ปัจจัยเชิงสาเหตุของความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร
Factors Correlated with Ethics of Care and Reconciliation of
Undergraduates in Higher Education Institutions Bangkok
กรทิพย์ รัตนภุมมะ1, โกศล มีคุณ2, นรา สมประสงค์3, ธารินทร์ รสานนท์4
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา1,2,3,4

Kornthip Ratanapumma1, Kosol Meekun2, Nara Somprasong3,
Tharin Rasanond4

College of Management, University of Phayao1,2,3,4
E-mail : kornthip@tni.ac.th 1
E-mail : dr.kosolmeekun@gmail.com 2
E-mail : naranoy17@gmail.com 3 E-mail : sangtharin05@hotmail.com 4

Received: October 4, 2020; Revised: November 16, 2020; Accepted: November 20, 2020
บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ ของความเอื้ออาทรและความ
สมานฉันท์ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา วิธีการศึกษาใช้แนวคิดของทฤษฎีเชิงระบบ
และแนว คิดปฏิสัมพันธ์นิยมร่วมกันวิเคราะห์เอกสารด้านทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ตัวแปรเชิงสาเหตุ
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลักษณะสถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มจิตลักษณะเดิมของบุคคล และกลุ่มจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์ ของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ให้
นิยามและอธิบายกลุ่มตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 3 กลุ่ม พร้อมทั้งได้เสนอรูปแบบแนวคิดการวิจัย ในการศึกษา
ความ สัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุและการพัฒนาพฤติกรรมความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์ของนิสิ ต
นักศึกษาปริญญาตรี
คาสาคัญ: ความเอื้ออาทร ความสมานฉันท์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ABSTRACT
This academic article aimed to study and analyze the causal factors affecting ethics
of care and reconciliation of undergraduate students in higher education institutions in
Bangkok. The study employed the concepts of system theory and interactionism model to
analyze the related document. The analytical study found that there were 3 groups of
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causal variables related to the ethics of care and reconciliation of the undergraduate
students in higher education institutions. They were situational factors, psychological trait
factors, and psychological state factors. Each group of causal factors was defined and
discussed. The conceptual framework of future research to find out the causal relationship
between the identified causal factors and the behaviors of ethics of care and reconciliation
was also developed.
KEYWORDS: Ethics of care, Reconciliation, Undergraduate, Higher education institution,
Bangkok
บทนา
การจะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้น
ต้องอาศัยการพัฒนาหลายปัจจัยร่วมกัน ซึ่งทรัพยากร
มนุษย์จัดว่าเป็นทรัพยากรที่สาคัญและควรส่งเสริม
อย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580
(ส านั กงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2561) ก็ให้ความสาคัญมากกับการ
พัฒนาคนโดยกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3 ซึ่ง
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่งและ
เป็ นคนดี มี ศี ลธรรม มี จิ ตสาธารณะรั บผิ ดชอบต่ อ
ตนเอง สังคมและผู้อื่นและที่สาคัญคือ เป็นพลเมืองดี
ของประเทศ ซึ่งสอด คล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ที่เน้น
การสร้างคนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ในด้านวิชาการ
รวมทั้ งมี คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมจนส าเร็ จในสิ่ งที่
มุ่งหวังได้
นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสาคัญต่อประเทศชาติ อีกทั้ง
ยังเป็นมันสมองและกาลังสาคัญของชาติในอนาคต
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นานิ สิ ต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
(ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา, 2561)
ซึ่งเน้ นพัฒ นาและส่ งเสริ มนิสิ ตนั กศึกษาให้ บรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning)
แบบองค์ ร วม ทั้ ง ทั ก ษะด้ า นคนและสั ง คม (Soft
Skills) กล่ าวคื อ การพั ฒนาทางด้ านคุ ณธรรม
จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Hard

Skills) เพื่ อบรรลุ เป้ าหมายสู งสุ ดคือการพั ฒนา
บัณฑิตซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกาลังสาคัญใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 12
จึงมุ่งวางรากฐานการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศเพื่ อ ให้ เ ติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพเป็ น คนที่
สมบูรณ์ทั้งเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
คุณลักษณะสาคัญของนิสิตนักศึกษาแท้จริง
แล้ ว มี อ ยู่ ห ลายประการ คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ 2
ประการที่ ค วรพั ฒ นาให้ กั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในยุ ค
โลกาภิ วั ฒ น์ นี้ คื อ ความเอื้ อ อาทรและความ
สมานฉั น ท์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ พระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 ในพิ ธี
ประดับยศนายตารวจชั้นนายพล 15 มกราคม 2519
“สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธี
ทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็น
อกเห็ นใจซึ่ งกั นและกั น ท างานด้ วยความซื่ อสั ตย์
สุจริตและตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้น
คื อความมั่ นคงของบ้ านเมื อง (กรมทรั พยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับ สุเมธ ตันติเวช
กุล (2549) ได้กล่าวถึงหลักธรรมประการหนึ่ งใน
หนังสือ “หลักธรรม หลักทา ตามรอยพระยุคลบาท”
คื อ การเอื้ อ เฟื้ อ ซึ่ ง กั น และกั น กล่ า วโดยสรุ ป ว่ า
บ้านเมืองเราอยู่รอดมาได้ทุกวันนี้ เพราะคนไทยรัก
กัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ทุกคนยังรวมตัวช่วยเหลือซึ่ง
กั นและกั นซึ่ งยากจะหาได้ ที่ ไหนในโลกนี้ ดั งนั้ น
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ถึงแม้ว่าผู้คนในสังคมเรานั้นมีกลุ่มประชากรจานวน
มากที่เก่งมีความสามารถแต่ไร้ซึ่งความสามัคคี ผู้คน
ในสังคมขัดแย้งแก่งแย่งชิงดี ไม่เอื้ออาทรต่อกัน รบ
ราฆ่ าฟั นกั นโดยใช้ ก าลั ง สั งคมนั้ นก็ จะเป็ นสั งคม
พิ การไม่ สมบู รณ์ กล่ าวได้ ว่ าความสมานฉั นท์ และ
ความเอื้ออาทร (เอื้อเฟื้อ) เป็น 2 คุณลักษณะสาคัญ
และจ าเป็ น ส าหรั บ สั งคมไทย ซึ่ งควรจะได้ มี การ
พั ฒนาตั้ งแต่ เป็ นเยาวชนโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งนิ สิ ต
นักศึกษา
บทความนี้ศึกษา ปัจจัยเชิงสาเหตุของความ
เอื้ ออาทรและความสมานฉั นท์ ของนิ สิ ตนั กศึ กษา
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร
โดยเริ่มจากการประมวลเอกสารและนิยามของความ
เอื้ออาทรและความสมานฉันท์ จากนั้นกาหนดปัจจัย
เชิงสาเหตุแล้วจึงเชื่อมโยงเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการ
ศึกษาวิจัย หากได้มีการดาเนิ นการวิจั ยจะทาให้ ได้
รู ป แบบการพั ฒ นาความเอื้ อ อาทรและความ
สมานฉั นท์ ของนิ สิ ตนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ใน
สถาบันอุดมศึกษากรุงเทพมหานครต่อไป
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของความเอื้ออาทรและ
ความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
การศึ กษาปั จจั ยเชิ งสาเหตุ ของความเอื้ อ
อาทรและความสมานฉันท์ของนิ สิตนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในสถาบั นอุดมศึกษา กรุ งเทพมหานคร
เริ่ มต้ นด้ วยการก าหนดแนวคิ ดทฤษฎี และใช้ เป็ น
กรอบการวิ จั ย โดยอาจยึ ดแนวทฤษฎี พั ฒ นาการ
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ของ Piaget (1932) และ
Kohlberg (1964) อ้างถึงใน โกศล มี คุณ (2560)
และแนวคิ ดรู ปแบบทฤษฎี ปฏิ สั มพั นธ์ นิ ยม
(Magmusson & Endler, 1977 อ้างถึงใน ดวงเดือน
พันธุมนาวิน, 2541) โดยแนวทฤษฎีพัฒนาการ
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ของ Piaget (1932) และ
Kohlberg (1964) มีงานวิจัยจานวนมากทั้งในและ
ต่างประเทศพบว่าเหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์
กั บ พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรม และยั ง พบอี ก ว่ า
พฤติกรรมจริธรรมเกิดจากการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ร่วมกับจิตลักษณะและ/หรือสถานการณ์ทางสังคม

ในส่ วนของแนวคิ ดรู ป แบบทฤษฎี ปฏิ สั มพั นธ์ นิ ยม
(ดวงเดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น , 2541) บอกสาเหตุ
พฤติ กรรมของบุ คคล 4 กลุ่ ม ได้ แก่ กลุ่ มลั กษณะ
สถานการณ์ กลุ่ มจิ ตลั กษณะเดิ ม กลุ่ มจิ ตร่ วมกั บ
สถานการณ์ (ปฏิ สั มพั นธ์ แบบกลไก) และกลุ่ มจิ ต
ลั ก ษณะตามสถานการณ์ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้
ก าหนดให้ ผ ลผลิ ต คื อ ความเอื้ ออาทรและความ
สมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ
เอื้ออาทรและสมานฉันท์
ทฤษฎี ที่เป็ นพื้ นฐานของความเป็ นคนดี
คื อ ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม ทฤษฎี อธิ บ าย
พัฒนาการจริยธรรม คือ กระบวนการที่อธิบายการ
พั ฒนาทางจริ ยธรรมในบุ คคล แบ่ งได้ เป็ น 3 กลุ่ ม
ได้แก่ 1) กลุ่มทฤษฎีที่เน้นอิทธิพลของสังคม 2) กลุ่ม
ทฤษฎีที่เน้นการเรียนรู้ของบุคคล และ 3) กลุ่มทฤษฎี
ที่เน้นความส าคัญของลั กษณะที่ส่ งเสริ มจริยธรรม
(โกศล มีคุณ, 2558, น. 6-11) ซึ่งทฤษฎีกลุ่มที่ 3 นี้
กล่าวว่า จริยธรรมเกิดจากการตัดสินใจจากหลักการ
หรือเหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งทฤษฏีพัฒนาการเหตุผล
เชิ งจริ ยธรรมของเพี ยเจต์ และโคลเบอร์ ก (Piaget
1932, Kohlberg 1964) เป็นทฤษฎีที่นักวิชาการให้
การยอมรับและมีการศึกษาวิจัยกันมากในปัจจุบั น
ส่วนทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการไทยทฤษฎีหนึ่ง
คื อ ทฤษฎี ต้ น ไม้ จ ริ ย ธรรมของดวงเดื อ น พั น ธุ ม
นาวิน (2544)
การวิ จั ย นี้ มี ตั ว แปรหลั ก คื อ ความเอื้ อ
อาทรและความสมานฉันท์ สามารถใช้ทฤษฎีทั้ ง
สอง คือทฤษฎีพัฒนาการเหตุผลเชิงจริยธรรมและ
ทฤษฎีต้นไม้เป็นพื้นฐานได้ จึงได้กล่าวถึง 2 ทฤษฎี
ดังกล่าวพอสังเขป ดังนี้
Piaget (1932) และ Kohlberg (1964) เป็น
ผู้ริเริ่มทฤษฏีเหตุผลเชิงจริยธรรมโดยมีแนวความคิด
ว่าการที่จะพิจารณาว่าคนใดมีจริยธรรม สูงหรือต่า
ต้องดูจากเหตุผ ลหรือเจตนาที่ใ ช้ในการตัดสิ นใจ
เมื่อเผชิญสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
หรือโทษต่อตนเองหรือต่อผู้อื่น ซึ่งสถานการณ์ที่
เผชิญนั้นต้องเป็นสถานการณ์ที่ขัดแย้งต่อจริยธรรม
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(Piaget, 1932; Kohlberg, 1964; Rest, 1986;
ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2540 อ้างถึงในโกศล มีคุณ
, 2560) มีงานวิจัยจานวนมากทั้งในประเทศและ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ พบ ว่ า เ ห ตุ ผ ล เชิ ง จ ริ ย ธ ร ร ม มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรม อี ก ทั้ ง
พฤติกรรมจริยธรรมนั้นเกิดจากการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมร่วมกับจิตลักษณะและ/หรือสถาน การณ์
ทางสังคม
รี เบอร์ ท พั ว ลอส และสเตราส์ (Liebert,
Poulos & Strauss, 1973 อ้างถึงในโกศล มีคุณ,
2560, น. 6-13 ถึง 6-15) ได้ให้คาอธิบายระดับและ
ขั้นของพัฒนาการทางจริยธรรม ได้แก่ 1) ระดับก่อน
กฎเกณฑ์ (Preconventional Level) เป็นระดับที่
บุ คคลนึ กถึ งผลประโยชน์ ของตั วเองเป็ นหลั ก ซึ่ ง
แบ่งเป็น 2 ขั้น ขั้นที่ 1 หลักการทาตามคาสั่ง ขั้นที่ 2
หลั กการแสวงหารางวัล 2) ระดับตามกฎเกณฑ์
(Conventional Level) เป็นระดับที่บุคคลทาตาม
กฎเกณฑ์ในกลุ่มของตน คิดถึงผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจ
เรา ทาตามกฎที่สังคมกาหนด ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 3 หลั กการทาตามผู้ อื่นเห็ นชอบ และชั้นที่ 4
หลั ก การท าตามหน้ า ที่ ท างสั ง คม3) ระดั บ เหนื อ
กฎเกณฑ์ (Postconventional Level) เป็นระดับที่
บุคคลตัดสินใจตามเหตุผลที่ตนเองคิดว่าเหมาะสม ซึ่ง
แบ่งได้ 2 ขั้น คือขั้น 5 หลักการทาตามคามั่นสัญญา
และ ขั้น 6 หลักการยึ ดอุดมคติสากล ในการวิจัยนี้
สนใจศึกษาจริยธรรมที่เป็นความเอื้ออาทร (Care) ซึ่ง
ตรงกับ Ethics of care ของ Gilligan (1982) และ
ศึกษาความสมานฉันท์ (Reconciliation) ซึ่งจะใช้
หลักเทียบเคียงกับพัฒนาการ Moral reasoning
ของ Kohlberg (1964)
ในส่ ว นของทฤษฎี ต้ น ไม้ จ ริ ย ธรรม เป็ น
ทฤษฎี ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยศาสตราจารย์ ด วงเดื อ น
พั น ธุ ม นาวิ น ซึ่ ง ทฤษฎี ต้ น ไม้ จ ริ ย ธรรม เปรี ย บ
พฤติกรรมของคนเหมือนผลไม้บนต้น ซึ่งผลไม้ที่ดี
ต้ อ งมาจากล าต้ น และรากที่ ดี เปรี ย บล าต้ น กั บ
ลั ก ษณะจิ ต ใจ 5 ประการซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ข อง
พฤติกรรม ถ้าบุคคลมีลักษณะจิตทั้ง 5 ประการนี้
มากจะมีพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง ลั กษณะ

ทางจิต 5 ประการ ได้แก่ 1) ทัศนคติ คุณธรรม
ค่านิยม 2) เหตุผลเชิงจริยธรรม 3) ลักษณะมุ่ง
อนาคต 4) ความเชื่ อ อ านาจในตน และ 5)
แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ หรื อ ความมุ ม านะฝ่ า ฟั น จน
บรรลุ เ ป้ า หมายตามที่ ต นเองได้ ตั้ ง ใจไว้ ต้ น ไม้
จริยธรรมยังมีส่วนรากซึ่งเปรียบกับลักษณะพื้นฐาน
ทางจิตใจ 3 ประการ คือ 1) สติปัญญาหรือความ
เฉลียวฉลาด 2) สุขภาพจิต และ3) ประสบการณ์
ทางสังคม ถ้าต้นไม้มีรากทั้ง 3 ที่แข็งแรงก็จะทาให้
ลาต้นแข็งแรง และส่งผลให้ออกดอกออกผลดี ถ้า
เปรี ย บกั บ คนก็ จ ะเป็ น คนดี ที่ เ ก่ ง และมี ค วามสุ ข
ดังนั้นการจะสนับสนุนส่งเสริมให้คนมีจริยธรรมสูง
จึงต้องบารุงตั้งแต่ส่ว นราก (ลั กษณะพื้นฐานทาง
จิตใจ 3 ประการ) และล าต้น (ลั กษณะทางจิต 5
ประการ) (สรุปจาก ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2544)
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความ
เอื้ออาทรและความสมานฉันท์ อาจจาแนกความเอื้อ
อาทรและความสมานฉันท์เป็น 2 ด้านสาคัญคือ ด้าน
จิตลักษณะและพฤติกรรม ดังต่อไปนี้
1.1 จิ ต ลั ก ษ ณ ะ เ อื้ อ อ า ทร แ ล ะ จิ ต
ลักษณะสมานฉันท์
1) จิตลักษณะเอื้ออาทร หมายถึง
ลักษณะทางจิตใจของนิสิตนักศึกษาที่คิดจะไม่ละเมิด
ไม่เอาเปรียบผู้ อื่น คิดเอื้อเฟื้อแบ่งปั น ปรารถนาดี
เอาใจใส่ ห่ วงใย รักและตระหนั กในคุณค่า รวมทั้ ง
เห็ นอกเห็ นใจ และมุ่ งประโยชน์ สุ ขต่อผู้ อื่ น สั งคม
และเพื่อนมนุษย์ โดยความเอื้ออาทรสามารถแบ่งได้
3 ระดั บ คื อ 1) ความเอื้ ออาทรในระดั บต้ นที่
แสดงออกถึงความห่วงใยอาทรต่อตนเองและบุคคล
ใกล้ชิด 2) ความเอื้ออาทรในระดับกลางที่แสดงออก
ถึงความห่วงใยต่อชุมชนและสังคม 3) ความเอื้ออาทร
ในระดั บสู งที่ แสดงออกถึ งความห่ วงใยเอื้ อเฟื้ อต่ อ
มนุษยชาติ
2) จิตลักษณะสมานฉันท์ หมายถึง
เป็ นลั กษณะทางจิ ตใจของนิ สิ ตนั กศึ กษาที่ มุ่ งเน้ น
ความยุติธรรม นิติธรรม ซื่อสัตย์/โปร่งใส เมตตา และ
เสี ยสละ โดยมีหลั กการปฏิบัติของผู้ที่อยู่ร่วมกัน 5
ประการ ได้ แก่ 1) การรวมตั วของผู้ มี เป้ าหมาย
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เดียวกัน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 2) มีความ
เ ข้ า ใ จ เ ชื่ อ ใ จ รั ก เ ม ต ต า ส า มั ค คี กั น 3)
มี ก ารรวมก าลั ง กาย ก าลั ง ทรั พ ย์ และความรู้
ความสามารถ 4) ปฏิบัติงาน/ภารกิจ ของกลุ่มให้
ลุล่วง 5) ประนีประนอม หลีกเลี่ยงความรุนแรงหรือ
ความขัดแย้งเพื่อยุติปัญหา
1.2 พฤติ กรรมเอื้ ออาทร และพฤติ กรรม
สมานฉันท์
1) พฤติกรรมเอื้ออาทร หมายถึง การ
แสดงออกถึ งการที่ จะไม่ละเมิ ด ไม่เอาเปรี ยบผู้ อื่ น
เอื้อเฟื้อแบ่งปัน ปรารถนาดี เอาใจใส่ ห่วงใย รักและ
ตระหนักในคุณค่า รวมทั้งแสดงความเห็นอกเห็นใจ
และมุ่งประโยชน์สุขต่อผู้อื่น สังคม และเพื่อนมนุษย์
โดยพฤติกรรมเอื้ออาทรสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ
1) พฤติกรรมเอื้ออาทรในระดับต้นที่แสดงออกถึง
ความห่ ว งใยอาทรต่ อ ตนเองและบุ ค คลใกล้ ชิ ด
2) พฤติกรรมเอื้ออาทรในระดับกลางที่แสดงออกถึง
ความห่วงใยต่อชุมชนและสังคม 3) พฤติกรรมเอื้อ
อาทรในระดับสูงที่แสดงออกถึงความห่วงใยเอื้อเฟื้อ
ต่อมนุษยชาติ
2) พฤติกรรมสมานฉันท์ หมายถึง การ
แสดงออกที่มุ่งเน้นความยุติธรรม นิติธรรม ซื่อสัตย์/
โปร่ งใส เมตตา และเสี ยสละ โดยมีหลักการปฏิบัติ
ของผู้ที่อยู่ร่วมกัน 5 ประการ ได้แก่1) การรวมตัว
ของผู้ มีเป้ าหมายเดียวกัน มีความเห็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน 2) มีความเข้าใจ เชื่อใจ รัก เมตตา สามัคคี
กัน 3) การรวมกาลังกาย กาลังทรัพย์ และความรู้
ความสามารถ 4) การปฏิบัติงาน / ภารกิจ ของกลุ่ม
ให้ ลุ ล่ วง 5) การประนี ประนอม หลี กเลี่ ยงความ
รุนแรงหรือความขัดแย้งเพื่อยุติปัญหารวมถึงเมื่อเกิด
ความขัดแย้งขึ้น ก็มีวิธีสร้างความสมานฉันท์ โดยเน้น
การใช้สันติวิธี
จากที่นาเสนอมา สามารถกาหนดตัวแปร
ตามของการศึ ก ษาได้ เ ป็ น จิ ต ลั ก ษณะเอื้ อ อาทร
และสมานฉั น ท์ กั บ พฤติ ก รรมเอื้ อ อาทร และ
สมานฉันท์

2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเอื้ออาทร
และความสมานฉั น ท์ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยเชิง สาเหตุข องจิตลั ก ษณะ หรื อ
พฤติ ก รรมส าคั ญ ตามรู ป แบบทฤษฎี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
(Interactionism model) สามารถระบุเป็น
รูปธรรม 3 กลุ่ม ได้แก่
2.1 กลุ่ มปั จจั ยด้ านสถานการณ์ จาก
การประมวลเอกสารพบตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุด้าน
สถานการณ์ที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความเอื้ อ อาทรและความสมานฉั น ท์ ของนิ สิ ต
นั กศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี ใ นสถาบั น อุ ด มศึ กษา
กรุ ง เทพมหานคร 4 ประการ คื อ บรรยากาศ
สถานศึ กษา ตั ว แบบของอาจารย์ การสนับ สนุ น
ทางสังคม และ อิทธิพลจากสื่อเทคโนโลยีหรือสื่อ
ออนไลน์ สั ง คม แต่ ล ะตั ว แปรมี ส าระส าคั ญ ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
1) บรรยากาศมหาวิทยาลัยกับ
ความเอื้ อ อาทรและความสมานฉั น ท์ หมายถึ ง
บรรยากาศหรือคุณลักษณะภายในมหาวิทยาลัยซึ่ง
แต่ละที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน และเกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ทาให้เสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความเอื้ อ อาทรและสมานฉั น ท์ ใ นทางตรงและ
ทางอ้อม เกิดความเป็นมิตร และทางานไปด้วยกัน
ได้ ด้ ว ยดี ท าให้ มี ค วามร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งนิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรในการท ากิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์
บรรยากาศมหาวิทยาลัยเป็นไปตามคาอธิบายของ
นักวิชาการ เช่น ธเนศ ขาเกิด (2533), สุชาดา
วาระดี (2551) และมัญชลี เปี่ยมดี (2558) มี
ผลการวิ จั ย พบว่ า บรรยากาศมหาวิ ท ยาลั ย มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรม
ด้านดีของบุคคล เช่น พบว่า ลักษณะทางกายภาพ
ของสถานศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
นั ก เรี ย นที่ มี ลั ก ษณะทางกายภาพการเรี ย นที่ ดี มี
แนวโน้มจะมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมด้ว ย
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(ภัทรสิริณ์ เสวตไอยาราม, 2549) นอกจากนี้ยังมี
งานวิ จั ย ที่ พ บ ว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลร่ ว มกั บ
บรรยากาศโรงเรี ย นที ดี ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการ
บริหารงานวิชาการ (สุชาดา วาระดี , 2551) และ
บรรยากาศในการเรียนส่งผลโดยตรงกับพฤติกรรม
การเรี ย น และส่ ง ผลทางอ้ อ มผ่ า นแรงจู ง ใจใฝ่
สั มฤทธ์ และลั ก ษณะมุ่ง อนาคตอย่ างมี นั ย ส าคั ญ
(ณัฐพล แย้มสะอาด, 2551) จากผลวิจัยดังกล่าว
ท าให้ ค าดได้ ว่ า บรรยากาศมหาวิ ท ยาลั ย มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความเอื้ อ อาทรและความ
สมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษา
2) ตัวแบบอาจารย์กับความเอื้ออาทร
และความสมานฉั น ท์ หมายถึ ง การที่ นิ สิ ต
นั ก ศึก ษาสั ง เกตพฤติ กรรมการแสดงออกของครู
อาจารย์แล้วต่อมาได้กระทาเลียนแบบพฤติกรรม
ตามอย่ าง ซึ่ งในงานวิ จั ย นี้ อ าจให้ ค วามหมายตั ว
แบบอาจารย์ในความเอื้ออาทร และสมานฉันท์ได้
ว่า การที่นิสิตนักศึกษาสังเกตพฤติกรรมความเอื้อ
อาทร และความสมานฉัน ท์ของครู อาจารย์ แล้ ว
เลี ย นแบบพฤติ ก รรมที่ ดี เ หล่ า นี้ ต ามอย่ า งครู
อาจารย์ ซึ่งเป็นไปตามคาอธิบ ายของนักวิชาการ
เช่น ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจน
ปัจนึก (2520) และดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538)
มีผลการวิจัยพบว่าตัวแบบอาจารย์มีความสัมพันธ์
กั บ ลั ก ษณะทางจิ ต ใจและพฤติ ก รรมด้ า นดี ข อง
บุ ค คล เช่ น พบว่ า ข้ า ราชการต ารวจที่ เ ห็ น
แบบอย่ า งที่ ดี จ ากหั ว หน้ า ในการท างานมากมี
พฤติ กรรมการทางานมาก (นี ออน พิ ณประดิษ ฐ์
และคณะ, 2546) อีกทั้งมัคคุเทศก์ที่มีแบบอย่างที่
ดี ม าก มี พ ฤติ ก รรมในการดู แ ลสุ ข อนามั ย ของ
นักท่องเที่ย วมากกว่า มัคคุเทศก์ที่มีแบบอย่ างที่ดี
น้ อ ย (ชั ย ยุ ท ธ กุ ล ตั้ ง วั ฒ นา และคณะ, 2552)
นอกจากนี้ นิสิตนักศึกษาชายที่เห็นแบบอย่างที่ดี
จากบิดาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อครอบครัวมัก
เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบครอบครัวใน
อนาคตมากกว่านิสิตนักศึกษาชายประเภทตรงข้าม
(สุภะรัฐ ยอดระบา, 2548) ซึ่งทาให้คาดได้ว่า ตัว

แบบอาจารย์มีความสัมพันธ์กับความเอื้ออาทรและ
ความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษา
3) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมกับ
ความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์ คือ การรับรู้ถึง
การได้ รับความช่วยเหลื อจากผู้ อื่นในสั งคมในด้ าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจ ข้อมูลข่าวสาร หรือ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในงานวิจัยนี้ การสนับสนุนทาง
สั งคม หมายถึง การรับรู้ของนิสิ ตนักศึกษาที่ได้รั บ
การสนั บสนุนจากสมาชิกในครอบครัว ครูอาจารย์
และเพื่อน ในกิจการต่างๆ 3 ด้าน คือ ด้านอารมณ์
ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเป็นไป
ตามคาอธิบายของนักวิชาการ เช่น งามตา วนินทา
นนท์ และอุษา ศรีจินดา (2551) และไพศาล แย้ม
วงศ์ (2555) มีผลการศึกษาวิจัยพบว่า การได้รับการ
สนับสนุนทางสั งคมมีความสั มพันธ์กับลักษณะทาง
จิตใจและพฤติ กรรมด้ านดี ของบุ คคล เช่ น พบว่ า
การสนั บสนุ นทางสั งคมจากครู ผู้ สอน ร่ ว มกั บตั ว
ท านายชุ ดลั กษณะสถานการณ์ อี ก 3 ตั วแปร รวม
ทั้ งสิ้ น 4 ตั ว แปร สามารถท านายพฤติ กรรมการ
ปฏิเสธอิทธิพลด้านที่ไม่ดีของเพื่อนได้เป็นลาดับที่ 2
จาก 7 ล าดับ ในการวิเคราะห์ 26 กลุ่ มย่อย โดยมี
ปริมาณการร่วมทานายอยู่ระหว่างร้อยละ 28.2-39.9
(นิศากร สนามเขต, 2550) นอกจากนี้การได้รับการ
สนั บ สนุ น ด้ า นการเรี ย นรู้ เ นื้ อ หาสาระเกี่ ย วกั บ
วิทยาศาสตร์จากบิดามารดา ด้านรวม เป็นตัวทานาย
ส าคั ญ ของพฤติ กรรมการเรี ย นรู้ เ นื้ อ หาทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถทานายในกลุ่มรวมได้ร้อยละ
22.2 ส่ วนในกลุ่ มย่อยทานายได้ สู งสุ ดร้ อยละ 72.0
(กิตติรัตน์ ชัยรัตน์, 2547) ซึ่งทาให้คาดได้ว่า การ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความ
เอื้ออาทรและความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษา
4) อิทธิพลจากสื่อเทคโนโลยีหรือสื่อสังคม
ออนไลน์กับความเอื้ออาทรและความสมานฉัน ท์
หมายถึง ช่องทางการนาเสนอข่าวสารหลายรูปแบบ
ซึ่งช่วยทาให้การสื่อสารเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ส่งผลให้การ
สื่อสารมีพลังและมีอิทธิพล โดยเฉพาะการสื่อสารใน
โลกอินเตอร์เน็ตที่มีบทบาทสาคัญในการเชื่อมโยงโลก
เข้าไว้ด้วยกัน เป็นไปตามคาอธิบายของนักวิชาการ
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เช่น Millison, 2002 อ้างถึงใน สิ ริ ชัย วงษ์สาธิต
ศาสตร์ (2549), สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์ (2549) และ
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (2553) มีผลการศึกษาวิจัย
พบว่ า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้
เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ เพื่อการติดต่อสื่ อสารและ
ทางานโดยศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย
ตนเอง มีพฤติกรรมการใช้ประโยชน์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อยู่ในระดับมาก (เพ็ญพนอ พ่วงแพ, 2559)
นอกจากนี้การคาดหวังต่อการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ การรับรู้ การเรียนรู้ และการยอมรับต่อการ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงทัศนคติต่อการ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้ เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ ของ Gen-x ใน
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก และมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (กายกาญจน์ เสนแก้ว, 2560) ซึ่งทาให้คาดว่า
อิทธิ พลจากสื่ อเทคโนโลยี หรื อสื่ อสั งคมออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์กับความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์
ของนิสิตนักศึกษา
จากที่น าเสนอมา พบว่า ปั จจั ยกลุ่ มสถาน
การณ์มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมต่างๆ
ด้ านดี ของบุ คคล ท าให้ คาดได้ ว่ า กลุ่ มปั จจั ยด้ าน
สถานการณ์ ซึ่ งได้แก่ บรรยากาศมหาวิทยาลั ย ตัว
แบบอาจารย์ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม และ
อิทธิพลจากสื่อเทคโนโลยีหรือสื่อสังคมออนไลน์ จะ
ร่วมกันอธิบายจิ ตลั กษณะและพฤติกรรมเอื้ออาทร
และสมานฉันท์ได้อย่างชัดเจน
2.2 กลุ่ มปั จจั ยด้ านจิ ตลั กษณะเดิ ม จาก
การประมวลเอกสารพบตัวแปรปัจจัยด้านจิตลักษณะ
ที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเอื้ออาทร
และความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ในสถาบันอุดมศึ กษา กรุ งเทพมหานคร คือ การ
เชื่ออานาจในตน การมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุ ผล
เชิงจริยธรรม และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
1) ความเชื่ออานาจในตนกับความเอื้อ
อาทรและความสมานฉันท์ ความเชื่ออานาจในตน
หมายถึง ความเชื่อของบุ คคลว่าผลของการกระทา
บางสิ่ งที่ ดี หรื อไม่ ดี นั้ น ขึ้ นอยู่ กั บ การกระท าของ
ตนเองเป็ น หลั ก มากกว่ าโชคชะตา หรื อสิ่ งอื่ น ๆ

รอบตั ว ภายนอกความเชื่ อ อ านาจในตนมี 4
องค์ประกอบ คือ 1) ความเชื่อว่าตนทาได้ 2) ความ
เชื่ อในความพยายามของตนเองว่ าส าคั ญต่ อผลใน
ภายหลัง 3) ความเชื่อว่าตนสามารถทานายผลได้
แม่นยา และ 4) ความเชื่อว่าตนเองสามารถควบคุม
ผลที่จะเกิดกับตนได้ (Rotter, 1996, 1975 อ้างอิงใน
ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2557) และดวงเดือน พันธุม
นาวิน (2557) มีผลการวิ จัยพบว่ า ผู้ที่มีความเชื่ อ
อานาจในตนมากมักจะเป็นผู้ ที่ประสบความส าเร็ จ
ทางด้านต่างๆมาก และมักเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่ดีงาม
ด้วย (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2551) ขณะที่ ผู้ที่มี
ความเชื่ออานาจในตนมากในกลุ่มเยาวชนผู้กระทาผิด
ที่พร้อมจะปรับตัวเป็นคนดี เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะ
ปรั บตั วเป็นคนดีมาก ทั้ งในเชิ งความพร้อมที่ จะไม่
เบียดเบียนตนเอง และความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียน
ผู้ อื่ น (ทองพู ล บั วศรี , 2550) นอกจากนี้ นิ สิ ต
นั กศึ กษาปริ ญญาตรี ในประเทศสหรั ฐอเมริ กาที่ มี
ความเชื่ ออ านาจในตนมาก เป็ นผู้ ที่ มี พ ฤติ ก รรม
บริโภคอาหารอย่างปลอดภัยมากกว่านิสิตนักศึกษาที่
มีความเชื่ออานาจในตนน้อย (Byrd- Bredbebber
et al., 2007) ทาให้คาดได้ว่า ความเชื่ออานาจในตน
จะสั มพันธ์กับความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์
ของนิสิตนักศึกษา
2) การมุ่งอนาคตควบคุมตนกับความเอื้อ
อาทรและความสมานฉันท์ หมายถึง ความสามารถ
ของบุ ค คลในการมองการณ์ ไกลและจั ดระเบี ย บ
วางแผนการกระท าของตนอย่ างเป็ นระบบ เพื่ อ
มุ่ งหวั งถึ งสิ่ งดี ที่ จะเกิ ดและได้ รั บในอนาคต หรื อ
ป้องกันผลเสียไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งสามารถ
อดทนรอคอยได้โดยไม่ต้องได้รับการควบคุมจากผู้อื่น
โดยเริ่ ม จากการก าหนดเป้ า หมาย จากนั้ น แบ่ ง
เป้ า หมายใหญ่ เ ป็ น เป้ า หมายย่ อ ย เมื่ อ กระท า
เป้ าหมายย่ อยส าเร็ จก็ ให้ รางวั ลตนเองเพื่ อจะได้ มี
กาลังใจที่จะดาเนินการในขั้นตอนต่อไป และกระทา
ต่อไปเรื่อยๆจนบรรลุเป้าหมายในที่สุด [สาระสาคัญ
จาก Locke and Latham, 1990 ; ดวงเดือน พันธุม
นาวิน, 2549 (อ้างในอุบล เลี้ ยววาริน, 2553),
นงนภัสพันธ์ พลกฤต และฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์, 2559,
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มีผลการวิจัย พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียน
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนของพระนิสิต อย่างมี
นั ยส าคัญทางสถิติ ซึ่ งแสดงให้ เห็ นว่าพระนิ สิ ตที่ มี
ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียนมาก มีพฤติกรรมการ
เรี ยนเหมาะสม (พระมหาสุ ชาติ ใหมอ่ อน, 2550)
และดุจเดือน พันธุมนาวิน (2557) พบว่า ลักษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุ มตนสามารถท านายพฤติ กรรม
เคารพกฎระเบี ยบของนิ สิ ตนั กศึ กษา ได้ มากกว่ า
พฤติกรรมเอื้อเฟื้อเพื่อน และพฤติกรรมรักษาความ
สะอาด สิ่ งแวดล้อม จึ งทาให้ คาดได้ว่า ลั กษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตนมีความสั มพันธ์กับความเอื้อ
อาทร และสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษา
3) เหตุผลเชิงจริยธรรมกับความเอื้ออาทร
และความสมานฉันท์ เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง
หลักการ ความคิด หรือเจตนาที่บุคคลตกลงใจว่าจะ
กระท าหรื อ ไม่ กระท า เมื่ อเผชิ ญกั บ เหตุ การณ์ ที่
ขั ด แย้ ง ต่ อ จริ ย ธรรมอั น ดี และสถานการณ์ นั้ น
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือโทษของตนเองหรือของ
ผู้อื่น (Piaget,1932; Kohlberg, 1964; Rest, 1986;
ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2540) มีผลการวิจัยพบว่า
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ มี เ หตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรมสู ง จะมี
พฤติ ก รรมตามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ รวมถึ ง
พฤติกรรมตามสิทธิและหน้าที่สูงกว่านิสิตนักศึกษาที่
มีเหตุ ผลเชิ งจริ ยธรรมต่ ากว่ า (ฤกษ์ ชั ย คุ ณู ปการ,
2547) นอกจากนี้ เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็น 1 ใน 5
ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมของครูอาจารย์ใน
การปลูกฝังระเบียบวินัยแก่นักเรียน นิสิ ตนักศึกษา
โดยทานายได้ร้อยละ 23.7 ถึง 34.7 (แสวง ทวีคูณ,
นิภาพร โชติสุดเสน่ห์, และ ณรงศักดิ์ บุณยมาริก,
2546)
จึ ง คาดได้ ว่ า เหตผุ ล เชิ ง จริ ย ธรรมมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความเอื้ ออาทร และความ
สมานฉันท์ของนักศึกษา
4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับความเอื้ออาทร
และความสมานฉันท์ หมายถึง ความพยายามทาสิ่ง
ต่ างๆอย่ างไม่ ย่ อท้ อ จนได้ ผลดี ตามที่ หวั งไว้ ผู้ ที่ มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีลักษณะดังนี้ 1) เป็นผู้ที่
รับรู้และดาเนินการเรื่องต่างๆ ด้วยตนเองเป็นหลัก2)
ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น 3) แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่คิด

เอง ไม่เลียนแบบผู้อื่น 4) ตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของตน 5) ทางานอย่างมีระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 6) เมื่อคิดว่างานจะสาเร็จ ก็มีกาลังใจ
ที่ จ ะท างานให้ ส าเร็ จ แต่ เ มื่ อ คิ ด ว่ า งานมี โ อกาส
ล้ ม เหลว ก็ ท าการทบทวน หาข้ อ ดี ข้ อ เสี ย เพื่ อ
ปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ไปตามค าอธิ บ ายของ
McClelland & Winter (1971); ดวงเดือน พันธุม
นาวิน (2547) และ งามตา วนินทานนท์ (2557) มี
ผลการวิ จั ยพบว่ า แรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ ทั่ ว ไปของ
นักเรียนมี ความสั มพันธ์ทางบวกกับทัศนคติที่ดีต่ อ
พฤติกรรมรักการอ่าน (ศุภรางค์ อินทุณห์, 2552) อีก
ทั้งแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทั่วไป เมื่อเข้าร่วมกับตัวแปร
กลุ่ มจิ ตลั กษณะเดิ มอี ก 3 ตั วแปร รวมเป็ น 4 ตั ว
ทานาย สามารถทานายทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมรัก
นวลสงวนตัวของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงได้ร้อยละ
46.8 ในกลุ่มรวม และทานายได้ร้อยละ 65.8 ในกลุ่ม
นักเรียนอาชีวศึกษาหญิงที่ทางานพิเศษ (สิริมล ธีระ
ประทีป, 2549) ทาให้คาดได้ว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความเอื้ อ อาทร และความ
สมานฉันท์ของนิสิ ตนักศึกษา จากที่นาเสนอมา
พบว่า กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิมมีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับพฤติกรรมต่าง ๆ ด้านดีของบุคคล ทา
ให้คาดได้ว่า กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิมซึ่งได้แก่
การเชื่ อ อ านาจในตน การมุ่ ง อนาคตควบคุ ม ตน
เหตุ ผลเชิ งจริ ยธรรม และแรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ จะ
ร่วมกันอธิบาย จิตลักษณะและพฤติกรรมเอื้ ออาทร
และสมานฉันท์ได้อย่างชัดเจน
2.3 กลุ่ มจิตลั กษณะตามสถานการณ์ กั บ
ความเอื้ออาทรและสมานฉันท์
จากการประมวลเอกสารพบตั ว แปร
ปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่น่าจะมีความ
เกี่ ยวข้ องกั บการพั ฒนาความเอื้ ออาทรและความ
สมานฉั นท์ ของนิ สิ ตนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ใน
สถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร คือ ทัศนคติต่อ
พฤติกรรมความเอื้ออาทร และความสมานฉันท์ และ
ความเชื่ออานาจในตนในความเอื้ออาทร และความ
สมานฉันท์
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1) ทัศนคติ ต่ อพฤติ กรรมความเอื้ อ
อาทรและความสมานฉันท์ ความรู้สึกในใจต่อความ
เอื้ออาทร และความสมานฉันท์ ซึ่งเกิดจากการรู้เชิ ง
ประเมินว่าสิ่งดังกล่าวมีประโยชน์หรือมีโทษมากน้อย
เพียงใดส่งผลให้บุคคลเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ
และพร้อมที่จะกระทาหรือไม่กระทาต่อไป ซึ่งนิยาม
ดังกล่าวสอดคล้องกับคาอธิบายของนักวิชาการ เช่น
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2531) และ งามตา
วนินทานนท์ (2534) มีผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อ
พฤติ กรรมความเอื้ ออาทรและความสมานฉั นท์ มี
ความสั มพั นธ์ กั บลั กษณะทางจิ ตใจและพฤติ กรรม
ด้ านดี ของบุ คคล กล่ าวคื อ พบว่ า ทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อ
พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีอิทธิพลต่อความพร้อมที่จะดูแลญาติผู้ใหญ่
ที่สูงอายุ (สุทธิดา ทองศฤงคลี, 2548) นอกจากนี้ ตัว
ทานายสาคัญของพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง
สร้ างสรรค์ และปลอดภั ยของนั กเรี ยนมั ธยมศึ กษา
ตอนต้น คือทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม (วันวิสา สรีระ
ศาสตร์, 2554) ซึ่งทาให้คาดได้ว่า ทัศนคติต่อความ
เอื้ ออาทรและความสมานฉั นท์ มี ความสั มพั นธ์ กั บ
ความเอื้ อ อาทร และความสมานฉั น ท์ ข องนิ สิ ต
นักศึกษา
2) การเชื่ออานาจในตนด้านความเอื้อ
อาทรและความสมานฉันท์ หมายถึง การที่บุคคลมี
ความเชื่อว่าการที่ตนจะเป็นผู้มีความเอื้ออาทร และ
ความสมานฉันท์ได้นั้นเป็นผลมาจากการกระทาของ
ตนเองในเรื่องดังกล่าว ซึ่งตนเองนั้นสามารถควบคุม
ผล และคาดการณ์ผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
ได้ ซึ่งสอดคล้ องกับคาอธิ บายของนั กวิชาการ เช่ น
ดวงเดือน พันธุมาวิน (2539), ดุจเดือน พันธุมนาวิน
(2552) และ Rotter (1982) มีผลการวิจัย พบว่า การ
เชื่ อ อ านาจในตนด้ า นความเอื้ อ อาทรและความ
สมานฉันท์ มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางจิตใจและ
พฤติกรรมด้านดี ของบุคคล โดยพบว่า พยาบาลที่มี
ความเชื่ออานาจภายในตนสู งจะมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานในระดับที่สูงกว่าพยาบาลที่มีความเชื่อ
อานาจภายนอกตน (เอมอร งามธรรมนิ ตย์ , 2546)
และความเชื่ออานาจในตน มีความสัมพันธ์ทางบวก

อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการประหยัด
ค่าใช้ จ่าย และพฤติกรรมการฉลาดเลือกตามลาดับ
(แสงเดือน เสาะสูงเนิน, 2559) ซึ่งทาให้คาดได้ว่า
ความเชื่ออานาจในตนด้านความเอื้ออาทร และความ
สมานฉั นท์ มีความสั มพันธ์กั บความเอื้ ออาทร และ
ความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษา
จากที่นาเสนอมา พบว่า กลุ่มปัจจัยด้าน
จิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมต่างๆด้านดีของบุคคล ทาให้คาดได้ว่า
กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ซึ่งได้แก่
ทัศนคติต่อพฤติกรรมความเอื้ ออาทร และความ
สมานฉันท์ และ ความเชื่ออานาจในตนในความ
เอื้ออาทร และความสมานฉันท์ จะร่วมกัน อธิบาย
จิตลักษณะและพฤติกรรมเอื้ออาทรและสมานฉันท์
ได้อย่างชัดเจน
จากการน าเสนอการศึ ก ษาเอกสาร ได้
กาหนดความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์ของนิสิต
นั กศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี ใ นสถาบั น อุ ด มศึ กษา
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1) จิตลักษณะเอื้อ
อาทร และจิตลักษณะสมานฉันท์ 2) พฤติกรรมเอื้อ
อาทร และพฤติกรรมสมานฉันท์ และกาหนดปัจจัย
เชิงสาเหตุของความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปัจจัยด้านสถานการณ์
กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะ และกลุ่มปัจจัยด้านจิต
ลั ก ษณะตามสถานการณ์ สามารถก าหนดเป็ น
กรอบแนวคิดเพื่อการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ ของ
ความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์ ได้ดังภาพ
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ลักษณะสถานการณ์ปัจจุบัน
1.บรรยากาศสถานศึกษา
2. ตัวแบบของอาจารย์
3. การสนับสนุนทางสังคม
4. อิทธิพลจากสื่อเทคโน โลยี
หรือสื่อออนไลน์สังคม

จิตลักษณะเดิมของบุคคล
1. การเชื่ออานาจในตน
2. การมุ่งอนาคตควบคุมตน
3. เหตุผลเชิงจริยธรรม
4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ความเอื้ออาทรและความ
สมานฉันท์
 จิตลักษณะเอื้ออาทรและ
จิตลักษณะสมานฉันท์
 พฤติกรรมเอื้ออาทร และ
พฤติกรรมสมานฉันท์
จิตลักษณะตามสถานการณ์
1. ทัศนคติต่อพฤติกรรมความ
เอื้ออาทร และความ
สมานฉันท์ 2. ความเชื่อ
อานาจในตนในความเอือ้
อาทร และความสมานฉันท์

ภาพที่ 1 ภาพปัจจัยเชิงสาเหตุการพัฒนาความเอื้อ
อาทร และความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้เขียน
จากกกรอบแนวคิดปั จ จัย เชิงสาเหตุของ
ความเอื้ อ อาทรและความสมานฉั น ท์ ข องนิ สิ ต
นักศึกษาปริญญาตรี หากมีการดาเนินการวิจัยใน
เชิ ง ความสั ม พั น ธ์ เ ปรี ย บเที ย บ ( Correlative
Comparative Study) จะทาให้ทราบปัจจัยที่เป็น
สาเหตุ ส าคั ญ ของความเอื้ อ อาทรและความ
สมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาปริญ ญาตรี สามารถ
น าไปสู่ ก ารก าหนดรู ป แบบการพั ฒ นาความเอื้ อ
อาทรและความสมานฉั น ท์ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
ปริ ญ ญาตรี และ/หรื อ น าไปต่ อ ยอดในการสร้ า ง
หลั กสู ต ร สร้ า งกิจ กรรม หรื อ ท าวิ จั ย เชิง ทดลอง

สร้ า งนวั ต กรรมการพั ฒ นาพฤติ ก รรมความเอื้ อ
อาทร และความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีได้
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทความนี้ ได้เสนอ ความเป็นมา แนวคิ ด
ทฤษฏีที่เกี่ยวกับความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์
เชื่ อมโยงกั บจิ ตลั กษณะและพฤติ กรรมเอื้ ออาทร
และสมานฉั นท์ ของนิ สิ ตนั กศึ กษาปริ ญญาตรี ใน
แนวทางของการศึกษาจิตพฤติกรรมศาสตร์ โดยได้มี
การศึกษาวรรณกรรม ให้นิยามกลุ่มตัวแปรปัจจัยทั้ง
3 กลุ่ ม ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ความเอื้ อ อาทรและความ
สมานฉั น ท์ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง
ประกอบด้ วย กลุ่ มปั จจั ยด้ านสถานการณ์ ได้ แก่
บรรยากาศสถานศึ กษา ตัวแบบของอาจารย์ การ
สนับสนุนทางสังคม และ อิทธิพลจากสื่อเทคโนโลยี
หรือสื่ อออนไลน์สั งคม กลุ่ มปัจจัยด้านจิตลั กษณะ
ได้แก่ การเชื่ออานาจในตน การมุ่งอนาคตควบคุม
ตน เหตุ ผลเชิ งจริ ยธรรม และแรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์
กลุ่ มปัจจัยด้ านจิตลั กษณะตามสถานการณ์ ได้แก่
ทั ศนคติ ต่ อพฤติ กรรมความเอื้ ออาทร และความ
สมานฉันท์ และ ความเชื่ออานาจในตนในความเอื้อ
อาทร และความสมานฉันท์ สุดท้ายได้เสนอกรอบ
แนวคิดการวิจัยส าหรับการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์ของนิสิ ต
นักศึกษาปริญญาตรี จากนั้นนาผลที่ได้เป็นแนวทาง
ในการต่อยอดการพัฒนาเชิงทดลอง สร้างหลักสูตร
สร้างกิจกรรม หรือสร้างปัจจัยเชิ งสาเหตุดังกล่ าว
ต่อไป
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