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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเอื้อต่อ

สังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะ

พฤติกรรมเอื้อต ่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 2) ตรวจสอบ 

ความกลมกลืนของโมเดลปัจจยัเชงิสาเหตทุีม่ต่ีอพฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของ

นักเรียนอาชวีศกึษาเอกชนในกรงุเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา คอืนกัเรยีนอาชวีศกึษา

เอกชนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีในปีการศึกษา 2559 จ�านวน 902 คนโดยใช้วธิกีารสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบวัดปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อพฤติกรรมเอื้อ

ต่อสังคมของนกัเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน มค่ีาความเชือ่มัน่ที ่.96 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 

ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั และการวเิคราะห์

โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน

กรุงเทพมหานครประกอบด้วยการช่วยเหลือ การแบ่งปัน กิจกรรมการกุศล การให้ความร่วมมือ และ

การรักษาปทัสถาน2)ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในดัชนี 

กลุ่มสัมบูรณ์ พบว่าค่าChi-square ( )= 45.00, df= 34, p=.10, ค่า GFI=.99, ค่า AGFI=.98, 

ค่า RMSEA=.01, ค่า SRMR=.01 ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ค่า CFI=1.00 เมื่อพิจารณา

ตามเกณฑ์ความกลมกลืน พบว่า ค่าChi-square ( ) ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ และดัชนีอื่นๆ  

ชี้ให้เห็นว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) อิทธพิลทางตรงสูงสุดของ

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมาจากปัจจัยด้าน
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คตริวมหมู่ มีคา่อิทธพิลทางตรงเป็นบวกเท่ากบั .29 รองลงมาเป็นปัจจัยด้านหลักการนยิม ปัจจัยด้าน

ความเอ้ือเฟื้อ และปัจจัยด้านประโยชน์ส่วนตน มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .28, .22 และ .16  

ตามล�าดับจากค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ พบว่าท้ัง 4 ปัจจัยเชิงสาเหตุสามารถร่วมกันอธิบายผลของ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้ร้อยละ 62(R2 = .62)

ค�าส�าคัญ : พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ABSTRACT

 This research was to develop the causal model of prosocial behavior of the 

privatevocational students in Bangkok with the following objectives : 1) To study the 

characteristics of prosocial behavior of theprivate vocational students in Bangkok. 2) To 

examine the validity of the model of prosocial behavior of theprivate vocational students in 

Bangkok, and 3) To study the effects of causal factors on prosocial behavior of the 

privatevocational students in Bangkok. The total sample size of 902private vocational students 

inacademic year2016 was selected by using the multi-stage sampling method. The research 

instrument to collect data was the inventory of the causal factors on prosocial behavior of 

private vocational students with .96 reliability.The statistics used for analyzing the data were 

means, percentages, standard deviations, Pearson correlation coefficients and the analysis 

of causal relationships by Structural Equation Modeling.

 The research findings were 1) Prosocial behavior of theprivate vocational students 

in Bangkok comprised helping, sharing, charity, cooperation and norm observing 2) The 

validation of the causal model, considering from the statistically insignificant chi-square value 

and the absolute fit index with χ 2 = 45.00, df=34, p=.10, GFI=.99, AGFI=.98, RMSEA=.01, 

SRMR=.01 and the comparative fit index with CFI=1.00, indicated that the model was fit to 

the empirical data. 3) The highest direct effect of the causal factors on prosocial behavior 

of theprivate vocational students was Collectivism with the value of .29. The next lower direct 

effects were Principlism, Altruism , and Egoism with the direct effect values of .28, .22 and 

.16 respectively. From the predicted coefficient, the research wasfound that all four causal 

factors could explain 62 percentage of prosocial behavior of theprivate vocational students 

(R2=.62).

Keywords : Prosocial Behavior, Private Vocational Students.



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.1 January - June 2017
138

บทน�า

 พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม (Prosocial 

behavior) หมายถึงการแสดงออกที่บุคคลท�า

เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมหรือเป็น

ประโยชน์ต่อผู้อื่น (ราชบัณฑิตยสถาน. 2553: 

231) ซึ่งมักเห็นได้ในรูปแบบของการช่วยเหลือ 

การแบ่งปัน การร่วมกิจกรรมการกุศล การให้

ความร่วมมือในด้านต่างๆ และการรักษากฎ

ระเบียบของสังคม (Mussen; &Eisenberg. 

1977: 3; Reykowski. 1982: 378) พฤติกรรม

เอือ้ต่อสังคมเป็นพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรม (สรุางค์ 

โค้วตระกูล. 2554: 402) เป็นคุณลักษณะ 

ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของคุณธรรมจริยธรรมที่ควร

มีในเยาวชนโดยเฉพาะกลุ ่มนักเรียนอาชีวะ  

(ดวงเดอืน พนัธมุนาวิน. 2538: 41) ซึง่สอดคล้อง

กับนโยบายของกรมอาชีวศึกษาที่มุ่งผลิตและ

พัฒนานักเรียนอาชีวะส�าหรับภาคอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และบรกิาร เพือ่พฒันาประเทศโดย

เน้นการให้ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม  

และปลูกฝังนิสัยในการท�างาน (อาชีวศึกษา, 

กรม. กองแผนงาน: 2542) แต่สภาพความเป็น

จริงในปัจจุบันกลับพบปัญหาต่างๆในนักเรียน

อาชีวะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องพฤติกรรม 

เช่น การใช้ความรุนแรง การต่อต้านกฎระเบียบ

ของสถาบัน การทะเลาะวิวาท ท�าให้ภาพพจน์

ของนักเรียนอาชีวะถูกมองว ่ามีพฤติกรรม 

ไม่เหมาะสม (ดวงนภา มกรานุรักษ์. 2554: 9) 

และที่ถูกก�าหนดให้เป็นปัญหาระดับชาติของ

กลุม่นกัเรยีนอาชีวะ คอืปัญหาการทะเลาะววิาท

กันของนักเรียนอาชีวะต่างสถาบัน (สุภาพร  

อาจเดช. 2555: 1-16)ปัญหาดังกล่าวที่สะสม

และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มนักเรียน

อาชวีะ มสีาเหตหุนึง่มาจากการทีน่กัเรยีนอาชวีะ

ขาดการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม 

ท้ังในด้านความรู้และแนวทางปฏิบัติ ดังน้ัน 

ผู้วิจัยเล็งเห็นความจ�าเป็นและเร่งด่วนที่ต้อง

เสรมิสร้างให้นกัเรยีนอาชวีะมคีณุธรรมจรยิธรรม

ที่เด่นชัด ท�าให้สังคมได้เห็นและเกิดการยอมรับ 

และหนึ่งในคุณธรรมจริยธรรมที่ผู้วิจัยได้ศึกษา

คือพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ที่มีปัจจัยเชิงสาเหตุ

มาจากด ้านประโยชน ์ส ่วนตน (Egoism) 

ด้านความเอื้อเฟื้อ (Altruism)ด้านคติรวมหมู่ 

(Collectivism) และ/หรือด้านหลักการนิยม 

(Pr inc ip l ism)  (Miku l incer ;&Shaver . 

2010:20-28;citingBatson.2008) ซึ่งหาก

สามารถเสริมสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุดังกล่าว 

ให้เกิดในตัวของนักเรียนอาชีวะ พฤติกรรม 

เอือ้ต่อสงัคมกจ็ะเกดิขึน้ตามมา เช่น การช่วยเหลอื 

การแบ่งปัน การร่วมท�ากจิกรรมการกศุล  การให้

ความร่วมมือ และการรักษาปทัสถานทางสังคม

เป็นต้นอันจะสามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาด้าน

พฤตกิรรมและภาพลักษณ์ท่ีใช้ความรุนแรงของ

นักเรียนอาชีวะให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน

 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยมี

ความประสงค์ที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ ์ 

เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเอื้อต ่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  

ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาลักษณะพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  

การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลปัจจัย

เชิงสาเหตุท่ีมีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และการศึกษา
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อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  

การวิจัยนี้จะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาและ

เสริมสร้างให้นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมี

พฤติกรรมเอื้อต ่อสังคม มีค ่านิยมของการ 

ช่วยเหลือสังคม สร้างภาพลักษณ์ใหม่ และเป็น

บุคคลที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลดีให้เกิดกับ 

ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมเอื้อ 

ต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของ

โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ ได้แก่ ป ัจจัยด้าน

ประโยชน์ส่วนตน ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื ้อ 

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่ และปัจจัยด้านหลักการ

นิยม ที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้าน

ประโยชน์ส่วนตน ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื ้อ 

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่ และปัจจัยด้านหลักการ

นิยม ที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานในการวิจัย

 1. ลักษณะพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย การช่วยเหลอื การแบ่งปัน กจิกรรม

การกุศล การให้ความร่วมมือ และการรักษา 

ปทัสถาน

 2. โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของปัจจัย 

ด้านประโยชน์ส่วนตนปัจจัยด้านความเอื้อเฟื้อ

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่ และปัจจัยด้านหลักการ

นิยม ที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีความ

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 3. พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมได้รับอิทธิพล

ทางตรงจากตัวแปรปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ประโยชน์ส่วนตน ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื ้อ 

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่ และปัจจัยด้านหลักการ

นิยม 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 เป ็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม 

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งเบทสัน 

(Mikulincer; & Shaver. 2010: 20-28; citing 

Batson. 2008) ได้สรุปรูปแบบของปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลให้เกิดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมไว้ใน  

4 รูปแบบ ได้แก่ ปัจจัยด้านประโยชน์ส่วนตน 

(Egoism)ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื้อ (Altruism)

ปัจจยัด้านคตริวมหมู ่(Collectivism) และปัจจยั

ด้านหลักการนิยม (Principlism) โดยท่ีปัจจัย 

ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือเกิดขึ้นควบคู ่กันไปหรือเกิดขึ้นพร้อมกัน 

ทั้ง 4 รูปแบบก็ได้ ดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ	1 กรอบแนวคิดปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
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เอือ้เฟือ้ (Altruism)ปัจจยัด้านคตริวมหมู ่

(Collectivism)  และปัจจยัด้านหลกัการนิยม 

(Principlism)  โดยท่ีปัจจยัดงักลา่วสามารถ

เกิดขึน้ได้อยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือเกิดขึน้

ควบคูก่นัไปหรือเกิดขึน้พร้อมกนัทัง้4 รูปแบบ

ก็ได้ ดงัภาพประกอบ 1 

 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีตอ่พฤตกิรรมเอือ้ตอ่สงัคมของนกัเรียน

อาชีวศกึษาเอกชน 
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การด�าเนินการวิจัย

 ประชากร เป็นนักเรียนอาชีวะในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-3 ของสถาน

ศกึษาอาชวีศกึษาเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร

จ�านวน 81 แห่ง (ส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา. 2559: ออนไลน์) จ�านวน 55,763 

คน (ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน. 2559: ออนไลน์)

 กลุม่ตวัอย่าง ใช้วิธีการสุม่แบบหลายข้ัน

ตอน (Multi-stage random sampling) โดยมี

เขตพื้นที่ภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานครเป็นก

ลุ่ม (Cluster) และมีสถานศึกษาและห้องเรียน

เป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling unit) ใช้การ

ก�าหนดจ�านวนสถานศกึษาตามสดัส่วนของกลุม่

เขต (Proportional allocation) และสุม่แบบง่าย

โดยวิธีการจับสลากแบบใส่คืนได้ทั้งหมด 30 

ห้องเรียน นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 902 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัด

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนกัเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน ทีพ่ฒันาขึน้จาก

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากการสนทนา

กลุ่มระหว่างผู้เชีย่วชาญ และจากการสมัภาษณ์

กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในระดับผู้น�า

และนักกิ จกรรม  แบบวัดนี้ เป ็ นแบบวัด

มาตราส่วนประมาณค่า5ระดับของLikertผ่าน

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้

เชี่ยวชาญ มีการตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยน�า

ไปทดลองใช้กบักลุม่นกัเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน

ท่ีมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างและ

น�ามาวเิคราะห์หาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ของ

ครอนบาค(Alpha Coefficient of Cronbach) ผล

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด พบว่า 

แบบวัดทั้งฉบับมีความเชื่อมั่นในระดับสูง มีค่า

สัมประสิทธิ์เท่ากับ .96จากนั้นท�าการวิเคราะห์

หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อจากท้ังหมด 142 ข้อ 

คัดเหลือ 90 ข้อมีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่

ระหว่าง .22 ถึง .72เป็นแบบวัดฉบับจริง

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลวิจัย 

กับนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่ก�าลังศึกษา 

อยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-3  

จ า ก ส ถ า น ศึ ก ษ า อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ อ ก ช น ใ น

กรงุเทพมหานครทีไ่ด้จากการสุม่ตวัอย่างจ�านวน 

10 แห่ง 30 ห้องเรียน ได้แบบวัดทั้งสิ้น 902 ชุด

 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์

ข ้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปโดย

วเิคราะห์ลักษณะการแจกแจงของตวัแปรสังเกต

โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 

ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์สห

สัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกต

ท้ังหมด โดยแสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบ 

เมทรกิซ์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พร้อมกบัทดสอบ

นัยส�าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ดังกล่าว จากนั้นใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปวิเคราะห์

เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร

สังเกตทั้งหมดเป็นข้อมูลน�าเข้า และท�าการ

ประมาณค่าโดยวิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (Maximum 

Likelihood)

ผลการวิจัย

 1. จากผลการศึกษาทฤษฎีแนวคิดและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่าลักษณะพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
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ประกอบด้วย การช่วยเหลอื การแบ่งปัน กจิกรรม

การกุศล การให้ความร่วมมือ และการรักษา 

ปทัสถาน

 2.  จากการทดสอบโมเดลสมมติฐาน 

เชงิสาเหตทุีส่ร้างขึน้ ปรากฏว่าโมเดลสมมตฐิาน

มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการ

ตรวจสอบค่า Chi-squareไม่มีนัยส�าคัญทาง 

สถิติโดยค่า =45.00 (p=.10), df=34 

และค่าดัชนีอื่นๆเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

GFI=.99, AGFI=.98, CFI=1.00, RMSEA=.01, 

SRMR=.01 กล่าวคือเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์

ความกลมกลืนพบว่าค่าChi-squre ( ) 

ไม่มนัียส�าคญัทางสถติ ิและดชันีอืน่ๆยงัชีใ้ห้เห็น

ว่าโมเดลตามสมมติฐานกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ ซึ่งหมายความว่าโมเดลท่ีสร้างขึ้น

สามารถน�ามาอธิบายพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม 

ได้ดังภาพประกอบ 2
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ประมาณคา่โดยวิธีไลค์ลฮิู้ดสงูสดุ 

(Maximum Likelihood) 

 

ผลการวิจัย 

 1. จากผลการศกึษาทฤษฎีแนวคดิ

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบวา่ลกัษณะ

พฤตกิรรมเอือ้ตอ่สงัคมของนกัเรียน

อาชีวศกึษาเอกชน ประกอบด้วย การ

ช่วยเหลือ การแบง่ปัน กิจกรรมการกศุล การ

ให้ความร่วมมือ และการรักษาปทสัถาน 

 2. จากการทดสอบโมเดลสมมตฐิาน

เชิงสาเหตท่ีุสร้างขึน้ ปรากฏวา่โมเดล

สมมตฐิานมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิง

ประจกัษ์  ผลการตรวจสอบคา่ Chi-square

ไมมี่นยัสําคญัทางสถิตโิดยคา่ =45.00  

(p=.10), df=34 และคา่ดชันีอ่ืนๆเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีกําหนด  GFI=.99, AGFI=.98, 

CFI=1.00, RMSEA=.01, SRMR=.01 

กลา่วคือเม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ความ

กลมกลืนพบวา่คา่ Chi-squre ( ) ไมมี่

นยัสําคญัทางสถิต ิและดชันีอ่ืนๆยงัชีใ้ห้เห็น

วา่โมเดลตามสมมตฐิานกลมกลืนกบัข้อมลู

เชิงประจกัษ์ ซึง่หมายความวา่โมเดลท่ีสร้าง

ขึน้สามารถนํามาอธิบายพฤตกิรรมเอือ้ตอ่

สงัคมได้ดงัภาพประกอบ 2 

 

 
 

ภาพประกอบ 2  โมเดลสมมตฐิานเชิงสาเหตท่ีุมีตอ่พฤตกิรรมเอือ้ตอ่สงัคมของนกัเรียน

อาชีวศกึษาเอกชน 
ภาพประกอบ	2 โมเดลสมมติฐานเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
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 3. ผู้วิจัยน�าผลการวิเคราะห์มาแสดงค่า

สัมประสิทธ์ิอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝง ดัง

ปรากฏในตาราง 1

ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลเชิงสาเหตุ

ตัวแปรผล
ตัวแปรเหตุ พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

DE IE TE

ปัจจัยด้านประโยชน์ส่วนตน .16** - .16**

ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื้อ .22** - .22**

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่ .29** - .29**

ปัจจัยด้านหลักการนิยม .28** - .28**

.62

**p<.01

หมายเหตุ : DE = อิทธิพลทางตรง (Direct 

effects)

 IE = อทิธพิลทางอ้อม (Indirect effects)

 TE = อิทธิพลรวม (Total effects)

 เมือ่พจิารณาอทิธพิลทางตรงทีส่่งผลต่อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม พบว่าพฤติกรรมเอื้อต่อ

สังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้รับ

อิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นบวกจากตัวแปรปัจจัย

ด้านประโยชน์ส่วนตน ปัจจัยด้านความเอ้ือเฟื้อ 

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่ และปัจจัยด้านหลักการ

นิยม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .16, 

.22, .29, และ .28 ตามล�าดับ อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั .01แสดงว่าปัจจยัทัง้ 4 ด้านเป็น

สาเหตุส�าคัญของการมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

 นอกจากนีเ้มือ่พจิารณาอทิธพิลทางตรง

ต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมทีละตัวแปร พบว่า

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนได้รบัอทิธพิลทางตรงสงูทีส่ดุมค่ีาเป็นบวก

จากตัวแปรปัจจัยด้านคติรวมหมู ่ โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .29 แสดงว่าปัจจัย

ด้านคติรวมหมู่มีอิทธิพสูงสุดต่อพฤติกรรมเอื้อ

ต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเมื่อ

เทียบกับปัจจัยด้านอื่นๆ โดยตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญ

อนัดบัแรกคอื อตัลกัษณ์กลุม่ ความร่วมมอื และ

ค่านิยมกลุ่ม (น�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
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เท่ากับ .75, .88 และ .83 ตามล�าดับ) กล่าวคือ 

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีอัตลักษณ์กลุ่ม มี

ความร่วมมือ และมีค่านิยมกลุ่มยิ่งสูงก็ยิ่งมี

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมสูงด้วย

 จากค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ ผลการ

วิเคราะห์พบว่าตัวแปรแฝงในโมเดลสมมติฐาน 

ได้แก่ ปัจจัยด้านประโยชน์ส่วนตน ปัจจัยด้าน

ความเอื้อเฟื้อ ปัจจัยด้านคติรวมหมู่ และปัจจัย

ด้านหลักการนิยม ร่วมกันอธิบายพฤติกรรมเอื้อ

ต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้ร้อย

ละ 62 (R2=.62)

อภิปรายผล

 1. ตวัแปรแฝงพฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมมี

ตวัแปรสงัเกตคอื การช่วยเหลอื การแบ่งปัน การ

ร่วมกิจกรรมการกุศล การให้ความร่วมมือ และ

การรักษาปทัสถาน ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ เป ็น

ลกัษณะของพฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคม ผลการวจิยั

พบว่าตัวแปรสังเกตทั้ง 5 ตัวมีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .68, .63, .65, .76 

และ .61 ตามล�าดบั ทีน่ยัส�าคญัทางสถติ ิ.01 (ค่า 

t = 14.21-18.42) แสดงว่าตัวแปรสังเกตทั้ง 5 

ตวัสามารถบ่งชีลั้กษณะตวัแปรแฝงได้ดกีล่าวคอื

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนมีการแสดงออกทางปฏิบัติใน 5 ลักษณะ

น้ีอย่างชัดเจน โดยมีลักษณะของการให้ความ

ร่วมมือมากที่สุด (.76) รองลงมาเป็นการช่วย

เหลือ (.68) การร่วมกิจกรรมการกุศล(.65) การ

แบ่งปัน (.63)และน้อยที่สุดคือการรักษาปทัส

ถาน (.61)ทีพ่บเช่นนีเ้พราะว่าผูว้จิยัได้น�าผลการ

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข ้องกับ

พฤตกิรรมเอือ้ต่อสังคม และข้อสรปุท่ีได้จากการ

สนทนากลุ่มระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และจากการ

สัมภาษณ์กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน

ระดับผู้น�าและนักกิจกรรม มาเป็นรายละเอียด

ของทัง้ 5 ลกัษณะของพฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมใน

การสร้างแบบวัดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งท�าให้เน้ือหาของ

แบบวดัตรงประเดน็กบัพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จรงิใน

ชีวิตประจ�าวันของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

ด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้ผลการวิจัยยืนยันทฤษฎีและ

แนวคิดของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมที่ผู ้วิจัยได้

ศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดของมูเซน และ 

ไอเซนเบิร์ก (Mussen; & Eisenberg.1977: 3)

และเรโคสกี (Reykowski.1982:378)ท่ีได้

แจกแจงรูปแบบหรือลักษณะของพฤตกิรรมเอือ้

ต่อสังคมครอบคลุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง

กว้างขวาง เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านวัตถุ

และด้านจิตใจแก่คนทุกข์ยากล�าบาก การแบ่ง

ปันวัตถุสิ่งของท่ีมีอยู่ การร่วมกิจกรรมการกุศล 

การให้ความร่วมมอืการเสยีสละตนเอง และการ

ปฏิบัติตามปทัสถานและงานวิจัยของ มิลเลอร์ 

และคณะ (Miller; et al. 1991: 54) ท่ีว่า

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมเป็นพฤติกรรมเชิงบวกท่ี

ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในสังคม โดยมีเจตนาที่จะ

เกือ้กลูประโยชน์ให้กบัผูอ้ืน่ เช่น การแบ่งปัน การ

ช่วยเหลือ การบริจาค เป็นต้น

 2. โม เดลป ัจจัย เชิ งสา เหตุที่ มีต ่ อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนในกรุงเทพมหานครมีความกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พบเช่นนี้เพราะว่าผู้วิจัยได้

ศึกษาเฉพาะปัจจัยเชิงสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจใน
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การแสดงพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมโดยตัดปัจจัย

อื่นที่อาจเป็นตัวแปรแทรกซ้อน เช่น ปัจจัยของ

จ�านวนผู้รับรู้ในเหตุการณ์ ซึ่งมีผลต่อการกระ

จายความรบัผิดชอบ ปัจจยัความเป็นสงัคมเมอืง

ที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง และสังคมชนบท

ที่มีความเอื้ออาทรสูง และปัจจัยการเกื้อกูลใน

ระบบเครอืญาต ิซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของเบท

สนั(Mikulincer;& Shaver. 2010: 20-28; citing 

Batson. 2008)ทีไ่ด้อธบิายรปูแบบของปัจจยัเชงิ

สาเหตุที่เป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมเอื้อต่อ

สงัคม ประกอบด้วย ปัจจยัด้านประโยชน์ส่วนตน 

ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื้อ ปัจจัยด้านคติรวมหมู่ 

และปัจจัยด้านหลักการนิยม และงานวิจัยของ 

ซุย เชค และไล (Siu; Shek; & Lai. 2012: 1-7) 

ที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ท�านายพฤติกรรมเอื้อต่อ

สังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่ ปทัส

ถานที่เอื้อต่อสังคม ค่านิยมของการแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตน และความเห็นอกเห็นใจ

 3. เมือ่พจิารณาถงึอทิธพิลของปัจจยัเชิง

สาเหตทุีม่ต่ีอพฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัเรยีน

อาชวีศกึษาเอกชนในกรงุเทพมหานคร พบว่าทัง้ 

4 ปัจจัยเชิงสาเหตุส่งอิทธิพลทางตรงมีค่าเป็น

บวกต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน แสดงว่าทั้ง4 ปัจจัยเป็น

สาเหตุส�าคัญของการมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และร่วมกัน

อธิบายพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชวีศกึษาเอกชนได้ร้อยละ 62 (R2 = .62) ทีพ่บ

เช่นนี้เพราะว่าแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม

เอื้อต่อสังคมของบุคคล อาจมาจากเพียงปัจจัย

ด้านเดียว หรือมีปัจจัยด้านอื่นร่วมด้วย เช่น 

บรจิาคทานเพราะอยากได้ค�าชมเชย แต่ในขณะ

เดียวกันก็เกิดความสงสารและมีหลักการด้าน

มนุษยธรรมเป ็นแรงจู งใจเสริมให ้แสดง

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมออกมา ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคดิของเบทสนัทีว่่า ปัจจยัเชงิสาเหตสุามารถ

ส่งอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมได้

อย่างใดอย่างหน่ึง หรือส่งอิทธิพลควบคู่กันไป 

หรือส่งอทิธพิลพร้อมกนัท้ัง 4 รูแบบ(Mikulincer; 

& Shaver. 2010: 29; citing Batson. 2008)

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์

 1. พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชวีศกึษาเอกชนมกีารแสดงออกทางปฏบิตัใิน 

5 ลกัษณะอย่างชดัเจน โดยมลีกัษณะของการให้

ความร่วมมือมากที่สุดรองลงมาเป็นการช่วย

เหลอื การร่วมกจิกรรมการกศุล การแบ่งปัน และ

น้อยที่สุดคือการรักษาปทัสถาน ดังนั้นการที่

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจะแสดงพฤติกรรม

เอื้อต่อสังคมออกมา ผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความ

ส�าคญักบัด้านการให้ความร่วมมอื เปิดโอกาสให้

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้แสดงออกในด้าน

การให้ความร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆท่ีสอดคล้อง

กับวัยท่ีเต็มด้วยพลังกลุ่ม เช่น กิจกรรมกีฬาสี 

การเข้าชมรม กิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 

อย่างไรกต็าม เมือ่พจิารณาการแสดงพฤตกิรรม

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน

ด้านการรักษาปทัสถานซึ่งมีการแสดงออกน้อย

ทีส่ดุ เป็นหน้าทีข่อง คร ูผูป้กครอง และนกัอบรม

ท่ีต้องส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

แสดงออกในด้านนี้เช่นกัน โดยมีความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องจิตวิทยาวัยรุ ่น เพราะนักเรียน
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อาชีวศึกษาเอกชนเป็นวัยที่รักอิสระ ไม่อยู่ใน 

กฎระเบียบ และยึดกลุ่มเพ่ือนเป็นหลัก ดังนั้น

การทีใ่ห้นกัเรียนอาชีวศึกษาเอกชนค่อยๆซึมซับ

การรกัษากฎระเบยีบของสงัคม จะท�าให้นกัเรยีน

อาชวีศกึษาเอกชนเกดิการยอมรบัและแสดงออก

พฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมในด้านนีส้งูขึน้ 

 2. ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเชิง

สาเหตุทั้ง 4 ปัจจัยเป็นสาเหตุส�าคัญของการมี

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน โดยแต่ละปัจจัยมีตัวบ่งชี้คุณลักษณะ

ของแต่ละปัจจัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

สามารถใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างและ

พัฒนาให้เกิดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมในตัว

นกัเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนซึง่การเสรมิสร้างและ

พัฒนานี้อาจอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมการฝึก

อบรมเชิงจิตวิทยา หรือโปรแกรมการให้ค�า

ปรึกษากลุ่ม โดยเน้นที่ปัจจัยด้านคติรวมหมู่

เพราะปัจจัยนี้ส่งอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อการมี

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน ดังนั้นหากส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์กลุ่ม 

ความร่วมมือ และค่านิยมกลุ่มในตัวนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนยิ่งมาก ก็จะท�าให ้ เกิด

พฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมในตวันกัเรยีนอาชวีศกึษา

เอกชนสูงขึ้นด้วย ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสอดคล้อง

กับวัยและวัฒนธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน

 3. จากการศกึษาลกัษณะพฤตกิรรมเอือ้

ต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนผู้วิจัย

พบว่าการสัมภาษณ์กลุม่(Group interview) กบั

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป็นสภานักเรียน 

นักกิจกรรม นักกีฬา หัวหน้าห้อง เป็นเครื่องมือ

เชิงคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพสูง ประหยัดเวลา 

รวดเร็ว ได้ข้อมูลที่เป็นจริงในชีวิตประจ�าวันของ

นักเรียนอาชวีศกึษาเอกชนโดยข้อมลูดงักล่าวถกู

น�าไปใช้สร้างแบบวัดที่มีค่าความเชื่อมั่นสูง  

ดังน้ันงานวิจัยใดท่ีต้องท�ากับกลุ ่มนักเรียน

อาชวีศกึษาเอกชน การสมัภาษณ์กลุม่ถอืว่าเป็น

เครื่องมือเชิงคุณภาพอันดับแรกที่ควรพิจารณา

 4 .จากการ เก็บข ้ อมูลกับ นัก เ รียน

อาชีวศึกษาเอกชน ผู้วิจัยพบว่าการที่ผู ้วิจัยมี

โอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์และท�าความเข้าใจกับ

นักเรียนในชั้นเรียนก่อนท�าแบบวัด จะได้ข้อมูล

ที่เป็นจริงมากกว่าการส่งแบบวัดให้กับสถาน

ศกึษาและรอผลข้อมลูส่งกลับมา เพราะข้อมลูท่ี

ได้รับกลับมานั้นมีถึงเกือบร้อยละ 30 ที่ใช้ไม่ได้ 

เช่น ไม่ได้ท�าบางหน้า มีการท้ิงดิ่งของข้อมูลให้

คะแนนแบบเรียงฟันปลา เป็นต้น ดังนั้นหากมี

การวิจัยท่ีท�ากับนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  

ผู ้วิจัยควรเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จะท�าให้ได ้

ข้อมูลที่เป็นจริงและน่าเชื่อถือ เพราะสังคมและ

วัฒนธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

แตกต่างจากของนักเรียนทั่วไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. น�าแบบวัดปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนที่ผู ้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา ไปใช้กับกลุ่ม

ตวัอย่างนักเรยีนอาชวีะท่ัวประเทศท้ังสังกดัภาค

รัฐและภาคเอกชน เพื่อทดสอบความกลมกลืน

ของโมเดลสมมติฐานเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ เพือ่หาผลสรปุในภาพรวมของประเทศ

ท่ีสามารถท�าให้เป็นมาตรฐานและยอมรับใน
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ระดับสากล

 2. ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูล

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นของปัจจัย 

เชิงสาเหตุอื่นๆที่อาจส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน ซึง่จะท�าให้งานวิจยัมเีนือ้หาและขอบเขต
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