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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการพัฒนาโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเอื้อ 

ต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาลักษณะ 

พฤติกรรมเอื้อต ่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร	 2)	 ตรวจสอบ 

ความกลมกลืนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา 

เอกชนในกรุงเทพมหานคร	3)	ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม 

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร	กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	คือ	นักเรียน 

อาชีวศึกษาเอกชนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในปีการศึกษา	2559	จ�านวน	902	คน	โดยใช้วิธีการ 

สุ่มแบบหลายขั้นตอน	 เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบวัดปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี 

ต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	มีค่าความเชื่อมั่นที่	 .96	สถิติที่ใช้ในการ 

วิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉล่ีย	ค่าร้อยละ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ 

เพียร์สัน	และการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ลักษณะพฤติกรรมเอื้อต ่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

ในกรุงเทพมหานคร	ประกอบด้วย	การช่วยเหลือ	การแบ่งปัน	กิจกรรมการกุศล	การให้ความร่วมมือ	 

และการรักษาปทัสถาน	2)	ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในดัชน ี

กลุ่มสัมบูรณ์	พบว่าค่า	Chi-square	 (X2)=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	ค่า	Chi-square	 (X2)	 ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	และดัชนีอื่นๆ	ชี้ 

ให้เห็นว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	3)	อิทธิพลทางตรงสูงสุด 

ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมาจากปัจจัย 

ด้านคติรวมหมู่	 มีค่าอิทธิพลทางตรงเป็นบวกเท่ากับ	.29	รองลงมาเป็นปัจจัยด้านหลักการนิยม	ปัจจัย

ด้านความเอื้อเฟื้อ	และปัจจัยด้านประโยชน์ส่วนตน	มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ	 .28,	 .22	และ	.16	 
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ตามล�าดับจากค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์	พบว่าทั้ง	 4	ปัจจัยเชิงสาเหตุสามารถร่วมกันอธิบายผล 

ของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้ร้อยละ	62	(R2=.62)

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	902	private	vocational	 

students	 inacademic	year	2016	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	X2=	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).

ค�าส�าคัญ	:	พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม	นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

Keywords	:	Prosocial	Behavior,	Private	Vocational	Students.
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บทน�า

	 พฤติกรรมเอื้อต ่อสังคม	 (Prosocial	

behavior)	 หมายถึง	 การแสดงออกท่ีบุคคล 

ท�าเพื่อประโยชน์ต ่อสังคมโดยส่วนรวมหรือ 

เป็นประโยชน์ต่อผู ้อื่น	 (ราชบัณฑิตยสถาน.	

2553:	 231)	ซึ่งมักเห็นได้ในรูปแบบของการ 

ช่วยเหลือ	การแบ่งปัน	การร่วมกิจกรรมการกุศล	

การให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ	และการรักษา

กฎระเบียบของสังคม	(Mussen;	&	Eisenberg.	

1977:	3;	Reykowski.	1982:	378)	พฤติกรรม

เอ้ือต่อสังคมเป็นพฤติกรรมเชิงจริยธรรม	(สุรางค	์ 

โค ้วตระกูล.	 2554:	 402)	 เป ็นคุณลักษณะ 

ที่ส�าคัญอย่างหน่ึงของคุณธรรมจริยธรรมที่ควรม ี

ในเยาวชนโดยเฉพาะกลุ ่มนักเรียนอาชีวะ	 

(ดวงเดือน	พันธุมนาวิน.	2538:	41)	ซึ่งสอดคล้อง

กับนโยบายของกรมอาชีวศึกษาที่มุ ่งผลิตและ

พัฒนานักเรียนอาชีวะส�าหรับภาคอุตสาหกรรม	

เกษตรกรรม	และบริการ	 เพื่อพัฒนาประเทศ 

โดยเน้นการให้ความรู้	ทักษะ	คุณธรรมจริยธรรม	

และปลูกฝังนิสัยในการท�างาน	 (อาชีวศึกษา,	 

กรม.	 กองแผนงาน:	 2542)	 แต่สภาพความ 

เป็นจริงในปัจจบุนักลบัพบปัญหาต่างๆ	ในนกัเรยีน 

อาชีวะ	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องพฤติกรรม	

เช่น	การใช้ความรุนแรง	การต่อต้านกฎระเบียบ

ของสถาบัน	การทะเลาะวิวาท	ท�าให้ภาพพจน์ 

ของนักเรียนอาชีวะถูกมองว ่ามีพฤติกรรม 

ไม่เหมาะสม	(ดวงนภา	มกรานุรักษ์.	2554:	9)	

และท่ีถูกก�าหนดให้เป็นปัญหาระดับชาติของ

กลุ่มนักเรียนอาชีวะ	คือปัญหาการทะเลาะวิวาท

กันของนักเรียนอาชีวะต่างสถาบัน	 (สุภาพร	 

อาจเดช.	2555:	1-16)	ปัญหาดังกล่าวที่สะสม 

และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในกลุ ่มนักเรียน

อาชีวะ	มีสาเหตุหนึ่งมาจากการที่นักเรียนอาชีวะ

ขาดการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม 

ทั้งในด้านความรู ้และแนวทางปฏิบัติ	 ดังนั้น 

ผู ้วิจัยเล็งเห็นความจ�าเป็นและเร่งด่วนที่ต้อง 

เสริมสร้างให้นักเรียนอาชีวะมีคุณธรรมจริยธรรม

ที่เด่นชัด	ท�าให้สังคมได้เห็นและเกิดการยอมรับ	

และหนึ่งในคุณธรรมจริยธรรมที่ผู้วิจัยได้ศึกษา

คือพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม	ที่มีปัจจัยเชิงสาเหตุ 

มาจากด้านประโยชน์ส่วนตน	(Egoism)	ด้าน

ความเอื้อเฟ ื ้อ	 (Altruism)	 ด ้านคติรวมหมู ่	

(Collectivism)	 และ/หรือด้านหลักการนิยม	

(Principlism)	(Mikulincer;	&	Shaver.	2010:	 

20-28;	citing	Batson.	2008)	ซึ่งหากสามารถ

เสริมสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุดังกล่าวให้เกิดในตัว

ของนักเรียนอาชีวะ	พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมก็จะ

เกิดข้ึนตามมา	 เช่น	การช่วยเหลือ	การแบ่งปัน	

การร่วมท�ากิจกรรมการกุศล	การให้ความร่วมมือ	 

และการรักษาปทัสถานทางสังคมเป ็นต ้น 

อนัจะสามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาด้านพฤตกิรรม

และภาพลักษณ์ที่ใช้ความรุนแรงของนักเรียน

อาชีวะให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน

	 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น	 ผู ้วิจัยมี 

ความประสงค ์ที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ ์ 

เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเอื้อต ่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร	

ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาลักษณะพฤติกรรม

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	

การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลปัจจัย 

เชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	 และการศึกษา 

อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	 
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การวิจัยน้ีจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาและ 

เสริมสร ้ างให ้ นัก เรียนอาชีวศึกษาเอกชน

มีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม	มีค ่านิยมของการ 

ช่วยเหลือสังคม	สร้างภาพลักษณ์ใหม่	 และ 

เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ	อันจะส่งผลดีให้เกิดกับ

ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เ พื่ อ ศึ กษ า ลั ก ษณะพฤติ ก ร ร ม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

ในกรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของ

โมเดลปัจจยัเชงิสาเหต	ุได้แก่	ปัจจยัด้านประโยชน์

ส่วนตน	ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื ้อ	ปัจจัยด้าน

คติรวมหมู่	และปัจจัยด้านหลักการนิยม	ที่มีต่อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนในกรุงเทพมหานคร

	 3.	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้าน

ประโยชน์ส ่วนตน	ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื ้อ	

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่	และปัจจัยด้านหลักการ

นิยม	ที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานในการวิจัย

	 1.	 ลักษณะพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย	การช่วยเหลือ	การแบ่งปัน	กิจกรรม

การกุศล	การให้ความร่วมมือ	และการรักษา 

ปทัสถาน

	 2.	 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของปัจจัย

ด้านประโยชน์ส่วนตนปัจจัยด้านความเอื้อเฟื้อ

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่	และปัจจัยด้านหลักการ

นิยม	ที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีความ

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 3.	 พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมได้รับอิทธิพล

ทางตรงจากตัวแปรปัจจัย	 ได้แก่	ปัจจัยด้าน

ประโยชน์ส่วนตน	ปัจจยัด้านความเอือ้เฟ้ือ	ปัจจยั

ด้านคติรวมหมู่	และปัจจัยด้านหลักการนิยม

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล

โดยตรงต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน	ซึ่งเบทสัน	 (Mikulincer;	&	

Shaver.	2010:	20-28;	citing	Batson.	2008)	

ได ้สรุปรูปแบบของปัจจัยที่มีอิทธิพลให้เกิด

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมไว้ใน	4	รูปแบบ	ได้แก่	

ปัจจัยด้านประโยชน์ส่วนตน	(Egoism)	ปัจจัย 

ด้านความเอื้อเฟ ื ้อ	 (Altruism)	 ป ัจจัยด ้าน 

คติรวมหมู ่ 	 (Collectivism)	 และปัจจัยด้าน 

หลักการนิยม	(Principlism)	โดยที่ปัจจัยดังกล่าว

สามารถเกิดขึ้นได้อย่างใดอย่างหน่ึง	หรือเกิดขึ้น

ควบคู่กันไปหรือเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง	4	รูปแบบ 

ก็ได้	ดังภาพประกอบ	1
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การด�าเนินการวิจัย

	 ประชากร	 เป็นนักเรียนอาชีวะในระดับ 

ประกาศนียบัตรวิ ชา ชีพชั้ นป ีที่ 	 1 -3 	 ของ 

สถ าน ศึ กษ า อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ อ ก ชน ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครจ�านวน	81	แห่ง	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.	2559:	ออนไลน์)	

จ�านวน	55,763	คน	(ส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน.	2559:	ออนไลน์)

	 กลุ ่มตัวอย่าง	 ใช้วิธีการสุ ่มแบบหลาย 

ขั้นตอน	 (Multi-stage	 random	sampling)	 

โดยมีเขตพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร

เป็นกลุ ่ม	 (Cluster)	 และมีสถานศึกษาและ

ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม	(Sampling	unit)	

ใช้การก�าหนดจ�านวนสถานศึกษาตามสัดส่วน 

ของกลุ่มเขต	 (Proportional	allocation)	และ 

สุ ่มแบบง่ายโดยวิธีการจับสลากแบบใส่คืน 

ได้ทั้งหมด	30	ห้องเรียน	นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	

902	คน	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบวัด

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	ที่พัฒนาข้ึนจาก

การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง	จากการสนทนา

กลุ่มระหว่างผู้เชี่ยวชาญ	และจากการสัมภาษณ์

ภาพประกอบ 1	กรอบแนวคิดปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
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กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในระดบัผูน้�าและ

นักกิจกรรม	แบบวัดนี้เป็นแบบวัดมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับของ	Likert	ผ่านการตรวจ

สอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ	 

มีการตรวจสอบความเช่ือมั่นโดยน�าไปทดลอง

ใช ้กับกลุ ่มนัก เรียนอาชีวศึกษาเอกชนท่ีมี

คุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างและน�า

มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 

ครอนบาค	(Alpha	Coefficient	of	Cronbach)	

ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด	พบว่า

แบบวัดทั้งฉบับมีความเชื่อมั่นในระดับสูง	มีค่า

สัมประสิทธิ์เท่ากับ	.96	จากนั้นท�าการวิเคราะห ์

หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อจากทั้งหมด	142	ข้อ	 

คัดเหลือ	 90	 ข้อ	มีค ่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง	.22	ถึง	.72	เป็นแบบวัดฉบับจริง

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลวิจัยกับ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนท่ีก�าลังศึกษาอยู่ใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	 1-3	จาก 

สถานศกึษาอาชีวศกึษาเอกชนในกรงุเทพมหานคร 

ที่ ได ้จากการสุ ่มตัวอย ่างจ�านวน	 10	 แห ่ง	 

30	ห้องเรียน	ได้แบบวัดทั้งสิ้น	902	ชุด

	 การวเิคราะห์ข้อมลูเป็นการวเิคราะห์ข้อมลู

เบื้องต้นด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปโดยวิเคราะห์

ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสังเกตโดยใช้ 

ค่าสถิติพื้นฐาน	 ได้แก่	 ค ่าเฉลี่ย	 ค ่าร ้อยละ	 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกต

ทั้งหมด	 โดยแสดงความสัมพันธ ์ในรูปแบบ 

เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พร้อมกับทดสอบ

นัยส�าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ดังกล่าว	จากนั้นใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปวิเคราะห์

เมทรกิซ์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของตัวแปรสงัเกต

ทั้งหมดเป็นข้อมูลน�าเข้า	และท�าการประมาณ 

ค่าโดยวธิไีลค์ลฮิูด้สงูสดุ	(Maximum	Likelihood)

ผลการวิจัย

	 1.	 จากผลการศึกษาทฤษฎีแนวคิดและ

งานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่าลักษณะพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	

ประกอบด้วย	การช่วยเหลือ	การแบ่งปัน	กิจกรรม

การกุศล	การให้ความร่วมมือ	และการรักษา 

ปทัสถาน

	 2.	 จากการทดสอบโมเดลสมมติฐาน 

เชิงสาเหตุที่สร้างขึ้น	ปรากฏว่าโมเดลสมมติฐาน

มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	ผลการ

ตรวจสอบค่า	Chi-square	ไม่มีนยัส�าคญัทางสถติิ

โดยค่า	=45.00	(p=.10),	df=34	และค่าดชันอีืน่ๆ

เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	GFI=.99,	AGFI=.98,	

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

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ความกลมกลืนพบว่าค่า	

Chi-squre	(X2)	ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	และดัชนี

อืน่ๆยงัชีใ้ห้เห็นว่าโมเดลตามสมมติฐานกลมกลนื

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	ซึ่งหมายความว่าโมเดลที่

สร้างข้ึนสามารถน�ามาอธิบายพฤติกรรมเอื้อต่อ

สังคมได้ดังภาพประกอบ	2



Vol.6 No.1 January - June 2017
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

130

ตัวแปรผล

ปัจจัยด้านประโยชน์ส่วนตน

ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื้อ

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่

ปัจจัยด้านหลักการนิยม

R2

ตัวแปรเหตุ

DE

.16**

.22**

.29**

.28**

IE

-

-

-

-

.62

TE

.16**

.22**

.29**

.28**

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

	 3.	 ผู ้วิจัยน�าผลการวิเคราะห์มาแสดง 

ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว ่างตัวแปรแฝง	 

ภาพประกอบ 2	โมเดลสมมติฐานเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ดังปรากฏในตาราง	1

ตาราง 1	 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลเชิงสาเหตุ

**p<.01
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หมายเหตุ	:

	 DE	=	อิทธิพลทางตรง	(Direct	effects)

	 IE	=	อิทธิพลทางอ้อม	(Indirect	effects)

	 TE	=	อิทธิพลรวม	(Total	effects)

	 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม	พบว่าพฤติกรรมเอื้อต่อ

สงัคมของนักเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนได้รบัอทิธพิล 

ทางตรงมีค่าเป็นบวกจากตัวแปรปัจจัยด้าน

ประโยชน์ส ่วนตน	ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื ้อ	 

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่	และปัจจัยด้านหลักการ

นิยม	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	 .16,	

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

ทางสถติทิีร่ะดับ	.01	แสดงว่าปัจจยัทัง้	4	ด้านเป็น

สาเหตุส�าคัญของการมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

	 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง

ต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมทีละตัวแปร	พบว่า

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนได้รับอิทธิพลทางตรงสูงที่สุดมีค่าเป็น

บวกจากตัวแปรปัจจัยด้านคติรวมหมู ่	 โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	 .29	แสดงว่า

ปัจจัยด้านคติรวมหมู่มีอิทธิพสูงสุดต่อพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

เมื่อเทียบกับปัจจัยด้านอื่นๆ	โดยตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญ

อันดับแรกคือ	อัตลักษณ์กลุ่ม	ความร่วมมือ	และ

ค่านิยมกลุ่ม	 (น�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากับ	.75,	.88	และ	.83	ตามล�าดับ)	กล่าวคือ	

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีอัตลักษณ์กลุ่ม	

มีความร่วมมือ	และมีค่านิยมกลุ ่มยิ่งสูงก็ยิ่ง 

มีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมสูงด้วย

	 จากค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์	ผลการ

วิเคราะห์พบว่าตัวแปรแฝงในโมเดลสมมติฐาน	

ได้แก่	ปัจจัยด้านประโยชน์ส่วนตน	ปัจจัยด้าน

ความเอื้อเฟื้อ	ปัจจัยด้านคติรวมหมู่	และปัจจัย

ด้านหลักการนิยม	 ร่วมกันอธิบายพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้

ร้อยละ	62	(R2=.62)

อภิปรายผล

	 1.	 ตัวแปรแฝงพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม 

มีตัวแปรสังเกตคือ	การช่วยเหลือ	การแบ่งปัน	 

การร่วมกิจกรรมการกุศล	การให้ความร่วมมือ	 

และการรักษาปทัสถาน	 ซึ่ ง ตัวแปรเหล ่านี ้

เป็นลักษณะของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม	ผลการ

วิจัยพบว่าตัวแปรสังเกตทั้ง	5	ตัว	มีค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ	.68,	.63,	.65,	.76	

และ	 .61	ตามล�าดับ	ที่นัยส�าคัญทางสถิติ	 .01	 

(ค่า	 t=14.21-18.42)	แสดงว่าตัวแปรสังเกตทั้ง	 

5	 ตัว	 สามารถบ่งชี้ลักษณะตัวแปรแฝงได้ดี

กล่าวคือพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนมีการแสดงออกทางปฏิบัต ิ

ใน	5	ลักษณะนี้อย่างชัดเจน	โดยมีลักษณะของ

การให้ความร่วมมือมากที่สุด	 (.76)	 รองลงมา 

เป ็นการช ่วยเหลือ	 (.68)	 การร ่วมกิจกรรม 

การกุศล	(.65)	การแบ่งปัน	(.63)	และน้อยที่สุด

คือการรักษาปทัสถาน	(.61)	ที่พบเช่นน้ีเพราะว่า 

ผู ้วิจัยได้น�าผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย 

ที่ เกี่ยวข ้องกับพฤติกรรมเอื้อต ่อสังคม	 และ 

ข ้อสรุปที่ ได ้จากการสนทนากลุ ่มระหว ่าง 

ผู้เชี่ยวชาญ	และจากการสัมภาษณ์กลุ่มนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนในระดับผู้น�าและนักกิจกรรม	

มาเป ็นรายละเอียดของทั้ง	 5	 ลักษณะของ

พฤติกรรมเอื้อต ่อสังคมในการสร้างแบบวัด

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน	ซึ่งท�าให้เนื้อหาของแบบวัดตรงประเด็น

กับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ�าวัน 
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ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	 ด ้วยเหตุนี้ 

จึงท�าให้ผลการวิจัยยืนยันทฤษฎีและแนวคิด

ของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมที่ผู ้วิจัยได้ศึกษา	

และสอดคล ้องกับแนวคิดของมู เซน	 และ 

ไอเซนเบิร์ก	 (Mussen;	&	Eisenberg.	1977:3)	

และเรโคสกี	 (Reykowski.	 1982:378)	ที่ได้

แจกแจงรูปแบบหรือลักษณะของพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมครอบคลุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

อย่างกว้างขวาง	 เช่น	การให้ความช่วยเหลือ 

ด้านวัตถุและด้านจิตใจแก่คนทุกข์ยากล�าบาก	

การแบ่งปันวัตถุสิ่งของที่มีอยู่	การร่วมกิจกรรม

การกุศล	การให้ความร่วมมือการเสียสละตนเอง	

และการปฏิบัติตามปทัสถานและงานวิจัยของ	

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

ทีว่่าพฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมเป็นพฤตกิรรมเชงิบวก

ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในสังคม	โดยมีเจตนาที่จะ

เกื้อกูลประโยชน์ให้กับผู้อื่น	เช่น	การแบ่งปัน	การ

ช่วยเหลือ	การบริจาค	เป็นต้น

	 2.	 โม เดลป ั จจั ย เ ชิ งสา เหตุ ที่ มี ต ่ อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนในกรุงเทพมหานครมีความกลมกลืน 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พบเช่นนี้เพราะว่าผู้วิจัย

ได้ศึกษาเฉพาะปัจจัยเชิงสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจ

ในการแสดงพฤตกิรรมเอือ้ต่อสงัคมโดยตดัปัจจยั

อื่นท่ีอาจเป็นตัวแปรแทรกซ้อน	เช่น	ปัจจัยของ

จ�านวนผูร้บัรูใ้นเหตกุารณ์	ซึง่มผีลต่อการกระจาย

ความรับผิดชอบ	ปัจจัยความเป็นสังคมเมืองท่ีมี

ความเป็นปัจเจกบุคคลสูง	และสังคมชนบทท่ีมี

ความเอื้ออาทรสูง	และปัจจัยการเกื้อกูลในระบบ

เครือญาติ	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเบทสัน	

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

Batson.	2008)	 ท่ีได้อธิบายรูปแบบของปัจจัย

เชงิสาเหตทุีเ่ป็นแรงจงูใจให้เกดิพฤตกิรรมเอือ้ต่อ

สังคม	ประกอบด้วย	ปัจจัยด้านประโยชน์ส่วนตน	

ปัจจัยด้านความเอ้ือเฟื้อ	ปัจจัยด้านคติรวมหมู่	

และปัจจัยด้านหลักการนิยม	และงานวิจัยของ	

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

ที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ท�านายพฤติกรรมเอื้อต่อ

สังคมของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา	ได้แก่	ปทัสถาน

ทีเ่อือ้ต่อสังคม	ค่านยิมของการแสวงหาประโยชน์

ส่วนตน	และความเห็นอกเห็นใจ

	 3.	 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจัย 

เชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร	

พบว่าทั้ง	4	ปัจจัยเชิงสาเหตุส่งอิทธิพลทางตรง 

มีค่าเป็นบวกต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	แสดงว่าทั้ง	4	ปัจจัย

เป็นสาเหตุส�าคัญของการมีพฤติกรรมเอื้อต่อ

สังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	 และ 

ร่วมกนัอธบิายพฤติกรรมเอือ้ต่อสงัคมของนกัเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนได้ร้อยละ	62	(R2	=.62)	ที่พบ

เช่นนี้เพราะว่าแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม

เอื้อต่อสังคมของบุคคล	อาจมาจากเพียงปัจจัย

ด้านเดียว	หรือมีปัจจัยด้านอื่นร่วมด้วย	 เช่น	

บริจาคทานเพราะอยากได้ค�าชมเชย	 แต่ใน 

ขณะเดียวกันก็เกิดความสงสารและมีหลักการ

ด้านมนุษยธรรมเป็นแรงจูงใจเสริมให้แสดง

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมออกมา	ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของเบทสันที่ว ่า	ปัจจัยเชิงสาเหตุ

สามารถส ่งอิทธิพลทางตรงต ่อพฤติกรรม 

เอือ้ต่อสงัคมได้อย่างใดอย่างหน่ึง	หรอืส่งอทิธพิล

ควบคู ่กันไป	 หรือส ่งอิทธิพลพร ้อมกันทั้ง	 4	 

รปูแบบ	(Mikulincer;	&	Shaver.	2010:	29;	citing	

Batson.	2008)
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

	 1.	 พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนมีการแสดงออกทางปฏิบัติ

ใน	5	 ลักษณะอย่างชัดเจน	โดยมีลักษณะของ

การให้ความร่วมมือมากที่สุดรองลงมาเป็นการ

ช่วยเหลือ	การร่วมกิจกรรมการกุศล	การแบ่งปัน	 

และน้อยท่ีสุดคือการรักษาปทัสถาน	 ดังนั้น	 

การท่ี นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจะแสดง

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมออกมา	 ผู ้ที่เก่ียวข้อง

ควรให ้ความส� าคัญกับด ้ านการให ้ความ 

ร่วมมือ	เปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

ได ้แสดงออกในด ้านการให ้ความร ่วมมือ 

ในกิจกรรมต่างๆ	ที่สอดคล้องกับวัยที่เต็มด้วย 

พลังกลุ ่ม	 เช่น	 กิจกรรมกีฬาสี	 การเข้าชมรม	

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	

เมื่อพิจารณาการแสดงพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในด้านการรักษา

ปทัสถานซึ่งมีการแสดงออกน้อยที่สุด	เป็นหน้าที่

ของครู	ผู้ปกครอง	และนักอบรมที่ต้องส่งเสริม 

ให้นักเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนแสดงออกในด้านนี้

เช่นกัน	โดยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยา

วัยรุ่น	 เพราะนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเป็นวัย

ที่รักอิสระ	ไม่อยู่ในกฎระเบียบ	และยึดกลุ่มเพื่อน

เป็นหลัก	ดังนั้นการที่ให้นักเรียนอาชีวศึกษา 

เอกชนค่อยๆ	ซึมซับการรักษากฎระเบียบของ

สังคม	จะท�าให้นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเกิด 

การยอมรบัและแสดงออกพฤตกิรรมเอือ้ต่อสังคม

ในด้านนี้สูงขึ้น	

	 2.	 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัย 

เชิงสาเหตุท้ัง	4	ปัจจัย	 เป็นสาเหตุส�าคัญของ 

การมีพฤติกรรมเอื้อต ่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน	 โดยแต่ละปัจจัยมีตัวบ่งชี้

คุณลักษณะของแต่ละปัจจัยอย่างชัดเจนและ 

เป็นรูปธรรมสามารถใช้เป ็นแนวทางในการ

เสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมเอื้อต่อ 

สังคมในตัวนักเรียนอาชีว ศึกษาเอกชนซึ่ ง 

การเสรมิสร้างและพฒันาน้ีอาจอยูใ่นรปูแบบของ

โปรแกรมการฝึกอบรมเชงิจิตวทิยา	หรอืโปรแกรม

การให้ค�าปรึกษากลุ่ม	โดยเน้นท่ีปัจจัยด้านคติ

รวมหมู่เพราะปัจจัยนี้ส่งอิทธิพลทางตรงสูงสุด

ต่อการมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน	ดังนั้นหากส่งเสริมให้เกิด 

อัตลักษณ์กลุ่ม	ความร่วมมือ	และค่านิยมกลุ่ม

ในตัวนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนยิ่งมาก	ก็จะ

ท�าให้เกิดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมในตัวนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนสูงขึ้นด้วย	ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าว

สอดคล้องกับวัยและวัฒนธรรมของนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน

	 3.	 จากการศึกษาลักษณะพฤติกรรม 

เอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

ผูว้จิยัพบว่าการสมัภาษณ์กลุม่	(Group	interview)	

กับนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป็นสภานักเรียน	

นักกิจกรรม	นักกีฬา	หัวหน้าห้อง	เป็นเครื่องมือ

เชิงคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูง	ประหยัดเวลา	

รวดเร็ว	ได้ข้อมูลที่เป็นจริงในชีวิตประจ�าวันของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยข้อมูลดังกล่าว 

ถูกน�าไปใช้สร้างแบบวัดที่มีค่าความเชื่อมั่นสูง	 

ดังนั้นงานวิจัยใดที่ต ้องท�ากับกลุ ่มนักเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน	การสัมภาษณ์กลุ่มถือว่าเป็น

เครื่องมือเชิงคุณภาพอันดับแรกที่ควรพิจารณา

	 4.	 จากการ เก็บข ้ อมู ลกับ นัก เ รี ยน

อาชีวศึกษาเอกชน	ผู ้วิจัยพบว่าการที่ผู ้วิจัยมี

โอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์และท�าความเข้าใจกับ

นักเรียนในชั้นเรียนก่อนท�าแบบวัด	จะได้ข้อมูล 

ที่ เป ็ นจ ริ งมากกว ่ าการส ่ งแบบวัดให ้ กั บ 
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สถานศึกษาและรอผลข้อมูลส่งกลับมา	 เพราะ

ข้อมูลท่ีได้รับกลับมานั้นมีถึงเกือบร้อยละ	30	 

ที่ใช้ไม่ได้	 เช่น	 ไม่ได้ท�าบางหน้า	มีการทิ้งดิ่ง

ของข้อมูลให้คะแนนแบบเรียงฟันปลา	เป็นต้น	 

ดังนั้นหากมีการวิจัยที่ท�ากับนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน	ผู้วิจัยควรเก็บข้อมูลด้วยตนเอง	จะท�าให้

ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและน่าเชื่อถือ	 เพราะสังคม 

และวัฒนธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

แตกต่างจากของนักเรียนทั่วไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 น�าแบบวัดปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนท่ีผู ้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา	 ไปใช้กับกลุ ่ม

ตัวอย่างนักเรียนอาชีวะท่ัวประเทศทั้งสังกัด 

ภาครัฐและภาคเอกชน	 เพื่อทดสอบความ

กลมกลืนของโมเดลสมมติฐานเชิงสาเหตุกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์	 เพื่อหาผลสรุปในภาพรวม 

ของประเทศที่สามารถท�าให้เป็นมาตรฐานและ

ยอมรับในระดับสากล

	 2.	 ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูล

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นของปัจจัย 

เชิงสาเหตุอื่นๆ	ที่อาจส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อ

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน	ซึ่งจะท�าให้งานวิจัยมีเนื้อหาและขอบเขต

ของโมเดลโครงสร้าง	 (Structural	model)	ที่ 

กว ้างขึ้นหรืออาจจะท�าการศึกษาให ้ลุ ่มลึก 

เฉพาะโมเดลการวัด	 (Measurement	model)	 

ของตัวแปรแฝงแต่ละตัวในรูปแบบเชิงส�ารวจ

หรือเชิงยืนยัน	ซึ่งจะท�าให้งานวิจัยมีความเข้มข้น

มากขึ้น
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