิ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ค่าสมัประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากบั 0.41, 0.28, 0.24 และ 0.17 ตามล าดบั ผลการวิเคราะหด์งักลา่วจึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ 1.2 บางสว่น 

สมมติฐานขอ้ 1.3 พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมไดร้บัอิทธิพลทางออ้มจากการร่วมรูส้ึก 
แรงจูงใจภายใน ความกรุณา การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษา 
และการไดร้บัตัวแบบ โดยผ่านสมัมาทิฏฐิ ผลการวิจัยพบว่า การร่วมรูส้ึก แรงจูงใจภายใน ความ
กรุณา การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน การสนบัสนุนจากสถานศกึษาและการไดร้บัตวัแบบ ไม่มี
อิทธิพลทางออ้มต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมโดยผ่านสัมมาทิฏฐิ  ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ 1.3 
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ดังนัน้ สรุปไดว้่าการวิเคราะหรู์ปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุ ในการวิจัยระยะที่ 1 
พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมมากที่สุด ได้แก่ การร่วมรูส้ึก มีค่า
สมัประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.59 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมเอื ้อต่อสังคมรองลงมา ได้แก่ การอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน มี ค่า
สมัประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากบั 0.25 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจึงไดน้ าผลจากการ
วิจยัระยะที่ 1 ไดแ้ก่ ตัวแปรการร่วมรูส้ึก และตัวแปรการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุน มาพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมต่อไปในการวิจยัระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการวิจยัเชิงทดลองต่อไป 

การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผลจากการวิจัยระยะที่ 1 ท าให้ทราบ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนักศึกษา เพื่อน ามาใชใ้นการสรา้งพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศกึษา ผลการวิจยัตามสมมติฐานการวิจยัระยะที่ 2 มีดงันี ้

สมมติฐานขอ้ 1 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการไดร้บัโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สงัคม  กบัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน โดยนักศึกษาที่ไดร้บัโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้
ต่อสงัคม เมื่อไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน จะมีคะแนนพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมแตกต่าง
กันไปตามกลุ่มย่อย เมื่อใช้คะแนนก่อนการทดลอง (Pre-test) เป็นตัวแปรร่วม (Covariate) 
ผลการวิจัยพบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสั งคม  
ร่วมกับการอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน แต่พบว่านักศึกษาที่ได้รบัการอบรมเลีย้งดูแบบรัก
สนับสนุนมากจะมีพฤติกรรมเอื ้อต่อสังคมสูงกว่านักศึกษาที่ ได้รับการอบรมเลี ้ยงดูแบบรัก
สนบัสนุนนอ้ย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ผลการวิเคราะหด์ังกล่าวจึงไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานขอ้ 1  

สมมติฐานขอ้ 2 นกัศกึษาที่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมมีพฤติกรรม
เอือ้ต่อสงัคมสงูกว่านักศึกษาที่ไม่ไดร้บัโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ผลการวิจัยพบว่า 
นกัศึกษาที่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  และนกัศึกษาที่ไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันา
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม มีพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผลการวิเคราะหด์งักลา่วจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ 2 
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อภปิรายผลการวิจัย 

การวิจัยระยะที ่1 
จากผลการวิจัยขา้งตน้ ผูว้ิจัยน ามาอภิปรายผลการศึกษารูปแบบความสมัพันธ์เชิง

สาเหตขุองพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศึกษาปรญิญาตรี ประกอบดว้ย 3 ประเด็น ดงัต่อไปนี ้
ประเด็นที่ 1 จากสมมติฐานขอ้ 1.1 พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมไดร้บัอิทธิพลทางตรง

จากการร่วมรูส้ึก แรงจูงใจภายใน ความกรุณา สัมมาทิฏฐิ การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  
การสนบัสนุนจากสถานศึกษา และการไดร้บัตวัแบบ ผลการวิจยัพบว่า การร่วมรูส้ึกและการอบรม
เลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้สังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 ค่าสมัประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.59 และ 0.25 ตามล าดับ ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิด
ทางพฤติกรรมศาสตร ์โดยจรรจา สุวรรณทัต (2559, น. 47-55) ได้มีการเสนอการศึกษาทาง
พฤติกรรมศาสตร ์(Behavioral science) ว่าเป็นการศกึษาที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางจิตวิทยา 
และสะท้อนให้เห็นวิธีการปฏิสัมพันธ์ที่บุคคลแสดงต่อกันและกันทั้งในกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ 
ครอบครวั และชุมชน รวมทัง้ภายในกลุ่มประชากรต่างๆ และในสงัคมโลกดว้ย โดยการศึกษาทาง
พฤติกรรมศาสตรน์ี ้ส  าคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยให้เกิดความรูค้วามเขา้ใจในดา้นพฤติกรรมของ
มนุษย์ ทั้งต่อมนุษย์ด้วยกันและต่อกลุ่มคนและสังคม ตลอดจนพฤติกรรมที่ เก่ียวข้องกับ
สภาพแวดล้อมทุกระดับ ในด้านทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์จึงสามารถอธิบายและให้ 
การพยากรณ์ได้ว่าเมื่ อมี ปัจจัยนั้นๆเกิดขึ ้นและมีการพัฒนาพฤติกรรมในลักษณะที่ เป็น
กระบวนการสืบเนื่องเช่นนีแ้ลว้ ผลที่เกิดขึน้ในรูปของพฤติกรรมจะเป็นเช่นไร ดงันัน้การพิจารณา
มองปัญหาต่างๆ ในสังคมที่ เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ใดก็ตามเพื่อท าความเข้าใจและหา  
แนวทางแก้ไขป้องกัน ลว้นมีปัจจัยหลากหลายที่อาจแตกต่างกัน ซึ่งเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมของ
บคุคล กลุม่บคุคล และสงัคม จึงจ าเป็นที่จะตอ้งอาศยัการศึกษาใหช้ดัเจน เนื่องจากพฤติกรรมของ
มนุษยม์ีความซับซอ้น จึงตอ้งมีการศึกษาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่เป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมหรือปัจจยัที่เก่ียวขอ้งระหว่างกนั เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงผลลพัธท์ี่ปรากฎไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

โดยในการวิจัยระยะที่  1 พบว่าปัจจัยภายในที่เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมมากที่สุด ได้แก่ การร่วมรูส้ึก มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.59 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฒันาการเชาวปั์ญญาของเพียเจต ์มีความเห็นว่าพฒันาทางสติปัญญาในขัน้
ที่  3 Concrete operations อายุ  7-11 ปี  เป็ นขั้น ที่ เ ด็ กลดการยึดตน เอง เป็ นศูน ย์กล าง 
(Egocentrism) เด็กวัยนีส้ามารถเริ่มเขา้ใจความคิดของผูอ่ื้น หรือเขา้ใจว่าผูอ่ื้นคิดอย่างไร ซึ่งเป็น
พืน้ฐานของการร่วมรูส้ึกน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และสอดคลอ้งกบัแนวคิดการร่วม
รูส้ึกของ Davis (2004 อา้งถึงใน ดุลยา จิตตะยโศธร, 2555, น. 17-18) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบ
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ของโครงสรา้ง กระบวนการ และผลของการร่วมรูส้ึก ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเริ่ม 
(Antecedents) เป็นขั้นที่กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของผูส้ังเกต ผูถู้กสังเกต และสถานการณ์ ซึ่ง
ประกอบดว้ย บคุคล ไดแ้ก่ ความแตกต่างเฉพาะของแต่ละบคุคลที่มีอิทธิพลต่อการปฏิสมัพนัธท์าง
สงัคม เช่น การมีความสามารถในการเขา้ใจทรรศนะของผูอ่ื้น และสถานการณ ์ไดแ้ก่ ความรุนแรง
ของสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกระตุน้อารมณข์องผูส้งัเกต  ความเหมือนหรือความคลา้ยคลึง
ระหว่างผูส้งัเกตและผูถู้กสงัเกต 2) กระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ ลกัษณะเฉพาะของกลไกที่มีผล
ต่อการร่วมรูส้ึก โดยแบ่งเป็น กระบวนการที่เกิดจากอารมณ์ (Affective) และกระบวนการที่เกิด
จากความต้องการทางปัญญา (Cognitive) 3) ผลที่ เกิดขึน้ภายในตัวบุคคล (Intraprosonal 
outcomes) ไดแ้ก่ ผลทางปัญญา ผลทางอารมณ์ 4) ผลต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ 
การเกิดพฤติกรรมทางสงัคม อาทิเช่น พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม หรือพฤติกรรมกา้วรา้ว เป็นตน้ และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการร่วมรูส้ึก พบว่าการร่วมรูส้ึกมีความสมัพนัธแ์ละ
เป็นความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ซึ่งแสดงว่าถา้บคุคลมีการร่วมรูส้ึกสงูขึน้ก็จะ
มีพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมสงูขึน้ดว้ย (วนัดี ละออทิพย,์ 2540; สุกานดา นิ่มทองค า, 2535; สุวภัทร 
หอมเกษร, 2555) และงานวิจยัดลุยา จิตตะยโศธร (2555) ไดศ้กึษาการร่วมรูส้ึกมีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม ท าใหก้ารร่วมรูส้ึกปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
และมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  

และปัจจัยภายนอกที่ เป็นตัวแปรที่มี อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม
รองลงมา ได้แก่ การอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.25 ซึ่ง
สอดคลอ้งกับทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสงัคมของ Erikson (1968 อา้งถึงใน งามตา วนินทานนท,์ 
2552, น. 6-7) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกับเรื่องนีว้่า ถ้าเด็กทารกไดร้บัความสุข ความพอใจจากการ
ดแูลอย่างใกลช้ิดของบิดามารดา เมื่อโตขึน้จะแผ่ขยายความรูส้ึกรกัใคร่ไวว้างใจนีไ้ปยงัผูอ่ื้น และ
สภาพแวดลอ้มที่แปลกใหม่ โดยจะเป็นการส่งเสรมิใหเ้ด็กสามารถปรบัตวัไดดี้ในเวลาต่อมา เรียนรู้
ที่จะให้และรับอย่างเหมาะสม มีความเสียสละ ไม่เอาตนเองเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นการเอือ้ให้เกิด  
การพฒันาลกัษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่ดีงาม และสอดคลอ้งกบัการประมวลและสงัเคราะห์
ผลการวิจัยการอบรมเลีย้งดูเด็กไทย ของสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทร  
วิโรฒ ได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่สรา้งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีลักษณะ  
ทางจิตใจและพฤติกรรมที่น่าปรารถนา คือ การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก (สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร,์ 2553 อา้งถึงใน งามตา วนินทานนท์, 2552, น. 6-7) ท าใหก้ารอบรมเลีย้งดู
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แบบรกัสนับสนุนเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  

ประเด็นที่ 2 จากสมมติฐานขอ้ 1.2 สมัมาทิฏฐิ ไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากการร่วม
รู้สึก แรงจูงใจภายใน ความกรุณา การอบรมเลี ้ยงดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจาก
สถานศึกษา และการได้รับตัวแบบ ผลการวิจัยพบว่า ความกรุณา การอบรมเลีย้งดูแบบรัก
สนับสนุน แรงจูงใจภายใน และการร่วมรู้สึก และ มีอิทธิพลทางตรงต่อสัมมาทิฏฐิ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.41, 0.28, 0.24 และ 0.17 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดทางพระพุทธศาสนา โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
(2556, น. 4-6) ไดเ้สนอกระบวนการของการศึกษาภายในตัวบุคคล จะเริ่มตน้และด าเนินไปได ้
ตอ้งอาศัยการติดต่อเก่ียวขอ้งกับสภาพแวดลอ้ม และอิทธิพลจากภายนอกเป็นแรงผลกัดัน หรือ
เป็นปัจจยัก่อตวั ถา้ไดร้บัการถ่ายทอดแนะน าชกัจูง เรียนรูจ้ากแหลง่ความรูค้วามคิดที่ถูกตอ้ง หรือ
รูจ้กัเลือก รูจ้กัมอง รูจ้กัเก่ียวขอ้ง พิจารณาโลกและชีวิตในทางที่ถูกตอ้ง ก็จะท าใหเ้กิด สมัมาทิฏฐิ 
น าไปสู่การศึกษาที่ถูกตอ้ง หรือมีการศึกษา โดยสรุป แหล่งที่มาเบือ้งตน้ของการศึกษา เรียกว่า 
ปัจจยัแห่งสมัมาทิฏฐิ มี 2 อย่าง คือ 1) ปัจจยัภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลว่า การท าในใจ
โดยแยบคาย หมายถึง การคิดถูกวิธี ความรูจ้ักคิด หรือคิดเป็น และ 2) ปัจจัยภายนอก เรียกว่า  
ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากผูอ่ื้น หรือเสียงบอกจากผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การรบัถ่ายทอด หรืออิทธิพลจาก
สิ่งแวดลอ้มทางสงัคม เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย ์เพื่อนที่คบหา หนงัสือ สื่อมวลชน และวฒันธรรม ซึ่ง
ให้ข่าวสารที่ถูกตอ้ง สั่งสอนอบรม แนะน าชักจูงไปในทางที่ดีงาม ตัวแท้ของการศึกษา คือการ
พฒันาตนโดยมีการพฒันาปัญญาเป็นแกนกลางนัน้ เป็นกระบวนการที่ด  าเนินไปภายในตวับุคคล 
แกนน าของกระบวนการแห่งการศึกษา ได้แก่ ความรูค้วามเข้าใจ ความคิดเห็นแนวความคิด 
ทศันคติ ค่านิยมที่ถูกตอ้งดีงาม เกือ้กูลแก่ชีวิตและสงัคม สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง เรียกสัน้ๆ ว่า 
สมัมาทิฏฐิ เมื่อรูเ้ขา้ใจ คิดเห็นดีงาม ถูกตอ้งตรงตามความจริงแลว้ การคิด การพูด การกระท า 
และการแสดงออกหรือปฏิบติัการต่างๆ ก็ถกูตอ้งดีงาม เกือ้กลู น าไปสูก่ารดบัทกุข ์แกไ้ขปัญหาได ้ 

โดยในการวิจัยระยะที่  1 พบว่าปัจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) ที่ เป็นตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อสัมมาทิฏฐิ ไดแ้ก่ ความกรุณา มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.41 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แรงจูงใจภายใน มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.24 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0.05 การร่วมรูส้ึก มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.17 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  และไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากปัจจยัภายนอก (ปรโตโฆษะ) ไดแ้ก่ 
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การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มีค่าสมัประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากบั 0.28 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05  

ประเด็นที่ 3 จากสมมติฐานขอ้ 1.3 พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมไดร้บัอิทธิพลทางออ้ม
จากการร่วมรูส้ึก แรงจูงใจภายใน ความกรุณา การอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุน
จากสถานศึกษา และการได้รับตัวแบบ โดยผ่านสัมมาทิฏฐิ ผลการวิจัยพบว่า การร่วมรูส้ึก 
แรงจงูใจภายใน ความกรุณา การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ การสนบัสนนุจากสถานศกึษาและ
การไดร้บัตัวแบบ ไม่มีอิทธิพลทางออ้มต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมโดยผ่านสมัมาทิฏ ฐิ ที่เป็นเช่น
อาจเป็นเพราะตามแนวคิดทางพระพทุธศาสนา โดยพระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ.ปยุตฺโต) (2556, น. 
4-6) ไดก้ล่าวว่าสมัมาทิฏฐิ หมายถึง ความคิดเห็นดีงาม ถูกตอ้งตรงตามความจริง ซึ่งการที่บุคคล
มีสัมมาทิฏฐิ คือการเห็นชอบในสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวของบุคคล ซึ่ งบุคคลอาจจะไม่
จ าเป็นตอ้งแสดงพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมในบางเหตกุารณ ์อาจจะขึน้อยู่กบัโอกาสหรือขอ้จ ากดับาง
ประการที่ท าให้บุคคลไม่สามารถแสดงพฤติกรรมออกมาได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลมีความ
เห็นชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น แต่เมื่อเห็นโจรก าลงัขโมยของก็ไม่ควรไปช่วยขโมยของ หรือการบรจิาคเงิน
บคุคลอาจจะมีการเห็นว่าการบริจาคเงินเป็นสิ่งที่ควรท า หากแต่ถา้บุคคลไม่มีเงินเดือนหรือรายได ้
ก็อาจจะบริจาคไม่ได ้โดยเฉพาะกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัในครัง้นี ้เป็นนกัศึกษาปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 
1 ซึ่งเป็นวยัที่ก าลงัศกึษาเลา่เรียน ไม่ไดเ้ป็นวยัท างานที่ประกอบอาชีพ มีรายไดเ้ป็นตวัเอง เป็นตน้  

การวิจัยระยะที ่2 
จากผลการวิจัยขา้งตน้ ผูว้ิจัยน ามาอภิปรายผลการศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนา

พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศกึษา ประกอบดว้ย 2 ประเด็น ดงัต่อไปนี ้
ประเด็นที่ 1 สมมติฐานข้อ 1 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับโปรแกรมพัฒนา

พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม  กับการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน โดยนักศึกษาที่ได้รับโปรแกรม
พฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม เมื่อไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนบัสนุน จะมีคะแนนพฤติกรรม
เอือ้ต่อสงัคมแตกต่างกันไปตามกลุ่มย่อย เมื่อใช้คะแนนก่อนการทดลอง (Pre-test) เป็นตัวแปร
ร่วม (Covariate) ผลการวิจยัพบว่า ไม่มีปฏิสมัพันธร์ะหว่างการไดร้บัโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
เอือ้ต่อสงัคมร่วมกบัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน ที่เป็นเช่นนีอ้ธิบายไดว้่าการไดร้บัโปรแกรม
พฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  และการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนไม่ขึน้ต่อกนั และจะเห็นไดว้่า
โปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  สามารถใชไ้ดดี้กบันกัศึกษาที่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบ
รกัสนับสนุนทั้ง 2 กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก และ
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นกัศกึษาที่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุนอ้ย เมื่อไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สงัคมก็จะมีพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมสงูขึน้ได ้

และผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมากจะมี
พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมสูงกว่านักศึกษาที่ได้รบัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนน้อย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฒันาการทางจิตสงัคมของ Erikson (1968 
อา้งถึงใน งามตา วนินทานนท,์ 2552, น. 6-7) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัเรื่องนีว้่า ถา้เด็กทารกไดร้บั
ความสขุ ความพอใจจากการดแูลอย่างใกลช้ิดของบิดามารดา เมื่อโตขึน้จะแผ่ขยายความรูส้ึกรกั
ใคร่ไวว้างใจนีไ้ปยังผูอ่ื้น และสภาพแวดลอ้มที่แปลกใหม่ โดยจะเป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กสามารถ
ปรบัตัวไดดี้ในเวลาต่อมา โดยงามตา วนินทานนท ์(2552, น. 7) ไดเ้สนอการอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนับสนุน ประกอบดว้ยหลกัการและวิธีปฏิบติั 4 ประการ ดังต่อไปนี ้1) การแสดงใหเ้ด็กทราบว่า
ผูใ้หญ่รกัและหวงัดีต่อเด็ก แสดงใหเ้ด็กทราบว่าผูใ้หญ่ตัง้ใจที่จะอบรมเด็กใหเ้ป็นคนดี  2) การท า
ตัวให้ใกล้ชิดสนิทสนิมกับเด็ก ใช้เวลาอยู่กับเด็ก เช่น ชมรายการโทรทัศนท์ี่มีประโยชน์ด้วยกัน  
ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 3) การเอาใจใส่เด็ก เข้าใจจิตใจเด็ก เช่น สอบถามทุกข์สุข ถามถึง
เหตกุารณป์ระจ าวนัที่เกิดขึน้กบัเด็ก รูเ้ก่ียวกบัเพื่อนของเด็ก กิจกรรมของเด็ก 4) การเป็นที่ปรกึษา
ที่ดีของเด็ก ไม่เผด็จการ เช่น การใหค้ าแนะน า การใหก้ าลังใจเวลาเด็กมี และเปิดโอกาสใหเ้ด็ก
ตดัสินใจดว้ยตวัเองอย่างมีเหตผุล ไม่บงัคบัฝืนใจ  

และจากการประมวลและสังเคราะห์ผลการวิจัยการอบรมเลี ้ยงดูเด็กไทย  ของ
สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดข้อ้สรุปว่า ปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งที่สรา้งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่น่าปรารถนา คือ  
การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก (สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์, 2553 อา้งถึงใน งามตา 
วนินทานนท์, 2552, น. 6-7) และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของปฏิมากร ศิริเตชะ (2549) ไดศ้ึกษา
ปัจจยัทางสงัคม ลกัษณะทางจิต และลกัษณะทางชีวสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมที่เอือ้ต่อสงัคม
ตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมที่เอือ้ต่อสงัคมตาม
หลกัธรรมสงัคหวตัถ ุ4 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ประเด็นที่ 2 จากสมมติฐานขอ้ 2 นกัศกึษาที่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สงัคม  มีพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมสงูกว่านกัศึกษาที่ไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม 
ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาที่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และนกัศกึษาที่ไม่ไดร้บั
โปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  มีพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญั
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ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ ได้แก่ นักศึกษา
ปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยันครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวนทัง้หมด 42 
คน โดยใชก้ลุ่มตัวอย่างที่ไดจ้ากการวิจัยระยะที่ 1 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยมีเกณฑค์ัดเลือกเขา้กลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้1) ผูว้ิจัยประกาศรบัสมัครนักศึกษา 
เพื่อเข้าร่วมการทดลอง และ 2) นักศึกษาสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง จ านวนทั้งหมด 42 คน 
จากนั้นสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง (Random assignment) โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) โดยผูว้ิจยัจบัฉลากสุม่นกัศกึษาออกเป็น 2 กลุม่ ๆ ละ 21 คน จากนัน้จึงสุ่มกลุม่ โดยให้
กลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มทดลอง ไดร้บัโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง เป็น
กลุ่มควบคุม ไม่ไดร้บัโปรแกรมใดๆ โดยไม่ล  าเอียง (Random treatment) และท าการวัดผลก่อน
การทดลอง (Pretest) พบว่า ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ค่อนขา้งสูงตั้งแต่ก่อนการทดลอง ทั้งนีอ้าจ เนื่องมาจากในช่วงที่
ผู ้วิจัยด าเนินการทดลอง โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเขา้ร่วมการทดลอง ซึ่งผู้วิจัย
ประกาศรบัสมัครนักศึกษาเพื่อเขา้ร่วมการทดลอง และมีนักศึกษาสมัครใจเขา้ร่วมการทดลอง 
จ านวนทัง้หมด 42 คน จากการสงัเกตของผูว้ิจยั พบว่า นกัศึกษาที่ยินดีเขา้รว่มการทดลอง อาจจะ
เป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมอยู่ภายในตวันกัศึกษาเองอยู่แลว้ และในขณะนัน้เกิดสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 ทางมหาวิทยาลัยจึงมีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือหรือบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้น จึงอาจ
ส่งผลให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาพฤติกรรมเอื ้อต่อสังคมจากทางมหาวิทยาลัย จนท าให้
พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมค่อนข้างสูงตั้งแต่ก่อนการทดลอง จนท าให้การวัดผลหลังการทดลอง  
(Posttest) ไม่เห็นความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมระหว่างนักศึกษาที่ได้รับ
โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม (กลุ่มทดลอง) และนักศึกษาที่ไม่ไดร้บัโปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม (กลุ่มควบคุม) ได้อย่างชัดเจนจนพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

แต่หากเมื่อพิจารณาที่ ค่าเฉลี่ย พบว่า หลังการทดลองค่าเฉลี่ยรวมของคะแนน
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของกลุม่ทดลอง (3.95) สงูกว่ากลุม่ควบคมุ (3.92) ทัง้นีเ้ป็นผลเนื่องมาจาก
การใชโ้ปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยผูว้ิจยัน าแนวคิดและทฤษฎีของ
การปรบัพฤติกรรมทางปัญญามาเป็นแนวคิดหลกัในการสรา้งโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สงัคม และใชแ้นวคิดการรว่มรูส้ึกของเดวิส ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญาเพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรม โดยการปรบัพฤติกรรมทางปัญญามีความเชื่อว่าพฤติกรรมทางปัญญาของบุคคลมี
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อิทธิพลอย่างมากต่อการแสดงออกของบุคคล โดยไดอ้าศัยแนวคิดของนักจิตวิทยาที่ว่า ตัวแปร
ภายในบุคคลหรือตวัแปรทางปัญญามีผลต่อพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก การปรบัพฤติกรรมโดย
อาศยัแนวคิดดงักลา่ว เรียกว่า การปรบัพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive behavior modification 
หรือ CBM) หรือ การบ าบัดพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive behavior therapy หรือ CBT) 
(Kazdin, 1978 อา้งถึงใน สมโภชน ์เอ่ียมสภุาษิต, 2553, น. 308) และใชแ้นวคิดการร่วมรูส้ึกของ
เดวิส ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญาเพื่อส่งผลต่อพฤติกรรม โดย Davis (2004 อา้ง
ถึงใน ดลุยา จิตตะยโศธร, 2555, น. 17-18) ไดอ้ธิบายการร่วมรูส้ึกว่าเป็นกลุ่มของโครงสรา้งที่ท า
ใหเ้กิดการตอบสนองของบุคคลหนึ่งต่อสภาพแวดลอ้มของบุคคลอ่ืน ซึ่งการตอบสนองดงักล่าวมี
ทั้งแบบส่งผลต่ออารมณ์ และแบบไม่ส่งผลต่ออารมณ์โดยเดวิส ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของ
โครงสรา้ง กระบวนการ และผลของการร่วมรูส้ึก ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้ 1) ขั้นเริ่ม 
(Antecedents) เป็นขัน้ที่มีผูส้งัเกต ผูถู้กสงัเกต และสถานการณ์ 2) กระบวนการ (Process) โดย
ฝึกให้นักศึกษาเกิดการเข้าใจมุมมองของผู้อ่ืน (Prespective Taking เกิดการจินตนาการ 
(Fantasy) เกิดการค านึงถึงความรูส้ึก (Empathic concern) และเกิดความเครียดส่วนบุคคล 
(Personal distress) 3) ผลที่เกิดขึน้ภายในตัวบุคคล (Intraprosonal outcomes) ได้แก่ ผลทาง
ปัญญา ผลทางอารมณ์ ผลทางแรงจูงใจ และ 4) ผลต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่  
การเกิดพฤติกรรมทางสงัคม  

นอกจากนี ้ Davis (1980) ได้เสนอองค์ประกอบของการร่วมรูส้ึก ว่าการร่วมรูส้ึก 
(Empathy) หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลหนึ่งต่อประสบการณท์ี่สงัเกตไดข้องอีกคน ประกอบดว้ย 
4 องค์ประกอบ  ได้แก่  1) ด้านการเข้าใจมุมมองของผู้อ่ืน (Prespective Taking) หมายถึง 
ความสามารถในการเขา้ใจในสิ่งที่ผูอ่ื้นคิดหรือรูส้ึกได ้2) ดา้นการจินตนาการ (Fantasy) หมายถึง 
ความสามารถในการน าตัวเองใหเ้ขา้ใจความรูส้ึก การกระท า ของตัวละครในหนังสือ ภาพยนต ์
หรือการเลน่ต่างๆ 3) ดา้นการค านึงถึงความรูส้กึ (Empathic concern) หมายถึง ความสามารถใน
การเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนเมื่อเจอกับเหตุการณ์เลวร้าย  4) ด้านความเครียดส่วนบุคคล 
(Personal distress) หมายถึง ความรูส้ึกวิตกกังวล ความไม่สบายใจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มี
ความตงึเครียด  

โดยมีวิธีการดังต่อไปนี ้1) ขั้นเริ่ม ผูว้ิจัยพากลุ่มทดลองไปที่ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  
ผูส้งัเกต คือ นกัศึกษา ผูถู้กสงัเกต คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา สถานการณ ์คือ 
นักศึกษาสังเกตเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา 2) ขั้นกระบวนการ ประกอบด้วย  
2.1 ดา้นการเขา้ใจมุมมองของผูอ่ื้น ผูว้ิจัยใหน้ักศึกษาช่วยกันอธิบายความรูส้ึกของเด็กที่มีความ



  160 

บกพร่องทางดา้นสติปัญญา จากสีหนา้ ท่าทางว่าเขารูส้ึกอย่างไร 2.2 ดา้นการจินตนาการ ผูว้ิจัย
ให้นักศึกษาลองคิดว่าถ้าตัวเองเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา จะรูส้ึกอย่างไร  
2.3 ด้านการค านึงถึงความรูส้ึก ผู้วิจัยให้นักศึกษาคิดว่าถ้าตัวเองเป็น เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางดา้นสติปัญญา ที่อยู่ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จะท าอย่างไร 2.4 ดา้นความเครียดส่วนบุคคล 
ผู้วิจัยให้นักศึกษาคิดว่าตัวเองเป็น เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ที่อยู่ในศูนย์
การศึกษาพิเศษ จะรูส้ึกอย่างไร จากผู้วิจัยให้นักศึกษาท าใบงาน เรื่อง เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางดา้นสติปัญญา เพื่อเป็นการใหน้ักศึกษาไดส้ะทอ้นสิ่งที่ตนเองจินตนาการแลว้เขียนอธิบาย
ออกมา ขั้นที่ 3 ผลที่เกิดขึน้ภายในตัวบุคคล ผู้วิจัยให้นักศึกษาไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีเด็กที่มี
ความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา ไปมีปฏิสมัพันธ์กับเด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา 
เช่น การสงัเกต การพดูคยุ เป็นตน้ 3.1 ผลทางปัญญา นกัศกึษาสามารถเขา้ใจความรูส้ึกของเด็กที่
มีความบกพรอ่งทางดา้นสติปัญญา ว่าเขารูส้ึกอย่างไร 3.2 ผลทางอารมณ ์นกัศกึษาเกิดความรูส้ึก
เดียวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา เช่น เศรา้ใจ หดหู่ใจ เป็นต้น 3.3 ผลทาง
แรงจูงใจ นกัศึกษาเกิดความรูส้ึกสงสาร เห็นใจ เด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา เป็นตน้ 
ขัน้ที่ 4 ผลต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผูว้ิจัยและนักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
ยกตัวอย่างประกอบว่าถ้ามีเจอเด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญาทั้งในและนอกสถานที่  
เราควรท าอย่างไร เช่น การช่วยเหลือ ได้แก่ การช่วยป้อนอาหารและน ้าด่ืมให้เด็กที่มีความ
บกพรอ่งทางดา้นสติปัญญา การแบ่งปัน ไดแ้ก่ การบรจิาคเงินตามก าลงัทรพัย ์และการปลอบโยน 
ไดแ้ก่ การโอบกอดเด็กที่มีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา เป็นตน้ จากนัน้ผูว้ิจยัและนักศึกษา
รว่มกนัสรุปสิ่งที่ไดร้บัจากการเขา้รว่มโปรแกรม โดยผูว้ิจยัด าเนินการจดัเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
จ านวน 5 ครัง้ ครัง้ละ 150 นาที โดย ครัง้ที่ 1 ปฐมนิเทศ ครัง้ที่ 2-4 การพัฒนาการร่วมรูส้ึก ครัง้ที่ 
5 ปัจฉิมนิเทศ เมื่อเสรจ็สิน้การไดร้บัโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ผูว้ิจยัไดว้ดัพฤติกรรม
เอื ้อต่อสังคม พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมหลังการทดลองของนักศึกษาได้รับโปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม (3.95) มีพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมสงูกว่านกัศึกษาที่ไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันา
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม   (3.20)  

ข้อจ ากัดในการท าวิจัย 
ผูว้ิจัยขอน าเสนอขอ้จ ากัดในการท าวิจัยระยะที่ 2 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนา

พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัศกึษา ประกอบดว้ย 2 ประเด็น ดงัต่อไปนี ้ 
ประเด็นที่ 1 ช่วงการประกาศรบัสมคัรเขา้รว่มการทดลอง โดยมีนกัศึกษาที่สมคัรใจ

เขา้ร่วมการทดลองจ านวน 42 คน ซึ่งเป็นจ านวนไม่มากพอที่จะมีความหลากหลายของคนที่มี
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พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมแตกต่างกนั เนื่องจากในขณะประกาศรบัสมคัรนกัศึกษาเขา้รว่มการทดลอง 
รฐับาลไดม้ีการประกาศไม่ให้คนจ านวนมากมารวมกลุ่มกัน เนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสัโควิด 19  

ประเด็นที่  2 ระยะเวลาการท าโปรแกรมน้อยเกินไป เนื่องจากในช่วงนั้นเกิด
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 หน่วยงานต่างๆ จึงไม่ใหเ้ขา้ไปด าเนินการทดลอง 
เช่น โรงพยาบาล บา้นพักคนชรา เป็นตน้ เพราะตามแนวคิดของการปรบัพฤติกรรมทางปัญญา
ตอ้งท าซ า้ๆหลายๆครัง้ เพื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางปัญญา เนื่องจากผูว้ิจยัจึง
ด าเนินการทดลองไดแ้ค่ 3 ครัง้ จึงอาจจะไม่เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างชดัเจน 

ข้อสังเกตในการท าวิจัย 
ผูว้ิจยัมีขอ้สงัเกตในการท าวิจยัระยะที่ 2 เพื่อศกึษาผลของโปรแกรมพฒันาพฤติกรรมเอือ้

ต่อสงัคมของนักศึกษา ดังนี ้จากการวิจัยระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผลการวิจัยพบว่า 
นกัศึกษาที่ไดร้บัโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม และนกัศึกษาที่ไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันา
พฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  มีพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 ซึ่งตัวแปรที่ใชใ้นการสรา้งโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม ได้แก่ การร่วมรูส้ึก โดย
ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดการร่วมรูส้ึกของเดวิสมาเป็นแนวคิดในการสรา้งโปรแกรม มีทัง้หมด 4 ขัน้ตอน 
ประกอบดว้ย 1) ขั้นเริ่ม 2) ขั้นกระบวนการ 3) ผลที่เกิดขึน้ภายในตัวบุคคล และ 4) ผลต่อการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งเมื่อผูว้ิจัยน าแนวคิดนีม้าใชใ้นการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม  
ผลปรากฎว่า ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ท าใหผู้ว้ิจยัมีขอ้สงัเกตว่าอาจจะมีตัวแปรคั่น
อยู่ระหว่างแนวคิดการร่วมรูส้ึกของเดวิส ในขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 กล่าวคือ ในขั้นที่ 3 ผลที่เกิดขึน้
ภายในตัวบุคคล หมายถึง บุคคลอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคล หากแต่ในขัน้ที่ 4 
ผลต่อการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล อาจจะไม่แสดงพฤติกรรมออกมาก็ได ้ซึ่งตวัแปรที่ผูว้ิจัย คาด
ว่าน่าจะเป็นตัวแปรอยู่ระหว่างขัน้ที่ 3 และขัน้ที่ 4 ตามแนวคิดของเดวิส  คือ สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็น 
ตัวแปรในการวิจัยระยะที่ 1 เนื่องจากหากเมื่อพิจารณาแล้ว สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเขา้ใจ 
ที่ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริงตามธรรมชาติ ความคิดเห็น ความเชื่อถือหรือยอมรบัรูก้ารกระท า
และผลการกระท าของตน แนวความคิดที่มองเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาแห่ง
เหตุปัจจัย ความรูค้วามเขา้ใจสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมัน หรือตามที่มันเป็น ไม่เอนเอียงไป  
ตามความชอบความชังของตน หรือตามที่อยากใหม้นัเป็นอยากไม่ใหม้ันเป็น อธิบายไดว้่า การที่
บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคลแลว้ (ขัน้ที่ 3 ผลที่เกิดขึน้ภายในตัวบุคคลของเดวิส) 
ก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา (ขั้นที่  4 ผลต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของเดวิส )  
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ตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา คือตามหลกัความเป็นจริง บุคคลจะตอ้งพิจารณา 2 ประเด็น 
คือ 1. การพิจารณาว่าควรท าหรือไม่ควรท า และ 2. การพิจารณาว่าช่วยได้หรือช่วยไม่ได้ เมื่อ
พิจารณาถึง 2 ประเด็นนีแ้ลว้ บคุคลจึงเกิดการแสดงพฤติกรรมหรือไม่แสดงพฤติกรรม เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะ  
จากการอภิปรายผลขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตทุี่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมและผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม ของนักศึกษา
ปรญิญาตรี ประกอบดว้ย 2 หวัขอ้ ดงัต่อไปนี ้ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช ้
2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1.1 จากผลการวิจยัระยะที่ 1 พบว่า การรว่มรูส้ึก เป็นปัจจัยภายในหรือคณุลกัษณะ

ทางจิตที่มีอิทธิพลสงูสุดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ดังนัน้ ผูส้อนสามารถพฒันานกัศึกษา
ใหเ้กิดปัจจัยดังกล่าวได ้โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาการร่วมรูส้ึ ก โดยเริ่มจาก  
1) ขั้นเริ่ม (Antecedents) เป็นขั้นที่มีผู ้สังเกต ผู้ถูกสังเกต และสถานการณ์ 2) กระบวนการ 
(Process) โดยฝึกให้นักศึกษาเกิดการเข้าใจมุมมองของผู้อ่ืน (Prespective Taking เกิดการ
จินตนาการ (Fantasy) เกิดการค านึงถึงความรูส้กึ (Empathic concern) และเกิดความเครียดสว่น
บคุคล (Personal distress) 3) ผลที่เกิดขึน้ภายในตวับุคคล (Intraprosonal outcomes) ไดแ้ก่ ผล
ทางปัญญา ผลทางอารมณ์ ผลทางแรงจูงใจ และ 4) ผลต่อการปฏิสมัพันธ์ระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ 
การเกิดพฤติกรรมทางสงัคม เพื่อเป็นการพฒันาใหน้กัศกึษาเกิดพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมต่อไป 

1.2 จากผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน เป็นปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจยัทางสงัคมที่มีอิทธิพลสงูสดุที่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ดงันัน้ หน่วยงาน
ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ควรน า 
ขอ้คน้พบดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายส่งเสริมให้สถาบันครอบครวัปลูกฝัง 
การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน เพราะเป็นสถาบนัที่มีความส าคญัในการพฒันามนุษย ์โดยพ่อ
แม่หรือผูป้กครองควรปฏิบัติกับเด็ก ดังนี ้1) การแสดงใหเ้ด็กทราบว่าผูใ้หญ่รกัและหวังดีต่อเด็ก  
2) การท าตัวใหใ้กล้ชิดสนิทสนิมกับเด็ก ใชเ้วลาอยู่กับเด็ก 3) การเอาใจใส่เด็ก เขา้ใจจิตใจเด็ก  
4) การเป็นที่ปรึกษาที่ดีของเด็ก ไม่เผด็จการ เพื่อเป็นวิธีการและแนวทางในการส่งเสริมให้เกิด 
การพฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัย โดยการเพิ่มตัวแปรอิทธิพลจากสื่อเข้ามาในรูปแบบ

ความสมัพนัธเ์ชิงสาเหต ุเนื่องจากในปัจจุบนัอิทธิพลจากสื่อไดเ้ขา้มามีบทบาทและอิทธิพลต่อการ
แสดงออกพฤติกรรมของบุคคลมากยิ่งขึน้ ซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายทอดทางสงัคม (Socialization) อีก
รูปแบบหน่ึง 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัย โดยการเพิ่มจ านวนครั้งของการจัดโปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมให้มากเพียงพอ และมีระยะ
ติดตามผล (Follow up) ซึ่งจะท าใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างชดัเจดมากย่ิงขึน้ 
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คณะศกึษาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5. รองศาสตราจารย ์ดร.สกล วรเจรญิศรี  ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 

คณะศกึษาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

6. รองศาสตราจารยส์เุชาว ์พลอยชมุ  มลูนิธิมหามกฏุราชวิทยาลยั  

ในพระบรมพระราชปูถมัภ ์

7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พระมหาเผื่อน  สาขาวิชาพทุธจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา 

    กิตติโสภโณ/เฉลิมจาน คณะมนษุยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.คนัธทรพัย ์ชมพพูาทย ์ คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด  

9. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นรสิรา พึ่งโพธิ์สภ สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาศรีนครนิทรวิโรฒ  

10. อาจารย ์ดร.วรวฒุิ อินทนนท ์   คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยันครพนม 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถาม ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถามปัจจยัที่สง่ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม ประกอบดว้ย 9 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไป  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคม  
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรว่มรูส้กึ  
ตอนที่ 4 แบบสอบถามแรงจงูใจภายใน  
ตอนที่ 5 แบบสอบถามความกรุณา 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามสมัมาทิฏฐิ 
ตอนที่ 7 แบบสอบถามการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุ 
ตอนที่ 8 แบบสอบถามการสนบัสนนุจากสถานศกึษา 
ตอนที่ 9 แบบสอบถามการไดร้บัตวัแบบ  

2. แบบสอบถามฉบบันี ้ตอ้งการทราบความรูส้กึที่มีต่อสถานการณต่์างๆ ที่ก าหนดให ้โดย
ใหน้กัศึกษาเลือกตอบตรงกบัความรูส้กึของตนเองและตอบตามความจรงิมากท่ีสดุ ค าตอบไม่มีขอ้
ถกูผิด 

3. หา้มขีดเขียนขอ้ความใดๆ ลงในแบบสอบถามฉบบันี ้
ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าส่ัง กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  
1. เพศ 

 (   ) ชาย  (   ) หญิง 

2. อายุ............................ปี 

3. เรียนที่คณะ..................................................มหาวิทยาลยั.................................................. 

4. เกรดเฉลี่ยสะสม..........................................  

5. การเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

(   ) เคยเขา้รว่มกิจกรรมจิตอาสา  (    ) ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา   
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ตอนที ่2 แบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม  
ค าส่ัง กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  
ข้อ ข้อความ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
1 ฉนัช่วยพาเด็กขา้มถนน เมื่อเห็นเด็กก าลงั 

ขา้มถนน  
     

2 ฉนัพดูใหก้ าลงัใจเพื่อนเวลาที่เพื่อนรูส้กึทอ้แท ้      
3 ฉนับรจิาคหนงัสือที่ไม่ใชแ้ลว้ใหห้อ้งสมดุ       
4 ฉนัเขา้ไปช่วยประคอง เมื่อเห็นเพื่อนเดินหกลม้       
5 ฉนัพดูใหเ้พื่อนรูส้ึกผ่อนคลายจากความผิดหวงั 

ที่สอบไดค้ะแนนไม่ดี  
     

6 ฉนัเขา้ไปช่วยเหลือเมื่อเห็นอาจารยถื์อของหนกั       
7 ฉนับรจิาคเงินใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัน า้ท่วม       
8 ฉนับรจิาคเสือ้ผา้ที่ไม่ใชแ้ลว้ใหแ้ก่ผูย้ากไร ้      
9 ฉนัตัง้ใจฟังการระบายความทกุขข์องเพื่อน 

เมื่อเพื่อนมีเรื่องไม่สบายใจ  
     

 
ตอนที ่3 แบบสอบถามการร่วมรู้สึก  
ค าส่ัง กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  
ข้อ ข้อความ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
1 ฉนัพยายามเขา้ใจเพื่อนของฉนัใหดี้ขึน้โดยการ

ลองคิดว่าพวกเขามีมมุมองต่อสิ่งต่าง ๆ อย่างไร  
     

2 ฉนัรบัรูไ้ดถ้ึงความรูส้ึกของตวัละครในนวนิยาย       
3 หลงัจากไดเ้ห็นการแสดงบทบาทในภาพยนตร ์

ฉนัรูส้กึเหมือนเป็นตวัละครในภาพยนตน์ัน้  
     

4 ก่อนที่จะวิพากษว์ิจารณใ์ครสกัคนฉนัพยายาม
คิดว่าฉนัจะรูส้กึอย่างไรถา้ฉันเป็นพวกเขา  

     

5 เมื่อฉนัเห็นคนที่ถูกเอารดัเอาเปรียบ  
ฉนัรูส้กึไม่พอใจ  
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ข้อ ข้อความ มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

6 การอยู่ในสถานการณฉ์ุกเฉิน ท าใหฉ้นั 
รูส้กึวิตกกงัวล  

     

7 เมื่อฉนัดภูาพยนตท์ี่ฉนัสนใจ ฉนัจินตนาการว่า
ฉนัจะรูส้กึอย่างไรถา้เหตกุารณใ์นเรื่องเกิดขึน้ 
กบัฉนั  

     

8 ฉนัรูส้กึไม่สบายใจ เมื่ออยู่ในสถานการณ ์
ที่ตงึเครียด  

     

9 เมื่อฉนัเห็นคนที่ถูกปฏิบติัอย่างไม่ยติุธรรมฉนัรูส้กึ
อยากช่วยพวกเขา  

     

10 ฉนัรูส้กึเสียใจกบัคนอื่นที่เขามีปัญหา       
 
ตอนที ่4 แบบสอบถามแรงจูงใจภายใน  
ค าส่ัง กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  
ข้อ ข้อความ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
1 ฉนัชอบท างานที่ยากพอสมควรตามวามสามารถ

ของตนเอง  
     

2 ฉนัเพลิดเพลินที่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ       

3 ฉนัชอบเรียนรูส้ิ่งต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มพนูทกัษะ
และประสบการณ ์ 

     

4 ฉนัทุ่มเทท างานเพื่อใหง้านบรรลตุามเป้าหมาย       

5 ฉนัมกัมีขอ้สงสยัอยากรูใ้นสิ่งต่างๆ  
เพื่อเป็นการพฒันาความสามารถของตนเอง  

     

6 ฉนัมีความพอใจมาก หากไดเ้ป็นคนคิดริ่เริ่ม 
ท าสิ่งต่างๆ ดว้ยตวัเอง  

     

7 การไดท้ าในสิ่งที่ฉนัสนใจส าคญักว่าผลตอบแทน
ที่ไดร้บั  
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ข้อ ข้อความ มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

8 ฉนัชอบเปิดโอกาสใหต้วัเองไดท้ างานที่แปลกใหม่
ไม่ซ  า้เดิม  

     

9 ฉนัชอบท าสิ่งต่างๆ ตามความตอ้งการของตนเอง
มากกว่าใหค้นอ่ืนบอกใหท้ า  

     

10 ความอยากรูอ้ยากเห็นเป็นสิ่งที่ท าใหฉ้นั
กระตือรือรน้ในการท างานงานนัน้  

     

 
ตอนที ่5 แบบสอบถามความกรุณา  
ค าส่ัง กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  
ข้อ ข้อความ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
1 ฉนัรูส้กึสงสาร เมื่อเห็นคนเจ็บป่วยในโรงพยาบาล       
2 ฉนัอยากจะช่วยเหลือเพื่อนบา้นที่โดนไฟไหม ้      
3 ฉนัปรารถนาใหผู้ท้ี่ยากไรม้ีชีวิตที่ดีขึน้       
4 ฉนัตอ้งการแบ่งปันอาหารใหผู้ป้ระสบภยัน า้ท่วม       
5 ฉนัรูส้กึสงสาร เมื่อเห็นคนแก่ถกูทอดทิง้ 

จากลกูหลาน  
     

6 ฉนัตอ้งการช่วยพาเด็กขา้มถนน       
7 ฉนัชอบชีวิตที่ทุกคนต่างคนต่างอยู่       
8 ฉนัปรารถนาใหผู้อ่ื้นมีชีวิตที่ปลอดภยั       
9 เมื่อฉนัเจอคนที่เดือดรอ้น ฉันอยากจะไปช่วยเหลือ

ตามก าลงัความสามารถ  
     

10 ฉนัรูส้กึสงสาร เมื่อเห็นเพื่อนมีชีวิตที่ยากล าบาก       
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ตอนที ่6 แบบสอบถามสัมมาทฏิฐิ  
ค าสั่ง กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  

ข้อ ข้อความ มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1 ฉนัเชื่อว่าคนที่จะมีความสขุในการท างานนัน้  
คือคนที่ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ  

     

2 ฉนัเชื่อว่าเมื่อท าดีแลว้ ย่อมส่งผลดีต่อตวัเอง 
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

     

3 ฉนัเชื่อว่าคนที่ท าไม่ดี จะไดร้บัผลกรรมที่ไม่ดี 
แก่ตวัเขาเอง  

     

4 ฉนัเชื่อว่าความส าเรจ็ทกุอย่างอยู่ที่โชคชะตา       
5 ฉนัมีความเขา้ใจว่าทกุคนตอ้งแก่ชราไปตามวยั 

ถึงแมว้่าฉนัไม่อยากแก่ก็ตาม  
     

6 ฉนัมีความเชื่อว่าคนเราท าดีได ้ท าชั่วไดช้ั่ว       
7 ฉนัมองว่าคนดีหรือคนไม่ดี ขึน้อยู่กบัความรูส้กึ

สว่นตวัของฉนั  
     

8 ฉนัคิดว่าถา้มวัแต่โกรธแคน้คนอ่ืนจะเป็นโทษ 
แก่ตนเอง  

     

9 ฉนัเขา้ใจว่าทุกคนเกิดมาตอ้งตาย  
ถึงแมไ้ม่อยากสญูเสียคนที่รกั  

     

10 ฉนัมีความคิดเห็นว่าเหตกุารณต่์างๆ ที่เกิดขึน้
ย่อมมีสาเหต ุ 
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ตอนที ่7 แบบสอบถามการอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน  
ค าส่ัง กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  
ข้อ ข้อความ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
1 พ่อและแม่แนะน าใหฉ้นัแบ่งปันสิ่งของ 

แก่ผูท้ี่ยากไร ้
     

2 พ่อและแม่ชอบถามสารทุกขส์ขุดิบของฉนั       

3 พ่อและแม่คอยเป็นที่ปรกึษาและใหค้ าแนะน า 
ในการเรียนของฉนั  

     

4 พ่อและแม่ชกัชวนใหฉ้นับรจิาคสิ่งของ 
ใหก้บัคนที่ดอ้ยโอกาสทางการศกึษา   

     

5 เมื่อฉนัรูส้กึไม่สบายใจ พ่อและแม่พดูปลอบใจ
และพดูใหก้ าลงัใจ  

     

6 พ่อและแม่ชอบชวนฉนัรบัประทานอาหาร 
พรอ้มกนั  

     

7 พ่อและแม่สอนใหฉ้ันคิดถึงประโยชนส์ว่นรวม
มากกว่าส่วนตน  

     

8 พ่อและแม่เปิดโอกาสใหฉ้นัไดต้ดัสินใจเลือก 
ในสิ่งที่ตนเองอยากจะท า  

     

9 เมื่อฉนัมีปัญหาพ่อและแม่ไม่ค่อยมีเวลารบัฟังฉนั      

10 พ่อและแม่สอบถามเก่ียวกบัเรื่องเรียนของฉนั       
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ตอนที ่8  แบบสอบถามการสนับสนุนจากสถานศึกษา  
ค าส่ัง กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  
ข้อ ข้อความ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
1 หลงัจากท่ีฉนัเขา้ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์

อาจารยซ์ือ้ขนมมาใหเ้ป็นรางวลัตอบแทน  
     

2 เมื่อฉนัพดูใหก้ าลงัใจเพื่อนที่ก าลงัเดือดรอ้น 
เพื่อนจะพดูยกย่องฉนั 

     

3 เมื่อฉนัท างานเสรจ็ก่อนก าหนด อาจารยอ์นญุาต
ใหฟั้งเพลงที่ชอบได ้ 

     

4 เมื่อฉนัใหเ้พื่อนยืมอปุกรณก์ารเรียน  
เพื่อนมกัจะใหค้ปูองเพื่อไปแลกเป็นของรางวลั  

     

5 ฉนัตัง้ใจฟังอาจารยส์อนในหอ้งเรียน  
อาจารยจ์ึงกล่าวค าชมเชยแก่ฉนั  

     

 

ตอนที ่9  แบบสอบถามการได้รับตัวแบบ  
ค าส่ัง กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ  
ข้อ ข้อความ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
1 ฉนัเห็นเพื่อนสนิทของฉนัมีน า้ใจกบัผูอ่ื้น       
2 ฉนัดภูาพยนตรอ์าสาสมคัรช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

น า้ท่วม 
     

3 ฉนัเห็นพ่อกบัแม่บรจิาคทรพัยส์ินหรือสิ่งของ 
ใหผู้อ่ื้น  

     

4 หวัหนา้หอ้งของฉนั เป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการท าประโยชนเ์พื่อสว่นรวม  

     

5 ฉนัดขู่าวหน่วยกูภ้ยัไปช่วยเหลือบา้นเรือน 
ถกูไฟไหม ้  

     

6 ฉนัเห็นอาจารยแ์บ่งปันสิ่งของแก่ผูอ่ื้น       
7 ฉนัฟังเพลงการปฏิบติัตามกฎจราจร       



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม   
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โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคม 
 

คร้ังที ่1 
วัตถุประสงค ์ แนวคดิการร่วม

รู้สึกของเดวิส 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะ 

เวลา 
สื่อ/

อุปกรณ ์
การ

ประเมินผล 
1. เพื่อให้
นกัศกึษาทราบ
วตัถปุระสงค ์
วิธีการ 
บทบาท หนา้ที่
ของผูว้ิจยัและ
นกัศกึษา 
ในการเขา้รว่ม
โปรแกรม
พฒันา
พฤติกรรมเอือ้
ต่อสงัคม   

 ขั้นน า 
1. ผูว้ิจยัประกาศรบัสมคัร
นกัศกึษา เพื่อเขา้รว่ม
โปรแกรม 
2. นกัศกึษาสมคัรใจเขา้รว่ม
การทดลอง 

15 
นาที 

 

 1. การท า 
แบบสอบถาม
ก่อนการ 
ทดลอง  
 (Pre-test) 
2. การรว่ม
กิจกรรม 
3. การแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกบั
ความหมาย
ของการรว่ม
รูส้กึ 
4. ใบงานท่ี 1 
เรื่อง 
ความหมาย
ของการรว่ม
รูส้กึ 

  3. ผูว้ิจยัชีแ้จงใหน้กัศกึษา
ทราบวตัถปุระสงค ์วิธีการ 
บทบาท หนา้ที่ของผูว้จิยั
และนกัศกึษาในการเขา้รว่ม
โปรแกรมพฒันาพฤติกรรม
เอือ้ต่อสงัคม โดยส่ิงที่
ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมจะไดร้บั 
คือ ประสบการณจ์ากการได้
ช่วยเหลือผูอ้ื่น แบ่งปัน
ส่ิงของใหผู้อ้ื่น ท าใหเ้รามี
ความรูส้กึอื่มเอมใจ 
4. ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาซกัถาม
ขอ้สงสยัเก่ียวกบัการเขา้รว่ม
โปรแกรมพฒันาพฤติกรรม
เอือ้ต่อสงัคม    

15 
นาที 

 

 5. ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาท า
แบบสอบถามก่อนการ
ทดลอง (Pre-test) 

15 
นาที 

แบบสอบ
ถาม 
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วัตถุประสงค ์ แนวคดิการร่วม
รู้สึกของเดวิส 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะ 
เวลา 

สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

  6. ผูว้ิจยัสรา้งความคุน้เคย
กบันกัศกึษา โดยการท า
กิจกรรมทายนิสยัจากสีท่ี
ชอบ ผูว้ิจยัน ากระดาษสีมา
ใหน้กัศกึษาเลือกว่าตวัเอง
ชอบสีไหน แลว้ทายอปุนิสยั 
บคุลิกลกัษณะจากสีที่ชอบ 

30 
นาที 

กระดาษสี 
 

 

2. เพื่อให้
นกัศกึษา 
มีความรู ้ 
ความเขา้ใจ 

การร่วมรู้สึก 
(Empathy) 
หมายถึง ปฏิกิรยิา
ของบคุคลหน่ึงต่อ 

ประสบการณท์ี่
สงัเกตไดข้องอีกคน 
ประกอบดว้ย  
1) ด้านการเข้าใจ
มุมมองของผู้อืน่ 
(Prespective 
Taking) หมายถงึ 
ความสามารถใน
การเขา้ใจในส่ิงที่
ผูอ้ื่นคิดหรือรูส้กึได ้ 
2) ด้านการ
จินตนาการ 
(Fantasy) หมายถึง 
ความสามารถใน
การน าตวัเองให้
เขา้ใจความรูส้กึ 
การกระท า ของตวั
ละครในหนงัสือ 
ภาพยนต ์หรือการ
เล่นต่างๆ  
 

ขั้นด าเนินการ 
7. ผูว้ิจยัอธิบายความหมาย
ของการรว่มรูส้กึ โดย
ใชP้owerPoint เรื่อง 
ความหมายของการรว่มรูส้กึ
ประกอบการอธิบาย 
8. ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษารว่มกนั
แสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามขอ้สงสยัเก่ียวกบั
ความหมายของการรว่มรูส้กึ 

 

60 
นาที 

Power 
Point เรื่อง 
ความหมาย
ของการรว่ม
รูส้กึ 
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วัตถุประสงค ์ แนวคดิการร่วม
รู้สึกของเดวิส 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะ 
เวลา 

สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

 3) ด้านการ
ค านึงถึงความรู้สึก 
(Empathic 
concern) หมายถงึ 
ความสามารถใน
การเขา้ใจความรูส้กึ
ของผูอ้ื่นเมื่อเจอกบั
เหตกุารณเ์ลวรา้ย 
4) ด้าน
ความเครียดส่วน
บุคคล (Personal 
distress) หมายถงึ 
ความรูส้กึวติกกงัวล 
ความไม่สบายใจ
เมื่ออยูใ่น
สถานการณท์ี่มี
ความตงึเครยีด 

    

  ขั้นสรุป 
9. ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาท าใบ
งานท่ี 1 เรื่อง ความหมาย
ของการรว่มรูส้กึ 

15 
นาที 

ใบงานท่ี 1 
เรื่อง 
ความหมาย
ของการรว่ม
รูส้กึ 

 

  10. ผูว้ิจยัและนกัศกึษา
รว่มกนัสรุปส่ิงที่ไดร้บัจาก
การเขา้รว่มโปรแกรม 

15 
นาที 
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คร้ังที ่2 
วัตถุประสงค ์ แนวคดิการร่วม

รู้สึกของเดวิส 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะ 

เวลา 
สื่อ/

อุปกรณ ์
การ

ประเมินผล 
เพื่อให้
นกัศกึษาเกิด
การพฒันา 
การรว่มรูส้กึ 

 ขั้นน า 
ผูว้ิจยัและนกัศกึษารว่มกนั
ทบทวนเนือ้หาจากครัง้ก่อน 

15 
นาที 

 

 1. การรว่ม
กิจกรรม 
2. การแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกบัเด็ก
ที่มีความ
บกพรอ่ง
ทางดา้น
สติปัญญา 
3. ใบงานท่ี 
2 เรื่อง เด็ก 
ที่มีความ
บกพรอ่ง
ทางดา้น
สติปัญญา 

แนวคดิการร่วม
รู้สึกของเดวิส 
ประกอบดว้ย 4 
ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
1. ขั้นเร่ิม 
(Antecedents) 
เป็นขัน้ท่ีกล่าวถึง  
ผูส้งัเกต 
ผูถ้กูสงัเกต  

ขั้นด าเนินการ 
1. ขั้นเร่ิม 
ผูว้ิจยัพานกัศกึษาไปท่ีศนูย์
การศกึษาพิเศษ หอ้งเด็กที่มี
ความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา 
บุคคล ไดแ้ก ่
ผูส้งัเกต คือ นกัศกึษา  
ผูถู้กสงัเกต คือ เดก็ที่ 
มีความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา 
สถานการณ ์คือ  
นกัศกึษาสงัเกตเดก็ที่มี
ความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา 

15 
นาที 

 

2. ขั้น
กระบวนการ 
ประกอบดว้ย 
2.1 ด้านการ
เข้าใจมุมมองของ
ผู้อื่น (Prespective 
Taking) หมายถงึ  
ความสามารถใน
การเขา้ใจในส่ิงที่
ผูอ้ื่นคิดหรือรูส้กึได ้
2.2 ด้านการ
จินตนาการ 

2. ขั้นกระบวนการ 
ประกอบดว้ย 
2.1 ดา้นการเขา้ใจมมุมอง
ของผูอ้ืน่ 
- ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาชว่ยกนั
อธิบายความรูส้กึของเด็กที่มี
ความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญาจากสีหนา้ 
ท่าทางว่าเขารูส้กึอย่างไร 
2.2 ดา้นการจินตนาการ 
- ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาลองคดิ 

ว่าถา้ตวัเองเป็นเด็กที่มี 
 

60 
นาที 
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วัตถุประสงค ์ แนวคดิการร่วม
รู้สึกของเดวิส 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะ 
เวลา 

สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

 (Fantasy) หมายถึง
ความสามารถใน
การน าตวัเองให้
เขา้ใจความรูส้กึ 
การกระท า ของตวั
ละครในหนงัสือ 
ภาพยนต ์หรือการ
เล่นต่างๆ  
2.3 ด้านการ
ค านึงถึงความรู้สึก 
(Empathic 
concern) หมายถงึ 
ความสามารถใน
การเขา้ใจความรูส้กึ
ของผูอ้ื่นเมื่อเจอกบั
เหตกุารณเ์ลวรา้ย  
2.4 ด้าน
ความเครียดส่วน
(Personal 
distress) หมายถงึ 
ความรูส้กึวติกกงัวล 
ความไม่สบายใจ
เมื่ออยูใ่น
สถานการณท์ี่มี
ความตงึเครยีด 

ความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา จะรูส้กึอยา่งไร  
2.3 ดา้นการค านงึถงึ
ความรูส้กึ 
- ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาคดิวา่ถา้
ตวัเองเป็น เด็กที่มคีวาม
บกพรอ่งทางดา้นสติปัญญา 
ที่อยู่ในศนูยก์ารศกึษาพิเศษ 
จะท าอยา่งไร  
2.4 ดา้นความเครยีดส่วน
บคุคล 
- ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาคดิวา่
ตวัเองเป็น เด็กที่มคีวาม
บกพรอ่งทางดา้นสติปัญญา 
ที่อยู่ในศนูยก์ารศกึษาพิเศษ 
จะรูส้กึอย่างไร 

   

- ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาท าใบ
งานท่ี 2 เรื่อง เดก็ที่มีความ
บกพรอ่งทางดา้นสติปัญญา 
 

15 
นาที 

ใบงานท่ี 
2 เรื่อง 
เด็กที่มี
ความ
บกพรอ่ง 
ทางดา้น
สติปัญญา 

 3. ผลทีเ่กดิขึน้
ภายในตวับุคคล  
3.1 ผลทางปัญญา 
มีความแม่นย าใน
การตดัสินสภาวะ 
อารมณข์องผูอ้ื่น 
เป็นตน้ 

3 ผลที่เกิดขึ้นภายในตัว
บุคคล  
- ผูว้ิจัยใหน้ักศึกษาไปอยู่ใน
สถานการณท์ี่มีเด็กที่มีความ
บกพร่องทางดา้นสติปัญญา 
ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่มี
ความบกพรอ่งทางดา้น 
 

15 
นาที 
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วัตถุประสงค ์ แนวคดิการร่วม
รู้สึกของเดวิส 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะ 
เวลา 

สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

 3.2 ผลทางอารมณ ์
คือ การเกิดอารมณ์
เดียวกนัระหวา่ง 
ผูส้งัเกตและผูถ้กู
สงัเกต  
3.3 ผลทางแรงจงูใจ 
คือ การเห็นคณุค่า 
ของผูอ้ื่น  
 

สติปัญญา เช่น การสงัเกต 
การพดูคยุ เป็นตน้ 
3.1 ผลทางปัญญา  
- นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ
ความรูส้กึของเด็กที่มีความ 
บกพรอ่งทางดา้นสติปัญญา 
ว่าเขารูส้กึอยา่งไร  
3.2 ผลทางอารมณ ์ 
- นกัศกึษาเกิดความรูส้กึ
เดียวกบัเด็กที่มคีวาม
บกพรอ่งทางดา้น 

สติปัญญา เช่น เศรา้ใจ หด
หู่ใจ เป็นตน้  
3.3 ผลทางแรงจงูใจ  
- นกัศกึษาเกิดความรูส้กึ
สงสาร เห็นใจ เด็กที่มีความ
บกพรอ่งทางดา้นสติปัญญา 
เป็นตน้ 

   

 4. ผลต่อการ
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
ไดแ้ก่ การเกิด
พฤติกรรมทาง
สงัคม อาทเิช่น 
พฤติกรรมเอือ้ต่อ
สงัคม เป็นตน้ 
 

4. ผลต่อการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
- ผูว้ิจยัและนกัศกึษารว่มกนั
แสดงความคิดเห็นและ
ยกตวัอย่างประกอบว่าถา้มี
เจอเด็กที่มคีวามบกพรอ่ง
ทางดา้นสติปัญญาทัง้ใน
และนอกสถานท่ี เราควรท า
อย่างไร เช่น 
   การชว่ยเหลือ ไดแ้ก่  
การชว่ยป้อนอาหารและ 
น า้ดื่มใหเ้ดก็ที่มี 
ความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา   

15 
นาที 
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วัตถุประสงค ์ แนวคดิการร่วม
รู้สึกของเดวิส 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะ 
เวลา 

สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

     การแบ่งปัน ไดแ้ก่ การ
บรจิาคเงินตามก าลงัทรพัย ์
   การปลอบโยน ไดแ้ก่  
การโอบกอดเด็กที่มีความ 

บกพรอ่งทางดา้นสติปัญญา 
เป็นตน้ 

   

  ขั้นสรุป 
- ผูว้ิจยัและนกัศกึษารว่มกนั
สรุปส่ิงที่ไดร้บัจากการเขา้
รว่มโปรแกรม 

15 
นาที 
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คร้ังที ่3 
วัตถุประสงค ์ แนวคดิการร่วม

รู้สึกของเดวิส 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะ 

เวลา 
สื่อ/

อุปกรณ ์
การ

ประเมินผล 
เพื่อให้
นกัศกึษาเกิด
การพฒันา 
การรว่มรูส้กึ 

 ขั้นน า 
ผูว้ิจยัและนกัศกึษารว่มกนั
ทบทวนเนือ้หาจากครัง้ก่อน 

15 
นาที 

 

 1. การรว่ม
กิจกรรม 
2. การแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกบัเด็ก
ที่มีความ
บกพรอ่ง
ทางดา้น
รา่งกาย 

3. ใบงานท่ี 
3 เรื่อง เด็ก 
ที่มีความ
บกพรอ่ง
ทางดา้น
รา่งกาย 

แนวคดิการร่วม
รู้สึกของเดวิส 
ประกอบดว้ย 4 
ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
1. ขั้นเร่ิม 
(Antecedents) 
เป็นขัน้ท่ีกล่าวถึง  
ผูส้งัเกต  
ผูถ้กูสงัเกต  
และสถานการณ ์ 
 

ขั้นด าเนินการ 
1. ขั้นเร่ิม 
ผูว้ิจยัพานกัศกึษาไปท่ีศนูย์
การศกึษาพิเศษ หอ้งเด็กที่มี
ความบกพรอ่งทางดา้น
รา่งกาย 

บุคคล ไดแ้ก ่
ผูส้งัเกต คือ นกัศกึษา  
ผูถู้กสงัเกต คือ เดก็ที่มีความ
บกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย 

สถานการณ ์คือ  
นกัศกึษาสงัเกตเดก็ที่มี
ความบกพรอ่งทางดา้น
รา่งกาย 

15 
นาที 

 

2. ขั้น
กระบวนการ 
ประกอบดว้ย 
2.1 ด้านการ
เข้าใจมุมมองของ
ผู้อื่น (Prespective 
Taking) หมายถงึ 
ความสามารถใน
การเขา้ใจในส่ิงที่
ผูอ้ื่นคิดหรือรูส้กึได ้ 
2.2 ด้านการ
จินตนาการ 
(Fantasy) หมายถึง 
ความสามารถใน 

2. ขั้นกระบวนการ 
ประกอบดว้ย 
2.1 ดา้นการเขา้ใจมมุมอง
ของผูอ้ืน่ 
- ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาชว่ยกนั
อธิบายความรูส้กึของเด็กที่มี
ความบกพรอ่งทางดา้น
รา่งกาย จากสีหนา้ ท่าทาง
ว่าเขารูส้กึอยา่งไร  
2.2 ดา้นการจินตนาการ 
- ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาลองคดิ
ว่าถา้ตวัเองเป็นเด็กที่มี 
ความบกพรอ่งทางดา้น
รา่งกาย จะรูส้กึอย่างไร  

60 
นาที 

 



  192 

วัตถุประสงค ์ แนวคดิการร่วม
รู้สึกของเดวิส 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะ 
เวลา 

สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

 การน าตวัเองให้
เขา้ใจความรูส้กึ 
การกระท า ของตวั
ละครในหนงัสือ 
ภาพยนต ์หรือการ
เล่นต่างๆ  
2.3 ด้านการ
ค านึงถึงความรู้สึก 
(Empathic 
concern) หมายถงึ 
ความสามารถใน
การเขา้ใจความรูส้กึ
ของผูอ้ื่นเมื่อเจอกบั
เหตกุารณเ์ลวรา้ย  
2.4 ด้าน
ความเครียดส่วน
บุคคล (Personal 
distress) หมายถงึ 
ความรูส้กึวติกกงัวล 
ความไม่สบายใจ
เมื่ออยูใ่น
สถานการณท์ี่มี
ความตงึเครยีด 

2.3 ดา้นการค านงึถงึ
ความรูส้กึ 
- ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาคดิวา่ 
ถา้ตวัเองเป็น เด็กที่มคีวาม
บกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย  
ที่อยู่ในศนูยก์ารศกึษาพิเศษ 
จะท าอยา่งไร  
2.4 ดา้นความเครยีดส่วน
บคุคล 
- ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาคดิวา่
ตวัเองเป็น เด็กที่มคีวาม
บกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย ที่
อยู่ในศนูยก์ารศกึษาพิเศษ 
จะรูส้กึอย่างไร 

   

- ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาท าใบ
งานท่ี 3 เรื่อง เดก็ที่มีความ
บกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย 
 

15 
นาที 

ใบงานท่ี 
3 เรื่อง 
เด็กที่มี
ความ
บกพรอ่ง
ทางดา้น
รา่งกาย 

 3. ผ ล ที่ เกิ ด ขึ้ น
ภายในตัวบุคคล  
3.1 ผลทางปัญญา 
มีความแม่นย าใน
การตัดสินสภาวะ
อารมณ์ ของผู้อื่ น 
เป็นตน้  
3.2 ผลทางอารมณ ์
คือ การเกิดอารมณ ์ 

3 ผลที่เกิดขึ้นภายในตัว
บุคคล  
- ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาไปอยู่ใน
สถานการณท์ี่มีเดก็ที่มีความ
บกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย 
ไปมีปฏิสมัพนัธก์บัเด็กที่มี
ความบกพรอ่งทางดา้น
รา่งกาย เช่น การสงัเกต  
การพดูคยุ เป็นตน้ 

15 
นาที 
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วัตถุประสงค ์ แนวคดิการร่วม
รู้สึกของเดวิส 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะ 
เวลา 

สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

 เดียวกนัระหวา่งผู้
สงัเกตและผูถ้กู
สงัเกต  
3.3 ผลทางแรงจงูใจ 
คือ การเห็นคณุค่า
ของผูอ้ื่น  
 

3.1 ผลทางปัญญา  
- นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ
ความรูส้กึของเด็กที่มีความ
บกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย ว่า
เขารูส้กึอยา่งไร  
3.2 ผลทางอารมณ ์ 
- นกัศกึษาเกิดความรูส้กึ
เดียวกบัเด็กที่มคีวาม
บกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย 
เช่น เศรา้ใจ หดหู่ใจ เป็นตน้  
3.3 ผลทางแรงจงูใจ  
- นกัศกึษาเกิดความรูส้กึ
สงสาร เห็นใจ เด็กที่มีความ
บกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย 
เป็นตน้ 

   

 4. ผลต่อการ
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
ไดแ้ก่ การเกิด
พฤติกรรมทาง
สงัคม อาทเิช่น 
พฤติกรรมเอือ้ต่อ
สงัคม เป็นตน้ 
 

4. ผลต่อการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
- ผูว้ิจยัและนกัศกึษารว่มกนั
แสดงความคิดเห็นและ
ยกตวัอย่างประกอบว่าถา้มี
เจอเด็กที่มคีวามบกพรอ่ง
ทางดา้นรา่งกายทัง้ในและ
นอกสถานท่ี เราควรท า
อย่างไร เช่น 
   การชว่ยเหลือ ไดแ้ก่  
การชว่ยบรหิารกลา้มเนือ้
แขนและขา  
   การแบ่งปัน ไดแ้ก่  
การแบ่งปันขนมและเลีย้ง
ไอศกรีม        

15 
นาที 

ขนมและ
ไอศกรีม        
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วัตถุประสงค ์ แนวคดิการร่วม
รู้สึกของเดวิส 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเ
วลา 

สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

     การปลอบโยน ไดแ้ก่ การ
พดูใหก้ าลงัใจเด็กที่มคีวาม
บกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย 
เช่น สู้ๆ นะครบันอ้ง เดี๋ยวก็ดี
ขึน้แลว้นะคะ เป็นตน้ 

   

  ขั้นสรุป 
- ผูว้ิจยัและนกัศกึษารว่มกนั
สรุปส่ิงที่ไดร้บัจากการเขา้
รว่มโปรแกรม 

15 
นาที 
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คร้ังที ่4 
วัตถุประสงค ์ แนวคดิการร่วม

รู้สึกของเดวิส 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะ 

เวลา 
สื่อ/

อุปกรณ ์
การ

ประเมินผล 
เพื่อให้
นกัศกึษาเกิด
การพฒันา 
การรว่มรูส้กึ 

 ขั้นน า 
ผูว้ิจยัและนกัศกึษารว่มกนั
ทบทวนเนือ้หาจากครัง้ก่อน 

15 
นาที 

 

 1. การรว่ม
กิจกรรม 
2. การแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกบัเด็ก
ออทิสติก 

3. ใบงานท่ี 
4 เรื่อง เด็ก
ออทิสติก 
 

แนวคดิการร่วม
รู้สึกของเดวิส 
ประกอบดว้ย 4 
ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
1. ขั้นเร่ิม 
(Antecedents) 
เป็นขัน้ท่ีกล่าวถึง  
ผูส้งัเกต  
ผูถ้กูสงัเกต  
และสถานการณ ์ 

ขั้นด าเนินการ 
1. ขั้นเร่ิม 
ผูว้ิจยัพานกัศกึษาไปท่ีศนูย์
การศกึษาพิเศษ หอ้งเด็ก
ออทิสติก 

บุคคล ไดแ้ก ่
ผูส้งัเกต คือ นกัศกึษา  
ผูถู้กสงัเกต คือ เดก็ออทิสติก 

สถานการณ ์คือ  
นกัศกึษาสงัเกตเดก็ออทิสติก 

15 
นาที 

 

2. ขั้น
กระบวนการ 
ประกอบดว้ย 
2.1 ด้านการ
เข้าใจมุมมองของ
ผู้อื่น (Prespective 
Taking) หมายถงึ 
ความสามารถใน
การเขา้ใจในส่ิงที่
ผูอ้ื่นคิดหรือรูส้กึได ้ 
2.2 ด้านการ
จินตนาการ 
(Fantasy) หมายถึง 
ความสามารถใน
การน าตวัเองให้
เขา้ใจความรูส้กึ 
การกระท า ของตวั
ละครในหนงัสือ  

2. ขั้นกระบวนการ คือ 
การมีปฏิสมัพนัธก์บัเด็กออทิ
สติก ประกอบดว้ย 
2.1 ดา้นการเขา้ใจมมุมอง
ของผูอ้ืน่ 
- ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาชว่ยกนั
อธิบายความรูส้กึของเด็ก
ออทิสติก จากสีหนา้ ท่าทาง
ว่าเขารูส้กึอยา่งไร  
2.2 ดา้นการจินตนาการ 
- ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาลองคดิ
ว่าถา้ตวัเองเป็นเด็กออทิ
สติกจะรูส้กึอยา่งไร  
2.3 ดา้นการค านงึถงึ
ความรูส้กึ 
- ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาคดิวา่ถา้
ตวัเองเป็น เด็กออทิสติกที่ 

60 
นาที 
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วัตถุประสงค ์ แนวคดิการร่วม
รู้สึกของเดวิส 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะ 
เวลา 

สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

 ภาพยนต ์หรือ 
การเล่นตา่งๆ  
2.3 ด้านการ
ค านึงถึงความรู้สึก 
(Empathic 
concern) หมายถงึ 
ความสามารถใน
การเขา้ใจความรูส้กึ
ของผูอ้ื่นเมื่อเจอกบั
เหตกุารณเ์ลวรา้ย  
2.4 ด้าน
ความเครียดส่วน
บุคคล (Personal 
distress) หมายถงึ 
ความรูส้กึวติกกงัวล 
ความไม่สบายใจ
เมื่ออยูใ่น
สถานการณท์ี่มี
ความตงึเครยีด 

อยู่ในศนูยก์ารศกึษาพิเศษ 
จะท าอยา่งไร  
2.4 ดา้นความทกุข์ส่วน
บคุคล 
- ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาคดิวา่
ตวัเองเป็น เด็กออทิสติก  
ที่อยู่ในศนูยก์ารศกึษาพิเศษ 
จะรูส้กึอย่างไร 

   

- ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาท าใบ
งานท่ี 4 เรื่อง เดก็ออทิสติก 

 

15 
นาที 

ใบงานท่ี 4 
เรื่อง เดก็
ออทิสติก 

 3. ผ ล ที่ เกิ ด ขึ้ น
ภายในตัวบุคคล  
3.1 ผลทางปัญญา 
มีความแม่นย าใน
การตดัสินสภาวะ
อารมณข์องผูอ้ื่น 
เป็นตน้  
3.2 ผลทางอารมณ ์
คือ การเกิดอารมณ์
เดียวกนัระหวา่งผู้
สงัเกตและผูถ้กู
สงัเกต  
 

3 ผลที่เกิดขึ้นภายในตัว
บุคคล  
- ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาไปอยู่ใน
สถานการณท์ี่มีเดก็ออทิสติก 
ไปมีปฏิสมัพนัธก์บัเด็กที่มี
ความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญา เช่น การสงัเกต 
การพดูคยุ เป็นตน้ 
3.1 ผลทางปัญญา  
- นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ
ความรูส้กึของเด็กออทิสติ
กว่าเขารูส้กึอย่างไร  
3.2 ผลทางอารมณ ์ 

15 
นาที 
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วัตถุประสงค ์ แนวคดิการร่วม
รู้สึกของเดวิส 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะ 
เวลา 

สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

 3.3 ผลทาง
แรงจงูใจ คือ  
การเห็นคณุค่า 
ของผูอ้ื่น 

- นกัศกึษาเกิดความรูส้กึ
เดียวกบัเด็กออทิสตกิ เช่น 
เศรา้ใจ หดหูใ่จ เป็นตน้  
3.3 ผลทางแรงจงูใจ  
- นกัศกึษาเกิดความรูส้กึ
สงสาร เห็นใจ เด็กออทิสตกิ
เป็นตน้ 

   

 4. ผลต่อการ
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
ไดแ้ก่ การเกิด
พฤติกรรมทางสงัคม 
อาทิเช่น พฤติกรรม
เอือ้ต่อสงัคม เป็นตน้ 
คือ การชว่ยพาเดก็
ขา้มถนน   
การแบ่งปันขนม
อปุกรณก์ารเรยีน 
การโอบกอด
ปลอบโยน เป็นตน้ 

4. ผลต่อการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
- ผูว้ิจยัและนกัศกึษารว่มกนั
แสดงความคิดเห็นและ
ยกตวัอย่างประกอบว่าถา้มี
เจอเด็กออทิสติกทัง้ในและ
นอกสถานท่ี เราควรท า
อย่างไร เช่น 
   การชว่ยเหลือ ไดแ้ก่  
การชว่ยพาเดก็ออทิสติกไป
เขา้หอ้งน า้ 
   การแบ่งปัน ไดแ้ก่  
การบรจิาคอปุกรณก์ารเรยีน 
ส่ือการสอน และแพมเพิส 
เป็นตน้ 
   การปลอบโยน การพดู
ปลอบใจ เช่น พี่ๆเป็น
ก าลงัใจใหน้อ้งหายเรว็ๆ 
เป็นตน้ 

15 
นาที 

  

  ขั้นสรุป 
- ผูว้ิจยัและนกัศกึษารว่มกนั
สรุปส่ิงที่ไดร้บัจากการเขา้
รว่มโปรแกรม 

15 
นาที 
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คร้ังที ่5 
วัตถุประสงค ์ แนวคดิการร่วม

รู้สึกของเดวิส 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะ 

เวลา 
สื่อ/

อุปกรณ ์
การ

ประเมินผล 
เพื่อให้
นกัศกึษาแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกบั 
การเขา้รว่ม
โปรแกรม
พฒันา
พฤติกรรม 
เอือ้ต่อสงัคม   

 

 ขั้นน า 
1. ผูว้ิจยัและนกัศกึษา
รว่มกนัทบทวนเนือ้หาจาก
ครัง้ก่อน 

15 
นาที 

 1. การท า
แบบสอบถาม
หลงัการ 
ทดลอง  
(Post-test) 
2. การรว่ม
กิจกรรม 
3. การแสดง
ความคิดเห็น
เก่ียวกบัสรุป
การรว่มรูส้กึ 
4. ใบงานท่ี 5 
เรื่อง สรุป 
การรว่มรูส้กึ 

 ขั้นด าเนินการ 
2. ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาท าใบ
งานท่ี 5 เรื่อง สรุปการรว่ม
รูส้กึ 

15 
นาที 

ใบงานท่ี 5 
เรื่อง สรุป
การรว่ม
รูส้กึ 

 3. ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาแต่ละ
คนออกมาน าเสนอหนา้หอ้ง 
โดยใชแ้ผนผงัความคดิ 
(Mind Mapping) 

60 
นาที 

 

 4. ผูว้ิจยัน ากล่องใส่ฉลากมา
ใหน้กัศกึษาจบั โดยในฉลาก
นัน้มีค  าถามเก่ียวกบัการรว่ม
รูส้กึ ซ่อนอยู่ จากนัน้ให้
นกัศกึษาออกมาจบัฉลาก
และตอบค าถาม ถา้
นกัศกึษาตอบถกูกจ็ะไดร้บั
รางวลัตามที่ระบใุนฉลาก 
ที่ตนจบัได ้

30 
นาที 

กล่อง 
ฉลาก 
ของ
รางวลั 

 ขั้นสรุป 
5. ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาทกุคน 
ออกมาแสดงความคิดเห็น
จากการเขา้รว่มโปรแกรม
พฒันาพฤติกรรมเอือ้ต่อ
สงัคม   เช่น ความรูส้กึ 
ขอ้เสนอแนะ หรือประโยชน์
ที่ไดจ้ากการเขา้รว่ม
โปรแกรมพฒันาพฤติกรรม
เอือ้ต่อสงัคม    

15 
นาที 
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วัตถุประสงค ์ แนวคดิการร่วม
รู้สึกของเดวิส 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะ 
เวลา 

สื่อ/
อุปกรณ ์

การ
ประเมินผล 

  6. ผูว้ิจยัและนกัศกึษา
รว่มกนัสรุปส่ิงที่ไดร้บัจาก
การเขา้รว่มโปรแกรม 

   

  7. ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาท า
แบบสอบถามหลงัการ
ทดลอง (Post-test) 

15 
นาที 

แบบสอบ
ถาม 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

หนังสือรับรองการขอจริยธรรม 
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หนังสือรับรองการขอจริยธรรม 
 

 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางปวร ีกาญจนภี นิลผาย 
วัน เดือน ปี เกิด 7 พฤษภาคม 2528 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2550  

วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) (เกียรตินิยมอนัดบั 2)   
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จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  
พ.ศ. 2553  
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