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การวิจยั ในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุและผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคมของนักศึก ษาปริญ ญาตรี แบ่งการวิจัยออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ การระยะที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาปริญญาตรี ในประเทศไทย จานวน 511 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
และการวิจยั ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม จานวน 42 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า
ความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.54 - 0.86 และโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม จานวน 3 ครัง้ ๆละ 150 นาที
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ระยะที่ 1 ใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น และการวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการ
วิจยั เชิงทดลอง ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง โดยนาคะแนนพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมก่อนการ
ทดลองมาเป็ นตัวแปรร่วม ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มีความกลมกลืนกับ
ข้อ มูลเชิ งประจัก ษ์ และผลการทดสอบเส้น ทางอิ ท ธิ พ ล พบว่ า การร่ว มรู ส้ ึ ก และการอบรมเลี ย้ งดูแ บบรัก
สนับสนุน มีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างการได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมร่วมกับการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน แต่พบว่า
นักศึกษาที่ได้รบั การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนมากจะมีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมสูงกว่านักศึกษาที่ได้รบั การ
อบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนน้อย อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 สาหรับนักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรม
พัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมและนักศึกษาที่ไม่ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมมีพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
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The objective of this research is to study the causal factors and the effects of
developing a prosocial behavior program among undergraduate students. This study consists of two
research phases. In the first phase, the samples consisted of 511 undergraduate students in
Thailand and multi-stage sampling was applied. In the latter phase, the samples included 42
undergraduate students at Nakhonphanom University. This study used purposive sampling and
questionnaires with a five-point rating scale utilized to collect the data, with a Cronbach’s Alpha
coefficient between 0.54-0.86. The prosocial behavior development program took place three times,
with 15 minutes for each period. In the first phase, the data were analyzed with the structured
equation modeling technique. The latter phase of this study was experimental research. The data
were analyzed by two-way analysis of covariance, with the pretest as a covariate. In the first phase,
the results demonstrated that the proposed model fit with the empirical data. The results of the path
analysis revealed that empathy and supportive love-based rearing practices had a positive and
direct effected on prosocial behavior. The latter phase of the results revealed that there were no
interactions between the prosocial behavior development program and supportive love-based
rearing practices, but the undergraduate students in highly supportive love-based rearing practices
obtained higher scores on prosocial behavior than undergraduate students with less supportive lovebased rearing practices at a statistically significant level of .05. The undergraduate students in the
control and experimental groups had higher scores on prosocial behavior were not significantly
different.

Keyword : prosocial behavior, causal factors, prosocial behavior program, undergraduate students
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การทาปริญ ญานิพนธ์ในครัง้ นี ้ สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี นอกจากความรู ท้ ่ีได้รบั แล้ว ยังมีสิ่งเหล่านีท้ ่ี
ผูว้ ิจยั ได้รบั จากการทาปริญญานิพนธ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทัง้ การใช้แรงกาย แรงใจ การวางแผน ความอดทน
และความพยายามในการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งปริญญานิพนธ์ฉบับนีจ้ ะสาเร็จลุล่วงไปไม่ได้ หากปราศจาก
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ั น์ อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ที่ให้ความรูแ้ ละให้คาแนะนาในการ
ปรับ ปรุ งแก้ไข ตลอดจนให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการท าปริญ ญานิ พ นธ์ด ้ว ยดี เสมอมา และขอขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุย้ คาภีร ์ ประธานสอบปริญญานิพนธ์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัย
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ศาสตราจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ และอาจารย์ ดร.วรวุฒิ อิน
ทนนท์ ที่กรุณาให้คาแนะนาที่มีคณ
ุ ค่ายิ่ง ในการเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการทาปริญญานิพนธ์ครัง้ นี ้
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ความช่วยเหลือแก่ผวู้ ิจยั ตลอดระยะเวลาที่ศกึ ษา และขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านทัง้ เพื่อนร่วมรุ่นปริญญาเอก
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ รุ่นพี่ รุ่นน้องร่วมสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ที่คอยช่วยเหลือ บอก
ข่าวสาร และเป็ นกาลังใจให้กนั มาโดยตลอด
ขอขอบคุณผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่อนุญาตและให้ความร่วมมือในการเก็บรวม
รวบข้อ มูลเป็ น อย่ างดี รวมถึ งศูน ย์ก ารศึกษาพิ เศษ จังหวัด นครพนม และนักศึกษา มหาวิทยาลัย นครพนม ที่
อนุญาตและให้ความร่วมมือในการทาการทดลองในครัง้ นี ้
ขอกราบขอบพระคุณพระนายรุ่งวิทย์ นางประพิศ และนายปวฤทธิ์ กาญจนภี บิดา มารดา และพี่ชาย
ของผู้วิจัย ที่ได้ให้ค วามรัก ความห่ วงใย และให้กาลังใจในการทาปริญ ญานิ พ นธ์มาโดยตลอด และท้ายที่ สุด
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จากการที่ประเทศไทยเริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศในปี พ.ศ. 2504 เป็ นฉบับแรกและใช้สืบเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั ผลที่ตามมา
จากการใช้แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ ง ชาติ ท าให้ฐ านะทางเศรษฐกิจ และสัง คมของ
ประเทศเปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวโน้มที่เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปสูส่ งั คมอุตสาหกรรมมาก
ยิ่งขึน้ จากการที่ประเทศไทยได้ดาเนินการพัฒ นาประเทศในแนวทางดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ได้
ก่อให้เกิดผลที่ตามมาภายหลังการพัฒนาคือความไม่สมดุลในหลายด้าน เช่น ความเหลื่อมลา้ ของ
รายได้ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ พบว่ ากลุ่มคนรวยที่สดุ 20 เปอร์เซ็นต์แรก มีสดั ส่วนของรายได้
ของคนทัง้ ประเทศเพิ่มจากร้อยละ 49.3 ในปี พ.ศ.2518-2519 เป็ นร้อยละ 54.9 ในปี พ.ศ.25302531 ในขณะที่กลุ่มคนที่ยากจนที่สดุ ของประเทศ 20 เปอร์เซ็นต์ มีสดั ส่วนรายได้ลดลงจากร้อยละ
6.1 เหลือเพียงร้อยละ 4.5 (คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2534) ก่อให้เกิดปั ญหา
การปรับ ตัวของสัง คมไทยเพื่ อ ให้เข้ากับ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจ กล่าวคื อ การเปลี่ ย น
โครงสร้า งจากเศรษฐกิ จ การเกษตรมาสู่ เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม เป็ นเหตุ ใ ห้สัง คมไทยเริ่ ม
เปลี่ ย นแปลงจากสังคมชนบทสู่สัง คมเมื องมากขึน้ จะเห็น ได้ว่าปั ญ หาอัน เกิดจากการพัฒ นา
เศรษฐกิจโดยมีจดุ มุ่งหมายที่พฒ
ั นาอุตสาหกรรมเป็ นหลักเพื่อเพิ่มรายได้ประชาชาติให้สงู ขึน้ อย่าง
รวดเร็ว ซึ่ง เป็ น การพัฒ นาตามแนวทางประเทศในซี กโลกตะวัน ตกที่มุ่ง เน้น วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็ น การพั ฒ นาทางด้า นวัต ถุ ม ากกว่ า จิ ต ใจ สัง คมมี แ ต่ ก ารพั ฒ นาทางด้า นวัต ถุ
แต่ทางด้านจิตใจไม่ได้รบั การพัฒนา เป็ นปัญหาจาเป็ นที่ตอ้ งได้รบั การแก้ไข เนื่องจากเป็ นปัญหาที่
ส่งผลต่อบุคคลเป็ นอย่างมาก โดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดาเนิน วิถีชีวิตของบุคคล เช่น
เกิดการแก่งแย่งแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยน์ส่วนรวม
(สุกานดา นิ่มทองคา, 2535, น. 6-7)
จากการศึกษาพบว่าเยาวชนไทยขาดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนแต่กลับมี
ความต้องการที่ม่งุ เน้นผลประโยชน์ส่วนตน มีการเลียนแบบและการแสดงออกไปในทิศทางที่ไม่
เหมาะสม อีกทั้งพฤติกรรมที่สังคมไทยคาดหวัง เช่น การจุนเจือ การช่วยเหลือ การเผื่อแผ่ การ
แบ่งปั น การเห็นประโยชน์เพื่อผูอ้ ่ืน การมีคณ
ุ ธรรม การให้อภัย รวมถึงการแสดงจิตสานึกของคนที่
มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวมยังมีนอ้ ย เยาวชนคานึงถึงประโยชน์ท่ีตนมีส่วนได้หรือเสียมากกว่าที่
จะรูจ้ ักการเป็ นผูใ้ ห้ ส่วนนิสิตนักศึกษาที่ถือว่าเป็ นปั ญญาชนของประเทศก็มีระดับคุณธรรมของ
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บุคคลที่ม่งุ ความสาเร็จของส่วนรวมที่ยงั ไม่สงู นัก (สุวิมล ว่องวาณิช และ นงลักษณ์ วิรชั ชัย, 2543,
น. 200) ลักษณะเหล่านี ้ ล้วนแสดงให้เห็นถึงวิกฤตเยาวชนไทยที่สญ
ู เสียภาวะทางจิตใจอย่างเห็น
ได้ชดั เจนในด้านการคานึงถึงส่วนรวม การแสดงความเอือ้ เฟื ้ อ การช่วยเหลือสังคม
ซึ่งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงภยันตรายที่จะนามาสู่โลก ถ้าไม่หาหนทางแก้ไข
โดยมี ห ลัก การที่ ส อดคล้อ งในลัก ษณะที่ ม นุ ษ ย์จ ะต้อ งไม่ ต กเป็ น ทาสของวิ ท ยาศาสตร์ห รื อ
เทคโนโลยี มนุษ ย์จ ะต้องรู ว้ ิธี ใช้พ ร้อ มกับ รู ว้ ิธี ควบคุม การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
ระมัดระวัง การที่ พัฒ นาเช่ น นีไ้ ด้ มนุษ ย์จ ะต้องมี จิ ตใจที่ มี คุณ ธรรม มี ค วามละเอียดอ่อนที่จ ะ
มองเห็นปั ญหาของเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน นัน้ ก็คือต้องพัฒนาด้านจิตใจคู่กบั การพัฒนาทางด้านวัตถุ
นั่นเอง สาหรับการแสวงหาทิศทางและแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี ้ ในประเทศพัฒนาแล้วทางซีก
โลกตะวันตกได้หนั กลับมาสนใจปรัชญาการดาเนินชีวิตของคนซีกโลกตะวันออก โดยเฉพาะอย่ าง
ยิ่งพระพุทธศาสนา (พระเทศเวที, 2534, น. 21) เนื่องจากศาสนาเป็ นสถาบันทางสังคมที่สาคัญ ซึ่ง
มีอิทธิพลในการกาหนดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็ นแบบแผนวิถีชีวิตของบุคคลใน
สัง คม โดยสัง คมของประเทศไทยเองมี ป ระชาชนเกื อ บทั้ง ประเทศนับ ถื อ ศาสนาพุท ธ คิ ด เป็ น
ประมาณร้อยละ 95 ของประเทศ นับได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ หรือเกือบทั้งหมดประเทศนับถื อ
ศาสนาพุทธมาโดยตลอด สืบทอดมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั จึงทาให้ศาสนาพุทธมีบทบาทสาคัญ
มาก และได้กลายเป็ นสถาบันทางสังคมที่เป็ นหลักของสังคมไทยในปั จ จุบัน โดยหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา เป็ นคาสอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงบัญญัติให้พุทธศาสนิกชนยึด
เป็ นหลักในการดาเนิน โดยหลักคาสอนที่เป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนา 3 ประการ ได้แก่ 1) ไม่ทา
ความชั่วทัง้ ปวง ทัง้ กาย วาจา และใจ 2) ทาความดีทางกาย วาจา และใจ 3) ทาจิตใจให้ผ่องใส
รวมถึงประเทศต่างๆ ก็ได้พยายามส่งเสริมให้มีการสร้างกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ มาก
ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 2544 องค์การสหประชาชาติได้ร่วมกับประเทศต่างๆ จัดให้เป็ นปี
อาสาสมัครสากล (International year of volunteer) หรือชื่อย่อว่า IYV2001 ทาให้เกิดการตื่นตัว
ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามหากดูท่ีจานวนอาสาสมัครที่มีอยู่ในประเทศไท ย
ประมาณ 9.7 ล้านคน หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.5 ของประชากรวัยผูใ้ หญ่ (ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, 2544,
น. 33-37) นับว่าค่อนข้างน้อย และจะยิ่งดูนอ้ ยลงมากเมื่อเทียบกับปั ญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่ประเทศไทยกาลัง เผชิญ อยู่ และหากหันไปมองในพื่นที่ทางภูมิ ศาสตร์จะมี การกระจุกตัวของ
อาสาสมัครในบางพืน้ ที่และเมืองใหญ่ๆ ซึ่งอาจทาให้ประชากรที่อยู่อาศัยในพืน้ ที่ห่างไกลออกไป
ไม่ได้รบั การบริการจากงานอาสาสมัครมากพอ แม้แต่ในสังคมภายในสถานศึกษา เมื่อสารวจยัง
พบว่า ผูเ้ รียนมีพฤติกรรม เช่น การไม่เก็บกวาดเศษกระดาษที่ตนเองไม่ได้เป็ นผูท้ งิ ้ การไม่ทาความ
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สะอาดห้องเรียน ไม่ลบกระดาน ไม่ช่วยจัดโต๊ะ ไม่จัดห้องให้เรียบร้อยหากไม่ใช่เวรของตน หรือ
แม้แต่วนั ที่เป็ นเวรต้องรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ก็ยงั เผลอลืมบ้าง ทาไม่เต็มที่บา้ ง เป็ นต้น พฤติกรรม
ดัง กล่าวแม้จะดูเหมื อนเป็ นเรื่องธรรมดา แต่ก็ไม่ ควรปล่อยละเลยไป เพราะเยาวชนเหล่านีจ้ ะ
เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ไปอยู่ในสังคม อาจจะสร้างปั ญหาแก่สงั คมและประเทศชาติมากยิ่งขึน้ (สุขุมาล
เกษมสุข และ รังสี เกษมสุข, 2551, น. 1)
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นแหล่งผลิตบัณ ฑิตเข้าสู่สังคม จึงมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการ
เรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรมให้นกั ศึกษา โดยสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของ
นักศึกษา และจัดให้มีวิชาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมด้วย เป้าหมายเพื่อจะได้บณ
ั ฑิตที่มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมออกสู่สัง คม ตามคุณ ลักษณะที่ ก รอบมาตราฐานคุณ วุฒิ อุด มศึก ษาแห่ งชาติ (Thai
Qualifications framework for high education, TQF : HEd) ที่กาหนดให้คุณธรรมจริยธรรมเป็ น
คุณลักษณะบัณฑิตที่มีความสาคัญเป็ นอันดับแรก ที่มีหน้าที่ในการให้ความรูต้ ่างๆ แก่เยาวชนซึ่ง
ถือว่าอยู่ในช่วงสาคัญของชีวิต เนื่องจากช่วงการเป็ นนักศึก ษานีถ้ ือเป็ นช่วงเปลี่ยนผ่านจากวัยรุ่น
เข้าสู่วยั ผูใ้ หญ่ หน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามนุษย์เพื่อที่จะสามารถอยู่และธารงสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ แนวทางหนึ่งคือให้ผเู้ รียนตระหนักในความสาคัญของการอยู่ร่วมกับกลุ่ม
การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวินัยหรือกฎเกณฑ์ของสังคม รู จ้ ักเสียสละและเสียเสรีภ าพส่วน
บุคคลในบางส่วนเพื่อเสรีภาพของสังคม สร้างความสานึกในความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ
ส่วนรวม สร้างความสานึกที่จะสร้างสรรค์สงั คมให้น่าอยู่และเป็ นสังคมที่มีบรรยากาศของความ
ร่วมมือ ร่วมใจ และอุดมการณ์ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2530, น. 122) การจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจึงต้องดาเนินการทัง้ การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรูท้ างวิชาการ/
วิชาชี พ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อพัฒ นานักศึกษาให้มี คุณ ลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีคุณ ภาพ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (สุริยา เสถียรกิจอาไพ, 2549)
ตามกรอบแผนอุดมศึก ษาระยะยาว ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2551 - พ.ศ.2565) ที่ มุ่ง ยกระดับ คุณ ภาพ
อุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพและมีสมรรถนะสากล สามารถ
เรียนรูก้ ารใช้ชีวิตในสังคมและปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึน้ ตลอดชีวิต (สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2552, น. 30)
นัก จิ ต วิท ยาเองก็ ได้พ ยายามคิ ด ที่จ ะช่ วยปรับ ปรุ ง สัง คมให้ดี ขึน้ โดยพยายามศึกษา
พฤติกรรมต่อต้านสังคม (Anti-social behavior) ผลของการวิจยั ได้นามาใช้ปรับปรุงสังคมให้ดีขึน้
ในระยะต่อมานักจิตวิทยาได้คิดว่า หากจะคิดแต่ขจัดพฤติ กรรมต่อต้านสังคมเพียงอย่างเดียว
สังคมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปดังที่ตอ้ งการ ดังนัน้ จึงควรพยายามหาทางปลูกฝั งพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
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(Prosocial Behavior) ให้แก่เยาวชน (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556, น. 401-402) ซึ่งพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคม หมายถึง การกระทาของบุคคลที่ตงั้ ใจทาประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมหรือประโยชน์ต่อ
ผูอ้ ่ืน โดยเป็ นการกระทาด้วยความสมัครใจ ไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งบางครัง้ อาจต้องเสียสละทั้ง
แรงกาย เวลาและทรัพย์สินก็ตาม ซึ่งประกอบด้วย การช่วยเหลือ การแบ่งปั น และการปลอบโยน
โดยการช่วยเหลือ หมายถึง การที่บุคคลพยายามจะบรรเทาหรือผ่อนคลายความต้องการของผูอ้ ่ืน
เพื่อให้ผูอ้ ่ืนบรรลุเป้าหมาย การแบ่งปั น หมายถึง การที่บุคคลยอมสละสิ่งที่เป็ นของตนเองหรือ
ให้ยืมสิ่งของที่ตนเองครอบครองมีเพียงพออยู่แล้วให้กบั ผูอ้ ่ืน การปลอบโยน หมายถึง การที่บุคคล
ช่วยให้ผอู้ ่นื คลายจากความกังวล หรือความไม่สบายใจ โดยใช้คาพูดหรือการกระทา
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม สรุปได้ว่าสามารถจาแนก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 เป็ นการวิจยั
ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ชิ ง ทดลอง (Non - Experimental research) ที่ เป็ นการศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ ห รื อ เป็ น
การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมเอือ้ ต่อ สังคม (Raboteg-Šarić, 1997; กรกนก เตชะอม
รานันท์, 2554; ดุลยา จิตตะยโศธร, 2555; ธีรพัฒน์ วงศ์คมุ้ สิน, 2558; ปฏิมากร ศิริเตชะ, 2549;
รัตนา มณีสขุ เกษม, 2558; วันดี ละอองทิพรส, 2540; สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556; อัจศรา ประเสริฐ
สิน, 2557) พบว่า ปัจจัยที่สาคัญที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ได้แก่ การร่วมรูส้ กึ (Empathy)
และการสนับ สนุ น จากสถานศึก ษา (Social support) เป็ น ต้น และ ประเภทที่ 2 เป็ น การวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental research) พบว่าเป็ นสร้างโปรแกรมเพื่อใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคม (เดือนเด่นหล้า ชัยปริญ ญา, 2539; กรุ ณ า ศรีแสน, 2546; ชัช นีวรรณ วังนาค, 2552;
ประภาพร มั่นเจริญ, 2544; ปิ ยาภรณ์ กังสดาน, 2555; วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์, 2551)
โดยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒ นาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ส่วนใหญ่ สร้างมาจากปั จจัย
ภายใน เช่น โปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มและโปรแกรมพัฒ นาแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเอือ้
สังคม ซึ่งเป็ นตัวแปรทางจิตวิทยา หากแต่ยังพบว่ามีการทาการวิจัยแบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ในการ
วิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และการวิจยั ระยะที่ 2
เป็ นการวิจัยเชิง ทดลอง ยกตัวอย่างเช่น อธิ วัฒ น์ รัตนวงศ์แข (2558) ได้ทาการวิจัยโดยศึกษา
ปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตวิทยาที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และมีการนาผลการวิจยั ไปทาการ
วิจยั เชิงทดลองเพื่อสร้างเป็ นโปรแกรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และสุวรรณ จูทะสมพา
กร (2560) ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพฤติ ก รรมเอื ้อ สั ง คมของนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครโดยการให้คาปรึกษากลุ่ม : การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ ซึ่งงานวิจัยที่มีการแบ่งระยะ
ออกเป็ น 2 ระยะ คือ ในการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
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สังคม และการวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ส่วนใหญ่พบว่า คานึงถึงปั จจัยภายในเท่านัน้
เช่น ตัวแปรทางจิตวิทยา ซึ่งการพัฒนายังไม่ครอบคลุมทัง้ ปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอก เพราะ
ตามหลักพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักความเป็ นจริงเชื่อว่าสาเหตุของพฤติกรรมมาจาก
ทัง้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในส่งผลต่อพฤติกรรม
ดังนัน้ ทาให้ผวู้ ิจยั เกิดความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม โดยศึกษาปั จจัยเชิง
สาเหตุท่ีสง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และนาผลที่ได้มาสร้างเป็ นโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคมของนักศึกษา โดยการวิจัยในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ทาการวิจัยแบบพหุวิธี (Multi-methods) ซึ่ง
การวิจยั แบบพหุวิธี เป็ นการวิจัยที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี แต่วิธีการที่นามาใช้
นัน้ มาจากกระบวนทัศน์การวิจัยแบบเดียวกัน (วัลนิกา ฉลากบาง, 2560, น. 126) ซึ่งการวิจัยใน
ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ใช้กระบวนทัศน์การวิจยั แบบกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม (Positivism) โดยเป็ นการวิจยั
เชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว โดยผูว้ ิจัยแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ การวิจัยระยะที่ 1 เป็ น
การศึกษาปั จ จัยเชิ งสาเหตุ ท่ีส่งผลต่ อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา โดยเป็ นการศึกษา
ทางด้านพฤติ ก รรมศาสตร์ ซึ่ง เป็ น การศึก ษาแบบสหวิท ยาการ (Interdisciplinary approach)
ประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ จิตวิทยา และพุทธศาสนา และปั จจัยภายนอก ได้แก่ สังคมวิทยา
ซึ่ง ผลจากการวิจัยระยะที่ 1 ท าให้ท ราบปั จ จัยเชิ งสาเหตุ ส่งผลต่ อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของ
นักศึกษา และนาผลจากการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา ในการ
วิจยั ระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของ
นักศึกษาต่อไป
คาถามของการวิจัย
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษาปริญญาตรีมีปัจจัยเชิงสาเหตุท่สี าคัญอะไรบ้าง และ
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษาปริญญาตรีมีวิธีการพัฒนาได้อย่างไร
ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1
เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่สี ง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา และขนาด
อิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษาปริญญาตรี
การวิจัยระยะที่ 2
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษาปริญญา
ตรี
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ความสาคัญของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ โดยเป็ นการศึกษาที่เน้น
อธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม โดยเป็ นการนาศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา และสังคมวิทยา เพื่อ
มาศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา และเพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมพั ฒ นาพฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คม ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คมของนัก ศึ ก ษา ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี ้
ประโยชน์ในเชิ งวิ ช าการ ท าให้ทราบปั จ จัยส าคัญ ที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมเอือ้ ต่ อ
สังคมของนักศึกษา การวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คม ส าหรับ ข้อ ค้น พบอิ ท ธิ พ ลเชิ ง สาเหตุข องพฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คม
ประกอบด้วย ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุ ข้อค้นพบในการวิจยั ส่วนนีจ้ ะทาให้ทราบว่าตัวแปรปัจจัยเชิง
สาเหตุใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และทาให้ได้โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคมของนักศึกษา โดยผลลัพ ธ์จากแบบจาลองทาให้ทราบว่าตัวแปรปั จ จัยเชิ งสาเหตุใดที่
ส่ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คม จากนั้น จึ ง น าตัว แปรเหล่ านั้น มาสร้า งเป็ น โปรแกรมพัฒ นา
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม โดยมีความเหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่าง
ประโยชน์ในเชิงปฏิบั ติ เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับครู อาจารย์ ผูป้ กครอง และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมกับกลุม่ ตัวอย่างที่มีบริบทใกล้เคียง
ซึ่งผลการวิจยั ในครัง้ นีจ้ ะเป็ นการให้ความรู ้ เพื่อเป็ นข้อมูลกับผูท้ ่ีเกี่ยวข้องสาหรับนาผลการวิจยั ไป
ใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม รวมทัง้ หาวิธีการในการส่งเสริมพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม กับบริบทที่มีความใกล้เคียงกันได้
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัย
ของรัฐ/กากับของรัฐ ในประเทศไทย (สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2561) จานวน 22 แห่ง
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัย
ของรัฐ/กากับของรัฐ ในประเทศไทย แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 1
การวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคมของนักศึกษา โดยมีวิธีการกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้
1) การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการหาปั จจัยเชิงสาเหตุท่สี ง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยของรัฐ/กากับของรัฐ ในประเทศไทย สาหรับใน
การวิจัย ครัง้ นีใ้ ช้วิธี การประมาณค่าแบบไลค์ลิฮูดสูง สุด (Maximum likelihood) ซึ่งเป็ น วิธี การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ท่ีมีความคงเส้นคงวาและเป็ นอิสระจากมาตรวัด (Bollen, 1989, p. 108;
อ้างถึงใน วิไลลักษณ์ ลังกา, 2554, น. 103) และใช้ห ลักเกณฑ์การกาหนดขนาดตัวอย่ างของ
Schumacker และ Lomax (1996, p. 20 อ้างถึงใน วิไลลักษณ์ ลังกา, 2554, น. 103) ที่เสนอแนะ
ให้ใช้ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ ในงานวิจยั ครัง้ นีม้ ีตวั แปรสังเกตได้ 22
ตัว จึงใช้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ขัน้ ต่าจานวน 440 คน
2) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี
1 มหาวิทยาลัยของรัฐ/กากับของรัฐ ในประเทศไทย ได้มาโดยใช้วิธีการสุม่ กลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขัน้ ตอน (Multi - stage sampling) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ขั้นที่ 1 การสุ่ม ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยใช้
ภูมิภาคเป็ นชัน้ ภูมิ คือ แบ่งออกเป็ น จานวน 6 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ จานวน 5 แห่ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 5 แห่ง ภาคกลาง จานวน 7 แห่ง ภาคตะวันออก จานวน 1 แห่ง ภาค
ตะวันตก ไม่มี และภาคใต้ จานวน 4 แห่ง จากนัน้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster sampling)
โดยสุ่มตัวอย่างมาภูมิภาคละ 1 มหาวิทยาลัย ของจานวนมหาวิทยาลัยทัง้ หมดในแต่ละพืน้ ที่ตั้ง
เป็ นภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ในขัน้ นีไ้ ด้มหาวิทยาลัย จานวน 5 แห่ง
ขั้นที่ 2 การสุ่ม ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยใช้
กลุ่ ม สาขาวิ ช าเป็ นชั้ น ภู มิ คื อ จ านวน 3 กลุ่ ม สาขาวิ ช า ประกอบด้ ว ย 1. กลุ่ ม สาขาวิ ช า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. กลุ่ม สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์สุขภาพ และ 3. กลุ่ม สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หน่วยในการสุ่ม คือ นักศึกษา โดยสุ่มมากลุ่มสาขาวิชาละ 30 คน รวม
จานวน 90 คน
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขัน้ ตอน รวมจานวนทัง้ หมด 450 คน ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 511 คน
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 2
การวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิ งทดลอง เพื่ อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒ นา
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ชั้น ปี ที่ 1
มหาวิ ท ยาลัย นครพนม ภาคเรีย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2562 จ านวนทั้ง หมด 42 คน โดยใช้ก ลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมี
เกณฑ์คดั เลือกเข้ากลุม่ ตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้
1) ผูว้ ิจยั ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการทดลอง
2) นักศึกษาสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง จานวนทัง้ หมด 42 คน
จากนั้ น สุ่ ม เข้า กลุ่ ม ทดลอง (Random assignment) โดยการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย
(Simple random sampling) โดยผู้วิ จั ย จั บ ฉลากสุ่ ม นั ก ศึ ก ษาออกเป็ น 2 กลุ่ ม ๆ ละ 21 คน
จากนัน้ จึงสุ่มกลุ่ม โดยให้กลุ่มหนึ่ง เป็ นกลุ่มทดลอง ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ส่วนอีกกลุม่ หนึ่ง เป็ นกลุม่ ควบคุม ไม่ได้รบั โปรแกรมใดๆ โดยไม่ลาเอียง (Random treatment)
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของ
นักศึกษา ประกอบด้วยตัวแปร ดังต่อไปนี ้
ตัว แปรแฝงภายนอก (Exogenous latent variables) ที่เป็ นตัวแปรสาเหตุ จานวน 6
ตัว ได้แก่
1. การร่ ว มรู้ สึ ก วั ด จากตั ว แปรสั ง เกต คื อ การเข้า ใจมุ ม มองของผู้ อ่ื น การ
จินตนาการ การคานึงถึงความรูส้ กึ และความเครียดส่วนบุคคล
2. แรงจู งใจภายใน วัด จากตัวแปรสังเกต คือ ความต้องการสิ่ง ที่ท้าทาย ความ
สนใจ-เพลิดเพลิน ความเป็ นตัวของตัวเอง ความต้องการมีความสามารถ และความมุ่งมั่น
3. ความกรุณา วัดจากตัวแปรสังเกต คือ ความกรุณา
4. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุ น วัดจากตัวแปรสังเกต คือ การแสดงให้เด็ก
ทราบว่าผูใ้ หญ่รกั และหวังดีต่อเด็ก การทาตัวให้ใกล้ชิดสนิทสนิมกับเด็กใช้เวลาอยู่กบั เด็ก การเอา
ใจใส่เด็กเข้าใจจิตใจเด็ก และการเป็ นที่ปรึกษาที่ดีของเด็กไม่เผด็จการ
5. การสนั บ สนุ นจากสถานศึก ษา วัดจากตัวแปรสังเกต คือ การแสดงออกของ
อาจารย์ และการแสดงออกของเพื่อนนักศึกษา

9
6. การได้ รั บ ตั ว แบบ วั ด จากตั ว แปรสั ง เกต คื อ ตั ว แบบมี ชี วิ ต และตั ว แบบ

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

สัญลักษณ์
ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous latent variable) 2 ตัว ได้แก่
1. สัมมาทิฏฐิ เป็ นตัวแปรคั่นกลาง (Mediation variable) วัดจากตัวแปรสังเกต คือ
สัมมาทิฏฐิ
2. พฤติ ก รรมเอื้ อ ต่ อ สั ง คม ที่ เป็ นตั ว แปรผล วัด จากตั ว แปรสั ง เกต คื อ การ
ช่วยเหลือ การแบ่งปัน และการปลอบโยน
การวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ประกอบด้วยตัวแปร ดังต่อไปนี ้
ตัวแปรต้น (Independent variable) หรือตัวแปรจัดกระทา ได้แก่ โปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม มี 2 รูปแบบ คือ
1. การได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
2. การไม่ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ตัวแปรตาม (Dependent variable) หรือตัวแปรผล ได้แก่ พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ ดั คือ
1. การช่วยเหลือ
2. การแบ่งปัน
3. การปลอบโยน
ช่วงเวลา
ดาเนินการศึกษาวิจยั ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2563
นิยามศัพท์เฉพาะ
โปรแกรมพั ฒนาพฤติก รรมเอื้อ ต่อสังคม หมายถึง โปรแกรมที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ โดย
ผูว้ ิจยั นาแนวคิดของการปรับพฤติกรรมทางปั ญญา โดยการปรับพฤติกรรมทางปั ญญามีความเชื่อ
ว่าพฤติกรรมทางปั ญญาของบุคคลมีอิทธิพลอย่างมากต่อการแสดงออกของบุคคล มาเป็ นแนวคิด
หลักในการสร้างโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และใช้แนวคิดการร่วมรูส้ ึกของเดวิส ใน
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญาเพื่อส่งผลต่อพฤติกรรมเอิอ้ ต่อสังคม โดยเดวิส ได้อธิบาย
การร่วมรูส้ ึกว่าเป็ นกลุ่มของโครงสร้างที่ทาให้เกิดการตอบสนองของบุคคลหนึ่งต่อสภาพแวดล้อม
ของบุคคลอื่น ซึ่งการตอบสนองดังกล่าวมีทงั้ แบบส่งผลต่ออารมณ์ และแบบไม่ส่งผลต่ออารมณ์
โดยเดวิ ส ได้อ ธิ บ ายถึ ง องค์ป ระกอบของโครงสร้า ง กระบวนการ และผลของการร่ ว มรู ้สึ ก
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ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้ 1) ขัน้ เริ่ม (Antecedents) เป็ นขัน้ ที่มีผสู้ งั เกต ผูถ้ กู สังเกต และ
สถานการณ์ 2) กระบวนการ (Process) โดยฝึ ก ให้นัก ศึ ก ษาเกิ ด การเข้า ใจมุม มองของผู้อ่ื น
(Prespective Taking เกิ ด การจิ น ตนาการ (Fantasy) เกิ ด การค านึ ง ถึ ง ความรู ้สึ ก (Empathic
concern) และเกิดความเครียดส่วนบุคคล (Personal distress) 3) ผลที่เกิดขึน้ ภายในตัวบุคคล
(Intraprosonal outcomes) ได้แก่ ผลทางปั ญญา ผลทางอารมณ์ ผลทางแรงจูงใจ และ 4) ผลต่อ
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ การเกิดพฤติกรรมทางสังคม
โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการจัดเป็ นกิจกรรมเสริมหลักสูตร จานวน 5 ครัง้ ครัง้ ละ 150 นาที โดย
ครัง้ ที่ 1 ปฐมนิเทศ ครัง้ ที่ 2-4 การพัฒ นาการร่วมรู ส้ ึก ครัง้ ที่ 5 ปั จ ฉิม นิเทศ มี วิธีการดังต่อไปนี ้
1) ขัน้ เริ่ม ผูว้ ิจัยพากลุ่มทดลองไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ผูส้ ังเกต คือ นักศึกษา ผูถ้ ูกสังเกต คือ
เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา สถานการณ์ คือ นักศึกษาสังเกตเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางด้านสติปัญญา 2) ขัน้ กระบวนการ ประกอบด้วย 2.1 ด้านการเข้าใจมุมมองของผูอ้ ่ืน ผูว้ ิจยั ให้
นักศึกษาช่วยกันอธิบายความรูส้ ึกของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา จากสีหน้า ท่าทาง
ว่าเขารูส้ กึ อย่างไร 2.2 ด้านการจินตนาการ ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาลองคิดว่าถ้าตัวเองเป็ นเด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านสติปัญญา จะรูส้ ึกอย่างไร 2.3 ด้านการคานึงถึงความรูส้ ึก ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาคิด
ว่าถ้าตัวเองเป็ น เด็กที่มี ความบกพร่องทางด้านสติปัญ ญา ที่อยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จะทา
อย่างไร 2.4 ด้านความเครียดส่วนบุคคล ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาคิดว่าตัวเองเป็ น เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางด้านสติปัญญา ที่อยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จะรูส้ ึกอย่างไร จากนัน้ ผูว้ ิจัยให้นักศึกษาทาใบ
งาน 3) ผลที่ เกิ ดขึ น้ ภายในตัวบุค คล ผู้วิจัยให้นัก ศึกษาไปอยู่ในสถานการณ์ท่ีมี เด็ก ที่ มี ค วาม
บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไปมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา เช่น การ
สังเกต การพูดคุย เป็ นต้น 4) ผลต่อการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล ผูว้ ิจยั และนักศึกษาร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและยกตัวอย่างประกอบว่าถ้ามีเจอเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาทัง้ ใน
และนอกสถานที่ เราควรทาอย่างไร จากนัน้ ผูว้ ิจยั และนักศึกษาร่วมกันสรุ ปสิ่งที่ได้รบั จากการเข้า
ร่วมโปรแกรม
นิยามเชิงปฏิบัติการ
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม (Prosocial behavior) หมายถึง การกระทาของบุคคลที่ตงั้ ใจ
ทาประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมหรือประโยชน์ต่อผูอ้ ่ืน โดยเป็ นการกระทาด้วยความสมัครใจ ไม่
หวัง ผลตอบแทน ซึ่ ง บางครั้ง อาจต้อ งเสี ย สละทั้ง แรงกาย เวลาและทรัพ ย์สิ น ก็ ต าม ได้แ บ่ ง
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมออกเป็ น 3 ตัวชีว้ ดั ดังต่อไปนี ้
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1. การช่วยเหลือ (Helping) หมายถึง การกระทาของบุคคลที่ตั้งใจทาประโยชน์ต่อ
สังคมโดยการสละแรงกาย หรือเวลา เพื่อที่จะบรรเทาความต้องการของผูอ้ ่ืน รวมทัง้ การช่วยเหลือ
ให้ผอู้ ่นื ให้บรรลุเป้าหมาย การให้ขอ้ มูล การให้สิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเอง พฤติกรรมดังกล่าวจะไม่ได้
เกี่ยวกับการสูญเสียสิ่งของที่ตนครอบครองมาก่อน
2. การแบ่ ง ปั น (Sharing) หมายถึ ง การกระท าของบุค คลที่ ตั้งใจทาประโยชน์ต่ อ
สังคมโดยการให้สิ่งของหรือทรัพย์สินของตนเอง เป็ นการที่บุคคลยอมเสียสละหรือให้ยืมสิ่งของที่
ตนเองครอบครองอยู่ เช่น ของกิน ของใช้ ให้กบั ผูอ้ ่นื เป็ นต้น
3. การปลอบโยน (Comforting) หมายถึง การกระทาของบุคคลที่ตงั้ ใจทาประโยชน์
ต่อสังคมโดยการใช้วาจาหรือการแสดงท่าทางเพื่อจะบรรเทาความทุกข์ของผูอ้ ่ืน โดยการใช้คาพูด
เพื่อให้กาลังใจ หรือการแสดงการโอบกอดหรือสัม ผัสเพื่อให้ผู้อ่ืนรู ส้ ึกผ่อนคลายความกังวลใจ
ความไม่สบายใจวิธีการวัดพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวัดพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม โดยผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามขึน้ มาเอง โดยนา
แนวคิดของ Eisenberg, Cameron, และ Tryon (1984 อ้างถึงใน กรกนก เตชะอมรานันท์, 2554,
น. 11) มาเป็ นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด จานวน 9 ข้อ โดยแบบสอบถาม
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม มีเกณฑ์การให้คะแนน โดยผูต้ อบเลือกได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ โดยให้
คะแนนทางบวกตามลาดับดังนี ้ มากที่สุด คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามลาดับจนถึง น้อยที่สุด
คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผูว้ ิจัยจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็ นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ ่ี ได้คะแนน
รวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมสูง ผูท้ ่ีได้คะแนนรวม
ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ ย แสดงว่าเป็ น ผู้ท่ี มี พ ฤติกรรมเอือ้ ต่อ สัง คมต่ ากว่า ส่วนข้อความทางลบให้
คะแนนในทิศทางตรงกันข้าม
การร่วมรู้สึก (Empathy) หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลหนึ่งต่อประสบการณ์ท่ีสงั เกตได้
ของอีกคน ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ ดั ดังต่อไปนี ้
1. ด้านการเข้าใจมุมมองของผูอ้ ่นื (Prespective Taking) หมายถึง ความสามารถใน
การเข้าใจในสิ่งที่ผอู้ ่นื คิดหรือรูส้ กึ ได้
2. ด้านการจินตนาการ (Fantasy) หมายถึง ความสามารถในการนาตัวเองให้เข้าใจ
ความรูส้ กึ การกระทา ของตัวละครในหนังสือ ภาพยนต์ หรือการเล่นต่างๆ
3. ด้านการคานึงถึงความรูส้ ึก (Empathic concern) หมายถึง ความสามารถในการ
เข้าใจความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื เมื่อเจอกับเหตุการณ์เลวร้าย
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4. ด้า นความเครีย ดส่ว นบุ ค คล (Personal distress) หมายถึ ง ความไม่ ส บายใจ
ความรูส้ กึ กังวลใจ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่มี ีความตึงเครียด
ผูว้ ิจัยใช้วิธีการวัดการร่วมรู ส้ ึก โดยนาแบบสอบถามดัชนีการตอบสนองระหว่างบุคคล
หรือ Interpersonal reactivity index (IRI) ของ Davis (1980) มาปรับ ปรุ งโดยมี การปรับปรุ งข้อ
คาถามให้เหมาะสมกับ นิยามปฏิบัติก ารและกลุ่ม ตัวอย่ างที่ศึกษามาเป็ นแนวคิด ในการสร้าง
แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย
ปานกลาง มาก และมากที่ สุด จ านวน 10 ข้อ โดยแบบสอบถามการร่ว มรู ส้ ึก มี เกณฑ์ก ารให้
คะแนน โดยผูต้ อบเลือกได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ โดยให้คะแนนทางบวกตามลาดับดังนี ้ มากที่สุด
คะแนนเท่ ากับ 5 และลงมาตามล าดับ จนถึ ง น้อยที่ สุด คะแนนเท่ ากับ 1 คะแนน ผู้วิจัย จะใช้
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็ นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ ่ีได้คะแนนรวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ ย
แสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการร่วมรูส้ ึกสูง ผูท้ ่ีได้คะแนนรวมต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการร่วม
รูส้ กึ ต่ากว่า ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงกันข้าม
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถึง ความต้องการของบุคคลที่จะแสดง
พฤติกรรมต่างๆ เกิดขึน้ จากการเสาะแสวงหาของตนเอง โดยลักษณะที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน เช่น งาน
ที่ น่ าสนใจ แปลกใหม่ และท้าทายเป็ น แรงผลัก ดัน ภายใน ไม่ ต้อ งอาศัย รางวัล ภายนอก หรือ
กฎเกณฑ์เป็ นข้อบังคับ แรงจูงใจภายในประกอบด้วย 5 ตัวชีว้ ดั ได้แก่
1. ความต้อ งการสิ่ ง ที่ ท้า ทาย หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ท าให้บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรมตาม
ความชอบหรือต้องการทางานที่แปลกใหม่ ไม่ซา้ เดิม และงานนั้นมีความยากง่ายพอเหมาะกับ
ความสามารถ
2. ความสนใจ-เพลิ ดเพลิน หมายถึง สิ่ง ที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความ
กระตือรือร้น ตลอดจนมีความสุข พอใจและเพลิดเพลินในการทางานหรือกิจกรรมที่น่าสนใจ
3. ความเป็ นตัวของตัวเอง หมายถึง สิ่งที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความชอบ
ความมีอิสระในการคิดและการกระทา และชอบริเริ่มทาสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
4. ความต้องการมี ความสามารถ หมายถึง สิ่งที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตาม
ความต้องการมีประสิทธิผลในการจัดการกับสภาพแวดล้อม ต้องการที่ จะเรียนรู ้ พัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตนเอง
5. ความมุ่งมั่น หมายถึง สิ่งที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความมุ่งมั่นทางานให้
บรรลุผ ลด้วยความสามารถของตนเอง มี ค วามยึดมั่นทุ่ม เทให้กับ งานโดยไม่ หวังผลตอบแทน
ภายนอก ซึ่งความสาเร็จจากงานเป็ นแรงบันดาลใจภายในมากกว่ารางวัลหรือเกียรติยศภายนอก
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ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวัดแรงจูงใจภายใน โดยนาแบบสอบถามแรงจูงใจภายในของ อรพินทร์ ชู
ชม, อัจฉรา สุขารมณ์, และ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2542) มาปรับปรุงโดยมีการปรับปรุงข้อคาถาม
ให้เหมาะสมกับนิยามปฏิบตั ิการและกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่ า 5 ระดับ คื อ น้อ ยที่ สุด น้อ ย ปานกลาง มาก และมากที่ สุด จ านวน 10 ข้อ โดย
แบบสอบถามแรงจูงใจภายใน มีเกณฑ์การให้คะแนน โดยผูต้ อบเลือกได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ โดย
ให้คะแนนทางบวกตามลาดับดังนี ้ มากที่สุด คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามลาดับจนถึง น้อย
ที่สุด คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผูว้ ิจัยจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม รวมเป็ นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ ่ีได้
คะแนนรวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีแรงจูงใจภายในสูง ผูท้ ่ีได้คะแนนรวม
ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีแรงจูงใจภายในต่ากว่า ส่วนข้อความทางลบให้ค ะแนนใน
ทิศทางตรงกันข้าม
ความกรุ ณา หมายถึง ความสงสาร ความปรารถนา ต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นให้
หลุดพ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อน ความยากลาบาก ตามกาลังความสามารถ ความกรุณา
ประกอบด้วย 1 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ ความกรุณา
ความกรุณา หมายถึง ความสงสาร ความปรารถนา ต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่น
ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อน ความยากลาบาก ตามกาลังความสามารถ
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวัดความกรุณา โดยผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามขึน้ มาเอง โดยนาแนวคิดของ
ประที ป จิ น งี่ (2557, น. 150-151) มาเป็ น แนวคิ ด ในการสร้า งแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อ
คาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
จานวน 10 ข้อ โดยแบบสอบถามความกรุณา มีเกณฑ์การให้คะแนน โดยผูต้ อบเลือกได้เพียงข้อละ
1 คาตอบ โดยให้คะแนนทางบวกตามลาดับดังนี ้ มากที่สดุ คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามลาดับ
จนถึง น้อยที่สุด คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผู้วิจัยจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็ นเกณฑ์แบ่ง
โดยผู้ท่ี ได้ค ะแนนรวมสูง กว่าหรือเท่ากับ คะแนนเฉลี่ ยแสดงว่าเป็ น ผู้ท่ี มี ค วามกรุ ณ าสูง ผู้ท่ีไ ด้
คะแนนรวมต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ ยแสดงว่าเป็ นผู้ท่ีมี ความกรุ ณ าต่ ากว่า ส่วนข้อความทางลบให้
คะแนนในทิศทางตรงกันข้าม
สัม มาทิฏฐิ หมายถึง ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริงตามธรรมชาติ ความ
คิดเห็น ความเชื่อถือหรือยอมรับรู ก้ ารกระทาและผลการกระทาของตน แนวความคิดที่มองเห็น
ความเป็ นไปของสิ่งทัง้ หลายตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย ความรูค้ วามเข้าใจสิ่งทัง้ หลายตามสภาวะ
ของมัน หรือตามที่มันเป็ น ไม่เอนเอียง ไปตามความชอบความชังของตน หรือตามที่อยากให้มัน
เป็ นอยากไม่ให้มนั เป็ น สัมมาทิฏฐิ ประกอบด้วย 1 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ
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สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริงตามธรรมชาติ ความ
คิดเห็น ความเชื่อถือหรือยอมรับรู ก้ ารกระทาและผลการกระทาของตน แนวความคิดที่มองเห็น
ความเป็ นไปของสิ่งทัง้ หลายตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย ความรูค้ วามเข้าใจสิ่งทัง้ หลายตามสภาวะ
ของมัน หรือตามที่มันเป็ น ไม่เอนเอียง ไปตามความชอบความชังของตน หรือตามที่อยากให้มัน
เป็ นอยากไม่ให้มนั เป็ น
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวัดสัมมาทิฏฐิ โดยผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามขึน้ มาเอง โดยนาแนวคิดของ
พระพรหมคุณ าภรณ์ (ป.อ.ปยุ ตฺ โต) (2556, น. 4) มาเป็ น แนวคิ ด ในการสร้างแบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก
และมากที่สดุ จานวน 10 ข้อ โดยแบบสอบถามสัมมาทิฏฐิ มีเกณฑ์การให้คะแนน โดยผูต้ อบเลือก
ได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ โดยให้คะแนนทางบวกตามลาดับดังนี ้ มากที่สดุ คะแนนเท่ากับ 5 และลง
มาตามลาดับจนถึง น้อยที่สดุ คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผูว้ ิจยั จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็ น
เกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ ่ีได้คะแนนรวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีสมั มาทิฏฐิ สูง
ผูท้ ่ีได้คะแนนรวมต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมี สมั มาทิฏฐิ ต่ากว่า ส่วนข้อความทางลบให้
คะแนนในทิศทางตรงกันข้าม
การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน หมายถึง การที่ผใู้ หญ่ปฏิบตั ิต่อเด็กด้วยการแสดง
ความรักและปรารถนาดีต่อเด็ก เอาใจใส่และให้ความสาคัญแก่เด็ก ให้คาแนะนา เป็ นที่ปรึกษาที่ดี
มากกว่าการใช้วิธีบีบบังคับเด็ก ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา และมีความใกล้ชิดสนิทสนม โดยได้กระทา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ ดั ดังต่อไปนี ้
1. การแสดงให้เด็กทราบว่าผูใ้ หญ่รกั และหวังดีต่อเด็ก แสดงให้เด็กทราบว่าผูใ้ หญ่
ตัง้ ใจที่จะอบรมเด็กให้เป็ นคนดี
2. การทาตัวให้ใกล้ชิดสนิทสนิมกับเด็ก ใช้เวลาอยู่กบั เด็ก เช่น ชมรายการโทรทัศน์ท่ี
มีประโยชน์ดว้ ยกัน ทากิจกรรมต่างๆร่วมกัน
3. การเอาใจใส่เด็ก เข้าใจจิตใจเด็ก เช่น สอบถามทุกข์สุข ถามถึงเหตุการณ์ประจา
วันที่เกิดขึน้ กับเด็ก รูเ้ กี่ยวกับเพื่อนของเด็ก กิจกรรมของเด็ก
4. การเป็ นที่ปรึกษาที่ดีของเด็ก ไม่เผด็จการ เช่น ให้คาแนะนาปรึกษา ปลอบใจ ให้
กาลังใจเวลาเด็กมีปัญ หา มีทุกข์รอ้ น เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างมีเหตุผล ไม่
บังคับฝื นใจ
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ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวัดการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน โดยนาแบบสอบถามการอบรมเลีย้ ง
ดูแบบรักสนับสนุนของ งามตา วนินทานนท์ (2552) มาปรับปรุ งโดยมีการปรับปรุ งข้อคาถามให้
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อย
ที่สดุ น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สดุ จานวน 10 ข้อ โดยแบบสอบถามการอบรมเลีย้ งดูแบบรัก
สนับสนุน มีเกณฑ์การให้คะแนน โดยผูต้ อบเลือกได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ โดยให้คะแนนทางบวก
ตามลาดับดังนี ้ มากที่สดุ คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามลาดับจนถึง น้อยที่สดุ คะแนนเท่ากับ 1
คะแนน ผูว้ ิจัยจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม รวมเป็ นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ ่ีได้คะแนนรวมสูงกว่าหรือ
เท่ากับคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนั บสนุนสูง ผูท้ ่ีได้คะแนนรวมต่า
กว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนต่ากว่า ส่วนข้อความทางลบ
ให้คะแนนในทิศทางตรงกันข้าม
การสนั บ สนุ น จากสถานศึ ก ษา หมายถึ ง การแสดงออกของอาจารย์แ ละเพื่ อ น
นักศึกษาด้วยการให้สิ่ งที่พึงพอใจแก่นักศึกษาภายหลังจากที่นักศึกษาแสดงพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคม ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ ัด ได้แก่ 1) การแสดงออกของอาจารย์ และ 2) การแสดงออกของ
เพื่อนนักศึกษา ซึ่งสิ่งที่พงึ พอใจที่เสนอไว้ว่าเป็ นตัวเสริมแรง แบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ
1. ตัวเสริมแรงที่เป็ นสิ่งของ ประกอบด้วย อาหาร ขนม ฯลฯ
2. ตัวเสริมแรงทางสังคม แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ คาพูด ได้แก่ คาชมเชย ยกย่อง
ฯลฯ และการแสดงท่าทาง ได้แก่ การยิม้ การพยักหน้ารับ ฯลฯ
3. ตัวเสริมแรงที่เป็ นเบีย้ อรรถกร เบีย้ อรรถกรจะเป็ นตัวเสริมแรงที่มีคุณค่ าก็ต่อเมื่อ
สามารถนาไปแลกเป็ นตัวเสริมแรงอื่นๆได้ เช่น คูปอง ฯลฯ
4. ตัวเสริมแรงที่เป็ นกิจกรรม เป็ นตัวเสริมแรงที่นาเอากิจกรรมที่นกั ศึกษาชอบมาใช้
เป็ นตัวเสริมแรง เช่น การฟั งเพลง การเล่นกีฬา ฯลฯ
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวัดการสนับสนุนจากสถานศึกษา โดยผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามขึน้ มาเอง
โดยนาแนวคิดของ Rimm และ Masters (1979 อ้างถึงใน ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, ประทีป จินงี่ ,
และ ทัศนา ทองภักดี , 2539, น. 21-22) ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ คื อ น้อยที่ สุด น้อ ย ปานกลาง มาก และมากที่สุด จานวน 5 ข้อ โดยแบบสอบถามการ
สนับสนุนจากสถานศึกษา มีเกณฑ์การให้คะแนน โดยผูต้ อบเลือกได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ โดยให้
คะแนนทางบวกตามลาดับดังนี ้ มากที่สุด คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามลาดับจนถึง น้อยที่สุด
คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผูว้ ิจัยจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็ นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ ่ีได้คะแนน
รวมสูง กว่าหรือเท่ากับ คะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ น ผู้ท่ีมี การสนับสนุน จากสถานศึกษาสูง ผู้ท่ี ได้
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คะแนนรวมต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ ย แสดงว่าเป็ น ผู้ท่ีมี ก ารสนับ สนุน จากสถานศึกษาต่ ากว่า ส่วน
ข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงกันข้าม
การได้รับตั วแบบ หมายถึง การที่บุคคลสังเกตและถือเอาลักษณะพฤติกรรมมาเป็ น
แบบอย่างในการปฎิบตั ิตน โดยการได้ตวั แบบ แบ่งออกเป็ น 2 ตัวชีว้ ดั ได้แก่
1. การได้รบั ตัวแบบมีชีวิต หมายถึง ตัวแบบที่ปรากฏกับบุคคลโดยตรง
2. การได้รบั ตัวแบบสัญลักษณ์ หมายถึง ตัวแบบที่เสนอกับบุคคลโดยผ่านทางคาพูด
การเขียนหรือรูปภาพ เช่น โทรทัศน์ ฟิ ลม์ เป็ นต้น
ผูว้ ิจัยใช้วิธีการวัดการได้รบั ตัวแบบ โดยนาแบบสอบถามการได้รบั ตัวแบบของ วิลาส
ลักษณ์ ชัววัลลี , งามตา วนินทานนท์, และ วิริณธ์ ธรรมนารถสกุล (2547) มาปรับปรุงโดยมีการ
ปรับปรุงข้อคาถามให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด จานวน 7 ข้อ โดยแบบสอบถาม
การได้รบั ตัวแบบ มีเกณฑ์การให้คะแนน โดยผูต้ อบเลือกได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ โดยให้คะแนน
ทางบวกตามลาดับดังนี ้ มากที่สดุ คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามลาดับจนถึง น้อยที่สดุ คะแนน
เท่ากับ 1 คะแนน ผูว้ ิจัยจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็ นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ ่ีได้คะแนนรวมสูง
กว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่มี ีการได้รบั ตัวแบบสูง ผูท้ ่ไี ด้คะแนนรวมต่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการได้รบั ตัวแบบต่ากว่า ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงกัน
ข้าม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
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การวิจัย ในครั้ง นี ้ ผู้วิจัย แบ่ ง การวิ จัย ออกเป็ น 2 ระยะ ได้แ ก่ การวิ จัย ระยะที่ 1 เป็ น
การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา และการวิจัยระยะที่ 2
เป็ นการศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ของนักศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยนาเสนอตามหัวข้อ ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม (Prosocial behavior)
ตอนที่ 2 แนวคิดที่นามาใช้เป็ นกรอบในการวิจยั
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
3.1 การร่วมรูส้ กึ ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
3.2 แรงจูงใจภายในที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
3.3 ความกรุณาที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
3.4 สัมมาทิฏฐิ ท่สี ง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
3.5 การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
3.6 การสนับสนุนจากสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
3.7 การได้รบั ตัวแบบที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ตอนที่ 4 การพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ตอนที่ 1 พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม (Prosocial behavior)
มีแนวคิดจากนักทฤษฎี หลายท่านได้โต้แย้งกันถึงประเด็นที่ว่า พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
เป็ นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กาเนิด หรือเกิดจากการเรียนรูก้ นั แน่ โดยนักมนุษยวิทยาและชีวสังคม เชื่อว่า
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม เป็ นสิ่งที่ถูกกาหนดไว้อยู่ในยีน (Gene) และเป็ นส่วนประกอบพืน้ ฐานโดย
ธรรมชาติของมนุษย์ท่ีจะช่วยเหลือผูอ้ ่ืน เพื่อให้ดารงเผ่าพันธุค์ งอยู่ต่อไป ซึ่งตรงข้ามกับนักทฤษฎี
จิตวิเคราะห์ และนักทฤษฎีการเรียนรูท้ างปั ญญาสังคม ที่ได้โต้แย้งไว้ว่า พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ของมนุษย์ไม่ได้มาจากยีนหรือมีวิวัฒนาการมาจากประวัติศาสตร์ แต่พฤติกรรมดังกล่าวมาจาก
การได้มีประสบการณ์กบั ตัวแทนของสังคมกลุ่มต่างๆ ส่วนนักทฤษฎีพฒ
ั นาการทางเชาวน์ปัญญา
เห็นด้วยกับแนวคิดนี ้ และยังเพิ่มเติมว่า รู ปแบบหรือความถี่ในการกระทาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ของมนุ ษ ย์นั้น จะขึน้ อยู่กับ ทักษะทางความคิ ด และระดับ ของเชาวน์ปั ญ ญาอี ก ด้วย ส่วนนัก
ชีววิทยา มีความเชื่อว่า พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม เป็ นสัญชาตญาณ และเป็ นส่วนประกอบพืน้ ฐาน
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ของธรรมชาติม นุษย์ โดยมี ความเชื่อว่าทุกๆสิ่งไม่ ว่าจะเป็ นมนุ ษย์หรือสัตว์ ย่อมต้องได้รบั การ
ปกป้องจากศัตรูตามธรรมชาติ และได้รบั การตอบสนองความต้องการพืน้ ฐาน เมื่อพวกเขาอาศัย
อยู่ในหน่วยสังคมเดียวกัน หากความเชื่อนีถ้ ูกต้อง แสดงว่าบุคคลที่มี พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ก็
น่าจะมียีนแห่งความเอือ้ เฟื ้ อ (Altruistic gene) อยู่ และสืบทอดต่อไปสู่ลกู หลาน ถ้าหากพฤติกรรม
เอื อ้ ต่ อ สัง คมมี ยี น เป็ น ตัวก าหนดแล้ว อะไรคื อ สิ่ งที่ ท าให้พ ฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คมในบางครั้ง มี
แนวโน้มลดลง (Shaffer, 1994, p. 363-397 อ้างถึงใน วันดี ละอองทิพรส, 2540, น. 27)
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม มาจากภาษาอังกฤษ คาว่า Prosocial behavior เริ่มมีการศึกษา
และแปลคานีเ้ ป็ นภาษาไทยตามราชบัณฑิตสถานที่ได้มีการแปลคาว่า Prosocial behavior เป็ น
ภาษาไทย โดยใช้ค าว่ า พฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คม หากแต่ ยัง มี นัก วิจัย ใช้ค าอื่ น ในความหมาย
ใกล้เคียงกันได้แก่ คาว่า พฤติกรรมที่เอือ้ ต่อสังคม (ปฏิมากร ศิรเิ ตชะ, 2549, น. 8; วันดี ละอองทิพ
รส, 2540, น. 26; สุก านดา นิ่ ม ทองค า, 2535, น. 23) พฤติ ก รรมเสริม สร้างสัง คม (ปิ ยาภรณ์
กังสดาน, 2555, น. 20; วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์, 2551, น. 22; สุรางค์ โค้วตระกูล , 2556, น. 402)
พฤติกรรมเอือ้ สังคม (กรกนก เตชะอมรานันท์, 2554, น. 11; ชัช นีวรรณ วังนาค, 2552, น. 11;
สุวรรณ จูทะสมพากร, 2560, น. 25) พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม (ดุลยา จิตตะยโศธร, 2555, น. 30;
ธีรพัฒน์ วงศ์คมุ้ สิน, 2558, น. 90; รัตนามณี สุขเกษม, 2558, น. 11; ราชบัณฑิตสถาน, 2550, น.
315; อธิวฒ
ั น์ รัตนวงศ์แข, 2558, น. 15-16; อัจศรา ประเสริฐสิน, 2557, น. 45) สรุปได้ว่างานวิจยั
ในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจึ งใช้คาว่า พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ตามราชบัณ ฑิ ตสถานที่ได้มี ก ารแปลคาว่า
Prosocial behavior เป็ นภาษาไทย โดยใช้คาว่า พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ความหมายของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
Mussen และ Eisenberg-Berg (1977 อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556, น. 402)
ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่ผูแ้ สดงตัง้ ใจจะช่วยเหลือผูอ้ ่ืน
ตัง้ ใจทางานให้เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื โดยไม่หวังผลตอบแทน
ราชบัณ ฑิ ต สถาน (2550, น. 315) ได้ให้ค วามหมายของพฤติ กรรมเอื อ้ ต่ อสัง คม
หมายถึง พฤติกรรมที่บคุ คลทาเพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมหรือประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื
สุรางค์ โค้วตระกูล (2556, น. 402) ได้ให้ความหมายของพฤติ กรรมเอือ้ ต่อสังคม
หมายถึง พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ที่จาเป็ นของสังคม
สุวรรณ จูทะสมพากร (2560, น. 25) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
หมายถึง การกระทาที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือหรือเกือ้ กูลประโยชน์ให้กบั บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
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สังคม โดยผูก้ ระทามีความรูต้ ัว เต็มใจ ตัง้ ใจ สมัครใจ และเสียสละตนเอง โดยไม่มีเงื่อนไขในด้าน
วิชาชีพ และสัญญาข้อตกลงมาบังคับให้กระทา
อธิวฒ
ั น์ รัตนวงศ์แข (2558, น. 15-16) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
หมายถึง การกระทาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็ นประโยชน์กบั บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นด้วย
ความตัง้ ใจหรือสมัครใจ โดยไม่ม่งุ หวังผลประโยชน์หรือรางวัลตอบแทนใดๆ ในภายหลัง และการ
กระทาดังกล่าวอาจทาให้บุคคลต้องเสียสละเวลา ทรัพย์สิน กาลังกาย กาลังความคิด กาลังใจ
หรือบางครัง้ อาจจะเป็ นการเสี่ยงต่อชีวิตของผูก้ ระทาได้
รัต นา มณี สุข เกษม (2558, น. 11) ได้ให้ค วามหมายของพฤติก รรมเอื อ้ ต่ อสัง คม
หมายถึง การกระทาที่ผูก้ ระทาตัง้ ใจกระทาให้เกิดประโยชน์ต่อผูอ้ ่ืน โดยไม่หวังผลตอบแทน เกิด
จากความสมัครใจที่จะกระทา โดยสละทัง้ เวลาและทรัพย์สินในการให้ความช่วยเหลือ
ปิ ย าภรณ์ กัง สดาร (2555, น. 20) ได้ให้ค วามหมายของพฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สังคม
หมายถึง พฤติกรรมทางบวกซึ่งช่วยเสริมให้ความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็ นการทางานหรือทากิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น ความสามัคคีเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ ความคิดเห็นสอดคล้องกัน ความเป็ นนา้ หนึ่งใจ
เดียวกัน สามารถเห็นอกเห็นใจสงสาร และปราถนาที่จะช่วยเหลือผูอ้ ่ืนที่มี ความทุกข์ จนแสดง
ออกเป็ นพฤติกรรมเอือ้ อาทรต่อผู้นั้น ซี่ งบางครัง้ ต้องเสียผลประโยชน์ส่วนตนลงไปโดยไม่ หวัง
ผลตอบแทนใด ๆ
กรกนก เตชะอมรานันท์ (2554, น. 11) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
หมายถึง การกระทาที่เด็กได้กระทาเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ่นื
ชัช นี ว รรณ วัง นาค (2552, น. 11) ได้ให้ค วามหมายของพฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คม
หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลกระทาโดยมุ่งเพื่อประโยชน์ต่อผูอ้ ่ืนเป็ นการกระทาด้วยความสมัครใจ
โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งบางครัง้ อาจจะต้องเสียสละทัง้ เวลาและทรัพย์สินหรือเสี่ยงชีวิตในการ
ให้ความช่วยเหลือ
วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์ (2551, น. 22) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
หมายถึง พฤติกรรมทางสังคมเชิงบวกระหว่างบุคคล เป็ นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อผูอ้ ่ืนและต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเอือ้ เฟื ้ อเสียสละ ช่วยเหลือเกือ้ กูลซี่งกันและกัน เห็นอกเห็น
ใจ ยอมรับและเข้าใจกันซึ่งกันและกัน เป็ นพฤติกรรมที่จาเป็ นในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
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ปฏิ ม ากร ศิ ริเ ตชะ (2549, น. 8) ได้ใ ห้ค วามหมายของพฤติ ก รรมเอื ้อ ต่ อ สัง คม
หมายถึง เป็ นการกระทาโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ตงั้ ใจจะช่วยเหลือหรือบาบัดทุกข์ บารุงสุขแก่
ผูอ้ ่ืน โดยกระทาสิ่งที่เป็ นประโยชน์ โดยการเสียสละกาลังกาย กาลังความคิด สิ่งของ ทรัพย์สิน
หรือเวลา
วัน ดี ละอองทิ พ รส (2540, น. 26) ได้ให้ค วามหมายของพฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คม
หมายถึง พฤติกรรมอันเป็ นประโยชน์กับบุคคลอื่น โดยที่ผูแ้ สดงพฤติกรรมมีความตัง้ ใจจริงในการ
กระทาพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็ นการเสียสละ เวลา ทรัพย์สิน เงินทอง แรงกายแรงใจ หรืออาจเป็ น
ชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์กบั บุคคลอื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในภายหน้า
สุกานดา นิ่ม ทองคา (2535, น. 23) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
หมายถึง การกระทาที่ผู้กระทาจะต้องตั้งใจกระทาลงไปเพื่อช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน
ล่วงหน้า แม้ว่าการกระทาพฤติกรรมนัน้ ผูก้ ระทาอาจต้องเสียสละทัง้ แรงกาย ทรั พย์สิน เงินทอง
เวลา หรือแม้แต่เสี่ยงชีวิตก็ตาม
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุ ป ได้ว่า พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม หมายถึง การ
กระทาของบุคคลที่ตั้งใจทาประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมหรือประโยชน์ต่อผูอ้ ่ืน โดยเป็ นการ
กระทาด้วยความสมัครใจ ไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งบางครัง้ อาจต้อ งเสียสละทัง้ แรงกาย เวลาและ
ทรัพย์สินก็ตาม
โดยงานวิจัยในครัง้ นี ้ ได้นาแนวคิดของ Eisenberg, Cameron, และ Tryon (1984
อ้างถึงใน กรกนก เตชะอมรานันท์, 2554, น. 11) มาเป็ นแนวคิดในการศึกษาตัวชีว้ ดั ของพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม โดยได้แบ่งพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมออกเป็ น 3 ตัวชีว้ ดั ดังนี ้
การช่วยเหลือ (Helping) หมายถึง ความพยายามที่จะบรรเทาความต้องการของ
ผูอ้ ่ืน รวมทัง้ การช่วยเหลือให้ผูอ้ ่ืนให้บรรลุเป้าหมาย การให้ขอ้ มูล การให้สิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเอง
พฤติก รรมดัง กล่าวจะไม่ ได้เกี่ ยวกับ การสูญ เสียสิ่งของที่ต นครอบครองมาก่อน แต่จ ะเป็ นการ
สูญเสียเรื่องเวลาและความพยายาม
การแบ่งปัน (Sharing) หมายถึง การให้สิ่งของตนเอง หรือเป็ นสิ่งของที่ตนเองเคย
ครอบครองอยู่ ค่าของการสูญเสียนัน้ จะเป็ นรูปธรรม
การปลอบโยน (Comforting) หมายถึง ความพยายามที่จะบรรเทาทุกข์ของผูอ้ ่ืน
โดยใช้คาพูดหรือการกระทาเพื่อให้ผอู้ ่ืนผ่อนคลายความกังวล ซึ่งพฤติกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับเวลา
และความเอาใจใส่
ผลการสังเคราะห์ตวั ชีว้ ดั ของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ดังตาราง 1
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Eisenberg, Cameron,
& Tryon (1984)
สุกานดา นิ่มทองคา (2535)
วันดี ละอองทิพรส (2540)
ปฏิมากร ศิรเิ ตชะ (2549)
วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์ (2551)
ชัชนีวรรณ วังนาค (2552)
กรกนก เตชะอมรานันท์ (2554)
ดุลยา จิตตะยโศธร. (2555)
ปิ ยาภรณ์ กังสดาร (2555)
รัตนามณี สุขเกษม (2558)
อธิวฒ
ั น์ รัตนวงศ์แข (2558)
สุวรรณ จูทะสมพากร (2560)
รวม

การช่วยเหลือ

ผู้วิจัย (ปี )

การเอือ้ เฟื ้ อเผิ่อแผ่
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ผลการสังเคราะห์ตัวชีว้ ดั ของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม พบว่าตัวชีว้ ัดที่มีความถี่มากที่สุด
ได้แก่ การช่วยเหลือ (11) การแบ่งปั น (10) และการปลอบโยน (6) ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Eisenberg, Cameron, และ Tryon (1984 อ้างถึงใน กรกนก เตชะอมรานันท์, 2554,
น. 11)
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พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม (Prosocial behavior) หมายถึง การกระทาของบุคคลที่ตงั้ ใจทา
ประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมหรือประโยชน์ต่อผูอ้ ่ืน โดยเป็ นการกระทาด้วยความสมัครใจ ไม่
หวัง ผลตอบแทน ซึ่ ง บางครั้ง อาจต้อ งเสี ย สละทั้ง แรงกาย เวลาและทรัพ ย์สิ น ก็ ต าม ได้แ บ่ ง
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมออกเป็ น 3 ตัวชีว้ ดั ดังต่อไปนี ้
1. การช่วยเหลือ (Helping) หมายถึง การกระทาของบุคคลที่ตั้งใจทาประโยชน์ ต่อ
สังคมโดยการสละแรงกาย หรือเวลา เพื่อที่จะบรรเทาความต้องการของผูอ้ ่ืน รวมทัง้ การช่วยเหลือ
ให้ผอู้ ่นื ให้บรรลุเป้าหมาย การให้ขอ้ มูล การให้สิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเอง พฤติกรรมดังกล่าวจะไม่ได้
เกี่ยวกับการสูญเสียสิ่งของที่ตนครอบครองมาก่อน
2. การแบ่ ง ปั น (Sharing) หมายถึ ง การกระท าของบุค คลที่ ตั้งใจทาประโยชน์ ต่ อ
สังคมโดยการให้สิ่งของหรือทรัพย์สินของตนเอง เป็ นการที่บุคคลยอมเสียสละหรือให้ยืมสิ่งของที่
ตนเองครอบครองอยู่ เช่น ของกิน ของใช้ ให้กบั ผูอ้ ่นื เป็ นต้น
3. การปลอบโยน (Comforting) หมายถึง การกระทาของบุคคลที่ตงั้ ใจทาประโยชน์
ต่อสังคมโดยการใช้วาจาหรือการแสดงท่าทางเพื่อจะบรรเทาความทุกข์ของผูอ้ ่ืน โดยการใช้คาพูด
เพื่อให้กาลังใจ หรือการแสดงการโอบกอดหรือสั ม ผัสเพื่อให้ผู้อ่ืนรู ส้ ึกผ่อนคลายความกังวลใจ
ความไม่สบายใจ ดังภาพประกอบ 1
การช่วยเหลือ

พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม

การแบ่งปัน

การปลอบโยน

ภาพประกอบ 1 ตัวชีว้ ดั ของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
นักจิ ตวิทยาพยายามคิด ที่จ ะช่ วยปรับปรุ งสัง คมให้ดีขึน้ โดยพยายามที่ จ ะศึกษา
พฤติกรรมต่อต้านสังคม (Anti-social behavior) เช่น การศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าว (Aggression)
เพื่อนาผลของการวิจัยมาใช้ปรับปรุ งสังคมให้ดีขึน้ โดยศาสตราจารย์แบนดูรา (Bandura) แห่ง
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford) เป็ นผูค้ น้ พบว่าคนเราจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวจากการ
เลี ย นแบบ (Modeling) ได้มี อิ ท ธิ พ ลที่ ท าให้รัฐ บาลประเทศสหรัฐ อเมริก าห้า มโทรทั ศ น์ฉ าย
ภาพยนต์ท่ี มี ก ารแสดงพฤติ ก รรมก้า วร้า ว เพราะจะเป็ น ตัวอย่ า ง และต่ อ มาในปี พ.ศ. 2515
นักจิตวิทยาได้คิดว่าถ้าหากคิดแต่จะขจัด พฤติกรรมต่อต้านสังคม (Anti-social behavior) เพียง
อย่างเดียว สังคมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปดังที่ตอ้ งการ ดังนัน้ จึงควรพยายามที่จะหาทางปลูกฝังพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม (Prosocial behavior) ให้แก่เยาวชนและผูเ้ ยาว์ แต่ก่อนที่จะทาก็มีความจาเป็ นที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมเสียก่อน ดังนัน้ จึงมีนักจิตวิทยากลุ่มหนึ่งพยายามที่จะศึกษาสาเหตุ
ว่ า ท าไม บ างคน มี พ ฤ ติ ก รรม เอื ้ อ ต่ อสั ง ค ม และบ างค น ไม่ มี พ ฤ ติ ก รรม เอื ้ อ ต่ อสั ง ค ม
(สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556, น. 401-402) โดยนักจิตวิทยา (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556, น. 401-403)
ที่สนใจศึกษาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม อาจแบ่งเป็ น 3 กลุม่ ดังต่อไปนี ้
1) กลุ่ ม นั ก จิ ต วิ ท ยาที่ ยึ ด ทฤษฎี พั ฒ นาการทางเชาวน์ ปั ญญา (Cognitive
developmental theory) เป็ นพืน้ ฐานของการวิจยั ซึ่งมีเพียร์เจท์เป็ นผูน้ า นักจิตวิทยากลุ่มนีเ้ ชื่อว่า
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมขึน้ อยู่กบั พัฒนาการทางด้านเชาว์ปัญญา และเชื่อว่าก่อนที่เด็กจะเห็นใจใน
ความทุกข์ของผูอ้ ่ืน และสามารถช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้ เด็กจะต้องมีความสามารถทางเชาว์ปัญญาที่จะ
มองเห็นปัญหาในแง่ของผูม้ ีปัญหาเสียก่อน
2) กลุ่มนั กจิตวิทยาที่ใช้ทฤษฎีท่ีเรียกว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปั ญญาสังคม
(Social cognitive theory) เป็ นพืน้ ฐาน ซึ่งมีแบนดูราเป็ นผูน้ า นักจิตวิทยากลุ่มนีเ้ ชื่อว่าพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคมเป็ นพฤติกรรมที่เรียนรูจ้ ากกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) และขึน้ อยู่
กับสภาพแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กเจริญเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยผูใ้ หญ่หรือผู้
ใกล้เคียง เช่น เพื่อนแสดงพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมเป็ นแบบอย่าง เด็กก็จะเลียนแบบพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคมนัน้ ด้วย และนอกจากนีก้ ารสอนด้วยถ้อยคาข่าวสาร (Verbal Instruction) และการให้การ
เสริมแรงกับพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมก็จะช่วยให้เด็กเรียนรูพ้ ฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมได้ดีขนึ ้
3) กลุ่ ม นั ก จิ ต วิ ท ยาที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ จิ ต สั ง คม (Psychosocial origins) ของ
พฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คม ได้ศึ ก ษาตัว แปรในการอบรมเลี ้ย งดูเด็ ก ให้เป็ น ผู้ใหญ่ ท่ี มี ค วามร่ว ม
ความรูส้ กึ และอารมณ์ (Empathy) ซึ่งเป็ นรากฐานของความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ่ืน และต้องการให้การ
ช่วยเหลือเมื่อผูอ้ ่นื เมื่อประสบความทุกข์
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ทฤษฎีพัฒนาการพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของไอเซ็นเบิรก์
ไอเซ็ น เบิ รก์ (Eisenberg-Berg, 1979; Eisenberg, 1982 อ้า งถึ ง ใน Grusec &
Lytton, 1988, p. 357) ได้อธิบายทฤษฎีพฒ
ั นาการพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมมีทงั้ หมด 5 ขัน้ ได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้นความพอใจของตนเอง (Hedonistic, pragmatic orientation) ขัน้
นีบ้ ุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามที่ตนเองพึงพอใจ เช่น พฤติกรรมที่ถูกต้องคือการทาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง
ขั้นที่ 2 ขั้นความต้องการสิ่งอื่น (Needs of others orientation) ขัน้ นีบ้ คุ คลจะ
แสดงพฤติกรรม โดยคานึงถึงความต้องการสิ่งอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะทางกายภาพ วัตถุสิ่งของ
รวมถึงความต้องการจากแรงขับภายในตัวบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การทาเพื่อให้ตนเอง
คลายความหิว
ขั้ น ที่ 3 ขั้ น เห็ น พ้ อ งตามผู้ อื่ น (Approval and interpersonal orientation
and/or stereotyped orientation) ขั้นนีบ้ ุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามที่ผู้อ่ืนบอกว่า ดี หรือ เลว
ตัดสินการถูกผิดตามความคิดเห็นของผูอ้ ่นื เช่น ผูอ้ ่นื บอกว่าการช่วยเหลือเป็ นสิ่งที่ดี
ขั้ น ที่ 4 ขั้ น การเปลี่ ย นย้ า ย (Transitional stage) ขั้ น นี ้ บุ ค คลจะแสดง
พฤติ กรรมตามบรรทัดฐานทางสัง คม ค่านิยม ภาระหน้าที่ หรือความรับผิ ดชอบ โดยจะแสดง
พฤติกรรมเพื่อปกป้องเกียรติและสิ่งที่ถกู ต้อง เช่น ทาเพราะเป็ นความรับผิดชอบ
ขั้นที่ 5 ขั้นการเห็นคุณค่าภายใน (Strongly internalized stage) ขัน้ นีเ้ ป็ นขัน้
สุดท้ายของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสัง คม โดยขั้นนีบ้ ุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามความถูกต้อง ตาม
เหตุผล ตามความเป็ นจริงที่เกิดขึน้ รวมถึงการให้คณ
ุ ค่าทางจิตใจด้วย
การวัดพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปวิธีการวัดพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคม ได้ 5 วิธีการ ดังต่อไปนี ้
1) การวั ด โดยการทดลอง (Experimental/ Laboratory method) วิ ธี ก ารนี ้ ผู้
ทดลองจะมีการสมมติสถานการณ์ท่ีเป็ นตัวกระตุน้ ให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม เพื่อให้ผู้
ทดลองได้สงั เกต (กรกนก เตชะอมรานันท์, 2554, น. 15)
2) การวัดโดยการสังเกต (Observation method) วิธีการนีส้ ่วนใหญ่ มักใช้วัดกับ
เด็กเล็ก โดยจะสังเกตพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของเด็กที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติหรือในสภาพการณ์
จริง เช่น ในห้องเรียน ที่บา้ น ห้องทดลอง เป็ นต้น (กรกนก เตชะอมรานันท์, 2554, น. 15)
3) การวั ด จากการรายงานตนเอง (Self-report) วิธี การนีม้ ักจะใช้วัดกั บ เด็กวัย
เรีย นไปจนถึ งวัย ผู้ใหญ่ โดยให้ต อบข้อ ค าถามที่ เกี่ ย วกับ พฤติ กรรมเอือ้ ต่อ สัง คมว่าตนกระท า
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พฤติกรรมนัน้ มากน้อยเพียงใด แต่ถา้ เป็ นการวัดในเด็กเล็กหรือวัยก่อนเข้าเรียนจะใช้รูปภาพแล้ว
ให้เด็ กเลื อกตอบว่าจะกระท าพฤติ ก รรมตามภาพใด หรืออาจจะใช้เป็ น การรายงานจาคนอื่ น
(Other-report) เช่น พ่อแม่ ครู เป็ นต้น (กรกนก เตชะอมรานันท์, 2554, น. 15)
4) การวัดจากแบบวัด เป็ นแบบวัดพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ประเภทสถานการณ์ มี
ตัวเลือก ยกตัวอย่างเช่ น งานวิจัยของกรกนก เตชะอมรานันท์ (2554, น. 35) ได้ศึกษาปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษาอนุบาลและนักศึกษาประถมศึกษาตอนต้น โดย
ใช้แบบวัดพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของประถมศึกษาตอนต้น มีลกั ษณะเป็ นข้อคาถาม แต่ละข้อจะมี
3 ตัวเลือก โดยให้เด็กอ่านข้อคาถามด้วยตัวเองแล้วให้เด็กเลือกตอบในกระดาษคาตอบ
5) การตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้วัดกับเด็กวัยเรียนที่สามารถอ่าน
หนังสือได้ดว้ ยตนเองโดยการให้ตอบข้อคาถาม คิดเป็ นค่าคะแนนในการประเมินพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคม ว่ามากน้อยตามข้อคาถาม ยกตัวอย่างเช่ น งานวิจัยของดุลยา จิตตะยโศธร (2556) ได้
อิทธิพลของการอบรมเลีย้ งดูแบบเอาใจใส่ และการสนับสนุนจากสถานศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคม โดยมีการร่วมรูส้ ึกเป็ นตัวแปรส่งผ่าน งานวิจยั ของรัตนา มณีสขุ เกษม (2558, น. 40-41)
ได้ศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของวัยรุ่นในจังหวัดสระแก้ว
โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ประกอบด้วยข้อคาถาม 15 ข้อ แบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ
การช่วยเหลือ การแบ่งปั น และความร่วมมือ ด้านละ 5 ข้อ มีลกั ษณะคาตอบเป็ นมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ งานวิจยั ของธีรพัฒน์ วงศ์คมุ้ สิน (2558) ได้ศึกษาความฉลาดทางสังคมและพฤติกรรม
เอื ้อ ต่ อ สัง คมของนิ สิ ต คณะสัง คมศาสตร์ม หาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยใช้แ บบสอบถาม
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ด้าน 27 ข้อ
ดังนั้น สรุ ปได้ว่าการวิจัยในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยใช้วิธีการวัดพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม โดยผูว้ ิจัย
สร้างแบบสอบถามขึน้ มาเอง โดยนาแนวคิดของ Eisenberg, Cameron, และ Tryon (1984 อ้าง
ถึงใน กรกนก เตชะอมรานันท์, 2554, น. 11) มาเป็ นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามที่มีเนือ้ หา
ครอบคลุม ทั้ง 3 ตัวชี ว้ ัด ได้แก่ การช่ วยเหลือ การแบ่งปั น และการปลอบโยน ประกอบด้วยข้อ
คาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
จานวน 9 ข้อ
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม พบว่า งานวิจัยของ
สุกานดา นิ่มทองคา (2535) ได้ศึกษาตัวแปรเชิงจิตสังคมและชีวพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคมของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าการถ่ายทอด
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคมได้รอ้ ยละ 28.53 งานวิจยั ของวันดี ละอองทิพรส (2540) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้
เหตุ ผ ลเชิ ง จริย ธรรมที่ เ อื ้อ ต่ อ สัง คม และพฤติ ก รรมเอื ้อ ต่ อ สัง คมของเด็ ก ประถมศึ ก ษา ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่านักเรียนที่มีความสามารถในการร่วมรูส้ ึกมาก มีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ที่เอือ้ ต่อสังคมและพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมสูงกว่า นักเรียนที่มีความสามารถในการร่วมรูส้ ึกปาน
กลาง และนักเรียนที่มีความสามารถในการร่วมรูส้ ึกปานกลาง มีการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมที่เอือ้
ต่ อ สัง คมและพฤติ ก รรมเอื ้อ ต่ อ สัง คมสูง กว่ า นัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถในการร่ว มรู ส้ ึ ก น้อ ย
งานวิจยั ของกรกนก เตชะอมรานันท์ (2554) ได้ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ของนักเรียนอนุบาลและนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น พบว่าระดับชั้น การอบรมเลีย้ งดูแบบให้
พึ่งตนเอง และการอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผลร่วมกันทานายพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมโดยรวมได้รอ้ ย
ละ 10 โดยปั จจัยที่สามารถทานายได้ดีท่ีสุด คือ ระดับชั้น รองลงมาคือ การอบรมเลีย้ งดูแบบให้
พึ่งตนเอง และการอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล งานวิจยั ของอัจศรา ประเสริฐสิน (2557) ได้ศึกษา
การพัฒนาตัวบ่งชีพ้ ฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าตัวแปรที่
มีนา้ หนักความสาคัญมากที่สดุ คือ การแบ่งปั น (0.829) รองลงมาคือ การช่วยเหลือ (0.762) การ
ปลอบโยน (0.708) การให้ (0.660) และการร่ว มมื อ (0.650) งานวิจัย ของธี รพัฒ น์ วงศ์คุ้ม สิ น
(2558) ได้ศึกษาความฉลาดทางสังคมและพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนิสิตคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าความฉลาดทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคมของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.001 งานวิจยั ของรัตนา มณีสขุ เกษม (2558) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคมของวัยรุ่นในจังหวัดสระแก้ว พบว่าการแสวงหาเป้าหมายเอือ้ ต่อสังคม เป็ นปัจจัยหลัก
ของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของวัยรุ่นในจังหวัดสระแก้ว ส่วนปั จจัยเสริมผ่านการแสวงหาเป้าหมาย
เอือ้ ต่อสังคม ได้แก่ คุณลักษณะภายในของบุคคล การชีน้ าทางสังคม และเหตุผลของพฤติกรรม
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ตอนที่ 2 แนวคิดทีน่ ามาใช้เป็ นกรอบในการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ แบบพหุวิธี (Multi-methods) ซึ่งการวิจยั แบบ
พหุวิธี เป็ นการวิจัยที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี แต่วิธีการที่นามาใช้นั้นมาจาก
กระบวนทัศน์การวิจยั แบบเดียวกัน (วัลนิกา ฉลากบาง, 2560, น. 126) ซึ่งการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัย
ใช้กระบวนทัศน์การวิจัยแบบกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม (Positivism) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ
อย่างเดียว โดยผูว้ ิจยั แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่
การวิจัยระยะที่ 1
การวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ของนักศึกษา ด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Modeling : SEM)
โดยใช้โปรแกรม LISREL ซึ่ง ผลจากการวิจัยระยะที่ 1 ท าให้ท ราบปั จ จัยเชิ ง สาเหตุท่ี ส่งผลต่ อ
พฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คมของนัก ศึก ษา เพื่ อน ามาใช้ในการพัฒ นาพฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คมของ
นักศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องมาใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจัยระยะที่ 1
ในการวิ จัย ระยะที่ 1 เป็ น การศึกษาปั จ จัยเชิ งสาเหตุท่ี ส่ง ผลต่ อพฤติ กรรมเอือ้ ต่ อ
สังคมของนักศึกษา โดยผูว้ ิจัยนาแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ และแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
มาเป็ นกรอบร่วมกันในการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยจรรจา สุวรรณทัต (2559, น. 47-55) ได้มีการเสนอ
การศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science) เป็ นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ทางด้านจิตวิทยา และสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการที่บคุ คลแสดงการมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน ทัง้ ในกลุ่มเล็ก
กลุ่มใหญ่ ครอบครัว และชุมชน รวมทัง้ ภายในกลุ่มของประชากรต่างๆ และในสังคมโลกด้วย โดย
การศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์นี ้ ส าคัญ อย่างยิ่งต่อการช่วยให้เกิดความรู ค้ วามเข้าใจในด้าน
พฤติกรรมของมนุษย์ ทัง้ ต่อมนุษย์ดว้ ยกันและต่อกลุม่ คนและสังคม ตลอดจนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับ สภาพแวดล้อ มทุ ก ระดับ การวิ จัย ที่ ได้จ ากสาขาพฤติ ก รรมศาสตร์ ช่ วยให้บุ ค คลสามารถ
พยากรณ์ ป้ อ งกั น และจั ด การกั บ สิ่ ง ต่ า งๆ ได้อ ย่ า งมี ส ติ ปั ญ ญา โดยใช้ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ได้มีการแสวงหาคาอธิบายซึ่งสามารถครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆ ของเหตุการณ์ และ
เชื่อมโยงพฤติกรรมเหล่านัน้ ไว้ดว้ ยกันอย่างเป็ นระบบ
ในด้านทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ ก็ได้มีการกล่าวถึงแนวคิดสาคัญต่างๆ ที่สมั พันธ์
เกี่ยวโยงกัน ช่วยให้มองปรากฏการณ์ระหว่างตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆ มีความชัดเจนขึน้ เช่น ทฤษฎี
ที่ว่าด้วยพฤติกรรมก็จะกล่าวถึงพฤติกรรมในแง่ท่ีเป็ นระบบ ประกอบด้วยความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
กันระหว่างปั จจัยต่างๆ ที่เป็ นตัวกาหนดพฤติ กรรม กระบวนการที่พฤติกรรมนัน้ ๆเกิดขึน้ หรือมีการ
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พัฒนาขึน้ และท้ายที่สดุ ได้แก่ ผลผลิตที่ได้รบั จากทัง้ ตัวปั จจัยเหตุ และกระบวนการคิด ทฤษฎีทาง
พฤติกรรมศาสตร์จึงสามารถอธิบายและให้การพยากรณ์ได้ว่าเมื่อมีปัจจัยนัน้ ๆเกิดขึน้ และมีการ
พัฒนาพฤติกรรมในลักษณะที่เป็ นกระบวนการสืบเนื่องเช่นนีแ้ ล้ว ผลที่เกิดขึน้ ในรูปของพฤติกรรม
จะเป็ นเช่นไร ดังนัน้ การพิจารณามองปั ญหาต่างๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ใดก็ตาม
เพื่อทาความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไขป้องกัน ล้วนมีปัจจัยหลากหลายที่อาจแตกต่างกัน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ มบุคคล และสังคม จึงจาเป็ นที่จะต้องอาศัยการศึกษาให้
ชัดเจน เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์มี ความซับซ้อน จึงต้องมี การศึกษาทั้งปั จ จัยภายในและ
ปั จ จัยภายนอก ที่ เป็ น ตัวก าหนดพฤติก รรมหรือปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งระหว่างกัน เพื่ อ ให้เข้าใจถึ ง
ผลลัพธ์ท่ปี รากฎได้อย่างแท้จริง ดังภาพประกอบ 2
ปัจจัยภายใน
พฤติกรรม
ปัจจัยภายนอก

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์
และแนวคิดทางพระพุทธศาสนา โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2556, น.
4-6) ได้เสนอกระบวนการศึกษาภายในตัวของบุคคล โดยเริ่มต้นและดาเนินไปได้ จะต้องอาศัยการ
ติดต่อเกี่ยวข้องกับอิทธิพลจากภายนอก และสภาพแวดล้อมเป็ นปั จจัยก่อตัว หรือเป็ นแรงผลักดัน
ถ้าบุคคลได้รบั การถ่ายทอด แนะนาหรือชักจูง เรียนรูจ้ ากแหล่งความรู ้ ความคิดที่ถูกต้อง หรือรูจ้ กั
มอง รู จ้ ักเลือก รู จ้ ักเกี่ ยวข้อง พิจารณาชีวิตและโลกในทางที่ถูกต้อง ก็จะทาให้เกิด สัมมาทิฏ ฐิ
นาไปสูก่ ารศึกษาที่ถกู ต้อง
โดยสรุป แหล่งที่มาของการศึกษา เรียกว่า ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี 2 อย่าง คือ
1. ปั จ จัย ภายใน เรีย กว่ า โยนิ โสมนสิ ก าร แปลว่า การท าในใจโดยแยบคาย
หมายถึง ความรูจ้ กั คิด การคิดถูกวิธี หรือคิดเป็ น

29

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

2. ปั จจัยภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากผูอ้ ่ืน ได้แก่ อิทธิพลจาก
สิ่ ง แวดล้อ มทางสัง คม หรื อ การได้รับ การถ่ า ยทอด เช่ น พ่ อ แม่ ครู อาจารย์ เพื่ อ น หนั ง สื อ
สื่อมวลชน และวัฒนธรรม ซึ่งให้ข่าวสารที่ถกู ต้อง สั่งสอนอบรม แนะนาชักจูงไปในทางที่ดีงาม
โยนิโสมนสิการ เป็ นวิธีการคิดที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาและเป็ นวิธีการคิดที่ทาให้
เกิดสภาวะรูแ้ จ้ง รูจ้ ริงและเกิดผลให้ความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ ) หรือปั ญญาในระดับต่างๆ บทบาท
ที่สาคัญของโยนิโสมนสิการ คือ การทาหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างหลักธรรมกับการนาหลักธรรมไปใช้
ในการดาเนินวิถีชีวิต หรือในอีกมุมหนึ่งโยนิโสมนสิการเป็ นกลไกที่สาคัญในกระบวนการเรียนรูข้ อง
บุ ค คล ประกอบด้ว ย กระบวนการคิ ด กระบวนการรับ รู ้ และกระบวนการน าหลัก ธรรมไปสู่
ภาคปฏิบตั ิ (กานต์สินี จันทร์วิภาดิลก, 2550, น. 138)
นอกจากปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ ยังมีองค์ประกอบที่แทรกมาช่วยหนุนอีก ซึ่ง
อยู่ในกระบวนการฝึ ก ขัน้ ก่อนที่จะเข้าสู่มรรค ได้แก่ ฉันทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ) คือ
การมีแรงจูงใจที่ถกู ต้อง ได้แก่ ความใฝ่ รู ้ ความใฝ่ สร้างสรรค์ และทาสิ่งทัง้ หลายให้ดีงาม ซึ่งเข้ามา
ทาหน้าที่แทนตัณหา โดยการฝึ กฝนและการพัฒนาบุคคลนัน้ ทางพุทธศาสนาได้เสนอไว้เป็ นหลัก
เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา ซึ่งถือว่าเป็ นระบบที่ทาให้บุคคลมีการพัฒ นาอย่างเป็ น
องค์รวมและบูรณาการให้บุคคลที่พฒ
ั นาอย่างมีดลุ ยภาพ ตัวการฝึ กที่จะให้มีชี วิตที่ดีงามเป็ นสิกขา
ตัวชีวิตที่ดีงามที่เกิดจากการฝึ กก็เป็ นมรรค การฝึ กเรียกว่า สิกขา หรือแปลว่า การศึกษา บางทีอาจ
ใช้ศพั ท์แทนคาว่า ภาวนา ซึ่งก็คือ สิกขา คาว่า ภาวนา แปลว่า ทาให้ดีขนึ ้ ทาให้เจริญ ยกตัวอย่าง
เช่ น จิ ตภาวนา แปลว่า การพัฒ นาจิต คือ การพัฒ นาจิ ตใจให้มี คุณ สมบัติท่ีดีงาม การพัฒ นา
คุณสมบัติของจิตใจในด้านคุณธรรม เช่น ความกรุณา อยากช่วยเหลือปลดเปลือ้ งความทุกข์ของ
ผูอ้ ่นื เป็ นต้น (ประทีป จินงี่, 2557, น. 162-167)
ตัวแท้ของการศึกษา คือการพัฒ นาตนเองโดยมี การพัฒ นาปั ญ ญา เป็ นแกนกลาง
โดยเป็ นกระบวนการที่ดาเนินไปภายในตัวของบุคคล แกนนาของกระบวนการของการศึกษา ได้แก่
ความรู ้ ความเข้า ใจ ความคิ ด เห็ น ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย มที่ ดี ง าม ถู ก ต้อ ง เกื ้อ กู ล ชี วิ ต และสัง คม
สอดคล้องกับหลักความเป็ นจริง เรียกสัน้ ๆ ว่า สัมมาทิฏฐิ เมื่อเข้าใจ รูเ้ ห็น มีความคิดที่ถูกต้องดี
งาม ตรงตามหลักความจริงแล้ว การคิด การพูด การกระทา และการแสดงออกต่างๆ ก็จะถูกต้องดี
งาม เกือ้ กูล นาไปสูก่ ารดับทุกข์ หรือแก้ไขปัญหาได้
อาจกล่าวได้ว่าสัมมาทิฏฐิ มีความสาคัญ เปรียบประดุจแกนนา เป็ นหัวหน้า เป็ นนาย
สารถี ดัง เป็ น บุพ นิมิ ตแห่ง การรู แ้ จ้งอริย สัจ เป็ นเหตุปั จ จัยให้กุศลธรรมอื่น ๆ ได้เกิดขึน้ เพราะ
ความเห็น เป็ นจุด เปลี่ ยนแปลงที่อาจนาวิถีชี วิตและสัง คมมนุษ ย์ไปสู่ค วามดี ความเจริญ หรือ
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น าไปสู่ค วามเสื่ อ มก็ ได้ สัม มาทิ ฏ ฐิ ซึ่ง เป็ น จุด เริ่ม หรือ เป็ น พื ้น ฐาน ให้ค นมี ก ารพัฒ นา ฝึ ก ฝน
พฤติกรรมต่อไปได้ ทาให้ผวู้ ิจยั คาดว่าสัมมาทิฏฐิ น่าจะเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม และมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และน่าจะเป็ นเป็ นตัวแปรคั่นกลาง
(Mediator) โดยพระพรหมคุณ าภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺ โต) (2556, น. 4-6) ได้เสนอกระบวนการของ
การศึกษาภายในตัวของบุคคล โดยจะเริ่มต้นและดาเนินไปได้ ต้องอาศัยการติดต่ อเกี่ยวข้องกับ
อิทธิพลจากภายนอกและสภาพแวดล้อม เป็ นปั จจัยก่อตัวหรือเป็ นแรงผลักดัน ถ้าได้รบั การชักจูง
แนะนา ถ่ายทอด เรียนรูจ้ ากแหล่งความรู ้ ความคิดที่ถูกต้อง หรือรูจ้ กั มอง รูจ้ กั เลือก รูจ้ กั เกี่ยวข้อง
พิจารณาชีวิตและโลกในทางที่ถูกต้อง ก็จะทาให้เกิด สัมมาทิฏฐิ นาไปสู่การศึกษาที่ถูกต้อง ดัง
ภาพประกอบ 3
ปัจจัยภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ

สัมมาทิฏฐิ

พฤติกรรม

ปัจจัยภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆษะ

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
ตอนที่ 3 ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่สี ่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา ผูว้ ิจยั ได้นา
แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ และแนวคิดทางพระพุทธศาสนา มาเป็ นกรอบร่วมกันในการศึกษา มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยจรรจา สุวรรณทัต (2559, น. 47-55) โดยได้เสนอว่า
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ เกิดจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ส่งผลต่อพฤติกรรม และ
แนวคิด ทางพระพุท ธศาสนา โดยพระพรหมคุณ าภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺ โต) (2556, น. 4-6) ได้เสนอ
กระบวนการของการศึกษาภายในตัวของบุคคล โดยจะเริ่ม ต้นและดาเนินไปได้ ต้องอาศัยการ
ติดต่อเกี่ยวข้องกับอิทธิพลจากภายนอกและสภาพแวดล้อม เป็ นปั จจัยก่อตัวหรือเป็ นแรงผลักดัน
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ถ้าได้รบั การชักจูง แนะนา ถ่ายทอด เรียนรูจ้ ากแหล่งความรู ้ ความคิดที่ถูกต้อง หรือรูจ้ กั มอง รูจ้ ัก
เลื อก รู จ้ ัก เกี่ ยวข้อง พิ จ ารณาชี วิตและโลกในทางที่ถูกต้อง ก็ จ ะท าให้เกิด สัม มาทิฏ ฐิ นาไปสู่
การศึกษาที่ถกู ต้อง โดยสรุป แหล่งที่มาของการศึกษา เรียกว่า ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี 2 อย่าง คือ
1. ปั จจัยภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทาในใจโดยแยบคาย หมายถึง วิธีการคิดที่
ทาให้เกิดสภาวะรูแ้ จ้ง รู จ้ ริง และเกิดผลเป็ นความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ ) หรือในอีกนัยหนึ่งโยนิโส
มนสิ ก ารเป็ นกลไกส าคั ญ ในกระบวนการเรี ย นรู ้ข องบุ ค คล ประกอบด้ว ย กระบวนการคิ ด
กระบวนการรับรู ้ และกระบวนการนาหลักธรรมสู่ภ าคปฏิบัติ (กานต์สินี จันทร์วิภ าดิลก, 2550,
น. 138) 2. ปั จจัยภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากผูอ้ ่ืน ได้แก่ การได้รบั อิทธิพลจาก
สิ่งแวดล้อมทางสังคม หรือการได้รบั การถ่ายทอด เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย์ เพื่อนที่คบหา หนังสือ
สื่อมวลชน และวัฒนธรรม
นอกจากปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ ยังมีองค์ประกอบที่แทรกมาช่วยหนุนอีก ซึ่งอยู่
ในกระบวนการฝึ ก ขัน้ ก่อนที่จะเข้าสู่มรรค ได้แก่ ฉันทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ) คือ การ
มีแรงจูงใจที่ถูกต้อง ได้แก่ ความใฝ่ รู ้ ความใฝ่ สร้างสรรค์ และทาสิ่งทัง้ หลายให้ดีงาม ซึ่งเข้ามาทา
หน้าที่แทนตัณ หา โดยการฝึ กฝนและการพัฒ นาบุคคลนั้น ทางพุทธศาสนาได้เสนอไว้เป็ นหลัก
เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา ซึ่งถือว่าเป็ นระบบที่ทาให้บุคคลมีการพัฒ นาอย่างเป็ น
องค์รวมและบูรณาการให้บุคคลที่พฒ
ั นาอย่างมีดลุ ยภาพ ตัวการฝึ กที่จะให้มีชีวิตที่ดีงามเป็ นสิกขา
ตัวชีวิตที่ดีงามที่เกิดจากการฝึ กก็เป็ นมรรค การฝึ กเรียกว่า สิกขา หรือแปลว่า การศึกษา บางทีอาจ
ใช้ศพั ท์แทนคาว่า ภาวนา ซึ่งก็คือ สิกขา คาว่า ภาวนา แปลว่า ทาให้ดีขนึ ้ ทาให้เจริญ ยกตัวอย่าง
เช่ น จิ ตภาวนา แปลว่า การพัฒ นาจิต คือ การพัฒ นาจิ ตใจให้มี คุณ สมบัติท่ีดี งาม การพัฒ นา
คุณสมบัติของจิตใจในด้านคุณธรรม เช่น ความกรุณา อยากช่วยเหลือปลดเปลือ้ งความทุกข์ของ
ผูอ้ ่นื เป็ นต้น (ประทีป จินงี่, 2557, น. 162-167)
โดยงานวิ จั ย ในครั้ง นี ้ ผู้วิ จั ย ได้น าแนวคิ ด ทางพฤติ ก รรมศาสตร์แ ละแนวคิ ด ทาง
พระพุทธศาสนา มาเป็ นกรอบร่วมกันในการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สัง คม ซึ่ ง เกิ ด จากการประยุ ก ต์เชื่ อ มโยงว่ า ปั จ จัย ภายใน (แนวคิ ด ทางพฤติ ก รรมศาสตร์) ก็
เปรียบเสมื อนปั จ จัยภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ (แนวคิดทางพระพุทธศาสนา) และปั จจัย
ภายนอก (แนวคิด ทางพฤติกรรมศาสตร์) ก็เปรียบเสมื อนปั จ จัยภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ
(แนวคิดทางพระพุทธศาสนา) โดยปัจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) เป็ นวิธีการคิดที่ทาให้เกิดสภาวะ
รูแ้ จ้ง รูจ้ ริง และเกิดผลเป็ นความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ ) หรือในอีกมุมหนึ่งโยนิโสมนสิการเป็ นกลไก
สาคัญในกระบวนการเรียนรู ้ ประกอบด้วย กระบวนการคิด กระบวนการรับรู ้ และกระบวนการนา
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หลักธรรมสู่ภาคปฏิบตั ิ ซึ่งตัวแปรที่เป็ นปั จจัยภายในต้องผ่านกระบวนการคิด ประกอบด้วย การ
ร่ว มรู ้สึ ก เป็ นความสามารถในการเข้า ใจในสิ่ ง ที่ ผู้อ่ื น คิ ด หรื อ รู ้สึ ก ได้ ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นเป็ น
กระบวนการคิด นอกจากนีย้ งั มีองค์ประกอบแทรกที่มาช่วยหนุนอีก ได้แก่ ฉันทสัมปทา (ความถึง
พร้อมด้วยฉันทะ) คือ การมีแรงจูงใจที่ถูกต้อง ได้แก่ ความใฝ่ รู ้ ความใฝ่ สร้างสรรค์ และการทาสิ่ง
ทัง้ หลายให้ถูกต้องดีงาม ซึ่งเปรียบเสมือนแรงจูงใจภายใน โดยการพัฒนาและการฝึ กฝนบุคคลนัน้
ทางพุทธศาสนาได้เสนอไว้เป็ นหลัก เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา ซึ่งถือว่าเป็ นระบบ
การทาให้บุคคลมีการพัฒนาอย่างบูรณาการ ยกตัวอย่างเช่น จิตภาวนา คือ การพัฒนาจิตใจให้มี
คุณสมบัติท่ีดีงาม การพัฒ นาคุณสมบัติของจิตในด้านคุณธรรม เช่น ความกรุ ณา คือ การอยาก
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื ให้ปลดเปลือ้ งจากความทุกข์ และสัมมาทิฏฐิ และปัจจัยภายนอก (ปรโตโฆษะ) เป็ น
การได้รบั อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม หรือการได้รบั การถ่ายทอด เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย์
เพื่อนที่คบหา หนังสือ สื่อมวลชน ประกอบด้วย การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน (แนวคิดทาง
พฤติ ก รรมศาสตร์) เปรี ย บเสมื อ นพ่ อ แม่ (แนวคิ ด ทางพระพุ ท ธศาสนา) การสนั บ สนุ น จาก
สถานศึกษา (แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์) เปรียบเสมือนครูอาจารย์ เพื่อนที่คบหา (แนวคิดทาง
พระพุ ท ธศาสนา) การได้รับ ตั ว แบบ (แนวคิ ด ทางพฤติ ก รรมศาสตร์) เปรี ย บเสมื อ นหนั ง สื อ
สื่อมวลชน (แนวคิดทางพระพุทธศาสนา) ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงขอนาเสนอตัวแปรดังกล่าวในการอธิบาย
ปัจจัยเชิงสาเหตุท่สี ง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ดังต่อไปนี ้
3.1 การร่วมรู้สึกทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ความหมายของการร่วมรู้สึก
สุกานดา นิ่มทองคา (2535, น. 51) ได้ให้ความหมายของการร่วมรู ส้ ึก หมายถึง
ความสามารถของบุคคลด้านการรับรูแ้ ละเข้าใจถึงอารมณ์ ความรู ส้ ึก และสภาพจิตใจของผูอ้ ่ืน
และมีความรูส้ ึกร่วมต่ออารมณ์นนั้ ด้วยในสถานการณ์ท่ีบุ คคลนัน้ กาลังประสบอยู่ โดยไม่นาทัศนะ
ของตนเองเข้าไปเกี่ยวข้อง และพร้อมที่จ ะตอบสนองความรู ส้ ึกเพื่อช่วยเหลือบุคคลนั้น โดยไม่
สูญเสียความเป็ นตัวของตัวเองด้วย
ราชบัณ ฑิตยสถาน (2550, น. 60) ได้ให้ความหมายของการร่วมรู ส้ ึก หมายถึง
ความสามารถที่จะเข้าถึงและเข้าใจความรูส้ กึ นึกคิดของผูอ้ ่นื
ดุลยา จิตตะยโศธร (2555, น. 12) ได้ให้ความหมายของการร่วมรู ส้ ึก หมายถึง
ความสามารถในการหยั่งรูค้ วามรูส้ กึ นึกคิดของผูอ้ ่ืน
สุวภัทร หอมเกษร (2555, น. 25) ได้ให้ความหมายของการร่วมรู ส้ ึก หมายถึง
ความสามารถในการเข้าใจความรูส้ กึ ความคิด และพฤติกรรมของผูอ้ ่นื เป็ นลักษณะของการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา ซึ่งเป็ นการรับรู อ้ ารมณ์ การเข้าใจ และการร่วมรูส้ ึก สามารถเข้าใจความต้องการ
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ความรูส้ ึกของผูอ้ ่ืนที่กาลังประสบเหตุการณ์ต่างๆ นาไปสู่การจูงใจให้บุคคลช่วยเหลือหรือตัดสิน
ผูอ้ ่นื อย่างยุติธรรม
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การร่วมรู ส้ ึก หมายถึง ความสามารถ
ในการเข้าใจความรู ส้ ึกของผู้อ่ืน มี อารมณ์ร่วมต่อสถานการณ์ท่ีบุคคลนั้นกาลัง เผชิญ อยู่ และ
สามารถเข้าใจความต้องการ ความรูส้ ึกของผูอ้ ่นื และพร้อมที่จะตอบสนองความรูส้ กึ เพื่อช่วยเหลือ
ผูอ้ ่นื
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับการร่วมรู้สึก
1. ทฤษฎีพัฒนาการร่วมรู้สึกของฮอฟแมน
Hoffman (2001, p. 297) ได้อธิบ ายทฤษฎีพัฒ นาการร่วมรู ส้ ึกมี ทั้งหมด 5
ระดับ ได้แก่
1) ระดับเด็กแรกเกิด (Reactive newborn cry) จะมีปฎิสมั พันธ์โดยการ
ร้องไห้
2) ระดับพัฒ นาการร่วมรู ส้ ึกแบบยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง (Egocentric
empathic distress) ซึ่งพัฒนาการในระดับนีเ้ ด็กจะใช้ความรูส้ กึ ของตนเองในการตัดสินสิ่งต่างๆ
3) ระดับ พัฒ นาการร่วมรู ส้ ึกแบบกึ่ง ยึด ตนเองเป็ นศูนย์กลาง (Quasiegocentric empathic distress) พัฒนาการในระดับนีเ้ ด็กจะสามารถเข้าใจความเป็ นจริงที่เกิดขึน้
แต่ยงั สับสนกับความรูส้ ึกของตนเอง ดังนัน้ การตัดสินจึงเป็ นการตัดสินจากความเป็ นจริงที่เกิดขึน้
ผสมกับความรูส้ กึ ของตนเอง เช่น เด็กช่วยเหลือผูอ้ ่นื เพื่อให้ตนเองได้รบั ความสะดวกสบาย
4) ระดับ พั ฒ นาการร่ว มรู ้สึก ตามความเป็ น จริง (Veridical empathic
distress) พัฒนาการในระดับนี ้ เด็กจึงจะสามารถเข้าใจความเป็ นจริงที่เกิดขึน้ ได้ โดยรูจ้ กั แยกแยะ
สิ่งที่เกิดขึน้ จริงกับความรูส้ ึกของตนเอง ตัดสินสิ่งต่างๆตามความเป็ นจริงที่เกิดขึน้ ไม่ใช้ความรูส้ ึก
ของตนเองในการตัดสิน
5) ระดับพัฒนาการร่วมรูส้ ึกจากประสบการณ์ท่ีเคยเผชิญมา (Empathy
for another’s experience beyond the immediate situation) ในระดับนี ้เป็ น ระดับ สุด ท้ายของ
พัฒนาการร่วมรูส้ กึ เด็กในวัยนีจ้ ะสามารถเห็นอกเห็นใจผูอ้ ่ืนจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผอู้ ่ืนเคยเผชิญ
มาด้วย ไม่เพียงแต่เป็ นเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ปัจจุบนั เท่านัน้
2.ทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์
เพี ยเจต์เชื่อว่าคนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมามี ความพร้อมที่จ ะปฏิสัม พันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม และโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ เป็ นผูพ้ ร้อมเริ่มกระทาก่อน (Active) นอกจากนีเ้ พียเจต์
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เชื่อว่ามนุษย์มีพืน้ ฐานติดตัวมาแต่กาเนิด 2 ชนิด คือ การจัดและรวบรวม (Organization) และการ
ปรับตัว (Adaptation) ดังต่อไปนี ้
การจั ด และรวบรวม (Organization) หม ายถึ ง การจั ด และรวบ รวม
กระบวนการต่างๆ ภายในเข้าเป็ นระบบอย่างต่อเนื่อง มีระเบียบและมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่
ตลอดที่มีการปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้อม
การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมให้
อยู่ในความสมดุล การปรับตัว ประกอบด้วย กระบวนการ 2 อย่าง คือ
1. การดูดซึม หรือซึม ซาบประสบการณ์ (Assimilation) หมายถึง การที่
มนุษย์เมื่อมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้อมก็จะดูดซึมหรือซึมซาบประสบการณ์ใหม่ ให้รวมเข้ามาอยู่ใน
โครงสร้างของเชาวน์ปัญญา
2. การปรับโครงสร้างทางเชาวน์ปัญ ญา (Accommodation) หมายถึง
การเปลี่ ย นแบบโครงสร้า งของเชาวน์ปั ญ ญาที่ มี อ ยู่ แ ล้ว เพื่ อ ให้เข้า กั บ ประสบการณ์ ห รื อ
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ หรือเป็ นการเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมใหม่
โดยเพียเจต์ แบ่งพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาออกเป็ น 4 ขัน้ ดังนี ้
ขั้ น ที่ 1 Sensorimotor อายุ แ รกเกิ ด ถึ ง 2 ขวบ เพี ย เจต์ ไ ด้ แ บ่ ง ขั้ น
Sensorimotor ออกเป็ นขัน้ ย่อยออกเป็ น 6 ขัน้ ย่อย ดังนี ้
1. ขั้นปฏิกิริยาสะท้อน (Reflexive) อายุ 0-1 เดือน เป็ นวัยที่เด็กใช้
พฤติกรรมรีเฟล็กซ์ (Reflex) หรือประสาทอัตโนมัติท่ีติดตัวมาแต่กาเนิด เช่น การดูด เป็ นต้น โดย
พยายามที่จะปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เช่น การดูดนมจากนมแม่ การดูดนมจากขวดนม เป็ นต้น
พฤติกรรมเหล่านีเ้ กิดขึน้ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยอัตโนมัติ เป็ นพฤติกรรมที่ไม่ได้เกิดจากการ
เรียนรู ้
2. ขั้ น พั ฒ นาอวั ย วะเคลื่ อ นไหวด้ า นประสบการณ์ เ บื้ อ งต้ น
(Primary circular reactions) อายุ 1-3 เดือน เด็กวัยนีจ้ ะแสดงพฤติกรรมง่ายๆ และซา้ ๆ โดยไม่
เบื่อ เช่น การกามือเข้าและเปิ ดออกซา้ ๆ เป็ นต้น พฤติกรรมเหล่านีป้ ราศจากจุดมุ่ งหมาย ความ
สนใจของเด็กมักอยู่ท่กี ารเคลื่อนไหว แต่ไม่ใช่ผลของการเคลื่อนไหว
3. ขั้นพัฒนาเคลื่อนไหวโดยมีจุดมุ่งหมาย (Secondary circular
reaction) อายุ 4-6 เดื อน ขั้น นี ้เพี ย เจต์ กล่าวว่าเป็ น ขั้น แรกที่ เด็ กทารกแสดงพฤติก รรม โดยมี
จุดมุ่งหมาย หรือมีความตัง้ ใจ ในขั้นนีเ้ ด็กจะเริ่มทาพฤติกรรมซา้ ๆ เพราะความสนใจในผลของ
พฤติกรรม เช่น เด็กจะเตะเท้าเพื่อให้ของเล่นสั่น เพราะสนใจในเสียงที่เกิดจากการสั่น เพียเจต์
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สรุ ป ว่าเด็ กในขั้นนี ้จ ะกระท าพฤติ กรรมที่ ซ า้ ๆ โดยมี จุด มุ่งหมายโดยเห็ น การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวของเขา
4. ขั้ น พั ฒ น าก ารป ระส าน ข อ งอ วั ย ว ะ (Coordination of
secondary reactions) 7-10 เดือน เด็กในขัน้ นีเ้ ริ่มแก้ไขปั ญหาอย่างง่ายๆได้ เด็กจะใช้พฤติกรรม
ในอดีตที่ ผ่ านมาช่ วยในการแก้ไขปั ญ หา เด็กวัยนีส้ ามารถจะหาของที่ ซ่อนไว้ได้ เช่ น อาจผลัก
หมอนเพื่อจะเอาตุ๊กตาที่ซ่อนอยู่ อาจกล่าวได้ว่าเด็กในวัยนีม้ ีความเข้าใจเกี่ยวกับความมีตวั ตนของ
วัตถุ (Object permanence) เด็กในขัน้ นีเ้ ริ่มรูส้ กึ ว่าตนเองอยากเป็ นอิสระ และสามารถแยกแยะสิ่ง
ที่ตนเองต้องการ และไม่ตอ้ งการได้ และสามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหวของผูอ้ ่ืนได้ พฤติกรรม
ในขัน้ นีม้ กั เป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยแก้ไขปัญหาในสิ่งที่ตนเองต้องการได้
5. ขั้ น พั ฒ นาการความคิ ด ริ เริ่ ม แบบลองผิ ด ลองถู ก (Tertiary
circular reactions) อายุ 11-18 เดือน เด็กในขัน้ นีเ้ ริ่มทดลองพฤติกรรมแบบลองผิดลองถูก (Trial
and error) เด็กขัน้ นีม้ ีความสนใจในผลของพฤติกรรมใหม่ๆ มักจะทดลองดูหลายๆแบบ และสนใจ
ผลที่เกิดขึน้ เพียเจต์สรุปว่า พฤติกรรมของเด็กในขัน้ นี ้ เป็ นการทดลองไม่เพียงแต่เพื่อดูว่าอะไรจะ
เกิดขึน้ แต่มีความมุ่งหมาย มีความคิดริเริ่มในการแสดงพฤติกรรม เพียเจต์กล่าวว่า ความคิดริเริ่ม
เป็ นคุณสมบัติหนึ่งที่สาคัญของเชาวน์ปัญญา
6. ขั้นพัฒนาโครงสร้างเชาวน์ปัญญาเบือ้ งต้น เป็ นขัน้ เริ่มต้นของ
ความคิด (Beginning of thought) อายุ 18 เดือน - 2 ขวบ เด็กในวัยนีส้ ามารถที่จะประดิษฐ์วิธีการ
ใหม่ ๆ โดยใช้ความคิดในการแก้ไขปั ญหา เด็กสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนี่งกับสิ่ง
หนึ่งได้ และสามารถคิดแก้ไขปั ญ หาได้ ในการขั้นนีถ้ ้าเด็กพบปั ญ หาใหม่ ท่ีเด็กประสบแต่ไม่ มี
วิธีการแก้ปัญ หามาก่อน เด็กวัยนีจ้ ะรู จ้ ักประดิษฐ์วิธีการใหม่ ขึน้ มา แต่วิธีการที่ประดิษฐ์นั้นไม่
เพียงแต่เป็ นการลองผิดลองถูก Trial and error แต่เป็ นวิธีการที่แสดงว่าเด็กเริ่มใช้ความคิด ในการ
แก้ไขปั ญหา ขัน้ นีเ้ พียเจต์สรุปว่าเด็กจะเริ่มเรียนรูค้ วามสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม และสามารถที่จะ
อนุม านความสัม พัน ธ์ ข องเหตุแ ละผลได้ เด็ ก ในขั้น นี ้ส ามารถจิ น ตนาการก่ อ นที่ จ ะเริ่ม แสดง
พฤติกรรม และสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของผูใ้ หญ่ โดยไม่จาเป็ นต้องเห็นตัวอย่างจริงๆ ได้ แต่
เลียนแบบมาจากความจา
สรุ ป ขั้น Sensorimotor เป็ นขั้นพัฒ นาการทางเชาวน์ปัญ ญาความคิด
ก่อนระยะเวลาที่เด็กจะพูดและใช้ภาษาได้ เพียเจต์กล่าวว่าความคิดของเด็กในวัยนี ้ มักแสดงออก
โดยการกระทา (Actions) เด็กสามารถแก้ปัญหาได้ แต่ยงั ไม่สามารถที่จะอธิบายได้

36

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

ขั้นที่ 2 Preoperational อายุ 18 เดือน – 7 ขวบ เด็กในวัยนีม้ ีโครงสร้าง
ของเชาวน์ปัญญา (Structure) ที่จะใช้สญ
ั ลักษณ์แทนวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัวได้ หรือมีพฒ
ั นาการ
ทางด้านภาษา เด็กวัยนีจ้ ะเริ่มพูดเป็ นประโยคและเรียนรู ค้ าต่าง ๆ มากขึน้ เด็กจะรู จ้ ักคิดในใจ
ลักษณะเชาวน์ปัญญาของเด็กในวัยนี ้ สรุปได้ดงั นี ้
1. เด็กวัยนีจ้ ะเข้าใจภาษา และรูว้ ่าสิ่งของต่างๆ มีช่ือ และใช้ภาษาใน
การช่วยแก้ไขปั ญหาได้
2. เด็กมักเลียนแบบเวลาเล่น หรือเลียนแบบโดยตัวแบบไม่ตอ้ งอยู่ต่อ
หน้าได้ สังเกตได้จากการเล่นขายของหรืออาบนา้ ให้ต๊กุ ตา
3. เพียเจต์เรียกวัยนีเ้ ป็ นวัย Centration คือ มี ความตั้งใจทีละอย่าง
ดังนัน้ เด็กในวัยนีจ้ ึงมีความคิดที่บิดเบือนจากความเป็ นจริง
4. มี การยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง (Egocentrism) เด็กในวัยนีจ้ ะไม่
สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผูอ้ ่นื หรือไม่ได้คิดว่าผูอ้ ่นื จะคิดอย่างไร
5. เด็กวัยนีไ้ ม่สามารถจะทาปั ญหาการเรียงลาดับ (Seriation) และ
นอกจากนีเ้ ด็กยังไม่สามารถการคิดย้อนกลับได้ (Reversibility)
6. เด็กวัยนีย้ ังไม่เข้าใจความคงตัวของสสาร (Conservation) เพราะ
เด็ ก วั ย นี ้ จ ะให้ เ ห ตุ ผ ล จาก รู ป ร่ า งที่ เห็ น ห รื อ states ไม่ ใช่ ก ารแป ล งรู ป เป็ น อย่ างอื่ น
(Transformation)
สรุ ป ขั้น Preoperational stage เป็ น ขั้น ที่ เชาวน์ปั ญ ญาและความคิ ด
ของเด็กในวัยนีย้ งั ขึน้ อยู่กบั การรับรูเ้ ป็ นส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถใช้เหตุผลได้อย่างลึกซึง้ แต่เด็กเริ่ม
ใช้ภาษา ในการบอกชื่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้ เรียนรูส้ ญ
ั ลักษณ์และการใช้สญ
ั ลักษณ์ เด็กในวัยนี ้
มักจะเล่นบทบาทสมมติ มีความตั้งใจทีละอย่าง มีการยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง และยังไม่สามารถ
เข้าใจความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ได้
ขั้ น ที่ 3 Concrete operations อายุ 7-11 ปี เด็ ก ในวั ย นี ้ส ามารถตั้ ง
เกณฑ์และสร้างกฎเกณฑ์ในการแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็ นหมวดหมู่ได้ เชาวน์ปัญญาของเด็กในวัย
นี ้ สรุปได้ดงั นี ้
1. การสร้างภาพในใจ เด็กในวัยนีส้ ามารถที่จะวาดภาพความคิดใน
ใจได้
2. ความคงตัวของสสาร เด็กในวัยนีส้ ามารถบอกได้ว่าของแข็งหรือ
ของเหลวจานวนหนึ่งจะมีจานวนคงที่ แม้จะเปลี่ยนแปรรูปร่างหรือเปลี่ยนสถานที่วาง เป็ นต้น
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3. การคิ ด เปรี ย บเที ย บ เด็ ก ในวั ย นี ้ สามารถคิ ด เปรี ย บเที ย บได้
สามารถที่ จ ะเข้าใจว่า ของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง จะมากกว่ า น้อ ยกว่า ใหญ่ ก ว่า เล็ ก กว่ า ขึน้ อยู่กับ ว่ า
เปรียบเทียบกับอะไร เข้าใจว่าสิ่งของต่างๆ มีความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน นอกจากนีเ้ ด็กในวัยนีย้ ัง
สามารถเข้าใจความหมายของส่วนรวมและส่วนย่อยได้
4. การจัดหมู่หรือแบ่งกลุ่ม เด็กในวัยนีส้ ามารถที่จะตัง้ เกณฑ์ในการ
แบ่งหรือจัดสิ่งของรอบๆ ตัว หรือสิ่งแวดล้อม ให้เป็ นหมวดหมู่ได้
5. การเรียงลาดับ เด็กในวัยนีส้ ามารถที่จะจัดของตามลาดับ ความ
ยาว หรือความหนักได้
6. การคิดย้อนกลับ เด็กในวัยนีส้ ามารถคิดย้อนกลับได้
สรุป พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาในขัน้ นีน้ ับว่าเป็ นไปอย่างรวดเร็วมาก
โดยเด็กสามารถอ้างอิงเหตุและผลและไม่ขึน้ กับการรับรู จ้ ากรู ปร่างเพียงอย่างเดียว เด็กในวัยนี ้
สามารถคิ ด ย้อ นกลั บ และแบ่ ง กลุ่ ม โดยใช้เกณฑ์ ห ลายๆ อย่ า งได้ มี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ของตัวเลขเพิ่มมากขึน้
ขั้นที่ 4 Formal operations อายุ 12 ปี ถึงวัยผูใ้ หญ่
เด็กในวัยนีเ้ ริ่มมีความคิดเป็ นผูใ้ หญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิน้ สุดลง
เด็กจะสามารถคิดหาเหตุผลนอกจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ สามารถที่จะตัง้ สมมติฐานและเห็นว่าความ
เป็ น จริง ที่ เห็ น จากการรับ รู ้ไ ม่ ส าคัญ เท่ า กับ ความคิ ด ถึ ง สิ่ ง ที่ เป็ น ไปได้ ส ามารถที่ จ ะคิ ด แบบ
นักวิทยาศาสตร์ เพียเจต์สรุปว่า เด็กในวัยนีเ้ ป็ นผูท้ ่ีคิดเหนือไปกว่าสิ่งที่มีอยู่ในปั จจุบนั พอใจใน
การคิดพิจารณาสิ่งที่เป็ นนามธรรม สนใจที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ทฤษฎีพฒ
ั นาการเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์ มีความเห็น
ว่าพัฒนาทางเชาวน์ปัญญาในขัน้ ที่ 3 Concrete operations อายุ 7-11 ปี เป็ นขัน้ ที่เด็กลดการยึด
ตนเองเป็ นศูนย์กลาง (Egocentrism) เด็กในวัยนีจ้ ะสามารถเริ่มเข้าใจความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน หรือ
เข้าใจว่าผูอ้ ่ืนคิดอย่างไร ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานของการร่วมรู ส้ ึกนาไปสู่การเกิดพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
และขัน้ ที่ 4 Formal operations อายุ 12 ปี ถึงวัยผูใ้ หญ่ ในขัน้ นีเ้ ด็กในวัยนีจ้ ะเริ่มมีความคิดเป็ น
ผูใ้ หญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิน้ สุดลง เด็กจะสามารถคิดหาเหตุผลนอกจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ และมี
ความสนใจในการคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่เป็ นนามธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
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3. แนวคิดการร่วมรู้สึกของเดวิส
Davis (2004 อ้างถึงใน ดุลยา จิตตะยโศธร, 2555, น. 17-18) ได้อธิบายการ
ร่วมรูส้ ึกว่าเป็ นกลุ่มของโครงสร้างที่ทาให้เกิดการตอบสนองของบุคคลหนึ่งต่อสภาพแวดล้อมของ
บุคคลอื่น ซึ่งการตอบสนองดังกล่าวมีทงั้ แบบส่งผลต่ออารมณ์ และแบบไม่ส่งผลต่ออารมณ์โดยเด
วิส ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของโครงสร้าง กระบวนการ และผลของการร่วมรูส้ ึก ประกอบด้วย 4
ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้
1. ขั้นเริ่ม (Antecedents) เป็ นขัน้ ที่กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของผูส้ งั เกต ผู้
ถูกสังเกต และสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วย
1.1 บุคคล ได้แก่ ความแตกต่างเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีอิทธิพ ลต่อ
การปฏิสมั พันธ์ทางสังคม เช่น การมีความสามารถในการเข้าใจทรรศนะของผูอ้ ่ื น หรือมีแนวโน้มใน
การเห็นอกเห็นใจของผูท้ ่ีตกอยู่ในสถานการณ์ท่ียากลาบาก การมีความพร้อมทางด้านร่างกาย
บุคลิกภาพ รวมไปถึงการเรียนรูใ้ นอดีต เช่น การได้รบั การปลูกฝั งจากบิดามารดา ปู่ ย่าตายาย ให้
รูจ้ กั เห็นใจให้ช่วยเหลือผูท้ ่ตี กทุกข์ได้ยาก เป็ นต้น
1.2 สถานการณ์ ได้แก่ ความรุ นแรงของสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
กระตุน้ อารมณ์ของผูส้ งั เกต ความเหมือนหรือความคล้ายคลึงระหว่างผูส้ งั เกตและผูถ้ ูกสังเกต เช่น
สถานการณ์ภัย ธรรมชาติ รา้ ยแรงมี ผู้ค นล้ม ตายเป็ น จ านวนมาก เหตุการณ์เช่ น นี ้ย่ อมกระตุ้น
อารมณ์ ความรู ส้ ึกของผูส้ ังเกตได้ม ากกว่าเหตุการณ์ท่ีเป็ นภัยธรรมชาติท่ีไม่ รุนแรง และหากผู้
สังเกตเคยประสบเหตุการณ์ลกั ษณะเดียวกันกับผูถ้ กู สังเกตก็จะทาให้ผสู้ งั เกตนัน้ จะทาให้ผสู้ งั เกต
มีความรูส้ กึ ร่วมกับผูถ้ กู สังเกตเพิ่มมากขึน้
2. กระบวนการ (Process) ได้แก่ ลักษณะเฉพาะของกลไกที่มี ผลต่อการ
ร่วมรูส้ ึก โดยแบ่งเป็ น กระบวนการที่เกิดจากอารมณ์ (Affective) และกระบวนการที่เกิดจากความ
ต้องการทางปัญญา (Cognitive) ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี ้
2.1 กระบวนการที่ ไม่ ได้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบ วนการทางปั ญ ญ า
(Noncognitive processes) เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เท่านัน้ เช่น การร้องไห้ในเด็ก
แรกเกิด ที่เห็นเด็กคนอื่นร้องก็รอ้ งไห้ตาม
2.2 กระบวนการทางปั ญ ญาแบบง่าย (Simple cognitive processes)
เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งอาศัยกระบวนการทางปั ญญา และการตอบสนองทางอารมณ์ซ่ึงเกิดจาก
การเรียนรู ม้ าก่อน เช่น การเรียนรูท้ ่ีเกิดจากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค หรือเกิดจากการเรียนรู ้
โดยการเชื่อมโยงทางตรงเป็ นต้น
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2.3 กระบวนการทางปั ญ ญาขั้นสูง (Advanced cognitive processes)
เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งอาศัยกระบวนการทางปัญญาขัน้ สูงในการเรียนรู ้ การเรียนรูโ้ ดยภาษา รวม
ไปถึงการตีความ เป็ นต้น
3. ผลที่เกิดขึน้ ภายในตัวบุคคล (Intraprosonal outcomes) ได้แก่ ผลทาง
ปั ญ ญา ผลทางอารมณ์ ผลทางแรงจูงใจ ที่เกิดขึน้ ภายหลังจากการผ่านขั้นเริ่มต้น และผ่านขั้น
กระบวนการมาแล้ว ประกอบด้วย
3.1 ผลทางปั ญญา เช่น มีความแม่นยาในการปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืน หรือ
แม่นยาในการตัดสินสภาวะอารมณ์ของผูอ้ ่นื เป็ นต้น
3.2 ผลทางอารมณ์ เช่น การเกิดอารมณ์เดียวกันระหว่างผูส้ ังเกตและผู้
ถูกสังเกต หรือการเกิดอารมณ์ต่อต้านระหว่างกัน เช่น ความกังวล เป็ นต้น
3.3 ผลทางแรงจูงใจ เช่น การเห็นคุณค่าของผูอ้ ่ืน และการให้อภัย เป็ น
ต้น
4. ผลต่ อ การปฏิ สั ม พั น ธ์ระหว่ า งบุ ค คล ได้แก่ การเกิ ดพฤติ กรรมทาง
สังคม อาทิเช่น พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม หรือพฤติกรรมก้าวร้าว เป็ นต้น
นอกจากนี ้ Davis (1980) ได้เสนอองค์ประกอบของการร่วมรู ส้ ึก ว่าการร่วม
รู ้สึ ก (Empathy) หมายถึ ง ปฏิ กิ ริ ย าของบุ ค คลหนึ่ ง ต่ อ ประสบการณ์ ท่ี สั ง เกตได้ข องอี ก คน
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
1. ด้ านการเข้ าใจมุ ม มองของผู้อื่ น (Prespective Taking) หมายถึง
ความสามารถในการเข้าใจในสิ่งที่ผอู้ ่นื คิดหรือรูส้ ึกได้
2. ด้านการจินตนาการ (Fantasy) หมายถึง ความสามารถในการนา
ตัวเองให้เข้าใจความรูส้ กึ การกระทา ของตัวละครในหนังสือ ภาพยนต์ หรือการเล่นต่างๆ
3. ด้ า น การค านึ งถึ ง ความรู้ สึ ก (Empathic concern) หมายถึ ง
ความสามารถในการเข้าใจความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื เมื่อเจอกับเหตุการณ์เลวร้าย
4. ด้านความเครียดส่วนบุคคล (Personal distress) หมายถึง ความ
ไม่สบายใจ ความรูส้ กึ กังวลใจ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่มี ีความตึงเครียด
ดังนัน้ สรุปได้ว่าการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั สนใจศึกษา การร่วมรูส้ กึ ตามแนวคิด
ของ Davis (1980) ว่าประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ ดั ดังต่อไปนี ้
1. ด้ านการเข้ าใจมุ ม มองของผู้อื่ น (Prespective Taking) หมายถึง
ความสามารถในการเข้าใจในสิ่งที่ผอู้ ่นื คิดหรือรูส้ ึกได้

40
2. ด้านการจินตนาการ (Fantasy) หมายถึง ความสามารถในการนา
ตัวเองให้เข้าใจความรูส้ กึ การกระทา ของตัวละครในหนังสือ ภาพยนต์ หรือการเล่นต่างๆ
3. ด้ า น การค านึ งถึ ง ความรู้ สึ ก (Empathic concern) หมายถึ ง
ความสามารถในการเข้าใจความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื เมื่อเจอกับเหตุการณ์เลวร้าย
4. ด้านความเครียดส่วนบุคคล (Personal distress) หมายถึง ความ
ไม่สบายใจ ความรูส้ กึ กังวลใจ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่มี ีความตึงเครียด ดังภาพประกอบ 4
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ด้านการจินตนาการ
การร่วมรูส้ กึ
ด้านการคานึงถึงความรูส้ กึ

ด้านความเครียดส่วนบุคคล
ภาพประกอบ 4 ตัวชีว้ ดั ของการร่วมรูส้ กึ
การวัดการร่วมรู้สึก
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดการร่วมรู ส้ ึก พบว่า มี
การใช้แบบสอบถามที่ได้พัฒ นามาจากดัช นี การตอบสนองระหว่างบุคคล หรือ Interpersonal
reactivity index (IRI) ของเดวิส (Davis) ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของดุลยา จิตตะยโศธร (2555,
น. 19) ได้ศึกษาอิทธิพลของการอบรมเลีย้ งดูแบบเอาใจใส่ และการสนับสนุนจากสถานศึกษาที่มี
ต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมโดยมีการร่วมรู ส้ ึกเป็ นตัวแปรส่งผ่าน โดยใช้แบบสอบถามตามแนวคิด
ของเดวิส (1983) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการคานึงถึง
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การร่วมรูส้ ึก และองค์ประกอบด้านความสามารถในการเข้าใจทรรศนะของผูอ้ ่ืน และงานวิจยั ของ
สุวภัทร หอมเกษร (2555, น. 43-45) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทาหน้าที่ของครอบครัว
การร่วมรูส้ ึก การมองโลกในแง่ดีกับพฤติกรรมเอื ้อต่อสังคมในวัยรุ่นตอนต้น ได้ใช้แบบสอบถามที่
ได้พฒ
ั นามาจากดัชนีการตอบสนองระหว่างบุคคล หรือ Interpersonal reactivity index (IRI) ของ
เดวิส (1980) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการคานึงถึงการ
ร่ว มรู ้สึ ก องค์ป ระกอบด้า นการจิ น ตนาการ องค์ป ระกอบด้า นความเครี ย ดส่ ว นบุ ค คล และ
องค์ประกอบด้านความสามารถในการเข้าใจทรรศนะของผูอ้ ่ืน มี ลักษณะเป็ นแบบประเมิ นค่า
(Likert scale) มี 5 ระดับ คือ ตรงมากที่สดุ ค่อนข้างตรง ตรงและไม่ตรงพอๆกัน ค่อนข้างตรง และ
ไม่ตรงเลย จานวน 24 ข้อ
ดั ง นั้ น สรุ ป ได้ว่ า การวิ จั ย ในครั้ง นี ้ ผู้วิ จั ย ใช้วิ ธี ก ารวั ด การร่ว มรู ้สึ ก โดยน า
แบบสอบถามดัชนีการตอบสนองระหว่างบุคคล หรือ Interpersonal reactivity index (IRI) ของ
Davis (1980) มาปรับปรุงโดยมีการปรับปรุงข้อคาถามให้เหมาะสมกับนิยามปฏิบตั ิการและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษามาเป็ นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สดุ จานวน 10 ข้อ
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการร่วมรู้สึก
สุก านดา นิ่ ม ทองค า (2535) ได้ศึ ก ษาตัว แปรเชิ ง จิ ต สัง คมและชี ว พื ้น ฐานที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่าการร่วมรูส้ ึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple regression analysis)
วันดี ละออทิพย์ (2540) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมที่
เอือ้ ต่อสังคม และพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของเด็กประถมศึกษา ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
นักศึกษาที่มีความสามารถในการร่วมรูส้ ึกมาก และพฤติกรรมที่เอือ้ ต่อสังคมสูงกว่า นักศึกษาที่มี
ความสามารถในการร่วมรูส้ ึกปานกลาง และนักศึกษาที่มีความสามารถในการร่วมรูส้ ึกปานกลาง
และพฤติกรรมที่เอือ้ ต่อสังคมสูงกว่า นักศึกษาที่มีความสามารถในการร่วมรูส้ กึ น้อย
ดุลยา จิตตะยโศธร (2555) ได้ศึกษาการร่วมรูส้ ึกมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
เอื ้ อ ต่ อ สั ง คม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยโปรแกรมลิสเรล พบว่าค่า
นา้ หนักองค์ประกอบของการร่วมรูส้ ึก ทุกตัวมีค่าเป็ นบวก และแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ซึ่งด้านความสามารถในการเข้าใจทัศนะผูอ้ ่ืน (PT) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
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เท่ากับ 0.683 และด้านการคานึงถึงความรู ส้ ึกของผูอ้ ่ืน (EC) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ 0.839 ส่วนอิทธิพลจากการร่วมรูส้ ึก ไปยังพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ผลรวมอิทธิพลมีขนาด
เท่ากับ 0.015 ซึ่งเป็ นอิทธิพลทางตรงทัง้ หมด
สุวภัทร หอมเกษร (2555) ได้ศึกษาความสัม พันธ์การร่วมรู ส้ ึกมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ พฤติ กรรมเอือ้ ต่อสังคม (r=.407, P=.001) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple regression analysis) แบบน าตัว แปรเข้า สมการพร้อ มกัน (Enter) กลุ่ม ตัว อย่ า งคื อ
วัยรุ่นตอนต้น เพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 13-15 ปี ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนสหศึกษา สังกัดสานักเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
Raboteg-Šarić (1997) ได้ศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ข องการร่ว มรู ส้ ึ ก และการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมในวัยรุน่ อายุ 14 ปี กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 311
คน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงชัน้ (Hierarchical regression analysis) ผลการวิจยั พบว่า
การร่วมรู ส้ ึก และเหตุผ ลเชิ ง จริยธรรมมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ต่ อพฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คม โดยตัวท านาย
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมดีขึน้ มีการร่วมรูส้ ึกเพิ่มขึน้ และระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม มีความแตกต่าง
ทางเพศต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม โดยการวิเคราะห์พบว่าเพศหญิงจะมีการร่วมรูส้ ึกมากกว่าเพศ
ชาย
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการร่วม
รูส้ กึ พบว่าการร่วมรูส้ กึ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ซึ่ งแสดงถึงว่า ถ้าบุคคล
มีการร่วมรูส้ กึ สูงขึน้ จะทาให้มีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมสูงขึน้ ด้วย (วันดี ละออทิพย์, 2540; สุกานดา
นิ่มทองคา, 2535; สุวภัทร หอมเกษร, 2555) และงานวิจยั ดุลยา จิตตะยโศธร (2555) ได้ศกึ ษาการ
ร่วมรู ส้ ึก มี อิ ทธิ พ ลทางตรงต่ อพฤติก รรมเอื อ้ ต่อ สัง คม ซึ่ง สอดคล้องกับ ทฤษฎี พัฒ นาการเชาว์
ปั ญญาของเพียเจต์ มีความเห็นว่าพัฒนาทางสติปัญญาในขัน้ ที่ 3 Concrete operations อายุ 711 ปี เป็ น ขั้น ที่เด็ก ลดการยึด ตนเองเป็ น ศูน ย์กลาง (Egocentrism) เด็ กในวัย นีจ้ ะสามารถเริ่ม
เข้าใจความคิดของผูอ้ ่ืน หรือเข้าใจว่าผูอ้ ่ืนคิดอย่างไร ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานของการร่วมรู ส้ ึกนาไปสู่การ
เกิดพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และสอดคล้องกับแนวคิดการร่วมรูส้ ึกของ Davis (2004 อ้างถึงใน ดุล
ยา จิตตะยโศธร, 2555, น. 17-18) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของโครงสร้าง กระบวนการ และผล
ของการร่ ว มรู ้สึ ก ประกอบด้ว ย 4 ขั้น ตอน คื อ 1) ขั้น เริ่ม (Antecedents) เป็ นขั้น ที่ ก ล่ า วถึ ง
ลักษณะเฉพาะของผูส้ ังเกต ผู้ถูกสังเกต และสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วย บุคคล ได้แก่ ความ
แตกต่ างของแต่ ล ะบุ ค คล เช่ น การมี ค วามสามารถในการเข้า ใจความคิ ด เห็ น ของผู้ อ่ื น และ
สถานการณ์ ได้แก่ ความรุ นแรงของสถานการณ์ท่ีมี อิทธิพ ลต่อการกระตุน้ อารมณ์ของผูส้ ังเกต
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ความเหมื อนหรือความคล้ายคลึงระหว่างผู้สังเกตและผู้ถูกสังเกต 2) กระบวนการ (Process)
ได้แก่ ลักษณะเฉพาะที่ มี ผ ลต่อการร่วมรู ส้ ึก โดยแบ่ งออกเป็ น กระบวนการที่เกิดจากอารม ณ์
(Affective) และกระบวนการที่เกิดจากปั ญญา (Cognitive) 3) ผลที่เกิดขึน้ ภายในของตัวบุคคล
(Intraprosonal outcomes) ได้แ ก่ ผลทางปั ญ ญา ผลทางอารมณ์ 4) ผลต่ อ การมี ป ฏิ สัม พั น ธ์
ระหว่างบุคคล ได้แก่ การเกิดพฤติกรรมทางสังคม เช่น พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม เป็ นต้น ทาให้ผวู้ ิจยั
คาดว่าการร่วมรู ส้ ึก น่าจะเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และมีอิทธิพ ล
ทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ดังภาพประกอบ 5
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การร่วมรูส้ กึ

พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม

ภาพประกอบ 5 ความสัมพันธ์ของการร่วมรูส้ ึกต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
3.2 แรงจูงใจภายในที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
หากเราสามารถบอกสาเหตุข องพฤติก รรมของแต่ล ะบุค คลได้ ก็ ค งจะท าให้ก าร
ดาเนินชีวิตของเราง่ายขึน้ เพราะการเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมจะช่วยให้คนเรามีความเข้าใจซึ่ง
กันและกันเพราะสาเหตุของพฤติกรรม เป็ นสิ่งที่สงั เกตไม่ได้ และบางครัง้ ผูแ้ สดงพฤติกรรมเองก็
อาจจะบอกไม่ได้ว่าทาไมตนเองจึงแสดง พฤติกรรมเช่นนัน้ นักจิตวิทยาได้พยายามอธิบายสาเหตุ
ของพฤติกรรม จึงพยายามสร้างทฤษฎีขึน้ โดยใช้ความคิดรวบยอดสมมติฐานที่เรียกว่า แรงจูงใจ
แต่เนื่องจากเราไม่สามารถสังเกตแรงจูงใจได้โดยตรง จึงต้องอาศัยพฤติกรรมที่สงั เกตได้ เป็ นสิ่งที่
อ้างอิงแต่บางครัง้ อาจจะบอกสาเหตุของพฤติกรรมผิดด้วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
1. พฤติกรรมอย่างเดียวกัน อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุต่างกัน เช่น พฤติกรรม
การขโมยเงิน ของเด็ก อาจจะเนื่องมาจากเด็กอยากได้เงินไปซือ้ ของใช้หรือขนม หรืออาจจะขโมย
เพราะอยากมีเงินซือ้ ของเล่นให้เพื่อนเพราะอยากให้เพื่อนรัก
2. แรงจูงใจอย่างเดียวกัน อาจจะเป็ นสาเหตุท่ีก่อพฤติกรรมที่ต่างกัน เช่น ผูเ้ รียน
ที่ต้องการความสนใจและความรักจากครู ผู้เรียนคนหนึ่งอาจจะมี พ ฤติกรรมตั้ งใจเรียนเพื่อทา
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คะแนนให้ดี แต่ผเู้ รียนอีกคนหนึ่งอาจจะแสดงพฤติกรรมรังแกเพื่อนในห้องเรียนเพื่อเรียกร้องความ
สนใจจากครู
3. พฤติกรรมอย่างเดียวกัน อาจจะเนื่องมาจากแรงจูงใจหลายอย่าง เช่น ผูเ้ รียนที่
ตัง้ ใจอ่านหนังสือเตรียมสอบบรรจุให้ได้ อาจจะมีสาเหตุหลายประการ เป็ นต้นว่า เพื่อต้องการที่จะ
ทาให้พ่อแม่มีความภาคภูมิใจในตนเอง หรือเพื่อต้องการที่จะมีอาชีพที่มีรายได้เลีย้ งดูตนเองและ
ครอบครัวในอนาคต เป็ นต้น
ความหมายของแรงจูงใจภายใน
คาว่า แรงจูงใจ ตรงกับ ภาษาอัง กฤษว่า Motive คานีม้ ี รากศัพ ท์ม าจากคาว่า
Movere ในภาษาลาตินซึ่งหมายถึง เคลื่อนไหว (To Move) (Hodgetts, 1933 อ้างถึงใน ประสาท
อิศรปรีดา, 2552) แรงจูงใจ หมายถึง องค์ประกอบที่กระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมที่มี จุดมุ่งหมาย
อย่างไรก็ตาม คาว่าแรงจูงใจไม่ได้ หมายถึง เฉพาะการเคลื่อนไหวทางกายที่ปรากฏให้เห็นเท่านัน้
แต่ จ ะรวมถึง การเคลื่ อนไหวทางจิ ตด้วย การที่เราเห็น เด็กกาลังเขียนหนัง สือ หรือกาลังบันทึก
เนือ้ หาสาระที่เรียนลงในสมุดนัน้ เขาไม่เพียงแต่จะแสดงออกให้ผูอ้ ่ืนเห็นเท่านัน้ แต่ในใจเขาอาจ
กาลังคิดและจดจาในสิ่งที่เขากาลังบันทึกนัน้ ด้วย พฤติกรรมการคิดและจดจาของเด็กนัน้ เราถือว่า
เป็ นการเคลื่อนไหวภายใน ซึ่งเป็ นลักษณะหนึ่งที่บ่งบอกว่าเขามีแรงจูงใจ
แรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจภายใน
นักจิตวิทยาได้แบ่งแรงจูงใจของบุคคลออกเป็ น 2 ประเภท คือแรงจูงใจภายนอก
(Extrinsic Motivation) และแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) แรงจูงใจภายนอกเป็ น สิ่ง ที่
เกิดขึน้ จากองค์ประกอบภายนอกตัวบุคคล องค์ประกอบดังกล่าวอาจเป็ นสิ่งชวนใจ รางวัล หรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมที่กระทาโดยตรง เช่น เอกทาความสะอาดห้องด้วย
ความตัง้ ใจเพราะพี่สาวสัญญากับเขาว่าถ้าทาแล้วจะพาไปรับประทานไอศกรีม หรือในขณะอยู่ใน
ห้องเรียน นุ่นตัง้ ใจเรียนมากเป็ นพิเศษ เพราะครู บอกว่าถ้าตัง้ ใจเรียนจะได้รบั สิทธิพิเศษให้ลงไป
เล่นได้เร็วกว่าปกติ จากตัวอย่างนีจ้ ะเห็นว่า การได้รบั ประทานไอศกรีมก็ดี หรือได้ไปเล่นก็ดี เป็ น
องค์ประกอบภายนอกซึ่งโดยความเป็ นจริงแล้วไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัง้ ใจเรียนเลย
แรงจูงใจภายใน จะตรงข้ามกับแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจชนิดนีเ้ กิดขึน้ จาก
องค์ประกอบภายในตัวบุคคล เช่น ทาเพราะสนใจหรือสนุกกับงานนัน้ ความสาเร็จของกิจกรรมที่
เป็ นรางวัลด้วยตัวของมันเอง จึงไม่ตอ้ งมีสิ่งล่อหรือรอให้ผอู้ ่ืนบังคับเหมือนแรงจูงใจภายนอก เช่น
แมนกาลังหาข้อมูลเพื่อเขียนรายงานเรื่อง ชีวิตเด็กชาวนา เขาได้การศึกษาชีวิตของเด็กเหล่านั้น
จากเอกสารที่พอหาและยังได้ส่งจดหมายส่วนตัวไปยังหัวหน้าชั้นในโรงเรียนชาวเขา เพื่อให้เด็ก
เหล่านั้นให้รายละเอียดเกี่ ยวกับการดารงชีวิต แมนมี ความสุขและสนุกสนานกับข้อมูลที่ได้รบั
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จุดหมายหลักของเขาไม่ได้อยู่ท่ีเกรด A แต่เขาปรารถนาที่จะรูแ้ ละเข้าใจเรื่องราวการดารงชีพของ
ชาวเขาที่เขากาลังศึกษาอย่างแท้จริง
แรงจูงใจภายในสามารถใช้อธิบายพฤติกรรมบางอย่างที่บุคคลนากิจกรรมหรื อ
งานต่างๆ ทั้งๆ ที่บุคคลนั้นไม่ได้รบั รางวัลหรือแรงเสริม ใดๆ แรงจูงใจภายในให้ความส าคัญ ถึง
คุณสมบัติของงานหรือกิจกรรมของงาน โดยที่คณ
ุ ลักษณะของงานเองเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลเกิด
ความอยากรู อ้ ยากเห็นสนใจ อยากเรียนรู ้ รับผิดชอบฯลฯ ลักษณะของงานหรือกิจกรรมเป็ นเรื่อง
แปลกใหม่ น่าท้าทาย น่าสนใจ สิ่งเหล่านีจ้ ะผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ (Gagne &
Deci, 2005) ดังนัน้ แรงจูงใจภายในเป็ นความต้องการของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิด
จากการเสาะแสวงหาของตนเอง โดยมีปัจจัยที่อยู่ภายในงาน (เช่น งานที่น่าสนใจ ท้าทาย และ
แปลกใหม่) เป็ นแรงผลักดัน ไม่ตอ้ งอาศัยรางวัลภายนอกหรือกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงกระตุน้
ที่เกิดขึน้ จากภายในตัวของบุคคลเพื่อทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ เช่น ความอยากรู อ้ ยาก
เห็น เป็ นเรื่องที่น่าสนใจ แปลกใหม่ทา้ ทาย สิ่งเหล่านีจ้ ะผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรม โดยไม่
ต้องอาศัยรางวัลจากภายนอกหรือกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับแรงจูงใจภายใน
ทฤษฎีแรงจูงใจที่สาคัญซึ่งจะกล่าวต่อไปนีม้ ี 4 ทฤษฏี คือ ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม
ทฤษฏีมนุษยนิยม ทฤษฏีพทุ ธิปัญญานิยม และทฤษฏีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคม
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
นักจิตวิทยากลุ่ม พฤติ กรรมนิ ยมมี แนวคิดว่า พฤติกกรมเกิดขึน้ จากสิ่งเร้า
และทิศทางของพฤติกรรมจะถูกกาหนดโดยการเสริมแรงและการลงโทษ หลักการเหล่านีไ้ ด้อธิบาย
เกี่ ยวกับ แรงจูงใจไว้เช่ นกัน เช่ น การเสริม แรงปฐมภูมิ (Primary Reinforcement) จะเกี่ ยวข้อ ง
โดยตรงกับความต้องการทางสรีระ (ความหิว ความกระหาย เพศ) หรือตัวเสริม แรงทุติยภูมิ จะ
เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าซึ่งเกิดขึน้ ควบคู่กับตัวเสริม แรงปฐมภูมิ จนมีคุณสมบัติคล้ายกับตัวเสริมแรง
ปฐมภูมินนั้
ถ้าเด็กได้รบั ตัวเสริมแรงหลังจากที่กระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เด็กจะ
มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกกรมนัน้ ซา้ ๆ ลักษณะนีจ้ ึงเป็ นการสร้างนิสยั หรือการทาบางอย่างของ
บุคคล เช่น เด็กที่เรียนวิชาภาษาไทยแล้วได้รบั รางวัลเป็ นคาชม หรือได้รบั ความสนใจ ความรักจาก
ครู ถ้าได้รบั สิ่งที่พงึ พอใจนีบ้ ่อยๆเขาก็จะมีเจตคติท่ีดีหรือชอบเรียนวิชาภาษาไทย เป็ นต้น
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ทฤษฎีกลุ่ม พฤติกรรมนิยม จะเน้นการให้การเสริม แรงภายนอก (แรงจูงใจ
ภายนอก) เช่น คะแนน ดาว หรือรางวัลอื่นๆ ซึ่งตรงข้ามกันกับกลุ่มทฤษฎีพุทธิปัญญานิยมที่เน้น
การให้รางวัลตนเอง (แรงจูงใจภายใน)
ทฤษฎีมนุษยนิยม
นักทฤษฎีม นุษยนิยมที่มี ช่ือเสียงมาก ได้แก่ มาสโลว์ (Abraham Masios)
และโรเจอร์ (Carl Rogers) นักจิตวิทยากลุ่มนีเ้ กิดขึน้ จากความคิดที่ว่า จิตวิทยากลุ่มพฤติกรรม
นิยม และจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ของฟรอยด์ (Singmund Freud) อธิบาย
พฤติกรรมของมนุษย์ไม่ชดั เจนเพียงพอ
จิตวิทยามนุษยนิยมจะอธิบายเรื่องแรงจูงใจของมนุษย์ โดยเน้นยา้ ที่อิสรภาพ
ของบุคคลในการที่จ ะเลือกกระทา กาหนดแนวทางพฤติกรรมของตนเอง ตลอดจนการพัฒ นา
ศักยภาพแห่งตน จิตวิทยากลุ่มนีจ้ ะเน้นความสาคัญของแรงจูงใจภายใน เช่น ความต้องการนับถือ
ตนเอง (Self-Esteem) และความต้อ งการตระหนัก ในตนเพื่ อ พั ฒ นาศัก ยภาพแห่ ง ตน (SelfActualization) เป็ นศูนย์กลางของการแสดงพฤติกรรมทัง้ หลาย
ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม
นักทฤษฎีพทุ ธิปัญญานิยม มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้เกิดจาก
การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายนอก หรือจากภาวะไม่สมดุลทางกาย เช่น ความกระหายนา้ หรือ
ความหิวอาหาร เหมือนกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมกล่าวไว้เท่านัน้ แต่พฤติกรรมทัง้ หลายเกิดจาก
การแปลความหมายจากความรู ส้ ึกนึกคิด (นักจิตวิทยาปั ญญานิยมใช้คาว่า การรับรู )้ เช่น การ
กระวนกระวาย ทางานต่อไม่ได้ เพราะถึงเวลาจะไปรับประทานอาหาร ลักษณะเช่นนีอ้ ธิบายได้ว่า
พฤติกรรมการกระวนกระวาย ไม่ ได้เกิดจากการขาดอาหาร แต่เกิดจากการแปลความหมายว่า
เที่ ย งแล้วถึ งเวลาที่ ต้อ งรับ ประทานอาหาร เป็ น ต้น นักจิ ต วิท ยากลุ่ม นี ้ เชื่ อว่า พฤติ ก รรมจะถูก
ก าหนดโดยความคิ ด (ความเชื่ อ ค่ านิ ย ม การตั้ง เป้า หมาย ความคาดหวัง ) ไม่ ไ ด้เกิ ด จากตัว
เสริมแรง หรือการได้รบั รางวัล หรือประสบการณ์ท่ถี กู ลงโทษในอดีต
นักจิ ตวิทยาปั ญ ญานิยมบางท่าน Assume เอาว่า มนุษย์มี ความต้องการ
พืน้ ฐานที่จะเข้าใจสิ่งรอบตัว มีค วามคิดที่จะกาหนดทิศทางของตนเอง และกระทาเพื่อเอาชนะ
สิ่งแวดล้อมความคิดนีค้ ล้ายๆกับเพียเจท์อธิบายถึงภาวะสมดุล (Equilibration) ด้วยการซึม ซับ
(Assimilate) หรือปรับขยาย (Accommodate) สิ่งที่พบเห็นให้เข้ากับโครงสร้างที่มีอยู่แล้ว ฉะนั้น
ทุกคนจึงมีลกั ษณะกระฉับกระเฉง อยากรูอ้ ยากเห็นและไม่หยุดนิ่งเพื่อพัฒนาโครงสร้างความรูแ้ ละ
แก้ปัญหาต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
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ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปั ญญาสังคม
ทฤษฎีการเรียนรูท้ างปั ญญาสังคมเป็ นกลุ่มที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดของ
กลุ่มพฤติกรรมนิยมและกลุ่มปั ญญานิยม คือ ให้ความสนใจทัง้ ผลกระทาและความคิดความเชื่อ
ของบุคคล ทฤษฎีนีจ้ ะอธิบายแรงจูงใจในรู ปผลคูณของการคาดหวังกับคุณ ค่าของเป้าหมายที่
ต้องการ (Expectancy Value Theories) หรือกล่าวขึน้ ให้ง่ายได้ว่า ทฤษฏีนีจ้ ะอยู่ในรูป ถ้าหากฉัน
พยายามให้มากขึน้ ฉันจะประสบความสาเร็จหรือไม่ และ ถ้าหากฉันประสบความสาเร็จ ผลที่
ได้รบั จะมี คุณ ค่าสาหรับฉันหรือไม่ เนื่องจากแรงจูงใจจะอยู่ในรู ปแบบผลคูณ ฉะนั้นถ้าหากตัว
ประกอบตัวใดเป็ นศูนย์ แรงจูงใจก็จะมีค่าเป็ นศูนย์หรือไม่มีแรงจูงใจ ทฤษฎีแรงจูงใจทัง้ 4 ทฤษฏี
สรุปไว้ ดังตาราง 2
ตาราง 2 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจของทฤษฎีกลุม่ พฤติกรรมนิยม มนุษยนิยม พุทธิปัญญานิยม
และทฤษฎีการเรียนรูท้ างปั ญญาสังคม
เรื่องที่
เปรียบเทียบ

ทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม

ทฤษฎี
มนุษยนิยม

ทฤษฎีพุทธิ
ปั ญญานิยม

ทฤษฎีการ
เรียนรู้ทาง
ปั ญญาสังคม

แหล่งของ
แรงจูงใจ

การเสริมแรง
ภายนอก

การเสริมแรง
ภายใน

การเสริมแรง
ภายใน

การเสริมแรง
ภายนอก และการ
เสริมแรงภายใน

สิ่งที่มีอิทธิพล

ตัวเสริมแรง

ต่อแรงจูงใจ

ปฐมภูมิ

ความต้องการ
นับถือตนเอง
(Self-Esteem)
และการพัฒนา
ตนเองให้มี
สมรรถภาพสุงสุด
(Self-Fulfillment)

ความเชื่อ และ
ความอ้างสาเหตุ
ในความสาเร็จ
และความ
ล้มเหลวและ
การคาดหวัง

การคาดหวังที่จะ
บรรลุเป้าหมาย
คุณค่าของ
เป้าหมาย และ
อัตสมรรถนะ

มาสโลว์

ไวน์เนอร์

แบนดูรา

ตัวเสริมแรง
ทุติยภูมิ
และการลงโทษ
ทฤษฎีทส่ี าคัญ สกินเนอร์
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ทฤษฎีแรงจูงใจภายใน ซึ่งพยายามอธิบายถึงปั จจัยภายในตัวบุคคลที่ผลักดันให้
เกิดพฤติกรรมและส่งเสริมให้บคุ คลมีแรงผลักดันพฤติกรรมเพิ่มขึน้ สามารถแบ่งเป็ น 2 กลุม่ ได้แก่
1. แนวคิดเกี่ยวกับการกระตุ้นเร้า (Optimal stimulation) พฤติกรรมของ
บุคคลจะมีประสิทธิผลมากที่สดุ เมื่อสิ่งเร้ามีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจภายในที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคคล แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.1 การกระตุน้ เร้าที่เหมาะสม (Optimal arousal) มีแนวคิดว่า แรงจูงใจ
ภายในเป็ นผลมาจากการกระตุน้ ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวของบุคคล ถ้าการกระตุน้ มีระดับต่า
บุคคลจะถูกจูงใจให้เพิ่มระดับการกระตุน้ ถ้าการกระตุน้ อยู่ในระดับสูงเกินไปเมื่อเทียบกับความ
ต้องการ บุคคลจะพยายามลดแรงกระตุน้ นัน้ ลงให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ดังนัน้ แรงจูงใจภายใน
จะตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในสถานการณ์ท่ีมีระดับการกระตุน้ ปานกลางและ
เป็ นระดับที่บคุ คลนัน้ ปรารถนา
1.2 การกระตุ้นเร้าที่ไม่ ตรงกับความต้องการ (Optimal incongruity) มี
แนวคิ ด ว่า แรงจูง ใจภายในเกิ ด จากโครงสร้างทางจิ ต ถูก กระตุ้น หรือ ถูก ดึง ดูด โดยสิ่ ง เร้าที่ ไ ม่
สอดคล้องกับความคิด การรับรู ้ ค่านิยม หรือพฤติกรรมของบุคคล จึงก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความ
วิตกกังวล และภาวะทางจิตที่เป็ นปัญหาในอนาคต ฉะนัน้ บุคคลจึงพยายามลดแรงการกระตุน้ ที่ไม่
ตรงกับความต้องการนีล้ ง และทาให้แรงกระตุน้ มีทิศทางที่ตนเองต้องการ การบุคคงทาเช่นนีเ้ พราะ
ต้องการหลีกเลี่ยงความวิตกกังวลและความขัดแย้งที่เกิดขึน้ ภายในตนเอง
2. แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการและอารมณ์ความรู้ สึก (Needs and
affects) อธิบายว่าบุคคลต้องการอิสระ ต้องการมีความสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพกับสิ่งแวดล้อม
และต้องการมีความรูส้ ึกสนใจ มีความสุข รูส้ ึกสนุกสนาน ในขณะทากิจกรรมต่างๆ ความต้องการ
และความรูส้ กึ ที่สาคัญมี 3 ประการ คือ
2.1 ความต้ อ งการมี ค วามสามารถ (Need of competence) เป็ น
ความรู ส้ ึกภายในของบุคคล โดยบุคคลต้องการรู ส้ ึกว่าตนเองมีความสามารถ จึงแสดงออกด้วย
การทาสิ่งที่ทา้ ทาย ด้วยความมุ่งมั่นตัง้ ใจ และใช้ความพยายามที่จะทาให้ประสบความสาเร็จ โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง
2.2 ความสนใจ ความตื่ น เต้น และการลื่ น ไหล (Interest Excitement
and Flow) คือ ความรู ส้ ึกของบุคคลที่เป็ นสุขและเพลิดเพลินขณะทากิจ กรรมต่างๆ ความรู ส้ ึก
เหล่านีจ้ ึงเป็ นอารมณ์ปกากับแรงจูงใจภายใน และเป็ นแรงผลักดันพฤติกรรม
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2.3 ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ก า ห น ด ด้ ว ย ต น เอ ง ( The need of selfdetermination) คือ ความต้องการกาหนดได้ดว้ ยตนเอง เป็ นความรูส้ กึ ของบุคคลที่ตอ้ งการมีอิสระ
ในการกาหนดสิ่ ง ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง (Autonomy) ซึ่งความต้องการนีเ้ กิดจากแรงกระตุ้นหรือ
แรงผลักดันทางจิตใจภายในตัวบุคคลที่แสดงออกเป็ นความตัง้ ใจในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตัวของ
บุคคลเอง ตัง้ แต่เริ่มต้นและปฏิบตั ิต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ การที่บุคคลถูกจูงใจภายในตามแนวคิด
ของการกาหนดด้วยตนเอง บุคคลจะรู ส้ ึกเป็ นอิสระจากแรงกดดัน ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการ
ควบคุม
ทฤษฎีการลิขิตด้วยตนเอง (Self-determination Theory)
Ryan และ Deci (2017, p. 95-98) ได้เสนอทฤษฎี ก ารลิขิ ตด้วยตนเอง ว่า
เป็ นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงแรงจูงใจภายในและบุคลิกภาพของมนุษย์ท่ีสร้างขึน้ ทฤษฎีนีถ้ ูกสร้างเป็ น
กรอบแนวคิ ดของการศึกษาทางจิ ตวิท ยาสมัยใหม่ จากผลการศึกษาวิจัยในเชิ ง ประจักษ์และ
กระบวนทัศน์ท่ีม องมนุษย์ในเชิ งอินทรีย์ (Organismic) คือมองว่าธรรมชาติของมนุษ ย์มี ความ
กระตือรือร้นและริเริ่ม ลงมื อกระทา (Active) ทฤษฎี การตัด สิน ใจด้วยตนเองได้ศึกษาแนวโน้ม
ภายในของมนุษย์ว่ามีความต้องการพืน้ ฐานทางจิตใจ และมีสถานการณ์ท่ีช่วยส่งเสริมสิ่งเหล่านี ้
โดยระบุว่ามนุษย์มีความต้องการพืน้ ฐานทางจิตใจ 3 ประการ คือ
1. การมีอิสระ (Autonomy) หมายถึง การที่บุคคลรูส้ ึกว่าได้ปฏิบตั ิจาก
สิ่งที่ เลือกด้วยตนเอง และปฏิบัติเองจากประสบการณ์ของพฤติกรรมที่ได้วางไว้ดว้ ยตนเอง เป็ น
ขัน้ ตอน จากภายในที่สะท้อนถึงการสนับสนุนความสอดคล้อง และสิ่งที่เกี่ยวข้องของการกระทา
รวมไปถึง ความต้องการไปสู่การปฏิบตั ิดว้ ยตนเองอย่างมีอิสระ ถือเป็ นสิ่งสาคัญที่เชื่อมโยงไปถึง
สภาพแวดล้อม ทางสังคม ซึ่งมีความหลากหลายจากการเริ่มต้นโดยการควบคุม บังคับ ไปสู่การ
สนับสนุนการกากับตนเองอย่างมีอิสระ
2. การมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม (Relatedness) หมายถึง การที่บคุ คล
รูส้ กึ ถึง ความใกล้ชิด หรือมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่น ได้รบั ความห่วงใย และรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าจากคนอื่น ใน
การปฏิบตั ิหรือการกระทา รับรูค้ วามอบอุ่น รูส้ กึ ถึงการมีสว่ นร่วม และได้รบั กาลังใจ
3. การเป็ นคนมีความสามารถ (Competence) หมายถึง การที่บุคคล
รูส้ ึกว่า ตนเองมีความสามารถต่อการปฏิบตั ิงานอย่างมี ประสิทธิภาพในสิ่งแวดล้อมที่ทา้ ทาย และ
มี โอกาส ได้แสดงถึงความเชื่ อมั่น ในความสามารถของตนเอง ไม่ เฉพาะด้านทักษะเท่านั้น ยัง
รวมถึงสิ่งที่ เกิดขึน้ ที่ผ่านมาภายใต้สิ่งที่ตนเองสนใจ แต่ว่าอยู่ภายใต้บริบทของสิ่งแวดล้อมทาง
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สั ง คม การให้ ความหมายของสิ่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ การให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ เชิ ง บวกให้ รับ รู ้ถึ ง
ความสามารถนัน้ สามารถ ส่งเสริมหรือเพิ่มแรงจูงใจได้
ความต้อ งการเหล่ านี ้จ าเป็ น ต่ อ การส่ง เสริม ของแรงจูง ใจภายใน ซึ่ง เป็ น
ตัวกระตุน้ ให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมที่มีทิศทาง มีพลัง พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน คือ การ
ได้รูส้ ึกถึงการใช้ความสามารถของตน การมีอิสระที่กาหนดได้ดว้ ยตนเอง และการมีปฏิสมั พันธ์กบั
สิ่งแวดล้อมภายนอก
อรพิ น ทร์ ชู ช ม และคนอื่ น ๆ (2542) ได้ เ สนอไว้ ว่ า แรงจู ง ใจภายใน
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่
1) ความต้องการมีความสามารถ เป็ นความต้องการที่จะเรียนรู ้ พัฒ นา
ทักษะและความสามารถ
2) ความเป็ นตัวของตัวเอง เป็ นความต้องการที่จะริเริ่มทาสิ่งต่างๆ ด้วย
ตนเอง
3) ความมุ่งมั่น เป็ นความยึดมั่นทุ่มเทให้กับงานโดยไม่หว้งผลตอบแทน
ภายนอก
4) ความสนใจ-เพลิดเพลิน เป็ นความสุข พอใจ และเพลิดเพลินในการ
ทางาน
5) ความต้องการสิ่งที่ทา้ ทาย เป็ นความต้องการทางานที่แปลกใหม่ และ
ท้าทายความสามารถ
อารมณ์ยงั เป็ นส่วนที่เกี่ยวข้องผสมผสานกับแรงจูงใจภายใน โดยความสนใจ
มีบทบาทโดยตรงที่สาคัญ ต่อพฤติกรรมที่ถูกจูงใจภายใน ในขณะที่โดยธรรมชาติบุคคลดาเนิน
กิจกรรมที่สนใจ ความสนใจจะเป็ นองค์ประกอบอันใหญ่อนั หนึ่งของสิ่งท้าทายที่เหมาะสม อารมณ์
เพลิดเพลินและตื่นเต้นมาพร้อมกับประสบการณ์การมีความสามารถและอิสระเป็ นตัวของตัวเอง
ซึ่ง เป็ น รางวัล ภายในตนเอง แรงจูง ใจภายในจึ ง เป็ น แรงจูง ใจที่ ไ ม่ ต้อ งการแรงเส ริม ภายนอก
แรงจูงใจภายในจะให้ความสนใจในสิ่งจูงใจภายในงาน (task Intrinsic Incentives) เช่น ความท้า
ทาย ความรับผิดชอบและความแปลกใหม่ท่จี ะทาให้คนมีพฤติกรรมที่ถูกจูงใจภายใน
กล่าวโดยสรุปได้ว่า แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถึง ความต้องการ
ของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ เกิดขึน้ จากการเสาะแสวงหาของตนเอง โดยลักษณะที่ซ่อน
เร้นอยู่ภ ายใน เช่น งานที่น่าสนใจ แปลกใหม่ และท้าทายเป็ นแรงผลักดันภายใน ไม่ต้องอาศัย
รางวัลภายนอก หรือกฎเกณฑ์เป็ นข้อบังคับ แรงจูงใจภายในประกอบด้วย 5 ตัวชีว้ ดั ได้แก่
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1. ความต้องการสิ่งที่ท้าทาย หมายถึง สิ่งที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตาม
ความชอบหรือต้องการทางานที่แปลกใหม่ ไม่ซา้ เดิม และงานนั้นมีความยากง่ายพอเหมาะกับ
ความสามารถ
2. ความสนใจ-เพลิดเพลิน หมายถึง สิ่งที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตาม
ความกระตือรือร้น ตลอดจนมีความสุข พอใจและเพลิดเพลินในการทางานหรือกิจกรรมที่น่าสนใจ
3. ความเป็ นตั ว ของตัว เอง หมายถึง สิ่ง ที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตาม
ความชอบความมีอิสระในการคิดและการกระทา และชอบริเริ่มทาสิ่งต่างๆด้วยตนเอง
4. ความต้องการมีความสามารถ หมายถึง สิ่งที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ตามความต้องการมีประสิทธิผลในการจัดการกับสภาพแวดล้อม ต้องการที่จะเรียนรู ้ พัฒนาทักษะ
และความสามารถของตนเอง
5. ความมุ่ งมั่ น หมายถึง สิ่ งที่ ท าให้บุค คลแสดงพฤติ ก รรมตามความมุ่ง มั่น
ท างานให้บ รรลุผ ลด้ว ยความสามารถของตนเอง มี ค วามยึ ด มั่ น ทุ่ ม เทให้กับ งานโดยไม่ ห วัง
ผลตอบแทนภายนอก ซึ่ ง ความส าเร็จ จากงานเป็ น แรงบัน ดาลใจภายในมากกว่า รางวัล หรือ
เกียรติยศภายนอก ดังภาพประกอบ 6
ความต้องการสิ่งที่ทา้ ทาย
ความสนใจ-เพลิดเพลิน

แรงจูงใจภายใน

ความเป็ นตัวของตัวเอง
ความต้องการมีความสามารถ
ความมุ่งมั่น

ภาพประกอบ 6 ตัวชีว้ ดั ของแรงจูงใจภายใน
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าแรงจูงใจภายใน คือแรงกระตุน้ ที่เกิดจากภายในตัว
ของบุคคล โดยทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ เช่น ความอยากรูอ้ ยากเห็น เป็ นเรื่องที่น่าสนใจ
แปลกใหม่ท้าทาย สิ่งเหล่านีจ้ ะผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรม โดยที่ไม่ตอ้ งอาศัยรางวัลจาก
ภายนอกหรือกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ โดยทฤษฎีการลิขิตด้วยตนเอง ไว้ว่าเป็ นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงแรงจูงใจ
ภายใน มองมนุษย์ในเชิงอินทรีย์ (Organismic) กล่าวคือ มองว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็ นผูล้ งมือ
กระทา (Active) มีความริเริ่มและกระตือรือร้น ทฤษฎีการลิขิตด้วยตนเอง ได้ศึกษาว่าภายในของ
มนุษย์มีความต้องการพืน้ ฐานทางด้านจิตใจ และมีสถานการณ์ท่ชี ่วยส่งเสริมสิ่งเหล่านี ้ โดยระบุว่า
มนุ ษ ย์มี ค วามต้อ งการพื ้น ฐานทางด้า นจิ ต ใจ 3 ประการ ได้แ ก่ 1) การมี อิ ส ระ (Autonomy)
หมายถึง การที่บุคคลรู ส้ ึก ว่าตนเองได้ลงมือปฏิบัติจากสิ่งที่เลือกด้วยตนเอง และปฏิบัติเองจาก
ประสบการณ์ ข องพฤติ ก รรมที่ ไ ด้วางไว้ด้ว ยตนเอง เป็ น ขั้น ตอน จากภายในที่ ส ะท้อ นถึ ง การ
สนับสนุนความสอดคล้อง และสิ่งที่เกี่ยวข้องของการกระทา รวมไปถึง ความต้องการไปสู่การ
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองอย่างมีอิสระ ถือเป็ นสิ่งสาคัญที่เชื่อมโยงไปถึงสภาพแวดล้อม ทางสังคม ซึ่งมี
ความหลากหลายจากการเริ่มต้นโดยการควบคุม บังคับ ไปสูก่ ารสนับสนุนการกากับตนเองอย่างมี
อิสระ 2) การมีปฏิสมั พันธ์กันในสังคม (Relatedness) หมายถึง การที่บุคคลรูส้ ึกถึง ความใกล้ชิด
หรือมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่น ได้รบั ความห่วงใย และรู ส้ ึกมีคุณค่าจากคนอื่น ในการปฏิบตั ิหรือการ
กระทา รับรู ค้ วามอบอุ่น รู ส้ ึกถึงการมีส่วนร่วม และได้รบั กาลังใจ 3) การเป็ นคนมีความสามารถ
(Competence) หมายถึง การที่บุคคลรู ส้ ึกว่า ตนเองมี ความสามารถต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในสิ่งแวดล้อมที่ทา้ ทาย และมีโอกาส ได้แสดงถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเอง ไม่เฉพาะด้านทักษะเท่านัน้ ยังรวมถึงสิ่งที่ เกิดขึน้ ที่ผ่านมาภายใต้สิ่งที่ตนเองสนใจ แต่ว่า
อยู่ภายใต้บริบทของสิ่งแวดล้อมทางสังคม การให้ ความหมายของสิ่งที่ปฏิบัติหรือการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับเชิงบวกให้รบั รู ถ้ ึงความสามารถนัน้ สามารถ ส่งเสริมหรือเพิ่มแรงจูงใจได้ ความต้องการ
เหล่านีจ้ าเป็ นต่อการที่จะส่งเสริมแรงจูงใจภายใน ซึ่งเป็ นตัวกระตุน้ ให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมที่มี
พลัง และมีทิศทาง พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน คือ ความมีอิสระที่กาหนดได้ดว้ ยตนเอง
การได้รบั รูถ้ ึงการได้ใช้ความสามารถของตนเอง และการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้อม ทาให้ผวู้ ิจัย
คาดว่าแรงจูงใจภายในน่าจะเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีสง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ดังภาพประกอบ 7
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การวัดแรงจูงใจภายใน
การวั ด แรงจู ง ใจภายในวั ด ได้ ทั้ ง จากการสั ง เกตพ ฤติ ก รรมหรื อ การใช้
แบบสอบถาม ซึ่งสามารถวัดได้ ดังนี ้
1. การที่จะอ้างว่าบุคคลมีแรงจูงใจภายในการทากิจกรรมต่างๆได้ เมื่อบุคคล
นัน้ ทากิจกรรมโดยปราศจากรางวัลหรือปราศจากการควบคุม การวัดแรงจูงใจภายใน ควรทาใน
ช่วงเวลาที่เป็ นอิสระ จากการทดลองหรือการควบคุมจากภายนอก
2. แรงจูงใจภายในอาจดูได้ท่คี ณ
ุ ภาพของผลการทากิจกรรม เช่น เป็ นผลงาน
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Crestivity) มีความยืดหยุ่นทางความคิด (Flexibility) หรือเป็ นผลงานที่
เกิดขึน้ โดยไม่มีอะไรมากระตุน้ (Spontaneity) เพราะลักษณะเหล่านีจ้ ะบ่งชีว้ ่ามีแรงจูงใจภายใน
3. การใช้แบบสอบถามในการวัดแรงจูงใจภายใน โดยสอบถามถึงความรูส้ ึก
สนใจ ความสนุก ความรูส้ ึกว่าตนเป็ นคนมีความสามารถ และความมีอิสระกาหนดได้ดว้ ยตนเอง
การวัด แรงจูงใจภายในต้อ งกระท าเมื่ อ บุค คลนั้น ปราศจากการควบคุม เช่ น การได้รับ รางวัล
ภายนอก การสร้างแบบวัด แรงจูง ใจภายในควรสร้า งข้อ ค าถามที่ วัด พฤติ ก รรมซึ่ง แสดงว่ า มี
แรงจูง ใจภายใน หรืออีกกรณี หนึ่ งคือ อาจวัดว่าได้รบั ความกดดัน (Pressure) ความตึงเครีย ด
(Tension) และความวิตกกังวล (Anxiety) ซึ่งจะทาให้มีแรงจูงใจภายในลดลง
ดัง นั้น สรุ ป ได้ว่าการวิจัย ในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้วิธีก ารวัดแรงจูงใจภายใน โดยน า
แบบสอบถามแรงจูงใจภายในของ อรพินทร์ ชูชม และคนอื่น ๆ (2542) ประกอบด้วย 5 ตัวชีว้ ัด
ได้แก่ 1. ความต้องการสิ่งที่ทา้ ทาย 2. ความสนใจ-เพลิดเพลิน 3. ความเป็ นตัวของตัวเอง 4. ความ
ต้องการมีความสามารถ และ 5. ความมุ่งมั่น มาปรับปรุงโดยมีการปรับปรุงข้อคาถามให้เหมาะสม
กับนิยามปฏิบตั ิการและกลุม่ ตัวอย่างที่ศึกษา ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ คือ น้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สดุ จานวน 10 ข้อ
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3.3 ความกรุ ณาทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ความหมายของความกรุณา
ประทีป จินงี่ (2557, น. 156) ได้ให้ความหมายของความกรุณา หมายถึง ความ
สงสาร ต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่น สัตว์อ่ืน ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ บุคคลที่มีความกรุณา
อยู่ในตัว จิตก็จะหวั่นไหวไปเพราะความทุกข์ของบุคคลอื่น การช่วยเหลือบุคคลอื่นก็จะแสดงออก
ได้ทงั้ กาย ที่คอยช่วยเหลือเขา และทางวาจาแนะนาพร่าเตือน หรือชีแ้ จงให้เกิดความรูส้ ึกที่เหมาะ
ที่ควร
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า ความกรุ ณา หมายถึง ความสงสาร
ความปรารถนา ต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่น ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อน ความ
ยากลาบาก ตามกาลังความสามารถ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความกรุณา หมายถึง ความสงสาร ความปรารถนา ต้องการ
ที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่น ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อน ความยากลาบาก ตามกาลัง
ความสามารถ ประกอบด้วย 1 ตัวชีว้ ดั คือ ความกรุณา
ความกรุณา หมายถึง ความสงสาร ความปรารถนา ต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคล
อื่นให้หลุด พ้นจากความทุกข์ ความเดื อดร้อน ความยากล าบาก ตามกาลังความสามารถ ดัง
ภาพประกอบ 8

ความกรุณา

ความกรุณา

ภาพประกอบ 8 ตัวชีว้ ดั ของความกรุณา
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับความกรุ ณา
ความกรุ ณาเป็ นพืน้ ฐานของอริยบุคคล ด้วยความกรุ ณานีเ้ อง พระพุทธเจ้าและ
พระอรหันต์สาวกทัง้ หลาย จึงเสียสละส่วนตน สั่งสอนชาวโลกได้อย่างม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคใดๆ
คาสอนเรื่องความกรุณา เป็ นคาสอนที่เกี่ยวกับหัวข้อธรรมสาคัญอย่างหนึ่ งในพุทธศาสนาเถรวาท
เพราะถ้าหากไม่มีการสอน เรื่องความกรุณาแล้ว มนุษย์โลกก็จะเบียดเบียนกันและกัน คาสอนเรื่อง
ความกรุ ณ า จึงถือได้ว่า เป็ นหลักคาสอนซึ่งเป็ นบ่อเกิดของคุณ ธรรมอื่นๆอีก ถ้าหากว่าบุคคลมี
หลักธรรมข้อนีแ้ ล้ว ก็จะทาให้บคุ คลเหล่านัน้ มีความตระหนักในการที่จะช่วยเหลือเกือ้ กูลผูอ้ ่นื
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คัม ภีรส์ มถกรรมฐานที ป นี (ประที ป จิ น งี่ , 2557, น. 152) ได้กล่าวถึงลักษณะ
สาคัญในด้านต่างๆของความกรุณา ดังต่อไปนี ้
1. ความกรุณามีความเป็ นไปแห่งกาย วาจา ใจ ในอันที่จะบาบัดความทุกข์
ของผูอ้ ่นื ให้ปราศจากไป
2. มีการอดกลัน้ นิ่งดายอยู่ไม่ได้ต่อความทุกข์ของผูอ้ ่นื และอยากช่วยเป็ นกิจ
3. มีการไม่เบียดเบียนผูอ้ ่ืน เป็ นอาการปรากฏแก่ผูท้ ่ีทาการพิจารณาความ
กรุณา
4. การพิจารณาเห็นบุคคลที่ตกอยู่ในความทุกข์ไร้ท่พี ่งึ เป็ นเหตุใกล้
5. ความสงบลงแห่งโทสจิ ตตุปบาทในอันที่จ ะทาการเบียดเบียนสัตว์ เป็ น
ความสมบูรณ์แห่งความกรุณา
6. มีการเกิดขึน้ แห่งความเศร้าโศก เป็ นความเสียหายแห่งความกรุณา
7. ความสีบใจที่เนื่องด้วยกามคุณอารมณ์ เป็ นศัตรูอนั ใกล้
8. ความเบียดเบียนสัตว์เป็ นศัตรูไกล
การนิยามคุณลักษณะสาคัญของความกรุณา 8 ประการ คุณลักษณะสาคัญที่มี
ผลต่อมนุษย์และสังคมที่สาคัญ คือ สภาวะอันที่จะบาบัดความทุกข์ของผูอ้ ่ืนให้ปราศจากไป เป็ น
ลักษณะกล่าวโดยรูปธรรมแล้ว หมายถึง การถือว่าทุกคนต้องอาศัยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ธรรมานุกรม ประมวลจากพระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณ
วงศ์ ได้อธิบายความหมายของความกรุณาไว้ว่า ความกรุ ณา ความหวั่นใจ ในเมื่อเขาตกทุกข์ได้
ยาก คิ ด ที่ จ ะช่ ว ยให้พ ้น จากความทุ ก ข์ ความกรุ ณ าเป็ น เครื่อ งป้ อ งกัน และก าจัด วิ เหสา การ
เบียดเบียนผูอ้ ่นื ความกรุณาเป็ นหลักธรรมที่ทาให้บคุ คลเป็ นผูป้ ระเสริฐล่วงสามัญชนขึน้ ไป
สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้นิพ นธ์
เกี่ยวกับความกรุณา ไว้ว่าการอยู่ร่วมกันด้วยความกรุณาสงสารคอยช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยากนัน้
คื อ ความทนไม่ ไ ด้ ต่ อ ความทุ ก ข์ ค วามเดื อ ดร้อ นของผู้ อ่ื น ต้ อ งการช่ ว ยเหลื อ ตามก าลั ง
ความสามารถ ช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ เรียกว่าความกรุณา เป็ นการนาความชุ่มเย็นเป็ นสุข
มาให้ เพราะความกรุณานัน้ ซึ่งเป็ นหลักธรรมที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึน้ ภสยในจิตใจของทุกๆคน เป็ น
สิ่งที่นามาซึ่งความชุ่มเย็นเป็ นสุขมาให้ทงั้ แก่ผูก้ รุ ณาและผูร้ บั ความกรุ ณา ความไม่เบียดเบียน ก็
คือ ความกรุ ณ า การที่คนเราอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนกัน ให้สิทธิความเป็ นธรรมแก่คนหรือ
สังคมที่เราอยู่ร่วมกัน ก็ถือว่าเป็ นความกรุ ณา กรณีนีไ้ ม่ใช่แต่จะกับคนเท่านัน้ แม้สตั ว์ โลกที่ร่วม
เกิดแก่เจ็บตายกับเรา เราก็ควรนึกว่าชีวิตเรา เรารักชีวิตเราเช่นใด สัตว์ทงั้ หลายก็รกั ชีวิตเขาเช่นนัน้
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ไม่เบียดเบียนแก่กนั และกัน การอยู่ร่วมกันก็จะมีความสุขความเจริญ มาให้แก่เราและผูท้ ่ีรบั ความ
กรุณาของเรา ความกรุณาเป็ นอาภรณ์ประดับใจอย่างหนึ่งที่ทาให้คนมีความสุข มีความร่มเย็น ยิ่ง
กว่าเครื่องประดับภายนอก
พระอภิธรรมได้อธิบายเกี่ยวกับความกรุ ณาไว้ว่า กรุ ณาอัปปมัญญาว่าเหมือน
บุคคลเห็นบุคคลหนึ่งผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้ว คาว่าได้ยากได้แก่บุคคลผู้ดารงอยู่ในความมื ดด้วย
อานาจแห่งคติวิบตั ิ ตระกูลวิบตั ิและโภควิบตั ิ เป็ นต้น ชื่อว่า ผูต้ กทุกข์ บุคคลผูด้ ารงอยู่ในความเป็ น
ผูม้ ืดในภพเบือ้ งหน้า เพราะตนประกอบกายทุตจริตเป็ นต้น ชื่อว่าได้ยาก ภิกษุแผ่ความกรุณาไปยัง
สัตว์ทงั้ ปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลหนึ่งผูต้ กทุกข์ได้ยากแล้ว พึงสงสาร ฉะนัน้ จิตมีความกรุณาไป
ยังทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่สองก็อ ย่างนั้น ทิศที่สามก็อย่างนัน้ ทิศที่สี่ก็อย่างนัน้ ทิศเบือ้ งสุง ทิศเบือ้ งต่า
ทิศเบือ้ งขวาก็เช่นเดียวกัน แผ่จิตมีความกรุณาอันไพบูลย์ กว้างขวาง หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่
มีพ ยาบาท ไปยังสัตว์โลกทั้งหลาย เพราะเป็ นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่ทุกเหล่า ความกรุ ณ ามี
ความเป็ นไปแห่งอาการช่วยบาบัดทุกข์เป็ นลักษณะ มีการทนไม่ได้ต่อความทุกข์ของผูอ้ ่ืนเป็ นรส มี
ความไม่ เบี ยดเบี ย นเป็ นปั จ จุปั ฏ ฐาน มี การเห็น สัตว์ผู้ถูก ทุก ข์ค รอบง าแล้วเป็ นผู้ไม่ มี ท่ี พ่ึงเป็ น
ปทัฏฐานความกรุณานีม้ ีการสงบจากการเบียดเบียนในสมบัติมีการเกิดขึน้ แห่งความโศกเป็ น วิบตั ิ
ซึ่งกล่าวได้ว่า อัปปมัญญาเจตสิก เป็ นเจตสิกฝ่ ายดีใช้ในการเจริญพรหมวิหารโดยกล่าวถึง กรุณา
เจตสิก คือ มีความสงสาร อยากช่วยเหลือสัตว์ท่ีกาลังได้รบั ทุกข์อยู่ หรือที่ได้รบั ทุกข์ในภายหน้า
(ประทีป จินงี่, 2557, น. 152-156)
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความกรุณาเป็ นสิ่งที่อยู่ภายในเป็ นตัวกระตุน้ ให้
เกิดพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมที่ผวู้ ิจยั นิยามขึน้ จึงได้นาหลักธรรมเรื่องความกรุณา มาศึกษาเพื่อเป็ น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ทาให้ผวู้ ิจยั คาดว่าความกรุณาน่าจะเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุ
ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมเอื ้อ ต่ อ สั ง คม และมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ พฤติ ก รรมเอื ้อ ต่ อ สั ง คม ดั ง
ภาพประกอบ 9

ความกรุณา

พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม

ภาพประกอบ 9 ความสัมพันธ์ของความกรุณาต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
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การวัดความกรุณา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดความกรุ ณา ยังไม่พบ
การสร้างเครื่องมือวัดความกรุณา
ดังนัน้ สรุปได้ว่าการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวัดความกรุณา โดยผูว้ ิจยั สร้าง
แบบสอบถามขึ น้ มาเอง โดยน าแนวคิ ด ของ ประที ป จิ น งี่ (2557, น. 150-151) ความกรุ ณ า
หมายถึง ความสงสาร ความปรารถนา ต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่น ให้หลุดพ้นจากความทุกข์
ความเดื อ ดร้อ น ความยากล าบาก ตามก าลั ง ความสามารถ มาเป็ นแนวคิ ด ในการสร้า ง
แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย
ปานกลาง มาก และมากที่สดุ จานวน 10 ข้อ
3.4 สัมมาทิฏฐิทสี่ ่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ความหมายของสัมมาทิฏฐิ
สัมมาทิฏฐิ เป็ นองค์ประกอบข้อแรกของมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็ นองค์ ต้นทางแห่ง
มรรค โดยที่องค์มรรค ความหมายตามตัวอักษร และจะเห็นว่า สัมมา แปลว่า ชอบหรือถูก และ
ทิฏฐิ แปลว่า ความเห็น
ปถมพร ตะละภัฏ (2554, น. 17) ได้ให้ค วามหมายของสัม มาทิ ฏ ฐิ หมายถึ ง
ความเห็ น ถู ก ความเห็ น โดยชอบคื อ โดยไม่ วิ ป ริต ความเข้า ใจถู ก ต้อ ง ความศรัท ธาถู ก ต้อ ง
ความเห็นที่ถูกต้อง ตามทานองคลองธรรม เช่น เห็นว่าทาดีได้ความดีทาชั่วได้ความชั่ว ความแม่น
ตรง ความพอเหมาะ ความจริง ในทางถูกต้อง ควรจะเป็ น ดีท่สี ดุ สมบูรณ์ท่สี ดุ ปัญญาอันเห็นชอบ
พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป. อ. ปยุ ตฺ โ ต) (2556, น. 4) ได้ใ ห้ ค วามหมายของ
สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริง ความคิดเห็น ความเชื่อถือหรือ
ยอมรับรูก้ ารกระทาและผลการกระทาของตน แนวความคิดที่มองเห็นความเป็ นไปของสิ่งทัง้ หลาย
ตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย ความรูค้ วามเข้าใจสิ่งทัง้ หลายตามสภาวะของมัน หรือตามที่มันเป็ น
ไม่เอนเอียง ไปตามความชอบความชังของตน หรือตามที่อยากให้มนั เป็ นอยากไม่ให้มนั เป็ น
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า สัม มาทิฏ ฐิ หมายถึง ความเข้าใจที่
ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริง ความคิดเห็น ความเชื่อถือหรือยอมรับรูก้ ารกระทาและผลการกระทา
ของตน แนวความคิดที่มองเห็นความเป็ นไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย ความรู ้
ความเข้าใจสิ่งทัง้ หลายตามสภาวะของมัน หรือตามที่มนั เป็ น ไม่เอนเอียง ไปตามความชอบความ
ชังของตน หรือตามที่อยากให้มนั เป็ นอยากไม่ให้มนั เป็ น
กล่าวโดยสรุปได้ว่า สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ น
จริงตามธรรมชาติ ความคิดเห็น ความเชื่อถือหรือยอมรับรูก้ ารกระทาและผลการกระทาของตน
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แนวความคิดที่มองเห็นความเป็ นไปของสิ่งทัง้ หลายตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย ความรูค้ วามเข้าใจ
สิ่งทัง้ หลายตามสภาวะของมัน หรือตามที่มันเป็ น ไม่เอนเอียง ไปตามความชอบความชังของตน
หรือตามที่อยากให้มนั เป็ นอยากไม่ให้มนั เป็ น ประกอบด้วย 1 ตัวชีว้ ดั คือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริงตามธรรมชาติ
ความคิ ดเห็น ความเชื่ อ ถื อหรือ ยอมรับ รู ก้ ารกระท าและผลการกระท าของตน แนวความคิ ด ที่
มองเห็นความเป็ นไปของสิ่งทัง้ หลายตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย ความรู ค้ วามเข้าใจสิ่งทัง้ หลาย
ตามสภาวะของมัน หรือตามที่ มันเป็ น ไม่เอนเอียง ไปตามความชอบความชังของตน หรือตามที่
อยากให้มนั เป็ นอยากไม่ให้มนั เป็ น ดังภาพประกอบ 10
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สัมมาทิฏฐิ

สัมมาทิฏฐิ

ภาพประกอบ 10 ตัวชีว้ ดั ของสัมมาทิฏฐิ
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับสัมมาทิฏฐิ
ประเภทของสัมมาทิฏฐิ
ประเภทของสัม มาทิฏ ฐิ เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1) โลกี ยสัม มาทิฏ ฐิ และ 2)
โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) โลกียสัมมาทิฏฐิ
โลกียสัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นชอบระดับโลกีย์ ที่เนื่องอยู่ในกระแส
โลก โดยยังเป็ นไปตามธรรมนองคลองธรรมอันดีงามในสังคม และสอดคล้องกับหลักศีลธรรม ซึ่ง
เป็ นธรรมที่จาเป็ นต้องมีในระดับพืน้ ฐาน เป็ นการจูงใจให้คนทาความดี ละเว้นความชั่ว ทาให้ตน
และสังคมอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัมมาทิฏฐิ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้แสดงทัศนะของโลกียสัมมาทิฏฐิ
ว่ า มี ก ารยื ด หยุ่ น ที่ สู ง มาก ท าให้ จ ริ ย ธรรมระดั บ โลกี ย ะ ไม่ ห ยุ ด นิ่ ง สามารถเข้ า กั บ ทุ ก
สภาพแวดล้อมทางสังคมและกาลสมัย
2) โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
โลกุต ตรสัม มาทิ ฏ ฐิ หมายถึ ง ความรู ค้ วามเข้าใจในสิ่งทั้งหลายอย่าง
ถูกต้องตามอย่างที่มันเป็ น หรือความรู ค้ วามเข้าใจโลกและชีวิตถูกต้องตามความเป็ นจริงตาม
สภาวะของธรรมชาติ ซึ่งเป็ นความรู ใ้ นระดับที่เหนือกระแสโลก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัมมาทิฏฐิ
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อันเป็ นอริยะ หรือสัมมาทิฏฐิ ท่ีไม่มีอาสวะความรูค้ วามเข้าใจในสัจจธรรมที่แน่นอนตายตัวอยู่เหนือ
กาลเวลาและสถานที่ พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ.ปยุ ตฺ โต) กล่ า วว่ า ไม่ ขึ ้น ต่ อ อิ ท ธิ พ ลของ
สภาพแวดล้อ มที่ เปลี่ ย นแปลงไปเป็ น เรื่อ งของกฎธรรมชาติ โดยแท้ ซึ่ง มี ส ภาวะและธรรมดา
เหมือนกันทุกถิ่นฐาน ทุกกาลสมัยโดยนัยนี ้ สัมมาทิฏฐิ ระดับนีจ้ ึงมีลกั ษณะเป็ นกุตตระ
ความสาคัญของสัมมาทิฏฐิ
สัมมาทิฏฐิ มีความสาคัญที่ตอ้ งมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็ นประการแรกใน
เรื่องโลกและชีวิต เมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องแล้ว การดาเนินชีวิตก็จะเป็ นไปอย่างถูกทาง ความคิด
คาพูด และการกระทา ก็จะปรากฏออกมาในทางที่ดีงาม การเข้าใจในวิชาการทางโลกยังไม่จดั ว่า
เป็ น สัม มาทิ ฏ ฐิ ต่ อ เมื่ อ ใดมี ค วามเข้า ใจในเรื่อ งโลก เรื่ อ งชี วิ ต อย่ า งถูก ต้อ งเมื่ อ นั้น จึ ง จะเป็ น
สัมมาทิฏฐิ ในพระไตรปิ ฎก ปรากฏว่ามีการแสดงความสาคัญของสัมมาทิฏฐิ ไว้หลายข้อ ซึ่ง ปถม
พร ตะละภัฏ (2554, น. 23-29) นามาแสดงไว้ 5 ข้อ ดังนี ้
1. สัมมาทิฎฐิเป็ นแกนนา พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบให้เห็นการแสดง
บทบาทของสัมมาทิฏฐิ ว่าเป็ นเป็ นแกนนา ที่ทาในการเกิด และรูจ้ กั ทิฏฐิ อ่นื ๆ ดังพุทธพจน์ท่วี ่า
บรรดาองค์ม รรคเหล่านั้น สัม มาทิฏ ฐิ เป็ น ตัวนา สัม มาทิฏ ฐิ เป็ นตัวน า
อย่างไร (ด้วยสัมมาทิฏฐิ ) จึงรูจ้ กั มิจฉาทิฏฐิ ว่าเป็ นมิจฉาทิฏฐิ รูจ้ กั สัมมาทิฏฐิ ว่าเป็ นสัมมาทิฏฐิ
2. สัมมาทิฏฐิเป็ นหัวหน้า พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบให้เห็นการแสดง
บทบาทของสัมมาทิฏฐิ ว่าเป็ นเป็ นหัวหน้าของมรรคองค์อ่ืนๆ ดังพุทธพจน์ท่วี ่า
สัม มาทิ ฏ ฐิ เป็ น หัว หน้า อย่ า งไร เมื่ อ มี สัม มาทิ ฏ ฐิ สัม มาสัง กัป ปะจึ ง
พอเหมาะได้ เมื่อมีสมั มาสังกัปปะ สัมมาวาจาจึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสมั มาวาจา สัมมากัมมันตะจึง
พอเหมาะได้ เมื่อมีสมั มากัมมันตะ สัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสมั มาอาชีวะ สัมมาวายามะ
จึงพอเหมาะได้ เมื่ อมี สัม มาวายามะ สัม มาสติจึ งพอเหมาะได้ เมื่ อมี สัม มาสติ สัม มาสมาธิ จึ ง
พอเหมาะได้ เมื่ อมี สัมมาสมาธิ สัม มาญาณจึงพอเหมาะได้ เมื่ อมี สัม มาญาณะ สัม มาวิมุติจึ ง
พอเหมาะได้ โดยนั ย ดั ง นี ้แ ล พระเสขะผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ 8 จึ ง กลายเป็ นพระอรหั น ต์ ผู้
ประกอบด้วยองค์
3. สัม มาทิฏฐิเป็ นนายสารถี ดังพระพุทธองค์ทรงเปรียบชี วิตของมนุษย์
เหมือนกับรถที่กาลังแล่นไป ชิน้ ส่วนต่างๆที่นามาประกอบเข้าเป็ นตัวรถก็เป็ นเพียงสิ่งที่ช่วยทาให้
เป็ นรถที่สมบูรณ์เท่านัน้ แต่รถคันนัน้ จะไม่มีประโยชน์หากจอดทิง้ ไว้เฉยๆหรือจะวิ่งไปสู่จุดหมาย
ปลายทางเองไม่ได้ ถ้าไม่มีคนขับที่ชาญฉลาดสัมมาทิฏฐิ จึงเป็ นเหมือนนายสารถีผรู้ ูจ้ กั เส้นทางเป็ น
อย่างดี ดังพุทธพจน์ท่วี ่า
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ทางนั้ น ชื่ อ ว่ า ทางตรง ทิ ศ นั้ น ชื่ อ ว่ า ไม่ มี ภั ย รถชื่ อ ว่ า ไม่ มี เ สี ย งดั ง
ประกอบด้วยล้อ คือธรรมมีหิรเิ ป็ นฝา มีสติเป็ นเกราะกัน้ ธรรมรถนัน้ เราบอกให้มีสมั มาทิฏฐิ นาหน้า
เป็ นนายสารถี
4. สัมมาทิฏฐิเป็ นบุพนิมิตหรือสื่อสัญญาณแห่งการรู้แจ้งอริยสัจ พระ
พุท ธองค์ท รงเปรีย บเที ย บให้เห็ น การแสดงบทบาทของสัม มาทิ ฏ ฐิ ว่ าเป็ น บุ พ นิ มิ ต หมายถึ ง
เครื่องหมายที่บอกให้รูล้ ่วงหน้าหรือเป็ นการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่ากาลังจะมีบางสิ่งบางอย่าง
เกิดขึน้ ตามมา โดยรุ่งอรุ ณ ยามเช้าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึน้ จะมีแสงเงินแสงทองเหลืองเรืองรอง
ปรากฎขึน้ มาก่อนเป็ นสัญญาณหรือบุพ นิมิตบอกให้รูล้ ่วงหน้าว่าอีกไม่นานพระอาทิตย์จะปรากฎ
ตัวขึน้ มาทาให้โลกนี ้ สว่างไสวเช่นเดียวกันกับการมีสัมมาทิฏฐิ เป็ นตัวนาในกระบวนการพัฒ นา
ชีวิตก็เป็ นนิมิตหมายบอกให้รูล้ ่วงหน้าว่าเมื่อความมืดมนคืออวิชชาถูกกาจัดออกไปด้วยแสงสว่าง
แห่งปัญญาแล้วจะทาให้ได้ตรัสรูอ้ ริยสัจ 4 ในไม่ชา้ ดังพุทธพจน์ท่วี ่า
ภิกษุทงั้ หลายเมื่อดวงอาทิตย์กาลังจะอุทยั ย่อมมีแสงอรุณขึน้ มาก่อนเป็ น
บุพนิมิตฉันใด สัมมาทิฐิก็ฉนั นัน้ เหมือนกันเป็ นตัวนาเป็ นบุพนิมิตเพื่อการตรัสรูอ้ ริยสัจ 4 ประการ
5. สัมมาทิฏฐิ เป็ นเหตุปัจจัยให้กุศลธรรมอื่นๆ ได้เกิดขึน้ สัมมาทิฏฐิ ยงั
เป็ นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงกุศลธรรมความดีท่ีกาลังจะ เกิดขึน้ ในภายภาคหน้าอีกด้วย คือ
เมื่อบุคคลมีสมั มาทิฏฐิ เกิดขึน้ ในใจแล้ว ย่อมเป็ นทางให้บุญกุศลทัง้ หลายได้เกิดแก่ขึน้ แก่บุคคล
นัน้ ดังพุทธพจน์ท่วี ่า
ภิกษุทงั้ หลายเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้สกั อย่างหนึ่งที่เป็ นเหตุให้กุศลธรรมที่
ยังไม่เกิดขึน้ ก็เกิดขึน้ หรือที่เกิดขึน้ แล้วก็เป็ นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึน้ เหมือนสัมมาทิฏฐิ นเี ้ ลย
การวัดสัมมาทิฏฐิ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวัดสัมมาทิฏฐิ พบว่า อิสระ
บุญญะฤทธิ์ (2555) ได้สร้างแบบวัดสัมมาทิฏฐิ มีลกั ษณะการตอบเป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า
(Likert-Rating Scale) โดยให้ผูต้ อบตอบข้อคาถามที่สะท้อนถึงความเชื่อ และความคิดเห็นของ
ตนเองที่มีต่อการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผูอ้ ่ืน โดยให้เลือกคาตอบข้อใดข้อหนึ่ง จาก 6 ระดับของ
คาตอบ โดย ให้พิจารณาว่า ณ ปั จจุบนั นีข้ อ้ คาถามดังกล่าวตรงกับผูต้ อบมากน้อยเพียงใด จากไม่
เห็ น ด้วยมากที่ สุด ไปจนถึ ง เห็ น ด้วยมากที่ สุด การคิ ด คะแนนตอบไม่ เห็ น ด้ว ยมากที่ สุด คิ ด 1
คะแนนไปจนถึงเห็นด้วยมากที่สดุ คิด 6 คะแนน มีจานวน 13 ข้อ
ดังนัน้ สรุปได้ว่าการวิจัยในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยใช้วิธีการวัดสัมมาทิฏฐิ โดยผูว้ ิจัยสร้าง
แบบสอบถามขึน้ มาเอง โดยนาแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) (2556, น. 4) มา
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เป็ นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม โดยสัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเข้าใจที่ถกู ต้อง ตรงต่อความ
เป็ นจริง ความคิดเห็น ความเชื่อถือหรือยอมรับรูก้ ารกระทาและผลการกระทาของตน แนวความคิด
ที่มองเห็นความเป็ นไปของสิ่งทัง้ หลายตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย ความรูค้ วามเข้าใจสิ่งทัง้ หลาย
ตามสภาวะของมัน หรือตามที่มันเป็ น ไม่เอนเอียง ไปตามความชอบความชังของตน หรือตามที่
อยากให้มันเป็ นอยากไม่ให้มันเป็ น ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
คือ น้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สดุ จานวน 10 ข้อ
งานวิจัยสัมมาทิฏฐิ
รสสุคนธ์ ยมกนิษฐ์ (2553) ได้ศกึ ษากระบวนการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา
ผลการศึกษากระบวนการเรียนรูท้ างพระพุทธศาสนาพบว่า พระพุทธศาสนาได้ให้ความสาคัญกับ
การมองชีวิตตามหลักอริยสัจ 4 ว่าทุกข์หรือปั ญหาของชีวิตเกิดจากกิเลส ตัณหาซึ่งเป็ นผลมาจาก
ผัส สะ การตับตัณ หาสามารถดับได้ด้วยสติ และสติ จ ะเกิดขึน้ ได้ โดยกระบวนการอบรมฝึ กฝน
ตนเอง ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านศีล สมาธิ และปั ญญา โดยจะมีปัจจัยเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู ้
ตามแนวศรัท ธา และมี กัล ยาณมิ ต ร ช่ ว ยแนะแนวในการคิ ด พิ จ ารณา วิเคราะห์ และน าไปสู่
กระบวนการเรียนรู ้ จากนัน้ บุคคลจึงนาตนเองเข้าไปสู่กระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือกระทาและ
คิดพิจารณาวิเคราะห์สิ่งต่างๆ อย่างเป็ นอิสระด้วยโยนิโสมนสิการ เมื่อบุคคลมี โยนิโสมนสิการ
สัมมาทิฏฐิ จะเกิดตามมา โดยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา รวมถึง
การส ารวมจิ ต ใจไม่ ให้กิ เลสครอบง า เป็ น การเริ่ม ต้น ความสัม พัน ธ์ท างสั ง คมหรือ การเรีย นรู ้
ภายนอกของตัวบุคคลเข้าไปหาภายในของตัวบุคคล
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่าสัม มาทิฏ ฐิ มี ความสาคัญ เปรียบประดุจเป็ น
แกนนา เป็ นนายสารถี เป็ นหัวหน้า เป็ นบุพนิมิตแห่งการรูแ้ จ้ง เป็ นเหตุเป็ นปั จจัยให้กุศลธรรมอื่นๆ
ได้เกิดขึน้ เพราะความคิดเห็นเป็ น จุดเปลี่ยนแปลงที่อาจจะนาสังคมและชีวิตของมนุษย์ไปสู่ความ
เจริญ ความดี หรือไปสู่ความเสื่อมได้ สัมมาทิฏฐิ จึงเป็ นจุดเริ่มต้น หรือเป็ นพืน้ ฐาน ให้คนมีการ
พัฒ นาฝึ กฝนตนเองต่อไป ทาให้ผูว้ ิจัยคาดว่าสัม มาทิฏ ฐิ น่าจะเป็ นปั จ จัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และน่าจะเป็ นเป็ นตัวแปร
คั่นกลาง (Mediator) โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2556, น. 4-6) ได้เสนอกระบวนการ
ศึก ษาภายในตัวของบุค คล โดยเริ่ม ต้น และด าเนิ น ไปได้ จะต้อ งอาศัย การติ ด ต่ อเกี่ ย วข้องกับ
อิทธิพลจากภายนอก และสภาพแวดล้อมเป็ นปั จจัยก่อตัว หรือเป็ นแรงผลักดันถ้าบุคคลได้รบั การ
ถ่ายทอด แนะนาหรือชักจูง เรียนรูจ้ ากแหล่งความรู ้ ความคิดที่ถกู ต้อง หรือรูจ้ กั มอง รูจ้ กั เลือก รูจ้ กั
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เกี่ยวข้อง พิจารณาชีวิตและโลกในทางที่ถูกต้อง ก็จะทาให้เกิด สัม มาทิฏ ฐิ นาไปสู่การศึกษาที่
ถูกต้อง
โดยสรุป แหล่งที่มาของการศึกษา เรียกว่า ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี 2 อย่าง คือ
1. ปั จจัยภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทาในใจโดยแยบคาย
หมายถึง ความรูจ้ กั คิด การคิดถูกวิธี หรือคิดเป็ น
2. ปั จจัยภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากผูอ้ ่ืน ได้แก่ อิทธิพล
จากสิ่ ง แวดล้อมทางสังคม หรือการได้รบั การถ่ ายทอด เช่ น พ่ อแม่ ครู อาจารย์ เพื่ อน หนังสื อ
สื่อมวลชน และวัฒนธรรม ซึ่งให้ข่าวสารที่ถกู ต้อง สั่งสอนอบรม แนะนาชักจูงไปในทางที่ดีงาม
ตัวแท้ของการศึกษา คือการพัฒนาตนเองโดยมีการพัฒนาปั ญญา เป็ นแกนกลาง
โดยเป็ นกระบวนการที่ดาเนินไปภายในตัวของบุคคล แกนนาของกระบวนการของการศึกษา ได้แก่
ความรู ้ ความเข้า ใจ ความคิ ด เห็ น ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย มที่ ดี ง าม ถู ก ต้อ ง เกื ้อ กู ล ชี วิ ต และสัง คม
สอดคล้องกับหลักความเป็ นจริง เรียกสัน้ ๆ ว่า สัมมาทิฏฐิ เมื่อเข้าใจ รูเ้ ห็น มีความคิดที่ถูกต้องดี
งาม ตรงตามหลักความจริงแล้ว การคิด การพูด การกระทา และการแสดงออกต่างๆ ก็จะถูกต้องดี
งาม เกือ้ กูล นาไปสู่การดับทุกข์ หรือแก้ไขปั ญหาได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของรสสุคนธ์ ยมกนิษฐ์
(2553) ได้ศกึ ษากระบวนการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา ผลการศึกษากระบวนการเรียนรูท้ าง
พระพุทธศาสนาพบว่า พระพุทธศาสนาได้ให้ความสาคัญกับการมองชีวิตตามหลักอริยสัจ 4 ว่า
ทุกข์หรือปั ญหาของชีวิตเกิดจากกิเลส ตัณหาซึ่งเป็ นผลมาจากผัสสะ การตับตัณหาสามารถดับได้
ด้วยสติ และสติจะเกิดขึน้ ได้ โดยกระบวนการอบรมฝึ กฝนตนเอง ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านศีล สมาธิ
และปั ญญา โดยจะมีปัจจัยเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรูต้ ามแนวศรัทธา และมีกลั ยาณมิตร ช่ว ย
แนะแนวในการคิด พิจารณา วิเคราะห์ และนาไปสู่กระบวนการเรียนรู ้ จากนัน้ บุคคลจึงนาตนเอง
เข้าไปสู่กระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือกระทาและคิดพิจารณาวิเคราะห์สิ่งต่างๆ อย่างเป็ นอิสระ
ด้วยโยนิโสมนสิการ เมื่อบุคคลมีโยนิโสมนสิการ สัมมาทิฏฐิ จะเกิดตามมา โดยมีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา รวมถึงการสารวมจิตใจไม่ให้กิเลสครอบงา เป็ นการเริ่มต้น
ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือการเรียนรู ภ้ ายนอกของตัวบุคคลเข้าไปหาภายในของตัวบุคคล ดัง
ภาพประกอบ 11
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ภาพประกอบ 11 ความสัมพันธ์ของสัมมาทิฏฐิ ต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
3.5 การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ความหมายของการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
งามตา วนินทานนท์ (2552, น. 12) ได้ให้ความหมายของการอบรมเลีย้ งดูแบบ
รักสนับสนุน หมายถึง การที่บิดามารดาแสดงให้เด็กทราบว่ารักและปรารถนาดีต่อเด็กอย่างแท้จริง
ทาตัวใกล้ชิด เอาใจใส่ทกุ ข์สขุ ของเด็กและเป็ นที่ปรึกษาที่ดีมากกว่าการใช้วิธีบีบบังคับเด็ก
ปฏิมากร ศิริเตชะ (2549, น. 50-51) ได้ให้ความหมายของการอบรมเลีย้ งดูแบบ
รักสนับสนุน หมายถึง การรับรูข้ อง เด็กว่าบิดามารดาปฏิบตั ิต่อตนโดยการแสดงความรัก เอาใจใส่
และให้ความสนิทสนม โดยได้กระทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
จากความหมายดัง กล่าวข้างต้น สรุ ป ได้ว่า การอบรมเลี ย้ งดูแบบรักสนับสนุน
หมายถึง การที่ผใู้ หญ่ปฏิบตั ิต่อเด็กด้วยการแสดงความรักและปรารถนาดีต่อเด็ก เอาใจใส่และให้
ความสาคัญแก่เด็ก ให้คาแนะนา เป็ นที่ปรึกษาที่ดีมากกว่าการใช้วิธีบีบบังคับเด็ก ช่วยเหลือเมื่อมี
ปัญหา และมีความใกล้ชิดสนิทสนม โดยได้กระทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
ทฤษฎีพัฒ นาการทางจิ ตสังคมของ Erikson (1968 อ้างถึงใน งามตา วนินทา
นนท์, 2552, น. 6-7) ได้เสนอว่า เมื่อเด็กทารกเกิดความสุข เกิดความพอใจจากการเลีย้ งดูอย่าง
ใกล้ชิดของบิดามารดา เมื่อเติบโตขึน้ ก็จะสามารถแผ่ขยายความรู ส้ ึกไว้วางใจรักใคร่นีไ้ ปยัง ผูอ้ ่ืน
และสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ โดยจะส่งผลให้เด็กสามารถปรับตัวได้ดีในเวลาต่อมา และสอดคล้อง
กับการประมวลและสังเคราะห์ผลการวิจัยการอบรมเลีย้ งดูเด็กไทย ของสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ขอ้ สรุปว่า ปั จจัยสาคัญประการหนึ่งที่สร้างเสริมให้เด็ก
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และเยาวชนไทยมี ลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่น่าปรารถนา คือ การอบรมเลีย้ งดูแบบรัก
สนับสนุนมาก (สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์, 2553 อ้างถึงใน งามตา วนินทานนท์, 2552, น. 67)
งามตา วนิ นทานนท์ (2552, น. 7) ได้เสนอการอบรมเลี ย้ งดูแบบรักสนับสนุน
ประกอบด้วยหลักการและวิธีปฏิบตั ิ 4 ประการ ดังต่อไปนี ้
1) การแสดงให้เด็กทราบว่าผูใ้ หญ่รกั และหวังดีต่อเด็ก แสดงให้เด็กทราบว่า
ผูใ้ หญ่ตงั้ ใจที่จะอบรมเด็กให้เป็ นคนดี
2) การทาตัวให้ใกล้ชิดสนิทสนิมกับเด็ก ใช้เวลาอยู่กับเด็ก เช่น ชมรายการ
โทรทัศน์ท่มี ีประโยชน์ดว้ ยกัน ทากิจกรรมต่างๆร่วมกัน
3) การเอาใจใส่เด็ก เข้าใจจิตใจเด็ก เช่น สอบถามทุกข์สุข ถามถึงเหตุการณ์
ประจาวันที่เกิดขึน้ กับเด็ก รูเ้ กี่ยวกับเพื่อนของเด็ก กิจกรรมของเด็ก
4) การเป็ น ที่ ป รึก ษาที่ ดี ข องเด็ ก ไม่ เผด็ จ การ เช่ น ให้ ค าแนะน าปรึก ษา
ปลอบใจ ให้กาลังใจเวลาเด็กมีปัญหา มีทุกข์รอ้ น เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างมี
เหตุผล ไม่บงั คับฝื นใจ
ดัง นั้น สรุ ป ได้ว่าการวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยสนใจศึกษา การอบรมเลี ย้ งดูแบบรัก
สนับสนุนตามแนวคิดของงามตา วนินทานนท์ (2552, น. 7) ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ ดั ดังต่อไปนี ้
1) การแสดงให้เด็กทราบว่าผูใ้ หญ่รกั และหวังดีต่อเด็ก แสดงให้เด็กทราบว่า
ผูใ้ หญ่ตงั้ ใจที่จะอบรมเด็กให้เป็ นคนดี
2) การทาตัวให้ใกล้ชิดสนิทสนิมกับเด็ก ใช้เวลาอยู่กับเด็ก เช่น ชมรายการ
โทรทัศน์ท่มี ีประโยชน์ดว้ ยกัน ทากิจกรรมต่างๆร่วมกัน
3) การเอาใจใส่เด็ก เข้าใจจิตใจเด็ก เช่น สอบถามทุกข์สุข ถามถึงเหตุการณ์
ประจาวันที่เกิดขึน้ กับเด็ก รูเ้ กี่ยวกับเพื่อนของเด็ก กิจกรรมของเด็ก
4) การเป็ น ที่ ป รึก ษาที่ ดี ข องเด็ ก ไม่ เผด็ จ การ เช่ น ให้ค าแนะน าปรึก ษา
ปลอบใจ ให้กาลังใจเวลาเด็กมีปัญหา มีทุกข์รอ้ น เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างมี
เหตุผล ไม่บงั คับฝื นใจ ดังภาพประกอบ 12
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ภาพประกอบ 12 ตัวชีว้ ดั ของการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
การวัดการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวัดการอบรมเลีย้ งดูแบบรัก
สนับสนุน พบว่า งามตา วนินทานนท์ (2552) ได้สร้างแบบวัดการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
โดยมี เนือ้ หาเกี่ ยวกับการที่ผู้ใหญ่ ปฏิบัติต่อเด็กด้วยการแสดงความรักและหวังดีต่อเด็ก ทาตัว
ใกล้ชิ ด เด็ ก และเอาใจใส่เด็ ก ให้ค าแนะน า สนับ สนุน ช่ วยเหลื อ เมื่ อ มี ปั ญ หา ให้เวลาในการ
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 6 ระดับ จาก “จริงที่สดุ ” ถึง
“ไม่ จ ริง เลย” โดยผู้ท่ี ต อบได้ค ะแนนสูงแสดงว่าผู้ต อบได้รบั การอบรมเลี ย้ งดูแบบรัก สนับ สนุน
มากกว่าผูท้ ่ตี อบได้คะแนนต่ากว่า มีจานวน 15 ข้อ
ดังนั้น สรุ ปได้ว่าการวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้วิธี การวัด การอบรมเลี ย้ งดูแบบรัก
สนับสนุน โดยนาแบบสอบถามการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนของงามตา วนินทานนท์ (2552)
ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ ัด ดังต่อไปนี ้ 1) การแสดงให้เด็กทราบว่าผูใ้ หญ่รกั และหวังดีต่อเด็ก 2) การ
ทาตัวให้ใกล้ชิดสนิทสนิมกับเด็ก ใช้เวลาอยู่กบั เด็ก 3) การเอาใจใส่เด็ก เข้าใจจิตใจเด็ก 4) การเป็ น
ที่ปรึกษาที่ดีของเด็ก ไม่เผด็จการ มาปรับปรุ งโดยมี การปรับปรุ งข้อคาถามให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปาน
กลาง มาก และมากที่สดุ จานวน 10 ข้อ
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งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่าการอบรมเลีย้ งดู แบบรักสนับสนุน เป็ นการที่
ผูใ้ หญ่ปฏิบตั ิต่อเด็ก โดยการแสดงความรักและหวังดีต่อเด็ก ทาตัวใกล้ชิดเด็ก และเอาใจใส่แก่เด็ก
ให้คาแนะนา สนับสนุน ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา ให้เวลาในการกิจกรรมต่างๆร่วมกัน และในทฤษฎี
พัฒ นาการทางจิตสังคมของ Erikson (1968 อ้างถึงใน งามตา วนิ นทานนท์, 2552, น. 6-7) ได้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนีว้ ่า เมื่ อเด็กทารกเกิดความสุข เกิดความพอใจจากการเลี ย้ งดูอย่าง
ใกล้ชิดของบิดามารดา เมื่อเติบโตขึน้ ก็จะสามารถแผ่ขยายความรู ส้ ึกไว้วางใจรักใคร่นีไ้ ปยังผูอ้ ่ืน
และสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ โดยจะส่งผลให้เด็กสามารถปรับตัวได้ดีในเวลาต่อมา และสอดคล้อง
กับการประมวลและสังเคราะห์ผลการวิจัยการอบรมเลีย้ งดูเด็กไทย ของสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ขอ้ สรุปว่า ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่สง่ เสริมให้เด็กและ
เยาวชนไทยมี คุณ ธรรมจริย ธรรม มี จิ ต ใจและพฤติ ก รรมที่ ดี งาม คื อ การอบรมเลี ย้ งดูแบบรัก
สนับสนุนมาก (สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์, 2553 อ้างถึงใน งามตา วนินทานนท์, 2552, น. 67) ท าให้ผู้วิจัยคาดว่าการอบรมเลี ย้ งดูแบบรักสนับ สนุนน่ าจะเป็ น ปั จ จัย เชิ งสาเหตุท่ี ส่ง ผลต่ อ
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ดังภาพประกอบ 13

การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน

พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม

ภาพประกอบ 13 ความสัมพันธ์ของการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
3.6 การสนับสนุนจากสถานศึกษาทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ความหมายและแนวคิดของการสนับสนุนจากสถานศึกษา
การสนับสนุนจากสถานศึกษา หมายถึง การแสดงออกของอาจารย์แ ละเพื่อน
นักศึกษาด้วยการให้สิ่งที่พึงพอใจแก่นกั ศึกษาภายหลังจากที่นักศึกษาแสดงพฤติกรรม ซึ่งสิ่งที่พึง
พอใจตามที่กล่าวมานี ้ Rimm และ Masters (1979 อ้างถึงใน ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, 2539, น. 2122) เสนอไว้ว่าตัวเสริมแรง สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท คือ
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1. ตั ว เสริ ม แรงที่ เป็ นสิ่ ง ของ (Material reinforcers) เป็ น ตัว เสริม แรงที่
ประกอบด้วย อาหาร ของเสพได้และสิ่งของต่างๆ เช่น ขนม ของเล่น นา้ หอม ฯลฯ ซึ่งอาจกล่าวว่า
ตัวเสริมแรงประเภทนี ้ มีประสิทธิภาพในการเพิ่มพฤติกรรมของนักศึกษามากที่สดุ
2. ตั ว เสริม แรงทางสั งคม (Social reinforcers) สามารถแบ่ งออกเป็ น 2
ลักษณะ คือ คาพูด ได้แก่ คาชมเชย ยกย่อง การใช้นา้ เสียงแสดงการยอมรับ เห็นด้วย ฯลฯ และ
การแสดงท่าทาง ได้แก่ การยิม้ การพยักหน้ารับ การโอบกอด การแตะตัว ฯลฯ ตัวเสริมแรงทางสัม
คมนีม้ ีอยู่ในสภาพแวดล้อมใกล้ตวั และมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้ว ซึ่ง สามารถนามาใช้ได้ตลอดเวลา
และค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในการปรับพฤติกรรมของนักศึกษา
3. ตั ว เสริม แรงที่เป็ นเบี้ยอรรถกร (Token reinforcers) เบี ย้ อรรถกรจะ
เป็ น ตัวเสริม แรงที่ มี คุณ ค่าก็ได้ต่ อเมื่ อสามารถนาไปแลกเปลี่ยนเป็ นตัวเสริม แรงอื่นๆได้ ซึ่งตัว
เสริม แรงที่น าไปแลกนั้น เรียกว่า ตัวเสริม แรงสนับสนุน (Back-up reinforcers) เบีย้ อรรถกรนั้น
มักจะอยู่ในรูปของ เงิน เบีย้ แต้ม ดาว แสตมป์ คูปอง คะแนน เป็ นต้น ปั จจุบนั จะเห็นว่าเบีย้ อรรถ
กรเป็ นตัวเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ในการปรับพฤติกรรมของนักศึกษา
4. ตั ว เสริ ม แรงที่ เ ป็ นกิ จ กรรม (Activity reinforcers) เป็ นการน าเอา
กิจกรรมที่นักศึกษาชอบมาใช้เป็ นตัวเสริม แรงให้ นักศึกษาทาพฤติกรรมเป้าหมาย กิจกรรมที่ใช้
ยกตัวอย่าง เช่น การดูโทรทัศน์ การฟั งเพลง การระบายสี การเล่นกีฬา หรืออาจเป็ นการให้สิทธิ
พิเศษบางอย่างแก่นกั ศึกษาก็ได้
5. ตั ว เสริ ม แรงภ ายใน (Covert reinforcers) ตั ว เสริ ม แรงภ ายในนี ้
ครอบคลุมถึงความคิด ความรูส้ กึ ต่างๆ เช่น ความพึงพอใจ ความสุข หรือความภาคภูมิใจ เป็ นต้น
จากความหมายดั ง กล่ า วข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า การสนั บ สนุ น จากสถานศึ ก ษา
หมายถึง การแสดงออกของอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาด้วยการให้สิ่งที่พึงพอใจแก่นักศึกษาภาย
หลังจากที่นักศึกษาแสดงพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ซึ่งสิ่งที่พึงพอใจที่เสนอไว้ว่าเป็ นตัวเสริมแรง
แบ่งเป็ น 5 ประเภท คือ
1. ตัวเสริมแรงที่เป็ นสิ่งของ ประกอบด้วย อาหาร ขนม ฯลฯ
2. ตัวเสริมแรงทางสังคม แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ คาพูด ได้แก่ คาชมเชย
ยกย่อง ฯลฯ และการแสดงท่าทาง ได้แก่ การยิม้ การพยักหน้ารับ ฯลฯ
3. ตัวเสริมแรงที่เป็ นเบีย้ อรรถกร เบีย้ อรรถกรจะเป็ นตัวเสริมแรงที่มีคุณ ค่าก็
ต่อเมื่อสามารถนาไปแลกเป็ นตัวเสริมแรงอื่นๆได้ เช่น คูปอง ฯลฯ
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4. ตัวเสริมแรงที่เป็ นกิจกรรม เป็ นการนาเอากิจกรรมที่นักศึกษาชอบมาใช้
เป็ นตัวเสริมแรง เช่น การฟั งเพลง การเล่นกีฬา ฯลฯ
5. ตัวเสริมแรงภายใน เป็ นการครอบคลุมไปถึงความคิด ความรูส้ ึกต่างๆ เช่น
ความพึงพอใจ ความสุข หรือความภาคภูมิใจ เป็ นต้น
ดั ง นั้ น สรุ ป ได้ ว่ า การวิ จั ย ในครั้ง นี ้ ผู้ วิ จั ย สนใจศึ ก ษา การสนั บ สนุ น จาก
สถานศึกษาตามแนวคิดของ Rimm และ Masters (1979 อ้างถึงใน ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, 2539,
น. 21-22) การสนับสนุนจากสถานศึกษา ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ ดั ดังต่อไปนี ้
1. การแสดงออกของอาจารย์ด้ว ยการให้สิ่ ง ที่ พึ ง พอใจแก่ นัก ศึก ษาภาย
หลัง จากที่นัก ศึกษาแสดงพฤติก รรม ซึ่ง สิ่ งที่ พึง พอใจที่ เสนอไว้ว่าเป็ น ตัวเสริม แรง แบ่ งเป็ น 4
ประเภท คือ 1. ตัวเสริมแรงที่เป็ นสิ่งของ ประกอบด้วย อาหาร ขนม ฯลฯ 2. ตัวเสริมแรงทางสังคม
แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ คาพูด ได้แก่ คาชมเชย ยกย่อง ฯลฯ และการแสดงท่าทาง ได้แก่ การ
ยิม้ การพยักหน้ารับ ฯลฯ 3. ตัวเสริม แรงที่เป็ นเบีย้ อรรถกร เบีย้ อรรถกรจะเป็ น ตัวเสริม แรงที่ มี
คุณ ค่าก็ต่อเมื่อสามารถนาไปแลกเป็ นตัวเสริ มแรงอื่นๆได้ เช่น คูปอง ฯลฯ 4. ตัวเสริมแรงที่เป็ น
กิจกรรม เป็ นการนาเอากิจกรรมที่นักศึกษาชอบมาใช้เป็ นตัวเสริมแรง เช่น การฟั งเพลง การเล่น
กีฬา ฯลฯ
2. การแสดงออกของเพื่อนนักศึกษาด้วยการให้สิ่งที่พึงพอใจแก่นักศึกษา
ภายหลังจากที่นักศึกษาแสดงพฤติกรรม ซึ่งสิ่งที่พึง พอใจที่เสนอไว้ว่าเป็ นตัวเสริมแรง แบ่งเป็ น 4
ประเภท คือ 1. ตัวเสริมแรงที่เป็ นสิ่งของ ประกอบด้วย อาหาร ขนม ฯลฯ 2. ตัวเสริมแรงทางสังคม
แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ คาพูด ได้แก่ คาชมเชย ยกย่อง ฯลฯ และการแสดงท่าทาง ได้ แก่ การ
ยิม้ การพยักหน้ารับ ฯลฯ 3. ตัวเสริม แรงที่ เป็ นเบีย้ อรรถกร เบีย้ อรรถกรจะเป็ น ตัวเสริม แรงที่ มี
คุณ ค่าก็ต่อเมื่อสามารถนาไปแลกเป็ นตัวเสริมแรงอื่นๆได้ เช่น คูปอง ฯลฯ 4. ตัวเสริมแรงที่เป็ น
กิจกรรม เป็ นการนาเอากิจกรรมที่นักศึกษาชอบมาใช้เป็ นตัวเสริมแรง เช่น การฟั งเพลง การเล่น
กีฬา ฯลฯ ดังภาพประกอบ 14
การสนับสนุน
จากสถานศึกษา

การแสดงออกของอาจารย์
การแสดงออกของเพื่อนนักศึกษา

ภาพประกอบ 14 ตัวชีว้ ดั ของการสนับสนุนจากสถานศึกษา
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การวัดการสนับสนุนจากสถานศึกษา
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การวัด การสนับ สนุ น จาก
สถานศึกษา พบว่า ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (2539, น 21-22) ได้สร้างแบบสอบถามการสนับสนุน
จากสถานศึก ษา เป็ น การถามการรับ รู ข้ องนัก ศึ ก ษาว่ า ได้รับ การสนับ สนุ น จากครู แ ละเพื่ อ น
นักศึกษาภายหลังจากการทาพฤติกรรมการมีวินยั มากน้อยเพียงไร ลักษณะแบบสอบถามเป็ นชนิด
มาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดับ ตัง้ แต่ระดับการแสดงออกที่ได้รบั มาก จนถึง ไม่ได้รบั เลย จานวน
10 ข้อ แบ่งเป็ นข้อคาถามการสนับสนุนจากครู 5 ข้อ และการสนับสนุนจากเพื่อน 5 ข้อ โดยแบ่ง
การสนับสนุนเป็ น 4 ประเภท คือ การให้สิ่งของ การแสดงออกทางวาจาและท่าทาง การใช้เบีย้
อรรถกร และการให้สิทธิพิเศษ
ดั ง นั้ น สรุ ป ได้ ว่ า การวิ จั ย ในครั้ง นี ้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารวั ด การสนั บ สนุ น จาก
สถานศึก ษา โดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามขึน้ มาเอง โดยน าแนวคิ ดของ Rimm และ Masters
(1979 อ้างถึ ง ใน ลัด ดาวัล ย์ เกษมเนตร, 2539, น. 21-22) โดยการสนับ สนุน จากสถานศึก ษา
ประกอบด้วย 2 ตัวชี ว้ ัด ได้แก่ 1) การแสดงออกของอาจารย์ และ 2) การแสดงออกของเพื่อ น
นักศึกษา ด้วยการให้สิ่งที่พึงพอใจแก่นกั ศึกษาภายหลังจากที่นกั ศึกษาแสดงพฤติกรรม ซึ่งสิ่ งที่พึง
พอใจที่ เ สนอไว้ว่ า เป็ นตั ว เสริ ม แรง แบ่ ง เป็ น 4 ประเภท คื อ 1. ตั ว เสริ ม แรงที่ เป็ นสิ่ ง ของ
ประกอบด้วย อาหาร ขนม ฯลฯ 2. ตัวเสริมแรงทางสังคม แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ คาพูด ได้แก่
คาชมเชย ยกย่อง ฯลฯ และการแสดงท่าทาง ได้แก่ การยิม้ การพยักหน้ารับ ฯลฯ 3. ตัวเสริมแรงที่
เป็ นเบี ย้ อรรถกร เบี ย้ อรรถกรจะเป็ น ตัวเสริม แรงที่ มี คุณ ค่าก็ ต่อ เมื่ อสามารถนาไปแลกเป็ น ตัว
เสริมแรงอื่นๆได้ เช่น คูปอง ฯลฯ 4. ตัวเสริมแรงที่เป็ นกิจกรรม เป็ นตัวเสริมแรงที่นาเอากิจกรรมที่
นักศึกษาชอบมาใช้เป็ นตัวเสริมแรง เช่น การฟั งเพลง การเล่นกีฬา ฯลฯ มาเป็ นแนวคิดในการสร้าง
แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย
ปานกลาง มาก และมากที่สดุ จานวน 5 ข้อ
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการสนับสนุนจากสถานศึกษา
ลัด ดาวัล ย์ เกษมเนตร (2539) ได้ศึก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การมี วินัย กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จานวน 276 คน และนักศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกัด
กรมสามั ญ ศึ ก ษา จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร จ านวน 264 คน ซึ่ ง รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยการใช้
แบบสอบถามและแบบทดสอบวัดตัวแปรที่ศึกษา จานวน 13 ชุด โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบเพิ่มตัวแปรทีละขัน้ ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอกร่วมกันทานายพฤติกรรมการมีวินยั ของกลุ่มตัวอย่างได้ ร้อยละ 39.27 และตัวพยากรณ์ท่ี
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ดีในการทานายพฤติกรรมการมี วินัยเป็ นล าดับแรกของทุกกลุ่ม ยกเว้น กลุ่ม นักศึกษาหญิ งชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ปั จจัยภายนอก คือ การรับรูก้ ฏเกณฑ์และค่านิยมของโรงเรียน การอบรมเลีย้ งดู
และการเป็ นแบบอย่างของบิดามารดาด้านพฤติกรรมการมี วินัย และการสนับสนุนจากครู ดา้ น
สิ่งของ
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า จากการศึ ก ษางานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
สนับสนุนจากสถานศึกษา พบว่างานวิจยั ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (2539) ได้ศกึ ษาปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการมีวินยั ผลการวิจยั พบว่า ทัง้ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกร่วมกันทานายพฤติกรรมการมี
วินยั ของกลุ่มตัวอย่างได้ ร้อยละ 39.27 และตัวพยากรณ์ท่ดี ีในการทานายพฤติกรรมการมีวินยั เป็ น
ลาดับแรกของทุกกลุ่ม ยกเว้น กลุ่มนักศึกษาหญิ งชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ปั จจัยภายนอก คือ การ
รับรูก้ ฏเกณฑ์และค่านิยมของโรงเรียน การอบรมเลีย้ งดูและการเป็ นแบบอย่างของบิดามารดาด้าน
พฤติกรรมการมีวินัย และการสนับสนุนจากครู ดา้ นสิ่งของ ทาให้ผูว้ ิจัยคาดว่าการสนับสนุนจาก
สถานศึกษาน่าจะเป็ นปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ดังภาพประกอบ 15

การสนับสนุนจากสถานศึกษา

พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม

ภาพประกอบ 15 ความสัมพันธ์ของการสนับสนุนจากสถานศึกษาต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
3.7 การได้รับตัวแบบทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ความหมายและประเภทของตัวแบบ
แบนดูรา มีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือการเรียนรูข้ องบุคคลส่วน
ใหญ่เกิดจากการสังเกตจากตัวแบบ ทัง้ นีเ้ พราะตัวแบบเป็ นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดทัง้ ความคิดและ
การแสดงออกได้พร้อมๆ กัน ดังนัน้ การรับรูเ้ กี่ยวกับสภาพกาณณ์ต่างๆ ของสังคมจึงผ่านมาจาก
ประสบการณ์ของผู้อ่ืนโดยการได้ยิน และการได้เห็นโดยไม่ มีประสบการณ์ม าเกี่ ยวข้อง บุคคล
ส่วนมากรับรูเ้ รื่องราวต่างๆ ของสังคมดดยผ่านสื่อแทบทัง้ สิน้
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แบนดูรา (Bandura, 1986) ได้แบ่งตัวแบบออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
ตัวแบบทางพฤติกรรม (Behavioral modeling) หมายถึง การมีตัวแบบที่
แสดงพฤติกรรมให้บุคคลเห็น เช่น พ่อแม่ทิง้ ขยะลงถังให้ลูกเห็น ครูมาทางานตรงเวลาให้นักเรียน
เห็น เป็ นต้น ซึ่งแบนดูราให้ความสาคัญกับการเป็ นตัวแบบทางพฤติกรรม เพราะมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่
ตั ว แบบทางวาจา (Verval modeling) หมายถึง การมี ตัวแบบที่พูด บอก
หรือเขียนบอกว่าจะทาอะไรอย่างไร เพราะมนุษย์สามารถทาสิ่งต่างๆ ได้มากมายจากการฟั ง การ
พูดบอกของคนอื่น หรือจากการอ่านสิ่งที่คนอื่นเขียน เช่น ขับรถไปงานเลีย้ งตามแผนที่ เป็ นต้น
ตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic modeling) หมายถึง การมีตวั แบบภาพหรือ
เสี ย งผ่ านสื่ อ ต่ างๆ เช่ น วิท ยุ โทรทัศ น์ วีดิ ทัศ น์ คอมพิ ว เตอร เป็ น ต้น แบนดูราเห็ น ว่ าตัวแบบ
สัญ ลัก ษณ์ เป็ น ตัวแบบที่ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ บุ ค คลมากยิ่ ง ขึ น้ เพราะมี ก ารเผยแพร่ตัวแบบอย่ า ง
กว้างขวาง ทาให้บุคคลได้รบั ประสบการณ์จานวนมากผ่านตัวแบบสัญ ลักษณ์ทางสื่อมวลชน
ตลอดจนเทคโนโลยีทนั สมัย
ตัวแบบสัมผัส (Kinesthetic modeling) หมายถึง การมีตัวแบบโดยใข้การ
สัมผัส เช่น นักเรียนที่ตาบอด เวลาจะเรียนการออกเสียงอาจจะใช้การสัมผัสริฝีป ากของครูผสู้ อน
และเวลาอ่านหนังสืออาจจะใช้การสัมผัสจากอักษรเบรลล์ เป็ นต้น
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุ ป ได้ว่า การได้รบั ตัวแบบ หมายถึ ง การที่
บุคคลสังเกตและถือเอาลักษณะพฤติกรรมมาเป็ นแบบอย่างในการปฎิบตั ิตน โดยผูว้ ิจยั ได้จดั กลุ่ม
ตัวแบบเพื่อให้เหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา โดยได้แบ่งตัวแบบออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. การได้รบั ตัวแบบมีชีวิต หมายถึง ตัวแบบที่ปรากฏกับบุคคลโดยตรง
2. การได้รบั ตัวแบบสัญลักษณ์ หมายถึง ตัวแบบที่เสนอกับบุคคลโดยผ่าน
ทางคาพูด การเขียนหรือรูปภาพ เช่น โทรทัศน์ ฟิ ลม์ เป็ นต้น
ดั ง นั้ น สรุ ป ได้ ว่ า การวิ จั ย ในครั้ง นี ้ ผู้ วิ จั ย สนใจศึ ก ษา การได้ รับ ตั ว แบบ
ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ ดั ดังต่อไปนี ้
1. การได้รบั ตัวแบบมีชีวิต หมายถึง ตัวแบบที่ปรากฏกับบุคคลโดยตรง
2. การได้รบั ตัวแบบสัญลักษณ์ หมายถึง ตัวแบบที่เสนอกับบุคคลโดยผ่าน
ทางคาพูด การเขียนหรือรูปภาพ เช่น โทรทัศน์ ฟิ ลม์ เป็ นต้น ดังภาพประกอบ 16
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับการได้รับตัวแบบ
นักจิตวิทยาพัฒนาการมีความเชื่อว่า การถ่ายทอดลักษณะทางสังคมจากคนรุ่น
หนึ่งไปสู่คนอีก รุ่นหนึ่ ง ทาได้โดยผ่ านตัวแทนของกลุ่ม สังคมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่ น พ่ อหรือแม่
ถ่ายทอดไปยังบุตร อาจารย์ถ่ายทอดไปยังนักศึกษา เพื่อนให้เพื่ อน เป็ นต้น การถ่ายทอดทางสังคม
นี ้ ส่วนมากเกิดจากการเรียนรู แ้ ละการได้รบั ตัวแบบ การได้รบั ตัวแบบเป็ นวิธีการถ่ายทอดทาง
สัง คมที่ ส าคั ญ มากวิ ธี ก ารหนึ่ ง ซึ่ ง สามารถใช้ใ นการอธิ บ ายการกระท าต่ า งๆ ของบุ ค คลได้
ยกตัวอย่างเช่น การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามต่างๆ ทางสังคม การมีความรูส้ ึกรับผิดชอบชั่วดี ในการ
วิจยั เชิงทดลองเพื่อยกระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของเยาวชนไทย ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
เพ็ญแข ประจนปั จจนึก (2520) ได้ใช้วิธีการได้รบั ตัวแบบโดยให้กบั เยาวชนไทย เพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงจริยธรรม การได้รบั ตัวแบบ เป็ นวิธีการที่มีการศึกษากันมาก และเป็ น
วิธีการที่นักจิตวิทยาเชื่อว่า บุคคลจะเรียนรู จ้ ากสังคมได้มากที่สุด และบุคคลอาจทาตามโดยไม่
รูส้ ึกตัวว่าถูกชักจูง โดยพบว่าในสภาวะที่ได้รบั ตัวแบบทาความดีนนั้ เยาวชนผูถ้ ูกทดลองที่มีระดับ
จริยธรรมสูง จะโกงน้อยในการเล่นเกมที่มีสภาพยั่วยุใจกว่าผูท้ ่ีมีระดับจริยธรรมต่าอย่างเด่นชัด
สรุปได้ว่าการปลูกฝังพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแก่เยาวชน ที่ให้ผลดีท่ีสดุ คือ การกระทาของผูใ้ หญ่ใน
ประจาวัน จะเป็ นตัวอย่างให้เยาวชนสังเกตเห็น โดยผูใ้ หญ่เองอาจจะไม่จงใจกระจาเป็ นตัวอย่าง
ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่า การได้รบั ตัวแบบในการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรม คือการที่บุคคลสังเกต
และถือเอาลักษณะพฤติกรรมที่ดีของบุคคลใกล้ชิดนามาเป็ นแบบอย่างในการแสดงพฤติกรรม
ออกมา ทาให้ผวู้ ิจัยคาดว่าการได้รบั ตัวแบบน่าจะเป็ นปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคม และมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ดังภาพประกอบ 17
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การวัดการได้รับตัวแบบ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวัดการได้รบั ตัวแบบ พบว่า
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคนอื่น ๆ (2547) ได้สร้างแบบวัดการได้รบั ตัวแบบ โดยเป็ นแบบสอบถาม
เป็ นแบบมาตราประเมินรวมค่า แต่ละข้อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย ตัง้ แต่ จริงที่สดุ ถึง ไม่จริงที่สดุ
มีจานวน 15 ข้อ
ดังนั้น สรุ ป ได้ว่าการวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวัดการได้รบั ตัวแบบ โดยนา
แบบสอบถามการได้รบั ตัวแบบของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคนอื่น ๆ (2547) โดยการได้ตวั แบบ
แบ่งออกเป็ น 2 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ 1. การได้รบั ตัวแบบมีชีวิต และ 2. การได้รบั ตัวแบบสัญลักษณ์ มา
ปรับปรุงโดยมีการปรับปรุ งข้อคาถามให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อคาถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สดุ จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 4 การพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ในการวิจัยระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการวิจัยเชิง
ทดลอง มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า กระบวนการทางปั ญญา พฤติกรรมและอารมณ์และ
ผลกรรม
ดาราวรรณ ต๊ ะ ปิ นตา (2534 อ้า งถึ ง ใน ประที ป จิ น งี่ , 2540, น. 131-132) ได้
รวบรวมและน าเสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความสัม พั น ธ์ระหว่ างสิ่ ง เร้า กระบวนการทางปั ญ ญา
พฤติกรรม และผลกรรมของนักจิ ตวิทยากลุ่ม พฤติกรรมปั ญ ญานิยมไว้ว่าเป็ นความสัม พันธ์ใน
ลัก ษณะ Interaction กล่ าวคื อ พฤติ ก รรมภายในหรือ กระบวนการทางปั ญ ญากับ พฤติ ก รรม
ภายนอกมีปฏิสัมพันธ์กัน กล่าวคือ บุคคลแสดงพฤติกรรมภายนอกด้วยการชีแ้ นะ (Prompting)
จากกระบวนการทางปั ญญา และในขณะเดียวกันพฤติกรรมภายนอกก็มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ทางปั ญ ญ าด้ ว ย โดยความเชื่ อ นี ้ ร วมเอาภาวะทางจิ ต ใจ (Psychological Events) ไว้ กั บ

74

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

กระบวนการทางปั ญญา และรวมภาวะทางสรีรวิทยา (Physiological) ไว้กับพฤติกรรมภายนอก
จากแนวคิดนีถ้ า้ ต้องการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในหรือกระบวนการทางปั ญญา ก็สามารถ
จะใช้วิธีการใด ๆ ก็ได้แล้วแต่ผู้บาบัด เช่ น การระบุเหตุ (Attribution) การพูดสอนตนเอง (SelfInstruction) เป็ นต้น
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมทางปั ญญา
แนวคิดและทฤษฎีของการปรับพฤติกรรมทางปั ญญา
การปรับพฤติกรรมทางปั ญญามีความเชื่อว่าพฤติกรรมทางปั ญญาของบุคคลมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการแสดงออกของบุคคล โดยได้อาศัยแนวคิดของนักจิตวิทยาที่ว่า ตัวแปร
ภายในบุคคลหรือตัวแปรทางปั ญญามีผลต่อพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก การปรับพฤติกรรมโดย
อาศัยแนวคิดดังกล่าว เรียกว่า การปรับพฤติกรรมทางปั ญญา (Cognitive behavior modification
หรือ CBM) หรือ การบาบัดพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive behavior therapy หรือ CBT)
ความหมายของการปรับพฤติกรรมทางปั ญญา
การปรับพฤติกรรมทางปั ญญา Kazdin (1978 อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต,
2553, น. 308) ได้ให้ความหมายของการปรับพฤติกรรมทางปั ญญา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยน
พฤติกรรมภายนอกโดยการเปลี่ยนความคิด การตีความ การตั้งข้อสมมติฐาน หรือกลวิธีในการ
สนองตอบ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การเปลี่ยนตัวแปรทางปั ญ ญาเพื่อให้เกิดการเปลี่ ยนพฤติกรรม
ภายนอก โดยนักปรับ พฤติกรรมทางปั ญ ญามี ค วามเชื่ อว่า 1) กิจ กรรมทางปั ญ ญานั้นมี ผลต่ อ
พฤติกรรมภายนอก 2) กิจ กรรมทางปั ญ ญาสามารถจัดให้มี ขึน้ ได้และเปลี่ ยนแปลงได้ และ 3)
พฤติกรรมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป อาจจะมีผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางปั ญญา สรุปได้
ว่า การปรับพฤติก รรมทางปั ญ ญา หมายถึง กระบวนการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมภายในหรือ
ปั ญ ญา เช่ น ความคิด การตีความ เพื่ อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมภายนอก ดัง
ภาพประกอบ 18
A

B1

B

โดยที่ A เงื่อนไขนา (Antecedents)
B พฤติกรรม (Behavior)
B1 พฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive behavior)
ภาพประกอบ 18 กระบวนการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
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แนวคิดพฤติกรรมปั ญญานิยม (Cognitive behavior approach)
หลักการพืน้ ฐานของแนวคิดนี ้ Dopson (1988 อ้างถึงใน ประทีป จินงี่, 2540, น.
128) ได้อธิบายไว้ ดังนี ้
1. กระบวนการทางปัญญามีผลต่อพฤติกรรม
2. กระบวนการทางปัญญาปรับเปลี่ยนได้
3. การปรับพฤติกรรมสามารถกระทาได้โดยการเปลี่ยนกระบวนทางปัญญา
ซึ่งวิธีการปรับพฤติกรรมปั ญญานิยม KirK (1990 อ้างถึงใน ประทีป จินงี่, 2540,
น. 133) ได้เสนอว่ามีลกั ษณะเด่น 4 ประการ คือ
1. เป็ นวิธีการช่วยปรับพฤติกรรมที่มีปัญหาจะต้องช่วยเหลือตนเองให้มาก
ที่สดุ
2. เป็ น การแก้ปั ญ หาที่ ก าลัง เผชิ ญ ในปั จ จุบัน และยัง สามารถใช้วิธี ก ารนี ้
แก้ปัญหาในอนาคตที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันได้
3. ให้ความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางปั ญญา เพื่อเปลี่ยน
พฤติกรรมภายนอก
4. เป็ นวิธีท่ีตอ้ งอภิปรายและวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้การช่วยเหลือกับ
ผูร้ บั บริการเป็ นระยะๆ
จากที่ กล่าวมาข้างต้น สรุ ป ได้ว่า ในการวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิ งทดลอง
ผูว้ ิจัย ใช้แนวคิดความสัม พันธ์ในลักษณะ Interaction และทฤษฎีของการปรับพฤติกรรมทาง
ปั ญญามาเป็ นแนวคิดในการสร้างโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม รวมถึงใช้ แนวคิดการ
ร่วมรู ส้ ึกของเดวิส ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปั ญญาเพื่อส่งผลต่อพฤติกรรม โดยการ
ปรับพฤติกรรมทางปั ญญามีความเชื่อว่าพฤติกรรมทางปั ญญาของบุคคลมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การแสดงออกของบุคคล โดยได้อาศั ยแนวคิดของนักจิตวิทยาที่ว่า ตัวแปรภายในบุคคลหรือตัว
แปรทางปัญญามีผลต่อพฤติกรรมที่บคุ คลแสดงออก
และแนวคิดการร่วมรู ส้ ึกของเดวิส ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปั ญญา
เพื่อ ส่งผลต่อพฤติกรรม โดย Davis (2004 อ้างถึงใน ดุลยา จิ ต ตะยโศธร, 2555, น. 17-18) ได้
อธิ บ ายการร่ว มรู ้สึ ก ว่ า เป็ น กลุ่ม ของโครงสร้า งที่ ท าให้เกิ ด การตอบสนองของบุ ค คลหนึ่ ง ต่ อ
สภาพแวดล้อมของบุคคลอื่น ซึ่งการตอบสนองดังกล่าวมีทั้งแบบส่งผลต่ออารมณ์ และแบบไม่
ส่งผลต่ออารมณ์โดยเดวิส ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของโครงสร้าง กระบวนการ และผลของการ
ร่วมรูส้ กึ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้
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1. ขั้นเริ่ม (Antecedents) เป็ นขัน้ ที่กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของผูส้ งั เกต ผู้
ถูกสังเกต และสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วย
1.1 บุคคล ได้แก่ ความแตกต่างเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีอิทธิพ ลต่อ
การปฏิสมั พันธ์ทางสังคม เช่น การมีความสามารถในการเข้าใจทรรศนะของผูอ้ ่ืน หรือมีแนวโน้มใน
การเห็นอกเห็นใจของผูท้ ่ีตกอยู่ในสถานการณ์ท่ียากลาบาก การมีความพร้อมทางด้านร่างกาย
บุคลิกภาพ รวมไปถึงการเรียนรูใ้ นอดีต เช่น การได้รบั การปลูกฝั งจากบิดามารดา ปู่ ย่าตายาย ให้
รูจ้ กั เห็นใจให้ช่วยเหลือผูท้ ่ตี กทุกข์ได้ยาก เป็ นต้น
1.2 สถานการณ์ ได้แก่ ความรุ นแรงของสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่ อการ
กระตุน้ อารมณ์ของผูส้ งั เกต ความเหมือนหรือความคล้ายคลึงระหว่างผูส้ งั เกตและผูถ้ ูกสังเกต เช่น
สถานการณ์ภัย ธรรมชาติ รา้ ยแรงมี ผู้ค นล้ม ตายเป็ น จ านวนมาก เหตุการณ์เช่ น นี ้ย่ อมกระตุ้น
อารมณ์ ความรู ส้ ึกของผูส้ ั งเกตได้ม ากกว่าเหตุการณ์ท่ีเป็ นภัยธรรมชาติท่ีไม่ รุนแรง และหากผู้
สังเกตเคยประสบเหตุการณ์ลกั ษณะเดียวกันกับผูถ้ กู สังเกตก็จะทาให้ผสู้ งั เกตนัน้ จะทาให้ผสู้ งั เกต
มีความรูส้ กึ ร่วมกับผูถ้ กู สังเกตเพิ่มมากขึน้
2. กระบวนการ (Process) ได้แก่ ลักษณะเฉพาะของกลไกที่มี ผลต่ อการ
ร่วมรูส้ ึก โดยแบ่งเป็ น กระบวนการที่เกิดจากอารมณ์ (Affective) และกระบวนการที่เกิดจากความ
ต้องการทางปัญญา (Cognitive) ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี ้
2.1 กระบวนการที่ ไม่ ได้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบ วนการทางปั ญ ญ า
(Noncognitive processes) เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เท่านัน้ เช่น การร้องไห้ในเด็ก
แรกเกิด ที่เห็นเด็กคนอื่นร้องก็รอ้ งไห้ตาม
2.2 กระบวนการทางปั ญ ญาแบบง่าย (Simple cognitive processes)
เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งอาศัยกระบวนการทางปั ญญา และการตอบสนองทางอารมณ์ซ่ึงเกิดจาก
การเรียนรู ม้ าก่อน เช่น การเรียนรูท้ ่ีเกิดจากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค หรือเกิดจากการเรียนรู ้
โดยการเชื่อมโยงทางตรงเป็ นต้น
2.3 กระบวนการทางปั ญ ญาขั้นสูง (Advanced cognitive processes)
เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งอาศัยกระบวนการทางปัญญาขัน้ สูงในการเรียนรู ้ การเรียนรูโ้ ดยภาษา รวม
ไปถึงการตีความ เป็ นต้น
3. ผลที่เกิดขึน้ ภายในตัวบุคคล (Intraprosonal outcomes) ได้แก่ ผลทาง
ปั ญ ญา ผลทางอารมณ์ ผลทางแรงจูงใจ ที่เกิดขึน้ ภายหลังจากการผ่านขั้นเริ่มต้น และผ่านขั้น
กระบวนการมาแล้ว ประกอบด้วย
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3.1 ผลทางปั ญญา เช่น มีความแม่นยาในการปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืน หรือ
แม่นยาในการตัดสินสภาวะอารมณ์ของผูอ้ ่นื เป็ นต้น
3.2 ผลทางอารมณ์ เช่น การเกิดอารมณ์เดียวกันระหว่างผูส้ ังเกตและ
ผูถ้ กู สังเกต หรือการเกิดอารมณ์ต่อต้านระหว่างกัน เช่น ความกังวล เป็ นต้น
3.3 ผลทางแรงจู ง ใจ เช่ น การเห็ น คุ ณ ค่ า ของผู้อ่ื น และการให้อ ภั ย
เป็ นต้น
4. ผลต่ อ การปฏิ สั ม พั น ธ์ระหว่ า งบุ ค คล ได้แก่ การเกิ ดพฤติ กรรมทาง
สังคม อาทิเช่น พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม หรือพฤติกรรมก้าวร้าว เป็ นต้น
นอกจากนี ้ Davis (1980) ได้เสนอว่าการร่วมรูส้ ึก (Empathy) หมายถึง ปฏิกิริยา
ของบุคคลหนึ่งต่อประสบการณ์ท่สี งั เกตได้ของอีกคน ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ ดั ดังต่อไปนี ้
1. ด้ า นการเข้ า ใจมุ ม มองของผู้ อ่ื น (Prespective Taking) หมายถึ ง
ความสามารถในการเข้าใจในสิ่งที่ผอู้ ่นื คิดหรือรูส้ ึกได้
2. ด้านการจินตนาการ (Fantasy) หมายถึง ความสามารถในการนาตัวเอง
ให้เข้าใจความรูส้ กึ การกระทา ของตัวละครในหนังสือ ภาพยนต์ หรือการเล่นต่างๆ
3. ด้ า น ก า ร ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม รู้ สึ ก (Empathic concern) ห ม า ย ถึ ง
ความสามารถในการเข้าใจความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื เมื่อเจอกับเหตุการณ์เลวร้าย
4. ด้านความเครียดส่วนบุคคล (Personal distress) หมายถึง ความรู ส้ ึก
วิตกกังวล ความไม่สบายใจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่มี ีความตึงเครียด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ แบบพหุวิธี (Multi-methods) ซึ่งการวิจยั แบบ
พหุวิธี เป็ นการวิจัยที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี แต่วิธีการที่นามาใช้นั้นมาจาก
กระบวนทัศน์การวิจยั แบบเดียวกัน (วัลนิกา ฉลากบาง, 2560, น. 126) ซึ่งการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัย
ใช้กระบวนทัศน์การวิจัยแบบกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม (Positivism) โดยใช้การวิจัยเชิง ปริมาณ
อย่างเดียว โดยผูว้ ิจยั แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่
การวิจัยระยะที่ 1
การวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ของนักศึกษา ด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Modeling : SEM)
โดยโปรแกรม LISREL ซึ่ ง ผลจากการวิ จั ย ระยะที่ 1 ท าให้ท ราบปั จ จัย เชิ ง สาเหตุท่ี ส่ ง ผลต่ อ
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พฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คมของนัก ศึก ษา เพื่ อน ามาใช้ในการพัฒ นาพฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คมของ
นักศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัยระยะที่ 1
การวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ของนักศึกษา ผูว้ ิจัยได้นาแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ และแนวคิดทางพระพุทธศาสนา มาเป็ น
กรอบร่วมกันในการศึกษา โดยแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยจรรจา สุวรรณทัต (2559, น. 4755) ได้เสนอว่าการศึกษาพฤติกรรมมนุษ ย์ เกิดจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ส่งผลต่อ
พฤติกรรม และแนวคิดทางพระพุทธศาสนา โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2556, น. 46) ได้เสนอว่ากระบวนการศึกษาภายในตัวของบุคคล จะเริ่มต้นและดาเนินต่อไปได้ ต้องอาศัย
อิทธิพลจากภายนอกและการติดต่อเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อ มเป็ นแรงผลักดัน ถ้าได้รบั การชักจูง
แนะนา ถ่ายทอด เรียนรูจ้ ากแหล่งความรู ้ ความคิดที่ถูกต้อง หรือรูจ้ กั มอง รูจ้ กั เลือก รูจ้ กั เกี่ยวข้อง
พิจารณาชีวิตและโลกในทางที่ถกู ต้อง ก็จะทาให้เกิด สัมมาทิฏฐิ นาไปสูก่ ารศึกษาที่ถกู ต้องได้ โดย
แหล่งที่มาของการศึกษา เรียกว่า ปั จจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี 2 อย่าง คือ 1. ปั จจัยภายใน เรียกว่า
โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทาในใจโดยแยบคาย หมายถึง วิธีการคิดที่ทาให้เกิดสภาวะรูแ้ จ้ง รูจ้ ริง
และทาให้เกิดผลเป็ นความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ ) หรือในอีกมุมหนึ่งโยนิโสมนสิการเป็ นกลไกสาคัญ
ในกระบวนการเรีย นรู ้ ประกอบด้ว ย กระบวนการคิ ด กระบวนการรับ รู ้ และกระบวนการน า
หลักธรรมสู่ภ าคปฏิ บัติ (กานต์สิ นี จัน ทร์วิภ าดิ ลก, 2550, น. 138) 2. ปั จ จัยภายนอก เรียกว่า
ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากผูอ้ ่นื ได้แก่ การได้รบั อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม หรือการได้รบั
ถ่ายทอด เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย์ เพื่อนที่คบหา หนังสือ สื่อมวลชน และวัฒ นธรรม นอกจากปร
โตโฆสะและโยนิโสมนสิการ ยังมีองค์ประกอบที่แทรกมาช่วยหนุนอีก ซึ่งอยู่ในกระบวนการฝึ ก ขัน้
ก่อนที่จะเข้าสู่มรรค ได้แก่ ฉันทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ) คือ การมีแรงจูงใจที่ถูกต้อง
ได้แก่ ความใฝ่ รู ้ ความใฝ่ สร้างสรรค์ และทาสิ่งทั้งหลายให้ดีงาม ซึ่งเข้ามาทาหน้าที่แทนตัณหา
โดยการฝึ กฝนและการพัฒนาบุคคลนัน้ ทางพุทธศาสนาได้เสนอไว้เป็ นหลัก เรียกว่า ไตรสิกขา คือ
ศีล สมาธิ ปั ญญา ซึ่งถือว่าเป็ นระบบที่ทาให้บุคคลมีการพัฒนาอย่างเป็ นองค์รวมและบูรณาการ
ให้บุคคลที่พัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ตัวการฝึ กที่จะให้มีชีวิตที่ดีงามเป็ นสิกขา ตัวชีวิตที่ดีงามที่เกิด
จากการฝึ กก็เป็ นมรรค การฝึ กเรียกว่า สิกขา หรือแปลว่า การศึกษา บางทีอาจใช้ศัพท์แทนคาว่า
ภาวนา ซึ่งก็คือ สิกขา คาว่า ภาวนา แปลว่า ทาให้ดีขึน้ ทาให้เจริญ ยกตัวอย่างเช่น จิตภาวนา
แปลว่า การพัฒนาจิต คือ การพัฒนาจิตใจให้มีคณ
ุ สมบัติท่ีดีงาม การพัฒนาคุณสมบัติของจิตใจ
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ในด้านคุณธรรม เช่น ความกรุณา อยากช่วยเหลือปลดเปลือ้ งความทุกข์ของผูอ้ ่ืน เป็ นต้น (ประทีป
จินงี่, 2557, น. 162-167)
โดยงานวิ จั ย ในครั้ง นี ้ ผู้วิ จั ย น าแนวคิ ด ทางพฤติ ก รรมศาสตร์แ ละแนวคิ ด ทาง
พระพุทธศาสนา มาเป็ นกรอบร่วมกันในการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สัง คม ซึ่ ง เกิ ด จากการประยุ ก ต์เ ชื่ อ มโยงว่ า ปั จ จั ย ภายใน (แนวคิ ด ทางพฤติ ก รรมศาสตร์)
ก็เปรียบเสมือนปั จจัยภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ (แนวคิดทางพระพุทธศาสนา) และปั จจัย
ภายนอก (แนวคิด ทางพฤติกรรมศาสตร์) ก็เปรียบเสมื อนปั จ จัยภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ
(แนวคิดทางพระพุทธศาสนา) โดยปัจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) เป็ นวิธีการคิดที่ทาให้เกิดสภาวะ
รูจ้ ริง รูแ้ จ้งและให้เกิดผลเป็ นความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ ) หรือในอีกมุมหนึ่งโยนิโสมนสิการเป็ นกลไก
สาคัญในกระบวนการเรียนรู ้ ประกอบด้วย กระบวนการคิด กระบวนการรับรู ้ และกระบวนการนา
หลักธรรมสู่ภ าคปฏิ บัติ ซึ่ง ตัวแปรที่ เป็ น ปั จ จัยภายในต้อ งผ่ านกระบวนการคิ ด ประกอบด้ว ย
การร่วมรู ส้ ึก เป็ น ความสามารถในการเข้าใจในสิ่ งที่ ผู้อ่ืน คิ ดหรือรู ส้ ึกได้ ซึ่ง เปรียบเสมื อนเป็ น
กระบวนการคิด นอกจากนีย้ งั มีองค์ประกอบแทรกที่มาช่วยหนุนอีก ได้แก่ ฉันทสัมปทา (ความถึง
พร้อมด้วยฉันทะ) คือ การมีแรงจูงใจที่ถูกต้อง ได้แก่ ความใฝ่ รู ้ ใฝ่ สร้างสรรค์ และทาสิ่งทัง้ หลายให้
ดีงาม ซึ่งเปรียบเสมือนแรงจูงใจภายใน โดยการฝึ กฝนและพัฒนามนุษย์นนั้ ทางพุทธศาสนาจัด
วางไว้เป็ นหลัก เรียกว่า ไตรสิ กขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญ ญา ซึ่งถื อว่าเป็ นระบบการที่ทาให้ม นุษ ย์
พัฒ นาอย่างบูรณาการ ยกตัวอย่างเช่ น จิ ต ภาวนา คื อ การพัฒ นาจิ ต ใจให้มี คุณ สมบัติ ดีง าม
การพัฒนาคุณสมบัติของจิตในด้านคุณธรรม เช่น ความกรุ ณา อยากช่วยเหลือปลดเปลือ้ งความ
ทุกข์ของผูอ้ ่ืน และสัมมาทิฏฐิ และปั จจัยภายนอก (ปรโตโฆษะ) เป็ นการรับถ่ายทอดหรืออิทธิพล
จากสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ เพื่อนที่คบหา หนังสือ สื่อมวลชน ประกอบด้วย
การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน (แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์) เปรียบเสมือนพ่อแม่ (แนวคิด
ทางพระพุทธศาสนา) การสนับสนุนจากสถานศึกษา (แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์) เปรียบเสมือน
ครูอาจารย์ เพื่อนที่คบหา (แนวคิดทางพระพุทธศาสนา) การได้รบั ตัวแบบ (แนวคิดทางพฤติกรรม
ศาสตร์) เปรี ย บเสมื อ นหนั ง สื อ สื่ อ มวลชน (แนวคิ ด ทางพระพุ ท ธศาสนา) ดั ง นั้ น ผู้วิ จั ย จึ ง
ขอน าเสนอตัวแปรดัง กล่าวในการอธิ บ ายปั จ จัย เชิ ง สาเหตุท่ี ส่ง ผลต่ อพฤติก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คม
ดังภาพประกอบ 19 โดยมีโมเดลสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 1 ดังภาพประกอบ 20
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ปั จจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ)
ประกอบด้วย
1. การร่วมรูส้ ึก
2. แรงจูงใจภายใน
3. ความกรุณา
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สัมมาทิฏฐิ
ปั จจัยภายนอก (ปรโตโฆษะ)
ประกอบด้วย
1. การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
2. การสนับสนุนจากสถานศึกษา
3. การได้รบั ตัวแบบ

ภาพประกอบ 19 กรอบแนวคิดในการวิจยั ระยะที่ 1

พฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม
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ภาพประกอบ 20 โมเดลสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 1

81

การวิจัยระยะที่ 2

82
การวิจัย ระยะที่ 2 การวิจัยเชิ ง ทดลอง เป็ น การศึกษาผลของโปรแกรมพฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อการพัฒ นาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ซึ่งผลจากการวิจัยระยะที่ 1 ทาให้ทราบปั จจัยเชิง
สาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา ได้แก่ การร่วมรู ส้ ึก และการอบรมเลีย้ งดู
แบบรักสนับ สนุน ซึ่ง นามาใช้ในการพัฒ นาพฤติก รรมเอื อ้ ต่อ สัง คมของนักศึก ษา โดยมี กรอบ
แนวคิดในการวิจยั ระยะที่ 2 ดังภาพประกอบ 21
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ตัวแปรจัดกระทา

ตัวแปรผล

โปรแกรม
พัฒนาพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม

พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
- การช่วยเหลือ
- การแบ่งปัน
- การปลอบโยน

การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนันสนุน
- การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนันสนุนมาก
- การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนันสนุนน้อย
ภาพประกอบ 21 กรอบแนวคิดในการวิจยั ระยะที่ 2
ดังนัน้ สรุปได้ว่าการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ การวิจยั
ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา ด้วยการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Modeling : SEM) โดยโปรแกรม LISREL
ซึ่ง ผลจากการวิจัยระยะที่ 1 ท าให้ท ราบปั จ จัยเชิ งสาเหตุ ส่งผลต่ อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของ
นักศึกษา เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา ในการวิจยั ระยะที่ 2 ซึ่ง
เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา โดยมี
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพประกอบ 22
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ปั จจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ)
ประกอบด้วย
1. การร่วมรูส้ ึก
2. แรงจูงใจภายใน
3. ความกรุณา
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ปั จจัยภายนอก (ปรโตโฆษะ)
ประกอบด้วย
1. การอบรมเลีย้ งดูแบบรัก
สนับสนุน
2. การสนับสนุนจากสถานศึกษา
3. การได้รบั ตัวแบบ

ตัวแปรจัดกระทา
โปรแกรม
ตัวแปรจั
ดกระทา
พัฒนาพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม

สัมมาทิฏฐิ

พฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม

ตัวแปรผล
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ตัวแปรผล
- การช่วยเหลือ
- การแบ่งปัน
- การปลอบโยน

การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนันสนุน
- การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนันสนุนมาก
- การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนันสนุนน้อย

ภาพประกอบ 22 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานของการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษาปริญญาตรีท่ี
พัฒ นาขึน้ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรสาเหตุ คือ การร่วมรู ส้ ึก แรงจูงใจภายใน
ความกรุณา สัมมาทิฏฐิ การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษา และการ
ได้รบั ตัวแบบ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ดังนี ้
1.1 พฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คมได้รบั อิ ท ธิ พ ลทางตรงจากการร่ว มรู ส้ ึก แรงจูง ใจ
ภายใน ความกรุณา สัมมาทิฏฐิ การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษา
และการได้รบั ตัวแบบ
1.2 สัม มาทิฏฐิ ได้รบั อิทธิพ ลทางตรงจากการร่วมรู ส้ ึก แรงจูงใจภายใน ความ
กรุณา การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษา และการได้รบั ตัวแบบ
1.3 พฤติก รรมเอื อ้ ต่อ สัง คมได้รับ อิทธิ พ ลทางอ้อมจากการร่วมรู ส้ ึก แรงจูงใจ
ภายใน ความกรุ ณ า การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษา และการ
ได้รบั ตัวแบบ โดยผ่านสัมมาทิฏฐิ
การวิจัยระยะที่ 2
1. ปฏิ สัม พัน ธ์ระหว่างการได้รบั โปรแกรมพัฒ นาพฤติ กรรมเอือ้ ต่ อสัง คม กับการ
อบรมเลี ย้ งดูแบบรักสนับสนุน ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม เมื่อใช้คะแนนก่อนการทดลอง
(Pre-test) เป็ นตัวแปรร่วม (Covariate)
2. นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม มีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
สูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

การวิจัย ในครั้ง นี ้ ผู้วิจัย แบ่ ง การวิ จัย ออกเป็ น 2 ระยะ ได้แ ก่ การวิ จัย ระยะที่ 1 เป็ น
การศึกษาปั จ จัยเชิ งสาเหตุ ท่ีส่งผลต่ อพฤติกรรมเอื อ้ ต่อสัง คมของนัก ศึกษา ด้วยการวิเคราะห์
สมการโครงสร้างเชิ งเส้น (Structural Equation Modeling : SEM) โดยโปรแกรม LISREL ซึ่งผล
จากการวิจยั ระยะที่ 1 ทาให้ทราบปั จจัยเชิงสาเหตุส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา
เพื่อนามาใช้ในการพัฒ นาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา ในการวิจัยระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการ
วิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลของการพัฒ นาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา โดยมีวิธีการ
ดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. รูปแบบของการวิจยั
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัย
ของรัฐ/กากับของรัฐ ในประเทศไทย (สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า , 2561) จ า น ว น 22 แ ห่ ง ไ ด้ แ ก่ 1. จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
2. มหาวิ ท ยาลั ย เกษ ตรศาสตร์ 3. มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น 4. มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ 6.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7. มหาวิทยาลัยบูรพา 8. มหาวิทยาลัยพะเยา
9. มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล 10. ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวง 11. มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษ ณ์
12. มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โรฒ 13. มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร 14. มหาวิ ท ยาลัย สวนดุ สิ ต
15. มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ 16. มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ 17. มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์
18. มหาวิทยาลัยนครพนม 19. มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์ 20. มหาวิทยาลัยนเรศวร
21. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 22. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัย
ของรัฐ/กากับของรัฐ ในประเทศไทย แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 1
การวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคมของนักศึกษา โดยมีวิธีการกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้
1) การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการหาปั จจัยเชิงสาเหตุท่สี ง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยของรัฐ/กากับของรัฐ ในประเทศไทย สาหรับใน
การวิจัย ครัง้ นีใ้ ช้วิธี การประมาณค่าแบบไลค์ลิฮูดสูง สุด (Maximum likelihood) ซึ่งเป็ น วิธี การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ท่ีมีความคงเส้นคงวาและเป็ นอิสระจากมาตรวัด (Bollen, 1989, p. 108;
อ้างถึงใน วิไลลักษณ์ ลังกา, 2554, น. 103) และใช้ห ลักเกณฑ์การกาหนดขนาดตัวอย่ างของ
Schumacker และ Lomax (1996, p. 20 อ้างถึงใน วิไลลักษณ์ ลังกา, 2554, น. 103) ที่เสนอแนะ
ให้ใช้ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ ในงานวิจยั ครัง้ นีม้ ีตวั แปรสังเกตได้ 22
ตัว จึงใช้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ขัน้ ต่าจานวน 440 คน
2) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเลื อ กกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ก ารวิจัยครั้ง นี ้ นัก ศึก ษาปริญ ญาตรี ชั้น ปี ท่ี 1
มหาวิทยาลัยของรัฐ/กากับของรัฐ ในประเทศไทย ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขัน้ ตอน (Multi - stage sampling) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ขั้นที่ 1 การสุ่ม ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยใช้
ภูมิภาคเป็ นชัน้ ภูมิ คือ แบ่งออกเป็ น จานวน 6 ภูมิภาค ประกอบด้วย
ภ า ค เห นื อ จ า น ว น 5 แ ห่ ง ได้ แ ก่ 1. ม ห า วิ ท ย า ลั ย เชี ย งให ม่
2. มหาวิทยาลัยพะเยา 3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ 5. มหาวิทยาลัย
นเรศวร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ 3.มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม 4. มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม และ
5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภ าคกลาง จ านวน 7 แห่ ง ได้ แ ก่ 1. จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย
2. มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ 3. มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ 4. มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6. มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 7. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ภาคตะวันออก จานวน 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาคตะวันตก ไม่มี
ภาคใต้ จานวน 4 แห่ง ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยทักษิ ณ 2. มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 4. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
จากนัน้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยสุ่มตัวอย่างมา
ภูมิ ภ าคละ 1 มหาวิทยาลัย ของจานวนมหาวิทยาลัยทั้งหมดในแต่ละพื ้นที่ตั้งเป็ นภูมิ ภ าคของ
มหาวิทยาลัย ในขัน้ นีไ้ ด้มหาวิทยาลัย จานวน 5 แห่ง
ขั้นที่ 2 การสุ่ม ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยใช้
กลุ่ ม สาขาวิ ช าเป็ นชั้ น ภู มิ คื อ จ านวน 3 กลุ่ ม สาขาวิ ช า ประกอบด้ ว ย 1. กลุ่ ม สาขาวิ ช า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. กลุ่ม สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์สุขภาพ และ 3. กลุ่ม สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หน่วยในการสุ่ม คือ นักศึกษา โดยสุ่มมากลุ่มสาขาวิชาละ 30 คน รวม
จานวน 90 คน
จากที่ กล่าวมาข้างต้น สรุ ป ได้ว่ากลุ่ม ตัวอย่างได้ม าโดยใช้วิธี การสุ่ม กลุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน รวมจานวนทัง้ หมด 450 คน ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 511 คน ดังตาราง 2
ตาราง 2 กลุม่ ตัวอย่างการวิจยั ระยะที่ 1
ภูมิภาค
ภาคเหนือ

ชื่อมหาวิทยาลัย
กลุ่มสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยพะเยา กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

คณะ
คณะนิติศาสตร์

จานวน
31 คน

คณะแพทยศาสตร์ 37 คน
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

35 คน
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ภูมิภาค
ชือ่ มหาวิทยาลัย
กลุ่มสาขาวิชา
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยนครพนม กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
เฉียงเหนือ
และสังคมศาสตร์
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
ภาคกลาง
มหาวิทยาลัย
กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ
และสังคมศาสตร์
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
ภาคใต้
มหาวิทยาลัยนราธิวาส กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
ราชนครินทร์
และสังคมศาสตร์
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
รวม

คณะ
คณะครุศาสตร์

จานวน
35 คน

คณะพยาบาล
ศาสตร์
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะ
เศรษฐศาสตร์
คณะทันต
แพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

35 คน
34 คน
43 คน
20 คน
38 คน

คณะมนุษยศาสตร์ 35 คน
และสังคมศาสตร์
คณะสาธารณสุข 27 คน
ศาสตร์
คณะโลจิสติกส์
34 คน
คณะศิลปศาสตร์

36 คน

คณะพยาบาล
36 คน
ศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 35 คน
511 คน
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 2
การวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิ งทดลอง เพื่ อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒ นา
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ชั้น ปี ที่ 1
มหาวิ ท ยาลัย นครพนม ภาคเรีย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2562 จ านวนทั้ง หมด 42 คน โดยใช้ก ลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้จากการวิจยั ระยะที่ 1 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
โดยมีเกณฑ์คดั เลือกเข้ากลุม่ ตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้
1) ผูว้ ิจยั ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการทดลอง
2) นักศึกษาสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง จานวนทัง้ หมด 42 คน
จากนั้ น สุ่ ม เข้า กลุ่ ม ทดลอง (Random assignment) โดยการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย
(Simple random sampling) โดยผู้วิ จั ย จั บ ฉลากสุ่ ม นั ก ศึ ก ษาออกเป็ น 2 กลุ่ ม ๆ ละ 21 คน
จากนัน้ จึงสุ่มกลุ่ม โดยให้กลุ่มหนึ่ง เป็ นกลุ่มทดลอง ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ส่วนอีกกลุม่ หนึ่ง เป็ นกลุม่ ควบคุม ไม่ได้รบั โปรแกรมใดๆ โดยไม่ลาเอียง (Random treatment)
โดยในแต่ละกลุ่มจะมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็ น 2 กลุ่ม จากการวัดการอบรม
เลีย้ งดูแบบรักสนันสนุน โดยผูว้ ิจยั ใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็ นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ ่ีได้คะแนน
รวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีได้รบั การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนมาก
และผูท้ ่ีได้คะแนนรวมต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีได้รบั การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
น้อย
รู ปแบบของการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ แบบพหุวิธี (Multi-methods) ซึ่งการวิจัยแบบ
พหุวิธี เป็ นการวิจัยที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี แต่วิธีการที่นามาใช้นั้นมาจาก
กระบวนทัศน์การวิจยั แบบเดียวกัน (วัลนิกา ฉลากบาง, 2560, น. 126) ซึ่งการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัย
ใช้กระบวนทัศน์การวิจัยแบบกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม (Positivism) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ
อย่างเดียว โดยผูว้ ิจยั แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่
การวิจัยระยะที่ 1
การวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ของนักศึกษา ด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Modeling : SEM)
โดยโปรแกรม LISREL ซึ่ ง ผลจากการวิ จั ย ระยะที่ 1 ท าให้ท ราบปั จ จัย เชิ ง สาเหตุท่ี ส่ ง ผลต่ อ
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พฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คมของนัก ศึก ษา เพื่ อน ามาใช้ในการพัฒ นาพฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คมของ
นักศึกษา
การวิจัยระยะที่ 2
1. แบบแผนการทดลอง
การวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิ งทดลอง ซึ่ง ผลจากการวิจัย ระยะที่ 1 ทาให้
ทราบปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา เพื่อนามาใช้ในการสร้าง
โปรแกรมเพื่ อพฤติ กรรมเอือ้ ต่อสัง คมของนักศึกษา โดยเป็ นการวิจัยเชิ งทดลองรู ป แบบ TrueExperimental research โดยใช้ แ บบแผนการทดลองแบบ Generalized randomized block
design มีการวัดพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม 2 ครัง้ ได้แก่ การวัดตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลอง
คือ การวัดผลก่อนการทดลอง (Pretest) และการวัดผลหลังการทดลอง (Posttest) ดังตาราง 3
ตาราง 3 แบบแผนการทดลอง
การอบรมเลีย้ งดูแบบรัก
สนับสนุน
มาก
น้อย
รวม

การใช้โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
การได้รบั โปรแกรม
การไม่ได้รบั โปรแกรม
14
8
7
13
21
21

2. วิธีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน
ตัวแปรแทรกซ้อนเป็ นตัวแปรต้นที่อยู่นอกเหนือความสนใจของการวิจัย แต่อาจ
ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามในการวิจยั เชิงทดลอง จึงต้องมีการควบคุม โดยผูว้ ิจยั สามารถควบคุม
ตัวแปรแทรกซ้อน เพื่อลด หรือขจัดอิทธิพล โดยใช้วิธีการควบคุมหลายวิธี (ศิริชัย กาญจนวาสี ,
2544, น. 12) ดังนี ้
1. การจัดกระทาแบบสุม่ (Randomization)
2. การนาตัวแปรแทรกซ้อนมาเป็ นตัวแปรต้นที่สนใจศึกษาด้วย (Building
into design)
3. การทาให้ตวั แปรแทรกซ้อนคงที่ (Holding constant)
4. การปรับค่าทางสถิติ (Statistical adjustments)
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1. การจัดกระทาแบบสุ่ม (Randomization) เป็ นการจัดกระทากับตัวแปร
ต้นที่สนใจศึกษาและกลุ่มตัวอย่างที่สนใจศึกษาแบบสุ่ม โดยกระทาแบบสุ่มเป็ นการดาเนินการที่
ไม่เจาะจงแบบเลือกปฏิบตั ิ โดยปราศจากความลาเอียงและอคติ เพื่อให้เงื่อนไขของการศึกษาเป็ น
ตัวแทนของเหตุการณ์โดยทั่วไป โดยมีวิธีการจัดเข้ากลุม่ ทดลอง ดังต่อไปนี ้
การจัดเข้ากลุ่มทดลอง
โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 กาลัง
ศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวนทัง้ หมด
42 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการวิจยั ระยะที่ 1 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling)
โดยมีเกณฑ์คดั เลือกเข้ากลุม่ ตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้
1) ผูว้ ิจยั ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการทดลอง
2) นักศึกษาสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง จานวนทัง้ หมด 42 คน
จากนัน้ สุม่ เข้ากลุม่ ทดลอง (Random assignment) โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple random sampling) โดยผูว้ ิจัยจับฉลากสุ่มนักศึกษาออกเป็ น 2 กลุ่ม ๆ ละ 21 คน
จากนัน้ จึงสุ่มกลุ่ม โดยให้กลุ่มหนึ่ง เป็ นกลุ่มทดลอง ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง เป็ นกลุม่ ควบคุม ไม่ได้รบั โปรแกรมใดๆ โดยไม่ลาเอียง (Random treatment) ดัง
ภาพประกอบ 23
สอนโดยคนเดียวกัน
กลุม่ ตัวอย่าง
42 คน

สุม่

นักศึกษาได้มาจาก
การสุม่ (21 คน)

ได้รบั
โปรแกรม

การวัดผล

สุม่

นักศึกษาได้มาจาก
การสุม่ (21 คน)

ไม่ได้รบั
โปรแกรม
ใดๆ

การวัดผล

การจัดกระทาแบบสุม่

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ภาพประกอบ 23 การจัดกระทาแบบสุม่
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2. ก ารป รั บ ค่ าท างส ถิ ติ (Statistical adjustments) โดยใช้ ส ถิ ติ ก าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ANCOVA (Analysis of covariance) ซึ่งเป็ นวิธีการควบคุมทางสถิติ
ที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2 กลุ่มขึน้ ไป โดยมีตัวแปรตาม 1 ตัว โดยเป็ นการ
ขจัดหรือควบคุมอิทธิพลของตัวแปรเกินทางสถิติ โดยควบคุมตัวแปรอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
ซึ่งในการวิจัยในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยใช้การวัดพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษาก่อนทาการทดลอง
(Pretest) เพื่อเป็ นการควบคุมความแตกต่างของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมเดิมที่อาจจะส่งผลต่อการ
ทดลอง ซึ่งอาจเป็ นตัวแปรแทรกซ้อนที่จะส่งผลต่อความเที่ยงตรงภายใน (Internal validity)
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 เป็ นแบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 9
ตอน ซึ่งใช้วดั ตัวแปรในการวิจยั นีท้ งั้ หมด 8 ตัวแปร ผูว้ ิจัยได้สร้างขึน้ มาเอง ปรับปรุงมาจากแบบ
วัด ของต่ างประเทศ และพัฒ นาขึ น้ จากแบบวัด ในประเทศที่ มี นัก วิจัย ท่ านอื่ น ได้ส ร้างไว้ ซึ่ง มี
รายละเอียดของขัน้ ตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังต่อไปนี ้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
เพื่อทาความเข้าใจความหมายของตัวแปรให้ตรงตามทฤษฎี และกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการของ
ตัวแปรที่ตอ้ งการวัด
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างข้อคาถามในแต่ละตัวแปรตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการ โดยผูว้ ิจยั
สร้างขึน้ มาเอง โดยนาแนวคิด ทฤษฎี มาเป็ นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม ในกรณีท่ีตวั แปรใด
มีเครื่องมือมาตรฐานที่สร้างไว้แล้ว ผูว้ ิจยั นาเครื่องมือนัน้ มาปรับปรุงโดยมีการปรับปรุงข้อคาถาม
ให้เหมาะสมกับ นิ ย ามปฏิ บัติ ก ารและกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ศึก ษา และในกรณี ท่ี เป็ น เครื่อ งมื อ จาก
ต่างประเทศ ผูว้ ิจยั ทาการแปลเป็ นภาษาไทยแล้วนาข้อคาถามที่สร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษา
และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม เพื่อขอคาแนะนา แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขเบือ้ งต้น เพื่อพัฒ นาเป็ น
เครื่องมือวิจยั ฉบับร่าง
ขั้ น ตอนที่ 3 การหาค่าความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื ้อ หา (Content validity) ผู้วิจัยสร้าง
ข้อ ความที่ ใ ช้เป็ น ข้อ ค าถามตามนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารของตัว แปรที่ ต้อ งการวัด แล้ว น าไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และด้านพุทธศาสนา รวมจานวน 10 ท่าน แล้วนา
ข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้ อคาถามแต่
ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนือ้ หา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) โดยเกณฑ์
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การตัดสินค่า IOC ต้องมากกว่า 0.50 (IOC>0.50) จึงจะถือว่าข้อความนัน้ สอดคล้องกับสิ่งที่จะวัด
(ศิริชัย กาญจนวาสี , 2544) และนาข้อคาถามข้อนัน้ ที่ใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ มาทาการปรับสานวน
ภาษาตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อนาแบบสอบถามไปทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่สร้าง
ขึน้ ไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 58
คน โดยระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยจะทาการสังเกตว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ วิธี ก ารตอบแบบสอบถาม ภาษาที่ ใช้ในแบบสอบถาม ตลอดจนระยะเวลาในการท า
แบบสอบถามเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม ต่อจากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ราย
ข้อ โดยการหาค่าอานาจจาแนกโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Corected Item-Total
Correlation) เพื่อการคัดเลือกข้อคาถามโดยการตัดข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกต่ากว่า 0.20
ออก รวมทั้งวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbrach’s alpha coefficient) ของแบบสอบถาม และนามาสร้างเป็ นแบบสอบถามฉบับจริงที่
ใช้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืน ยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) ด้วยโปรแกรม LISREL
เพื่ อ ทดสอบความสัม พัน ธ์เ ชิ ง การวัด ระหว่ างตัวแปรแฝง (Latent variable) กับ ตัวแปรสัง เกต
(Observed variable) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแต่ละโมเดลพิจารณาจาก
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หากผลการวิเคราะห์พบว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าโมเดลมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดย
มีเกณฑ์การพิจารณา (Kline, 2011) ดังตาราง 4
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ดัชนีความสอดคล้อง

เกณฑ์ทใี่ ช้ในการพิจารณา

ค่า 𝜒2
ค่า 𝜒2/df
ค่า SRMR
ค่า RMSEA

ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติหรือมีค่ามากกว่า 0.05
มีอตั ราส่วนไม่เกิน 5
มีค่าน้อยกว่า 0.05
มีค่าน้อยกว่า 0.08

ค่า CFI
ค่า GFI
ค่า AGFI

มีค่ามากกว่า 0.90
มีค่ามากกว่า 0.90
มีค่ามากกว่า 0.90

หากผลการตรวจสอบ พบว่ าโมเดลไม่ มี ค วามสอดคล้อ งกลมกลื น กับ ข้อ มูล เชิ ง
ประจักษ์ ผูว้ ิจยั จะทาการปรับโมเดลแล้วทาการวิเคราะห์ใหม่ การปรับแก้จะอยู่ภายใต้แนวคิดหรือ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนีท้ าการวิเคราะห์คานวณค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct
reliability: CR) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชีว้ ่าตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมีความเชื่อมั่น
ในการวัดตัวแปรแฝง โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ CR มีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าตัวแปรสังเกต
ของตัวแปรแฝงมีความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง และทาการคานวณหาค่าเฉลี่ยความแปรปรวน
ของตัวบ่ งชี ท้ ่ี ตัวแปรแฝงสามารถอธิ บ ายได้ (Average variance extracted: AVE) โดยมี โดยมี
เกณฑ์การพิจารณา คือ AVE มีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าตัวแปรสังเกตมีความเที่ยงตรงในการวัด
ตัวแปรแฝงในด้านที่ตัวแปรสังเกตนั้นจะวัด หลังจากนั้นทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัว
บ่งชี ้ โดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) โดยตัวบ่งชีข้ องตัวแปรแฝง
ต้องมีค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor loading) โดยมีโดยมีเกณฑ์การพิจารณาขัน้ ต่าที่ยอมรับได้
คือ ค่านา้ หนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.40 (Hair et al., 2010 อ้างถึงใน สมหญิง ลมูล
พักตร์, 2558, น. 94-95) และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก (Discriminant validity) คือ ข้อ
คาถามในแบบวัดเดียวกัน ไม่ ใช่ กลายเป็ นองค์ประกอบเดียวกัน แต่เป็ นการวัดองค์ประกอบที่
แตกต่างกันได้ต ามโครงสร้างทฤษฎีของตัวแปร ซึ่งสามารถใช้วิธีการตรวจสอบ โดยใช้วิธี การ
วิเคราะห์แบบจาลองระหว่างแบบจาลองที่มีองค์ประกอบตามโครงสร้างทฤษฎีเปรียบเทียบกับ
แบบจาลองที่มี 1 องค์ประกอบ (ปิ ยะ บูชา, 2561, น. 125)
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การวิจัยระยะที่ 1
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 1 แต่ละแบบสอบถามมีรายละเอียดในการสร้าง และ
ผลของการหาคุณภาพของแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้
ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ประกอบด้วย 9 ตอน ดังนี ้
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
2. แบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
3. แบบสอบถามการร่วมรูส้ กึ
4. แบบสอบถามแรงจูงใจภายใน
5. แบบสอบถามความกรุณา
6. แบบสอบถามสัมมาทิฏฐิ
7. แบบสอบถามการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
8. แบบสอบถามการสนับสนุนจากสถานศึกษา
9. แบบสอบถามการได้รบั ตัวแบบ
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
เป็ นแบบสอบถามเพื่อทราบข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็ นปั จจัยชีวสังคมของ
กลุม่ ประกอบด้วยคาถาม ที่สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย คณะ เป็ นต้น
2. แบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวัดพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม โดยผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามขึน้ มาเอง
โดยนาแนวคิดของ Eisenberg, Cameron, และ Tryon (1984 อ้างถึงใน กรกนก เตชะอมรานันท์,
2554, น. 11) มาเป็ นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม โดยพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม (Prosocial
behavior) หมายถึง การกระทาของบุคคลที่ตงั้ ใจทาประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมหรือประโยชน์
ต่อผูอ้ ่ืน โดยเป็ นการกระทาด้วยความสมัครใจ ไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งบางครัง้ อาจต้องเสียสละทัง้
แรงกาย เวลาและทรัพ ย์สิ น ก็ ต าม ได้แ บ่ ง พฤติ ก รรมเอื ้อ ต่ อ สัง คมออกเป็ น 3 องค์ป ระกอบ
ดังต่อไปนี ้ 1) การช่ วยเหลื อ (Helping) หมายถึง การกระทาของบุคคลที่ตั้ง ใจทาประโยชน์ ต่ อ
สังคมโดยการสละแรงกาย หรือเวลา เพื่อที่จะบรรเทาความต้องการของผูอ้ ่ืนรวมทัง้ การช่วยเหลือ
ให้ผอู้ ่นื ให้บรรลุเป้าหมาย การให้ขอ้ มูล การให้สิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเอง พฤติกรรมดังกล่าวจะไม่ได้
เกี่ยวกับการสูญเสียสิ่งของที่ตนครอบครองมาก่อน 2) การแบ่งปัน (Sharing) หมายถึง การกระทา
ของบุคคลที่ตงั้ ใจทาประโยชน์ต่อสังคมโดยการให้สิ่งของหรือทรัพย์สินของตนเอง เป็ นการที่บุคคล
ยอมเสียสละหรือให้ยืมสิ่งของที่ตนเองครอบครองอยู่ เช่น ของกิน ของใช้ ให้กบั ผูอ้ ่ืน เป็ นต้น และ
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3) การปลอบโยน (Comforting) หมายถึง การกระทาของบุคคลที่ตงั้ ใจทาประโยชน์ต่อสังคมโดย
การใช้วาจาหรือ การแสดงท่ าทางเพื่ อ จะบรรเทาความทุก ข์ข องผู้อ่ื น โดยการใช้ค าพูด เพื่ อ ให้
กาลังใจ หรือการแสดงการโอบกอดหรือสัมผัสเพื่อให้ผูอ้ ่ืนรูส้ ึกผ่อนคลายความกังวลใจ ความไม่
สบายใจ ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปาน
กลาง มาก และมากที่สดุ จานวน 9 ข้อ
การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
แบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม มีขนั้ ตอนการหาค่าคุณภาพ ดังนี ้ การ
หาค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื ้อ หา (Content validity) โดยน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการพิ จ ารณาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อค่าดัช นีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนือ้ หา
(Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) จากข้อ ค าถามทั้ง หมด 14 ข้อ พบว่ า มี ค่ า
IOC มากกว่า 0.50 จานวน 12 ข้อ และมี ค่า IOC ต่ากว่า 0.50 จานวน 2 ข้อ ผูว้ ิจัยจึงได้ตัดข้อ
ค าถามออก จ านวน 2 ข้อ จึ ง เหลื อ ข้อ ค าถาม จ านวน 12 ข้อ และน าข้อ ค าถามที่ ใ ช้ไ ด้ต าม
หลั ก เกณฑ์ (ค่ า IOC มากกว่ า 0.50) มาท าการปรับ ส านวนภาษาตามข้อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ ย วชาญ จากนั้น น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับ กลุ่ม ตัวอย่ างที่ มี คุณ ลัก ษณะ
ใกล้เคีย งกับ กลุ่ม ตัวอย่ าง จ านวน 58 คน พบว่า มี ค่าความเชื่ อมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.67 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.39-0.69 โดยระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจัยจะทาการสังเกตว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี ความเข้าใจเกี่ ยวกับ วิธีการตอบแบบสอบถาม
ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม ตลอดจนระยะเวลาในการทาแบบสอบถามเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุ ง
แก้ไขให้เหมาะสม หลังจากนั้นนามาสร้างเป็ นแบบสอบถามฉบับจริง เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 511 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ
0.70 และมี ค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.20-0.50 จากนั้น ท าการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคมยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจัยจึงได้พิจารณาตัดข้อคาถามที่มีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบน้อย รวมไปถึงข้อคาถามที่มีความซา้ ซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ ออกไป โดยทาการตัดข้อ
คาถามออกทีละข้อ จนแบบจาลองพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยมีค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ ได้แก่ 𝜒2 = 86.53, df = 23, p = 0.00, 𝜒2/df
= 3.76, SRMR = 0.05, RMSEA = 0.07, CFI = 0.96, GFI = 0.96, AGFI = 0.93 เมื่ อ พิ จ ารณา
ความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบว่า CR = .85 AVE = .38 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่านา้ หนักองค์ประกอบ
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ของตัว บ่ ง ชี ้ พบว่ า ค่ า น ้าหนัก องค์ป ระกอบของข้อ ค าถามรายข้อ อยู่ ระหว่า ง 0.47-0.74 เมื่ อ
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง จ าแนก ของแบบสอบถามพฤติ ก รรมเอื ้อ สั ง คม เนื่ อ งจาก
แบบสอบถามมี ม ากกว่า 1 องค์ป ระกอบ พบว่า องค์ป ระกอบทั้ง 3 ได้แ ก่ การช่ วยเหลื อ การ
แบ่ ง ปั น และการปลอบโยน มี ค่ า ความสัม พั น ธ์อ ยู่ร ะหว่ า ง 0.06 - 0.41 เมื่ อ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงจาแนก ด้วยการวิเคราะห์แบบจาลองการวัดที่แยกองค์ประกอบกับแบบจาลองการวัด
ที่ มี 1 องค์ป ระกอบ เพื่ อ เปรีย บเที ย บผลการวิ เคราะห์ทั้ง สองแบบจ าลองภายหลัง ปรับ ให้ไ ด้
แบบจาลองที่ดีท่ีสุด โดยผลการทดสอบ พบว่ า แบบจาลองการวัดพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมที่มี 3
องค์ประกอบ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (𝜒2 = 86.53, df = 23, p = 0.00, 𝜒2/df =
3.76, SRMR = 0.05, RMSEA = 0.07, CFI = 0.96, GFI = 0.96, AGFI = 0.93) มีความกลมกลืน
มากกว่ า แบบจ าลองการวั ด ที่ มี 1 องค์ป ระกอบ (𝜒2 = 357.56, df = 27, p = 0.00, 𝜒2/df =
13.24, SRMR = 0.06, RMSEA = 0.09, CFI = 0.85, GFI = 0.87, AGFI = 0.78) พิ จ ารณ าได้
จากค่า 𝜒2 = 271.03 ดังนั้น แบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ ต่อสัง คมยัง คงเป็ น 3 องค์ป ระกอบ
เช่นเดิม และมีจานวนข้อคาถามที่ปรับใหม่ จานวน 9 ข้อ
ตัวอย่างแบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
ข้อ
ข้อความ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
ด้านการช่วยเหลือ
0. ฉันเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเห็นอาจารย์ถือของหนัก
ด้านการแบ่งปั น
00. ฉันบริจาคเสือ้ ผ้าที่ไม่ใช้แล้วให้แก่ผยู้ ากไร้
ด้านการปลอบโยน
000. ฉันพูดให้กาลังใจเพื่อนเวลาที่เพื่อนรูส้ กึ ท้อแท้
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เกณฑ์การให้คะแนน
ในแต่ละข้อผูต้ อบต้องเลือกตอบระดับใดระดับหนึ่งจากมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ ระดับนีเ้ กณฑ์การให้
คะแนนข้อความทางบวกแบ่งเป็ น 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และการให้คะแนนข้อความทาง
ลบจะให้คะแนนกลับกันเป็ น 1, 2, 3, 4, และ 5 นักศึกษาที่ได้คะแนนแบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคมสูง แสดงว่านักศึกษามีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมมาก โดยแบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคม มี เกณฑ์การให้คะแนน โดยผู้ตอบเลือกได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ โดยให้คะแนนทางบวก
ตามลาดับดังนี ้ มากที่สดุ คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามลาดับจนถึง น้อยที่สดุ คะแนนเท่ากับ 1
คะแนน ผูว้ ิจัยจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม รวมเป็ นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ ่ีได้คะแนนรวมสูงกว่าหรือ
เท่ากับคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมสูง ผูท้ ่ีได้คะแนนรวมต่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีพฤติ กรรมเอือ้ ต่อสังคมต่ากว่า ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทาง
ตรงกันข้าม
3. แบบสอบถามการร่วมรู้สึก
ผูว้ ิจัยใช้วิธีการวัดการร่วมรูส้ ึก โดยนาแบบสอบถามดัชนีการตอบสนองระหว่าง
บุ ค คล หรื อ Interpersonal reactivity index (IRI) ของ Davis (1980) มาปรับ ปรุ ง โดยมี ก าร
ปรับปรุงข้อคาถามให้เหมาะสมกับนิยามปฏิบตั ิการและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามาเป็ นแนวคิดในการ
สร้า งแบบสอบถาม โดยการร่ ว มรู ้สึ ก (Empathy) หมายถึ ง ปฏิ กิ ริ ย าของบุ ค คลหนึ่ ง ต่ อ
ประสบการณ์ท่ีสงั เกตได้ของอีกคน ประกอบด้วย 1) ด้านการเข้าใจมุมมองของผูอ้ ่นื (Prespective
Taking) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจในสิ่งที่ผูอ้ ่ืนคิดหรือรู ส้ ึกได้ 2) ด้านการจินตนาการ
(Fantasy) หมายถึง ความสามารถในการนาตัวเองให้เข้าใจความรูส้ ึก การกระทา ของตัวละครใน
หนั ง สื อ ภาพยนต์ หรื อ การเล่ น ต่ า งๆ 3) ด้า นการค านึ ง ถึ ง ความรู ้สึ ก (Empathic concern)
หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจความรูส้ ึกของผูอ้ ่นื เมื่อเจอกับเหตุการณ์เลวร้าย และ 4) ด้าน
ความเครียดส่วนบุคคล (Personal distress) หมายถึง ความรู ส้ ึกวิตกกังวล ความไม่สบายใจเมื่อ
อยู่ในสถานการณ์ท่ีมีความตึงเครียด ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
คือ น้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สดุ จานวน 10 ข้อ
การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามการร่วมรู้สึก
แบบสอบถามการร่วมรูส้ กึ มีขนั้ ตอนการหาค่าคุณภาพ ดังนี ้ การหาค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) โดยนาข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อค่า
ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ างข้อ ค าถามแต่ ล ะข้อ กับ จุด ประสงค์ห รื อ เนื ้อ หา (Index of ItemObjective Congruence หรือ IOC) จากข้อคาถามทัง้ หมด 21 ข้อ พบว่า มีค่า IOC มากกว่า 0.50
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จานวน 14 ข้อ และมีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 จานวน 7 ข้อ ผูว้ ิจัยจึงได้ตัดข้อคาถามออก จานวน 7
ข้อ จึงเหลือข้อคาถาม จานวน 14 ข้อ และนาข้อคาถามที่ใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ (ค่า IOC มากกว่า
0.50) มาทาการปรับสานวนภาษาตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนั้นนาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Tryout) กับ กลุ่ม ตัวอย่างที่มี คุณ ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 58 คน
พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.65 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ
อยู่ ร ะหว่ า ง 0.30-0.53 โดยระหว่ า งเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย จะท าการสั ง เกตว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารตอบแบบสอบถาม ภาษาที่ ใช้ในแบบสอบถาม
ตลอดจนระยะเวลาในการทาแบบสอบถามเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม หลังจาก
นัน้ นามาสร้างเป็ นแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน
511 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.70 และมีค่าอานาจจาแนก
รายข้อ อยู่ระหว่าง 0.28-0.52 จากนั้นท าการตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิ งโครงสร้าง โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืน ยัน พบว่า แบบจาลองการร่วมรู ส้ ึกยังไม่ สอดคล้องกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคาถามที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย รวมไปถึงข้อคาถามที่
มีความซา้ ซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ ออกไป โดยทาการตัดข้อคาถามออกทีละข้อ จนแบบจาลองการ
ร่วมรูส้ ึกมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ
ได้แก่ 𝜒2 = 101.49, df = 29, p = 0.00, 𝜒2/df = 3.50, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.07, CFI =
0.96, GFI = 0.96, AGFI = 0.93 เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบว่า CR = .87 AVE
= .41 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตัวแปร
สังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อ
คาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.54–0.76 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ของแบบสอบถาม
การร่วมรู ส้ ึก เนื่องจากแบบสอบถามมีมากกว่า 1 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบทั้ง 4 ได้แก่
การเข้าใจมุมมองของผูอ้ ่ืน การจินตนาการ การคานึงถึงความรูส้ ึก และความเครียดส่วนบุคคล มี
ค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.08-0.41 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ด้วยการวิเคราะห์
แบบจาลองการวัดที่แยกองค์ประกอบกับแบบจาลองการวัดที่มี 1 องค์ประกอบ เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการวิเคราะห์ทั้งสองแบบจาลองภายหลังปรับให้ได้แบบจาลองที่ดีท่ีสุด โดยผลการทดสอบ
พบว่า แบบจาลองการวัดการร่วมรูส้ ึกที่มี 4 องค์ประกอบ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(𝜒2 = 101.49, df = 29, p = 0.00, 𝜒2/df = 3.50, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.07, CFI = 0.96,
GFI = 0.96, AGFI = 0.93) มีความกลมกลืนมากกว่าแบบจาลองการวัดที่มี 1 องค์ประกอบ (𝜒2
= 253.97, df = 35, p = 0.00, 𝜒2/df = 7.26, SRMR = 0.07, RMSEA = 0.11, CFI = 0.89, GFI

100
= 0.91, AGFI = 0.86) พิจารณาได้จากค่า 𝜒2 = 152.48 ดังนัน้ แบบสอบถามการร่วมรูส้ กึ ยังคง
เป็ น 3 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีจานวนข้อคาถามที่ปรับใหม่ จานวน 10 ข้อ
ตัวอย่างแบบสอบถามการร่วมรู้สึก
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คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
ข้อ
ข้อความ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
ด้านการเข้าใจมุมมองของผู้อื่น
0. ฉันพยายามเข้าใจเพื่อนของฉันให้ดีขนึ ้ โดยการ
ลองคิดว่าพวกเขามีมมุ มองต่อสิ่งต่าง ๆ อย่างไร
ด้านการจินตนาการ
00. เมื่อฉันดูภาพยนต์ท่ฉี นั สนใจ ฉันจินตนาการว่า
ฉันจะรูส้ กึ อย่างไรถ้าเหตุการณ์ในเรื่องเกิด
ขึน้ กับฉัน
ด้านการคานึงถึงความรู้สึก
000. เมื่อฉันเห็นคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ฉันรูส้ กึ
ไม่พอใจ
ด้านความทุกข์ส่วนบุคคล
0000. ฉันรูส้ กึ ไม่สบายใจ เมื่ออยู่ในสถานการณ์
ที่ตงึ เครียด
เกณฑ์การให้คะแนน
ในแต่ละข้อผูต้ อบต้องเลือกตอบระดับใดระดับหนึ่งจากมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ ระดับนีเ้ กณฑ์การให้
คะแนนข้อความทางบวกแบ่งเป็ น 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และการให้คะแนนข้อความทาง
ลบจะให้คะแนนกลับกันเป็ น 1, 2, 3, 4, และ 5 นักศึกษาที่ได้คะแนนแบบสอบถามการร่วมรูส้ ึกสูง
แสดงว่านักศึกษามีการร่วมรู ส้ ึกมาก โดยแบบสอบถามการร่วมรู ส้ ึก มีเกณฑ์การให้คะแนน โดย
ผูต้ อบเลื อกได้เพี ยงข้อละ 1 คาตอบ โดยให้คะแนนทางบวกตามล าดับดังนี ้ มากที่สุด คะแนน
เท่ากับ 5 และลงมาตามลาดับจนถึง น้อยที่สุด คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผูว้ ิจัยจะใช้คะแนนเฉลี่ย
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ของกลุม่ รวมเป็ นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ ่ไี ด้คะแนนรวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมี
การร่วมรู ส้ ึกสูง ผูท้ ่ีได้คะแนนรวมต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการร่วมรู ส้ ึกต่ากว่า ส่วน
ข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงกันข้าม
4. แบบสอบถามแรงจูงใจภายใน
ผูว้ ิจัยใช้วิธีการวัดแรงจูงใจภายใน โดยนาแบบสอบถามแรงจูงใจภายในของ
อรพินทร์ ชูชม และคนอื่น ๆ (2542) มาปรับปรุงโดยมีการปรับปรุงข้อคาถามให้เหมาะสมกับนิยาม
ปฏิบัติการและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถึง ความ
ต้องการของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ เกิดขึน้ จากการเสาะแสวงหาของตนเอง โดยลักษณะ
ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน เช่น งานที่น่าสนใจ แปลกใหม่ และท้าทายเป็ นแรงผลักดันภายใน ไม่ต้อง
อาศัยรางวัลภายนอก หรือกฎเกณฑ์เป็ นข้อบังคับ แรงจูงใจภายในประกอบด้วยองค์ประกอบ 5
ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการสิ่งที่ทา้ ทาย หมายถึง สิ่งที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความชอบ
หรือต้องการทางานที่แปลกใหม่ ไม่ซา้ เดิม และงานนัน้ มีความยากง่ายพอเหมาะกับความสามารถ
2) ความสนใจ-เพลิ ด เพลิ น หมายถึง สิ่ง ที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความกระตือรือร้น
ตลอดจนมีความสุข พอใจและเพลิดเพลินในการทางานหรือกิจกรรมที่น่าสนใจ 3) ความเป็ นตัว
ของตัวเอง หมายถึง สิ่งที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความชอบความมีอิสระในการคิดและ
การกระทา และชอบริเริ่มทาสิ่งต่างๆด้วยตนเอง 4) ความต้องการมีความสามารถ หมายถึง สิ่งที่
ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความต้องการมี ประสิทธิ ผลในการจัดการกับสภาพแวดล้อม
ต้องการที่จะเรียนรู ้ พัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง และ 5) ความมุ่งมั่น หมายถึง สิ่งที่
ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความมุ่งมั่นทางานให้บรรลุผลด้วยความสามารถของตนเอง มี
ความยึดมั่นทุ่ม เทให้กับ งานโดยไม่ หวังผลตอบแทนภายนอก ซึ่งความส าเร็จ จากงานเป็ นแรง
บันดาลใจภายในมากกว่า รางวัลหรือเกียรติยศภายนอกประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สดุ จานวน 10 ข้อ
การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามแรงจูงใจภายใน
แบบสอบถามแรงจูงใจภายใน มีขนั้ ตอนการหาค่าคุณภาพ ดังนี ้ การหาค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) โดยนาข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนือ้ หา (Index of ItemObjective Congruence หรือ IOC) จากข้อคาถามทัง้ หมด 15 ข้อ พบว่า มีค่า IOC มากกว่า 0.50
จานวน 15 ข้อ และนาข้อคาถามที่ใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ (ค่า IOC มากกว่า 0.50) มาทาการปรับ
สานวนภาษาตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้ นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 58 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น
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ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.54 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.26-0.62 โดย
ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยจะทาการสังเกตว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการตอบแบบสอบถาม ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม ตลอดจนระยะเวลาในการทาแบบสอบถาม
เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม หลังจากนัน้ นามาสร้างเป็ นแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อ
ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล กับ กลุ่ม ตัว อย่ า ง จ านวน 511 คน พบว่ า มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.68 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.23-0.54 จากนัน้
ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน พบว่า
แบบจ าลองแรงจูงใจภายในยังไม่ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจัยจึงได้พิจ ารณาตัดข้อ
คาถามที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย รวมไปถึงข้อคาถามที่มีความซา้ ซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ
ออกไป โดยทาการตัดข้อคาถามออกทีละข้อ จนแบบจาลองแรงจูงใจภายในมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของรู ปแบบ ได้แก่ 𝜒2 = 99.72, df =
24, p = 0.00, 𝜒2/df = 4.16, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.08, CFI = 0.98, GFI = 0.96, AGFI =
0.91 เมื่อพิจารณาความเชื่ อมั่นของตัวแปรแฝง พบว่า CR = .88 AVE = .44 แสดงว่าข้อคาถาม
หรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่า
นา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง
0.46-0.71 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ของแบบสอบถามแรงจูงใจภายใน เนื่องจาก
แบบสอบถามมีมากกว่า 1 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบทั้ง 5 ได้แก่ ความต้องการสิ่งที่ท้า
ทาย ความสนใจ-เพลิดเพลิน ความเป็ นตัวของตัวเอง ความต้องการมีความสามารถ ความมุ่งมั่น
มี ค่ า ความสัม พัน ธ์อ ยู่ร ะหว่ า ง 0.19-0.46 เมื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง จ าแนก ด้ว ยการ
วิเคราะห์แบบจาลองการวัดที่แยกองค์ประกอบกับแบบจาลองการวัดที่มี 1 องค์ประกอบ เพื่ อ
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทงั้ สองแบบจาลองภายหลังปรับให้ได้แบบจาลองที่ดีท่ีสดุ โดยผลการ
ทดสอบ พบว่า แบบจาลองการวัดแรงจูงใจภายในที่ มี 5 องค์ประกอบ มีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิ ง ประจัก ษ์ (𝜒2 = 99.72, df = 24, p = 0.00, 𝜒2/df = 4.16, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.08,
CFI = 0.98, GFI = 0.96, AGFI = 0.91) มี ค วามกลมกลื น มากกว่ า แบบจ าลองการวัด ที่ มี 1
องค์ประกอบ (𝜒2 = 188.39, df = 35, p = 0.00, 𝜒2/df = 5.38, SRMR = 0.05, RMSEA = 0.07,
CFI = 0.96, GFI = 0.93, AGFI = 0.89) พิจารณาได้จากค่า 𝜒2 = 88.67 ดังนัน้ แบบสอบถาม
แรงจูงใจภายใน ยังคงเป็ น 5 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีจานวนข้อคาถามที่ปรับใหม่ จานวน 10
ข้อ

103
ตัวอย่างแบบสอบถามแรงจูงใจภายใน

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
ข้อ
ข้อความ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
ด้านความต้องการสิ่งทีท่ ้าทาย
0. ฉันชอบทางานที่ยากพอสมควร
ตามความสามารถของตนเอง
ด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน
00. ฉันเพลิดเพลินที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ
ด้านความเป็ นตัวของตัวเอง
000. ฉันมีความพอใจมาก หากได้เป็ นคนคิดริ่เริ่ม
ทาสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง
ด้านความต้องการมีความสามารถ
0000. ฉันชอบเรียนรูส้ ิ่งต่างๆเพื่อเป็ นการเพิ่มพูน
ทักษะและประสบการณ์
ด้านความมุ่งมั่น
00000. ฉันทุ่มเททางานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน
ในแต่ละข้อผูต้ อบต้องเลือกตอบระดับใดระดับหนึ่งจากมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ ระดับนีเ้ กณฑ์การให้
คะแนนข้อความทางบวกแบ่งเป็ น 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และการให้คะแนนข้อความทาง
ลบจะให้คะแนนกลับกันเป็ น 1, 2, 3, 4, และ 5 นักศึกษาที่ได้คะแนนแบบสอบถามแรงจูงใจภายใน
สูง แสดงว่านัก ศึกษามีแรงจูงใจภายในมาก โดยแบบสอบถามแรงจูงใจภายใน มีเกณฑ์การให้
คะแนน โดยผูต้ อบเลือกได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ โดยให้คะแนนทางบวกตามลาดับดังนี ้ มากที่สุด
คะแนนเท่ ากับ 5 และลงมาตามล าดับ จนถึ ง น้อยที่ สุด คะแนนเท่ ากับ 1 คะแนน ผู้วิจัย จะใช้
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็ นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ ่ีได้คะแนนรวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ย
แสดงว่าเป็ น ผู้ท่ีมี แรงจูงใจภายในสูง ผู้ท่ี ได้ค ะแนนรวมต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย แสดงว่าเป็ น ผู้ท่ี มี
แรงจูงใจภายในต่ากว่า ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงกันข้าม
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5. แบบสอบถามความกรุณา
ผูว้ ิจัยใช้วิธีการวัดความกรุ ณ า โดยผูว้ ิจัยสร้างแบบสอบถามขึน้ มาเอง โดยนา
แนวคิดของประทีป จินงี่ (2557, น. 150-151) มาเป็ นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม โดยความ
กรุ ณ า หมายถึง ความสงสาร ความปรารถนา ต้องการที่จะช่ วยเหลือบุคคลอื่น ให้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ ความเดือดร้อน ความยากลาบาก ตามกาลังความสามารถ ประกอบด้วยข้อคาถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สดุ จานวน 10
ข้อ
การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามความกรุณา
แบบสอบถามความกรุณา มีขนั้ ตอนการหาค่าคุณภาพ ดังนี ้ การหาค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) โดยนาข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อค่า
ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ างข้อ ค าถามแต่ ล ะข้อ กับ จุด ประสงค์ห รื อ เนื ้อ หา (Index of ItemObjective Congruence หรือ IOC) จากข้อคาถามทัง้ หมด 10 ข้อ พบว่า มีค่า IOC มากกว่า 0.50
จานวน 10 ข้อ และนาข้อคาถามที่ใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ (ค่า IOC มากกว่า 0.50) มาทาการปรับ
สานวนภาษาตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้ นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณ ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 58 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.86 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.26-0.74 โดย
ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยจะทาการสังเกตว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการตอบแบบสอบถาม ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม ตลอดจนระยะเวลาในการทาแบบสอบถาม
เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม หลังจากนัน้ นามาสร้างเป็ นแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อ
ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล กับ กลุ่ม ตัว อย่ า ง จ านวน 511 คน พบว่ า มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.76 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.22-0.78 จากนัน้
ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน พบว่า
แบบจาลองความกรุณา ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคาถามที่
มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย รวมไปถึงข้อคาถามที่มีความซา้ ซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ ออกไป โดย
ท าการตัด ข้อ ค าถามออกที ล ะข้อ จนแบบจาลองความกรุ ณ า มี ค วามกลมกลื น กับ ข้อ มูล เชิ ง
ประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของรู ปแบบ ได้แก่ 𝜒2 = 89.49, df = 24, p =
0.00, 𝜒2/df = 3.73, SRMR = 0.06, RMSEA = 0.07, CFI = 0.99, GFI = 0.96, AGFI = 0.93
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบว่า CR = .94 AVE = .64 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัว
แปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่านา้ หนัก
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คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
ข้อ
ข้อความ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
0. ฉันปรารถนาให้ผทู้ ่ียากไร้มีชีวิตที่ดีขนึ ้
เกณฑ์การให้คะแนน
ในแต่ละข้อผูต้ อบต้องเลือกตอบระดับใดระดับหนึ่งจากมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ ระดับนีเ้ กณฑ์การให้
คะแนนข้อความทางบวกแบ่งเป็ น 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และการให้คะแนนข้อความทาง
ลบจะให้คะแนนกลับกันเป็ น 1, 2, 3, 4, และ 5 นักศึกษาที่ได้คะแนนแบบสอบถามความกรุณาสูง
แสดงว่านักศึกษามีความกรุ ณามาก โดยแบบสอบถามความกรุ ณา มีเกณฑ์การให้คะแนน โดย
ผูต้ อบเลื อกได้เพี ยงข้อละ 1 คาตอบ โดยให้คะแนนทางบวกตามล าดับดังนี ้ มากที่สุด คะแนน
เท่ากับ 5 และลงมาตามลาดับจนถึง น้อยที่สุด คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผูว้ ิจัยจะใช้คะแนนเฉลี่ย
ของกลุม่ รวมเป็ นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ ่ไี ด้คะแนนรวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมี
ความกรุ ณาสูง ผูท้ ่ีได้คะแนนรวมต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีความกรุ ณาต่ากว่า ส่วน
ข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงกันข้าม
6. แบบสอบถามสัมมาทิฏฐิ
ผู้วิจัยใช้วิธีการวัดสัม มาทิฏ ฐิ โดยผู้วิจั ยสร้างแบบสอบถามขึน้ มาเอง โดยน า
แนวคิ ด ของพระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป. อ. ปยุ ตฺ โต) (2556, น. 4) มาเป็ นแนวคิ ด ในการสร้า ง
แบบสอบถาม โดยสัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริง ความคิดเห็น
ความเชื่ อถื อหรือยอมรับรู ก้ ารกระทาและผลการกระทาของตน แนวความคิด ที่ ม องเห็นความ
เป็ นไปของสิ่งทัง้ หลายตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย ความรูค้ วามเข้าใจสิ่งทัง้ หลายตามสภาวะของ
มัน หรือตามที่มันเป็ น ไม่เอนเอียง ไปตามความชอบความชังของตน หรือตามที่อยากให้มันเป็ น
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อยากไม่ให้มันเป็ น ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่ สุด
น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สดุ จานวน 10 ข้อ
การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามสัมมาทิฏฐิ
แบบสอบถามสัมมาทิฏฐิ มีขนั้ ตอนการหาค่าคุณภาพ ดังนี ้ การหาค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) โดยนาข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อค่า
ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ างข้อ ค าถามแต่ ล ะข้อ กับ จุด ประสงค์ห รื อ เนื ้อ หา (Index of ItemObjective Congruence หรือ IOC) จากข้อคาถามทัง้ หมด 10 ข้อ พบว่า มีค่า IOC มากกว่า 0.50
จานวน 9 ข้อ และมีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 จานวน 1 ข้อ สาหรับข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50
จานวน 1 ข้อ ผู้วิจัยไม่ ได้ตัดออก หากแต่ผูว้ ิจัยทาการปรับปรุ งเนือ้ หาของข้อคาถามให้มีความ
สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการมากยิ่งขึน้ และนาข้อคาถามที่ใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ (ค่า IOC
มากกว่ า 0.50) มาท าการปรับ ส านวนภาษาตามข้อ เสนอแนะของผู้เชี่ ย วชาญ จากนั้ น น า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 58 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.76 และมีค่าอานาจ
จาแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.32-0.63 โดยระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยจะทาการสังเกตว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตอบแบบสอบถาม ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม
ตลอดจนระยะเวลาในการทาแบบสอบถามเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม หลังจาก
นัน้ นามาสร้างเป็ นแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน
511 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.87 และมีค่าอานาจจาแนก
รายข้อ อยู่ระหว่าง 0.29-0.71 จากนั้นท าการตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิ งโครงสร้าง โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยื น ยัน พบว่า แบบจาลองสัม มาทิ ฏ ฐิ ยัง ไม่ สอดคล้องกับ ข้อ มูลเชิ ง
ประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคาถามที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย รวมไปถึงข้อคาถามที่
มีความซ า้ ซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ ออกไป โดยทาการตัดข้อคาถามออกทีละข้อ จนแบบจาลอง
สัมมาทิฏฐิ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของ
รู ปแบบ ได้แก่ 𝜒2 = 41.88, df = 14, p = 0.00, 𝜒2/df = 2.99, SRMR = 0.03, RMSEA = 0.06,
CFI = 0.99, GFI = 0.98, AGFI = 0.95 เมื่ อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบว่า CR =
.89 AVE = .51 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้าน
ที่ ตั ว แปรสั ง เกตนั้ น จะวั ด ส าหรับ ค่ า น ้า หนั ก องค์ ป ระกอบของตั ว บ่ ง ชี ้ พบว่ า ค่ า น ้า หนั ก
องค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.56-0.83 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก
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คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
ข้อ
ข้อความ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
0. ฉันเชื่อว่าคนที่จะมีความสุขในการทางานนัน้
คือคนที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต
เกณฑ์การให้คะแนน
ในแต่ละข้อผูต้ อบต้องเลือกตอบระดับใดระดับหนึ่งจากมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ ระดับนีเ้ กณฑ์การให้
คะแนนข้อความทางบวกแบ่งเป็ น 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และการให้คะแนนข้อความทาง
ลบจะให้คะแนนกลับกันเป็ น 1, 2, 3, 4, และ 5 นักศึกษาที่ได้คะแนนแบบสอบถามสัมมาทิฏฐิ สูง
แสดงว่านักศึก ษามี สัม มาทิฏ ฐิ ม าก โดยแบบสอบถามสัม มาทิฏ ฐิ มี เกณฑ์การให้คะแนน โดย
ผูต้ อบเลื อกได้เพี ยงข้อละ 1 คาตอบ โดยให้คะแนนทางบวกตามล าดับดังนี ้ มากที่สุด คะแนน
เท่ากับ 5 และลงมาตามลาดับจนถึง น้อยที่สุด คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผูว้ ิจัยจะใช้คะแนนเฉลี่ย
ของกลุม่ รวมเป็ นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ ่ไี ด้คะแนนรวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมี
สัม มาทิฏ ฐิ สูง ผู้ท่ีได้คะแนนรวมต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผู้ท่ีมี สัม มาทิฏ ฐิ ต่ ากว่า ส่วน
ข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงกันข้าม
7. แบบสอบถามการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
ผูว้ ิจัยใช้วิธีการวัดการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน โดยนาแบบสอบถามการ
อบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนของงามตา วนินทานนท์ (2552) มาปรับปรุ งโดยมีการปรับปรุ งข้อ
คาถามให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน หมายถึง การที่ผใู้ หญ่
ปฏิบตั ิต่อเด็กด้วยการแสดงความรักและปรารถนาดีต่อเด็ก เอาใจใส่และให้ความสาคัญแก่เด็ก ให้
คาแนะนา เป็ นที่ปรึกษาที่ดีมากกว่าการใช้วิธีบีบบังคับเด็ก ช่วยเหลือเมื่อมีปัญ หา และมีความ
ใกล้ชิดสนิทสนม โดยได้กระทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ประกอบด้วย 4 ประการ ดังต่อไปนี ้ 1) การ
แสดงให้เด็กทราบว่าผูใ้ หญ่รกั และหวังดีต่อเด็ก แสดงให้เด็กทราบว่าผูใ้ หญ่ตงั้ ใจที่จะอบรมเด็กให้
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เป็ นคนดี 2) การทาตัวให้ใกล้ชิดสนิทสนิมกับเด็ก ใช้เวลาอยู่กับเด็ก เช่น ชมรายการโทรทัศน์ท่ีมี
ประโยชน์ดว้ ยกัน ทากิจกรรมต่างๆร่วมกัน 3) การเอาใจใส่เด็ก เข้าใจจิตใจเด็ก เช่น สอบถามทุกข์
สุข ถามถึงเหตุการณ์ประจาวันที่เกิดขึน้ กับเด็ก รูเ้ กี่ยวกับเพื่อนของเด็ก กิจกรรมของเด็ก และ 4)
การเป็ นที่ปรึกษาที่ดีของเด็ก ไม่เผด็จการ เช่น ให้คาแนะนาปรึกษา ปลอบใจ ให้กาลังใจเวลาเด็กมี
ปั ญ หา มี ทุ ก ข์ร ้อ น เปิ ดโอกาสให้เด็ ก ได้ตั ด สิ น ใจด้ว ยตั ว เองอย่ า งมี เหตุ ผ ล ไม่ บั ง คั บ ฝื นใจ
ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก
และมากที่สดุ จานวน 10 ข้อ
การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
แบบสอบถามการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน มีขนั้ ตอนการหาค่าคุณภาพ
ดังนี ้ การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) โดยนาข้อมูลที่ได้จากการพิจารณา
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนือ้ หา
(Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) จากข้อ ค าถามทั้ง หมด 14 ข้อ พบว่ า มี ค่ า
IOC มากกว่า 0.50 จานวน 13 ข้อ และมีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 จานวน 1ข้อ สาหรับข้อคาถามที่มี
ค่า IOC ต่ากว่า 0.50 จานวน 1 ข้อ ผูว้ ิจยั ไม่ได้ตดั ออก หากแต่ผวู้ ิจยั ทาการปรับปรุงเนือ้ หาของข้อ
คาถามให้มี ค วามสอดคล้องกับ นิ ยามเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารมากยิ่ง ขึน้ และน าข้อ คาถามที่ ใช้ได้ตาม
หลั ก เกณฑ์ (ค่ า IOC มากกว่ า 0.50) มาท าการปรับ ส านวนภาษาตามข้อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ ย วชาญ จากนั้น น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับ กลุ่ม ตัวอย่ างที่ มี คุณ ลัก ษณะ
ใกล้เคีย งกับ กลุ่ม ตัวอย่ าง จ านวน 58 คน พบว่า มี ค่าความเชื่ อมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.82 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.29-0.61 โดยระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจัยจะทาการสังเกตว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี ความเข้าใจเกี่ ยวกับ วิธีการตอบแบบสอบถาม
ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม ตลอดจนระยะเวลาในการทาแบบสอบถามเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุ ง
แก้ไขให้เหมาะสม หลังจากนั้นนามาสร้างเป็ นแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 511 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ
0.74 และมี ค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.27-0.68 จากนั้น ท าการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองการอบรมเลีย้ ง
ดูแบบรักสนับสนุนยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคาถามที่มีค่า
นา้ หนักองค์ประกอบน้อย รวมไปถึงข้อคาถามที่มีความซา้ ซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ ออกไป โดยทา
การตัดข้อคาถามออกทีละข้อ จนแบบจาลองการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ ได้แก่ 𝜒2 = 101.49, df
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= 26, p = 0.00, 𝜒2/df = 3.90, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.08, CFI = 0.98, GFI = 0.96, AGFI
= 0.92 เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบว่า CR = .91 AVE = .50 แสดงว่าข้อคาถาม
หรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่า
นา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง
0.46-0.83 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ของแบบสอบถามการอบรมเลีย้ งดูแบบรัก
สนับสนุน เนื่องจากแบบสอบถามมีมากกว่า 1 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบทัง้ 4 ได้แก่ การ
แสดงให้เด็กทราบว่าผูใ้ หญ่รกั และหวังดีต่อเด็ก การทาตัวให้ใกล้ชิดสนิทสนิมกับเด็ก การเอาใจใส่
เด็ก และการเป็ นที่ปรึกษาที่ดีของเด็ก มี ค่าความสัม พันธ์อยู่ระหว่าง 0.16-0.59 เมื่ อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ด้วยการวิเคราะห์แบบจาลองการวัดที่แยกองค์ประกอบกับแบบจาลอง
การวัดที่มี 1 องค์ประกอบ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทงั้ สองแบบจาลองภายหลังปรับให้ได้
แบบจ าลองที่ ดี ท่ี สุด โดยผลการทดสอบ พบว่ า แบบจ าลองการวัด การอบรมเลี ย้ งดูแ บบรัก
สนับสนุนที่มี 4 องค์ประกอบ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (𝜒2 = 101.49, df = 26, p =
0.00, 𝜒2/df = 3.90, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.08, CFI = 0.98, GFI = 0.96, AGFI = 0.92) มี
ความกลมกลืนมากกว่าแบบจาลองการวัดที่มี 1 องค์ประกอบ (𝜒2 = 404.63, df = 35, p = 0.00,
𝜒2/df = 11.56, SRMR = 0.06, RMSEA = 0.14, CFI = 0.93, GFI = 0.86, AGFI = 0.78)
พิจารณาได้จากค่า 𝜒2 = 303.14 ดังนัน้ แบบสอบถามการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน ยังคง
เป็ น 4 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีจานวนข้อคาถามที่ปรับใหม่ จานวน 10 ข้อ
ตัวอย่างแบบสอบถามการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
ข้อ
ข้อความ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
ด้านการแสดงให้เด็กทราบว่าผู้ใหญ่รักและหวังดี
ต่อเด็ก
0. พ่อและแม่แนะนาให้ฉนั แบ่งปันสิ่งของ
แก่ผทู้ ่ยี ากไร้
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ด้านการทาตัวให้ใกล้ชิดสนิทสนิมกับเด็ก
ใช้เวลาอยู่กับเด็ก
00. พ่อและแม่ชอบชวนฉันรับประทานอาหาร
พร้อมกัน
ด้านการเอาใจใส่เด็ก เข้าใจจิตใจเด็ก
000. พ่อและแม่ชอบถามสารทุกข์สขุ ดิบของฉัน
ด้านการเป็ นทีป่ รึกษาทีด่ ีของเด็ก ไม่เผด็จการ
0000. พ่อและแม่คอยเป็ นที่ปรึกษาและให้คาแนะนา
ในการเรียนของฉัน
เกณฑ์การให้คะแนน
ในแต่ละข้อผูต้ อบต้องเลือกตอบระดับใดระดับหนึ่งจากมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ ระดับนีเ้ กณฑ์การให้
คะแนนข้อความทางบวกแบ่งเป็ น 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และการให้คะแนนข้อความทาง
ลบจะให้คะแนนกลับกันเป็ น 1, 2, 3, 4, และ 5 นักศึกษาที่ได้คะแนนแบบสอบถามการอบรมเลีย้ ง
ดูแบบรักสนับสนุนสูง แสดงว่านักศึกษามีการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนมาก โดยแบบสอบถาม
การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน มีเกณฑ์การให้คะแนน โดยผูต้ อบเลือกได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ
โดยให้คะแนนทางบวกตามลาดับดังนี ้ มากที่สดุ คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามลาดับจนถึง น้อย
ที่สุด คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผูว้ ิจัยจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม รวมเป็ นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ ่ีได้
คะแนนรวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนสูง
ผูท้ ่ีได้คะแนนรวมต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนต่ากว่า
ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงกันข้าม
8. แบบสอบถามการสนับสนุนจากสถานศึกษา
ผูว้ ิจัยใช้วิธีการวัดการสนับสนุนจากสถานศึกษา โดยผูว้ ิจัยสร้างแบบสอบถาม
ขึน้ มาเอง โดยนาแนวคิดของ Rimm และ Masters (1979 อ้างถึงใน ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, 2539,
น. 21-22) โดยการสนับสนุนจากสถานศึกษามาจากการแสดงออกของอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา
ด้วยการให้สิ่งที่พึงพอใจแก่นักศึกษาภายหลังจากที่นักศึกษาแสดงพฤติกรรม ซึ่งสิ่งที่พึงพอใจที่
เสนอไว้ว่าเป็ น ตัวเสริม แรง แบ่ งเป็ น 4 ประเภท คื อ 1. ตัวเสริม แรงที่ เป็ นสิ่ งของ ประกอบด้วย
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อาหาร ขนม ฯลฯ 2. ตัวเสริมแรงทางสังคม แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ คาพูด ได้แก่ คาชมเชย ยก
ย่อง ฯลฯ และการแสดงท่าทาง ได้แก่ การยิม้ การพยักหน้ารับ ฯลฯ 3. ตัวเสริมแรงที่เป็ นเบีย้ อรรถ
กร เบีย้ อรรถกรจะเป็ นตัวเสริมแรงที่มีคุณ ค่า ก็ต่อเมื่อสามารถนาไปแลกเป็ นตัวเสริมแรงอื่นๆได้
เช่น ดาว คูปอง ฯลฯ 4. ตัวเสริมแรงที่เป็ นกิจกรรม เป็ นตัวเสริมแรงที่นาเอากิจกรรมที่นกั ศึกษาชอบ
มาใช้เป็ นตัวเสริมแรง เช่น การฟั งเพลง การเล่นกีฬา ฯลฯ มาเป็ นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก
และมากที่สดุ จานวน 5 ข้อ
การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามการสนับสนุนจากสถานศึกษา
แบบสอบถามการสนับสนุนจากสถานศึกษา มี ขั้นตอนการหาค่าคุณ ภาพ
ดังนี ้ การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) โดยนาข้อมูลที่ได้จากการพิจารณา
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนือ้ หา
(Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) จากข้อ ค าถามทั้ง หมด 10 ข้อ พบว่ า มี ค่ า
IOC มากกว่า 0.50 จานวน 10 ข้อ และนาข้อคาถามที่ใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ (ค่า IOC มากกว่า
0.50) มาทาการปรับสานวนภาษาตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนั้นนาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Tryout) กับ กลุ่ม ตัวอย่างที่มี คุณ ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 58 คน
พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.62 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ อยู่
ระหว่าง 0.15-0.78 สาหรับข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนก ต่ากว่า 0.20 ผูว้ ิจัยได้ปรับเนือ้ หาของ
ข้อคาถามให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ โดยระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยจะทาการสังเกตว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตอบแบบสอบถาม ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม
ตลอดจนระยะเวลาในการทาแบบสอบถามเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม หลังจาก
นัน้ นามาสร้างเป็ นแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน
511 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.71 และมีค่าอานาจจาแนก
รายข้อ อยู่ระหว่าง 0.20-0.66 จากนั้นท าการตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิ งโครงสร้าง โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองการสนับสนุนจากสถานศึกษายังไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคาถามที่มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย รวมไปถึง
ข้อคาถามที่มี ความซา้ ซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ ออกไป โดยทาการตัดข้อคาถามออกทีละข้อ จน
แบบจาลองการสนับสนุนจากสถานศึกษามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนี
ตรวจสอบความกลมกลื นของรู ปแบบ ได้แก่ 𝜒2 = 3, df = 2, p = 0.22, 𝜒2/df = 1.5, SRMR =
0.01, RMSEA = 0.03, CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.98 เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัว
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แปรแฝง พบว่า CR = .78 AVE = .43 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมี ค วามสัม พัน ธ์
เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่านา้ หนักองค์ป ระกอบของตัวบ่งชี ้
พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.47-0.85 เมื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงจาแนก ของแบบสอบถามการสนับสนุนจากสถานศึกษา เนื่องจากแบบสอบถามมี
มากกว่า 1 องค์ป ระกอบ พบว่า องค์ประกอบทั้ง 2 ได้แก่ การสนับ สนุนจากอาจารย์ และการ
สนั บ สนุน จากเพื่ อ นนัก ศึก ษา มี ค่ า ความสัม พัน ธ์อ ยู่ระหว่า ง 0.22-0.46 เมื่ อ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงจาแนก ด้วยการวิเคราะห์แบบจาลองการวัดที่แยกองค์ประกอบกับแบบจาลองการวัด
ที่ มี 1 องค์ป ระกอบ เพื่ อ เปรีย บเที ย บผลการวิ เคราะห์ทั้ง สองแบบจ าลองภายหลัง ปรับ ให้ไ ด้
แบบจาลองที่ดีท่ีสดุ โดยผลการทดสอบ พบว่า แบบจาลองการวัดการสนับสนุนจากสถานศึกษาที่
มี 2 องค์ประกอบ มี ความกลมกลืนกับ ข้อมูลเชิ งประจักษ์ (𝜒2 = 3, df = 2, p = 0.22, 𝜒2/df =
1.5, SRMR = 0.01, RMSEA = 0.03, CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.98) มีความกลมกลืน
มากกว่าแบบจาลองการวัดที่มี 1 องค์ประกอบ (𝜒2 = 62.82, df = 5, p = 0.00, 𝜒2/df = 12.56,
SRMR = 0.06, RMSEA = 0.15, CFI = 0.92, GFI = 0.95, AGFI = 0.86) พิ จ ารณาได้จ ากค่ า
𝜒2 = 59.82 ดัง นั้น แบบสอบถามการสนับ สนุน จากสถานศึก ษา ยัง คงเป็ น 2 องค์ป ระกอบ
เช่นเดิม และมีจานวนข้อคาถามที่ปรับใหม่ จานวน 5 ข้อ
ตัวอย่างแบบสอบถามการสนับสนุนจากสถานศึกษา
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
ข้อ
ข้อความ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
ด้านการแสดงออกของอาจารย์
0. หลังจากที่ฉนั เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
อาจารย์ซือ้ ขนมมาให้เป็ นรางวัลตอบแทน
ด้านการแสดงออกของเพื่อน
00. เมื่อฉันพูดให้กาลังใจเพื่อนที่กาลังเดือดร้อน
เพื่อนจะพูดยกย่องฉัน
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เกณฑ์การให้คะแนน
ในแต่ละข้อผูต้ อบต้องเลือกตอบระดับใดระดับหนึ่งจากมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ ระดับนีเ้ กณฑ์การให้
คะแนนข้อความทางบวกแบ่งเป็ น 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และการให้คะแนนข้อความทาง
ลบจะให้คะแนนกลับกันเป็ น 1, 2, 3, 4, และ 5 นักศึกษาที่ได้คะแนนแบบสอบถามการสนับสนุน
จากสถานศึกษาสูง แสดงว่านักศึกษามีการสนับสนุนจากสถานศึกษามาก โดยแบบสอบถามการ
สนับสนุนจากสถานศึกษา มีเกณฑ์การให้คะแนน โดยผูต้ อบเลือกได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ โดยให้
คะแนนทางบวกตามลาดับดังนี ้ มากที่สุด คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามลาดับจนถึง น้อยที่สุด
คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผูว้ ิจัยจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็ นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ ่ีได้คะแนน
รวมสูง กว่าหรือเท่ากับ คะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ น ผู้ท่ีมี การสนับสนุน จากสถานศึกษาสูง ผู้ ท่ี ได้
คะแนนรวมต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ ย แสดงว่าเป็ น ผู้ท่ีมี ก ารสนับ สนุน จากสถานศึกษาต่ ากว่า ส่วน
ข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงกันข้าม
9. แบบสอบถามการได้รับตัวแบบ
ผูว้ ิจัยใช้วิธีการวัดการได้รบั ตัวแบบ โดยนาแบบสอบถามการได้รบั ตัวแบบของ
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคนอื่น ๆ (2547) มาปรับปรุงโดยมีการปรับปรุงข้อคาถามให้เหมาะสม
กับกลุ่มตัวอย่าง โดยการได้รบั ตัวแบบ หมายถึง การที่บุคคลสังเกตและถือเอาลักษณะพฤติกรรม
มาเป็ นแบบอย่างในการปฎิบัติตน โดยตัวแบบแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1. การได้รบั ตัว
แบบมีชีวิต หมายถึง ตัวแบบที่ปรากฏกับบุคคลโดยตรง 2. การได้รบั ตัวแบบสัญลักษณ์ หมายถึง
ตัวแบบที่เสนอกับบุคคลโดยผ่ านทางคาพูด การเขียนหรือรู ปภาพ เช่น โทรทัศน์ ฟิ ล์ม เป็ น ต้น
ประกอบด้วยข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก
และมากที่สดุ จานวน 7 ข้อ
การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามการได้รับตัวแบบ
แบบสอบถามการได้รบั ตัวแบบ มีขนั้ ตอนการหาค่าคุณภาพ ดังนี ้ การหาค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) โดยนาข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนือ้ หา (Index of ItemObjective Congruence หรือ IOC) จากข้อคาถามทัง้ หมด 10 ข้อ พบว่า มีค่า IOC มากกว่า 0.50
จานวน 10 ข้อ และนาข้อคาถามที่ใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ (ค่า IOC มากกว่า 0.50) มาทาการปรับ
สานวนภาษาตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้ นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 58 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.67 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.34-0.72 โดย
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ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยจะทาการสังเกตว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความเข้าใจเกี่ย วกับ
วิธีการตอบแบบสอบถาม ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม ตลอดจนระยะเวลาในการทาแบบสอบถาม
เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม หลังจากนัน้ นามาสร้างเป็ นแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อ
ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล กับ กลุ่ม ตัว อย่ า ง จ านวน 511 คน พบว่ า มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.72 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.25-0.68 จากนัน้
ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน พบว่า
แบบจาลองการได้รบั ตัวแบบยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจัยจึงได้พิจารณาตัดข้อ
คาถามที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย รวมไปถึงข้อคาถามที่มีความซา้ ซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ
ออกไป โดยทาการตัดข้อคาถามออกทีละข้อ จนแบบจาลองการได้รบั ตัวแบบมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของรู ปแบบ ได้แก่ 𝜒2 = 46.95, df =
11, p = 0.00, 𝜒2/df = 4.54, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.08, CFI = 0.98, GFI = 0.97, AGFI =
0.93 เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบว่า CR = .82 AVE = .40 แสดงว่าข้อคาถาม
หรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่า
นา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง
0.49-0.80 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก ของแบบสอบถามการได้รบั ตัวแบบ เนื่องจาก
แบบสอบถามมีมากกว่า 1 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบทั้ง 2 ได้แก่ ตัวแบบมีชีวิต และตัว
แบบสัญลักษณ์ มีค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.17-0.42 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก
ด้วยการวิเคราะห์แบบจาลองการวัดที่แยกองค์ประกอบกับแบบจาลองการวัดที่มี 1 องค์ประกอบ
เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทงั้ สองแบบจาลองภายหลังปรับให้ได้แบบจาลองที่ดีท่ีสดุ โดยผล
การทดสอบ พบว่า แบบจาลองการได้รบั ตัวแบบที่มี 2 องค์ประกอบ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (𝜒2 = 46.95, df = 11, p = 0.00, 𝜒2/df = 4.54, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.08, CFI
= 0.98, GFI = 0.97, AGFI = 0.93) มี ค วามกลมกลื น มากกว่ า แบบ จ าลองการวั ด ที่ มี 1
องค์ประกอบ (𝜒2 = 79.45, df = 14, p = 0.00, 𝜒2/df = 5.68, SRMR = 0.05, RMSEA = 0.10,
CFI = 0.96, GFI = 0.96, AGFI = 0.91) พิจ ารณาได้จ ากค่า 𝜒2 = 32.5 ดังนั้น แบบสอบถาม
การได้รบั ตัวแบบยังคงเป็ น 2 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีจานวนข้อคาถามที่ปรับใหม่ จานวน 7
ข้อ
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คาสั่ง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
ข้อ
ข้อความ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
ด้านการได้รับตัวแบบมีชีวิต
0. ฉันเห็นเพื่อนสนิทของฉันมีนา้ ใจกับผูอ้ ่นื
ด้านการได้รับตัวแบบสัญลักษณ์
00. ฉันดูภาพยนตร์อาสาสมัครช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
นา้ ท่วม
เกณฑ์การให้คะแนน
ในแต่ละข้อผูต้ อบต้องเลือกตอบระดับใดระดับหนึ่งจากมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ ระดับนีเ้ กณฑ์การให้
คะแนนข้อความทางบวกแบ่งเป็ น 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, และ 1 และการให้คะแนนข้อความทาง
ลบจะให้คะแนนกลับกันเป็ น 1, 2, 3, 4, และ 5 นักศึกษาที่ได้คะแนนแบบสอบถามการได้รบั ตัว
แบบสูง แสดงว่านักศึกษามีการได้รบั ตัวแบบมาก โดยแบบสอบถามการได้รบั ตัวแบบ มีเกณฑ์การ
ให้คะแนน โดยผูต้ อบเลือกได้เพียงข้อละ 1 คาตอบ โดยให้คะแนนทางบวกตามลาดับดังนี ้ มาก
ที่สดุ คะแนนเท่ากับ 5 และลงมาตามลาดับจนถึง น้อยที่สดุ คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ผูว้ ิจยั จะใช้
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรวมเป็ นเกณฑ์แบ่ง โดยผูท้ ่ีได้คะแนนรวมสูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ย
แสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการได้รบั ตัวแบบสูง ผูท้ ่ีได้คะแนนรวมต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการ
ได้รบั ตัวแบบต่ากว่า ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงกันข้าม
การวิจัยระยะที่ 2
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2 ได้แก่ แบบสอบถามปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม และโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
1. แบบสอบถามปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม โดยเป็ นแบบสอบถามชุด
เดียวกับแบบสอบถามในการวิจยั ระยะที่ 1
2. โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม มีลกั ษณะเป็ นโปรแกรมที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
โดยการนาผลการวิจยั จากระยะที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม นามาสร้าง
เป็ นโปรแกรมพัฒ นาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม โดยปั จจัยภายใน ได้แก่ การร่วมรู ส้ ึก มาสร้างเป็ น

116

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม จัดเป็ นกิจกรรมเสริมหลักสูตร จานวน 5 ครัง้ ครัง้ ละ 150
นาที โดย
ครัง้ ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ครัง้ ที่ 2-4 การพัฒนาการร่วมรูส้ กึ
ครัง้ ที่ 5 ปัจฉิมนิเทศ
ซึ่งมีรายละเอียดของขัน้ ตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังต่อไปนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ขั้ น ตอนที่ 2 ผู้วิจัย ด าเนิ น การสร้างโปรแกรมโดยน าแนวคิ ด ทฤษฎี มาเป็ น
แนวคิดในการสร้างโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม จากนัน้ นาโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม ที่สร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม เพื่อขอคาแนะนา
แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขเบือ้ งต้น เพื่อพัฒนาเป็ นโปรแกรมฉบับร่าง
ขั้นตอนที่ 3 ผูว้ ิจัยนาโปรแกรมฉบับร่างให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน แล้วนา
ข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ มาทาการปรับสานวนภาษาตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อนาโปรแกรมไปทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 4 นาโปรแกรมไปทดลองใช้ (Try out) ผูว้ ิจยั นาโปรแกรมที่สร้างขึน้ ไป
ทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคณ
ุ ลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 12 คน โดย
ระหว่างเก็บรวบรวมข้อ มูล ผู้วิจัยจะทาการสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจเกี่ ยวกับวิธีการ
ดาเนิ นการของโปรแกรม ตลอดจนระยะเวลาในการดาเนินการของโปรแกรมเพื่ อนาข้อมูลมา
ปรับปรุ ง แก้ไขให้เหมาะสม และนามาสร้างเป็ นโปรแกรมฉบับจริงที่ใช้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป
โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
โดยผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดและทฤษฎีของการปรับพฤติกรรมทางปั ญญามาเป็ นแนวคิด
หลักในการสร้างโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และใช้แนวคิดการร่วมรูส้ ึกของเดวิส ใน
การเปลี่ ยนแปลงกระบวนการทางปั ญ ญาเพื่ อส่งผลต่อพฤติกรรม โดยการปรับ พฤติกรรมทาง
ปั ญญามีความเชื่อว่าพฤติกรรมทางปั ญญาของบุคคลมีอิทธิพลอย่างมากต่อการแสดงออกของ
บุคคล โดยได้อาศัยแนวคิดของนักจิตวิทยาที่ว่า ตัวแปรภายในบุคคลหรือตัวแปรทางปั ญญามีผล
ต่อพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก การปรับพฤติกรรมโดยอาศัยแนวคิดดังกล่าว เรียกว่า การปรับ
พฤติกรรมทางปั ญญา (Cognitive behavior modification หรือ CBM) หรือ การบาบัดพฤติกรรม
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ทางปั ญ ญา (Cognitive behavior therapy หรือ CBT) (Kazdin, 1978 อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยม
สุภาษิต, 2553, น. 308) และใช้แนวคิดการร่วมรูส้ ึกของเดวิส ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทาง
ปัญญาเพื่อส่งผลต่อพฤติกรรม โดย Davis (2004 อ้างถึงใน ดุลยา จิตตะยโศธร, 2555, น. 17-18)
ได้อธิ บ ายการร่วมรู ส้ ึกว่าเป็ น กลุ่ม ของโครงสร้างที่ ทาให้เกิ ดการตอบสนองของบุคคลหนึ่ งต่ อ
สภาพแวดล้อมของบุคคลอื่น ซึ่งการตอบสนองดังกล่าวมีทั้งแบบส่งผลต่ออารมณ์ และแบบไม่
ส่งผลต่ออารมณ์โดยเดวิส ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของโครงสร้าง กระบวนการ และผลของการ
ร่วมรู ส้ ึก ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้ 1) ขัน้ เริ่ม (Antecedents) เป็ นขั้นที่มีผูส้ ังเกต ผูถ้ ูก
สังเกต และสถานการณ์ 2) กระบวนการ (Process) โดยฝึ กให้นักศึกษาเกิดการเข้าใจมุมมองของ
ผูอ้ ่ืน (Prespective Taking เกิดการจินตนาการ (Fantasy) เกิดการคานึงถึงความรูส้ ึก (Empathic
concern) และเกิดความเครียดส่วนบุคคล (Personal distress) 3) ผลที่เกิดขึน้ ภายในตัวบุคคล
(Intraprosonal outcomes) ได้แก่ ผลทางปั ญญา ผลทางอารมณ์ ผลทางแรงจูงใจ และ 4) ผลต่อ
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ การเกิดพฤติกรรมทางสังคม
นอกจากนี ้ เดวิส (Davis, 1980) ได้เสนอว่าการร่วมรู ส้ ึก (Empathy) หมายถึง
ปฏิ กิ ริยาของบุคคลหนึ่ งต่ อประสบการณ์ท่ี สัง เกตได้ของอีก คน ประกอบด้วย 4 องค์ป ระกอบ
ดังต่อไปนี ้ 1) ด้านการเข้าใจมุมมองของผูอ้ ่ืน (Prespective Taking) หมายถึง ความสามารถใน
การเข้าใจในสิ่งที่ผอู้ ่ืนคิดหรือรูส้ กึ ได้ 2) ด้านการจินตนาการ (Fantasy) หมายถึง ความสามารถใน
การนาตัวเองให้เข้าใจความรูส้ ึก การกระทา ของตัวละครในหนังสือ ภาพยนต์ หรือการเล่นต่างๆ
3) ด้า นการค านึ ง ถึ ง ความรู ้สึ ก (Empathic concern) หมายถึ ง ความสามารถในการเข้า ใจ
ความรู ้สึ ก ของผู้อ่ื น เมื่ อ เจอกับ เหตุก ารณ์ เลวร้ า ย 4) ด้า นความเครีย ดส่ ว นบุ ค คล (Personal
distress) หมายถึง ความรูส้ กึ วิตกกังวล ความไม่สบายใจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่มี ีความตึงเครียด
โดยมีวิธีการดังต่อไปนี ้
1) ขั้น เริ่ม ผู้วิ จัย พากลุ่ม ทดลองไปที่ ศูน ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ผู้สัง เกต คื อ
นักศึกษา ผูถ้ ูกสังเกต คือ เด็ กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญ ญา สถานการณ์ คือ นักศึกษา
สังเกตเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา
2) ขัน้ กระบวนการ ประกอบด้วย 2.1 ด้านการเข้าใจมุมมองของผูอ้ ่ืน ผูว้ ิจัย
ให้นักศึกษาช่วยกันอธิบายความรู ส้ ึกของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญ ญา จากสีหน้า
ท่าทางว่าเขารูส้ ึกอย่างไร 2.2 ด้านการจินตนาการ ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาลองคิดว่าถ้าตัวเองเป็ นเด็กที่
มี ความบกพร่องทางด้านสติปั ญ ญา จะรู ส้ ึกอย่างไร 2.3 ด้านการคานึ งถึงความรู ส้ ึก ผู้วิจัย ให้
นักศึกษาคิดว่าถ้าตัวเองเป็ น เด็กที่มี ความบกพร่องทางด้านสติปัญ ญา ที่อยู่ในศูนย์การศึกษา
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พิเศษ จะทาอย่างไร 2.4 ด้านความเครียดส่วนบุคคล ผูว้ ิจัยให้นักศึกษาคิดว่าตัวเองเป็ น เด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้านสติปั ญ ญา ที่ อยู่ในศูน ย์ การศึกษาพิ เศษ จะรู ส้ ึกอย่างไร จากผู้วิจัย ให้
นักศึกษาทาใบงาน เรื่อง เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญ ญา เพื่อเป็ นการให้นักศึกษาได้
สะท้อนสิ่งที่ตนเองจินตนาการแล้วเขียนอธิบายออกมา
3) ผลที่เกิดขึน้ ภายในตัวบุคคล ผูว้ ิจัยให้นักศึกษาไปอยู่ในสถานการณ์ท่ีมี
เด็ กที่ มี ค วามบกพร่องทางด้านสติ ปั ญ ญา ไปมี ป ฏิ สัม พัน ธ์กับ เด็ก ที่ มี ความบกพร่อ งทางด้าน
สติ ปั ญ ญา เช่ น การสัง เกต การพูด คุย เป็ น ต้น 3.1 ผลทางปั ญ ญา นัก ศึ ก ษาสามารถเข้า ใจ
ความรู ส้ ึกของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญ ญา ว่าเขารู ส้ ึกอย่างไร 3.2 ผลทางอารมณ์
นักศึกษาเกิดความรูส้ กึ เดียวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา เช่น เศร้าใจ หดหู่ใจ เป็ น
ต้น 3.3 ผลทางแรงจูงใจ นักศึกษาเกิดความรู ส้ ึกสงสาร เห็นใจ เด็กที่มีความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา เป็ นต้น
4) ผลต่อการปฏิสัม พัน ธ์ระหว่างบุคคล ผู้วิจัย และนักศึก ษาร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและยกตัวอย่างประกอบว่าถ้ามีเจอเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาทัง้ ใน
และนอกสถานที่ เราควรทาอย่างไร เช่น การช่วยเหลือ ได้แก่ การช่วยป้อนอาหารและนา้ ดื่มให้เด็ก
ที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การแบ่งปั น ได้แก่ การบริจาคเงินตามกาลังทรัพย์ และการ
ปลอบโยน ได้แก่ การโอบกอดเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา เป็ นต้น จากนัน้ ผูว้ ิจยั และ
นักศึกษาร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้รบั จากการเข้าร่วมโปรแกรม
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วัตถุประสงค์ แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส
เพื่อให้
นักศึกษาเกิด
การพัฒนา
การร่วมรูส้ กึ
แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส
ประกอบด้วย 4
ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้
1. ขั้นเริ่ม
(Antecedents)
เป็ นขัน้ ที่กล่าวถึง
ผูส้ งั เกต
ผูถ้ กู สังเกต

2. ขั้น
กระบวนการ
ประกอบด้วย
2.1 ด้านการ
เข้าใจมุมมอง
ของผู้อื่น
(Prespective
Taking) หมายถึง

ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะ
สื่อ/
เวลา อุปกรณ์
ขั้นนา
15
ผูว้ ิจยั และนักศึกษาร่วมกัน นาที
ทบทวนเนือ้ หาจากครัง้
ก่อน
ขั้นดาเนินการ
15
1. ขั้นเริ่ม
นาที
ผูว้ ิจยั พานักศึกษาไปที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ห้อง
เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางด้านสติปัญญา
บุคคล ได้แก่
ผูส้ งั เกต คือ นักศึกษา
ผูถ้ กู สังเกต คือ เด็กที่
มีความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา
สถานการณ์ คือ
นักศึกษาสังเกตเด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา
2. ขั้นกระบวนการ
60
ประกอบด้วย
นาที
2.1 ด้านการเข้าใจมุมมอง
ของผูอ้ นื่
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาช่วยกัน
อธิบายความรูส้ กึ ของเด็ก
ที่มีความบกพร่อง
ทางด้านสติปัญญา

การ
ประเมินผล
1. การร่วม
กิจกรรม
2. การแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเด็ก
ที่มีความ
บกพร่อง
ทางด้าน
สติปัญญา
3. ใบงานที่
2 เรื่อง เด็ก
ที่มีความ
บกพร่อง
ทางด้าน
สติปัญญา
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วัตถุประสงค์ แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส
ความสามารถใน
การเข้าใจในสิ่งที่
ผูอ้ ่นื คิดหรือรูส้ กึ ได้
2.2 ด้านการ
จินตนาการ
(Fantasy)
หมายถึง
ความสามารถ
ในการนาตัวเอง
ให้เข้าใจความรูส้ กึ
การกระทา ของ
ตัวละครในหนังสือ
ภาพยนต์ หรือ
การเล่นต่างๆ
2.3 ด้านการ
คานึงถึงความรู้สึก
(Empathic
concern) หมายถึง
ความสามารถ
ในการเข้าใจ
ความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื
เมื่อเจอกับ
เหตุการณ์เลวร้าย
2.4 ด้าน
ความเครียด
ส่วนตัว (Personal
distress)

ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะ
สื่อ/
การ
เวลา อุปกรณ์ ประเมินผล

จากสีหน้า ท่าทางว่าเขา
รูส้ กึ อย่างไร
2.2 ด้านการจินตนาการ
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาลองคิด
ว่าถ้าตัวเองเป็ นเด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา จะรูส้ กึ อย่างไร
2.3 ด้านการคานึงถึง
ความรู ส้ กึ
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาคิดว่า
ถ้าตัวเองเป็ น เด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา ที่อยู่ในศูนย์
การศึกษาพิเศษ จะทา
อย่างไร
2.4 ด้านความทุกข์ส่วน
บุคคล
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาคิดว่า
ตัวเองเป็ น เด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้าน
สติปัญญา ที่อยู่ในศูนย์
การศึกษาพิเศษ จะรูส้ กึ
อย่างไร
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาทาใบ
15 ใบงานที่ 2
งานที่ 2 เรื่อง เด็กที่มี
นาที เรื่อง เด็ก
ความบกพร่องทางด้าน
ที่มีความ
สติปัญญา
บกพร่อง
ทางด้าน
สติปัญญา
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วัตถุประสงค์ แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส
หมายถึง ความรูส้ กึ
วิตกกังวล ความไม่
สบายใจเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ท่มี ี
ความตึงเครียด
3. ผลทีเ่ กิดขึน้
ภายในตัวบุคคล
3.1 ผลทางปั ญญา
มีความแม่นยาใน
การตัดสินสภาวะ
อารมณ์ของผูอ้ ่นื
เป็ นต้น
3.2 ผลทาง
อารมณ์ คือ
การเกิดอารมณ์
เดียวกันระหว่าง
ผูส้ งั เกตและ
ผูถ้ กู สังเกต
3.3 ผลทาง
แรงจูงใจ คือ
การเห็นคุณค่า
ของผูอ้ ่นื

ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะ
สื่อ/
การ
เวลา อุปกรณ์ ประเมินผล

3 ผลที่เกิดขึน้ ภายในตัว 15
บุคคล
นาที
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาไปอยู่
ในสถานการณ์ท่มี ีเด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา ไปมี
ปฏิสมั พันธ์กบั เด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา เช่น การสังเกต
การพูดคุย เป็ นต้น
3.1 ผลทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถเข้าใจ
ความรูส้ กึ ของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา ว่าเขารูส้ กึ
อย่างไร
3.2 ผลทางอารมณ์
- นักศึกษาเกิดความรูส้ กึ
เดียวกับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้าน
สติปัญญา เช่น เศร้าใจ
หดหู่ใจ เป็ นต้น
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4. ผลต่อการ
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ได้แก่ การเกิด
พฤติกรรมทาง
สังคม อาทิเช่น
พฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคม เป็ นต้น

ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะ
สื่อ/
การ
เวลา อุปกรณ์ ประเมินผล

3.3 ผลทางแรงจูงใจ
- นักศึกษาเกิดความรูส้ กึ
สงสาร เห็นใจ เด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา เป็ นต้น
4. ผลต่อการปฏิสัมพันธ์ 15
ระหว่างบุคคล
นาที
- ผูว้ ิจยั และนักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และยกตัวอย่างประกอบ
ว่าถ้ามีเจอเด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้าน
สติปัญญาทัง้ ในและนอก
สถานที่ เราควรทาอย่างไร
เช่น
การช่วยเหลือ ได้แก่
การช่วยป้อนอาหารและ
นา้ ดื่มให้เด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้าน
สติปัญญา
การแบ่งปัน ได้แก่
การบริจาคเงินตามกาลัง
ทรัพย์
การปลอบโยน ได้แก่
การโอบกอดเด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา เป็ นต้น
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ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นสรุ ป
- ผูว้ ิจยั และนักศึกษา
ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้รบั จาก
การเข้าร่วมโปรแกรม

ระยะ
สื่อ/
การ
เวลา อุปกรณ์ ประเมินผล
15
นาที
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
การวิจัยระยะที่ 1
1. นาหนังสือแนะนาตัวและจดหมายขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อยื่นให้กับ
หน่วยงาน
2. นาจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยและแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั ไปให้นกั ศึกษา
ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามและคัดเลื อกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ นา
แบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อนกาหนดรหัสข้อมูล ลงรหัสและตรวจสอบข้อมูล
ให้ตรงตามข้อตกลงของการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม LISREL เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิจัยระยะที่ 2
1. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง (Pretest) ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนการทดลอง กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยให้ทาแบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
2. ดาเนินการทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง กลุ่มทดลอง ได้รบั การพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคมโดยโปรแกรมและในช่วงเวลาเดียวกันนี ้ กลุม่ ควบคุม ไม่ได้รบั การฝึ กใดๆ เรียนตามปกติ
3. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง (Posttest) ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังเสร็จสิน้ การทดลอง กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมทาแบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยระยะที่ 1
หลังจากที่ได้แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ก่อนดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจัยได้
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการบรรณาธิการกิจ (Editing)
ตรวจสอบข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วทาการลงรหัสข้อมูล
และบันทึกข้อมูล ลงในโปรแกรม SPSS เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ ดังต่อไปนี ้
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1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่
ร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความ
เบ้ ค่าความโด่ง ค่าสถิติทดสอบไค-สแคว์ และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรสังเกต โดยใช้ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์เพี ยร์สัน (Pearson product moment correlation
coefficient)
3. การตรวจสอบความกลมกลืน ของรู ปแบบการวัดตัวแปรด้วยการวิเคราะห์
องค์ป ระกอบเชิ งยืนยัน เป็ นการวิเคราะห์เพื่ อตรวจสอบคุณ ภาพของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ตรวจสอบคุณ ภาพของแบบสอบถามจากการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ในข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย และข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดเพื่อ
พิจารณาความแตกต่างของค่าความเชื่ อมั่นของตัวแปรแต่ละตัว ผูว้ ิจัยได้ทาการวิเคราะห์รายข้อ
โดยการหาค่าอานาจจาแนกโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Corected Item-Total
Correlation) เพื่อการคัดเลือกข้อคาถามโดยการตัดข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกต่ากว่า 0.20
และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้า ง (Construct validity) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิ ง ยื น ยั น (level confirmatory factor analysis: CFA) ด้ ว ยโปรแกรม LISREL เพื่ อทดสอบ
ความสัม พั น ธ์เชิ ง การวัด ระหว่ างตัว แปรแฝง (Latent variable) กับ ตัว แปรสัง เกต (Observed
variable) การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ า งของแต่ ล ะโมเดลพิ จ ารณาจากความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หากผลการวิเคราะห์พ บว่าโมเดลมี ความ
สอดคล้องกลมกลื นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าโมเดลมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยมี
เกณฑ์การพิ จ ารณา ดัง นี ้ ค่ า 𝜒 2 ไม่ มี นัย ส าคัญ ทางสถิติ หรือ มี ค่ ามากกว่า 0.05 ค่า 𝜒 2/df มี
อัต ราส่ ว นไม่ เกิ น 5 ค่ า Standardized Root Mean Squared Residual (SRMR) มี ค่ า น้อ ยกว่ า
0.05 ค่ า Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) มี ค่ า น้ อ ย ก ว่ า 0.08 ค่ า
Comparative Fit Index (CFI) มีค่ามากกว่า 0.90 ค่า Tucker-Lewis Index (TLI) มากกว่า 0.90
(Kline, 2011) หากผลการตรวจสอบ พบว่าโมเดลไม่ มี ความสอดคล้องกลมกลื นกับ ข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ ผูว้ ิจยั จะทาการปรับโมเดลแล้วทาการวิเคราะห์ใหม่ การปรับแก้จะอยู่ภายใต้แนวคิดหรือ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนีท้ าการวิเคราะห์คานวณค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct
reliability: CR) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชีว้ ่าตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมีความเชื่อมั่น
ในการวัดตัวแปรแฝง โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ CR มีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าตัวแปรสังเกต
ของตัวแปรแฝงมีความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง และทาการคานวณหาค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน
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ของตัวบ่ งชี ท้ ่ี ตัวแปรแฝงสามารถอธิ บ ายได้ (Average variance extracted: AVE) โดยมี โดยมี
เกณฑ์การพิจารณา คือ AVE มีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าตัวแปรสังเกตมีความเที่ยงตรงในการวัด
ตัวแปรแฝงในด้านที่ตัวแปรสังเกตนั้นจะวัด หลังจากนั้นทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัว
บ่งชี ้ โดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent validity) โดยตัวบ่งชีข้ องตัวแปรแฝง
ต้องมีค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor loading) โดยมีโดยมีเกณฑ์การพิจารณาขัน้ ต่าที่ยอมรับได้
คือ ค่านา้ หนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.40 (Hair et al., 2010 อ้างถึงใน สมหญิง ลมูล
พักตร์, 2558, น. 94-95) และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก (Discriminant validity) คือ ข้อ
คาถามในแบบวัดเดียวกัน ไม่ ใช่ กลายเป็ นองค์ประกอบเดียวกัน แต่เป็ นการวัดองค์ประกอบที่
แตกต่างกันได้ต ามโครงสร้างทฤษฎีของตัวแปร ซึ่งสามารถใช้วิธีการตรวจสอบ โดยใช้วิธี การ
วิเคราะห์แบบจาลองระหว่างแบบจาลองที่มีองค์ประกอบตามโครงสร้างทฤษฎีเปรียบเทียบกับ
แบบจาลองที่มี 1 องค์ประกอบ (ปิ ยะ บูชา, 2561, น. 125)
4. ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐาน
การวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดว้ ยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation
Modeling : SEM) โดยใช้โปรแกรม LISREL โดยพิจารณาจากค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน
ของโมเดล ดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดข้อมูลจาเพาะของแบบจาลอง (Specification of the model)
เพื่ อศึกษาว่าตัวแปรใดส่ง ผลทางตรงและทางอ้อ มต่อ พฤติ กรรมเอือ้ ต่อ สัง คม โดยผู้วิจัย ได้ใช้
รูปแบบการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตและตัว
แปรแฝง โดยมีขอ้ ตกลงเบือ้ งต้นของโมเดลว่าความสัมพันธ์ของโมเดลทัง้ หมดเป็ นความสัมพันธ์เชิง
เส้ น ตรง (Linear) เป็ นความสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวก (Additive) และเป็ นความสั ม พั น ธ์ ท างเดี ย ว
(Recursive model) ระหว่ า งตั ว แปรภ ายนอก (Exogenous variables) กั บ ตั ว แปรภ ายใน
(Endogenous variables)
2. การระบุค วามเป็ นไปได้ค่ าเดี ย วของแบบจ าลอง (Identification of the
model) โดยผูว้ ิจยั ใช้เงื่อนไขกฎที (t-rule) คือ จานวนพารามิเตอร์ท่ไี ม่ทราบค่าจะต้องน้อยกว่าหรือ
เท่ากับจานวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง โดยกฎที
กล่าวว่าโมเดลจะระบุค่าได้พอดีเมื่ อ t ≤ (1/2) (q+p) (q+p+1) และใช้กฎความสัมพันธ์ทางเดียว
(Recusive rule) คื อ df ต้อ งมากกว่ า 0 จึ ง จะแสดงว่ า จ านวนที่ รู ้ค่ า มากกว่ า จ านวนที่ ไ ม่ รูค้ ่ า
(Bollen, 1989, p. 103-104)
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3. การประมาณค่ า พารามิ เตอร์ข องแบบจ าลอง (Parameter estimation
from the model) โดยผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารประมาณ ค่ า ไลค์ ฮู ด สู ง สุ ด โดยวิ ธี ML (Maximum
Likelihood) ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลอง (Goodness-of-fit measures) เพื่อศึกษา
ภาพรวมของโมเดลว่ากลมกลื นกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด โดยผูว้ ิจัยพิ จารณาจากค่าดัช นี
ความกลมกลืนและดัชนีเปรียบเทียบของโมเดล ดังต่อไปนี ้
3.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square : 𝜒2) คือ ค่าที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน เป็ น
การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ค่าไค-สแควร์
(Chi-Square goodness of fit index) ถ้าค่ าไค-สแควร์ ไม่ มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ หรือมี ค่ าความ
น่าจะเป็ น (p) มากกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่
ถ้าค่าไค-สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ หรือมีค่าความน่าจะเป็ น (p) น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดล
สมมติฐานไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่า 𝜒2/df ควรมีอตั ราส่วนไม่เกิน 5
3.2 ค่ าม าต รฐ าน ราก ที่ ส อ งข อ งค่ าเฉ ลี่ ย ค วาม ค ล าด เค ลื่ อ น
(Standardized Root Mean Squared Residual: SRMR) เป็ นดัช นี บ อกความคลาดเคลื่อ นจาก
การเปรียบเทียบความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่า SRMR มีค่าน้อย
กว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3.3 ค่ า รากที่ ส องของค่ า เฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ นก าลัง สองของการ
ประมาณค่ า (Root Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) เป็ นการค านวณเพื่ อ
ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของประชากร ไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนัน้ จึงมี
นั ย ถึ ง การอ้า งอิ ง กลั บ ไปยั ง ประชากรด้ว ย ค่ า RMSEA มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.08 แสดงว่ า โมเดล
สมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3.4 ค่ าดัช นี เชิ ง เปรีย บเที ย บ (Comparative Fit Index : CFI) เป็ น ดัช นี
เชิ งเปรียบเทียบประเภทที่ 3 ที่คานวณขึน้ จากสถิติไคสแควร์ท่ีมี การแจกแจงแบบ non-central
distributionมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1 ก็ยิ่งแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนดีกว่าโมเดล
ฐาน เกณฑ์ท่นี ิยมใช้กนั คือ ค่า CFI มีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
3.5 ค่ า ดั ช นี วั ด ความสอดคล้อ งของแบบจ าลอง (Goodness of Fit
Index: GFI) เป็ นอัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟั งก์ช่ นั ความสอดคล้องจากโมเดลก่อนและหลัง
ปรับโมเดล กับฟั งก์ช่ นั ความกลมกลืนก่อนปรับโมเดล ค่า GFI มีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดล
สมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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3.6 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adapted goodness-offit index : AGFI) ซึ่งนา GFI มาปรับแก้และคานึงถึงขนาดตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง ค่า AGFI มีค่า
มากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตาราง 5
ตาราง 5 สรุปเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีความกลมกลืนและดัชนีเปรียบเทียบของโมเดล
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ดัชนีความสอดคล้อง

เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการพิจารณา

ค่า 𝜒2
ค่า 𝜒2/df
ค่า SRMR
ค่า RMSEA

ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติหรือมีค่ามากกว่า 0.05
มีอตั ราส่วนไม่เกิน 5
มีค่าน้อยกว่า 0.05
มีค่าน้อยกว่า 0.08

ค่า CFI
ค่า GFI
ค่า AGFI

มีค่ามากกว่า 0.90
มีค่ามากกว่า 0.90
มีค่ามากกว่า 0.90

การวิจัยระยะที่ 2
ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลในโปรแกรม SPSS เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ทาง
สถิติ ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐานของคะแนนพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมหลัง
การทดลอง ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จาแนกตามการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน เมื่อ
ใช้คะแนนการวัดผลก่อนการทดลอง (Pre-test) เป็ นตัวแปรร่วม (Covariate)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (Two-way analysis of
covariance) เมื่อใช้คะแนนการวัดผลก่อนการทดลอง (Pre-test) เป็ นตัวแปรร่วม (Covariate)
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สรุ ปความเชื่อมโยงของการวิจัยระยะที่ 1 และการวิจัยระยะที่ 2
การวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ แบบพหุวิธี (Multi-methods) ซึ่งการวิจยั แบบ
พหุวิธี เป็ นการวิจัยที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี แต่วิธีการที่นามาใช้นั้นมาจาก
กระบวนทัศน์การวิจยั แบบเดียวกัน (วัลนิกา ฉลากบาง, 2560, น. 126) ซึ่งการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัย
ใช้กระบวนทัศน์การวิจัยแบบกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม (Positivism) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ
อย่างเดียว โดยผูว้ ิจัยแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ การวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปั จจัย
เชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา ด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิง
เส้น (Structural Equation Modeling : SEM) โดยโปรแกรม LISREL ซึ่งผลจากการวิจัยระยะที่ 1
ทาให้ทราบปั จจัยเชิงสาเหตุท่ี ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา เพื่อนามาใช้ในการ
สร้างโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ของนักศึกษา ในการวิจัยระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการวิจัย
เชิงทดลอง เป็ นการศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
โดยการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ของนักศึกษา ด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Modeling : SEM)
โดยโปรแกรม LISREL สรุปได้ว่าการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ในการวิจยั ระยะที่ 1
พบว่าตัวแปรที่มี อิท ธิพ ลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมมากที่สุด ได้แก่ การร่วมรู ส้ ึก มี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.59 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่ อ พฤติ ก รรมเอื ้อ ต่ อ สัง คมรองลงมา ได้แ ก่ การอบรมเลี ย้ งดูแ บบรัก สนับ สนุ น มี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.25 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผูว้ ิจยั จึงได้นาผลจากการ
วิจัยระยะที่ 1 ได้แก่ ตัวแปรการร่วมรู ส้ ึก มาสร้างเป็ นโปรแกรมพัฒ นาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
และตัวแปรการอบรมเลี ย้ งดูแ บบรัก สนับ สนุ น เป็ น ตัว แปรปรับ (Moderator variable) โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) ในการแบ่งกลุ่มการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนมากและการอบรมเลีย้ งดูแบบ
รักสนับสนุนน้อย ในการวิจยั ระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ดังภาพประกอบ 24
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ปั จจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ)
พฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม

สัมมาทิฏฐิ
ปั จจัยภายนอก (ปรโตโฆษะ)
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ปัจจัยภายใน ได้แก่ การร่วมรูส้ กึ
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การอบรมเลีย้ งดู
แบบรักสนับสนุน
ผลการวิจยั ระยะที่ 1

ตัวแปรจัดกระทา
โปรแกรม
พัฒนาพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม

ตัวแปรผล
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
- การช่วยเหลือ
- การแบ่งปัน
- การปลอบโยน

การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนันสนุน
- การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนันสนุนมาก
- การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนันสนุนน้อย
การวิจยั ระยะที่ 2 การวิจยั เชิงทดลอง
ภาพประกอบ 24 สรุปความเชื่อมโยงของการวิจยั ระยะที่ 1 และการวิจยั ระยะที่ 2
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การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยดาเนินทาหนังสือขอความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย (ตาม
ใบรับ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย หมายเลขรับ รอง SWUEC/X/G-226/2562) พ ร้อ มทั้ ง ชี ้ แ จง
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัยให้กลุ่ม ตัวอย่างทราบ โดยการยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
ขึน้ อยู่กบั ความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง หากกลุ่มตัวอย่างไม่ยินดีเข้าร่วมการวิจยั สามารถยกเลิก
ได้ ข้อมูลที่ได้รบั จากการวิจัยจะถูกนาเสนอในภาพรวม ไม่ระบุช่ือกลุ่มตั วอย่าง และจะนาไปใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจยั และงานวิชาการเท่านัน้
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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การวิจยั เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมและผลของโปรแกรม
พัฒ นาพฤติกรรมเอือ้ ต่ อสังคม ของนักศึกษาปริญ ญาตรี การวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยแบ่ง การวิจัย
ออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ การวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้
ต่ อ สั ง คมของนั ก ศึ ก ษา ด้ ว ยการวิ เคราะห์ ส มการโครงสร้า งเชิ ง เส้ น (Structural Equation
Modeling : SEM) โดยโปรแกรม LISREL ซึ่งผลจากการวิจยั ระยะที่ 1 ทาให้ทราบปัจจัยเชิงสาเหตุ
ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา เพื่อนามาใช้ในการพัฒ นาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ของนัก ศึก ษา ในการวิจัย ระยะที่ 2 ซึ่ง เป็ น การวิ จัย เชิ ง ทดลอง เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการพัฒ นา
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ออกเป็ น
2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย ระยะที่ 1 เป็ นการวิจัย ความสัม พัน ธ์เชิ ง
สาเหตุ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
การวิ จัยระยะที่ 1 ความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุ ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา และขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคมของนักศึกษา โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ออกเป็ น 3 ตอน ดังต่อไปนี ้ ตอนที่
1 การวิเคราะห์ขอ้ มู ลทั่วไปของกลุ่ม ตัวอย่าง ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐานของตัวแปร
และค่าสัม ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่ างตัวแปร ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น
(Structural Equation Modeling : SEM) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
สัญลักษณ์ทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจัยครัง้ นี ้
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการแปลผล ดังนี ้
n หมายถึง จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
Mean หมายถึง ค่าเฉลี่ย
SD หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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Min หมายถึง ค่าต่าสุด
Max หมายถึง ค่าสูงสุด
Sk หมายถึง ค่าความเบ้
Ku หมายถึง ค่าความโด่ง
DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct effect)
IE หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect)
TE หมายถึง อิทธิพลโดยรวม (Total effect)
𝜒2 หมายถึง ค่าสถิติไค-สแควร์
p หมายถึง ค่าความน่าจะเป็ นทางสถิติ
df หมายถึง องศาอิสระ
SRMR หมายถึง ค่ามาตรฐานรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
RMSEA หมายถึง ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการ
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ประมาณค่า
CFI หมายถึง ค่าดัชนีเชิงเปรียบเทียบ
GFI หมายถึง ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องของแบบจาลอง
AGFI หมายถึง ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแล้ว
* หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของกลุ่มตัว อย่าง
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยของรัฐ/
กากับของรัฐ ในประเทศไทย โดยในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เป็ นจานวนทัง้ สิน้
511 คน ดังตาราง 6
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เพศ
ชาย
หญิง
กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เคย
ไม่เคย

จานวน
(n = 511 คน)

ร้อยละ

134
377

26.22
73.78

180
175
156

35.23
34.24
30.53

437
74

85.52
14.48

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย ร้อย
ละ 26.22 และเพศหญิ ง ร้อ ยละ 73.78 ก าลั ง เรี ย นอยู่ ใ นกลุ่ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อย
ละ 35.23 ร้อยละ 34.24 และร้อยละ 30.53 ตามลาดับ โดยเคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร้อยละ
85.52 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร้อยละ 14.48
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐานของตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ทาการวิเคราะห์หาค่าสถิติพืน้ ฐานของตัวแปร
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าสถิติทดสอบไค-สแควร์ เพื่อ
ตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรที่ศกึ ษาว่ามีการแจกแจงเป็ นปกติหรือไม่ ดังตาราง 7
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ตัวแปรสังเกต
Mean
1. พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
การช่วยเหลือ
3.70
การแบ่งปัน
3.34
การปลอบโยน
4.16
2. การร่วมรู้สึก
การเข้าใจมุมมองของคนอื่น
3.95
การจินตนาการ
3.56
การคานึงถึงความรูส้ กึ
3.89
ความทุกข์สว่ นบุคคล
3.89
3. แรงจูงใจภายใน
ความต้องการสิ่งที่ทา้ ทาย
3.74
ความสนใจ-เพลิดเพลิน
3.92
ความเป็ นตัวของตัวเอง
3.84
ความต้องการมีความสามารถ
3.81
ความมุ่งมั่น
3.95
4. ความกรุณา
ความกรุณา
4.15
5. สัมมาทิฏฐิ
การเห็นชอบ
4.08
6. การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
รักและหวังดี
4.08
ใช้เวลา
3.65
เอาใจใส่
3.99
เป็ นที่ปรึกษา
3.95

S.D

Sk

Ku

𝜒2

p-value

0.65
0.79
0.62

-0.27
-0.25
-0.45

-0.03
0.28
-0.23

0.34
0.26
10.25

0.85
0.89
0.01

0.67
0.66
0.61
0.71

-0.14
0.09
0.04
-0.18

-0.59
-0.15
-0.64
-0.45

6.07
0.34
2.01
5.94

0.05
0.84
0.37
0.05

0.66
0.68
0.70
0.70
0.63

0.03
-0.32
-0.31
0.04
-0.07

-0.44
-0.12
-0.05
-0.69
-0.49

1.40
3.59
2.57
4.70
4.25

0.50
0.17
0.28
0.10
0.12

0.62

-0.83

1.10

2.42

0.30

0.67

-0.66

0.45

3.48

0.18

0.71
0.79
0.84
0.74

-0.61
-0.20
-0.68
-0.20

0.39
-0.13
0.26
-0.83

12.64
2.59
18.20
8.71

0.00
0.27
0.00
0.01
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ตัวแปรสังเกต
Mean
7. การสนับสนุนจากสถานศึกษา
เพื่อน
2.77
อาจารย์
3.19
8. การได้รับตัวแบบ
ตัวแบบมีชีวิต
3.75
ตัวแบบสัญลักษณ์
3.30

S.D

Sk

Ku

𝜒2

p-value

0.82
0.76

0.20
0.07

-0.12
0.14

0.09
0.02

0.96
0.99

0.63
0.81

0.14
-0.15

-0.62
0.17

0.97
0.60

0.62
0.74

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์หาค่าสถิติพืน้ ฐานของตัวแปร ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (Mean) ของตัว
แปรสังเกต พบว่ามีค่าระหว่าง 2.77 ถึง 4.16 การกระจายของข้อมูลด้วยการพิจารณาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.61 ถึง 0.84
การตรวจสอบค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปรสังเกต พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มีค่าความ
เบ้ติดลบ ซึ่งแสดงว่าข้อมูลค่อนข้างเบ้ไปทางซ้ายหรือค่าเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน โดยมีค่า
อยู่ระหว่าง -0.14 ถึง -0.83 โดยมีตัวแปรสังเกตบางตัวที่มีค่าความเบ้เป็ นบวก ซึ่งแสดงว่าข้อมูล
ค่อนข้างเบ้ไปทางซ้ายหรือค่าเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.03 ถึง 0.20
การตรวจสอบค่ าความโด่ ง (Ku) ของตัวแปรสังเกต พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่ มี ค่ า
ความโด่งติดลบ ซึ่งแสดงว่าข้อมูลโด่งน้อยกว่าปกติ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง -0.03 ถึง -0.83 โดยมีตัว
แปรสังเกตบางตัวที่มีค่าความโด่งเป็ นบวก ซึ่งแสดงว่าข้อมูลโด่งมากกว่าปกติ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง
0.14 ถึง 1.10
การทดสอบการแจกแจงแบบโค้ง ปกติ ห ลายตัวแปร (Multivariable normal test)
ของตัวแปรสังเกต โดยการทดสอบ Chi-square test โดยพิจารณาจากค่านัยสาคัญทางสถิติ หาก
ตัวแปรใดมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ผล
การทดสอบพบว่ามี ตัวแปรบางตัวที่มีการแจกแจงไม่ เป็ นโค้งปกติ คือ การปลอบโยน (p-value
เท่ากับ 0.01) รักและหวังดี (p-value เท่ากับ 0.00) เอาใจใส่ (p-value เท่ากับ 0.00) และเป็ น ที่
ปรึกษา (p-value เท่ากับ 0.01) ผูว้ ิจยั จึงทาการแปลงค่าตัวแปรให้เป็ นคะแนนมาตรฐาน
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อย่างไรก็ตามหากใช้เกณฑ์การตรวจสอบการแจกแจงปกติของตัวแปรแต่ละตัวนิ ยม
ใช้ ความเบ้ (Skewness) และความโด่ ง (Kurtosis) ได้เสนอไว้ว่ า ความเบ้ น้อ ยกว่ า -3 หรื อ
มากกว่า 3 หมายถึ ง ข้อ มูล ไม่ ส มมาตรหรื อเบ้ม าก ความโด่ง น้อ ยกว่า -10 หรือ มากกว่า 10
หมายถึง ข้อมูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติ และความโด่ง น้อยกว่า -20 หรือ มากกว่า 20 หมายถึง
เกิดปัญหารุนแรง (Curran, West, & Finch, 1997 อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2557, น. 98)
หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทาการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว
(Bivariate relationship) ด้ว ยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์สั น (Pearson product
moment correlation coefficient) เพื่อตรวจสอบตัวแปรสังเกตที่ทาการศึกษาในแบบจาลองจะไม่
มีความสัมพันธ์กนั สูงจนเกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง (Multicollinearity) ดังตาราง 8
ตาราง 8 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
ตัวแปร
1. การช่วยเหลือ
2. การแบ่งปัน
3. การปลอบโยน
4. การเข้าใจมุมมองของคนอื่น
5. การจินตนาการ
6. การคานึงถึงความรูส้ กึ
7. ความทุกข์ส่วนบุคคล
8. ความต้องการสิ่งที่ทา้ ทาย
9. ความสนใจ-เพลิดเพลิน
10. ความเป็ นตัวของตัวเอง
11. ความต้องการมีความสามารถ
12. ความมุ่งมั่น
13. ความกรุณา
14. การเห็นชอบ
15. รักและหวังดี
16. ใช้เวลา
17. เอาใจใส่
18. เป็ นที่ปรึกษา
19. เพื่อน
20. อาจารย์
21. ตัวแบบมีชีวิต
22. ตัวแบบสัญลักษณ์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
0.463***

1

0.428*** 0.226***

1

0.360*** 0.277*** 0.496***

1

0.219*** 0.145** 0.212*** 0.432***

1

0.288*** 0.175*** 0.383*** 0.426*** 0.350***
0.148**

1

0.066 0.298*** 0.282*** 0.255*** 0.352***

1

0.309*** 0.217*** 0.329*** 0.364*** 0.293*** 0.411*** 0.192***

1

0.270*** 0.244*** 0.372*** 0.396*** 0.296*** 0.445*** 0.260*** 0.569***

1

0.192*** 0.168*** 0.275*** 0.299*** 0.250*** 0.340*** 0.281*** 0.388*** 0.524***

1

0.367*** 0.204*** 0.400*** 0.378*** 0.297*** 0.388*** 0.215*** 0.477*** 0.548*** 0.419***

1

0.297*** 0.191*** 0.375*** 0.374*** 0.295*** 0.490*** 0.234*** 0.502*** 0.524*** 0.451*** 0.559***
0.363*** 0.255*** 0.414*** 0.404*** 0.255*** 0.529*** 0.329*** 0.372*** 0.505*** 0.357*** 0.428***
0.227*** 0131** 0.416*** 0.402*** 0.251*** 0.445*** 0.332*** 0.396*** 0.465*** 0.378*** 0.448***
0.356*** 0.333*** 0.360*** 0.312*** 0.153** 0.366*** 0.214*** 0.345*** 0.408*** 0.290*** 0.356***
0.128** 0.146** 0.245*** 0.154*** 0.050 0.167*** 0.125**

0.036

0.147**

0.059

0.122**

0.239*** 0.195*** 0.271*** 0.244*** 0.144** 0.243*** 0.199*** 0.208*** 0.262*** 0.136** 0.214***
0.200*** 0.160*** 0.330*** 0.235*** 0.080 0.240*** 0.206*** 0.196*** 0.303*** 0.205*** 0.230***
0.167*** 0.164*** -0.065

0.047

0.055

-0.102* -0.100*

0.336*** 0.346*** 0.109* 0.220*** 0.133* 0.142**

0.025

-0.030

-0.049

0.022

0.067 0.180*** 0.191*** 0.054

0.138*

0.410*** 0.359*** 0.416*** 0.426*** 0.277*** 0.401*** 0.266*** 0.324*** 0.405*** 0.302*** 0.333***
0.353*** 0.329*** 0.137* 0.241*** 0.139* 0.181*** 0.124 0.250*** 0.215*** 0.149* 0.188***
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ตัวแปร
12. ความมุ่งมั่น
13. ความกรุณา
14. การเห็นชอบ
15. รักและหวังดี
16. ใช้เวลา
17. เอาใจใส่
18. เป็ นที่ปรึกษา
19. เพื่อน
20. อาจารย์
21. ตัวแบบมีชีวิต
22. ตัวแบบสัญลักษณ์

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1
0.519***

1

0.520*** 0.636***

1

0.434*** 0.594*** 0.479***

1

0.202*** 0.236*** 0.233*** 0.390***

1

0.267*** 0.442*** 0.361*** 0.560*** 0.297***

1

0.318*** 0.427*** 0.390*** 0.577*** 0.497*** 0.609***
0.093*

-0.114* -0.135*

0.052

-0.129*

-0.024

1
-0.136*

1

0.108* 0.180*** 0.191*** 0.180*** 0.033 0.160*** 0.076 0.566***

1

0.391*** 0.324*** 0.405*** 0.324*** 0.281*** 0.357*** 0.327*** 0.173*** 0.466***
0.184*** 0.250*** 0.215*** 0.250*** 0.078

0.141*

1

0.102* 0.327*** 0.491*** 0.566***

1

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
*** มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.001

ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร พบว่ า มี ทั้ ง ค่ า
ความสัมพันธ์เชิงบวก และค่าความสัมพันธ์เชิงลบ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง 0.136 ถึง 0.636 โดยคู่ของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันทางบวกสูงสุด ได้แก่ ความกรุณา กับ การ
เห็นชอบ (r = 0.636, p-value < 0.001) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า
ในภาพรวมคู่ของตัวแปรทุกตัวไม่มีค่ใู ดมีความสัมพันธ์เกิน 0.85 ซึ่งพิจารณาจากความเหมาะสม
ของข้อมูลที่นาไปใช้ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ไม่
ควรมีค่าสูงกว่า 0.85 ซึ่งจะทาให้เกิดปั ญหาภาวะร่วมเส้นตรง (Multicollinearity) (Kline, 2011)
ดังนัน้ ตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง จึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์
สมการโครงสร้างเชิงเส้น
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ตามกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึน้ จากพืน้ ฐานทฤษฎีหรือแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องว่ามีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ จากนั้นจึงทาการพิจารณาถึงขนาดอิทธพลที่ปรากฎในโครงสร้าง
ความสัม พั น ธ์เชิ ง เส้น ส าหรับ การวิ จัย ระยะที่ 1 เป็ น การศึ ก ษาปั จ จัย เชิ ง สาเหตุ ท่ี ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา และขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ พฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคมของนักศึกษา ดังภาพประกอบ 32
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ภาพประกอบ 25 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
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ผลการตรวจสอบความกลมกลืน ของรู ปแบบความสัม พันธ์เชิ งสาเหตุ ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม พบว่า รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีพัฒ นาขึน้ มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของรู ปแบบ ได้แก่ 𝜒2 = 608.91, df =
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181, p = 0.00, 𝜒2/df = 3.36, SRMR = 0.06, RMSEA = 0.07, CFI = 0.97, GFI = 0.90, AGFI
= 0.86 โดยมี ค่ า SRMR, AGFI ไม่ ผ่ านเกณฑ์ จึ งพิ จ ารณาค่ าดัช นี ค วามกลมกลื น ของรู ป แบบ
ความสัม พั น ธ์เชิ ง สาเหตุจ ากค่ า อื่ น พบว่ า ค่ า ส่ ว นใหญ่ ผ่ า นเกณฑ์ ผู้วิ จัย จึ ง สรุ ป ว่ า รู ป แบบ
ความสัม พัน ธ์เชิ ง สาเหตุท่ี ส ร้า งขึน้ สามารถน ามาอธิ บ ายพฤติ กรรมเอื อ้ ต่ อ สัง คมได้ โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุไปยังตัวแปรผลภายในรูปความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ดังตาราง
9
ตาราง 9 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (β) ของตัวแปรสาเหตุไปยังตัวแปรผลภายในรูปความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ

ตัวแปรสาเหตุ
การร่วมรูส้ กึ
แรงจูงใจภายใน
ความกรุณา
การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
การสนับสนุนจากสถานศึกษา
การได้รบั ตัวแบบ
สัมมาทิฏฐิ

DE
.17*
.24*
.41*
.28*
-.04
-.15
-

ตัวแปรผล
สัมมาทิฏฐิ
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
(𝑅𝟐 = 0.69)
(𝑅𝟐 = 0.68)
IE
TE
DE
IE
TE
.17*
.59*
-.01 .58*
.24*
.08
-.02
.07
.41*
-.05
-.03 -.08
.28*
.25*
-.02 .23*
-.04
.04
.00
.05
-.15
.18
.01
.20
-.07
-.07

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
หมายเหตุ DE อิทธิพลทางตรง (Direct effect) IE อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) TE อิทธิพล
โดยรวม (Total effect)
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ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร แสดงอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อ ม พบว่า 1) การร่ว มรู ส้ ึก และการอบรมเลี ย้ งดูแบบรัก สนับ สนุน มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมเอือ้ สังคม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.59
และ 0.25 ตามลาดับ 2) ความกรุณา การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน แรงจูงใจภายใน และการ
ร่วมรูส้ ึก มีอิทธิพลทางตรงต่อสัมมาทิฏฐิ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพ ล เท่ากับ 0.41, 0.28, 0.24 และ 0.17 ตามลาดับ 3) การร่วมรู ส้ ึก แรงจูงใจภายใน ความ
กรุณา การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษาและการได้รบั ตัวแบบ ไม่มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมโดยผ่านสัมมาทิฏฐิ
สรุปผลการวิจยั ตามสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 1 มีดงั นี ้
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษาปริญญาตรี
ที่พัฒนาขึน้ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (𝜒2 = 608.91, df = 181, p = 0.00, 𝜒2/df = 3.36,
SRMR = 0.06, RMSEA = 0.07, CFI = 0.97, GFI = 0.90, AGFI = 0.86) โดยตัวแปรสาเหตุ คือ
การร่วมรู ส้ ึก แรงจูงใจภายใน ความกรุ ณ า สัม มาทิฏ ฐิ การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การ
สนับสนุนจากสถานศึกษา และการได้รบั ตัวแบบ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคม ดังนี ้
สมมติฐานข้อ 1.1 พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการร่วม
รูส้ กึ แรงจูงใจภายใน ความกรุณา สัมมาทิฏฐิ การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจาก
สถานศึกษา และการได้รบั ตัวแบบ ผลการวิจัยพบว่า การร่วมรู ส้ ึกและการอบรมเลีย้ งดูแบบรัก
สนับสนุน มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ สังคม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.59 และ 0.25 ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อ 1.1 บางส่วน
สมมติ ฐ านข้อ 1.2 สั ม มาทิ ฏ ฐิ ได้รับ อิ ท ธิ พ ลทางตรงจากการร่ ว มรู ้สึ ก
แรงจูงใจภายใน ความกรุ ณ า การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษา
และการได้รบั ตัวแบบ ผลการวิจัยพบว่า ความกรุณา การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน แรงจูงใจ
ภายใน และการร่วมรูส้ ึก และ มีอิทธิพลทางตรงต่อสัมมาทิฏฐิ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล เท่ า กับ 0.41, 0.28, 0.24 และ 0.17 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1.2 บางส่วน
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สมมติฐานข้อ 1.3 พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากการร่วม
รู ้สึ ก แรงจู ง ใจภายใน ความกรุ ณ า การอบรมเลี ้ย งดู แ บบรัก สนั บ สนุ น การสนั บ สนุ น จาก
สถานศึกษา และการได้รบั ตัวแบบ โดยผ่านสัมมาทิฏฐิ ผลการวิจัยพบว่า การร่วมรู ส้ ึก แรงจูงใจ
ภายใน ความกรุ ณ า การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษาและการ
ได้รบั ตัวแบบ ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมโดยผ่านสัมมาทิฏฐิ ผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1.3
ดังนัน้ สรุปได้ว่าการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ในการวิจัยระยะที่ 1
พบว่าตัวแปรที่มี อิท ธิ พ ลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมมากที่สุด ได้แก่ การร่วมรู ส้ ึก มี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.59 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่ อ พฤติ ก รรมเอื ้อ ต่ อ สัง คมรองลงมา ได้แ ก่ การอบรมเลี ย้ งดูแ บบรัก สนับ สนุ น มี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.25 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผูว้ ิจยั จึงได้นาผลจากการ
วิจยั ระยะที่ 1 ได้แก่ ตัวแปรการร่วมรูส้ ึก และตัวแปรการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน มาพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมต่อไปในการวิจยั ระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงทดลองต่อไป
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง
การวิจั ยระยะที่ 2 ความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒ นาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของ
นัก ศึ ก ษา โดยผู้วิ จัย ได้แ บ่ ง ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูล ออกเป็ น 2 ตอน ดัง ต่ อ ไปนี ้ ตอนที่ 1 การ
วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐานของคะแนนพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง และ
กลุ่ม ควบคุม จ าแนกตามการอบรมเลี ย้ งดูแบบรักสนับ สนุน เมื่ อใช้ค ะแนนการวัดผลก่อนการ
ทดลอง (Pre-test) เป็ นตัวแปรร่วม (Covariate) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบ
สองทาง (Two-way analysis of covariance) เมื่อใช้คะแนนการวัดผลก่อนการทดลอง (Pre-test)
เป็ นตัวแปรร่วม (Covariate) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจัยครัง้ นี ้
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการแปลผล ดังนี ้
Mean หมายถึง ค่าเฉลี่ย
S.E หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อน
df หมายถึง ขัน้ ของความเป็ นอิสระ
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Ms หมายถึง ความแปรปรวน
F หมายถึง ค่าสถิติท่คี านวณได้
sig หมายถึง ระดับนัยสาคัญของการทดสอบ
A หมายถึง การได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
B หมายถึง การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
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การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น
การตรวจสอบ Normality test เป็ นการตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระมีการแจกแจงเป็ น
แบบปกติหรือไม่ งานวิจัยในครัง้ นีใ้ นแต่ละกลุ่มมีจานวน 21 คน จึงใช้ Shapiro-Wilk พบว่า มีค่า
Sig เท่ากับ .58 และ .10มากกว่า.05 แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงเป็ นแบบปกติ
การตรวจสอบความเหมาะสมที่จะใช้การวิเคราะห์ ANCOVA
การทดสอบค่าตัวแปรร่วมและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงเส้นตรง พบว่า มี
ค่า sig เท่ากับ .00น้อยกว่า.05 แสดงว่า สามารถใช้คะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) มาเป็ นตัว
แปรร่วมในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ได้
การวิเคราะห์สมการถดถอยระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรร่วม (Covariate) แยกตาม
กลุ่ม ของตัวแปรต้น โดยการทดสอบค่ าตัวแปรร่วมและตัวแปรตามมี ค วามสัม พัน ธ์กัน ในเชิ ง
เส้นตรง พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ .00 น้อยกว่า .05 แสดงว่า สามารถใช้คะแนนก่อนการทดลอง
(Pretest) เป็ นตัวแปรร่วมในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ได้ และการทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของกลุ่มประชากรมีค่าเท่ากันทุกกลุ่ม (interaction ระหว่างตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรร่วม) พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ .21 มากกว่า .05 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมและคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) ไม่ต่างกันเมื่อได้รบั โปรแกรมการ
พัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมในระดับที่ต่างกัน จึงสามารถใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมได้
และ มีค่า Sig เท่ากับ .20 มากกว่า .05 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคมและคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) ไม่ต่างกันเมื่อได้รบั การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
ในระดับที่ต่างกัน จึงสามารถใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมได้
การทดสอบ Levene's test พบว่า มีค่า sig เท่ากับ .00 น้อยกว่า.05 แสดงว่า ทัง้ 2
กลุ่ม มี ความแปรปรวนแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามถ้าขนาดในกลุ่ม ตัวอย่างเท่ากัน แม้ว่าความ
แปรปรวนไม่ เท่ า กัน จะไม่ ส่ ง ผลต่ อ การทดสอบ คื อ ผลการทดสอบยัง มี ค วามคงทน (Test is
robust) (Hakstain, roed, & Lind, 1979) ซึ่งงานวิจยั ในครัง้ นีใ้ นแต่ละกลุ่มมีจานวนเท่ากัน คือ 21
คน
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ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ค่ าสถิ ติ พื ้น ฐานของคะแนนพฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คมหลัง การ
ทดลอง ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จาแนกตามการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน เมื่อใช้
คะแนนการวัดผลก่อนการทดลอง (Pre-test) เป็ นตัวแปรร่วม (Covariate) ดังตาราง 10
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ตาราง 10 การวิเคราะห์ค่าสถิติพนื ้ ฐานของคะแนนพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมหลังการทดลอง ของ
กลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม จาแนกตามการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน เมื่อใช้คะแนนการ
วัดผลก่อนการทดลอง (Pre-test) เป็ นตัวแปรร่วม (Covariate)
กลุ่ม
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กลุม่ ทดลอง

กลุม่ ควบคุม

การอบรมเลีย้ งดู
แบบรักสนับสนุน
มาก
น้อย
รวม
มาก
น้อย
รวม

จานวน
(คน)
14
7
21
8
13
21

Mean

S.E

4.11
3.78
3.95
3.96
3.88
3.92

.07
.09
.06
.09
.08
.06

การวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐานของคะแนนพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมหลังการทดลอง ของ
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จาแนกตามการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน เมื่อใช้คะแนนการ
วัดผลก่อนการทดลอง (Pre-test) มาเป็ นตัวแปรร่วม (Covariate) พบว่า คะแนนพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคมที่ปรับแล้ว มี คะแนนเฉลี่ยรวมหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง (3.95) สูงกว่ากลุ่มควบคุม
(3.92) โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่มีการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนมากในกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ย (4.11) สูงกว่านักเรียนที่มีการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนน้อยในกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ ย (3.78) และในกลุ่มควบคุม พบว่า นักเรียนที่มี การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนมากมี
ค่าเฉลี่ย (3.96) สูงกว่านักเรียนที่มีการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนต่า มีค่าเฉลี่ย (3.88)

145
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ค วามแปรปรวนร่ ว มแบบสองทาง (Two-way analysis of
covariance) เมื่อใช้คะแนนการวัดผลก่อนการทดลอง (Pre-test) เป็ นตัวแปรร่วม (Covariate) ดัง
ตาราง 11
ตาราง 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (Two-way analysis of covariance)
เมื่อใช้คะแนนการวัดผลก่อนการทดลอง (Pre-test) เป็ นตัวแปรร่วม
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SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

แหล่งความแปรปรวน
การได้รบั โปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม (A)
การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน (B)
AxB
ตัวแปรร่วม
ความคลาดเคลื่อน
รวม

df
1

Ms
.01

F
.10

sig
.760

1
1
1
37
42

.33
.15
3.20

5.60*
2.61
54.77

.023
.115
.000

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (Two-way analysis of covariance)
เมื่ อ ใช้ค ะแนนการวัด ผลก่ อ นการทดลอง (Pre-test) เป็ น ตัว แปรร่ว ม (Covariate) พบว่ า ไม่ มี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างการได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ร่วมกับการอบรมเลีย้ งดูแบบ
รักสนับสนุน จึงสามารถทาการทดสอบ Main effect ได้ พบว่านักศึกษาที่ได้รบั การอบรมเลีย้ งดู
แบบรักสนับสนุนมากจะมีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมสูงกว่านักศึกษาที่ได้รบั การอบรมเลีย้ งดูแบบรัก
สนับสนุนน้อย อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 และส่วนนักศึกษาที่ ได้รบั โปรแกรมพัฒ นา
พฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คม และนัก ศึก ษาที่ ไม่ ได้รับ โปรแกรมพัฒ นาพฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คม มี
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
สรุปผลการวิจยั ตามสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 2 มีดงั นี ้
สมมติฐานข้อ 1 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างการได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอื อ้ ต่อ
สังคมกับการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม เมื่อใช้คะแนนก่อน
การทดลอง (Pre-test) เป็ นตัวแปรร่วม (Covariate) ผลการวิจยั พบว่า ไม่มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างการ
ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ร่ว มกับการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน แต่พบว่า
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นักศึกษาที่ได้รบั การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนมากจะมีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมสูงกว่านักศึกษา
ที่ไ ด้รับ การอบรมเลี ย้ งดูแบบรักสนับ สนุน น้อย อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิติ ท่ี ระดับ .05 ผลการ
วิเคราะห์ดงั กล่าวจึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1
สมมติ ฐ านข้อ 2 นัก ศึก ษาที่ ไ ด้รับ โปรแกรมพัฒ นาพฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คมมี
พฤติ ก รรมเอื ้อ ต่ อ สัง คมสูง กว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้รับ โปรแกรมพั ฒ นาพฤติ ก รรมเอื ้อ ต่ อ สัง คม
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และนักศึกษาที่ไม่ได้
รับ โปรแกรมพัฒ นาพฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คม มี พ ฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คม แตกต่ างกัน อย่ างไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวจึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 2
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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การวิจยั เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมและผลของโปรแกรม
พัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ของนักศึกษาปริญญาตรี การวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ
แบบพหุวิธี (Multi-methods) ซึ่งการวิจัยแบบพหุวิธี เป็ นการวิจัยที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
มากกว่ า 1 วิ ธี แต่ วิ ธี ก ารที่ น ามาใช้นั้น มาจากกระบวนทัศ น์ก ารวิ จัย แบบเดี ย วกั น (วัล นิ ก า
ฉลากบาง, 2560, น. 126) ซึ่งการวิจัยในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยใช้กระบวนทัศน์การวิจัยแบบกระบวนทัศน์
ปฏิฐานนิยม (Positivism) โดยใช้การวิจยั เชิงปริมาณอย่างเดียว โดยผูว้ ิจยั แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2
ระยะ คือ การวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของ
นักศึก ษา ด้วยการวิเคราะห์ส มการโครงสร้างเชิ งเส้น (Structural Equation Modeling : SEM)
โดยโปรแกรม LISREL ซึ่ ง ผลจากการวิ จั ย ระยะที่ 1 ท าให้ท ราบปั จ จัย เชิ ง สาเหตุท่ี ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา เพื่อนามาใช้ในการสร้างโปรแกรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคมของนักศึกษา ในการวิจยั ระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงทดลอง
กระบวนการวิจัยโดยสรุป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1
เพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา และ
ขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา
การวิจัยระยะที่ 2
เพื่ อศึ กษาผลของโปรแกรมการพัฒ นาพฤติ กรรมเอือ้ ต่ อ สัง คมของนัก ศึก ษา
ปริญญาตรี
สมมติฐานของการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษาปริญญาตรี
ที่พัฒนาขึน้ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรสาเหตุ คือ การร่วมรูส้ ึก แรงจูงใจภายใน
ความกรุณา สัมมาทิฏฐิ การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษา และการ
ได้รบั ตัวแบบ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ดังนี ้
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1.1 พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการร่วมรูส้ ึก แรงจูงใจ
ภายใน ความกรุณา สัมมาทิฏฐิ การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษา
และการได้รบั ตัวแบบ
1.2 สัมมาทิฏฐิ ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการร่วมรูส้ กึ แรงจูงใจภายใน ความ
กรุณา การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษา และการได้รบั ตัวแบบ
1.3 พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากการร่วมรูส้ ึก แรงจูงใจ
ภายใน ความกรุ ณ า การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษา และการ
ได้รบั ตัวแบบ โดยผ่านสัมมาทิฏฐิ
การวิจัยระยะที่ 2
1. ปฏิสมั พันธ์ระหว่างการได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมกับการ
อบรมเลี ย้ งดูแบบรักสนับสนุน ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม เมื่อใช้คะแนนก่อนการทดลอง
(Pre-test) เป็ นตัวแปรร่วม (Covariate)
2. นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมพัฒ นาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมมีพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคมสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้ ได้แ ก่ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยของรัฐ/กากับของรัฐ ในประเทศไทย แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 1
การวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคมของนักศึกษา โดยมีวิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้
1) การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาปั จจัยเชิงสาเหตุท่สี ง่ ผลต่อพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยของรัฐ/กากับของรัฐ ในประเทศ
ไทย สาหรับในการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้วิธีการประมาณค่าแบบไลค์ลิฮดู สูงสุด (Maximum likelihood) ซึ่ง
เป็ นวิธีการประมาณค่าพารามิ เตอร์ท่ีมี ความคงเส้นคงวาและเป็ นอิสระจากมาตรวัด (Bollen,
1989, p. 108; อ้างถึงใน วิไลลักษณ์ ลังกา, 2554, น. 103) และใช้หลักเกณฑ์การกาหนดขนาด
ตัว อย่ า งของ Schumacker และ Lomax (1996, p. 20 อ้า งถึ ง ใน วิ ไ ลลัก ษณ์ ลัง กา, 2554, น.
103) ที่เสนอแนะให้ใช้ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ ในงานวิจยั ครัง้ นีม้ ีตวั
แปรสังเกตได้ 22 ตัว จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ขั้นต่ าจานวน 440 คน 2) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยของ
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รัฐ/กากับของรัฐ ในประเทศไทย ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi stage sampling) มี ร ายละเอี ย ดดัง ต่ อ ไปนี ้ ขั้น ที่ 1 ใช้ก ารสุ่ม ตัว อย่ า งแบบชั้ น ภู มิ (Stratified
random sampling) โดยใช้ภูมิ ภ าคเป็ น ชั้น ภูมิ คื อ แบ่ ง ออกเป็ น จานวน 6 ภาค ประกอบด้ว ย
ภาคเหนือ จานวน 5 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 5 แห่ง ภาคกลาง จานวน 7 แห่ง ภาค
ตะวันออก จานวน 1 แห่ง ภาคตะวันตก ไม่มี และภาคใต้ จานวน 4 แห่ง จากนัน้ ใช้การสุม่ ตัวอย่าง
แบบกลุ่ ม (Cluster sampling) โดยสุ่ ม ตั ว อย่ า งมาภู มิ ภ าคละ 1 มหาวิ ท ยาลัย ของจ านวน
มหาวิท ยาลัยทั้ง หมดในแต่ ล ะพื ้น ที่ ตั้งเป็ น ภูมิ ภ าคของมหาวิท ยาลัย ในขั้น นี ้ได้ม หาวิท ยาลัย
จ านวน 5 แห่ ง ขั้น ที่ 2 การสุ่ม ตัวอย่ างแบบชั้น ภูมิ (Stratified random sampling) โดยใช้ก ลุ่ม
สาขาวิชาเป็ นชัน้ ภูมิ คือ จานวน 3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย 1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสัง คมศาสตร์ 2. กลุ่ม สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์สุขภาพ และ 3. กลุ่ม สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี หน่วยในการสุ่ม คือ นักศึกษา โดยสุ่มมากลุ่มสาขาวิชาละ 30 คน รวมจานวน 90 คน
จากที่ ก ล่า วมาข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ากลุ่ม ตัวอย่างได้ม าโดยใช้วิธี ก ารสุ่ม กลุ่ม ตัวอย่ างแบบหลาย
ขั้นตอน รวมจ านวนทั้งหมด 450 คน ซึ่งในการวิจัยครัง้ นี ้ผู้วิจัยได้เก็บ รวบรวมข้อ มูล จากกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 511 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 2
การวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิ งทดลอง เพื่ อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒ นา
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ นักศึกษาปริญญา
ตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวนทัง้ หมด 42 คน โดยใช้
กลุม่ ตัวอย่างที่ได้จากการวิจยั ระยะที่ 1 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเพื่อทราบข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2
แบบสอบถามปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมเอื ้อ ต่ อ สัง คม ประกอบด้ว ย 8 ตอน คื อ ตอนที่ 1
แบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ตอนที่ 2 แบบสอบถามการร่วมรูส้ ึก ตอนที่ 3 แบบสอบถาม
แรงจูงใจภายใน ตอนที่ 4 แบบสอบถามความกรุณา ตอนที่ 5 แบบสอบถามสัมมาทิฏฐิ ตอนที่ 6
แบบสอบถามการอบรมเลี ้ย งดู แ บบรัก สนั บ สนุ น ตอนที่ 7 แบบสอบถามการสนั บ สนุ น จาก
สถานศึกษาจากสถานศึกษา และตอนที่ 8 แบบสอบถามการได้รบั ตัวแบบ มีลักษณะข้อคาถาม
เป็ นแบบ มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ “น้อยที่สดุ ” ถึง “มากที่สดุ ”
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การวิจัยระยะที่ 2
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย ระยะที่ 2 ได้แ ก่ แบบสอบถามปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม โดย 1) แบบสอบถามปั จจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม โดยเป็ นแบบสอบถามชุดเดียวกับแบบสอบถามในการวิจยั ระยะที่
1 และ 2) โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม มีลกั ษณะเป็ นโปรแกรมที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ โดยการ
นาผลการวิจัยจากระยะที่ 1 เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอื ้อต่อสังคม นามาสร้างเป็ น
โปรแกรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม จัดเป็ นกิจกรรมเสริมหลักสูตร จานวน 5 ครัง้ ครัง้ ละ
150 นาที
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยระยะที่ 1
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวัดตัวแปร 2) การวิเคราะห์หาค่าสถิติพืน้ ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าสถิติทดสอบไค-สแคว์ และการวิเคราะห์ค่าสัม ประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product
moment correlation coefficient) 3) ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบการวัดตัวแปรด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และ 4) ตรวจสอบความกลมกลืนของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุตามสมมติฐานการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์ดว้ ยการวิเคราะห์อิท ธิพล โดยพิจารณาจาก
ค่าดัช นี ตรวจสอบความกลมกลื น ของโมเดล ได้แก่ ค่า ไค-สแควร์ (𝜒2) ค่าสัดส่วนระหว่างไคสแควร์ และองศาความอิสระ (𝜒2/df) ค่าRMSEA ค่า SRMR ค่า CFI ค่า GFI และค่า NFI โดยมี
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้ ดังนี ้ ค่า 𝜒2 ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติหรือมีค่ามากกว่ า 0.05 ค่า 𝜒2/df มี
อัตราส่วนไม่เกิน 5 ค่า SRMR มีค่าน้อยกว่า 0.05 ค่า RMSEA มี ค่าน้อยกว่า 0.08 ค่า CFI มีค่า
มากกว่า 0.90 ค่า GFI มีค่ามากกว่า 0.90 ค่า AGFI มีค่ามากกว่า 0.90 (Kline, 2011)
การวิจัยระยะที่ 2
ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ออกเป็ น 2
ตอน ดังต่อไปนี ้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐานของคะแนนพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมหลังการ
ทดลอง ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จาแนกตามการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน เมื่อใช้
คะแนนการวัด ผลก่ อ นการทดลอง (Pre-test) มาเป็ นตั ว แปรร่ว ม (Covariate) ตอนที่ 2 การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง (Two-way analysis of covariance) เมื่ อใช้คะแนน
การวัดผลก่อนการทดลอง (Pre-test) มาเป็ นตัวแปรร่วม (Covariate)
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีสง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของ
นักศึกษา ผลการวิจยั ตามสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 1 มีดงั นี ้
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษาปริญญาตรีท่ี

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

พัฒ นาขึน้ สอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ (𝜒 2 = 608.91, df = 181, p = 0.00, 𝜒2/df = 3.36,
SRMR = 0.06, RMSEA = 0.07, CFI = 0.97, GFI = 0.90, AGFI = 0.86) โดยตัวแปรสาเหตุ คือ
การร่วมรู ส้ ึก แรงจูงใจภายใน ความกรุ ณ า สัม มาทิฏ ฐิ การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การ
สนับสนุนจากสถานศึกษา และการได้รบั ตัวแบบ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคม ดังนี ้
สมมติฐานข้อ 1.1 พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการร่วมรูส้ ึก
แรงจูงใจภายใน ความกรุ ณ า สัมมาทิฏฐิ การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจาก
สถานศึกษา และการได้รบั ตัวแบบ ผลการวิจัยพบว่า การร่วมรู ส้ ึกและการอบรมเลีย้ งดูแบบรัก
สนับ สนุน มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ พฤติ ก รรมเอื อ้ สัง คม อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.05
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.59 และ 0.25 ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงสอดคล้อง
กับสมมติฐานข้อ 1.1 บางส่วน
สมมติฐานข้อ 1.2 สัมมาทิฏฐิ ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการร่วมรู ส้ ึก แรงจูงใจ
ภายใน ความกรุ ณ า การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษา และการ
ได้รบั ตัวแบบ ผลการวิจัยพบว่า ความกรุณา การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน แรงจูงใจภายใน
และการร่วมรู ส้ ึก และ มีอิทธิพ ลทางตรงต่อสัม มาทิฏฐิ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.41, 0.28, 0.24 และ 0.17 ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวจึง
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1.2 บางส่วน
สมมติฐานข้อ 1.3 พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากการร่วมรูส้ ึก
แรงจูงใจภายใน ความกรุ ณ า การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การสนั บสนุนจากสถานศึกษา
และการได้รบั ตัวแบบ โดยผ่านสัมมาทิฏฐิ ผลการวิจัยพบว่า การร่วมรู ส้ ึก แรงจูงใจภายใน ความ
กรุณา การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษาและการได้รบั ตัวแบบ ไม่มี
อิทธิพ ลทางอ้อมต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมโดยผ่านสัม มาทิฏ ฐิ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1.3
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ดังนัน้ สรุปได้ว่าการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ในการวิจัยระยะที่ 1
พบว่าตัวแปรที่มี อิท ธิพ ลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมมากที่สุด ได้แก่ การร่วมรู ส้ ึก มี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.59 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่ อ พฤติ ก รรมเอื ้อ ต่ อ สัง คมรองลงมา ได้แ ก่ การอบรมเลี ย้ งดูแ บบรัก สนับ สนุ น มี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.25 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผูว้ ิจยั จึงได้นาผลจากการ
วิจยั ระยะที่ 1 ได้แก่ ตัวแปรการร่วมรูส้ ึก และตัวแปรการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน มาพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมต่อไปในการวิจยั ระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงทดลองต่อไป
การวิจั ยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิ งทดลอง ซึ่งผลจากการวิจัยระยะที่ 1 ทาให้ทราบ
ปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา เพื่อนามาใช้ในการสร้างพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา ผลการวิจยั ตามสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 2 มีดงั นี ้
สมมติฐานข้อ 1 มี ปฏิสัม พันธ์ระหว่างการได้รบั โปรแกรมพัฒ นาพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคม กับการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน โดยนักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติ กรรมเอือ้
ต่อสังคม เมื่อได้รบั การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน จะมีคะแนนพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมแตกต่าง
กัน ไปตามกลุ่ ม ย่ อ ย เมื่ อ ใช้ค ะแนนก่ อ นการทดลอง (Pre-test) เป็ น ตั ว แปรร่ว ม (Covariate)
ผลการวิจัย พบว่า ไม่ มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ระหว่างการได้รับ โปรแกรมพัฒ นาพฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สั งคม
ร่วมกับ การอบรมเลี ย้ งดูแบบรัก สนับ สนุน แต่ พ บว่านัก ศึกษาที่ ได้รบั การอบรมเลี ย้ งดูแ บบรัก
สนับ สนุ น มากจะมี พ ฤติ ก รรมเอื ้อ ต่ อ สัง คมสูง กว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้รับ การอบรมเลี ้ย งดูแ บบรัก
สนับสนุนน้อย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกั บ
สมมติฐานข้อ 1
สมมติฐานข้อ 2 นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมมีพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคมสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และนักศึกษาที่ไม่ได้รบั โปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม มีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวจึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 2
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1
จากผลการวิจัยข้างต้น ผูว้ ิจัยนามาอภิ ปรายผลการศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษาปริญญาตรี ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังต่อไปนี ้
ประเด็นที่ 1 จากสมมติฐานข้อ 1.1 พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมได้รบั อิทธิพ ลทางตรง
จากการร่วมรู ส้ ึก แรงจูงใจภายใน ความกรุ ณ า สัม มาทิฏ ฐิ การอบรมเลี ย้ งดูแบบรักสนับสนุน
การสนับสนุนจากสถานศึกษา และการได้รบั ตัวแบบ ผลการวิจยั พบว่า การร่วมรูส้ ึกและการอบรม
เลีย้ งดูแ บบรัก สนับ สนุน มี อิ ทธิ พ ลทางตรงต่อ พฤติก รรมเอื อ้ สัง คม อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พลเท่ากับ 0.59 และ 0.25 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ทางพฤติ ก รรมศาสตร์ โดยจรรจา สุวรรณทัต (2559, น. 47-55) ได้มี ก ารเสนอการศึก ษาทาง
พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science) ว่าเป็ นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางจิตวิทยา
และสะท้อ นให้เห็ น วิ ธี ก ารปฏิ สัม พั น ธ์ท่ี บุ ค คลแสดงต่ อ กัน และกัน ทั้ง ในกลุ่ ม เล็ ก กลุ่ม ใหญ่
ครอบครัว และชุมชน รวมทัง้ ภายในกลุ่มประชากรต่างๆ และในสังคมโลกด้วย โดยการศึกษาทาง
พฤติกรรมศาสตร์นี ้ สาคัญ อย่างยิ่งต่อการช่ วยให้เกิดความรู ค้ วามเข้าใจในด้านพฤติกรรมของ
มนุ ษ ย์ ทั้ ง ต่ อ มนุ ษ ย์ด้ว ยกั น และต่ อ กลุ่ ม คนและสัง คม ตลอดจนพฤติ ก รรมที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
สภาพแวดล้อ มทุ ก ระดั บ ในด้า นทฤษฎี ท างพฤติ ก รรมศาสตร์จึ ง สามารถอธิ บ ายและให้
การพยากรณ์ ไ ด้ว่ า เมื่ อ มี ปั จ จั ย นั้ น ๆเกิ ด ขึ ้น และมี ก ารพั ฒ นาพฤติ ก รรมในลั ก ษณะที่ เป็ น
กระบวนการสืบเนื่องเช่นนีแ้ ล้ว ผลที่เกิดขึน้ ในรู ปของพฤติกรรมจะเป็ นเช่นไร ดังนัน้ การพิจารณา
มองปั ญ หาต่ า งๆ ในสัง คมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ปรากฏการณ์ ใดก็ ต ามเพื่ อ ท าความเข้า ใจและหา
แนวทางแก้ไขป้องกัน ล้วนมีปัจจัยหลากหลายที่อาจแตกต่างกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคคล กลุม่ บุคคล และสังคม จึงจาเป็ นที่จะต้องอาศัยการศึกษาให้ชดั เจน เนื่องจากพฤติกรรมของ
มนุษย์มีความซับซ้อน จึงต้องมีการศึกษาทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ที่เป็ นตัวกาหนด
พฤติกรรมหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน เพื่อให้เข้าใจถึงผลลัพธ์ท่ปี รากฎได้อย่างแท้จริง
โดยในการวิจัยระยะที่ 1 พบว่าปั จ จัยภายในที่เป็ นตัวแปรที่มี อิทธิ พ ลทางตรงต่ อ
พฤติ กรรมเอือ้ ต่อสัง คมมากที่ สุด ได้แก่ การร่วมรู ส้ ึก มี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์อิท ธิ พ ลเท่ ากับ 0.59 ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีพฒ
ั นาการเชาว์ปัญญาของเพียเจต์ มีความเห็นว่าพัฒนาทางสติปัญญาในขัน้
ที่ 3 Concrete operations อายุ 7-11 ปี เป็ น ขั้ น ที่ เด็ กล ด ก ารยึ ด ต น เองเป็ น ศู น ย์ ก ล าง
(Egocentrism) เด็กวัยนีส้ ามารถเริ่มเข้าใจความคิดของผูอ้ ่ืน หรือเข้าใจว่าผูอ้ ่ืนคิดอย่างไร ซึ่งเป็ น
พืน้ ฐานของการร่วมรูส้ ึกนาไปสู่การเกิดพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และสอดคล้องกับแนวคิดการร่วม
รูส้ ึกของ Davis (2004 อ้างถึงใน ดุลยา จิตตะยโศธร, 2555, น. 17-18) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบ
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ของโครงสร้าง กระบวนการ และผลของการร่ว มรู ส้ ึก ประกอบด้วย 4 ขั้น ตอน คื อ 1) ขั้น เริ่ม
(Antecedents) เป็ นขั้นที่กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของผูส้ ังเกต ผูถ้ ูกสังเกต และสถานการณ์ ซึ่ง
ประกอบด้วย บุคคล ได้แก่ ความแตกต่างเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม เช่น การมีความสามารถในการเข้าใจทรรศนะของผูอ้ ่ืน และสถานการณ์ ได้แก่ ความรุนแรง
ของสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการกระตุน้ อารมณ์ของผูส้ งั เกต ความเหมือนหรือความคล้ายคลึง
ระหว่างผูส้ งั เกตและผูถ้ ูกสังเกต 2) กระบวนการ (Process) ได้แก่ ลักษณะเฉพาะของกลไกที่มีผล
ต่อการร่วมรู ส้ ึก โดยแบ่งเป็ น กระบวนการที่เกิดจากอารมณ์ (Affective) และกระบวนการที่เกิด
จากความต้อ งการทางปั ญ ญา (Cognitive) 3) ผลที่ เกิ ด ขึ น้ ภายในตั ว บุ ค คล (Intraprosonal
outcomes) ได้แก่ ผลทางปั ญ ญา ผลทางอารมณ์ 4) ผลต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่
การเกิดพฤติกรรมทางสังคม อาทิเช่น พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม หรือพฤติกรรมก้าวร้าว เป็ นต้น และ
สอดคล้องกับการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมรูส้ ึก พบว่าการร่วมรูส้ ึกมีความสัมพันธ์และ
เป็ นความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ซึ่งแสดงว่าถ้าบุคคลมีการร่วมรูส้ ึกสูงขึน้ ก็จะ
มีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมสูงขึน้ ด้วย (วันดี ละออทิพย์, 2540; สุกานดา นิ่มทองคา, 2535; สุวภัทร
หอมเกษร, 2555) และงานวิจยั ดุลยา จิตตะยโศธร (2555) ได้ศกึ ษาการร่วมรูส้ ึกมีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ทาให้การร่วมรู ส้ ึก ปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
และมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
และปั จ จัย ภายนอกที่ เป็ น ตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ พฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คม
รองลงมา ได้แ ก่ การอบรมเลี ย้ งดูแ บบรัก สนับ สนุ น มี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ อิท ธิ พ ลเท่ า กับ 0.25 ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของ Erikson (1968 อ้างถึงใน งามตา วนินทานนท์,
2552, น. 6-7) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนีว้ ่า ถ้าเด็กทารกได้รบั ความสุข ความพอใจจากการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดของบิดามารดา เมื่อโตขึน้ จะแผ่ขยายความรูส้ ึกรักใคร่ไว้วางใจนีไ้ ปยังผูอ้ ่ืน และ
สภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ โดยจะเป็ นการส่งเสริมให้เด็กสามารถปรับตัวได้ดีในเวลาต่อมา เรียนรู ้
ที่ จ ะให้แ ละรับ อย่ า งเหมาะสม มี ค วามเสี ย สละ ไม่ เอาตนเองเป็ น ที่ ตั้ง ซึ่ง เป็ น การเอื อ้ ให้เกิ ด
การพัฒนาลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่ดีงาม และสอดคล้องกับการประมวลและสังเคราะห์
ผลการวิจัยการอบรมเลีย้ งดูเด็กไทย ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ได้ข้อ สรุ ป ว่า ปั จ จัย ส าคัญ ประการหนึ่ ง ที่ ส ร้างเสริม ให้เด็ ก และเยาวชนไทยมี ลัก ษณะ
ทางจิตใจและพฤติกรรมที่น่าปรารถนา คือ การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนมาก (สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์, 2553 อ้างถึงใน งามตา วนินทานนท์, 2552, น. 6-7) ทาให้การอบรมเลีย้ งดู
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แบบรักสนับสนุนเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ประเด็นที่ 2 จากสมมติฐานข้อ 1.2 สัมมาทิฏฐิ ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการร่วม
รู ้สึ ก แรงจู ง ใจภายใน ความกรุ ณ า การอบรมเลี ้ย งดู แ บบรัก สนั บ สนุ น การสนั บ สนุ น จาก
สถานศึก ษา และการได้รับ ตัวแบบ ผลการวิจัย พบว่ า ความกรุ ณ า การอบรมเลี ย้ งดูแ บบรัก
สนับ สนุ น แรงจู ง ใจภายใน และการร่ว มรู ้สึ ก และ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ สัม มาทิ ฏ ฐิ อย่ า งมี
นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.05 ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล เท่ า กั บ 0.41, 0.28, 0.24 และ 0.17
ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
(2556, น. 4-6) ได้เสนอกระบวนการของการศึกษาภายในตัวบุคคล จะเริ่ม ต้นและดาเนินไปได้
ต้องอาศัยการติดต่อเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และอิทธิพลจากภายนอกเป็ นแรงผลักดัน หรือ
เป็ นปั จจัยก่อตัว ถ้าได้รบั การถ่ายทอดแนะนาชักจูง เรียนรูจ้ ากแหล่งความรูค้ วามคิดที่ถูกต้อง หรือ
รูจ้ กั เลือก รูจ้ กั มอง รูจ้ กั เกี่ยวข้อง พิจารณาโลกและชีวิตในทางที่ถูกต้อง ก็จะทาให้เกิด สัมมาทิฏฐิ
นาไปสู่การศึกษาที่ถูกต้อง หรือมีการศึกษา โดยสรุ ป แหล่งที่มาเบือ้ งต้นของการศึกษา เรียกว่า
ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี 2 อย่าง คือ 1) ปั จจัยภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทาในใจ
โดยแยบคาย หมายถึง การคิดถูกวิธี ความรู จ้ ักคิด หรือคิดเป็ น และ 2) ปั จจัยภายนอก เรียกว่า
ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากผูอ้ ่ืน หรือเสียงบอกจากผูอ้ ่ืน ได้แก่ การรับถ่ายทอด หรื ออิทธิพลจาก
สิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ เพื่อนที่คบหา หนังสือ สื่อมวลชน และวัฒนธรรม ซึ่ง
ให้ข่าวสารที่ถูกต้อง สั่งสอนอบรม แนะนาชักจูงไปในทางที่ดีงาม ตัวแท้ของการศึกษา คือการ
พัฒนาตนโดยมีการพัฒนาปั ญญาเป็ นแกนกลางนัน้ เป็ นกระบวนการที่ดาเนินไปภายในตัวบุคคล
แกนนาของกระบวนการแห่ งการศึกษา ได้แก่ ความรู ค้ วามเข้าใจ ความคิ ดเห็ น แนวความคิ ด
ทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม เกือ้ กูลแก่ชีวิตและสังคม สอดคล้องกับความเป็ นจริง เรียกสัน้ ๆ ว่า
สัมมาทิฏฐิ เมื่อรู เ้ ข้าใจ คิดเห็นดีงาม ถูกต้องตรงตามความจริงแล้ว การคิด การพูด การกระทา
และการแสดงออกหรือปฏิบตั ิการต่างๆ ก็ถกู ต้องดีงาม เกือ้ กูล นาไปสูก่ ารดับทุกข์ แก้ไขปัญหาได้
โดยในการวิจัย ระยะที่ 1 พบว่าปั จ จัยภายใน (โยนิ โสมนสิ ก าร) ที่ เป็ น ตัวแปรที่ มี
อิทธิพลทางตรงต่อ สัมมาทิฏ ฐิ ได้แก่ ความกรุ ณ า มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพ ลเท่ากับ 0.41 อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แรงจูงใจภายใน มีค่าสัม ประสิทธิ์อิทธิ พ ลเท่ ากับ 0.24 อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.05 การร่ว มรู ส้ ึ ก มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.17 อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และได้รบั อิทธิพลทางตรงจากปั จจัยภายนอก (ปรโตโฆษะ) ได้แก่
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การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.28 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ประเด็นที่ 3 จากสมมติฐานข้อ 1.3 พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมได้รบั อิทธิพลทางอ้อม
จากการร่วมรู ส้ ึก แรงจูงใจภายใน ความกรุณา การอบรมเลีย้ งดูแบบรั กสนับสนุน การสนับสนุน
จากสถานศึก ษา และการได้รับ ตัว แบบ โดยผ่ า นสัม มาทิ ฏ ฐิ ผลการวิจัย พบว่า การร่ว มรู ส้ ึ ก
แรงจูงใจภายใน ความกรุณา การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน การสนับสนุนจากสถานศึกษาและ
การได้รบั ตัวแบบ ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมโดยผ่านสัมมาทิฏ ฐิ ที่เป็ นเช่น
อาจเป็ นเพราะตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2556, น.
4-6) ได้กล่าวว่าสัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความคิดเห็นดีงาม ถูกต้องตรงตามความจริง ซึ่งการที่บุคคล
มีสัม มาทิฏฐิ คือการเห็นชอบในสิ่งที่ดีงามเป็ นสิ่งที่อยู่ภ ายในตัวของบุคคล ซึ่ งบุคคลอาจจะไม่
จาเป็ นต้องแสดงพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมในบางเหตุการณ์ อาจจะขึน้ อยู่กบั โอกาสหรือข้อจากัดบาง
ประการที่ทาให้บุคคลไม่ ส ามารถแสดงพฤติกรรมออกมาได้ ยกตัวอย่างเช่ น ถ้าบุคคลมี ความ
เห็นชอบช่วยเหลือผูอ้ ่ืน แต่เมื่อเห็นโจรกาลังขโมยของก็ไม่ควรไปช่วยขโมยของ หรื อการบริจาคเงิน
บุคคลอาจจะมีการเห็นว่าการบริจาคเงินเป็ นสิ่งที่ควรทา หากแต่ถา้ บุคคลไม่มีเงินเดือนหรือรายได้
ก็อาจจะบริจาคไม่ได้ โดยเฉพาะกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นนักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี
1 ซึ่งเป็ นวัยที่กาลังศึกษาเล่าเรียน ไม่ได้เป็ นวัยทางานที่ประกอบอาชีพ มีรายได้เป็ นตัวเอง เป็ นต้น
การวิจัยระยะที่ 2
จากผลการวิจัยข้างต้น ผูว้ ิจัยนามาอภิปรายผลการศึกษาผลของโปรแกรมพัฒ นา
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังต่อไปนี ้
ประเด็ น ที่ 1 สมมติ ฐ านข้อ 1 มี ป ฏิ สัม พั น ธ์ระหว่ า งการได้รับ โปรแกรมพั ฒ นา
พฤติ กรรมเอือ้ ต่อสัง คม กับ การอบรมเลี ย้ งดูแบบรักสนับ สนุน โดยนักศึกษาที่ได้รับโปรแกรม
พัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม เมื่อได้รบั การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน จะมีคะแนนพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคมแตกต่างกันไปตามกลุ่มย่อย เมื่อใช้คะแนนก่อนการทดลอง (Pre-test) เป็ นตัวแปร
ร่วม (Covariate) ผลการวิจยั พบว่า ไม่มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างการได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคมร่วมกับการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน ที่เป็ นเช่นนีอ้ ธิบายได้ว่าการได้รบั โปรแกรม
พัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนไม่ขนึ ้ ต่อกัน และจะเห็นได้ว่า
โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม สามารถใช้ได้ดีกบั นักศึกษาที่ได้รบั การอบรมเลีย้ งดูแบบ
รักสนับสนุนทั้ง 2 กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นนักศึกษาที่ได้รบั การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนมาก และ
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นักศึกษาที่ได้รบั การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนน้อย เมื่อได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคมก็จะมีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมสูงขึน้ ได้
และผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ได้รบั การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนมากจะมี
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมสูงกว่านักศึกษาที่ได้รบั การอบรมเลี ย้ งดูแบบรักสนับสนุนน้อย อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจิตสังคมของ Erikson (1968
อ้างถึงใน งามตา วนินทานนท์, 2552, น. 6-7) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนีว้ ่า ถ้าเด็กทารกได้รบั
ความสุข ความพอใจจากการดูแลอย่างใกล้ชิดของบิดามารดา เมื่อโตขึน้ จะแผ่ขยายความรูส้ ึกรัก
ใคร่ไว้วางใจนีไ้ ปยังผูอ้ ่ืน และสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ โดยจะเป็ นการส่งเสริม ให้เด็กสามารถ
ปรับตัวได้ดีในเวลาต่อมา โดยงามตา วนินทานนท์ (2552, น. 7) ได้เสนอการอบรมเลีย้ งดูแบบรัก
สนับสนุน ประกอบด้วยหลักการและวิธีปฏิบตั ิ 4 ประการ ดังต่อไปนี ้ 1) การแสดงให้เด็กทราบว่า
ผูใ้ หญ่รกั และหวังดีต่อเด็ก แสดงให้เด็กทราบว่าผูใ้ หญ่ตงั้ ใจที่จะอบรมเด็กให้เป็ นคนดี 2) การทา
ตัวให้ใกล้ชิดสนิทสนิมกับเด็ก ใช้เวลาอยู่กับเด็ก เช่ น ชมรายการโทรทัศน์ท่ีมี ประโยชน์ด้วยกัน
ท ากิ จ กรรมต่ างๆ ร่วมกัน 3) การเอาใจใส่เด็ ก เข้าใจจิ ต ใจเด็ ก เช่ น สอบถามทุก ข์สุข ถามถึ ง
เหตุการณ์ประจาวันที่เกิดขึน้ กับเด็ก รูเ้ กี่ยวกับเพื่อนของเด็ก กิจกรรมของเด็ก 4) การเป็ นที่ปรึกษา
ที่ดีของเด็ก ไม่เผด็จการ เช่น การให้คาแนะนา การให้กาลังใจเวลาเด็กมี และเปิ ดโอกาสให้เด็ก
ตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างมีเหตุผล ไม่บงั คับฝื นใจ
และจากการประมวลและสัง เคราะห์ผ ลการวิ จัย การอบรมเลี ้ย งดูเด็ ก ไทย ของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ขอ้ สรุปว่า ปั จจัยสาคัญประการ
หนึ่งที่ ส ร้างเสริม ให้เด็กและเยาวชนไทยมี ลัก ษณะทางจิ ตใจและพฤติกรรมที่น่าปรารถนา คื อ
การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุนมาก (สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ , 2553 อ้างถึงใน งามตา
วนินทานนท์, 2552, น. 6-7) และสอดคล้องกับงานวิจัยของปฏิมากร ศิริเตชะ (2549) ได้ศึกษา
ปัจจัยทางสังคม ลักษณะทางจิต และลักษณะทางชีวสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เอือ้ ต่อ สังคม
ตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
พบว่า การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมที่เอือ้ ต่อสังคมตาม
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ประเด็นที่ 2 จากสมมติฐานข้อ 2 นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคม มีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และนักศึกษาที่ไม่ได้รบั
โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม มีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
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ทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจากกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ นักศึก ษา
ปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวนทัง้ หมด 42
คน โดยใช้กลุ่ม ตัวอย่างที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) โดยมีเกณฑ์คัดเลือกเข้ากลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้ 1) ผูว้ ิจัยประกาศรับสมัครนักศึกษา
เพื่ อ เข้าร่วมการทดลอง และ 2) นัก ศึกษาสมัค รใจเข้าร่วมการทดลอง จ านวนทั้ง หมด 42 คน
จากนั้ น สุ่ ม เข้า กลุ่ ม ทดลอง (Random assignment) โดยการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple random
sampling) โดยผูว้ ิจยั จับฉลากสุม่ นักศึกษาออกเป็ น 2 กลุม่ ๆ ละ 21 คน จากนัน้ จึงสุ่มกลุม่ โดยให้
กลุ่มหนึ่ง เป็ นกลุ่มทดลอง ได้รบั โปรแกรมพัฒ นาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ ง เป็ น
กลุ่มควบคุม ไม่ได้รบั โปรแกรมใดๆ โดยไม่ลาเอียง (Random treatment) และทาการวัดผลก่อน
การทดลอง (Pretest) พบว่า ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของ
กลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุม ค่อนข้างสูงตั้งแต่ก่อนการทดลอง ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากในช่ วงที่
ผู้วิจัยดาเนิน การทดลอง โดยเริ่ม ตั้งแต่ การคัด เลือกกลุ่ม ตัวอย่างเข้าร่วมการทดลอง ซึ่งผู้วิจัย
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการทดลอง และมี นักศึกษาสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง
จานวนทัง้ หมด 42 คน จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า นักศึกษาที่ยินดีเข้าร่วมการทดลอง อาจจะ
เป็ นผูท้ ่มี ีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมอยู่ภายในตัวนักศึกษาเองอยู่แล้ว และในขณะนัน้ เกิดสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื อ้ ไวรัส โควิด 19 ทางมหาวิทยาลัยจึ ง มี การจัดกิจ กรรมและโครงการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือหรือบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผูท้ ่ีได้รบั ความเดื อดร้อน จึงอาจ
ส่ ง ผลให้นัก ศึ ก ษาได้รับ การพั ฒ นาพฤติ ก รรมเอื ้อ ต่ อ สัง คมจากทางมหาวิ ท ยาลัย จนท าให้
พฤติ กรรมเอือ้ ต่อสังคมค่อ นข้างสูงตั้งแต่ ก่อ นการทดลอง จนทาให้การวัด ผลหลัง การทดลอง
(Posttest) ไม่ เห็ น ความแตกต่ างของคะแนนพฤติ ก รรมเอื อ้ ต่ อ สัง คมระหว่างนัก ศึก ษาที่ ไ ด้รับ
โปรแกรมพัฒ นาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม (กลุ่มทดลอง) และนักศึกษาที่ไม่ได้รบั โปรแกรมพัฒ นา
พฤติก รรมเอือ้ ต่ อสัง คม (กลุ่ม ควบคุม ) ได้อย่ างชัดเจนจนพบความแตกต่ างอย่างมี นัยส าคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .05
แต่ ห ากเมื่ อ พิ จ ารณาที่ ค่ าเฉลี่ ย พบว่า หลัง การทดลองค่ าเฉลี่ ย รวมของคะแนน
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของกลุม่ ทดลอง (3.95) สูงกว่ากลุม่ ควบคุม (3.92) ทัง้ นีเ้ ป็ นผลเนื่องมาจาก
การใช้โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ โดยผูว้ ิจยั นาแนวคิดและทฤษฎีของ
การปรับพฤติกรรมทางปั ญญามาเป็ นแนวคิดหลักในการสร้างโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคม และใช้แนวคิดการร่วมรูส้ ึกของเดวิส ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปั ญญาเพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรม โดยการปรับพฤติกรรมทางปั ญญามีความเชื่อว่าพฤติกรรมทางปั ญญาของบุคคลมี
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อิทธิพลอย่างมากต่อการแสดงออกของบุคคล โดยได้อาศัยแนวคิดของนักจิตวิทยาที่ว่า ตัวแปร
ภายในบุคคลหรือตัวแปรทางปั ญญามีผลต่อพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก การปรับพฤติกรรมโดย
อาศัยแนวคิดดังกล่าว เรียกว่า การปรับพฤติกรรมทางปั ญญา (Cognitive behavior modification
หรื อ CBM) หรื อ การบ าบั ด พฤติ ก รรมทางปั ญ ญา (Cognitive behavior therapy หรื อ CBT)
(Kazdin, 1978 อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2553, น. 308) และใช้แนวคิดการร่วมรูส้ ึกของ
เดวิส ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปั ญญาเพื่อส่งผลต่อพฤติกรรม โดย Davis (2004 อ้าง
ถึงใน ดุลยา จิตตะยโศธร, 2555, น. 17-18) ได้อธิบายการร่วมรูส้ ึกว่าเป็ นกลุ่มของโครงสร้างที่ทา
ให้เกิดการตอบสนองของบุคคลหนึ่งต่อสภาพแวดล้อมของบุคคลอื่น ซึ่งการตอบสนองดังกล่าวมี
ทั้งแบบส่งผลต่ออารมณ์ และแบบไม่ ส่งผลต่ออารมณ์โดยเดวิส ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของ
โครงสร้าง กระบวนการ และผลของการร่วมรู ส้ ึก ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้ 1) ขั้นเริ่ม
(Antecedents) เป็ นขัน้ ที่มีผูส้ งั เกต ผูถ้ ูกสังเกต และสถานการณ์ 2) กระบวนการ (Process) โดย
ฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การเข้า ใจมุ ม มองของผู้อ่ื น (Prespective Taking เกิ ด การจิ น ตนาการ
(Fantasy) เกิ ด การค านึ ง ถึ ง ความรู ส้ ึ ก (Empathic concern) และเกิ ด ความเครี ย ดส่ว นบุ ค คล
(Personal distress) 3) ผลที่เกิดขึน้ ภายในตัวบุคคล (Intraprosonal outcomes) ได้แก่ ผลทาง
ปั ญ ญา ผลทางอารมณ์ ผลทางแรงจูง ใจ และ 4) ผลต่ อ การปฏิ สัม พัน ธ์ระหว่างบุ ค คล ได้แ ก่
การเกิดพฤติกรรมทางสังคม
นอกจากนี ้ Davis (1980) ได้เสนอองค์ป ระกอบของการร่วมรู ส้ ึก ว่ าการร่ว มรู ส้ ึก
(Empathy) หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลหนึ่งต่อประสบการณ์ท่ีสงั เกตได้ของอีกคน ประกอบด้วย
4 องค์ ป ระกอบ ได้แ ก่ 1) ด้า นการเข้า ใจมุ ม มองของผู้อ่ื น (Prespective Taking) หมายถึ ง
ความสามารถในการเข้าใจในสิ่งที่ผอู้ ่ืนคิ ดหรือรูส้ ึกได้ 2) ด้านการจินตนาการ (Fantasy) หมายถึง
ความสามารถในการนาตัวเองให้เข้าใจความรู ส้ ึก การกระทา ของตัวละครในหนังสือ ภาพยนต์
หรือการเล่นต่างๆ 3) ด้านการคานึงถึงความรูส้ กึ (Empathic concern) หมายถึง ความสามารถใน
การเข้า ใจความรู ้สึ ก ของผู้อ่ื น เมื่ อ เจอกั บ เหตุก ารณ์ เลวร้า ย 4) ด้า นความเครี ย ดส่ ว นบุ ค คล
(Personal distress) หมายถึง ความรู ส้ ึกวิตกกังวล ความไม่ สบายใจเมื่ ออยู่ในสถานการณ์ท่ีมี
ความตึงเครียด
โดยมี วิธี การดังต่อไปนี ้ 1) ขั้นเริ่ม ผูว้ ิจัยพากลุ่ม ทดลองไปที่ ศูนย์การศึกษาพิ เศษ
ผูส้ งั เกต คือ นักศึกษา ผูถ้ ูกสังเกต คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา สถานการณ์ คือ
นัก ศึ ก ษาสัง เกตเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่อ งทางด้า นสติ ปั ญ ญา 2) ขั้น กระบวนการ ประกอบด้ว ย
2.1 ด้านการเข้าใจมุมมองของผูอ้ ่ืน ผูว้ ิจัย ให้นักศึกษาช่วยกันอธิบายความรูส้ ึกของเด็กที่มีความ
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บกพร่องทางด้านสติปัญญา จากสีหน้า ท่าทางว่าเขารูส้ ึกอย่างไร 2.2 ด้านการจินตนาการ ผูว้ ิจัย
ให้นักศึกษาลองคิดว่าถ้าตัวเองเป็ นเด็ กที่มี ความบกพร่องทางด้านสติปั ญ ญา จะรู ส้ ึกอย่างไร
2.3 ด้านการค านึ ง ถึง ความรู ส้ ึก ผู้วิ จัย ให้นัก ศึกษาคิ ด ว่าถ้าตัวเองเป็ น เด็ กที่ มี ค วามบกพร่อ ง
ทางด้านสติปัญ ญา ที่อยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จะทาอย่างไร 2.4 ด้านความเครียดส่วนบุคคล
ผู้วิ จัย ให้นั ก ศึ ก ษาคิ ด ว่ า ตัว เองเป็ น เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่อ งทางด้า นสติ ปั ญ ญา ที่ อ ยู่ ใ นศู น ย์
การศึกษาพิ เศษ จะรู ส้ ึกอย่างไร จากผู้วิจัยให้นักศึกษาท าใบงาน เรื่อง เด็กที่ มี ความบกพร่อง
ทางด้านสติปัญ ญา เพื่อเป็ นการให้นักศึกษาได้สะท้อนสิ่งที่ตนเองจินตนาการแล้วเขียนอธิบาย
ออกมา ขั้นที่ 3 ผลที่เกิดขึน้ ภายในตัวบุคคล ผู้วิจัยให้นักศึกษาไปอยู่ในสถานการณ์ท่ีมี เด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้านสติ ปัญ ญา ไปมีปฏิสมั พันธ์กับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา
เช่น การสังเกต การพูดคุย เป็ นต้น 3.1 ผลทางปั ญญา นักศึกษาสามารถเข้าใจความรูส้ ึกของเด็กที่
มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ว่าเขารูส้ ึกอย่างไร 3.2 ผลทางอารมณ์ นักศึกษาเกิดความรูส้ ึก
เดี ย วกับ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่อ งทางด้า นสติ ปั ญ ญา เช่ น เศร้าใจ หดหู่ ใจ เป็ น ต้น 3.3 ผลทาง
แรงจูงใจ นักศึกษาเกิดความรูส้ ึกสงสาร เห็นใจ เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา เป็ นต้น
ขัน้ ที่ 4 ผลต่อการปฏิสัม พันธ์ระหว่างบุคคล ผูว้ ิจัยและนักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
ยกตัวอย่างประกอบว่าถ้ามีเจอเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาทั้งในและนอกสถานที่
เราควรท าอย่ า งไร เช่ น การช่ ว ยเหลื อ ได้แ ก่ การช่ วยป้ อ นอาหารและน ้า ดื่ ม ให้เด็ ก ที่ มี ค วาม
บกพร่องทางด้านสติปัญญา การแบ่งปั น ได้แก่ การบริจาคเงินตามกาลังทรัพย์ และการปลอบโยน
ได้แก่ การโอบกอดเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา เป็ นต้น จากนัน้ ผูว้ ิจยั และนักศึกษา
ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้รบั จากการเข้าร่วมโปรแกรม โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการจัด เป็ นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
จานวน 5 ครัง้ ครัง้ ละ 150 นาที โดย ครัง้ ที่ 1 ปฐมนิเทศ ครัง้ ที่ 2-4 การพัฒนาการร่วมรูส้ ึก ครัง้ ที่
5 ปัจฉิมนิเทศ เมื่อเสร็จสิน้ การได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ผูว้ ิจยั ได้วดั พฤติกรรม
เอื ้อ ต่ อ สัง คม พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย รวมหลัง การทดลองของนั ก ศึ ก ษาได้รับ โปรแกรมพั ฒ นา
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม (3.95) มีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รบั โปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม (3.20)
ข้อจากัดในการทาวิจัย
ผูว้ ิจัยขอนาเสนอข้อจากัดในการทาวิจัยระยะที่ 2 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒ นา
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนักศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังต่อไปนี ้
ประเด็นที่ 1 ช่วงการประกาศรับสมัครเข้าร่วมการทดลอง โดยมีนกั ศึกษาที่สมัครใจ
เข้าร่วมการทดลองจานวน 42 คน ซึ่งเป็ นจานวนไม่ม ากพอที่จะมี ความหลากหลายของคนที่มี
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พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมแตกต่างกัน เนื่องจากในขณะประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการทดลอง
รัฐบาลได้มีการประกาศไม่ให้คนจานวนมากมารวมกลุ่มกัน เนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโควิด 19
ประเด็ น ที่ 2 ระยะเวลาการท าโปรแกรมน้ อ ยเกิ น ไป เนื่ อ งจากในช่ ว งนั้ น เกิ ด
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19 หน่วยงานต่างๆ จึงไม่ให้เข้าไปดาเนินการทดลอง
เช่น โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา เป็ นต้น เพราะตามแนวคิดของการปรับพฤติกรรมทางปั ญญา
ต้องทาซา้ ๆหลายๆครัง้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางปัญญา เนื่องจากผูว้ ิจยั จึง
ดาเนินการทดลองได้แค่ 3 ครัง้ จึงอาจจะไม่เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน
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ข้อสังเกตในการทาวิจัย
ผูว้ ิจยั มีขอ้ สังเกตในการทาวิจยั ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคมของนักศึกษา ดังนี ้ จากการวิจัยระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการวิจัยเชิงทดลอง ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม และนักศึกษาที่ไม่ได้รบั โปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม มีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.05 ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมพัฒ นาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ได้แก่ การร่วมรู ส้ ึก โดย
ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดการร่วมรูส้ ึกของเดวิสมาเป็ นแนวคิดในการสร้างโปรแกรม มีทงั้ หมด 4 ขัน้ ตอน
ประกอบด้วย 1) ขั้นเริ่ม 2) ขั้นกระบวนการ 3) ผลที่เกิดขึน้ ภายในตัวบุคคล และ 4) ผลต่อการ
ปฏิสัม พันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งเมื่ อผูว้ ิจัยนาแนวคิดนีม้ าใช้ในการพัฒ นาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ผลปรากฎว่า ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ทาให้ผูว้ ิจยั มีขอ้ สังเกตว่าอาจจะมีตัวแปรคั่น
อยู่ระหว่างแนวคิดการร่วมรู ส้ ึกของเดวิส ในขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 กล่าวคือ ในขั้นที่ 3 ผลที่เกิดขึน้
ภายในตัวบุคคล หมายถึง บุคคลอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคล หากแต่ในขัน้ ที่ 4
ผลต่อการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล อาจจะไม่แสดงพฤติกรรมออกมาก็ได้ ซึ่งตัวแปรที่ผวู้ ิจั ย คาด
ว่าน่าจะเป็ นตัวแปรอยู่ระหว่างขัน้ ที่ 3 และขัน้ ที่ 4 ตามแนวคิดของเดวิส คือ สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็ น
ตัวแปรในการวิจัยระยะที่ 1 เนื่องจากหากเมื่ อพิจารณาแล้ว สัม มาทิฏ ฐิ หมายถึง ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริงตามธรรมชาติ ความคิดเห็น ความเชื่อถือหรือยอมรับรู ก้ ารกระทา
และผลการกระทาของตน แนวความคิดที่มองเห็นความเป็ นไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาแห่ง
เหตุปัจจัย ความรู ค้ วามเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมัน หรือตามที่มันเป็ น ไม่เอนเอียงไป
ตามความชอบความชังของตน หรือตามที่อยากให้มนั เป็ นอยากไม่ให้มั นเป็ น อธิบายได้ว่า การที่
บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคลแล้ว (ขัน้ ที่ 3 ผลที่เกิดขึน้ ภายในตัวบุคคลของเดวิส)
ก่ อ นที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรมออกมา (ขั้น ที่ 4 ผลต่ อ การปฏิ สั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งบุ ค คลของเดวิ ส )

162
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือตามหลักความเป็ นจริง บุคคลจะต้องพิ จารณา 2 ประเด็น
คือ 1. การพิจ ารณาว่าควรทาหรือไม่ ควรทา และ 2. การพิ จารณาว่าช่วยได้หรือช่วยไม่ ได้ เมื่ อ
พิจารณาถึง 2 ประเด็นนีแ้ ล้ว บุคคลจึงเกิดการแสดงพฤติกรรมหรือไม่แสดงพฤติกรรม เป็ นต้น
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ข้อเสนอแนะ
จากการอภิปรายผลข้างต้น ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติก รรมเอื อ้ ต่อ สัง คมและผลของโปรแกรมพัฒ นาพฤติ กรรมเอือ้ ต่ อสังคม ของนักศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบด้วย 2 หัวข้อ ดังต่อไปนี ้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 พบว่า การร่วมรูส้ ึก เป็ นปั จจัยภายในหรือคุณลักษณะ
ทางจิตที่มีอิทธิพลสูงสุดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ดังนัน้ ผูส้ อนสามารถพัฒนานักศึกษา
ให้เกิดปั จจัยดังกล่าวได้ โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒ นาการร่วมรู ส้ ึ ก โดยเริ่มจาก
1) ขั้น เริ่ม (Antecedents) เป็ น ขั้น ที่ มี ผู้สัง เกต ผู้ถู ก สัง เกต และสถานการณ์ 2) กระบวนการ
(Process) โดยฝึ ก ให้นัก ศึ ก ษาเกิ ด การเข้า ใจมุม มองของผู้อ่ื น (Prespective Taking เกิ ด การ
จินตนาการ (Fantasy) เกิดการคานึงถึงความรูส้ กึ (Empathic concern) และเกิดความเครียดส่วน
บุคคล (Personal distress) 3) ผลที่เกิดขึน้ ภายในตัวบุคคล (Intraprosonal outcomes) ได้แก่ ผล
ทางปั ญญา ผลทางอารมณ์ ผลทางแรงจูงใจ และ 4) ผลต่อการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่
การเกิดพฤติกรรมทางสังคม เพื่อเป็ นการพัฒนาให้นกั ศึกษาเกิดพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมต่อไป
1.2 จากผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน เป็ นปั จจัย
ภายนอกหรือปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลสูงสุดที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ดังนัน้ หน่วยงาน
ที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้อ ง เช่ น กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ (พม.) ควรน า
ข้อค้นพบดังกล่าวเพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายส่งเสริม ให้สถาบันครอบครัวปลูกฝั ง
การอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน เพราะเป็ นสถาบันที่มีความสาคัญในการพัฒนามนุษย์ โดยพ่อ
แม่หรือผูป้ กครองควรปฏิบัติกับเด็ก ดังนี ้ 1) การแสดงให้เด็กทราบว่าผูใ้ หญ่ รกั และหวังดีต่อเด็ก
2) การทาตัวให้ใกล้ชิดสนิทสนิม กับเด็ก ใช้เวลาอยู่กับเด็ก 3) การเอาใจใส่เด็ก เข้าใจจิตใจเด็ก
4) การเป็ นที่ปรึกษาที่ดีของเด็ก ไม่ เผด็จ การ เพื่อเป็ นวิธีการและแนวทางในการส่งเสริม ให้เกิด
การพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย โดยการเพิ่ ม ตั ว แปรอิ ท ธิ พ ลจากสื่ อ เข้า มาในรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เนื่องจากในปัจจุบนั อิทธิพลจากสื่อได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการ
แสดงออกพฤติกรรมของบุคคลมากยิ่งขึ น้ ซึ่งถือว่าเป็ นการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) อีก
รูปแบบหนึ่ง
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย โดยการเพิ่ ม จ านวนครั้ง ของการจั ด โปรแกรมพั ฒ นา
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม เพื่อเป็ นการพัฒ นาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมให้มากเพียงพอ และมี ระยะ
ติดตามผล (Follow up) ซึ่งจะทาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจดมากยิ่งขึน้
SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

บรรณานุ กรม

บรรณานุกรม

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

Bandura, A. (1986). Social foundation of thought and action: A Social cognitive theory.
Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. NY: John Wiley & Sons.
Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual differences in empathy.
JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, 10, 85.
Davis, M. H. (2004). Measuring individual differences in empathy: Evidence for
multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44,
113-126.
Dopson, K. S. (1988). Handbook of cognitive-behavioral therapy. London: Hutchinson.
Eisenberg, N., Cameron, E., & Tryon, K. (1984). Developmental and maintenance of
prosocial behavior interventional perspectives on positive morality. New York and
London: Plenum Press.
Gagne, M., & Deci, E. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of
Organizational Behavior, 26, 331-362.
Hakstian, A. R., Roed, J. C., & Lind, J. C. (1979). Two-sample T2 procedure and the
assumption of homogeneous covariance matrices. Psychological Bulletin, 86,
1255-1263.
Hodgetts, R. M. (1993). Modern human relations at work. NY: The Dryden Press, Harcourt
Brace Jovanovich College Publishers.
Hoffman, M. L. (2001). Empathy and moral development: Implications for caring and
justice. Cambridge: Cambridge University Press.
Kalish, H. (1981). Learning : Principles and Applications. NY: McGraw-Hall.
Kazdin, A. E. (1978). History of behavior modification: Experimental foundations of
contemporary research. Baltomore, MD: University Park Press.
KirK, J. (1990). Cognitive-behavioral assessment in cognitive behavioral therapy for
psychiatric problems. Edited by K. Hawton, P. M. Salkovskis, J. Kirk, & D. M. Clark
(pp. 13-51). Oxford: Oxford University Press.

165

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

Kline, R. B. (2011). Principles and Practices of Structural Equation Modeling (3nd ed.).
NY: Guilford Press.
Raboteg-Šarić, Z. (1997). The role of empathy and moral reasoning in adolescents'
prosocial behaviour. Journal for General Social Issues, 6, 493-512.
Rimm, D. C., & Masters, J. (1979). Behavior therapy (2nd ed.). NY: Academic Press.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in
motivation, development, and wellness. NY, US: Guilford Press.
Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (1996). A beginner’s guide to structural equation
modeling. NJ: Lawrence Erlbaum.
Schunk, D. H. (1991). Learning theories: An educational perspective. University of North
Carolina: Chapel Hill.
Schunk, D. H., & Lawrence., N. J. (1994). Self - regulation of self - efficacy and attributions
in academic setting. In D. H. Schunk & B. J. Zimmerman (Ed.), Self - regulation of
learning and performance: issues and educational applications (pp. 76-79). NJ:
Lawrence.
Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. NY: The Free Press.
Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning.
Journal of Educational Psychology, 81, 329 – 339.
เกศริน วงษ์ม่นั . (2553). ผลการใช้โปรแกรมการกากับตนเองทีม่ ีต่อการมีวินยั ในการเรียนของ
นักศึกษาช่วงชัน้ ที่ 3 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จังหวัดนครสวรรค์. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
เดือนเด่นหล้า ชัยปริญญา. (2539). การปลูกฝังจริยธรรมของนักศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียน
กวางโจนศึกษา อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
กรกนก เตชะอมรานันท์. (2554). ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมเอือ้ สังคมของนักศึกษาอนุบาลและ
นักศึกษาประถมศึกษาตอนต้น. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
กรุณา ศรีแสน. (2546). ผลของการใช้หนังสือการ์ตูนตัวแบบ ต่อการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของ

166

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

นักศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์).
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. (2557). การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS. กรุงเทพฯ: ห้าง
หุน้ ส่วนจากัด สามลดา.
กานต์สินี จันทร์วิภาดิลก. (2550). การศึกษาวิเคราะห์ระบบวิธีคดิ เพือ่ การดาเนินชีวติ ตามแนวพุทธ
ศาสน์. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2534). สรุปย่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ.
งามตา วนินทานนท์. (2552). ผลการพัฒนามารดาด้านจิตลักษณะและทักษะทีม่ ีต่อพฤติกรรมการ
อบรมบุตรของมารดาและความรับผิดชอบการเรียนของบุตรวัยรุ่นตอนต้น: การศึกษาขัน้ ต้น
(รายงานการวิจยั ฉบับที่ 121). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ.
จรรจา สุวรรณทัต. (2559). พฤติกรรมศาสตร์มมุ มองในศาสตร์ทแี่ ตกต่าง. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์หา้ ง
หุน้ ส่วนจากัดโรจนพริน้ ท์ตงิ ้ .
ฉัตรชัย เสนสาย. (2554). อิทธิพลของกัลยาณมิตร โยนิโสมนสิการ ความเชือ่ ในกุศลกรรมบถ 10
และปัจจัยทางจิตทีม่ ีต่อพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษา. (ปริญญานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
ชัชนีวรรณ วังนาค. (2552). ผลของโปรแกรมพัฒนาการรับรู พ้ ฤติกรรมสังคมแห่งตนทางบวกต่อ
พฤติกรรมเอือ้ สังคมของนักศึกษาระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบ
ทิวารีวทิ ยา) จังหวัดกรุงเทพมหานคร. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน, และ เพ็ญแข ประจนปัจจนึก. (2520). จริยธรรมของเยาวชนไทย (รายงาน
การวิจยั ฉบับที่ 21). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน, อรพินทร์ ชูชม, และ งามตา วนินทานนท์. (2528). ปัจจัยทางจิตวิทยานิเวศที่
เกีย่ วกับการอบรมเลีย้ งดูเด็กของมารดาไทย (รายงานการวิจยั ฉบับที่ 121). กรุงเทพฯ:
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

167

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

ดาราวรรณ ต๊ะปิ นตา. (2534). การลดความวิตกกังวลของพยาบาลประจาการทีด่ ูแลผูป้ ่ วยโรคเอดส์
ด้วยวิธีการปรับเปลีย่ นความคิดร่วมกับกับฝึ กสติ. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต).
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ดุลยา จิตตะยโศธร. (2555). อิทธิพลของการอบรมเลีย้ งดูแบบเอาใจใส่และการสนับสนุนจาก
สถานศึกษาทีม่ ีต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมโดยมีความร่วมรู ส้ กึ เป็ นตัวแปรส่งผ่าน. กรุงเทพฯ:
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
ดุษฎี โยเหลา. (2535). การสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอบรมเลีย้ งดูเด็กในประเทศไทยโดย
ใช้การวิเคราะห์เมต้า. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ.
ธีรพัฒน์ วงศ์คมุ้ สิน. (2558). ความฉลาดทางสังคมและพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของนิสิตคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วารสารสมาคมนักวิจยั , 20(3), 87-98.
ปฏิมากร ศิรเิ ตชะ. (2549). ปัจจัยทางสังคม ลักษณะทางจิต และลักษณะทางชีวสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมทีเ่ อือ้ ต่อสังคมตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของนักศึกษาระดับประถมศึกษา
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
ปถมพร ตะละภัฏ. (2554). การศึกษาวิเคราะห์สมั มาทิฏฐิในการสร้างสันติสขุ ในสังคมไทย.
(ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
วิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ประณต เค้าฉิม. (2549). ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนจากสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อ
ผลสัมสัมฤทธิท์ างการเรียนของนิสติ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ประทีป จินงี่. (2540). การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม (เอกสารประกอบการสอน).
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ประทีป จินงี่. (2557). การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา. (ปริญญา
นิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ,
กรุงเทพฯ.
ประภาพร มั่นเจริญ. (2544). ผลของการใช้กิจกรรมพัฒนาความร่วมรู ส้ กึ และการใช้ตวั แบบ
สัญลักษณ์ทมี่ ีต่อพฤติกรรมเอือ้ เฟื ้อของนักศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

168

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

ประสาท อิศรปรีดา. (2552). สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.
ปิ ยะ บูชา. (2561). การพัฒนารู ปแบบเชิงสาเหตุ และประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ทางจิตทีม่ ีต่อพฤติกรรการเรียนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของนิสติ ระดับปริญญาตรี. (ปริญญา
นิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
ปิ ยาภรณ์ กังสดาน. (2555). ผลของการจัดกิจกรรมโดยใช้เรือ่ งราวทางสังคมทีม่ ีต่อพฤติกรรม
เสริมสร้างสังคมของเด็กอนุบาล. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
พระเทพเวที. (2534). พุทธศาสนาในฐานะเป็ นรากฐานของวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: พิมพ์อาไพ.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2556). โยนิโสมนสิการ-วิธีคดิ ตามหลักพุทธธรรม (พิมพ์ครัง้ ที่
24). กรุงเทพฯ: พิสมัย พิชญกุลมงคล วิภา บุญยงรัตนากูล วรรณา บุญศรีเมือง และคณะผู้
ศรัทธา.
พลรพี ทุมมาพันธ์. (2554). ผลการใช้โปรแกรมการกากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนจากสถานศึกษา
ของครู ทมี่ ีต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับประถมศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนต่ากว่าความสามารถทีแ่ ท้จริง. (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
รสสุคนธ์ ยมกนิษฐ์. (2553). ศึกษากระบวนการเรียนรู ต้ ามแนวพระพุทธศาสนา. (ปริญญานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
กรุงเทพฯ.
รัตนา มณีสขุ เกษม. (2558). รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของวัยรุ่นใน
จังหวัดสระแก้ว. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
, ชลบุรี.
ราชบัณฑิตสถาน. (2550). พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตสถาน.
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร. (2539). ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่อการมีวนิ ยั . กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วันดี ละอองทิพรส. (2540). ความสัมพันธ์ของการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมทีเ่ อือ้ ต่อสังคม และ
พฤติกรรมทีเ่ อือ้ ต่อสังคมของเด็กประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร. (ปริญญานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
วัลนิกา ฉลากบาง. (2560). การวิจยั ผสมผสาน. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 7(2), 124-132.
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2530). รายงานการวิจยั เรือ่ งนิสติ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา.

169

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

กรุงเทพฯ: ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลลักษณ์ ลังกา. (2554). การศึกษาอิทธิพลทางสังคมและปัจจัยภายในต่อการเรียนรู อ้ ย่าง
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาทีม่ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย. (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์. (2551). การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู แ้ ละถักทอสายใยระหว่างวัยผ่าน
วัฒนธรรมพืน้ บ้านเพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของเด็กวัยอนุบาลทีม่ ีต่อผูส้ ูงอายุ.
(ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพฯ.
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, งามตา วนินทานนท์, และ วิรณ
ิ ธ์ ธรรมนารถสกุล. (2547). กรณีศกึ ษาบุคคล
ตัวอย่างและเครื่องชีว้ ดั ทีน่ าไปสูก่ ารพัฒนาพฤติกรรมข้าราชการยุคใหม่. กรุงเทพฯ:
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศิรชิ ยั กาญจนวาสี. (2544). ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้ เดิม. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ศิรลิ กั ษณ์ ศรีกนั ต์. (2552). ผลของการใช้โปรแกรมการกากับตนเองทีม่ ีต่อความรับผิดชอบด้านการ
เรียนของนักศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล อาเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยขอนแก่น., ขอนแก่น.
ศุภรัตน์ รัตนมุขย์. (2544). บัณฑิตอาสาสมัครทางเลือกของการพัฒนาจิตสานึกทางสังคม. วารสาร
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ, 5, 33-37.
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์. (2533). ประมวลสังเคราะห์ผลงานวิจยั ในประเทศไทยเกีย่ วกับการ
อบรมเลีย้ งดูเด็กไทย เล่ม 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2561). รวมทุก
สถาบันการศึกษา. สืบค้นจาก
http://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR/CurrCer.html
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. (2553). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม (พิมพ์ครัง้ ที่ 7). กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหญิง ลมูลพักตร์. (2558). ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับและผลของความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพการ
พยาบาลทีส่ ง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน และความตัง้ ใจออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร. (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย

170

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552). กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552. สืบค้นจาก hhttp://www.mua.go.th/users/tqfhed/news/FilesNews/FilesNews2/news2.pdf
สิทธิโชค วรานุสนั ติกลุ . (2546). จิตวิทยาสังคม: ทฤษฎีและการประยุกต์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สุกานดา นิ่มทองคา. (2535). ตัวแปรเชิงจิตสังคมและชีวพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมทีเ่ อือ้ ต่อ
สังคมของนักศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร. (ปริญญานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
สุขมุ าล เกษมสุข, และ รังสี เกษมสุข. (2551). รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาจิตสาธารณะโดยใช้
บทบาทสมมติสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายประถม). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2556). จิตวิทยาการศึกษา (พิมพ์ครัง้ ที่ 11). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุรยิ า เสถียรกิจอาไพ. (2549). สรุปการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรือ่ งกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมโดยองค์กรนิสิตนักศึกษา 153 สถาบัน. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา.
สุวภัทร หอมเกษร. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างการทาหน้าทีข่ องครอบครัว การร่วมรู ส้ กึ การมอง
โลกในแง่ดีกบั พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมในวัยรุ่นตอนต้น. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
สุวรรณ จูทะสมพากร. (2560). การพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ สังคมของนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครโดยการให้คาปรึกษากลุ่ม: การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ. (ปริญญานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
สุวิมล ว่องวาณิช, และ นงลักษณ์ วิรชั ชัย. (2543). ปัจจัยและกระบวนการทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนา
คุณธรรมระดับบุคคลเพือ่ มุ่งความสาเร็จของส่วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย: การศึกษา
เชิงปริมาณและคุณภาพ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิจยั การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อธิวฒ
ั น์ รัตนวงศ์แข. (2558). รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคมของบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน. (ปริญญานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
กรุงเทพฯ.

171

2907947309

อรพินทร์ ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ์, และ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. (2542). การพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจ
ภายใน (รายงานการวิจยั ฉบับที่ 76). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อัจศรา ประเสริฐสิน. (2557). การพัฒนาตัวบ่งชีพ้ ฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมโดยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 34(3), 42-53.
อิสระ บุญญะฤทธิ์. (2555). บทบาทของเมตตาและกระบวนการทางปัญญาทีม่ ีต่อการให้อภัยใน
พยาบาลไทย: การประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนา. (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

ภาคผนวก

2907947309

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

ภาคผนวก ก

174

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ วิชานาติ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. รองศาสตราจารย์สเุ ชาว์ พลอยชุม
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
ในพระบรมพระราชูปถัมภ์
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาเผื่อน
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา
กิตติโสภโณ/เฉลิมจาน
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
10. อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
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คาชีแ้ จง
1. แบบสอบถามปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ประกอบด้วย 9 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการร่วมรูส้ กึ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามแรงจูงใจภายใน
ตอนที่ 5 แบบสอบถามความกรุณา
ตอนที่ 6 แบบสอบถามสัมมาทิฏฐิ
ตอนที่ 7 แบบสอบถามการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
ตอนที่ 8 แบบสอบถามการสนับสนุนจากสถานศึกษา
ตอนที่ 9 แบบสอบถามการได้รบั ตัวแบบ
2. แบบสอบถามฉบับนี ้ ต้องการทราบความรูส้ กึ ที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่กาหนดให้ โดย
ให้นกั ศึกษาเลือกตอบตรงกับความรูส้ กึ ของตนเองและตอบตามความจริงมากที่สดุ คาตอบไม่มีขอ้
ถูกผิด
3. ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในแบบสอบถามฉบับนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาสั่ง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ............................ปี
3. เรียนที่คณะ..................................................มหาวิทยาลัย..................................................
4. เกรดเฉลี่ยสะสม..........................................
5. การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
( ) เคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
( ) ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

177

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
คาสั่ง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
ข้อ
ข้อความ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
1 ฉันช่วยพาเด็กข้ามถนน เมื่อเห็นเด็กกาลัง
ข้ามถนน
2 ฉันพูดให้กาลังใจเพื่อนเวลาที่เพื่อนรูส้ กึ ท้อแท้
3 ฉันบริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้หอ้ งสมุด
4 ฉันเข้าไปช่วยประคอง เมื่อเห็นเพื่อนเดินหกล้ม
5 ฉันพูดให้เพื่อนรูส้ ึกผ่อนคลายจากความผิดหวัง
ที่สอบได้คะแนนไม่ดี
6 ฉันเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเห็นอาจารย์ถือของหนัก
7 ฉันบริจาคเงินให้แก่ผปู้ ระสบภัยนา้ ท่วม
8 ฉันบริจาคเสือ้ ผ้าที่ไม่ใช้แล้วให้แก่ผยู้ ากไร้
9 ฉันตัง้ ใจฟั งการระบายความทุกข์ของเพื่อน
เมื่อเพื่อนมีเรื่องไม่สบายใจ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการร่วมรู้สึก
คาสั่ง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
ข้อ
ข้อความ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
1 ฉันพยายามเข้าใจเพื่อนของฉันให้ดีขนึ ้ โดยการ
ลองคิดว่าพวกเขามีมมุ มองต่อสิ่งต่าง ๆ อย่างไร
2 ฉันรับรูไ้ ด้ถึงความรูส้ ึกของตัวละครในนวนิยาย
3 หลังจากได้เห็นการแสดงบทบาทในภาพยนตร์
ฉันรูส้ กึ เหมือนเป็ นตัวละครในภาพยนต์นนั้
4 ก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ใครสักคนฉันพยายาม
คิดว่าฉันจะรูส้ กึ อย่างไรถ้าฉันเป็ นพวกเขา
5 เมื่อฉันเห็นคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
ฉันรูส้ กึ ไม่พอใจ
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ข้อ

ข้อความ

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
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การอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทาให้ฉนั
รูส้ กึ วิตกกังวล
7 เมื่อฉันดูภาพยนต์ท่ฉี นั สนใจ ฉันจินตนาการว่า
ฉันจะรูส้ กึ อย่างไรถ้าเหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึน้
กับฉัน
8 ฉันรูส้ กึ ไม่สบายใจ เมื่ออยู่ในสถานการณ์
ที่ตงึ เครียด
9 เมื่อฉันเห็นคนที่ถูกปฏิบตั ิอย่างไม่ยตุ ิธรรมฉันรูส้ กึ
อยากช่วยพวกเขา
10 ฉันรูส้ กึ เสียใจกับคนอื่นที่เขามีปัญหา
ตอนที่ 4 แบบสอบถามแรงจูงใจภายใน
คาสั่ง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
ข้อ
ข้อความ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
1 ฉันชอบทางานที่ยากพอสมควรตามวามสามารถ
ของตนเอง
2 ฉันเพลิดเพลินที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ
3
4
5
6
7

ฉันชอบเรียนรูส้ ิ่งต่างๆเพื่อเป็ นการเพิ่มพูนทักษะ
และประสบการณ์
ฉันทุ่มเททางานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
ฉันมักมีขอ้ สงสัยอยากรูใ้ นสิ่งต่างๆ
เพื่อเป็ นการพัฒนาความสามารถของตนเอง
ฉันมีความพอใจมาก หากได้เป็ นคนคิดริ่เริ่ม
ทาสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง
การได้ทาในสิ่งที่ฉนั สนใจสาคัญกว่าผลตอบแทน
ที่ได้รบั
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ข้อ

ข้อความ

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
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ฉันชอบเปิ ดโอกาสให้ตวั เองได้ทางานที่แปลกใหม่
ไม่ซา้ เดิม
9 ฉันชอบทาสิ่งต่างๆ ตามความต้องการของตนเอง
มากกว่าให้คนอื่นบอกให้ทา
10 ความอยากรูอ้ ยากเห็นเป็ นสิ่งที่ทาให้ฉนั
กระตือรือร้นในการทางานงานนัน้
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามความกรุณา
คาสั่ง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
ข้อ
ข้อความ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
1 ฉันรูส้ กึ สงสาร เมื่อเห็นคนเจ็บป่ วยในโรงพยาบาล
2 ฉันอยากจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่โดนไฟไหม้
3 ฉันปรารถนาให้ผทู้ ่ียากไร้มีชีวิตที่ดีขนึ ้
4 ฉันต้องการแบ่งปันอาหารให้ผปู้ ระสบภัยนา้ ท่วม
5 ฉันรูส้ กึ สงสาร เมื่อเห็นคนแก่ถกู ทอดทิง้
จากลูกหลาน
6 ฉันต้องการช่วยพาเด็กข้ามถนน
7 ฉันชอบชีวิตที่ทุกคนต่างคนต่างอยู่
8 ฉันปรารถนาให้ผอู้ ่นื มีชีวิตที่ปลอดภัย
9 เมื่อฉันเจอคนที่เดือดร้อน ฉันอยากจะไปช่วยเหลือ
ตามกาลังความสามารถ
10 ฉันรูส้ กึ สงสาร เมื่อเห็นเพื่อนมีชีวิตที่ยากลาบาก
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ตอนที่ 6 แบบสอบถามสัมมาทิฏฐิ
คาสั่ง กรุณาทาเครื่องหมาย

ข้อ
1

✓ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง

ข้อความ
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ฉันเชื่อว่าคนที่จะมีความสุขในการทางานนัน้
คือคนที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต
2 ฉันเชื่อว่าเมื่อทาดีแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อตัวเอง
ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
3 ฉันเชื่อว่าคนที่ทาไม่ดี จะได้รบั ผลกรรมที่ไม่ดี
แก่ตวั เขาเอง
4 ฉันเชื่อว่าความสาเร็จทุกอย่างอยู่ท่โี ชคชะตา
5 ฉันมีความเข้าใจว่าทุกคนต้องแก่ชราไปตามวัย
ถึงแม้ว่าฉันไม่อยากแก่ก็ตาม
6 ฉันมีความเชื่อว่าคนเราทาดีได้ ทาชั่วได้ช่วั
7 ฉันมองว่าคนดีหรือคนไม่ดี ขึน้ อยู่กบั ความรูส้ กึ
ส่วนตัวของฉัน
8 ฉันคิดว่าถ้ามัวแต่โกรธแค้นคนอื่นจะเป็ นโทษ
แก่ตนเอง
9 ฉันเข้าใจว่าทุกคนเกิดมาต้องตาย
ถึงแม้ไม่อยากสูญเสียคนที่รกั
10 ฉันมีความคิดเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้
ย่อมมีสาเหตุ

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
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ตอนที่ 7 แบบสอบถามการอบรมเลีย้ งดูแบบรักสนับสนุน
คาสั่ง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
ข้อ
ข้อความ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
1 พ่อและแม่แนะนาให้ฉนั แบ่งปันสิ่งของ
แก่ผทู้ ่ยี ากไร้
2 พ่อและแม่ชอบถามสารทุกข์สขุ ดิบของฉัน
3
SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

4
5
6
7
8
9

พ่อและแม่คอยเป็ นที่ปรึกษาและให้คาแนะนา
ในการเรียนของฉัน
พ่อและแม่ชกั ชวนให้ฉนั บริจาคสิ่งของ
ให้กบั คนที่ดอ้ ยโอกาสทางการศึกษา
เมื่อฉันรูส้ กึ ไม่สบายใจ พ่อและแม่พดู ปลอบใจ
และพูดให้กาลังใจ
พ่อและแม่ชอบชวนฉันรับประทานอาหาร
พร้อมกัน
พ่อและแม่สอนให้ฉันคิดถึงประโยชน์สว่ นรวม
มากกว่าส่วนตน
พ่อและแม่เปิ ดโอกาสให้ฉนั ได้ตดั สินใจเลือก
ในสิ่งที่ตนเองอยากจะทา
เมื่อฉันมีปัญหาพ่อและแม่ไม่ค่อยมีเวลารับฟั งฉัน

10 พ่อและแม่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเรียนของฉัน
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ตอนที่ 8 แบบสอบถามการสนับสนุนจากสถานศึกษา
คาสั่ง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
ข้อ
ข้อความ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
1 หลังจากที่ฉนั เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
อาจารย์ซือ้ ขนมมาให้เป็ นรางวัลตอบแทน
2 เมื่อฉันพูดให้กาลังใจเพื่อนที่กาลังเดือดร้อน
เพื่อนจะพูดยกย่องฉัน
3 เมื่อฉันทางานเสร็จก่อนกาหนด อาจารย์อนุญาต
ให้ฟังเพลงที่ชอบได้
4 เมื่อฉันให้เพื่อนยืมอุปกรณ์การเรียน
เพื่อนมักจะให้คปู องเพื่อไปแลกเป็ นของรางวัล
5 ฉันตัง้ ใจฟั งอาจารย์สอนในห้องเรียน
อาจารย์จึงกล่าวคาชมเชยแก่ฉนั
ตอนที่ 9 แบบสอบถามการได้รับตัวแบบ
คาสั่ง กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
ข้อ
ข้อความ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
1 ฉันเห็นเพื่อนสนิทของฉันมีนา้ ใจกับผูอ้ ่นื
2 ฉันดูภาพยนตร์อาสาสมัครช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
นา้ ท่วม
3 ฉันเห็นพ่อกับแม่บริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของ
ให้ผอู้ ่นื
4 หัวหน้าห้องของฉัน เป็ นแบบอย่างที่ดี
ในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
5 ฉันดูข่าวหน่วยกูภ้ ยั ไปช่วยเหลือบ้านเรือน
ถูกไฟไหม้
6 ฉันเห็นอาจารย์แบ่งปันสิ่งของแก่ผอู้ ่นื
7 ฉันฟั งเพลงการปฏิบตั ิตามกฎจราจร
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ภาคผนวก ค
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วัตถุประสงค์
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1. เพื่อให้
นักศึกษาทราบ
วัตถุประสงค์
วิธีการ
บทบาท หน้าที่
ของผูว้ ิจยั และ
นักศึกษา
ในการเข้าร่วม
โปรแกรม
พัฒนา
พฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคม

แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส

ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นนา
1. ผูว้ ิจยั ประกาศรับสมัคร
นักศึกษา เพื่อเข้าร่วม
โปรแกรม
2. นักศึกษาสมัครใจเข้าร่วม
การทดลอง

ระยะ
เวลา
15
นาที

3. ผูว้ ิจยั ชีแ้ จงให้นกั ศึกษา
ทราบวัตถุประสงค์ วิธีการ
บทบาท หน้าที่ของผูว้ จิ ยั
และนักศึกษาในการเข้าร่วม
โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม โดยสิ่งที่
ผูเ้ ข้าร่วมโปรแกรมจะได้รบั
คือ ประสบการณ์จากการได้
ช่วยเหลือผูอ้ ื่น แบ่งปั น
สิ่งของให้ผอู้ ื่น ทาให้เรามี
ความรูส้ กึ อื่มเอมใจ
4. ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาซักถาม
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าร่วม
โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม

15
นาที

5. ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาทา
แบบสอบถามก่อนการ
ทดลอง (Pre-test)

15
นาที

สื่อ/
อุปกรณ์

แบบสอบ
ถาม

การ
ประเมินผล
1. การทา
แบบสอบถาม
ก่อนการ
ทดลอง
(Pre-test)
2. การร่วม
กิจกรรม
3. การแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ
ความหมาย
ของการร่วม
รูส้ กึ
4. ใบงานที่ 1
เรื่อง
ความหมาย
ของการร่วม
รูส้ กึ

185
วัตถุประสงค์

แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส

ขั้นตอนการดาเนินการ

2907947309

6. ผูว้ ิจยั สร้างความคุน้ เคย
กับนักศึกษา โดยการทา
กิจกรรมทายนิสยั จากสีท่ี
ชอบ ผูว้ ิจยั นากระดาษสีมา
ให้นกั ศึกษาเลือกว่าตัวเอง
ชอบสีไหน แล้วทายอุปนิสยั
บุคลิกลักษณะจากสีท่ชี อบ
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2. เพื่อให้
นักศึกษา
มีความรู ้
ความเข้าใจ

การร่วมรู้สึก
(Empathy)
หมายถึง ปฏิกิรยิ า
ของบุคคลหนึ่งต่อ
ประสบการณ์ท่ี
สังเกตได้ของอีกคน
ประกอบด้วย
1) ด้านการเข้าใจ
มุมมองของผู้อน่ื
(Prespective
Taking) หมายถึง
ความสามารถใน
การเข้าใจในสิง่ ที่
ผูอ้ ื่นคิดหรือรูส้ กึ ได้
2) ด้านการ
จินตนาการ
(Fantasy) หมายถึง
ความสามารถใน
การนาตัวเองให้
เข้าใจความรูส้ กึ
การกระทา ของตัว
ละครในหนังสือ
ภาพยนต์ หรือการ
เล่นต่างๆ

ขั้นดาเนินการ
7. ผูว้ ิจยั อธิบายความหมาย
ของการร่วมรูส้ กึ โดย
ใช้PowerPoint เรื่อง
ความหมายของการร่วมรูส้ กึ
ประกอบการอธิบาย
8. ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นและ
ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ความหมายของการร่วมรูส้ กึ

ระยะ
สื่อ/
การ
เวลา อุปกรณ์ ประเมินผล
30 กระดาษสี
นาที

60 Power
นาที Point เรือ่ ง
ความหมาย
ของการร่วม
รูส้ กึ

186
วัตถุประสงค์

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส
3) ด้านการ
คานึงถึงความรู้สึก
(Empathic
concern) หมายถึง
ความสามารถใน
การเข้าใจความรูส้ กึ
ของผูอ้ ื่นเมื่อเจอกับ
เหตุการณ์เลวร้าย
4) ด้าน
ความเครียดส่วน
บุคคล (Personal
distress) หมายถึง
ความรูส้ กึ วิตกกังวล
ความไม่สบายใจ
เมื่ออยูใ่ น
สถานการณ์ท่มี ี
ความตึงเครียด

ขั้นตอนการดาเนินการ

ขั้นสรุ ป
9. ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาทาใบ
งานที่ 1 เรื่อง ความหมาย
ของการร่วมรูส้ กึ
10. ผูว้ ิจยั และนักศึกษา
ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้รบั จาก
การเข้าร่วมโปรแกรม

ระยะ
เวลา

สื่อ/
อุปกรณ์

15 ใบงานที่ 1
นาที เรื่อง
ความหมาย
ของการร่วม
รูส้ กึ
15
นาที

การ
ประเมินผล

187
ครั้งที่ 2
วัตถุประสงค์
เพื่อให้
นักศึกษาเกิด
การพัฒนา
การร่วมรูส้ กึ

แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส

ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นนา
ผูว้ ิจยั และนักศึกษาร่วมกัน
ทบทวนเนือ้ หาจากครัง้ ก่อน

ระยะ
เวลา
15
นาที

2907947309
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แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส
ประกอบด้วย 4
ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้
1. ขั้นเริ่ม
(Antecedents)
เป็ นขัน้ ที่กล่าวถึง
ผูส้ งั เกต
ผูถ้ กู สังเกต

ขั้นดาเนินการ
1. ขั้นเริ่ม
ผูว้ ิจยั พานักศึกษาไปที่ศนู ย์
การศึกษาพิเศษ ห้องเด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา
บุคคล ได้แก่
ผูส้ งั เกต คือ นักศึกษา
ผูถ้ ูกสังเกต คือ เด็กที่
มีความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา
สถานการณ์ คือ
นักศึกษาสังเกตเด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา

15
นาที

2. ขั้น
กระบวนการ
ประกอบด้วย
2.1 ด้านการ
เข้าใจมุมมองของ
ผู้อื่น (Prespective
Taking) หมายถึง
ความสามารถใน
การเข้าใจในสิง่ ที่
ผูอ้ ื่นคิดหรือรูส้ กึ ได้
2.2 ด้านการ
จินตนาการ

2. ขั้นกระบวนการ
ประกอบด้วย
2.1 ด้านการเข้าใจมุมมอง
ของผูอ้ นื่
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาช่วยกัน
อธิบายความรูส้ กึ ของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญาจากสีหน้า
ท่าทางว่าเขารูส้ กึ อย่างไร
2.2 ด้านการจินตนาการ
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาลองคิด
ว่าถ้าตัวเองเป็ นเด็กที่มี

60
นาที

สื่อ/
อุปกรณ์

การ
ประเมินผล
1. การร่วม
กิจกรรม
2. การแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเด็ก
ที่มีความ
บกพร่อง
ทางด้าน
สติปัญญา
3. ใบงานที่
2 เรื่อง เด็ก
ที่มีความ
บกพร่อง
ทางด้าน
สติปัญญา

188
วัตถุประสงค์

2907947309
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แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส
(Fantasy) หมายถึง
ความสามารถใน
การนาตัวเองให้
เข้าใจความรูส้ กึ
การกระทา ของตัว
ละครในหนังสือ
ภาพยนต์ หรือการ
เล่นต่างๆ
2.3 ด้านการ
คานึงถึงความรู้สึก
(Empathic
concern) หมายถึง
ความสามารถใน
การเข้าใจความรูส้ กึ
ของผูอ้ ื่นเมื่อเจอกับ
เหตุการณ์เลวร้าย
2.4 ด้าน
ความเครียดส่วน
(Personal
distress) หมายถึง
ความรูส้ กึ วิตกกังวล
ความไม่สบายใจ
เมื่ออยูใ่ น
สถานการณ์ท่มี ี
ความตึงเครียด
3. ผลทีเ่ กิดขึน้
ภายในตัวบุคคล
3.1 ผลทางปั ญญา
มีความแม่นยาใน
การตัดสินสภาวะ
อารมณ์ของผูอ้ ื่น
เป็ นต้น

ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะ
เวลา

สื่อ/
อุปกรณ์

- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาทาใบ
งานที่ 2 เรื่อง เด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านสติปัญญา

15
นาที

ใบงานที่
2 เรื่อง
เด็กที่มี
ความ
บกพร่อง
ทางด้าน
สติปัญญา

3 ผลที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในตั ว
บุคคล
- ผูว้ ิจัยให้นักศึกษาไปอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีมีเด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านสติปัญญา
ไปมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์กั บ เด็ ก ที่ มี
ความบกพร่องทางด้าน

15
นาที

ความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา จะรูส้ กึ อย่างไร
2.3 ด้านการคานึงถึง
ความรูส้ กึ
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาคิดว่าถ้า
ตัวเองเป็ น เด็กที่มคี วาม
บกพร่องทางด้านสติปัญญา
ที่อยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ
จะทาอย่างไร
2.4 ด้านความเครียดส่วน
บุคคล
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาคิดว่า
ตัวเองเป็ น เด็กที่มคี วาม
บกพร่องทางด้านสติปัญญา
ที่อยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ
จะรูส้ กึ อย่างไร

การ
ประเมินผล

189
วัตถุประสงค์

2907947309

แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส
3.2 ผลทางอารมณ์
คือ การเกิดอารมณ์
เดียวกันระหว่าง
ผูส้ งั เกตและผูถ้ กู
สังเกต
3.3 ผลทางแรงจูงใจ
คือ การเห็นคุณค่า
ของผูอ้ ื่น
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4. ผลต่อการ
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ได้แก่ การเกิด
พฤติกรรมทาง
สังคม อาทิเช่น
พฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคม เป็ นต้น

ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะ
เวลา

สติปัญญา เช่น การสังเกต
การพูดคุย เป็ นต้น
3.1 ผลทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถเข้าใจ
ความรูส้ กึ ของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านสติปัญญา
ว่าเขารูส้ กึ อย่างไร
3.2 ผลทางอารมณ์
- นักศึกษาเกิดความรูส้ กึ
เดียวกับเด็กที่มคี วาม
บกพร่องทางด้าน
สติปัญญา เช่น เศร้าใจ หด
หู่ใจ เป็ นต้น
3.3 ผลทางแรงจูงใจ
- นักศึกษาเกิดความรูส้ กึ
สงสาร เห็นใจ เด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านสติปัญญา
เป็ นต้น
4. ผลต่อการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
- ผูว้ ิจยั และนักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นและ
ยกตัวอย่างประกอบว่าถ้ามี
เจอเด็กที่มคี วามบกพร่อง
ทางด้านสติปัญญาทัง้ ใน
และนอกสถานที่ เราควรทา
อย่างไร เช่น
การช่วยเหลือ ได้แก่
การช่วยป้อนอาหารและ
นา้ ดื่มให้เด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา

15
นาที

สื่อ/
อุปกรณ์

การ
ประเมินผล

190
วัตถุประสงค์

แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส

ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะ
เวลา

2907947309

การแบ่งปัน ได้แก่ การ
บริจาคเงินตามกาลังทรัพย์
การปลอบโยน ได้แก่
การโอบกอดเด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านสติปัญญา
เป็ นต้น
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ขั้นสรุ ป
- ผูว้ ิจยั และนักศึกษาร่วมกัน
สรุปสิ่งที่ได้รบั จากการเข้า
ร่วมโปรแกรม

15
นาที

สื่อ/
อุปกรณ์

การ
ประเมินผล

191
ครั้งที่ 3
วัตถุประสงค์
เพื่อให้
นักศึกษาเกิด
การพัฒนา
การร่วมรูส้ กึ

แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส

ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นนา
ผูว้ ิจยั และนักศึกษาร่วมกัน
ทบทวนเนือ้ หาจากครัง้ ก่อน

ระยะ
เวลา
15
นาที

2907947309
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แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส
ประกอบด้วย 4
ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้
1. ขั้นเริ่ม
(Antecedents)
เป็ นขัน้ ที่กล่าวถึง
ผูส้ งั เกต
ผูถ้ กู สังเกต
และสถานการณ์

ขั้นดาเนินการ
1. ขั้นเริ่ม
ผูว้ ิจยั พานักศึกษาไปที่ศนู ย์
การศึกษาพิเศษ ห้องเด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
ร่างกาย
บุคคล ได้แก่
ผูส้ งั เกต คือ นักศึกษา
ผูถ้ ูกสังเกต คือ เด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย
สถานการณ์ คือ
นักศึกษาสังเกตเด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
ร่างกาย

15
นาที

2. ขั้น
กระบวนการ
ประกอบด้วย
2.1 ด้านการ
เข้าใจมุมมองของ
ผู้อ่นื (Prespective
Taking) หมายถึง
ความสามารถใน
การเข้าใจในสิง่ ที่
ผูอ้ ื่นคิดหรือรูส้ กึ ได้
2.2 ด้านการ
จินตนาการ
(Fantasy) หมายถึง
ความสามารถใน

2. ขั้นกระบวนการ
ประกอบด้วย
2.1 ด้านการเข้าใจมุมมอง
ของผูอ้ นื่
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาช่วยกัน
อธิบายความรูส้ กึ ของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
ร่างกาย จากสีหน้า ท่าทาง
ว่าเขารูส้ กึ อย่างไร
2.2 ด้านการจินตนาการ
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาลองคิด
ว่าถ้าตัวเองเป็ นเด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
ร่างกาย จะรูส้ กึ อย่างไร

60
นาที

สื่อ/
อุปกรณ์

การ
ประเมินผล
1. การร่วม
กิจกรรม
2. การแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเด็ก
ที่มีความ
บกพร่อง
ทางด้าน
ร่างกาย
3. ใบงานที่
3 เรื่อง เด็ก
ที่มีความ
บกพร่อง
ทางด้าน
ร่างกาย

192
วัตถุประสงค์

2907947309
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แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส
การนาตัวเองให้
เข้าใจความรูส้ กึ
การกระทา ของตัว
ละครในหนังสือ
ภาพยนต์ หรือการ
เล่นต่างๆ
2.3 ด้านการ
คานึงถึงความรู้สึก
(Empathic
concern) หมายถึง
ความสามารถใน
การเข้าใจความรูส้ กึ
ของผูอ้ ื่นเมื่อเจอกับ
เหตุการณ์เลวร้าย
2.4 ด้าน
ความเครียดส่วน
บุคคล (Personal
distress) หมายถึง
ความรูส้ กึ วิตกกังวล
ความไม่สบายใจ
เมื่ออยูใ่ น
สถานการณ์ท่มี ี
ความตึงเครียด
3. ผ ล ที่ เกิ ด ขึ้ น
ภายในตัวบุคคล
3.1 ผลทางปั ญ ญา
มี ค วามแม่ น ย าใน
การตั ด สิ น สภาวะ
อารม ณ์ ของผู้ อื่ น
เป็ นต้น
3.2 ผลทางอารมณ์
คือ การเกิดอารมณ์

ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะ
เวลา

สื่อ/
อุปกรณ์

- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาทาใบ
งานที่ 3 เรื่อง เด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย

15
นาที

ใบงานที่
3 เรื่อง
เด็กที่มี
ความ
บกพร่อง
ทางด้าน
ร่างกาย

3 ผลที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในตั ว
บุคคล
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาไปอยู่ใน
สถานการณ์ท่มี ีเด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย
ไปมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
ร่างกาย เช่น การสังเกต
การพูดคุย เป็ นต้น

15
นาที

2.3 ด้านการคานึงถึง
ความรูส้ กึ
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาคิดว่า
ถ้าตัวเองเป็ น เด็กที่มคี วาม
บกพร่องทางด้านร่างกาย
ที่อยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ
จะทาอย่างไร
2.4 ด้านความเครียดส่วน
บุคคล
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาคิดว่า
ตัวเองเป็ น เด็กที่มคี วาม
บกพร่องทางด้านร่างกาย ที่
อยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ
จะรูส้ กึ อย่างไร

การ
ประเมินผล
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รู้สึกของเดวิส
เดียวกันระหว่างผู้
สังเกตและผูถ้ กู
สังเกต
3.3 ผลทางแรงจูงใจ
คือ การเห็นคุณค่า
ของผูอ้ ื่น
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4. ผลต่อการ
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ได้แก่ การเกิด
พฤติกรรมทาง
สังคม อาทิเช่น
พฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคม เป็ นต้น

ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะ
เวลา

สื่อ/
อุปกรณ์

15
นาที

ขนมและ
ไอศกรีม

3.1 ผลทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถเข้าใจ
ความรูส้ กึ ของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย ว่า
เขารูส้ กึ อย่างไร
3.2 ผลทางอารมณ์
- นักศึกษาเกิดความรูส้ กึ
เดียวกับเด็กที่มคี วาม
บกพร่องทางด้านร่างกาย
เช่น เศร้าใจ หดหู่ใจ เป็ นต้น
3.3 ผลทางแรงจูงใจ
- นักศึกษาเกิดความรูส้ กึ
สงสาร เห็นใจ เด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย
เป็ นต้น
4. ผลต่อการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
- ผูว้ ิจยั และนักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นและ
ยกตัวอย่างประกอบว่าถ้ามี
เจอเด็กที่มคี วามบกพร่อง
ทางด้านร่างกายทัง้ ในและ
นอกสถานที่ เราควรทา
อย่างไร เช่น
การช่วยเหลือ ได้แก่
การช่วยบริหารกล้ามเนือ้
แขนและขา
การแบ่งปัน ได้แก่
การแบ่งปั นขนมและเลีย้ ง
ไอศกรีม

การ
ประเมินผล

194
วัตถุประสงค์

แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส

ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะเ
สื่อ/
วลา อุปกรณ์

การปลอบโยน ได้แก่ การ
พูดให้กาลังใจเด็กที่มคี วาม
บกพร่องทางด้านร่างกาย
เช่น สูๆ้ นะครับน้อง เดี๋ยวก็ดี
ขึน้ แล้วนะคะ เป็ นต้น
2907947309
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ขั้นสรุ ป
- ผูว้ ิจยั และนักศึกษาร่วมกัน
สรุปสิ่งที่ได้รบั จากการเข้า
ร่วมโปรแกรม

15
นาที

การ
ประเมินผล

195
ครั้งที่ 4
วัตถุประสงค์
เพื่อให้
นักศึกษาเกิด
การพัฒนา
การร่วมรูส้ กึ

แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส

ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะ
เวลา
15
นาที
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ขั้นนา
ผูว้ ิจยั และนักศึกษาร่วมกัน
ทบทวนเนือ้ หาจากครัง้ ก่อน
แนวคิดการร่วม
ขั้นดาเนินการ
15
รู้สึกของเดวิส
1. ขั้นเริ่ม
นาที
ประกอบด้วย 4
ผูว้ ิจยั พานักศึกษาไปที่ศนู ย์
ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้ การศึกษาพิเศษ ห้องเด็ก
1. ขั้นเริ่ม
ออทิสติก
(Antecedents)
บุคคล ได้แก่
เป็ นขัน้ ที่กล่าวถึง
ผูส้ งั เกต คือ นักศึกษา
ผูส้ งั เกต
ผูถ้ ูกสังเกต คือ เด็กออทิสติก
ผูถ้ กู สังเกต
สถานการณ์ คือ
และสถานการณ์
นักศึกษาสังเกตเด็กออทิสติก
2. ขั้น
2. ขั้นกระบวนการ คือ
60
กระบวนการ
การมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กออทิ นาที
ประกอบด้วย
สติก ประกอบด้วย
2.1 ด้านการ
2.1 ด้านการเข้าใจมุมมอง
เข้าใจมุมมองของ ของผูอ้ นื่
ผู้อื่น (Prespective - ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาช่วยกัน
Taking) หมายถึง อธิบายความรูส้ กึ ของเด็ก
ความสามารถใน
ออทิสติก จากสีหน้า ท่าทาง
การเข้าใจในสิง่ ที่
ว่าเขารูส้ กึ อย่างไร
ผูอ้ ื่นคิดหรือรูส้ กึ ได้ 2.2 ด้านการจินตนาการ
2.2 ด้านการ
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาลองคิด
จินตนาการ
ว่าถ้าตัวเองเป็ นเด็กออทิ
(Fantasy) หมายถึง
สติกจะรูส้ กึ อย่างไร
ความสามารถใน
2.3 ด้านการคานึงถึง
การนาตัวเองให้
ความรูส้ กึ
เข้าใจความรูส้ กึ
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาคิดว่าถ้า
การกระทา ของตัว
ตัวเองเป็ น เด็กออทิสติกที่
ละครในหนังสือ

สื่อ/
อุปกรณ์

การ
ประเมินผล
1. การร่วม
กิจกรรม
2. การแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเด็ก
ออทิสติก
3. ใบงานที่
4 เรื่อง เด็ก
ออทิสติก
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แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส
ภาพยนต์ หรือ
การเล่นต่างๆ
2.3 ด้านการ
คานึงถึงความรู้สึก
(Empathic
concern) หมายถึง
ความสามารถใน
การเข้าใจความรูส้ กึ
ของผูอ้ ื่นเมื่อเจอกับ
เหตุการณ์เลวร้าย
2.4 ด้าน
ความเครียดส่วน
บุคคล (Personal
distress) หมายถึง
ความรูส้ กึ วิตกกังวล
ความไม่สบายใจ
เมื่ออยูใ่ น
สถานการณ์ท่มี ี
ความตึงเครียด
3. ผ ล ที่ เกิ ด ขึ้ น
ภายในตัวบุคคล
3.1 ผลทางปั ญญา
มีความแม่นยาใน
การตัดสินสภาวะ
อารมณ์ของผูอ้ ื่น
เป็ นต้น
3.2 ผลทางอารมณ์
คือ การเกิดอารมณ์
เดียวกันระหว่างผู้
สังเกตและผูถ้ กู
สังเกต

ขั้นตอนการดาเนินการ
อยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ
จะทาอย่างไร
2.4 ด้านความทุกข์ส่วน
บุคคล
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาคิดว่า
ตัวเองเป็ น เด็กออทิสติก
ที่อยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ
จะรูส้ กึ อย่างไร
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาทาใบ
งานที่ 4 เรื่อง เด็กออทิสติก

3 ผลที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในตั ว
บุคคล
- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาไปอยู่ใน
สถานการณ์ท่มี ีเด็กออทิสติก
ไปมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญา เช่น การสังเกต
การพูดคุย เป็ นต้น
3.1 ผลทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถเข้าใจ
ความรูส้ กึ ของเด็กออทิสติ
กว่าเขารูส้ กึ อย่างไร
3.2 ผลทางอารมณ์

ระยะ
เวลา

สื่อ/
อุปกรณ์

15
นาที

ใบงานที่ 4
เรื่อง เด็ก
ออทิสติก

15
นาที

การ
ประเมินผล
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รู้สึกของเดวิส
3.3 ผลทาง
แรงจูงใจ คือ
การเห็นคุณค่า
ของผูอ้ ื่น
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4. ผลต่อการ
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ได้แก่ การเกิด
พฤติกรรมทางสังคม
อาทิเช่น พฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม เป็ นต้น
คือ การช่วยพาเด็ก
ข้ามถนน
การแบ่งปั นขนม
อุปกรณ์การเรียน
การโอบกอด
ปลอบโยน เป็ นต้น

ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะ
เวลา

- นักศึกษาเกิดความรูส้ กึ
เดียวกับเด็กออทิสติก เช่น
เศร้าใจ หดหูใ่ จ เป็ นต้น
3.3 ผลทางแรงจูงใจ
- นักศึกษาเกิดความรูส้ กึ
สงสาร เห็นใจ เด็กออทิสติก
เป็ นต้น
4. ผลต่อการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
- ผูว้ ิจยั และนักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นและ
ยกตัวอย่างประกอบว่าถ้ามี
เจอเด็กออทิสติกทัง้ ในและ
นอกสถานที่ เราควรทา
อย่างไร เช่น
การช่วยเหลือ ได้แก่
การช่วยพาเด็กออทิสติกไป
เข้าห้องนา้
การแบ่งปัน ได้แก่
การบริจาคอุปกรณ์การเรียน
สื่อการสอน และแพมเพิส
เป็ นต้น
การปลอบโยน การพูด
ปลอบใจ เช่น พี่ๆเป็ น
กาลังใจให้นอ้ งหายเร็วๆ
เป็ นต้น

15
นาที

ขั้นสรุ ป
- ผูว้ ิจยั และนักศึกษาร่วมกัน
สรุปสิ่งที่ได้รบั จากการเข้า
ร่วมโปรแกรม

15
นาที

สื่อ/
อุปกรณ์

การ
ประเมินผล

198
ครั้งที่ 5
วัตถุประสงค์
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เพื่อให้
นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ
การเข้าร่วม
โปรแกรม
พัฒนา
พฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม

แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส

ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นนา
1. ผูว้ ิจยั และนักศึกษา
ร่วมกันทบทวนเนือ้ หาจาก
ครัง้ ก่อน
ขั้นดาเนินการ
2. ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาทาใบ
งานที่ 5 เรื่อง สรุปการร่วม
รูส้ กึ
3. ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาแต่ละ
คนออกมานาเสนอหน้าห้อง
โดยใช้แผนผังความคิด
(Mind Mapping)
4. ผูว้ ิจยั นากล่องใส่ฉลากมา
ให้นกั ศึกษาจับ โดยในฉลาก
นัน้ มีคาถามเกี่ยวกับการร่วม
รูส้ กึ ซ่อนอยู่ จากนัน้ ให้
นักศึกษาออกมาจับฉลาก
และตอบคาถาม ถ้า
นักศึกษาตอบถูกก็จะได้รบั
รางวัลตามที่ระบุในฉลาก
ที่ตนจับได้
ขั้นสรุ ป
5. ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาทุกคน
ออกมาแสดงความคิดเห็น
จากการเข้าร่วมโปรแกรม
พัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคม เช่น ความรูส้ กึ
ข้อเสนอแนะ หรือประโยชน์
ที่ได้จากการเข้าร่วม
โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคม

ระยะ
เวลา
15
นาที

15
นาที

60
นาที

30
นาที

15
นาที

สื่อ/
อุปกรณ์

การ
ประเมินผล
1. การทา
แบบสอบถาม
หลังการ
ทดลอง
ใบงานที่ 5 (Post-test)
เรื่อง สรุป 2. การร่วม
การร่วม กิจกรรม
รูส้ กึ
3. การแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับสรุป
การร่วมรูส้ กึ
4. ใบงานที่ 5
กล่อง
เรื่อง สรุป
ฉลาก
การร่วมรูส้ กึ
ของ
รางวัล

199
วัตถุประสงค์

แนวคิดการร่วม
รู้สึกของเดวิส

ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะ
เวลา

สื่อ/
อุปกรณ์

15
นาที

แบบสอบ
ถาม

6. ผูว้ ิจยั และนักศึกษา
ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้รบั จาก
การเข้าร่วมโปรแกรม

2907947309

7. ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาทา
แบบสอบถามหลังการ
ทดลอง (Post-test)

การ
ประเมินผล

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

2907947309

หนังสือรับรองการขอจริยธรรม

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

ภาคผนวก ง

201

หนังสือรับรองการขอจริยธรรม

2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
วุฒกิ ารศึกษา
2907947309

SWU iThesis gs571120050 dissertation / recv: 01092563 16:36:06 / seq: 56

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

นางปวรี กาญจนภี นิลผาย
7 พฤษภาคม 2528
พ.ศ. 2550
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตร
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2553
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2563
ปรัญชาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
460 ม. 1 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110

