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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ ของความเอ้ืออาทรและความ
สมานฉันท์ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา วิธีการศึกษาใช้แนวคิดของทฤษฎีเชิงระบบ 
และแนว คิดปฏิสัมพันธ์นิยมร่วมกันวิเคราะห์เอกสารด้านทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ตัวแปรเชิงสาเหตุ
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลักษณะสถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มจิตลักษณะเดิมของบุคคล และกลุ่มจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมความเอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ ของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ให้
นิยามและอธิบายกลุ่มตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 3 กลุ่ม พร้อมทั้งได้เสนอรูปแบบแนวคิดการวิจัย ในการศึกษา
ความ สัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุและการพัฒนาพฤติกรรมความเอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ของนิสิต
นักศึกษาปริญญาตรี 

 
ค าส าคัญ: ความเอ้ืออาทร 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.  
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บทน า 
 การจะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้น
ต้องอาศัยการพัฒนาหลายปัจจัยร่วมกัน ซึ่งทรัพยากร
มนุษย์จัดว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและควรส่งเสริม
อย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 
(ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2561) ก็ให้ความส าคัญมากกับการ
พัฒนาคนโดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3 ซึ่ง
เป็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่งและ
เป็นคนดีมีศีลธรรม มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคมและผู้อ่ืนและที่ส าคัญคือ เป็นพลเมืองดี
ของประเทศ ซึ่งสอด คล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ที่เน้น
การสร้างคนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ในด้านวิชาการ 
รวมทั้งมีคุณ ธรรมและจริยธรรมจนส าเร็จในสิ่งที่
มุ่งหวังได้ 
 นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทส าคัญต่อประเทศชาติ อีกทั้ง
ยังเป็นมันสมองและก าลังส าคัญของชาติในอนาคต 
ซึ่ งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิ ต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ. 2560-2564) 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2561) 
ซึ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมนิสิตนักศึกษาให้บรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning) 
แบบองค์รวม ทั้ งทักษะด้านคนและสังคม (Soft 
Skills) กล่าวคือ การพัฒนาทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Hard 

Skills) เพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนา
บัณฑิตซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
จึงมุ่งวางรากฐานการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศเพ่ือให้ เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นคนที่
สมบูรณ์ท้ังเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 คุณลักษณะส าคัญของนิสิตนักศึกษาแท้จริง
แล้ วมี อยู่ หลายประการ คุณลักษณะส าคัญ 2 
ประการที่ควรพัฒนาให้กับนิสิตนักศึกษาในยุค
โลกาภิ วัฒน์นี้  คื อ ความเอ้ืออาทรและความ
สมานฉันท์ ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9 ในพิธี
ประดับยศนายต ารวจชั้นนายพล 15 มกราคม 2519 
“สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธี
ทาง เพ่ือที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็น
อกเห็นใจซึ่งกันและกัน ท างานด้วยความซื่ อสัตย์
สุจริตและตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้น
คือความมั่นคงของบ้านเมือง (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับ สุเมธ ตันติเวช
กุล (2549) ได้กล่าวถึงหลักธรรมประการหนึ่งใน
หนังสือ “หลักธรรม หลักท า ตามรอยพระยุคลบาท” 
คือ การเอ้ือเฟ้ือซึ่ งกันและกันกล่าวโดยสรุปว่า 
บ้านเมืองเราอยู่รอดมาได้ทุกวันนี้ เพราะคนไทยรัก
กัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ทุกคนยังรวมตัวช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันซึ่งยากจะหาได้ที่ ไหนในโลกนี้  ดังนั้น 
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ถึงแม้ว่าผู้คนในสังคมเรานั้นมีกลุ่มประชากรจ านวน
มากที่เก่งมีความสามารถแต่ไร้ซึ่งความสามัคคี ผู้คน
ในสังคมขัดแย้งแก่งแย่งชิงดี ไม่เอ้ืออาทรต่อกัน รบ
ราฆ่าฟันกันโดยใช้ก าลัง สังคมนั้นก็จะเป็นสังคม
พิการไม่สมบูรณ์ กล่าวได้ว่าความสมานฉันท์และ
ความเอ้ืออาทร (เอ้ือเฟ้ือ) เป็น 2 คุณลักษณะส าคัญ
และจ าเป็นส าหรับสังคมไทย ซึ่ งควรจะได้มีการ
พัฒนาตั้งแต่เป็นเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิต
นักศึกษา 
 บทความนี้ศึกษา ปัจจัยเชิงสาเหตุของความ
เอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร 
โดยเริ่มจากการประมวลเอกสารและนิยามของความ
เอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ จากนั้นก าหนดปัจจัย
เชิงสาเหตุแล้วจึงเชื่อมโยงเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการ
ศึกษาวิจัย หากได้มีการด าเนินการวิจัยจะท าให้ได้
รู ปแบบการพัฒนาความเอ้ืออาทรและความ
สมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษากรุงเทพมหานครต่อไป 
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของความเอ้ืออาทรและ
ความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  
  การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของความเอ้ือ
อาทรและความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เริ่มต้นด้วยการก าหนดแนวคิดทฤษฎี  และใช้เป็น
กรอบการวิจัย โดยอาจยึดแนวทฤษฎี พัฒนาการ
เหตุผลเชิงจริยธรรม ของ Piaget (1932) และ 
Kohlberg (1964) อ้างถึงใน โกศล มีคุณ (2560) 
และแนวคิ ดรู ปแบบทฤษฎี ปฏิ สั ม พั นธ์ นิ ยม 
(Magmusson & Endler, 1977 อ้างถึงใน ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, 2541)  โดยแนวทฤษฎีพัฒนาการ
เหตุผลเชิงจริยธรรม ของ Piaget (1932) และ 
Kohlberg (1964) มีงานวิจัยจ านวนมากทั้งในและ
ต่างประเทศพบว่าเหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรม และยั งพบอีกว่ า
พฤติกรรมจริธรรมเกิดจากการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ร่วมกับจิตลักษณะและ/หรือสถานการณ์ทางสังคม 

ในส่วนของแนวคิดรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม 
(ดวงเดื อน พันธุ มนาวิ น , 2541)  บอกสาเหตุ
พฤติกรรมของบุคคล 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลักษณะ
สถานการณ์ กลุ่มจิตลักษณะเดิม กลุ่มจิตร่วมกับ
สถานการณ์ (ปฏิสัมพันธ์แบบกลไก) และกลุ่มจิต
ลั กษณะตามสถานการณ์  ในการศึ กษาครั้ งนี้
ก าหนดให้ผลผลิต คือ ความเอ้ืออาทรและความ
สมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ
เอ้ืออาทรและสมานฉันท์  
    ทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานของความเป็นคนดี 
คือทฤษฎีที่ เกี่ ยวกับจริ ยธรรม ทฤษฎี อธิบาย
พัฒนาการจริยธรรม คือ กระบวนการที่อธิบายการ
พัฒนาทางจริยธรรมในบุคคล แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) กลุ่มทฤษฎีที่เน้นอิทธิพลของสังคม 2) กลุ่ม
ทฤษฎีที่เน้นการเรียนรู้ของบุคคล และ 3) กลุ่มทฤษฎี
ที่เน้นความส าคัญของลักษณะที่ส่งเสริมจริยธรรม 
(โกศล มีคุณ, 2558, น. 6-11) ซึ่งทฤษฎีกลุ่มที่ 3 นี้ 
กล่าวว่า จริยธรรมเกิดจากการตัดสินใจจากหลักการ
หรือเหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งทฤษฏีพัฒนาการเหตุผล
เชิงจริยธรรมของเพียเจต์ และโคลเบอร์ก (Piaget 
1932, Kohlberg 1964) เป็นทฤษฎีที่นักวิชาการให้
การยอมรับและมีการศึกษาวิจัยกันมากในปัจจุบัน 
ส่วนทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการไทยทฤษฎีหนึ่ง 
คือ ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของดวงเดือน พันธุม
นาวิน (2544) 
 การวิจัยนี้มีตัวแปรหลัก คือ ความเอ้ือ
อาทรและความสมานฉันท์ สามารถใช้ทฤษฎีทั้ง
สอง คือทฤษฎีพัฒนาการเหตุผลเชิงจริยธรรมและ
ทฤษฎีต้นไม้เป็นพ้ืนฐานได้ จึงได้กล่าวถึง 2 ทฤษฎี
ดังกล่าวพอสังเขป ดังนี้  
  Piaget (1932) และ Kohlberg (1964) เป็น
ผู้ริเริ่มทฤษฏีเหตุผลเชิงจริยธรรมโดยมีแนวความคิด
ว่าการท่ีจะพิจารณาว่าคนใดมีจริยธรรม สูงหรือต่ า
ต้องดูจากเหตุผลหรือเจตนาที่ใช้ในการตัดสินใจ
เมื่อเผชิญสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
หรือโทษต่อตนเองหรือต่อผู้อ่ืน ซึ่งสถานการณ์ที่
เผชิญนั้นต้องเป็นสถานการณ์ที่ขัดแย้งต่อจริยธรรม  
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(Piaget, 1932; Kohlberg, 1964; Rest, 1986; 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2540 อ้างถึงในโกศล มีคุณ
, 2560)  มีงานวิจัยจ านวนมากทั้งในประเทศและ
ต่ า งป ร ะ เทศพบว่ า เ หตุ ผ ล เชิ ง จ ริ ย ธ ร รมมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม อีกทั้ง
พฤติกรรมจริยธรรมนั้นเกิดจากการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมร่วมกับจิตลักษณะและ/หรือสถาน การณ์
ทางสังคม 
 รีเบอร์ท พัวลอส และสเตราส์ (Liebert, 
Poulos & Strauss, 1973 อ้างถึงในโกศล มีคุณ, 
2560, น. 6-13 ถึง 6-15) ได้ให้ค าอธิบายระดับและ
ขั้นของพัฒนาการทางจริยธรรม ได้แก่ 1) ระดับก่อน
กฎเกณฑ์ (Preconventional Level) เป็นระดับที่
บุคคลนึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 ขั้น  ขั้นที่ 1 หลักการท าตามค าสั่ง ขั้นที่ 2 
หลักการแสวงหารางวัล 2) ระดับตามกฎเกณฑ์ 
(Conventional Level) เป็นระดับที่บุคคลท าตาม
กฎเกณฑ์ในกลุ่มของตน คิดถึงผู้อ่ืน เอาใจเขามาใส่ใจ
เรา ท าตามกฎที่สังคมก าหนด ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้น คือ 
ขั้นที่ 3 หลักการท าตามผู้อ่ืนเห็นชอบ และชั้นที่ 4 
หลักการท าตามหน้าที่ทางสังคม3) ระดับเหนือ
กฎเกณฑ์ (Postconventional Level) เป็นระดับที่
บุคคลตัดสินใจตามเหตุผลที่ตนเองคิดว่าเหมาะสม ซึ่ง
แบ่งได้ 2 ขั้น คือขั้น 5 หลักการท าตามค ามั่นสัญญา 
และ ขั้น 6 หลักการยึดอุดมคติสากล ในการวิจัยนี้
สนใจศึกษาจริยธรรมที่เป็นความเอ้ืออาทร (Care) ซึ่ง
ตรงกับ Ethics of care ของ Gilligan (1982) และ
ศึกษาความสมานฉันท์ (Reconciliation) ซึ่งจะใช้
หลักเทียบเคียงกับพัฒนาการ Moral reasoning 
ของ Kohlberg (1964)  
 ในส่วนของทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม เป็น
ทฤษฎีที่ พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน ซึ่งทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม เปรียบ
พฤติกรรมของคนเหมือนผลไม้บนต้น ซึ่งผลไม้ที่ดี
ต้องมาจากล าต้นและรากที่ดี  เปรียบล าต้นกับ
ลักษณะจิตใจ 5 ประการซึ่ ง เป็นสาเหตุของ
พฤติกรรม ถ้าบุคคลมีลักษณะจิตทั้ง 5 ประการนี้
มากจะมีพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง ลักษณะ

ทางจิต 5 ประการ ได้แก่ 1) ทัศนคติ คุณธรรม 
ค่านิยม 2) เหตุผลเชิงจริยธรรม 3) ลักษณะมุ่ง
อนาคต 4) ความเชื่ออ านาจในตน และ 5) 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หรือความมุมานะฝ่าฟันจน
บรรลุเป้าหมายตามที่ตนเองได้ตั้งใจไว้ ต้นไม้
จริยธรรมยังมีส่วนรากซึ่งเปรียบกับลักษณะพ้ืนฐาน
ทางจิตใจ 3 ประการ คือ 1) สติปัญญาหรือความ
เฉลียวฉลาด 2) สุขภาพจิต และ3) ประสบการณ์
ทางสังคม ถ้าต้นไม้มีรากทั้ง 3 ที่แข็งแรงก็จะท าให้
ล าต้นแข็งแรง และส่งผลให้ออกดอกออกผลดี ถ้า
เปรียบกับคนก็จะเป็นคนดีที่ เก่งและมีความสุข 
ดังนั้นการจะสนับสนุนส่งเสริมให้คนมีจริยธรรมสูง
จึงต้องบ ารุงตั้งแต่ส่วนราก (ลักษณะพ้ืนฐานทาง
จิตใจ 3 ประการ) และล าต้น (ลักษณะทางจิต 5 
ประการ) (สรุปจาก ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2544) 
 จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความ
เอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ อาจจ าแนกความเอ้ือ
อาทรและความสมานฉันท์เป็น 2 ด้านส าคัญคือ ด้าน
จิตลักษณะและพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ 
 1.1 จิ ต ลั กษณะ เ อ้ื ออาทร  และจิ ต
ลักษณะสมานฉันท์ 
 1) จิตลักษณะเอื้ออาทร หมายถึง 
ลักษณะทางจิตใจของนิสิตนักศึกษาที่คิดจะไม่ละเมิด 
ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน คิดเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน ปรารถนาดี 
เอาใจใส่ ห่วงใย รักและตระหนักในคุณค่า รวมทั้ง
เห็นอกเห็นใจ และมุ่งประโยชน์สุขต่อผู้ อ่ืน สังคม 
และเพ่ือนมนุษย์ โดยความเอ้ืออาทรสามารถแบ่งได้ 
3 ระดับ คือ 1) ความเอ้ืออาทรในระดับต้นที่
แสดงออกถึงความห่วงใยอาทรต่อตนเองและบุคคล
ใกล้ชิด 2) ความเอ้ืออาทรในระดับกลางที่แสดงออก
ถึงความห่วงใยต่อชุมชนและสังคม 3) ความเอ้ืออาทร
ในระดับสูงที่แสดงออกถึงความห่วงใยเอ้ือเฟ้ือต่อ
มนุษยชาติ 
  2) จิตลักษณะสมานฉันท์ หมายถึง 
เป็นลักษณะทางจิตใจของนิสิตนักศึกษาที่มุ่งเน้น
ความยุติธรรม นิติธรรม ซื่อสัตย์/โปร่งใส เมตตา และ
เสียสละ โดยมีหลักการปฏิบัติของผู้ที่อยู่ร่วมกัน 5 
ประการ ได้แก่1) การรวมตัวของผู้มีเป้าหมาย
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เดียวกัน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 2) มีความ
เ ข้ า ใ จ  เ ชื่ อ ใ จ  รั ก  เ ม ตต า  ส า มั ค คี กั น  3) 
มีการรวมก าลั งกาย ก าลั งทรัพย์  และความรู้
ความสามารถ 4) ปฏิบัติงาน/ภารกิจ ของกลุ่มให้
ลุล่วง 5) ประนีประนอม หลีกเลี่ยงความรุนแรงหรือ
ความขัดแย้งเพ่ือยุติปัญหา 
 1.2 พฤติกรรมเอ้ืออาทร และพฤติกรรม
สมานฉันท ์
      1) พฤติกรรมเอ้ืออาทร หมายถึง การ
แสดงออกถึงการที่จะไม่ละเมิด ไม่เอาเปรียบผู้ อ่ืน 
เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน ปรารถนาดี เอาใจใส่ ห่วงใย รักและ
ตระหนักในคุณค่า รวมทั้งแสดงความเห็นอกเห็นใจ 
และมุ่งประโยชน์สุขต่อผู้อ่ืน สังคม และเพ่ือนมนุษย์ 
โดยพฤติกรรมเอ้ืออาทรสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ 
1) พฤติกรรมเอ้ืออาทรในระดับต้นที่แสดงออกถึง
ความห่วงใยอาทรต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิด  
2) พฤติกรรมเอ้ืออาทรในระดับกลางที่แสดงออกถึง
ความห่วงใยต่อชุมชนและสังคม 3) พฤติกรรมเอ้ือ
อาทรในระดับสูงที่แสดงออกถึงความห่วงใยเอ้ือเฟ้ือ
ต่อมนุษยชาต ิ
 2) พฤติกรรมสมานฉันท์ หมายถึง การ
แสดงออกที่มุ่งเน้นความยุติธรรม นิติธรรม ซื่อสัตย์/
โปร่งใส เมตตา และเสียสละ โดยมีหลักการปฏิบัติ
ของผู้ที่อยู่ร่วมกัน 5 ประการ ได้แก่1) การรวมตัว
ของผู้มีเป้าหมายเดียวกัน มีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 2) มีความเข้าใจ เชื่อใจ รัก เมตตา สามัคคี
กัน 3) การรวมก าลังกาย ก าลังทรัพย์ และความรู้
ความสามารถ 4) การปฏิบัติงาน / ภารกิจ ของกลุ่ม
ให้ลุล่วง 5) การประนีประนอม หลีกเลี่ยงความ
รุนแรงหรือความขัดแย้งเพ่ือยุติปัญหารวมถึงเมื่อเกิด
ความขัดแย้งขึ้น ก็มีวิธีสร้างความสมานฉันท์ โดยเน้น
การใช้สันติวิธี 
 จากที่น าเสนอมา สามารถก าหนดตัวแปร
ตามของการศึกษาได้เป็น จิตลักษณะเอ้ืออาทร 
และสมานฉันท์ กับพฤติกรรมเอ้ืออาทร และ
สมานฉันท์ 

 2. ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเอื้ออาทร
และความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
    ปัจจัยเชิงสาเหตุของจิตลักษณะ หรือ
พฤติกรรมส าคัญตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ 
(Interactionism model) สามารถระบุเป็น
รูปธรรม 3 กลุ่ม ได้แก่  
     2.1 กลุ่มปัจจัยด้านสถานการณ์ จาก
การประมวลเอกสารพบตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุด้าน
สถานการณ์ที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความเอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ ของนิสิ ต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา 
กรุ งเทพมหานคร 4 ประการ คือ บรรยากาศ 
สถานศึกษา ตัวแบบของอาจารย์ การสนับสนุน
ทางสังคม และ อิทธิพลจากสื่อเทคโนโลยีหรือสื่อ
ออนไลน์สังคม แต่ละตัวแปรมีสาระส าคัญดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
       1) บรรยากาศมหาวิทยาลัยกับ
ความเอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ หมายถึง 
บรรยากาศหรือคุณลักษณะภายในมหาวิทยาลัยซึ่ง
แต่ละที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน และเกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ท าให้เสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ในทางตรงและ
ทางอ้อม เกิดความเป็นมิตร และท างานไปด้วยกัน
ได้ด้วยดี ท าให้มีความร่วมมือกันระหว่างนิสิต
นักศึ กษาและบุคลากรในการท ากิ จกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความเอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ 
บรรยากาศมหาวิทยาลัยเป็นไปตามค าอธิบายของ
นักวิชาการ เช่น ธเนศ ข าเกิด (2533), สุชาดา 
วาระดี (2551) และมัญชลี เปี่ยมดี (2558) มี
ผลการวิจัยพบว่าบรรยากาศมหาวิทยาลัยมี
ความสัมพันธ์กับลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรม
ด้านดีของบุคคล เช่น พบว่า ลักษณะทางกายภาพ
ของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
นักเรียนที่มีลักษณะทางกายภาพการเรียนที่ดีมี
แนวโน้มจะมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมด้วย 
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(ภัทรสิริณ์ เสวตไอยาราม, 2549) นอกจากนี้ยังมี
ง านวิ จั ยที่ พบ ว่ า  ปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคลร่ ว มกั บ
บรรยากาศโรงเรียนทีดีส่ งผลต่อคุณภาพการ
บริหารงานวิชาการ (สุชาดา วาระดี, 2551) และ 
บรรยากาศในการเรียนส่งผลโดยตรงกับพฤติกรรม
การเรียน และส่ งผลทางอ้อมผ่านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ และลักษณะมุ่งอนาคตอย่างมีนัยส าคัญ 
(ณัฐพล แย้มสะอาด, 2551) จากผลวิจัยดังกล่าว
ท า ให้ คาด ได้ ว่ า  บรรยากาศมหาวิทยาลั ยมี
ความสัม พันธ์ กับความเ อ้ืออาทรและความ
สมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษา 
 2) ตัวแบบอาจารย์กับความเอ้ืออาทร
และความสมานฉันท์  หมายถึ ง  การที่ นิ สิ ต
นักศึกษาสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของครู
อาจารย์แล้วต่อมาได้กระท าเลียนแบบพฤติกรรม
ตามอย่าง ซึ่งในงานวิจัยนี้อาจให้ความหมายตัว
แบบอาจารย์ในความเอ้ืออาทร และสมานฉันท์ได้
ว่า การที่นิสิตนักศึกษาสังเกตพฤติกรรมความเอ้ือ
อาทร และความสมานฉันท์ของครูอาจารย์ แล้ว
เลียนแบบพฤติกรรมที่ดี เหล่ านี้ตามอย่างครู
อาจารย์ ซึ่งเป็นไปตามค าอธิบายของนักวิชาการ 
เช่น ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจน
ปัจนึก (2520) และดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) 
มีผลการวิจัยพบว่าตัวแบบอาจารย์มีความสัมพันธ์
กับลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมด้านดีของ
บุคคล เช่น พบว่า  ข้ าราชการต ารวจที่ เห็น
แบบอย่างที่ดีจากหัวหน้าในการท างานมากมี
พฤติกรรมการท างานมาก (นีออน พิณประดิษฐ์ 
และคณะ, 2546)  อีกทั้งมัคคุเทศก์ที่มีแบบอย่างที่
ดีมาก มีพฤติกรรมในการดูแลสุขอนามัยของ
นักท่องเที่ยวมากกว่ามัคคุเทศก์ที่มีแบบอย่างที่ดี
น้อย (ชัยยุทธ กุลตั้ งวัฒนา และคณะ , 2552) 
นอกจากนี้ นิสิตนักศึกษาชายที่เห็นแบบอย่างที่ดี
จากบิดาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อครอบครัวมัก
เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบครอบครัวใน
อนาคตมากกว่านิสิตนักศึกษาชายประเภทตรงข้าม 
(สุภะรัฐ ยอดระบ า, 2548) ซึ่งท าให้คาดได้ว่า ตัว

แบบอาจารย์มีความสัมพันธ์กับความเอ้ืออาทรและ
ความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษา 
 3) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมกับ
ความเอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ คือ การรับรู้ถึง
การได้รับความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนในสังคมในด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจ ข้อมูลข่าวสาร หรือ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในงานวิจัยนี้ การสนับสนุนทาง
สังคม หมายถึง การรับรู้ของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับ
การสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว ครูอาจารย์
และเพ่ือน ในกิจการต่างๆ 3 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ 
ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเป็นไป
ตามค าอธิบายของนักวิชาการ เช่น งามตา วนินทา
นนท์ และอุษา ศรีจินดา (2551) และไพศาล แย้ม
วงศ์ (2555) มีผลการศึกษาวิจัยพบว่า การได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับลักษณะทาง
จิตใจและพฤติกรรมด้านดีของบุคคล  เช่น พบว่า 
การสนับสนุนทางสังคมจากครูผู้สอน ร่วมกับตัว
ท านายชุดลักษณะสถานการณ์อีก 3 ตัวแปร รวม
ทั้งสิ้น 4 ตัวแปร สามารถท านายพฤติกรรมการ
ปฏิเสธอิทธิพลด้านที่ไม่ดีของเพ่ือนได้เป็นล าดับที่ 2 
จาก 7 ล าดับ ในการวิเคราะห์ 26 กลุ่มย่อย โดยมี
ปริมาณการร่วมท านายอยู่ระหว่างร้อยละ 28.2-39.9 
(นิศากร สนามเขต, 2550) นอกจากนี้การได้รับการ
สนับสนุนด้านการเรียนรู้ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์จากบิดามารดา ด้านรวม เป็นตัวท านาย
ส าคัญของพฤติ กรรมการเรี ยนรู้ เนื้ อหาทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถท านายในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 
22.2 ส่วนในกลุ่มย่อยท านายได้สูงสุดร้อยละ 72.0 
(กิตติรัตน์ ชัยรัตน์, 2547) ซึ่งท าให้คาดได้ว่า การ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความ
เอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษา 
 4) อิทธิพลจากสื่อเทคโนโลยีหรือสื่อสังคม
ออนไลน์กับความเอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ 
หมายถึง ช่องทางการน าเสนอข่าวสารหลายรูปแบบ
ซึ่งช่วยท าให้การสื่อสารเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ส่งผลให้การ
สื่อสารมีพลังและมีอิทธิพล โดยเฉพาะการสื่อสารใน
โลกอินเตอร์เน็ตที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงโลก
เข้าไว้ด้วยกัน เป็นไปตามค าอธิบายของนักวิชาการ 
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เช่น Millison, 2002 อ้างถึงใน สิริชัย วงษ์สาธิต
ศาสตร์ (2549), สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์ (2549) และ 
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (2553) มีผลการศึกษาวิจัย 
พบว่านิสิตนักศึกษามีวัตถุประสงค์ของการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือการติดต่อสื่อสารและ
ท างานโดยศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย
ตนเอง มีพฤติกรรมการใช้ประโยชน์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อยู่ในระดับมาก (เพ็ญพนอ พ่วงแพ, 2559) 
นอกจากนี้การคาดหวังต่อการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ การรับรู้ การเรียนรู้ และการยอมรับต่อการ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงทัศนคติต่อการ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-x ใน
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก และมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (กายกาญจน์ เสนแก้ว, 2560) ซึ่งท าให้คาดว่า
อิทธิพลจากสื่อเทคโนโลยีหรือสื่อสังคมออนไลน์มี
ความสัมพันธ์กับความเอ้ืออาทรและความสมานฉันท์
ของนิสิตนักศึกษา 
 จากที่น าเสนอมา พบว่า ปัจจัยกลุ่มสถาน 
การณ์มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมต่างๆ
ด้านดีของบุคคล ท าให้คาดได้ว่า กลุ่มปัจจัยด้าน
สถานการณ์ ซึ่งได้แก่ บรรยากาศมหาวิทยาลัย ตัว
แบบอาจารย์ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม และ 
อิทธิพลจากสื่อเทคโนโลยีหรือสื่อสังคมออนไลน์ จะ
ร่วมกันอธิบายจิตลักษณะและพฤติกรรมเอ้ืออาทร
และสมานฉันท์ได้อย่างชัดเจน 
 2.2 กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม จาก
การประมวลเอกสารพบตัวแปรปัจจัยด้านจิตลักษณะ
ที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเอ้ืออาทร
และความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร คือ การ
เชื่ออ านาจในตน การมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผล
เชิงจริยธรรม และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
    1) ความเชื่ออ านาจในตนกับความเอ้ือ
อาทรและความสมานฉันท์ ความเชื่ออ านาจในตน 
หมายถึง ความเชื่อของบุคคลว่าผลของการกระท า
บางสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับการกระท าของ
ตนเองเป็นหลัก มากกว่าโชคชะตา หรือสิ่งอ่ืนๆ

รอบตั วภายนอกความเชื่ ออ านาจในตนมี  4 
องค์ประกอบ คือ 1) ความเชื่อว่าตนท าได้ 2) ความ
เชื่อในความพยายามของตนเองว่าส าคัญต่อผลใน
ภายหลัง 3) ความเชื่อว่าตนสามารถท านายผลได้
แม่นย า และ 4) ความเชื่อว่าตนเองสามารถควบคุม
ผลที่จะเกิดกับตนได้ (Rotter, 1996, 1975 อ้างอิงใน 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2557) และดวงเดือน พันธุม
นาวิน (2557) มีผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีความเชื่อ
อ านาจในตนมากมักจะเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จ
ทางด้านต่างๆมาก และมักเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่ดีงาม
ด้วย (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2551) ขณะที่ ผู้ที่มี
ความเชื่ออ านาจในตนมากในกลุ่มเยาวชนผู้กระท าผิด
ที่พร้อมจะปรับตัวเป็นคนดี เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะ
ปรับตัวเป็นคนดีมาก ทั้งในเชิงความพร้อมที่จะไม่
เบียดเบียนตนเอง และความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียน
ผู้ อ่ืน (ทองพูล บัวศรี, 2550) นอกจากนี้ นิสิต
นักศึกษาปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มี
ความเชื่ออ านาจในตนมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
บริโภคอาหารอย่างปลอดภัยมากกว่านิสิตนักศึกษาที่
มีความเชื่ออ านาจในตนน้อย (Byrd- Bredbebber 
et al., 2007) ท าให้คาดได้ว่า ความเชื่ออ านาจในตน
จะสัมพันธ์กับความเอ้ืออาทรและความสมานฉันท์
ของนิสิตนักศึกษา 
 2) การมุ่งอนาคตควบคุมตนกับความเอ้ือ
อาทรและความสมานฉันท์ หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการมองการณ์ไกลและจัดระเบียบ
วางแผนการกระท าของตนอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
มุ่งหวังถึงสิ่งดีที่จะเกิดและได้รับในอนาคต หรือ
ป้องกันผลเสียไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งสามารถ
อดทนรอคอยได้โดยไม่ต้องได้รับการควบคุมจากผู้อ่ืน 
โดยเริ่มจากการก าหนดเป้าหมาย จากนั้นแบ่ง
เป้ าหมายใหญ่ เป็นเป้ าหมายย่อย เมื่ อกระท า
เป้าหมายย่อยส าเร็จก็ให้รางวัลตนเองเพ่ือจะได้มี
ก าลังใจที่จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป และกระท า
ต่อไปเรื่อยๆจนบรรลุเป้าหมายในที่สุด [สาระส าคัญ
จาก Locke and Latham, 1990 ; ดวงเดือน  พันธุม
นาวิน, 2549 (อ้างในอุบล เลี้ยววาริน, 2553),     
นงนภัสพันธ์ พลกฤต และฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์, 2559, 
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มีผลการวิจัย พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียน
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนของพระนิสิต อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระนิสิตที่มี
ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียนมาก มีพฤติกรรมการ
เรียนเหมาะสม (พระมหาสุชาติ  ใหมอ่อน, 2550) 
และดุจเดือน พันธุมนาวิน (2557) พบว่า ลักษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตนสามารถท านายพฤติกรรม
เคารพกฎระเบียบของนิสิตนักศึกษา ได้มากกว่า
พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือเพ่ือน และพฤติกรรมรักษาความ
สะอาด สิ่งแวดล้อม จึงท าให้คาดได้ว่า ลักษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์กับความเอ้ือ
อาทร และสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษา 
 3) เหตุผลเชิงจริยธรรมกับความเอ้ืออาทร 
และความสมานฉันท์ เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง 
หลักการ ความคิด หรือเจตนาที่บุคคลตกลงใจว่าจะ
กระท าหรือไม่กระท า เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่
ขัดแย้ งต่อจริยธรรมอันดี  และสถานการณ์นั้ น
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือโทษของตนเองหรือของ
ผู้อ่ืน (Piaget,1932; Kohlberg, 1964; Rest, 1986; 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2540) มีผลการวิจัยพบว่า 
นิสิตนักศึกษาที่ มี เหตุผลเชิ งจริยธรรมสู งจะมี
พฤติกรรมตามกฎหมายและข้อบั งคับ รวมถึ ง
พฤติกรรมตามสิทธิและหน้าที่สูงกว่านิสิตนักศึกษาที่
มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ ากว่า (ฤกษ์ชัย คุณูปการ, 
2547) นอกจากนี้ เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็น 1 ใน 5 
ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมของครูอาจารย์ใน
การปลูกฝังระเบียบวินัยแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา 
โดยท านายได้ร้อยละ 23.7 ถึง 34.7 (แสวง ทวีคูณ, 
นิภาพร โชติสุดเสน่ห์, และ ณรงศักดิ์ บุณยมาริก, 
2546) จึงคาดได้ว่า เหตผุลเชิงจริยธรรมมี
ความสั มพันธ์ กั บความเ อ้ื ออาทร และความ
สมานฉันท์ของนักศึกษา 
 4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับความเอ้ืออาทร
และความสมานฉันท์ หมายถึง ความพยายามท าสิ่ง
ต่างๆอย่างไม่ย่อท้อ จนได้ผลดีตามที่หวังไว้ผู้ที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีลักษณะดังนี้ 1) เป็นผู้ที่
รับรู้และด าเนินการเรื่องต่างๆ ด้วยตนเองเป็นหลัก2) 
ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น 3) แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่คิด

เอง ไม่เลียนแบบผู้อ่ืน 4) ตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของตน 5) ท างานอย่างมีระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 6) เมื่อคิดว่างานจะส าเร็จ ก็มีก าลังใจ
ที่จะท างานให้ส าเร็จ แต่ เมื่อคิดว่างานมีโอกาส
ล้มเหลว ก็ท าการทบทวน หาข้อดีข้อเสีย เพ่ือ
ปรับปรุ งให้ดีขึ้น ซึ่ งเป็นไปตามค าอธิบายของ 
McClelland & Winter (1971); ดวงเดือน พันธุม
นาวิน (2547) และ งามตา วนินทานนท์ (2557) มี
ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทั่วไปของ
นักเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมรักการอ่าน (ศุภรางค์ อินทุณห์, 2552) อีก
ทั้งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทั่วไป เมื่อเข้าร่วมกับตัวแปร
กลุ่มจิตลักษณะเดิมอีก 3 ตัวแปร รวมเป็น 4 ตัว
ท านาย สามารถท านายทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมรัก
นวลสงวนตัวของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงได้ร้อยละ 
46.8 ในกลุ่มรวม และท านายได้ร้อยละ 65.8 ในกลุ่ม
นักเรียนอาชีวศึกษาหญิงที่ท างานพิเศษ (สิริมล ธีระ
ประทีป, 2549) ท าให้คาดได้ว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะ
มีความสัมพันธ์กับความเอ้ืออาทร และความ
สมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษา จากที่น าเสนอมา 
พบว่า กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิมมีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับพฤติกรรมต่าง ๆ ด้านดีของบุคคล ท า
ให้คาดได้ว่า กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิมซึ่งได้แก่ 
การเชื่ออ านาจในตน การมุ่งอนาคตควบคุมตน 
เหตุผลเชิงจริยธรรม และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จะ
ร่วมกันอธิบาย จิตลักษณะและพฤติกรรมเอ้ืออาทร
และสมานฉันท์ได้อย่างชัดเจน 
 2.3 กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์กับ
ความเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
     จากการประมวลเอกสารพบตัวแปร
ปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่น่าจะมีความ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเอ้ืออาทรและความ
สมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร คือ ทัศนคติต่อ
พฤติกรรมความเอ้ืออาทร และความสมานฉันท์ และ 
ความเชื่ออ านาจในตนในความเอ้ืออาทร และความ
สมานฉันท์ 
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     1) ทัศนคติต่อพฤติกรรมความเอ้ือ
อาทรและความสมานฉันท์ ความรู้สึกในใจต่อความ
เอ้ืออาทร และความสมานฉันท์ ซึ่งเกิดจากการรู้เชิง
ประเมินว่าสิ่งดังกล่าวมีประโยชน์หรือมีโทษมากน้อย
เพียงใดส่งผลให้บุคคลเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ 
และพร้อมที่จะกระท าหรือไม่กระท าต่อไป ซึ่งนิยาม
ดังกล่าวสอดคล้องกับค าอธิบายของนักวิชาการ เช่น 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2531) และ งามตา 
วนินทานนท์ (2534) มีผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อ
พฤติกรรมความเอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรม
ด้านดีของบุคคล กล่าวคือ พบว่า ทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีอิทธิพลต่อความพร้อมที่จะดูแลญาติผู้ใหญ่
ที่สูงอายุ (สุทธิดา ทองศฤงคลี, 2548) นอกจากนี้ ตัว
ท านายส าคัญของพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น คือทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม (วันวิสา สรีระ
ศาสตร์, 2554) ซึ่งท าให้คาดได้ว่า ทัศนคติต่อความ
เอ้ืออาทรและความสมานฉันท์มีความสัมพันธ์กับ
ความเอ้ืออาทร และความสมานฉันท์ของนิสิต
นักศึกษา 
 2) การเชื่ออ านาจในตนด้านความเอื้อ
อาทรและความสมานฉันท์ หมายถึง การที่บุคคลมี
ความเชื่อว่าการที่ตนจะเป็นผู้มีความเอ้ืออาทร และ
ความสมานฉันท์ได้นั้นเป็นผลมาจากการกระท าของ
ตนเองในเรื่องดังกล่าว ซึ่งตนเองนั้นสามารถควบคุม
ผล และคาดการณ์ผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับค าอธิบายของนักวิชาการ เช่น 
ดวงเดือน พันธุมาวิน (2539), ดุจเดือน พันธุมนาวิน 
(2552) และ Rotter (1982) มีผลการวิจัย พบว่า การ
เชื่ออ านาจในตนด้านความเอ้ืออาทรและความ
สมานฉันท์ มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางจิตใจและ
พฤติกรรมด้านดีของบุคคล โดยพบว่า พยาบาลที่มี
ความเชื่ออ านาจภายในตนสูงจะมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานในระดับที่สูงกว่าพยาบาลที่มีความเชื่อ
อ านาจภายนอกตน (เอมอร งามธรรมนิตย์ , 2546) 
และความเชื่ออ านาจในตน มีความสัมพันธ์ทางบวก

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการประหยัด
ค่าใช้จ่าย และพฤติกรรมการฉลาดเลือกตามล าดับ 
(แสงเดือน เสาะสูงเนิน, 2559) ซึ่งท าให้คาดได้ว่า 
ความเชื่ออ านาจในตนด้านความเอ้ืออาทร และความ
สมานฉันท์มีความสัมพันธ์กับความเอ้ืออาทร และ
ความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษา 
 จากที่น าเสนอมา พบว่า กลุ่มปัจจัยด้าน
จิตลักษณะตามสถานการณ์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมต่างๆด้านดีของบุคคล ท าให้คาดได้ว่า 
กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ซึ่งได้แก่ 
ทัศนคติต่อพฤติกรรมความเอ้ืออาทร และความ
สมานฉันท์ และ ความเชื่ออ านาจในตนในความ
เอ้ืออาทร และความสมานฉันท์ จะร่วมกันอธิบาย 
จิตลักษณะและพฤติกรรมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์
ได้อย่างชัดเจน 
 จากการน าเสนอการศึกษาเอกสาร ได้ 
ก าหนดความเอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1) จิตลักษณะเอ้ือ
อาทร และจิตลักษณะสมานฉันท์ 2) พฤติกรรมเอ้ือ
อาทร และพฤติกรรมสมานฉันท์ และก าหนดปัจจัย
เชิงสาเหตุของความเอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ 
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปัจจัยด้านสถานการณ์ 
กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะ และกลุ่มปัจจัยด้านจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ สามารถก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดเพ่ือการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของ
ความเอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ ได้ดังภาพ 
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ภาพที่ 1 ภาพปัจจัยเชิงสาเหตุการพัฒนาความเอ้ือ
อาทร และความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้เขียน  

จากกกรอบแนวคิดปัจจัยเชิงสาเหตุของ
ความเอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ของนิสิต
นักศึกษาปริญญาตรี หากมีการด าเนินการวิจัยใน
เชิ งความสั ม พันธ์ เปรี ยบเทียบ ( Correlative 
Comparative Study) จะท าให้ทราบปัจจัยที่เป็น
สา เหตุส าคัญของความเ อ้ืออาทรและความ
สมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี สามารถ
น าไปสู่การก าหนดรูปแบบการพัฒนาความเอ้ือ
อาทรและความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษา
ปริญญาตรี และ/หรือน าไปต่อยอดในการสร้าง
หลักสูตร สร้างกิจกรรม หรือท าวิจัยเชิงทดลอง

สร้างนวัตกรรมการพัฒนาพฤติกรรมความเอ้ือ
อาทร และความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีได้  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 บทความนี้ได้เสนอ ความเป็นมา แนวคิด 
ทฤษฏีที่เกี่ยวกับความเอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ 
เชื่อมโยงกับจิตลักษณะและพฤติกรรมเอ้ืออาทร 
และสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ใน
แนวทางของการศึกษาจิตพฤติกรรมศาสตร์ โดยได้มี
การศึกษาวรรณกรรม ให้นิยามกลุ่มตัวแปรปัจจัยทั้ง 
3 กลุ่มที่ เชื่อมโยงกับความเอ้ืออาทรและความ
สมานฉันท์ของนิสิ ตนั กศึกษาปริญญาตรี  ซึ่ ง
ประกอบด้วย กลุ่มปัจจัยด้านสถานการณ์ ได้แก่ 
บรรยากาศสถานศึกษา ตัวแบบของอาจารย์ การ
สนับสนุนทางสังคม และ อิทธิพลจากสื่อเทคโนโลยี
หรือสื่อออนไลน์สังคม กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะ 
ได้แก่ การเชื่ออ านาจในตน การมุ่งอนาคตควบคุม
ตน เหตุผลเชิงจริยธรรม และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ 
ทัศนคติต่อพฤติกรรมความเอ้ืออาทร และความ
สมานฉันท์ และ ความเชื่ออ านาจในตนในความเอ้ือ
อาทร และความสมานฉันท์ สุดท้ายได้เสนอกรอบ
แนวคิดการวิจัยส าหรับการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของความเอ้ืออาทรและความสมานฉันท์ของนิสิต
นักศึกษาปริญญาตรี จากนั้นน าผลท่ีได้เป็นแนวทาง
ในการต่อยอดการพัฒนาเชิงทดลอง สร้างหลักสูตร 
สร้างกิจกรรม หรือสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุดังกล่าว
ต่อไป 
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