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บทคัดยอ
 การวจิยันีม้วีตัถุประสงคเพือ่ศกึษาองคประกอบพฤติกรรมความเอาใจใสของนกัศกึษาวชิาชพีครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการวิจัยโดยใชหลักการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
ศึกษาองคประกอบพฤติกรรมความใสใจ กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 530 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 
random sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจัิย ไดแก แบบสอบถามองคประกอบพฤติกรรมสรางสรรค
สังคมและแบบสัมภาษณ ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามองคประกอบพฤติกรรม
สรางสรรคสังคม ดวยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (the second confirmatory factory analysis: CFA) เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรางขององคประกอบพฤติกรรมสรางสรรคสังคมของนกัศกึษาวชิาชพีครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาองคประกอบพฤติกรรมความใสใจมี 4 ดาน 
ไดแก การเขาใจผูอื่น การสงเสริมผูอื่น การรูจักใหโอกาสผูอื่น และการตระหนักถึงทัศนะของกลุม
คําสําคัญ: ความใสใจ, พฤติกรรม, นักศึกษาวิชาชีพครู

ABSTRACT
 The research aims to study behavioral factors of student teachers eagerness 
in Rajabhat Universities in the northeast Thailand. The researcher explored various 
factors in order to increase student teachers eagerness. The samples was 530 student 
teachers. The research instruments were: Questionnaires about behavioral factors on 
eagerness and 5-level rating scale for current and expected behaviors were used as 
a research instrument. The Frequency, Mean, Standard Deviation, and Confirmatory 
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Factor Analysis (CFA) were used for data analysis. The results indicates that there 
are four components of eager behavior; empathizing others, encouraging others, 
empowering and understanding each other as a group.
Keywords: empathy, behavior, teacher students.

บทนํา
 ปญหาสาํคญัทีส่ดุของมนษุยในปจจุบนัคอืปญหาการอยูรวมกนั หากมนษุยสามารถอยูรวมกนั
ดวยดีทั้งระหวางมนุษยกับมนุษย และระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม ก็จะมีความรมเย็นเปนสุข 
แตทุกวันนี้การอยูรวมกันมีปญหามากทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน องคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนองคกร
ทางการเมือง ราชการ การศึกษา ศาสนา หรือธุรกิจ ตลอดไปถึงการอยูรวมกันในประเทศและในโลก 
และความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติแวดลอม การไมสามารถอยูรวมกันดวยดีนําไปสูความ
ขัดแยง ความรุนแรง ความไมสรางสรรค ความไมมีสมรรถภาพของบุคคลและองคกรที่จะเผชิญ
กับสภาวะวิกฤต ทําใหเกิดวิกฤตการณที่ตัวมนุษยเองในองคกรและสังคม (ประเวศ วะสี, 2553, 
หนา 455) ทั้งนี้ ชุมชนชาวโลกตองตระหนักในอันตรายของการปลอยใหผลประโยชนสวนตัวครอบงํา 
จนในที่สุดทุกคนจะสูญเสียผลประโยชนเพราะกอบโกยจนหญาไมงอกและปลาสูญพันธุ ตองรณรงค
ใหคนตระหนักรูถึงผลประโยชนของการรวมมือรวมใจอนุรักษทรัพยากร ลดความเห็นแกตัว เพิ่มการ
สื่อสารและเสริมความไวใจซึ่งกันและกันวาตางฝายตางไมเอาเปรียบ เพราะจะทําใหเสียผลประโยชน
รวมในที่สุด (นพมาศ อุงพระ (ธีรเวคิน), 2553, หนา 210)
 ความใสใจ (empathy) เปนองคประกอบเริ่มตนในการเกิดพฤติกรรมสรางสรรคสังคม 
เปนความพยายามของการตระหนักรูในตนเองเพ่ือท่ีจะเขาใจประสบการณในเชิงบวกและเชิงลบของ
ตนเอง โดยจะมีคุณลักษณะคือ มุงเนนไปที่ตนเอง ผูสังเกตการณราวกับวาถาฉันเปนเขา เปาหมายคือ
ความเขาใจในประสบการณสวนตัว และความรูสึกของบุคคลอื่น ความใสใจจะทําใหเกิดการรับรู
ความทกุขของผูอืน่ มคีวามสมัพนัธเชงิบวกกบัพฤติกรรมสรางสรรคสังคม สรุปไดวา ความใสใจแสดงถึง
การแสดงออกทางความคดิ ความรูสกึไดถึงการรบัรูของบคุคลในการเขาใจความรูสกึและความตองการ
ของผูอ่ืน มสีวนรวมในความรูสกึตอสถานการณทีบ่คุคลอืน่กาํลงัเปนอยูได และเปนองคประกอบทีช่วย
เสริมสรางพฤติกรรมสรางสรรคสังคม
 พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2532, หนา 16-18) กลาววา “การเปนนักศึกษาจะตอง
มีความเชื่อในศักยภาพของมนุษย เชื่อวามนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาไดจนถึงภาวะสูงสุด และ
จะตองเชื่อศักยภาพของมนุษยที่มีอยูในตัวของเราดวย มีจิตสํานึกอยูเสมอในการฝกฝนพัฒนาตน 
เมื่อเชื่อวาเรามีศักยภาพและเห็นวาจะตองพัฒนาตนเพ่ือจะไดเปนผูมีความสามารถในการแกปญหา
หรือดับทุกข ก็จะมีจิตสํานึกอยูเสมอในการศึกษา สํานึกอยูเสมอในการพัฒนาตน เรียกวามีจิตสํานึก
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ในการศึกษา การมีจิตสํานึกในการศึกษาหรือในการพัฒนาตนอยูเสมอนี้จะพวงคุณสมบัติอยางอื่น
มาดวย โดยเฉพาะความออนนอมถอมตน และความพรอมทีจ่ะรับฟงผูอืน่ เร่ิมตนเมือ่เราเชือ่ในศกัยภาพ
ของมนุษย ก็อาจจะทําใหเราคิดผิดไขวเขวไป แลวผยองลําพองตน แตพอสํานึกตัววาจะตองพัฒนาตน 
ก็จะเกิดความออนนอมถอมตนขึ้นมาแทนที่” ทั้งนี้ วิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่จะตองมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง เนื่องจากครูเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการพัฒนาสังคมและชาติบานเมือง เพราะครู
ตองรับหนาที่ในการพัฒนาบุคคลในสังคมใหมีความเจริญงอกงามอยางเต็มที่ จนบุคคลเหลานั้น
สามารถใชความรู ความสามารถของตนเองพัฒนาชาติบานเมืองตอไป (ยนต ชุ มจิต, 2553, 
หนา 32) ทั้งนี้ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไดแก ผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบรหิารการศกึษา และศกึษานเิทศก ตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชพี ควรมจีรรยาบรรณ
ตอผูรับบริการ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจ
แกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา ทั้งยังตองมีจรรยาบรรณตอสังคมคือ 
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา และความเอาใจใสอ่ืน นับเปนทักษะที่สําคัญอยางยิ่งของครูในการสื่อสารกับนักเรียน ดังนั้น 
ความเอาใจใสเปนความสามารถทีจ่ะรบัรูและเขาใจถงึอารมณ ความคดิ ความรูสึกของนกัเรียนทีก่าํลัง
เปนอยูในขณะนั้นเสมือนเปนบุคคลนั้นเอง แลวสามารถสื่อสารถึงความเขาใจในการรับรูความหมาย
โดยที่ไมนําความรูสึกสวนตัวเขาไปตัดสินหรือประเมินนักเรียน ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนในการดําเนินชีวิต
ประจําวัน จําเปนตอการสรางความสัมพันธกับนักเรียน และชวยใหการสื่อสาร ตลอดจนการรวมมือ
กันแกปญหาดําเนินไปไดอยางราบรื่น
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาองคประกอบของพฤติกรรมความใสใจของ
นักศึกษาวิชาชีพครู

วัตถุประสงคของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาองคประกอบของพฤตกิรรมความใสใจของนกัศกึษาวชิาชพีคร ูมหาวทิยาลยัราชภฏั
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอบเขตของการวิจัย
 เก็บขอมูลกับนักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 
11 มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2559 จํานวน 42,568 คน และผูเชี่ยวชาญซ่ึงเปนผูที่มีความรูและ
ประสบการณดานพฤติกรรมความใสใจ
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วิธีดําเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรเปนนักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 11 มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2559 จํานวน 42,568 คน 
และผูเช่ียวชาญซึง่เปนผูทีม่คีวามรูและประสบการณดานพฤตกิรรมความใสใจ ทัง้นีก้ลุมตวัอยางมดีงันี้
 1. นักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2559 
จํานวน 530 คน ไดมาโดยกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางจากตารางของ Yamane (1973) ท่ีระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน ±5% แลวนํามาสุมแบบหลายขั้นตอน (multi random stage 
sampling) โดย
 ขั้นที่ 1 สุมอยางงายจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 
11 แหง สุมมา 50% ดวยวิธีการจับสลาก ไดมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6 มหาวทิยาลยั คอื 1) มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 2) มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 3) มหาวทิยาลัย
ราชภัฏเลย 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ  
 ขั้นที่ 2 สุมแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) ใชมหาวิทยาลัยเปนหนวยในการสุม
โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 530 คน    
 2. ผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณดานพฤติกรรมความใสใจ เพื่อยืนยัน
องคประกอบพฤติกรรมความใสใจของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จํานวน 3 คน
 เครื่องมือในการวิจัย เปนแบบสอบถามองคประกอบพฤติกรรมความใสใจ จํานวน 24 ขอ 
แบบมาตราประมาณคา (rating scale) ตามแบบลิเคิรท (Likert) มี 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย นอยที่สุด
 สถิติที่ใชในการวิจัย มีดังนี้
 1.  สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 2.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก
  2.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ใชการหาคาดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็น 
(item objective congruency: IOC)
  2.2  การหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ ใชการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson product moment correlation)   
    2.3 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ใชการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (α-coefficient)



วารสารว�ชาการศร�ปทุม  ชลบุร� 193

ปที่ 15 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562

 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก
  3.1 การประมาณคาพารามิเตอร  ใช วิธีการความเปนไปไดสูงสุด (maximum  
likelihood: ML)
  3.2 การทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธตามสมมติฐานกับขอมูล
เชิงประจักษ ใชไคสแควร (chi-square statistics)
  3.3  การทดสอบความสอดคลองหรอืความตรงของรปูแบบตามทฤษฎกีบัขอมลูเชงิประจกัษ 
ใชดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (goodness of fit index: GFI) 
  3.4  การทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธตามสมมติฐานกับขอมูล
เชิงประจักษ ใชดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (adjusted goodness of fit index: AGFI)
  3.5 ดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของความแตกตางโดยประมาณ (root mean square error of 
approximation: RMSEA) เปนดัชนีในกลุมเศษเหลือ ซึ่งบงบอกความไมเหมาะสมพอดีของเมตริกซ
ความแปรปรวนรวมของโมเดลตามทฤษฎีกับเมทริกซความแปรปรวนรวมจากประชากร ควรมีคา
ตํ่ากวา  0.05  
  

ผลการวิจัย
 องคประกอบพฤติกรรมความใสใจ พบวามี 4 ดาน ไดแก การเขาใจผูอื่น การสงเสริมผูอื่น 
การรูจักใหโอกาสผูอื่น และการตระหนักถึงทัศนะของกลุม

ตารางที่ 1 องคประกอบพฤติกรรมความใสใจ

องคประกอบพฤติกรรมความใสใจ b SE t R 2

การเขาใจผูอื่น 0.70 - - 0.48

การสงเสริมผูอื่น 0.81 0.02 16.13 0.67

การรูจักใหโอกาสผูอื่น 0.86 0.02 16.54 0.76

การตระหนักถึงทัศนะของกลุม 0.68 0.03 13.88 0.49

Chi-square goodness of fi t = 1.03, df = 2, p = 0.59604, RMSEA = 0.000

 จากตารางที่ 1 พบวา องคประกอบความใสใจ มีจํานวน 4 องคประกอบ มีคานํ้าหนัก (b) 
ตั้งแต 0.68 ถึง 0.86 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัวบงชี้มีคานํ้าหนักองคประกอบ
เปนบวก และมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R 2) ตั้งแต 0.48 ถึง 0.76 ซึ่งทดสอบแลวพบวามีความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสราง โดยพิจารณาจากคาไคสแควรเทากับ 1.03 (p = 0.59604) ท่ีองศาอิสระ
เทากับ 2 และคาดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา RMSEA = 0.000
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อภิปรายผล
 การศึกษาองคประกอบพฤติกรรมความใสใจของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวามี 4 ดาน ไดแก การเขาใจผูอื่น การสงเสริมผูอื่น การรูจักใหโอกาส
ผูอื่น และการตระหนักถึงทัศนะของกลุม องคประกอบความใสใจมีนํ้าหนักองคประกอบ 0.88 
ประกอบดวย 4 ดาน ทั้งนี้ตามที่ Hume (Bierhoff, 2002, p. 108) ไดกลาวไวคือ ความเอาใจใส
ทําใหบุคคลเกิดความตระหนักในความทุกขของคนอื่น โดยจะมีคุณลักษณะคือจะมุงเนนไปที่คนอื่น 
ทาํความเขาใจบุคคลอืน่ราวกบัวาตวัเองเปนบคุคลอืน่ และมุงเปาหมายไปทีค่วามเปนอยูของบคุคลอืน่ 
ความใสใจ (empathy) และความรูสึกผิด (guilt) จะทําใหเกิดความเขาใจและรับรูความทุกขของผูอื่น 
มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมสรางสรรคสังคม สุดทายความรูสึกผิดจะเปนสมมติฐานที่พัฒนา
จากความใสใจ โดยการพัฒนาความใสใจและความรูสึกผิดเปนความสัมพันธที่ใกลชิดเกี่ยวของกัน
 1. การเขาใจผูอื่น มีนํ้าหนักองคประกอบ (b) 0.70 มุงเนนใหความสําคัญกับการแสดงออก
ของความชวยเหลือและผลกระทบของพฤติกรรมของผูใหการชวยเหลือ (Dovidio et al., 2006, 
pp. 21-28)  สอดคลองกับการศึกษาการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน การเห็นคุณคาในตนเอง และ
พฤติกรรมการเห็นแกประโยชนผูอื่นของนักเรียนวัยรุน (อัญชลี วิทยาพิพัฒน, 2546) ที่พบวา นักเรียน
วัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนอยูในระดับมาก มีการเห็นคุณคาในตนเองชวงวัยรุน
อยูในระดบัปานกลาง มพีฤตกิรรมการเหน็แกประโยชนผูอืน่อยูในระดบัมาก นกัเรยีนวยัรุนทีไ่ดรบัการ
อบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุนแตกตางกนั มกีารเหน็คณุคาในตนเองแตกตางกนั มพีฤตกิรรมการเหน็แก
ประโยชนผูอื่นแตกตางกัน โดยการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนวัยรุนมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤตกิรรมการเหน็แกประโยชนผูอืน่ และ จรนิทพิย โคธรีานรุกัษ (2550) ไดศกึษาผลของกลุมจติวทิยา
พัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธตอการเห็นประโยชนผูอื่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปที่ 1 
พบวาการเรยีนรูประสบการณกลุมของสมาชกิจะชวยขยายภาวะจติใจใหสมาชกิเขาใจ ยอมรบั ตระหนกั
ถึงคุณคาในตนเองและผูอื่น และรูสึกพรอมท่ีจะชวยเหลือผูอื่น เปนปจจัยชวยใหมีความเอื้อเฟอ
เพิ่มสูงขึ้น มีสัมพันธภาพท่ีอบอุน เปนมิตร การยอมรับและความเขาใจที่เอื้อโดยผูนํากลุมนาจะเปน
ปจจัยเบื้องตนที่นําไปสูการพัฒนาการเห็นประโยชนผูอื่นของสมาชิกในกลุมได 
 2. การสงเสริมผูอื่น มีนํ้าหนักองคประกอบ (b) 0.81 เปนการแสดงออกของบุคคลเกี่ยวกับ
สิ่งไมดี สิ่งที่ไมถูกตอง และขอปฏิบัติแกไขของบุคคลอื่น ทั้งมีความรูสึกตองการเสริมสราง สงเสริม
ความรูและความสามารถของผูอื่นใหดีขึ้นโดยไมคํานึงถึงขอบกพรองของบุคคล (Goleman, 1998, 
p. 27; Eisenberg, 2000, pp. 677-687) สอดคลองกับการศึกษาของ ปริญญา ฤกษอรุณ (2548) 
ที่ศึกษาลักษณะทางจริยธรรมของวัยรุนตอนปลายที่มีพฤติกรรมอาสาชวยเหลือผูอื่น พบวาลักษณะ
ทางจรยิธรรมทีม่ศีกัยภาพในการพยากรณแนวโนม หรือโอกาสทีจ่ะเกดิพฤติกรรมอาสาชวยเหลือผูอืน่ 
หรือไมเกิดพฤติกรรมอาสาชวยเหลือผูอื่น คือความเอื้อเฟอเผื่อแผและการเสียสละ ซึ่งสามารถรวมกัน
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อธิบายความแปรปรวนของการมีพฤติกรรมอาสาชวยเหลือผูอื่นไดรอยละ 15.90 และมีประสิทธิภาพ
ในการพยากรณโอกาสที่จะเกิดพฤติกรรมอาสาชวยเหลือผูอื่นและไมเกิดพฤติกรรมอาสาชวยเหลือ
ผูอื่นไดรอยละ 68.70
 3. การรูจกัใหโอกาสผูอืน่ มนีํา้หนกัองคประกอบ (b) 0.86 เปนการมคีวามรูสึกใสใจกบับคุคล
ทีข่าดโอกาส และมคีวามรูความเขาใจในสิง่ทีบ่คุคลเปนอยูหรือแสดงออก โดยเขาใจวาการกระทาํของ
บุคคลนั้นไมเหมือนกัน ทั้งเปนความรูสึกวาตองการใหโอกาสบุคคลที่ขาดโอกาสไดเปนหรือแสดงออก
ในสิ่งที่เทาเทียมกับผูอื่นได (Goleman, 1998, p. 27; Eisenberg, 2000, pp. 677-687) สอดคลอง
กับการศึกษาของ ประณีตา ศิลปนภาพร (2549) ที่ศึกษาผลการสนับสนุนทางสังคมและความเดนชัด
ของกลุมตอการลดความไมคลองจองของพฤติกรรมการชวยเหลือ ซึ่งศึกษาอิทธิพลของการสนับสนุน
ทางสังคมกับความเดนชัดของกลุมตอการลดความไมคลองจองที่สงผลตอพฤติกรรมชวยเหลือ และ
เปนการตรวจสอบจากเอกลักษณทางสังคมในมุมมองของทฤษฎีความไมคลองจอง เปนการทดลอง
เหนีย่วนาํใหรูสกึเปนคนมอืถอืสากปากถอืศีล (hypocrisy) ภายใตเง่ือนไขการสนบัสนนุหรือไมสนบัสนนุ
พฤติกรรมความเดนชัดกลุม เนนเอกลักษณของกลุม แบงเปนสูง ตํ่า หรือปจเจกบุคคล โดยผูรวมการ
ทดลองเปนนสิติระดบัปรญิญาตรขีองจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย พบวาผูทีไ่ดรับการสนบัสนนุทางสังคม
จากกลุม เกดิการเปลีย่นแปลงเจตคตติอความมนีํา้ใจนอยกวาผูทีไ่มไดรบัการสนบัสนนุทางสงัคม ผูรวม
การทดลองที่กลุมมีความเดนชัดสูงและไมไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากกลุม เกิดการเปลี่ยนแปลง
เจตคติตอความมีนํ้าใจไมแตกตางจากผูรับการทดลองในเงื่อนไขอื่น 
 4. การตระหนักถึงทัศนะของกลุม มีนํ้าหนักองคประกอบ (b) 0.68 เปนการเขาใจความ
คิดเห็นของกลุมคนและอารมณของกลุมคนในสถานการณตาง ๆ รวมทั้งเขาใจและรูถึงความสัมพันธ
ของคนในกลุมวาเปนอยางไรในสถานการณที่ตางกัน (Goleman, 1998, p. 27; Eisenberg, 2000, 
pp. 677-687) การศกึษาประสบการณในแตละวนัจะแสดงถงึการทีบ่คุคลไมเตม็ใจชวยบคุคลอืน่ทีเ่ปน
ผูซึ่งทําใหเกิดความเดือดรอน อาทิ นักศึกษาที่ตองการโนตยอโดยดวนเพราะไมเขาเรียน หากสาเหตุ
ของการพึ่งพานี้มาจากความประมาท เชน ขาดเรียนเพราะไปชายหาดเพี่อสนุกสนาน ระดับของการ
ใหความชวยเหลือจะตํ่า เพราะมีการตั้งขอสันนิษฐานวาไมมีความรับผิดชอบ แตหากสาเหตุของการ
พึ่งพานี้มาจากสถานการณที่ควบคุมไมได เชน ปวย จะสงผลใหเกิดความเห็นอกเห็นใจ ระดับของการ
ใหความชวยเหลือจะสูงกวา จะเห็นไดวาสถานการณที่ควบคุมไดจะสงผลกระตุนความโกรธในตัว
ผูสังเกต Bierhoff (2002) ไดศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พบวาพฤติกรรมความรับผิดชอบมี 4 ดานคือ ความรับผิดชอบตอตนเอง ความรับผิดชอบตอการ
ศึกษาเลาเรียน ความรับผิดชอบตอสถาบัน และความรับผิดชอบตอสังคม นักเรียนมีพฤติกรรมความ
รับผิดชอบโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก สวน ชญารัตน สวางพรอม (2550) ได
พัฒนาแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยและดานความรับผิดชอบสําหรับนักศึกษาสถาบัน
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การอาชีวศึกษาภาคกลาง พบวานักศึกษามีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยและดานความ
รับผิดชอบในลักษณะที่คํานึงถึงผลประโยชนของผูใกลชิดหรือผูอื่นในวงแคบมากที่สุด รอยละ 40.75 
และ 45.06 รองลงมาคือ คํานึงถึงประโยชนของสังคมสวนรวม รอยละ 39.50 และ 37.17 กมลชนก 
วงวาฬ (2550) ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษา พบวา
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมรับผิดชอบตอสังคมสูงคือ นักศึกษาที่มีทัศนคติตอการคบเพื่อนที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคมสูง ตัวแปรทํานายสําคัญของพฤติกรรมรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษาคือ 
ทัศนคติตอการคบเพื่อนท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม และสภาพ
แวดลอมในสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
 1. สามารถนําแบบสอบถามพฤติกรรมความใสใจไปเปนเครื่องมือในการวัดพฤติกรรม
ความใสใจของนักศึกษาวิชาชีพครูได เนื่องจากมีความเที่ยงตรงในระดับสูง ทั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมตัวอยาง
ที่เปนนักศึกษาวิชาชีพครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถนําไปใชในการวัดพฤติกรรมของ
นักศึกษาวิชาชีพครูไดทุกภาค และสามารถนําไปใชในการวัดพฤติกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาชีพ
อื่นได เนื่องจากเปนพฤติกรรมทางบวก
 2. สามารถนําแนวคิดพฤติกรรมความใสใจไปประยุกตใชในการวัดพฤติกรรมทางสังคมของ
นักศึกษาวิชาชีพครู และสามารถนําไปใชในการวัดพฤติกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาชีพอื่นได
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 1.  ควรติดตามผลพฤติกรรมความใสใจทุกเดือน หรือ 6 เดือน เพ่ือทราบการเปล่ียนแปลง
ของพฤติกรรมความใสใจ
 2. ควรศึกษาพฤติกรรมความใสใจกับกลุมประชากรอื่น ไดแก นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
หรือนักศึกษาในวิชาชีพอื่น 
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