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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับเจตคติการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุและระดับ
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิตปริญญาตรีภาคจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิตปริญญาตรี ภาคจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ
การเห็นคุณค่าผู้สูงอายุกับพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิตปริญญาตรี ภาคจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นิ สิ ต ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคจิ ต วิ ท ยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 จานวน 500 คน ใช้การสุ่มแบบบังเอิญ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t-test, ANOVA และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตมีเจตคติการเห็นคุณค่า
ผู้สูงอายุและพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมอยู่ในระดับสูง 2) นิสิตที่มีระดับชั้นปี และ การทากิจกรรมร่วมกับ
ผู้สูงอายุต่างกันมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่นิสิตที่มี
เพศ ลักษณะที่อยู่อาศัย แตกต่างกันมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมไม่แตกต่างกัน และ 3) เจตคติการเห็นคุณค่า
ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001
คาสาคัญ: เจตคติการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม นิสิตปริญญาตรี
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ABSTRACT
The objectives of this study were to; 1) to study the level of senior appreciation
attitude and prosocial behavior of undergraduate students in department of psychology,
faculty of Social Sciences, Kasetsart University; 2) to compare the prosocial behavior
of undergraduate students in department of psychology, faculty of Social Sciences,
Kasetsart University by personal factors; 3) to study relationship between senior
appreciation attitude and prosocial behavior of undergraduate students in department of
psychology, faculty of Social Sciences, Kasetsart University. Samples of this study were
500 undergraduate students of Department of Psychology, Faculty of Social Sciences,
Kasetsart University in academic year 2019, by using accidental random sampling. Data was
analyzed by using statistical packages for social science program. The statistics consisted
of percentage, mean, standard deviation, t-test, ANOVA and Pearson’s correlation
coefficient. The results of this study indicated that; 1) level of senior appreciation attitude
and prosocial behavior of students were high; 2) students with different years of study
and activities involved with elderly had different prosocial behavior with the statistical
significant level at .05, while students with different gender and habitat had no difference
of prosocial behavior; 3) senior appreciation attitude was positively correlated with
prosocial behavior with the statistical significance level at .001
Keywords: Senior Appreciation Attitude, Prosocial Behavior, Undergraduate Students

ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะพบว่าการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สะท้อนให้เห็นโลกเราในปัจจุบันได้ก้าวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ โดยการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นจะแตกต่างไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารแพทย์ ที่ ท าให้ ค นอายุ ยื น ขึ้ น ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม ค่านิยม และเจตคติ ภายใต้ยุคแห่งการแข่งขัน ที่ทาให้ผู้หญิงมีการ
แต่ ง งานช้ า และปริม าณการแต่ ง งานลดลง ส่ ง ผลกระทบต่ ออั ต ราการเกิด ของประชากรและผู้ สู ง อายุ
(ประชาชาติธุ รกิจ , 2561) การเข้า สู่สั งคมสู งอายุ มีผ ลกระทบต่อแผน/นโยบายและทิศทางการพัฒ นา
ประเทศหลายประการประเด็นที่สาคัญคือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการลดลงของประชากรวัยแรงงาน
ส่งผลต่อตลาดแรงงานอัตราส่วนการเป็นภาระพึ่งพิงของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 ในปี 2550
และคาดว่ า จะเป็ น ร้ อ ยละ 23.0 ในปี 2570 วั ย แรงงาน 3 คน ต้ อ งมี ภ าระดู แ ลผู้ สู ง อายุ 1 คน
(ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2560) ส่งผลให้มีปัญหาภาระพึ่งพิงทางสังคมของผู้สูงอายุ(Social Dependency) โดย
มีอัตราการพึ่งพิงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.7 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 58.3 ในปี 2583 กล่าวคือผู้สูงอายุ 1 คน
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เคยมีวัยแรงงาน 5 คนเกื้อหนุนดูแล โดยผู้สูงอายุ 1 คน ลดคนเกื้อหนุนดูแลเหลือไม่ถึง 2 คน ในปี 2583
ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม วิถีชีวิตและเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว
การลดบทบาทและคุณค่าผู้สูงอายุ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ,
2557: 18 - 22)
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้น สิ่งสาคัญส่วนหนึ่งคือ เยาวชนคนรุ่นหลังที่ต้องอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ
ซึ่งจะต้องคอยทาหน้าที่ในการดูเเลผู้สูงอายุ จึงจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุที่ดีใน
การอยู่ร่วมกันนับเป็นการเตรียมความพร้อมของคนสังคมในเรื่องของผู้สูงอายุ ดังนั้นการทาให้ เยาวชน
รุ่นหลัง มีเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจ เเละยอมรับผู้สูงอายุ ซึ่งนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการสร้างสังคมที่เอื้อต่อการดาเนินชีวิตให้กับผู้สูงอายุ และคนทุกช่วงวัย ให้สามารถดารงชีวิตและอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข (สานักงานวิชาการ, 2561)
การศึกษาเกี่ยวกับเจตคติการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุในเยาวชนจึงมีความสาคัญเนื่องจากสังคมที่
เยาวชนอยู่ในปัจจุบันนั้นมีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ร่วมกัน จึงควรที่จะต้องเปิดใจเเละทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุเพื่อที่จะได้มีเจคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ กล่าวคือ ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ผ่านการดาเนินชีวิตมาอย่าง
ยาวนาน จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้คาแนะนาในการดาเนินชีวิตแก่สมาชิก
ในครอบครัว และเป็นกาลังสาคัญในการดูแลสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ผู้สูงอายุเป็นปู ชนีย
บุคคล เบญจมาศ ยศเสนา (2559) จึงคาดว่าเมื่อเยาวชนมีเจตคติการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุจะส่งผลให้เยาวชน
มีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม จึงจะมีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมแห่งความเอื้ออาทรในการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ
และคนทุกช่วงวัย
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม คือ การกระทาหรือพฤติกรรมการแสดงออกทางร่างกายอันเนื่องมาจาก
ความคิด ความรู้สึ กเอาใจใส่ มีน้ าใจ เห็ น แก่ผู้อื่น มีวั ตถุประสงค์เพื่อช่ว ยเหลื อที่ เป็น ประโยชน์ต่ อผู้ อื่น
หรือสังคมด้วยความสมัครใจ เต็มใจ โดยไม่คาดหวังผลประโยชน์ตอบแทนและใช้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการเข้า
ช่วยเหลือ ตัวอย่างของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละ บริจาค แบ่งปัน
การดูแล ปลอบโยน ความเมตตา เคารพผู้อื่น การเชื่อฟัง ให้ความร่วมมือ เป็นอาสาสมัคร การปฏิบัติตาม
กฎระเบี ย บของชุ ม ชนสั ง คม ความยุ ติ ธ รรม ความสามั คคี การเป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี และการให้ อภั ย
(Baumeister & Bushman, 2011, p. 257; Dovidio et al., 2017; Eisenberg, Spinrad, & KnafoNoam, 2015) (สานักงานวิชาการ, 2561)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับเจตคติในการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ และ
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิตภาคจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การที่ได้เลือก
กลุ่มเป้าหมายเป็ นนิสิต จิตวิทยา เนื่องจากนิสิตจิ ตวิทยาในอนาคตนั้นต้องทางานที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ การที่นิสิตมีเจตคติในการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ ก็จะมีพฤติกรรมที่ดู เเลใส่ใจในการให้ความช่วยเหลือ
กับผู้สูงอายุเเละการทาการวิจัยในครั้งนี้เป็นการสะท้อนให้เจตคติในการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุและแนวโน้ม
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิตจิตวิทยาในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเจตคติ
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ในการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ และส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิตจิตวิทยาและกลุ่มเยาวชนไทยกลุ่มอื่น
ต่อไป

คาถามการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล เจตคติการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเอื้อสังคมของนิสิต
ปริญญาตรีภาคจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือไม่ อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับเจตคติการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุและระดับพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิ ต
ปริญญาตรีภาคจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมเอื้ อ ต่ อ สั ง คมของนิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี ภาคจิ ต วิ ท ยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างเจตคติการเห็นคุณ ค่าผู้สูงอายุกับพฤติ กรรมเอื้ อต่อ สังคม
ของนิสิตปริญญาตรี ภาคจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 ชั้นปีที่ศึกษา
1.3 ลักษณะที่อยู่อาศัย
1.4 การทากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ

เจตคติ Schiffman & Kanuk (1994: 68 )
- ด้านปัญญา (Cognitive Component)
- ด้านความรู้สึก (Affective Component)
- ด้านพฤติกรรม (Behavior Component)

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม Rushton(1980: 161-183)
- การแบ่งปันทางวัตถุ (Object-related Activity)
- การให้ความร่วมมือ (Cooperation Activity)
- การให้ความช่วยเหลือ (Helping Activity)
-
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วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี ภาคจิ ต วิ ท ยา คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ปี ก ารศึ ก ษา 2563 จ านวน 633 คน (ข้ อ มู ล จาก ภาควิ ช าจิ ต วิ ท ยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี ภาคจิ ต วิ ท ยา คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยครั้งนี้โดยใช้สูตรของ Yamane
(1987) ความคลาดเคลื่ อ นที่ ร ะดั บ .03 ซึ่ ง ค านวณ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ 404 คน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ป้ อ งกัน ข้ อ มู ล
ไม่ครบถ้วนจึงเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 500 คน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของนิสิ ต ได้แก่ เพศ ชั้นปีที่ศึกษา การทากิจกรรม
ร่วมกับผู้สูงอายุ โดยมีลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ และให้เติมข้อความ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการศึกษา
เอกสารตาราตามแนวคิด Allport (1935: 810) ลักษณะมาตราวัดเป็นมาตราประเมินค่า (Likert scale)
มี จ านวน 33 ข้ อโดยครอบคลุ ม เจตคติ การเห็ น คุณ ค่า ผู้ สู ง อายุ 3 ด้ า นประกอบด้ ว ย ส่ ว นของความรู้
จ านวน 10 ข้ อ ส่ ว นของความรู้ สึ ก จ านวน 10 ข้ อ ส่ ว นของพฤติ ก รรมจ านวน 13 ข้ อ โดยลั ก ษณะ
ของแบบสอบถามจะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ ไม่จริงเลย จริงเล็กน้อย
จริงบางส่วน จริงมาก และจริงมากที่สุด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามแนวคิด
ของ Rushton(1980) มีจานวน 25 ข้อ โดยครอบคลุมพฤติกรรมเอื้อเฟื้อต่อสังคม 3 ด้านประกอบด้วย
การแบ่งปันทางวัตถุ จานวน 10 ข้อ การให้ความร่วมมือ จานวน 5 ข้อ การให้ความช่วยเหลือ 10 ข้อ
โดยลักษณะของแบบสอบถามดังกล่าวจะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ ไม่จริง
เลย จริงเล็กน้อย จริงบางส่วน จริงมาก และจริงมากที่สุด
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ เพื่อหา
ความเชื่อมั่ นกับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัง คมศาสตร์ สาขาจิตวิท ยา ที่ ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน (Try out) โดยนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับและ
รายข้อโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient)
โดยผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถามเจตคติการเห็น คุณค่า
ของผู้สูงอายุ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.945 และ แบบสอบถามพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.913

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า t-test ค่ า F-test และ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
ของเพียร์สัน

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 328 คน (ร้อยละ 65.6)
ชั้นปีที่ 1 จานวน 164 คน (ร้อยละ 32.8) ลักษณะที่อยู่อาศัยอยู่บ้าน จานวน 270 คน (ร้อยละ 54.0)
ไม่เคยทากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ จานวน 407 คน (ร้อยละ 81.4)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมู ลเจตคติการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ และพฤติกรรม
เอื้อต่อสังคมของนิสิต ดังแสดงตาราง 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย 𝑥 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับของเจตคติการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุและระดับ
ของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม (n = 500)
ตัวแปร

𝑥

S.D.

ระดับ

เจตคติการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ

4.04

.51

สูง

ด้านความรู้ความเข้าใจ

4.47

.54

สูง

ด้านความรู้สึก

4.04

.60

สูง

ด้านพฤติกรรม

3.71

.57

สูง

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

3.81

.55

สูง

ด้านการแบ่งปันทางวัตถุ

3.65

.74

ปานกลาง

ด้านการให้ความร่วมมือ

3.73

.78

สูง

ด้านการให้ความช่วยเหลือ

4.01

.49

สูง
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จากตาราง 1 พบว่านิสิตมีเจตคติการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง
มีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมเป็นรายด้านพบว่าด้านการ
แบ่งปันวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการให้ความร่วมมือและด้านการให้ความช่วยเหลืออยู่ในระดับสูง
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t) และวิเคราะห์ความแปรปรวน (F) ของพฤติกรรม
เอื้อต่อสังคมจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (n = 500)
ปัจจัยส่วนบุคคล

t

F

p-value

สรุปผลการทดสอบ

เพศ

.742

-

.458

ไม่แตกต่าง

ลักษณะที่อยู่อาศัย

.541

-

.589

ไม่แตกต่าง

-

2.870

.036∗

แตกต่าง

2.552

-

.011∗

แตกต่าง

ชั้นปีที่ศึกษา
การทากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ
หมายเหตุ * หมายถึง p < 0.5

จากตารางที่ 2 พบว่ า นิ สิ ต ที่ มี ระดั บ ชั้ น ปี ต่ า งกัน มี พ ฤติ กรรมเอื้ อต่ อสั ง คมต่ า งกัน จากการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยจากการเปรียบเทียบ
รายคู่พบว่านิสิตชั้นปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเอื้อต่อ สังคม( 𝑥=3.92) สูงกว่านิสิตชั้นปีที่ 3 ( 𝑥=3.72)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นิสิตที่มีการทากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุจะมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมต่างจากนิสิตที่ไม่มีการทา
กิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนิสิตที่ทากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุมี
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมต่ากว่า ( 𝑥=3.68) นิสิตที่ไม่มีการทากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ ( 𝑥=3.84)
นิสิตที่มีเพศ และลักษณะที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 ค่า สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ข องเจตคติ การเห็นคุณค่า ผู้สูง อายุกั บพฤติกรรมเอื้อต่อ สังคม
ของนิสิต
เจตคติการเห็น
คุณค่าผู้สูงอายุ

การแบ่งปันทาง
วัตถุ

ด้านความรู้สึก
ด้านความรู้
ด้านพฤติกรรม
โดยรวม

.185**
.204**
.312**
.266**

พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
การให้ความ
การให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ
.152**
.164**
.299**
.236**

.268**
.283**
.360**
.342**

รวม
.236**
.256**
.378**
.330**

หมายเหตุ ** หมายถึง p < 0.01
จากตารางที่ 3 พบว่ า เจตคติ ก ารเห็ น คุ ณ ค่ า ผู้ สู ง อายุ โ ดยรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.330) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
เจตคติ ก ารเห็ น คุ ณ ค่ า ผู้ สู ง อายุ ทุ ก ด้ า นมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมเอื้ อ ต่ อ สั ง คมทุ ก ด้ า น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบว่านิสิต มีเจตคติในการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ อยู่ในระดับสูง อาจเนื่องมาจากการ
เห็นคุณค่าผู้สูงอายุเกิดจากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งจากข้อคาถามในเเบบสอบถามสะท้อนให้เห็นว่า
นิสิตมีมุมมองและความรู้สึกที่ดีต่อผู้สูงอายุเห็นว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีคุณค่าเป็นหลักเป็นศูนย์รวมของ
ครอบครัวและทาให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กาญจนา ตั้งชลทิพย์
และคณะ (2553: 30-32) ที่ ไ ด้ ศึ กษาเจตคติ ต่ อผู้ สู ง อายุ ข องคนสองวั ย คือ วั ย ท างาน และวั ย เรี ย นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ประชากรทั้งสองวัยมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ โดย บุคคลทั้งสองวัย
เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและประสบการณ์ของ ผู้สูงอายุเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง
2. ผลการวิจัยพบว่า นิสิต มีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมอยู่ในระดับสูง อาจเนื่องจากว่านิสิต ได้ถูก
อบรมและปลูกฝังมาทาให้นิสิตมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมซึ่งสาขาจิตวิทยาจะมีการจัดการเรียนการสอนทาให้
นิ สิ ต จิ ต วิ ท ยาได้ เ ข้ า ใจถึ ง จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ จิ ต วิ ท ยา การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ บุ ค คล
ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นในสั ง คม ช่ ว ยพั ฒ นา บุ ค คลเเละท าให้ บุ ค คลเข้ า ใจทั ศ นะผู้ อื่ น อี ก ทั้ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นยังมีโครงการเเละกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้ทาประโยชน์เพื่อสังคม เช่น
โครงการปันรัก ค่ายอาสา โครงการบริจาคเลือด เป็นต้น จากโครงการ เเละกิจกรรมที่กล่าวมา
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ข้างต้น ก็เป็นสิ่งที่ทาให้นิสิตได้มีการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ดุลยา
จิ ต ตะยโศธร (2552) ในทั ศ นะของนั ก จิ ต วิ ท ยาที่ ยึ ด ถื อ ทฤษฎี พั ฒ นาการทางการคิ ด และสติ ปั ญ ญา
ซึง่ มี Piaget เป็นผู้นา เชื่อว่าพฤติกรรมเอื้อกับบุคคลขึ้นอยู่กับสติปัญญา โดยพฤติกรรมเอื้อสังคมจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อต้องมีความสามารถในการคิดและเข้าใจทัศนะผู้อื่นได้ ดังนั้นการจัดสิ่ง เเวดล้อมและกิจกรรมการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถในการเข้าใจทัศนะของผู้อื่นจะเป็นรากฐานสาคัญที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนิสิต
3. ผลการวิจัยพบว่านิสิตที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากพื้นฐานการอบรมสั่งสอนภายในครอบครัวที่พ่อและแม่ส่งเสริมให้ลูกมี
ทั้งความเป็นผู้นาและมีทั้งความอ่อนโยน ใส่ใจดูแลผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งการได้พบเห็นแบบอย่างจาก
สภาพสังคมในปัจจุบันและจากการได้รับการอบรมสั่งสอนจากสถาบันการศึกษา โดยผ่านการได้เรียนรู้
อีกทั้งจากหลักคาสั่งสอนทางศาสนาก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะช่วยสั่งสอนในด้านของการมีพฤติกรรมเอื้อต่อ
สังคมโดยไม่ว่าจะเพศหญิง หรือเพศชายก็ต่างมีพื้นฐานบทบาทหน้าที่ที่สามารถประพฤติปฏิบัติเสริมสร้าง
การมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมได้ จึงทาให้นิสิตจิตวิทยาที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมเอื้อไม่แตกต่างกัน
ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของErikson(cited in Vanindananda, 2009) เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ถ้าเด็กทารกได้รับความสุข ความพอใจจากการดูแลอย่างใกล้ชิดของบิดามารดา เมื่อโตขึ้น
จะแผ่ขยายความรู้สึกรักใคร่ไว้วางใจนี้ไปยังผู้อื่น และสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ จะทาให้เด็ก สามารถปรัว
ตัวได้ดีในเวลาต่อมา จึงเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม และมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
4. ผลการวิจัยพบว่า นิสิต ที่มีลักษณะที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมไม่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากการที่นิสิตมีลักษณะที่
อยู่อาศัยที่ เเตกต่างกันเเต่สามารถมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมได้เหมือนกัน เพราะลักษณะที่อยู่อาศัยในช่วงที่
ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
อย่างไร เเต่พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมนั้นเกิดจากการที่บุคคลเกิด เเรงจูงใจที่จะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อบุคคลอื่น
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เบทสัน(Mikulincer and Shaver, 2010 : 20-28; citing Batson. 2008)ที่
ได้อธิบายรูปแบบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ประโยชน์ส่วนตน ปัจจัยด้านความเอื้อเฟื้อ ปัจจัยด้านคติรวมหมู่ และปัจจัยด้านหลักการนิยม
5. ผลการวิจัยพบว่านิสิตที่มีการทากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุต่างกันมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยนิสิตที่มีการทากิจกรรม
ร่ ว มกั บ ผู้ สู ง อายุ จ ะมี ค่ า เฉลี่ ย พฤติ ก รรมเอื้ อ ต่ อ สั ง คมสู ง กว่ า ผู้ ที่ ไ ม่ เ คยท ากิ จ กรรมร่ ว มกั บ ผู้ สู ง อายุ
อาจเนื่องจากการคนที่ได้ทากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุทาให้ได้เข้าใจผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นซึ่งแตกต่างจากคนที่ไม่
เคยทากิจกรรมร่วมกับผู้ สู ง อายุ จึง อาจจะท าให้ เมื่ อพบผู้สู ง อายุ ที่ต้ องการความ ช่ วยเหลื อคนที่ เคยท า
กิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุจะเข้าใจถึงข้อจากัดบางอย่างที่ผู้สูงอายุอาจจะทาไม่ได้ผู้สูงอายุอาจจาเป็น
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ต้องขอความช่ว ยเหลือจากบุคคลอื่น แต่บุคคลที่ไม่เคยร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุอาจจะไม่เข้าใจถึง
ข้อจากัดนั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ (2553) กล่าวถึงความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวไทยมีวัฒนธรรมและความกตัญญู นิสิตอาจอยู่ในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ หรือปู่ ย่า ตา ยาย มีส่วน
ทาให้มีปฏิสัมพันธ์และทากิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้มีพฤติกรรมเอื้อเฟื้อทางสังคมและช่วยเหลือผู้อื่น
6. ผลการวิ จั ย พบว่ า นิ สิ ต ที่ มี ระดั บ ชั้ น ปี ต่ า งกัน มี พ ฤติ กรรมเอื้ อต่ อสั ง คมแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการที่ระดับชั้นปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
เอื้อต่อสังคมสูงกว่าระดับชั้นปีที่3 อาจเนื่องมาจากการนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้มีประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอน การทากิจกรรม มีการเตรียมความพร้อมที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคม เเละเตรียมความพร้อมที่จะต้องทางานเพื่อช่วยเหลือสังคม การทางานด้านจิตวิทยาจะต้องพบเจอกับ
ผู้คนที่หลากหลายเลยจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะให้บริการและช่วยเหลือผู้อื่นอีกทั้งการอยู่ร่วมกับ คน
ในสังคม รู้จักปรับตัว รู้จักเเบ่งปัน เเละรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มิลเลอร์ และคณะ
(Miller et al, 1991 : 54) ที่ว่า พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมเป็นพฤติกรรมเชิงบวกที่ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นใน
สังคม โดยมีเจตนาที่จะ เกื้อกูลประโยชน์ให้กับผู้อื่น เช่น การแบ่งปัน การช่วยเหลือ
7. ผลการศึกษาความสัมพันธ์พบว่าเจตคติในการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุทั้งโดยรวมและรายด้านมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมทั้งโดยรวมและรายด้านของนิสิต ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีเจตคติการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุก็จะทาให้นิสิตมีพฤติกรรม
เอื้อต่อสังคมของนิสิตสูงขึ้น อาจเนื่องจากนิสิตที่มีเจตคติการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุสูงขึ้น มองว่าผู้สูงอายุเป็น
บุคคลที่ มีค วามสาคัญ ต่อสัง คม เมื่ อพบเจอผู้สูง อายุหรือบุคคลอื่ นที่ ต้องการความช่ วยเหลื อก็จะเข้าไป
ช่วยเหลือทันที ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษานี้พบว่าพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเอื้อสังคมสูงที่สุดสอดคล้องกับผลวิจัยของ เฉลิมขวัญ สิงห์วี (2558) พบว่า
นิสิตมีทัศนคติเชิงบวกอยู่ในระดับสูง และทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
เอื้อเฟื้อต่อผู้สูงอายุ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องควรเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุให้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง
โดยในส่วนของครอบครัวควรมีการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว ปลูกฝังให้เกิดความเคารพต่อ
ผู้ใหญ่และผู้อาวุโสในครอบครัว ในส่วนของสถาบันการศึกษาควรมีการสร้างทัศนคติเชิงบวกของนิสิตต่อ
ผู้ สู ง อายุ ผ่ า นการเรี ย นรู้ แ ละการท ากิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ มี ป ระสบการณ์ ต่ อ ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ เกิ ด
การยอมรับในคุณค่าศักดิ์ศรี ให้การเคารพนับถือของผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมค่ายปันรักโดยให้นิสิตลงพื้นที่ใน
การจั ด กิจ กรรมช่ วยเหลื อผู้ สู งอายุ ในชุ มชน กิจกรรมจิต อาสาโดยแนะน าให้นิ สิ ตไปช่ ว ยเหลื อ ผู้สู งอายุ
ในหน่วยงานต่างๆ ในส่วนของสังคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเคารพ
ต่อผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแบบอย่างของเยาวชนรุ่นหลัง เช่น กิจกรรมรดน้าดาหัวผู้สูงอายุกิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างวัย การเชิญชูคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างในชุมชนเช่น ปราชญ์ชุมชน ผู้ทรงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้สูงอายุอันนาไปสู่พฤติกรรมเอื้อเฟื้อต่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบว่าเจตคติการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุสัมพันธ์กับพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมจึงควรมี
การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ เพื่อความเข้าใจ และ การอยู่ร่วมกันได้ดี โดยการพัฒนาให้เยาวชนมีเจตคติ
ที่ดีต่อผู้สูงอายุอาจเริ่มต้นจากครอบครัวที่จะเป็นผู้อบรมสั่งสอน ขัดเกลา และเป็นต้นแบบของพฤติกรรม
การแสดงออกที่เหมาะสม ดังนั้นควรมีการสนับสนุนเยาวชนในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ
และ ใช้ เ วลาท ากิ จ กรรมร่ ว มกั บ ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง การที่ เ ยาวชนได้ มี โ อกาสในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุจะเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ
2. ควรส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเอื้อเฟื้อต่อสังคมเป็นพฤติกรรมการช่วยเหลือกันที่ทาให้สังคม
สงบสุขและน่าอยู่ โดยฝึกอบรมและการสอน การใช้กิจกรรม การใช้ตัวแบบ และสื่อ ในการสร้างการเรียนรู้
ทางสังคม (Social learning theory) เอื้อต่อสังคมของบุคคล

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษากับตัวแปรอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง กับพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม เช่น บุคลิกภาพ
การอบรมเลี้ยงดู เป็นต้น เพื่อนามาพัฒนาหรือ ส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
2. ควรมีการออกแบบงานวิจัย เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรม เช่น การศึกษา
เชิงทดลองในเชิงสาเหตุเอื้อสังคมหรือใช้สถิติวิเคราะห์เชิงสาเหตุ
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