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Abstract
This research aimed to study the structural causal relationship of family relationship and empathy
on prosocial behavior through prosocial attitude as a mediator. The sample consisted of 345
undergraduate students in Chiang Mai University who were selected using the purposive sampling
method. The data collection instruments included family relationship questionnaire, empathy
questionnaire, prosocial attitude questionnaire, and prosocial behavior questionnaire. The data was
analyzed using descriptive statistics and structural equation modeling. The findings showed that
the modified model appeared to fit the empirical data well (χ2 = 1.273, df = 1, χ2/df = 1.273,
P-value = 0.259, GFI = 0.998, CFI = 0.999, NFI = 0.997, RMSEA = 0.028). Family relationship
and empathy showed an indirect positive effect on prosocial behavior through prosocial attitude,
with the influence coefficients at .271 and .250 respectively. Moreover, prosocial attitude had a
direct positive effect on prosocial behavior, with the influence coefficients at 0.500. In addition, it
was found that family relationship had a direct positive effect on empathy, with the influence
coefficient at 0.487.
Keywords: family relationship, empathy, prosocial behavior, prosocial attitude, undergraduate
students
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค5เพื่อศึกษาความสัมพันธ5เชิงโครงสรHางของสัมพันธภาพในครอบครัวและการเขHาถึงใจที่
สNงผลตNอพฤติกรรมเอื้อสังคมโดยมีทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมเปSนตัวแปรคั่นกลาง กลุNมตัวอยNาง คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหมN จำนวน 345 คน โดยใชHวิธีการสุNมแบบเจาะจงตามเกณฑ5ที่กำหนด
เครื่องมือที่ใชHในการเก็บขHอมูล ไดHแกN แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว แบบวัดการเขHาถึงใจ แบบวัดทัศนคติตNอ
การชNวยเหลือสังคม และแบบวัดพฤติกรรมเอื้อสังคม วิเคราะห5ขHอมูลโดยใชHสถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห5
สมการโครงสรHางเชิงเสHน ผลการวิจัย พบวNา แบบจำลองที่ปรับแกH มีความกลมกลืนกับขHอมูลเชิงประจักษ5 (χ2 =
1.273, df = 1, χ2/df = 1.273, P-value = 0.259, GFI = 0.998, CFI = 0.999, NFI = 0.997, RMSEA = 0.028)
โดยสัมพันธภาพในครอบครัวและการเขHาถึงใจมีอิทธิพลทางอHอมเชิงบวกตNอพฤติกรรมเอื้อสังคมผNานทัศนคติตNอการ
ชNวยเหลือสังคม มีคNาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทNากับ 0.271 และ 0.250 ตามลำดับ ทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกตNอพฤติกรรมเอื้อสังคม มีคNาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทNากับ 0.500 และงานวิจัยครั้งนี้ ยังพบวNา
สัมพันธภาพในครอบครัวนั้นมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตNอการเขHาถึงใจ โดยมีคNาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทNากับ 0.487
คำสำคัญ: สัมพันธภาพในครอบครัว การเขHาถึงใจ พฤติกรรมเอื้อสังคม ทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
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ที่มาและความสำคัญของป9ญหาวิจัย
ป{จจุบันป{ญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชน (Youth Violence) ถือเปSนป{ญหาดHานสุขภาพระดับโลก
โดยเหตุฆาตกรรมกวNารHอยละ 40 ทั่วโลกแตNละป…เกิดขึ้นในกลุNมวัยรุNนและเยาวชนอายุ 10 – 29 (World Health
Organization [WHO], 2020) จึงถือเปSนป{ญหาที่สำคัญและจำเปSนตHองไดHรับการแกHไขอยNางเรNงดNวน ทั้งนี้ การ
จัดการกับพฤติกรรมรุนแรงของวัยรุNนที่ดีและใหHผลในระยะยาวอาจเปSนการปลูกฝ{งทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม
เพื่อลดพฤติกรรมตNอตHานสังคม และสNงเสริมใหHวัยรุNนหันมาแสดงพฤติกรรมเอื้อสังคม (Prosocial Behavior) มาก
ขึ้น เนื่องจากทัศนคติของบุคคลมีอิทธิพลตNอพฤติกรรม (McLeod, 2018) กลNาวคือ ยิ่งบุคคลมีทัศนคติที่เขHมขHน
มากเทNาใด ทัศนคตินั้นยิ่งมีอิทธิพลตNอการเกิดพฤติกรรมเทNานั้น อนึ่ง Nickell (1998) พบวNา ทัศนคติตNอการ
ชNวยเหลือสังคมมีความสัมพันธ5ทางบวกในระดับปานกลางกับความเอื้อเฟ–—อเผื่อแผN (Altruism) ซึ่งคลHายคลึงกับ
พฤติกรรมเอื้อสังคม ในลักษณะเดียวกัน Dulin and Dominy (2008) ที่ทำการศึกษาในกลุNมผูHดูแลผูHปœวยโรคสมอง
เสื่อม พบวNา ทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมเชิงบวก ถือเปSนป{จจัยหนึ่งที่สำคัญตNอการมีความสุขในการชNวยเหลือ
หรือดูแลผูHอื่น ดังนั้น อาจกลNาวไดHวNา ทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมมีความสัมพันธ5เชิงสาเหตุที่สามารถนำไปสูN
พฤติกรรมเอื้อสังคมไดH
นักศึกษาอุดมศึกษาซึ่งเปSนกลุNมวัยรุNนตอนปลาย (Late adolescence) อายุ 18-21 ป… จึงเปSนหนึ่งในชNวงวัย
ที่มีความเสี่ยงตNอการเกิดพฤติกรรมไมNพึงประสงค5ไดHเชNนกัน เชNน การดื่มสุรา การมีพฤติกรรมกHาวรHาว ฯลฯ โดย
ป{จจัยหนึ่งที่สำคัญและเปSนสาเหตุของพฤติกรรมที่ไมNพึงประสงค5ดังกลNาวในวัยรุNนตอนปลาย คือ การอบรมเลี้ยงดู
ดHานลบ ไดHแกN การปลNอยปละละเลย การเลี้ยงดูแบบเผด็จการ หรือการดูแลดHวยการควบคุมอยNางเขHมงวด
(Siriattakul & Limaroon, 2021) นอกจากนี้ Friedman et al. (2021) พบวNา ความกHาวรHาวในชNวงวัยรุNนตอนตHน
เปSนตัวแปรบNงชี้ที่สำคัญตNอพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุNนตอนปลาย โดยมีหลักฐานสนับสนุนวNาความสัมพันธ5
ดังกลNาวมีการเลี้ยงดูที่ปลNอยปละละเลย Ishida (2010) ชี้วNานักเรียนวัยรุNนที่มีพฤติกรรมความรุนแรงมักเติบโตมา
ในครอบครัวไมNสมบูรณ5 เชNน มีการหยNารHาง บรรยากาศในบHานไมNนNาอยูNอาศัย มีการใชHความรุนแรงในการทะเลาะ
กันอยูNบNอยครั้ง จนตนเกิดทัศนคติตNอพฤติกรรมความรุนแรงวNาเปSนพฤติกรรมที่เหมาะสมและสามารถยอมรับไดH
และแสดงพฤติกรรมความรุนแรงเปSนปกติ ในทางกลับกัน พบวNา สัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว คือ การมี
การสื่อสาร และการแสดงความรักความอบอุNนจะกNอใหHวัยรุNนและเยาวชนมีพฤติกรรมเอื้อสังคม (Malonda et al.,
2019) ซึ่งสอดคลHองกับคำกลNาวของ Kaewkaewpan (2017) ที่วNา พื้นฐานของพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นจาก
สัมพันธภาพในครอบครัว หากเติบโตในครอบครัวที่สัมพันธภาพไมNดี นักศึกษาจะมีแนวโนHมในการแสดงพฤติกรรม
กHาวรHาวไดH แตNหากเติบโตในครอบครัวที่สมาชิกมีสัมพันธภาพที่ดีตNอกัน นักศึกษาก็จะมีพฤติกรรมที่ดีตNอผูHอื่นใน
สังคม ดังนั้น จึงอาจสรุปเปSนรูปแบบความสัมพันธ5เชิงโครงสรHางไดHวNา สัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลทางตรง
ตNอทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม อันนำไปสูNพฤติกรรมเอื้อสังคมไดHตNอไป
นอกจากนี้ การเขHาถึงใจ (Empathy) ถือเปSนอีกป{จจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตNอทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม
และพฤติกรรมเอื้อสังคม โดย Batson et al. (1981) พบวNา ผูHเขHารNวมการทดลองที่มีระดับการเขHาถึงใจสูงแสดง
พฤติกรรมชNวยเหลือนักศึกษาอื่นมากกวNา เนื่องจากเขHาใจถึงความเจ็บปวดของเขาและตHองการชNวยบรรเทา
ความรูHสึกนั้น โดยมิใชNการชNวยเหลือเพื่อความตHองการของตนเอง นอกจากนี้ ยังพบวNา การเพิ่มพูนความสามารถใน
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การเขHาถึงใจยังชNวยใหHบุคคลมีพฤติกรรมเอื้อสังคมเพิ่มขึ้นดHวย (Klimecki et al., 2016; Malti et al., 2009)
จึงอาจกลNาวไดHวNา การเขHาถึงใจกNอใหHเกิดความตHองการชNวยเหลือโดยไมNหวังผล และระดับการเขHาถึงใจที่สูงขึ้นสNงผล
ใหHเกิดทัศนคติที่ดีตNอการชNวยเหลือสังคม และมีพฤติกรรมเอื้อสังคมมากขึ้นดHวยตามลำดับ
อนึ่ง พฤติกรรมเอื้อสังคม นั้นหมายถึง การกระทำของบุคคลหรือกลุNมบุคคลที่เปSนประโยชน5กับผูHอื่นหรือ
กลุ N ม บุ ค คลอื ่ น ดH ว ยความตั ้ ง ใจหรื อ ดH ว ยความสมั ค รใจ โดยไมN ม ุ N ง หวั ง ผลประโยชน5 ห รื อ รางวั ล ตอบแทน
(Rattanawongkae et al., 2015) คลHายคลึงกันกับพฤติกรรมจิตอาสา อันกลNาวถึง การกระทำประโยชน5เพื่อผูHอื่น
โดยไมNหวังผลตอบแทน ซึ่งเปSนพฤติกรรมที่สังคมปรารถนาใหHวัยรุNนและเยาวชนยึดถือปฏิบัติ (Wongpitak, 2013)
อันเห็นไดHจากนโยบายทางการศึกษาตNาง ๆ ตั้งแตNระดับประถมจนถึงอุดมศึกษา เชNน นโยบายการสรHางนักศึกษาใหH
เปSน Smart Students ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมN (CMU Corporate Communication and Alumni Relations
Center, 2019) ที่กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค5สำหรับนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไวHทั้งหมด 6 ขHอ
โดยขHอที่ 6 ไดHกลNาวถึงการเปSนผูHที่มีจิตอาสา ซื่อสัตย5 รับผิดชอบ และสามารถทำงานเพื่อสNวนรวมไดH
ดHวยเหตุนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมขHางตHน อาจกลNาวไดHวNา สัมพันธภาพในครอบครัวและการเขHาถึงใจ
สNงผลตNอพฤติกรรมเอื้อสังคม ผNานทางทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีความสำคัญอยNางยิ่งใน
การยืนยันวNาความสัมพันธ5ของตัวแปรดังกลNาวมีอยูNจริงหรือไมN หรือเปSนจริงมากนHอยเพียงใด และเพื่อใหHทราบถึง
ป{จจัยที่สNงผลตNอพฤติกรรมเอื้อสังคม รวมถึงทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมN
ซึ่งจะเปSนประโยชน5ในการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ชNวยสNงเสริมใหHนักศึกษามีคุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัย
พึงประสงค5ตNอไป
วัตถุประสงคAการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ5เชิงโครงสรHางของสัมพันธภาพในครอบครัวและการเขHาถึงใจที่สNงผลตNอพฤติกรรม
เอื้อสังคมโดยมีทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมเปSนตัวแปรคั่นกลาง
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขHอง
แนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว สรุปไดHวNา สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง
ความสัมพันธ5ระหวNางพNอ แมN ลูก หรือบุคคลอื่น ๆ ที่อาศัยอยูNในครอบครัวหรือครัวเรือนเดียวกัน โดยมีการ
ปฏิสัมพันธ5 การพูดคุย การแสดงออกซึ่งความรักความหNวงใยซึ่งกันและกัน รวมถึงการทำกิจกรรมรNวมกัน
(Chompikul et al., 2009) มีองค5ประกอบ 3 ดHาน คือ 1) การสื่อสารของครอบครัว หมายถึง การแสดงออกใน
การสื่อความหมาย หรือความเขHาใจซึ่งกันและกันระหวNางสมาชิกในครอบครัว ซึ่งทุกคนจะเปSนไดHทั้งผูHสNงสารและ
ผูHรับสาร 2) การแสดงความรักของสมาชิกในครอบครัว หมายถึง การใหHความรัก การดูแลเอาใจใสN การใหHความ
เคารพ และการใหHกำลังใจซึ่งกันและกันระหวNางสมาชิกในครอบครัวและ 3) การปฏิบัติตามหนHาที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวแตNละคนรNวมกันรับผิดชอบหนHาที่ทั้งของตนเองและของสNวนรวม
เพื่อแบNงเบากันและกัน รวมถึงการอบรมสั่งสอนสิ่งที่ดีงามใหHกัน เปSนแบบอยNางที่ดีตNอกัน และการกำหนดและ
ยอมรับกฎระเบียบรNวมกัน (Wongjarean et al., 2013; Chompikul et al., 2009; Vuthisawat, 2009)
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ทั้งนี้ จากการศึกษาระยะยาว 3 ป… ของ Malonda et al. (2019) เพื่อหาความสัมพันธ5ของความผูกพันกับ
เพื่อน การเลี้ยงดูอยNางอบอุNน การเลี้ยงดูอยNางเครNงครัด พฤติกรรมเอื้อสังคม และความกHาวรHาวทางกายและวาจา
ในวัยรุNน จากนักเรียนจำนวน 447 คน ในชNวงอายุ 13 – 17 ป… ในแบบของการศึกษาโครงสรHางความสัมพันธ5 พบวNา
แมHเพื่อนจะมีบทบาทเมื่อวัยรุNนมีอายุมากขึ้น แตNการเลี้ยงดูของบิดามารดายังคงเปSนป{จจัยหลักสำคัญที่สNงผลตNอ
พฤติกรรม โดยการเลี้ยงดูที่อบอุNน คือ การมีการสื่อสาร และการแสดงความรักความอบอุNนจะกNอใหHวัยรุNนและ
เยาวชนมีพฤติกรรมเอื้อสังคม ขณะที่การเลี้ยงดูอยNางเครNงครัดมีความสัมพันธ5กับพฤติกรรมกHาวรHาว
แนวคิดเกี่ยวกับการเขHาถึงใจ
การเขHาถึงใจ (Empathy) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งสามารถรับรูH เขHาใจ และคาดคะเนสภาวะอารมณ5ของ
ผูHอื่นและเกิดสภาวะอารมณ5รNวมกับเขาไดHอยNางเหมาะสม รวมถึงความตHองการตอบสนองสภาวะอารมณ5ของผูHอื่น
เพื่อใหHเขาสบายใจขึ้นดHวย (Spreng et al., 2009) หรือ ความสามารถโดยธรรมชาติของบุคคลในการรับรูHและ
สัมผัสไดHถึงสภาวะอารมณ5ของบุคคลหนึ่ง ๆ รวมถึงความเปSนหNวงตNอสุขภาวะของเขาดHวย (Decety et al., 2016)
หรือ ความสามารถของบุคคลหนึ่งในการเขHาใจภาวะภายในของอีกเป©าหมายหนึ่ง (การเขHาถึงใจทางความคิด)
รวมถึงการแสดงออกทางอารมณ5ที่บุคคลนั้นมีตNอสภาวะภายในของอีกเป©าหมายนั้นดHวย (การเขHาถึงใจทางอารมณ5)
(Enz et al., 2009)
อนึ่ง จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวขHองกับการเขHาถึงใจ พบวNา นักศึกษาที่มีระดับการเขHาถึงใจสูงจะมีความ
ตHองการชNวยเหลืออยNางแทHจริง (Altruistic Motivation) และแสดงพฤติกรรมชNวยเหลือนักศึกษาอื่นมากกวNา
เนื่องจากเขHาใจถึงความเจ็บปวดของเขาและตHองการชNวยบรรเทาความรูHสึกนั้น โดยมิใชNการชNวยเหลือเพื่อความ
ตHองการของตนเอง (Batson et al., 1981) ซึ่งสอดคลHองกับผลการศึกษาของ Klimecki et al. (2016) และ Malti
et al. (2009) ที่พบวNา การเพิ่มระดับการเขHาถึงใจที่สูงขึ้น กNอใหHเกิดพฤติกรรมเอื้อสังคมที่สูงขึ้นดHวย
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติต(อการช(วยเหลือสังคม
ทั ศ นคติ ต N อ การชN ว ยเหลื อ สั ง คม (Helping/Altruistic Attitude) หมายถึ ง ความเชื ่ อ ความรู H ส ึ ก และ
พฤติกรรมที่เกี่ยวขHองกับการชNวยเหลือผูHอื่น (Nickell, 1998, as cited in Jan, 2017) ในลักษณะคลHายคลึงกัน
Baruah and Buragohain (2014) อธิบายวNา ทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม คือ ความตั้งใจและความเปSนหNวงที่
บุคคลหนึ่งมีใหHผูHอื่น ผNานการแสดงออกอยNางตั้งใจเพื่อชNวยเหลือผูHอื่น อาจเพราะตHองการสินทรัพย5หรือบางอยNาง
ตอบแทน หรืออาจไมNหวังผลตอบแทนก็ไดH หรือก็คือ ความรูHสึกเปSนหNวงที่บุคคลมีตNอผูHอื่น และการกระทำเพื่อ
ชNวยเหลือพวกเขา ทั้งนี้ สังเกตไดHวNา ทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมนั้น มีความหมายที่กลNาวถึงพฤติกรรมอยูNดHวย
ซึ ่ ง สอดคลH อ งกั บ โครงสรH า ง ABC ของทั ศ นคติ (ABC Model of Attitudes) ของ McLeod (2018) กลN า วคื อ
ทัศนคติใด ๆ ก็ตามที่บุคคลมีจะมีอิทธิพลตNอการกระทำหรือพฤติกรรมของเขา ดังนั้น ผูHวิจัยจึงขอสรุปความหมาย
ของทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม ดังนี้ ความคิด ความเชื่อ และความรูHสึก ของบุคคลตNอพฤติกรรมการชNวยเหลือ
เอื้อเฟ–—อหรือทำประโยชน5ตNอสังคม ชุมชน หรือบุคคลอื่น โดยไมNคาดหวังผลตอบแทน ทั้งนี้ ในงานวิจัยของ Nickell
(1998) ผู H น ำเสนอแนวคิ ด ของทั ศ นคติ ต N อ การชN ว ยเหลื อ สั ง คม ยั ง พบวN า ทั ศ นคติ ต N อ การชN ว ยเหลื อ สั ง คมมี
ความสัมพันธ5ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมเอื้อสังคม (r=0.40, P<0.001)
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แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเอื้อสังคม
พฤติ ก รรมเอื ้ อ สั ง คม (Prosocial Behavior) หมายถึ ง การกระทำของบุ ค คลหนึ ่ ง ๆ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น เพื่ อ
การชN ว ยเหลื อ ผู H อ ื ่ น ซึ ่ ง โดยสN ว นมากแลH ว ไมN ม ี ก ารหวั ง ผลตอบแทน (Baron & Branscombe, 2011) หรื อ
“การกระทำของบุคคลหรือกลุNมบุคคลที่เปSนประโยชน5กับผูHอื่นหรือกลุNมบุคคลอื่นดHวยความตั้งใจหรือดHวยความ
สมัครใจ โดยไมNมุNงหวังผลประโยชน5หรือรางวัลตอบแทน และการกระทำดังกลNาวอาจทำใหHบุคคลตHองเสียสละเวลา
ทรัพย5สิน กำลังกาย กำลังความคิด กำลังใจ หรือบางครั้งอาจจะเปSนการเสี่ยงตNอชีวิตของผูHกระทำไดH ทั้งนี้ ผลของ
การกระทำจะตHองสNงผลกระทบตNอผูHอื่นหรือสังคมในทางบวก” (Rattanawongkae et al., 2015) อันมีความ
คลHายคลึงกับ พฤติกรรมจิตอาสา (Volunteer Spirit Behavior) ของ Wongpitak (2013) วNาหมายถึง การกระทำ
ที่เปSนการเอื้อเฟ–—อเผื่อแผNตNอผูHอื่น เชNน การเสียสละเวลา สิ่งของ เงินทอง เปSนตHน ซึ่งเปSนไดHทั้งพฤติกรรมที่เคย
กระทำแลHวหรือจะกระทำในอนาคต โดยการกระทำดังกลNาวนั้น กNอใหHผูHแสดงพฤติกรรมมีความสุข และเปSนการ
กระทำอยNางสมัครใจ โดยไมNหวังสิ่งตอบแทน อยNางไรก็ดี เพื่อความชัดเจนสำหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูHวิจัยไดHสรุป
ความหมายของตัวแปรที่ใชHเปSนแนวทางสำหรับการวัดตัวแปรพฤติกรรมเอื้อสังคมไวHดังนี้ คือ การกระทำอยNาง
สมัครใจของบุคคลเพื่อชNวยเหลือผูHอื่นหรือกลุNมคนอื่นโดยไมNตHองรอใหHรHองขอความชNวยเหลือ โดยหมายรวมถึง
การกระทำที่เกิดขึ้นแลHว หรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นอยNางแนNนอนหากมีสถานการณ5ที่คลHายคลึงกันกับสิ่งที่เคย
กระทำไปแลHว โดยไมNมีการหวังผลตอบแทน ทั้งนี้ผลของพฤติกรรมดังกลNาวตHองเปSนไปในทางบวกที่เอื้อประโยชน5
ตNอบุคคลหรือสังคม
กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สัมพันธภาพใน
ครอบครัว
การเข้าถึงใจ

ทัศนคติต่อการ
ช่วยเหลือสังคม

พฤติกรรมเอืBอสังคม

สมมติฐานการวิจัย
แบบจำลองความสัมพันธ5เชิงโครงสรHางของสัมพันธภาพในครอบครัวและการเขHาถึงใจที่สNงผลตNอพฤติกรรม
เอื้อสังคม โดยมีทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมเปSนตัวแปรคั่นกลาง มีความกลมกลืนกับขHอมูลเชิงประจักษ5
มีรายละเอียดดังนี้
1) สัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตNอทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม
2) การเขHาถึงใจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตNอทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม
3) สัมพันธภาพในครอบครัว และการเขHาถึงใจมีอิทธิพลทางอHอมเชิงบวกตNอพฤติกรรมเอื้อสังคม
โดยมีทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมเปSนตัวแปรคั่นกลาง
4) ทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตNอพฤติกรรมเอื้อสังคม
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วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปSนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใชHการวิเคราะห5ตัวแปรหลายตัวแปร
(Multivariate Analysis Technique) เพื ่ อ การวิ เ คราะห5 ส มการโครงสรH า งเชิ ง เสH น (Structural Equation
Modeling) ดHวยเทคนิคการหาคNาประมาณความเปSนไปไดHสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation: MLE)
ซึ่งมีตัวแปรที่ใชHในการศึกษาไดHแกN ตัวแปรเชิงสาเหตุ คือ สัมพันธภาพในครอบครัว และการเขHาถึงใจ ตัวแปร
คั่นกลาง คือทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม และตัวแปรเชิงผล คือพฤติกรรมเอื้อสังคม
ประชากรและกลุ(มตัวอย(าง
กลุNมตัวอยNางในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรี ไดHมาจากการสุNมแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ตามเกณฑ5ที่กำหนด คือ 1) เปSนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมN 2) กำลังศึกษา
ชั้นป…ที่ 1-4 และลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ป…การศึกษา 2563 3) อายุตั้งแตN 18 ป…ขึ้นไป 4) ไมNมีป{ญหาทางสายตา
และ 5) สมัครใจที่จะทำแบบสอบถามจนครบสมบูรณ5 โดยผNานการโพสต5แบบวัดในแบบของ Google Form พรHอม
ระบุเกณฑ5ขHางตHน ในเพจ “ลูกชHาง มช.” ของ Facebook เปSนระยะเวลา 4 เดือน (มกราคม-เมษายน 2564)
การกำหนดขนาดของกลุ N ม ตั ว อยN า งในการวิ จ ั ย ที ่ ใ ชH ก ารวิ เ คราะห5 ต ั ว แปรหลายตั ว สำหรั บ เทคนิ ค
การประมาณคNาเพื่อการวิเคราะห5สมการโครงสรHางเชิงเสHน ผูHวิจัยใชHเทคนิคการหาคNาประมาณความเปSนไปไดHสูงสุด
โดย Kline (2005) รายงานวNา สำหรับการศึกษาหลายตัวแปร จำนวนกลุNมตัวอยNางมากกวNา 200 ถือวNามาก
นอกจากนี้ นักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งไดHอธิบายวNาขนาดกลุNมตัวอยNาง 200 หนNวยถือวNาพอยอมรับไดH 300 หนNวย.
ถือวNาอยูNในระดับดี และ 500 หนNวยถือวNาอยูNในระดับดีมาก (Tabachnick & Fidell, 2007) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้
ผูHวิจัยทำการเก็บขHอมูลใหHมากกวNา 300 คนขึ้นไป ซึ่งถือวNา อยูNในระดับดี และเพื่อป©องกันอัตราการตอบกลับนHอย
กวNาที่คาดหวังไวH จึงทำการเก็บกลุNมตัวอยNาง 400 คน โดยหลังจากเก็บขHอมูลไดH 414 คน ไดHขHอมูลที่สมบูรณ5
จำนวน 345 คน คิดเปSนรHอยละ 83 ของขHอมูลทั้งหมด
ผลการวิเคราะห5เบื้องตHน พบวNา สNวนใหญNเปSนเพศหญิง จำนวน 231 คน เพศชาย จำนวน 95 คน และ
ไมNระบุ จำนวน 19 คน คิดเปSนรHอยละ 67.0, 27.5 และ 5.5 ตามลำดับ อายุโดยเฉลี่ยเทNากับ 20.05 ป… (S.D. =
1.580) โดยมีอายุมากที่สุด 25 ป… จำนวน 1 คน สNวนมากเปSนนักศึกษาชั้นป…ที่ 1 จำนวน 141 คน และไมNไดHอาศัย
อยูNกับครอบครัว จำนวน 122 คน
เครื่องมือการวิจัย
1) แบบสอบถามขHอมูลทั่วไป ประกอบดHวย เพศ อายุ ชั้นป… และอาศัยอยูNกับครอบครัวหรือไมN
2) แบบวัดทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม ซึ่งปรับปรุงจาก The Helping Attitude Scale ของ Nickell
(1998) มีขHอคำถามทั้งสิ้น 16 ขHอ และมีการใหHคะแนน เปSนแบบมาตรประเมินคNา 5 ระดับ คือ ไมNเห็นดHวยอยNางยิ่ง
ไมNเห็นดHวย ไมNแนNใจ เห็นดHวย และเห็นดHวยอยNางยิ่ง คิดเปSนคะแนน 1 2 3 4 และ 5 ตามลำดับ นักศึกษาที่มี
คะแนนมากแสดงวNามีทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมในทางบวกกวNานักศึกษาที่ไดHคะแนนนHอย พบวNา มีคNา
ความเชื่อมั่น โดยวิธีการหาคNาความสอดคลHองภายในดHวยคNาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทNากับ 0.911
3) แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว ที่ผูHวิจัยสรHางและพัฒนาขึ้น มีขHอคำถามทั้งหมด 17 ขHอ ใหHคะแนนแบบ
ประมาณคNา 5 ระดับ ตั้งแตN ไมNจริงที่สุด ถึง จริงที่สุด เปSนคะแนน 1 2 3 4 และ 5 ตามลำดับ นักศึกษาที่มีคะแนน
มาก แสดงวNามีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีกวNานักศึกษาที่ไดHคะแนนนHอย ทั้งนี้ ผูHวิจัยไดHปรับเปลี่ยนขHอคำถามหลัง
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นำแบบวัดไปทดลองใชHแลHว พบวNามีคNาความเชื่อมั่น โดยวิธีการหาคNาความสอดคลHองภายใน ดHวยคNาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค เทNากับ 0.927
4) แบบวัดการเขHาถึงใจ ซึ่งปรับปรุงจาก The Toronto Empathy Questionnaire ของ Spreng et al.
(2009) ประกอบไปดHวยขHอคำถาม 14 ขHอ โดยเปSนขHอคำถามทางบวกและทางลบอยNางละ 7 ขHอ การใหHคะแนนเปSน
แบบมาตรประเมินคNา 5 ระดับ คือ ไมNเคย นาน ๆ ครั้ง บางครั้ง บNอยครั้ง และสม่ำเสมอ คิดเปSนคะแนน 0 1 2 3
และ 4 ตามลำดับ (และกลับกันในขHอคำถามทางลบ) นักศึกษาที่มีคะแนนมากแสดงวNามีการเขHาถึงใจบุคคลอื่น
ดีกวNานักศึกษาที่ไดHคะแนนนHอย ทั้งนี้ ผูHวิจัยไดHปรับเปลี่ยนขHอคำถามหลังนำแบบวัดไปทดลองใชH พบวNา มีคNา
ความเชื่อมั่น โดยวิธีการหาคNาความสอดคลHองภายใน ดHวยคNาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทNากับ 0.907
5) แบบวัดพฤติกรรมเอื้อสังคม ปรับจากแบบวัดจิตอาสาของของ Wongpitak (2013) รNวมกับการพัฒนา
จากนิยามปฏิบัติการ คือ การกระทำอยNางสมัครใจของบุคคลเพื่อชNวยเหลือผูHอื่นหรือกลุNมคนอื่นโดยไมNตHองรอใหH
รHองขอความชNวยเหลือ โดยหมายรวมถึงการกระทำที่เกิดขึ้นแลHว หรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นอยNางแนNนอน หากมี
สถานการณ5ที่คลHายคลึงกันกับสิ่งที่เคยกระทำไปแลHว โดยไมNมีการหวังผลตอบแทน ทั้งนี้ผลของพฤติกรรมดังกลNาว
ตHองเปSนไปในทางบวกที่เอื้อประโยชน5ตNอบุคคลหรือสังคม เปSนแบบประเมินคNา 5 ระดับ ไดHแกN ไมNมีการปฏิบัติ
ถึงปฏิบัติทุกครั้ง คิดเปSนคะแนน 1 2 3 4 และ 5 ตามลำดับ นักศึกษาที่มีคะแนนมาก แสดงวNามีพฤติกรรม
เอื้อสังคมสูงกวNานักศึกษาที่ไดHคะแนนนHอย เดิมมีขHอคำถาม 15 ขHอ หลังจากนำไปทดลองใชH เหลือขHอคำถามที่
ผNานเกณฑ5 14 ขHอ มีคNาความเชื่อมั่นโดยวิธีการหาคNาความสอดคลHองภายใน ดHวยคNาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค เทNากับ 0.945
วิธีการเก็บขHอมูล
การเก็บรวบรวมขHอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูHวิจัยเก็บรวบรวมขHอมูลดHวยตนเองโดยการนำแบบวัดที่ผูHวิจัยไดH
ปรับปรุงและสรHางขึ้นเองไปดำเนินการเก็บรวบรวมขHอมูลกับกลุNมตัวอยNาง ผNานชNองทางออนไลน5 Google Form
ในเพจ “ลูกชHาง มช.” ของ Facebook ไดHขHอมูลที่สมบูรณ5 จำนวน 345 คน
การวิเคราะหAขHอมูล
1) การวิเคราะห5ขHอมูลพื้นฐาน โดยใชHสถิติเชิงบรรยาย ไดHแกN การหาความถี่ รHอยละ คNาเฉลี่ย และสNวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) การวิเคราะห5สมมติฐาน โดยการวิเคราะห5สมการโครงสรHางเชิงเสHน ในลักษณะของการวิเคราะห5เสHนทาง
(Path Analysis) ดHวยเทคนิคการหาคNาประมาณความเปSนไปไดHสูงสุด ในการประมาณคNาสัมประสิทธิ์เสHนทาง
เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอHอมของตัวแปรตNาง ๆ วNามากนHอยเพียงใด และเพื่อทดสอบกรอบแนวคิด
การวิจัยตามสมมติฐานหรือโมเดลตั้งตHนวNาสอดคลHองกับขHอมูลเชิงประจักษ5หรือไมN อยNางไร
การตรวจสอบความสอดคลHองของตัวแบบ
การตรวจสอบความสอดคลHองของตัวแบบ สามารถพิจารณาไดHจากคNาดัชนีทดสอบความเหมาะสมของ
โมเดล (Model Fit) โดยอาศัยเกณฑ5ความสอดคลHองของโมเดลตั้งตHนกับขHอมูลเชิงประจักษ5 ดังนี้ P>0.05,
χ2/df < 3, GFI > 0.90, RMSEA<0.07, CFI>0.95 และ NFI>0.95 (Kungwon, 2014; Hooper et al., 2008)
ทั ้ ง นี ้ ในกรณี ท ี ่ โ มเดลตั ้ ง ตH น ตามสมมติ ฐ านไมN ส อดคลH อ งกั บ ขH อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ5 ผู H ว ิ จ ั ย อาจพิ จ ารณา
ปรับโครงสรHางของโมเดลตั้งตHนการวิจัยเพื่อใหHคNาสถิติดีขึ้น โดยอาศัยคNาดัชนีการปรับแบบจำลอง (Modification
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Indices) จากโปรแกรม AMOS (Kungwon, 2014) แตNตHองเปSนไปตามความเหมาะสม หรือความเปSนเหตุเปSนผล
ในเชิงความสัมพันธ5ของตัวแปรที่ศึกษาดHวย
จริยธรรมในการวิจัย
ผูHวิจัยไดHดำเนินการวิจัยหลังผNานการอนุมัติการพิจารณาดHานจริยธรรมการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน คณะสังคมศาสตร5 มหาวิทยาลัยเชียงใหมN รหัสโครงการวิจัย CMUREC 63/129 เลขที่
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัย COE No. 040/63 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563
ผลการวิจัย
ความสัมพันธAเชิงโครงสรHางของตัวแปรที่ศึกษา
ในการวิเคราะห5ความสัมพันธ5เชิงโครงสรHางของสัมพันธภาพในครอบครัวและการเขHาถึงใจที่สNงผลตNอ
พฤติกรรมเอื้อสังคมโดยมีทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมเปSนตัวแปรคั่นกลางของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูHวิจัย
จะนำเสนอผลการวิเคราะห5ขHอมูล ดังนี้
รูปแบบของโมเดลตั้งตHนตามการทบทวนวรรณกรรมที่ใชHในการวิเคราะหA
ผูHวิจัยไดHกำหนดรูปแบบของโมเดลตั้งตHนที่ใชHในการวิเคราะห5 ดังภาพประกอบ 2 โดยมีการกำหนดชื่อ
ตNาง ๆ ที่ใชHในการวิเคราะห5 ดังนี้
fr_total หรือ Family Relationship หมายถึง
สัมพันธภาพในครอบครัว
et_total หรือ Empathy
หมายถึง
การเขHาถึงใจ
ha_total หรือ Helping Attitude
หมายถึง
ทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม
pb_total หรือ Prosocial Behavior
หมายถึง
พฤติกรรมเอื้อสังคม
e
หมายถึง
ความคลาดเคลื่อนในการวัด
ภาพประกอบ 2 รูปแบบโมเดลตั้งต:นที่ใช:ในการวิเคราะหBเส:นทาง (Path Analysis) ของตัวแปรที่ศึกษา
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ผลการคำนวณค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธAระหว(างตัวแปร โดยการหาค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธAแบบ
เพียรAสัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
การทดสอบวNาตัวแปรที่ศึกษาเปSนอิสระตNอกันหรือไมN ถือเปSนการทดสอบที่สำคัญเพื่อป©องกันไมNใหHผลการ
วิเคราะห5เนื่องจากตัวแปรมีการผันแปรรNวมกันเกินไป (Multicollinearity) ดังนั้น ผูHวิจัยจะพิจารณาคNาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ5แบบเพียร5สัน โดยกำหนดวNาคNาความสัมพันธ5ระหวNางตัวแปรตHองไมNเกิน 0.7 (Schroeder, 1990, as
cited in Kungwon, 2014) ซึ่งไดHแสดงผลการวิเคราะห5ไวHในตาราง 1
ตาราง 1 คSาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธBระหวSางตัวแปรที่ศึกษา
ทัศนคติตNอการ สัมพันธภาพใน
ตัวแปร
การเขHาถึงใจ
ชNวยเหลือสังคม
ครอบครัว
ทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม 1.000
สัมพันธภาพในครอบครัว
0.540**
1.000
การเขHาถึงใจ
0.644**
0.481**
1.000
พฤติกรรมเอื้อสังคม
0.429**
0.314**
0.200**

พฤติกรรมเอื้อสังคม

1.000

หมายเหตุ. ** หมายถึง P<0.01

เมื่อวิเคราะห5คNาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ5ระหวNางตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรแลHว พบวNา ไมNมีคูNความสัมพันธ5ระหวNาง
ตัวแปรคูNใดที่มีคNาเกิน 0.7 ดังนั้น แสดงวNาตัวแปรที่นำมาวิเคราะห5ไมNมีป{ญหาการมีการผันแปรรNวมกันเกินไป และ
นอกจากนี้ตัวแปรเชิงสาเหตุทุกตัวแปรมีความสัมพันธ5เชิงเสHนตรงกับตัวแปรเชิงผล ซึ่งเปSนไปตามขHอตกลงเบื้องตHน
เพื่อทำการวิเคราะห5รูปแบบป{จจัยเชิงสาเหตุตNอไป
ผลการประมาณค(าพารามิเตอรAของโมเดล (Parameter estimation of the model)
ผลการวิเคราะห5เสHนทางสมการเชิงโครงสรHางของตัวแบบที่ผูHวิจัยไดHสรHางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
ตNาง ๆ เปSนไปดังภาพประกอบ 3
ภาพประกอบ 3 ผลการประมาณคSาพารามิเตอรBของโมเดล
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จากภาพประกอบ 3 สามารถแสดงผลการประมาณคNาพารามิเตอร5ของโมเดล ในรูปของคNาสถิติที่แสดง
ความสั ม พั น ธ5 ร ะหวN า งตั ว แปร ดH ว ยคN า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ถ ดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Weights)
คNาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) คNา t-Value (Critical Ratio: C.R.) และคNา P-value ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการประมาณคSาพารามิเตอรBของโมเดล
Standard
คูNความสัมพันธ5
Regression Weights
(Estimate)
fr_total ---> ha_total
0.323
et_total --->ha_total
0.540
ha_total ---> pb_total
0.402

S.E.

C.R.
(t-Value)

p-value

0.034
0.039
0.073

7.713
12.890
8.143

***
***
***

หมายเหตุ. *** หมายถึง P<0.001

จากผลการวิ เ คราะห5 ต ามภาพประกอบ 3 และตาราง 2 พบวN า คู N ค วามสั ม พั น ธ5 ท ั ้ ง 3 คู N ไดH แ กN 1.
สัมพันธภาพในครอบครัวกับทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม (fr_total ---> ha_total) 2. การเขHาถึงใจกับทัศนคติ
ตNอการชNวยเหลือสังคม (et_total --- >ha_total) และ 3. ทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมกับพฤติกรรมเอื้อสังคม
(ha_total ---> pb_total) มีความสัมพันธ5ระหวNางกันอยNางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ผลการตรวจสอบความสอดคลHองของโมเดล (Measures of the model fit)
จากการตรวจสอบ พบวNา โมเดลตั้งตHนที่ไดHจากการทบทวนวรรณกรรมกับโมเดลตัวแบบเชิงประจักษ5 ยังไมNมี
ความสอดคลH อ งกั น โดยมี ค N า ความสอดคลH อ งของโมเดล ดั ง นี ้ P = 0.00 , χ2/df = 33.706, GFI = 0.890,
RMSEA = 0.308, CFI = 0.750 และ NFI > 0.746 ซึ ่ ง ไมN ผ N า นเกณฑ5 ท ั ้ ง หมด ดั ง นั ้ น ผู H ว ิ จ ั ย จึ ง พิ จ ารณาปรั บ
โครงสรHางของโมเดลตั้งตHน โดยอาศัยคNาดัชนีการปรับแบบจำลอง (Modification Indices) จากโปรแกรม AMOS
ทั้งนี้ จากคNาดัชนีการปรับแบบจำลอง ประกอบกับการพิจารณารNวมกับแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม
ผูHวิจัยปรับเปลี่ยนโมเดลตั้งตHน โดย 1. เพิ่มลูกศรหัวเดียวจาก fr_total ไปยัง et_total เนื่องจาก สัมพันธภาพใน
ครอบครัวเปSนสาเหตุที่กNอใหHบุคคลเกิดการเรียนรูHการเขHาถึงใจ เพราะพื้นฐานของพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นจาก
บรรยากาศและความสัมพันธ5ระหวNางกันของของสมาชิกในครอบครัวภายในบHาน (Kaewkaewpan, 2017) และ
2. เพิ่มลูกศรสองหัวระหวNาง e4 และ e2 ที่เปSนความคลาดเคลื่อนในการวัดพฤติกรรมเอื้อสังคมและการเขHาถึงใจ
เนื่องจากมีความสอดคลHองกันกับผลการทดลองของ Klimecki et al. (2016) ซึ่งพบวNา การเพิ่มระดับการเขHาถึงใจ
ที่สูงขึ้น กNอใหHเกิดพฤติกรรมเอื้อสังคมที่สูงขึ้น จนเกิดเปSนโมเดลความสัมพันธ5ที่มีความสอดคลHองของขHอมูล
เชิงประจักษ5 ตามภาพประกอบ 4
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ภาพประกอบ 4 โมเดลความสัมพันธBหลังการปรับโมเดล

ผลการคำนวณอิทธิพลทางตรง (Direct effect) อิทธิพลทางอHอม (Indirect effect) และผลรวม
อิทธิพล (Total effect)
จากโมเดลเสHนทางความสัมพันธ5ของตัวแปรที่ผNานการปรับเปลี่ยนแลHวตามภาพประกอบ 4 พบวNา
คูNความสัมพันธ5ระหวNางตัวแปรทั้ง 4 คูN มีความสัมพันธ5กันอยNางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.001 โดยหลังจากการหา
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอHอม และผลรวมอิทธิพล สามารถแสดงผลไดHดังตาราง 3 ดังนี้
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหBอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ:อม และผลรวมอิทธิพลระหวSางตัวแปร
ตัวแปรเชิงสาเหตุ
อิทธิพล
ตัวแปรเชิงผล
สัมพันธภาพใน
(Effects)
การเขHาถึงใจ ทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม
ครอบครัว
การเขHาถึงใจ
Direct effect
0.487
0.000
Indirect effect
0.000
0.000
Total effect
0.487
0.000
ทัศนคติตNอการ Direct effect
0.298
0.501
ชNวยเหลือสังคม Indirect effect
0.244
0.000
Total effect
0.542
0.501
พฤติกรรมเอื้อ Direct effect
0.000
0.000
0.500
สังคม
Indirect effect
0.271
0.250
0.000
Total effect
0.271
0.250
0.500
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จากตาราง 3 สะทHอนใหHเห็นวNา สัมพันธภาพในครอบครัว และการเขHาถึงใจตNางก็มีอิทธิพลทางอHอมตNอ
พฤติกรรมเอื้อสังคม โดยมีทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมเปSนตัวแปรคั่นกลางที่มีอิทธิพลตNอพฤติกรรมดังกลNาวมาก
ที่สุด
การทดสอบสมมติฐาน
จากสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวH เมื่อวิเคราะห5ดHวยขHอมูลทางสถิติแลHว พบวNา จากการประเมินความสอดคลHอง
ของโมเดล แบบจำลองความสัมพันธ5เชิงโครงสรHางของสัมพันธภาพในครอบครัวและการเขHาถึงใจที่สNงผลตNอ
พฤติกรรมเอื้อสังคมโดยมีทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมเปSนตัวแปรคั่นกลางที่สรHางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
ไมN ม ี ค วามกลมกลื น กั บ ขH อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ5 (ภาพประกอบ 3) ทั ้ ง นี ้ จากการปรั บ เปลี ่ ย นโมเดลตั ้ ง ตH น โดย
การพิจารณาตามดัชนีการปรับแบบจำลอง ควบคูNไปกับความเปSนไปไดHของแนวคิด พบวNา เพื่อใหHสอดคลHองกับ
ขHอมูลเชิงประจักษ5 โมเดลที่ดีจะตHองแสดงถึงอิทธิพลทางตรงที่สัมพันธภาพในครอบครัวมีตNอการเขHาถึงใจดHวย
(ภาพประกอบ 4)
อภิปรายผลการวิจัย
เมื่อพิจารณาจากสมมติฐาน คือ แบบจำลองความสัมพันธ5เชิงโครงสรHางของสัมพันธภาพในครอบครัวและ
การเขHาถึงใจที่สNงผลตNอพฤติกรรมเอื้อสังคมโดยมีทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมเปSนตัวแปรคั่นกลางมีความ
กลมกลืนกับขHอมูลเชิงประจักษ5 พบวNา หลังจากปรับแบบจำลองแลHว ขHอมูลมีความกลมกลืนกับขHอมูลเชิงประจักษ5
กลNาวคือ สัมพันธภาพในครอบครัวและการเขHาถึงใจมีอิทธิพลทางอHอมเชิงบวกตNอพฤติกรรมเอื้อสังคมผNานทัศนคติ
ตNอการชNวยเหลือสังคมในฐานะของตัวแปรคั่นกลาง
ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม พบวNา ทัศนคติเปSนหนึ่งในป{จจัย
สำคัญที่สNงผลตNอพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากทัศนคตินั้นชNวยปกป©องตัวตนและสื่อถึงความเปSนตนเองของเขา
ผนวกกับความที่มนุษย5นั้นมีเหตุผล บุคคลจึงมีความพยายามที่จะแสดงพฤติกรรมที่สมเหตุสมผลและสอดคลHองกับ
ทัศนคติของตนดHวย ทั้งเพื่อปกป©องความภาคภูมิใจของตนเองและเพื่อยืนยันในสิ่งที่ตนเชื่อและรูHสึก (Katz, 1960,
as cited in McLeod, 2018) โดยสิ่งที่เปSนตัวกำหนดวNาทัศนคตินั้น ๆ จะสNงผลตNอพฤติกรรมของบุคคลมาก
เพียงใด คือ ระดับความเขHมขHนของทัศนคติ นั่นหมายความวNา ยิ่งทัศนคติมีความเขHมขHนมากเทNาใด ทัศนคตินั้นยิ่งมี
อิทธิพลกับพฤติกรรมเทNานั้น ซึ่งทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมก็เปSนเชNนเดียวกัน ดังที่เห็นไดHจากผลการศึกษา
ของ Nickell (1998) คื อ ทั ศ นคติ ต N อ การชN ว ยเหลื อ สั ง คมมี ค วามสั ม พั น ธ5 ท างบวกในระดั บ ปานกลางกั บ
ความเอื้อเฟ–—อเผื่อแผN ซึ่งสอดคลHองกับผลการศึกษาของผูHวิจัย ที่พบวNาทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกตNอพฤติกรรมเอื้อสังคม ดังนั้นยิ่งบุคคลมีทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมที่ดีและเขHมขHนมากเทNาใด
บุคคลยิ่งมีแนวโนHมที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมเอื้อสังคมมากเทNานั้น
อนึ่ง ขณะที่ทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมมีอิทธิพลตNอพฤติกรรมเอื้อสังคม หนึ่งในป{จจัยที่มีอิทธิพลตNอ
ทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม คือ สัมพันธภาพในครอบครัว โดยพบวNา สัมพันธภาพในครอบครัว มีองค5ประกอบที่
สำคั ญ คื อ การแสดงความรั ก ของสมาชิ ก ในคอบครั ว หมายถึ ง การใหH ค วามรั ก การดู แ ลเอาใจใสN การใหH
ความเคารพ และการใหHกำลังใจซึ่งกันและกันระหวNางสมาชิกในครอบครัว และการปฏิบัติตามหนHาที่ของสมาชิกใน
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ครอบครัว หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวแตNละคนรNวมกันรับผิดชอบหนHาที่ทั้งของตนเองและของสNวนรวม
เพื่อแบNงเบากันและกัน รวมถึงการอบรมสั่งสอนสิ่งที่ดีงามใหHกัน เปSนแบบอยNางที่ดีตNอกัน และการกำหนดและ
ยอมรั บ กฎระเบี ย บรN ว มกั น (Wongjarean et al., 2014; Chompikul et al., 2009; Vuthisawat, 2009)
ซึ่งคลHายคลึงกับการเรียนรูHผNานการสังเกตตามทฤษฎีการเรียนรูHทางสังคมของ Bandura (1997, as cited in
McLeod, 2016)
การเรียนรูHผNานการสังเกตระบุวNา บุคคลจะสังเกตพฤติกรรมของผูHคนรอบตัว โดยบุคคลที่ถูกสังเกตหรือ
ตัวแบบ (Model) มักเปSนคนที่บุคคลมองวNาเปSนผูHที่มีความอบอุNน เปSนผูHที่มีอำนาจในชีวิตของตน หรือเปSนผูHที่ไดHรับ
รางวัลจากการกระพฤติกรรมของเขา (Cherry, 2021) โดย Malonda et al. (2019) พบวNา การเลี้ยงดูดHวย
ความรักและความอบอุNนของพNอแมN มีอิทธิพลตNอการแสดงพฤติกรรมเอื้อสังคมของลูก สูงกวNาอิทธิพลที่ไดHรับจาก
ความสัมพันธ5กับเพื่อน ดังนั้น อาจกลNาวไดHวNา วัยรุNนและเยาวชนจะยึดเอาพNอแมNเปSนตัวแบบ (Identification)
และเรียนรูHเอาความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมมาเปSนของตน (Bandura, 1997, as cited in
McLeod, 2016) ซึ่งอธิบายถึงผลการวิจัยที่วNาสัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับทัศนคติตNอ
การชNวยเหลือสังคม
นอกจากสัมพันธภาพในครอบครัวแลHว การวิจัยครั้งนี้ยังเสนอและพบวNา การเขHาถึงใจมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกกับทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมดHวยเชNนกัน โดย Goleman (1998, as cited in Thongkuat, 2012)
ระบุองค5ประกอบหนึ่งของการเขHาถึงใจ คือ การมีใจบริการชNวยเหลือ (Service Orientation) ซึ่งหมายถึง การรับรูH
หรือการคาดคะเนความตHองการของผูHอื่นไดHถูกตHอง รวมถึงการมีความตHองการตอบสนองความตHองการเหลNานั้น
ของเขา เพียงเพื่อใหHเขามีความสุขสมหวังโดยไมNหวังผลตอบแทนใด ๆ หรือก็คือ บุคคลที่มีระดับการเขHาถึงใจสูง
ยNอมมีความตHองการสูงในการชNวยเหลือผูHอื่นใหHมีความสุข นั่นคือ ยNอมมีทัศนคติที่ดีตNอการชNวยเหลือผูHอื่นดHวย
ซึ่งสอดคลHองกับผลการศึกษาของ Batson et al. (1981) ที่พบวNา การเขHาถึงใจเปSนป{จจัยหนึ่งที่กNอใหHเกิดทัศนคติ
หรือแรงจูงใจเอื้อสังคมอยNางแทHจริง กลNาวคือ เขHาใจถึงความเจ็บปวดของเขาและตHองการชNวยบรรเทาความรูHสึกนั้น
มิใชNการชNวยเหลือเพื่อความตHองการของตนเอง รวมถึงยังคลHายคลึงกับผลการศึกษาของ Nickell (1998) ที่พบวNา
ทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมมีความสัมพันธ5ทางบวกในระดับปานกลางกับการเขHาถึงใจดHวย
นอกจากนี้ จากการปรับโมเดลตั้งตHนโดยอาศัยดัชนีการปรับแบบจำลอง พบวNา สัมพันธภาพในครอบครัวนั้น
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตNอการเขHาถึงใจเชNนกัน ซึ่งสอดคลHองกับผลการวิจัยของ Boele et al. (2019) และ
Wagers and Kiel (2019) คื อ คุ ณ ภาพของสั ม พั น ธภาพระหวN า งพN อ แมN ก ั บ ลู ก มี ค วามสั ม พั น ธ5 เ ชิ ง บวกตN อ
การเขHาถึงใจ ดังนั้น เมื่อพิจารณาโมเดลในภาพรวมประกอบกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตNาง ๆ แลHว จะพบวNา
สัมพันธภาพในครอบครัวเปSนตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตNอตัวแปรอื่น ๆ ในโมเดลทุกตัวแปร กลNาวคือ มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกตNอทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม และการเขHาถึงใจ รวมถึงมีอิทธิพลทางอHอมเชิงบวกตNอทัศนคติ
ตNอการชNวยเหลือสังคมและพฤติกรรมเอื้อสังคม หรือกลNาวไดHวNา พื้นฐานของพฤติกรรมหรือทัศนคติของบุคคล
เกิดขึ้นจากสัมพันธภาพในครอบครัว (Kaewkaewpan, 2017)
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการวิจัยขHางตHนประกอบกับคNาผลรวมอิทธิพล (ตาราง 3) จะเห็นวNา ระดับผลรวม
อิทธิพลที่การเขHาถึงใจมีตNอทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมและพฤติกรรมเอื้อสังคมนั้น มีคNาใกลHเคียงกับระดับ
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ผลรวมอิ ท ธิ พ ลที ่ ส ั ม พั น ธภาพในครอบครั ว มี ต N อ ทั ศ นคติ ต N อ การชN ว ยเหลื อ สั ง คมและพฤติ ก รรมเอื ้ อ สั ง คม
ขณะเดียวกัน ผลการวิจัยในครั้งนี้ยังพบวNา เมื่อเปรียบเทียบกับสัมพันธภาพในครอบครัว และการเขHาถึงใจแลHว
ทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม มีคNาผลรวมอิทธิพลตNอพฤติกรรมเอื้อสังคมมากที่สุด นั่นคือ บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมเอื้อสังคมหรือไมN ขึ้นอยูNกับทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคมเปSนสำคัญ และบุคคลจะมีทัศนคติตNอ
การชNวยเหลือสังคมดีหรือไมNขึ้นอยูNกับสัมพันธภาพในครอบครัวและการเขHาถึงใจในระดับที่ใกลHเคียงกัน ดังนั้น จึงมี
ความเปSนไปไดHวNา แมHจะเติบโตมาในครอบครัวที่สัมพันธภาพไมNดี แตNหากบุคคลหนึ่ง ๆ ไดHรับการปลูกฝ{งและฝ¸กฝน
การเขHาถึงใจและมีระดับการเขHาถึงใจสูง บุคคลดังกลNาวอาจมีทัศนคติที่ดีตNอการชNวยเหลือสังคม และแสดง
พฤติกรรมเอือ้ สังคมไดH กลNาวคือ การสรHางเสริมการเขHาถึงใจ เพือ่ สรHางเสริมทัศนคติตอN การชNวยเหลือสังคม อาจเปSน
หนึ่งในแนวทางที่สำคัญในการแกHไขป{ญหาพฤติกรรมความรุนแรง อันเกิดจากการเติบโตมาในครอบครัวที่
สัมพันธภาพไมNดีไดH
ประโยชนAที่ไดHรับจากการวิจัย
การวิจัยนี้ ผูHวิจัยมุNงเนHนอธิบายป{จจัยที่มีอิทธิพลตNอพฤติกรรมเอื้อสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนั้น
จึงเปSนประโยชน5แกNสถาบันอุดมศึกษาในการสรHางหรือพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สNงเสริมการแสดงพฤติกรรม
เอื้อสังคมไดH ดังนี้
1) เพื่อสNงเสริมใหHผูHปกครองเล็งเห็นถึงอิทธิพลที่สัมพันธภาพในครอบครัวมีตNอการเขHาถึงใจทัศนคติตNอ
การชNวยเหลือสังคม และพฤติกรรมเอื้อสังคมของนักศึกษา ตามลำดับ
2) เพื่อทราบถึงสาเหตุที่มีสNวนเสริมสรHางใหHนักศึกษาแสดงพฤติกรรมเอื้อสังคม ซึ่งหากไดHรับการเผยแพรNตNอ
ฝœายที่สามารถนำผลการวิจัยไปใชHไดH เชNน ฝœายกิจการนักศึกษา เปSนตHน จะชNวยใหHเห็นแนวทางในการสรHางหรือ
พัฒนากิจกรรมที่สNงเสริมการแสดงพฤติกรรมเอื้อสังคมไดH
3) เพื่อเปSนแนวทางในการเสริมสรHางพฤติกรรมเอื้อสังคม แกNบุคลากรดHานจิตวิทยาการปรึกษาที่ทำงานกับ
นักศึกษา รวมถึงวัยรุNนและเยาวชนที่มีป{ญหาพฤติกรรม โดยอาจมุNงเนHนที่การเสริมสรHางการเขHาถึงใจไดH
ขHอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชH
1) ควรทำการศึกษาวิจัยองค5ประกอบรายดHานของสัมพันธภาพในครอบครัวในรายละเอียดวNา องค5ประกอบ
ดHานใดมีอิทธิพลตNอทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม และพฤติกรรมเอื้อสังคมมากที่สุด
2) ควรทำการศึกษาวิจัยองค5ประกอบรายดHานของการเขHาถึงใจในรายละเอียดวNาองค5ประกอบดHานใด
มีอิทธิพลตNอทัศนคติตNอการชNวยเหลือสังคม และพฤติกรรมเอื้อสังคมมากที่สุด
3) ควรทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคูNกับการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อยืนยันและเปรียบเทียบขHอมูลที่
คHนพบวNาเปSนจริงในรายละเอียดมากนHอยเพียงใด และอยNางไร
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