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Abstract
The objective of this experimental study was to investigate the effectiveness of
integrated psychological training for secondary school students on their prosocial
behavior enhancement. The study employed a 2 by 2 factorial design. There were two
types of training: 1) sportsmanship training, and 2) moral reasoning training. Samples
of this study were 120 students from Suphanburi sports school. The students were
randomly assigned to one of the following four groups receiving other type of training.
Two months after training, psychological measures, and behavior test were
administered to all students. Assessments used in this study were in the form of
summated rating scales. The items of each questionnaire were carefully selected based
on several statistical criteria: item discrimination and item-total correlation. Reliability
in terms of alpha coefficient was computed for each measure range from 0.84 to 0.87.
A statistical procedure used to test the hypotheses was Multivariate analysis of
covariance. The result showed that, when compared with the other groups, the 100%
trained group was more superior in prosocial behavior assessed 2 months after training.
The effectiveness of the psychological training was clearly evident. According to the
results in this experiment, important policy recommendations are given. School should
promote the integrated psychological training on sportsmanship and moral reasoning
to promote prosocial behavior of secondary school students.
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ประสิทธิผลของการฝึกอบรมทางจิตพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอื้อสังคม
ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1
ศรัณย์ พิมพ์ทอง2
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย เชิ ง ทดลองนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการฝึ ก จิ ต ลั ก ษณะแบบ
บูรณาการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอื้อสั งคมในกลุ่มนักเรีย นชั้นมั ธยมศึกษา โดยใช้รูปแบบ
การวิจัย 2 by 2 factorial design มีการจัดกระทา 2 ประเภท ได้แก่ 1) การฝึกอบรมความมี
น้าใจนักกีฬา และ 2) การฝึกอบรมเหตุผลเชิงจริยธรรม กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 120 คน ซึ่งถูกสุ่มเข้าหนึ่ง
ในสี่กลุ่มโดยไม่ลาเอียง โดยมีการวัดผลด้านจิตลักษณะที่มีการฝึกและพฤติกรรมเอื้อสังคม
หลังจากนั้น 2 เดือน เครื่องมือวัดในงานวิจัยนี้เป็นมาตรประเมินรวมค่า โดยเลือกข้อคาถามที่
ค่ า อ านาจจ าแนกสู ง พิ สั ย ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด อยู่ ร ะหว่ า ง 0.84-0.87 ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร ผลการศึกษา พบว่า นักเรียน
ที่ได้รับการฝึกจิตลักษณะ 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเอื้อสังคมสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ แสดงให้
เห็นถึงประสิทธิผลของการฝึกอบรมในงานวิจัยนี้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ สามารถแสดงข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่สาคัญจากผลการวิจัย คือ โรงเรียนควรส่งเสริมการฝึกจิตลักษณะแบบบูรณา
การพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน ทั้งความมีน้าใจนักกีฬ าและเหตุผลเชิงจริยธรรม จะสามารถพัฒนา
พฤติกรรมเอื้อสังคมในกลุ่มนักเรียนให้เกิดขึ้นได้มาก
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ที่มาและความสาคัญของปัญหาวิจัย
สภาพปัญหาด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย ยังพบว่าเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการ
แก้ไขได้บรรลุตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ แม้ว่าจะได้รับการบรรจุไว้เป็นเรื่องที่สาคัญตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
พ.ศ. 2555 – 2559 ก็ตาม (Department of Children and Youth, 2018) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียเป็นวงกว้าง
ต่ อ สั ง คม และท าให้ ป ระเทศไทยมี ปั ญ หาสั ง คมสื บ เนื่ อ งเพิ่ ม มากขึ้ น เหตุ เ พราะ พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรม มี
ความสาคัญกับการดารงชีวิตของกลุ่มบุคคลในสังคม เปรียบเหมือนข้อตกลงในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข โดย
งดเว้นการแสดงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ หรือค่านิยมในสังคมนั้นๆ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมจึงเป็นการกระทาที่
สังคมนั้นเห็นชอบ และให้การสนับสนุน (Dubas et al., 2014)
ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในทุกด้าน ส่งผลต่อ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทย โดยเฉพาะ
ค่านิยมการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม วิถีการดาเนินชีวิตที่แต่ละคนล้วนต้องแข่งขันภายใต้ระบบทุนนิยม และทาไป
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ความต้องการทางด้านวัตถุมีเพิ่มขึ้นจากการรับรู้
ผ่านสื่อในหลายรูปแบบ จนอาจทาให้เกิดพฤติกรรมเห็นแก่ตัว และเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้น แต่ใ นทางกลับกัน
พฤติกรรมการช่วยเหลื อ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (empathy) ซึ่งเป็นพฤติกรรม
ทางบวกกลับลดน้อยลงไปทุกที แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ในขณะที่มนุษย์มีความเห็นแก่ตัว แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังมี
พฤติ ก รรมช่ ว ยเหลื อ เอื้ อ เฟื้ อ และเสี ย สละให้ กั บ สั ง คม (Eriksson et al., 2020; Khathawanit, 2003;
Bhanthumnavin, 1995) พฤติกรรมทางบวกเหล่านี้ถือเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของการมีพฤติกรรมเอื้อสังคม (prosocial
behavior) ซึ่งการมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมจะช่วยส่งเสริมให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสืบเนื่องในระยะยาว
ด้วยตระหนักถึงความส าคัญ ของเรื่อ งดั งกล่า ว ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรที่จะทาการศึกษาเพื่อพัฒ นาการมี
พฤติกรรมเอื้อสังคมในกลุ่มตัวอย่างเยาวชนในรูปแบบของการวิจัยเชิงทดลอง เนื่องจากความสาเร็จของการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามีจุดเริ่มต้นที่สาคัญประการหนึ่งอยู่ที่ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นพลเมืองของ
ชาติ โดยการพัฒนาให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม จะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาในกลุ่มเยาวชน
เป็นสาคัญ รูปแบบการวิจัยของโครงการวิจัยนี้ จะเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental study) เพื่อประเมินผล
โครงการพัฒนาหรือชุดฝึกอบรมเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งผลจากการวิจัย
จะใช้พิสูจน์ความสาเร็จของกิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ากิจกรรมการพัฒนานั้นได้ผลดีจริงและผลที่
เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างนั้น เกิดจากการจัดการพัฒนาในช่วงโครงการนั้นจริง นอกเหนือจากการที่ผู้รับเข้าการ
พัฒนาจะพัฒนาไปเองตามธรรมชาติ และตามสถานการณ์เรียนรู้ตามปกติ (Bhanthumnavin, 2006)
จากความสาคัญดังที่กล่าวมา ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือทางสถิติในแสดงผล
การศึ ก ษาให้ ชั ด เจนและเป็ น ที่ เ ข้ า ใจได้ ง่ า ยขึ้ น ทั้ ง นี้ โ ดยท าการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องข้ อ ส มมติ ฐ านและ
ประสิทธิผลของการฝึกอบรมทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอื้อสังคมในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลการศึ ก ษาที่ ป รากฏชั ด โดยคาดหวั ง ว่ า ผลการศึ ก ษาจะสามารถน าไปใช้ เ ป็ น พื้ น ฐานในการ
ดาเนินงานพัฒนาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ด้วยการมีนโยบายส่งเสริมที่เหมาะสมทั้งในระดับหน่วยงานและ
ระดับประเทศ เพื่อการพัฒนาคนดีคนเก่งสู่สังคมต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการฝึ ก จิ ต ลั ก ษณะแบบต่ า งๆ ต่ อ พฤติ ก รรมเอื้ อ สั ง คมในกลุ่ ม นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษา
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
พฤติกรรมเอื้อสังคม
Eisenberg (1986) ได้ริเริ่มนิยามคาว่า พฤติกรรมเอื้อ สังคม (prosocial behavior) ว่าเป็นการกระทาที่
มุ่งหมายตั้งใจที่จะช่วยหรือเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่น ระยะต่อมา Eisenberg et al. (1999) ได้กล่าวถึงพฤติกรรม
เอื้ อ สั ง คมโดยรวมเอาการกระท าต่ า ง ๆ ดั ง นี้ คื อ 1) การช่ ว ยเหลื อ (helping) 2) การแบ่ ง ปั น (sharing and
donating) และ 3) การปลอบโยน (comforting) ในขณะที่ Batson and Powell (2003) ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมเอื้อสังคม ว่าเป็นพฤติกรรมทางด้านบวก และเป็นการกระทาที่มุ่งมั่นตั้งใจกระทาที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่น
โดยพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนั้นจะเป็นการกระทาที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นมากกว่าเป็นพฤติกรรมเพื่อ
ตนเอง
พฤติกรรมเอื้อสังคม จึงเป็นการกระทาเพื่อช่วยเหลือ หรือเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่นด้วยความเต็ม
ใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ (Gibbs, 2003) โดยเป็นการกระทาเพื่อผู้อื่นเพราะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและต้องการ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยแท้จริง (Tengtrairat, et al., 2001) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป็นเยาวชนที่อยู่ในช่วงที่
กาลังจะต้องเรียนรู้ถึงรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาเป็นต้องเรียนรู้พฤติ กรรมกลุ่มและการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างเรียบร้อย ดังนั้นถ้านักเรียนมีพฤติกรรมเอื้อสังคม จะทาให้ได้รับประสบการณ์ในเชิงบวกเกิด
ความรู้สึกที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่เหมาะสม ส่งผลให้สามารถปฏิบัติภารกิจในสังคมได้
อย่ า งปกติ สุ ข และมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาสั ง คมและประเทศชาติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Theaparuk &
Thiwtanom, 2007) นอกจากพฤติกรรมเอื้อสังคม เป็นการกระทาเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแล้ว ยังเป็นการลด
พฤติกรรมความก้าวร้าว และลดพฤติกรรมต่อต้านสังคม (Carlo et al., 2010) ทาให้พฤติกรรมเอื้อสังคมเป็นสิ่งที่
น่าปรารถนาและมีประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย (Eisenberg et al., 2006)
ดังนั้น ผลจากการศึกษาในงานวิจัยนี้จึงน่าจะได้ชุดฝึกอบรมทางพฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถใช้ในการ
พั ฒ นาพฤติ ก รรมเอื้ อ สั ง คมในกลุ่ ม นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมอย่างเหมาะสมให้กับเยาวชนของประเทศในขั้นต่อไป
เหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมเอื้อสังคม
Kohlberg ได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีในด้านการใช้เหตุผลเชิง จริยธรรม (Moral reasoning) ซึ่งมองว่า
การพัฒนาจริยธรรมในบุคคล ประกอบด้วยการลดความเห็นแก่ตัวลง และใช้เหตุใช้ผลให้มากขึ้นในเรื่องที่มีความ
ซับซ้อน ผ่านการเสริมแรงให้บุคคล โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนมีความสามารถทางการคิดที่จะเติบโตข้ามขั้นจาก
ระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับที่สูงกว่าได้ การกาหนดสถานการณ์ความขัดแย้งทางศีลธรรมจึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่เขา
เน้นย้าว่า ควรนาไปใช้ในการพัฒนาความคิดของเด็กและเยาวชน (Musschenga, 2009)
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เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นเหตุผลของบุคคลในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง เหตุผลที่บุคคล
อาจใช้ได้นั้นมี 3 ระดับ ระดับละ 2 ขั้น เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นที่ 1 จนถึง ขั้นที่ 6 ระดับแรก เริ่มจากขั้นต่าสุดคือ การมี
เจตนาที่จะหลบหลีกการโดนลงโทษ ขั้นที่สอง คือ เจตนาที่จะได้รับรางวั ลเป็นการตอบแทน ระดับที่สอง ขั้นที่สาม
คือ เจตนาที่จะทาตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ ขั้นที่สี่ คือ เจตนาที่จะเคารพกฎหมาย หลักศาสนา หรือ ระเบียบของสังคม
เพราะเห็นความสาคัญของสิ่งเหล่านี้ ระดับที่สาม ได้แก่ ขั้นที่ห้า คือ การเคารพตนเอง สามารถควบคุมตนเองได้
รู้จักละอายใจตนเองเมื่อทาผิด และภาคภูมิใจในตนเองเมื่อทาความดี และขั้นที่หก คือ การยึดอุดมคติสากล เช่น
ความเสมอภาค ความยุติธรรม เห็นแก่ส่วนรวม และมนุษยธรรม (Yilmaz, Bahçekapili and Sevi, 2019)
จากการประมวลเอกสารพบงานวิจัยหลายงาน ที่แสดงให้เห็นว่า เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นจิตลักษณะที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมจริยธรรมในกลุ่มตัวอย่างเยาวชนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เช่น พฤติกรรมจริยธรรมในด้านการ
เรียนของนักศึกษา (Reynolds & Ceranic, 2007) พฤติกรรมเสียสละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(Khemthong, et al., 2013) พฤติ ก รรมการเป็ น พลเมื อ งใส่ ใ จสั ง คมด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบส่ ว นบุ ค คล
(Tungcharoen & Pimthong, 2018) รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมเอื้อ
สั ง คมด้ ว ยเช่ น กั น ( De Caroli, Falanga & Sagone, 2014; Ongley, Nola & Malti, 2014; Carlo, Streit &
Crockett, 2018)
ในส่วนนีท้ าให้สรุปได้ว่า เหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นจิตลักษณะหนึ่ง ที่มีผลต่อพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคล
ซึ่งจากผลวิจัยที่สาคัญของงานวิจัยที่ได้ประมวลมาพบว่าจิตลักษณะด้านเหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นตัวทานายที่
สาคัญของพฤติกรรมต่าง ๆ และพฤติกรรมเอื้อสังคม รวมทั้งยังเป็นจิตลักษณะที่สาคัญที่ต้องพัฒนาให้มีในบุคคล
ทุกระดับเพื่อให้มีพฤติกรรมที่น่าปรารถนามากขึ้นในสังคม
ความมีน้าใจนักกีฬากับพฤติกรรมเอื้อสังคม
ความมีน้าใจนักกีฬา (Sportsmanship) เป็นจิตลักษณะที่ประกอบด้วยคุณธรรมที่สาคัญและจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะเป็นพื้นฐานช่วยให้บุคคลสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข (Phianchop, 1980) ดังนั้น
ความมีน้าใจนักกีฬาจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีและทุกคนสามารถที่จะมีได้ ไม่จาเป็นว่าผู้นั้นจะต้องเป็นนักกีฬา
หรือไม่ บุคคลทั่วไปก็สามารถมีน้าใจนักกีฬาได้ โดยการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นทั้งในทางความคิดและในการกระทา
ในฐานะที่การแข่งขันกีฬา ถูกจัดให้เป็นการเรียนรู้รูป แบบหนึ่งในการพัฒนาความคิดด้วยการเล่นกีฬา
อย่างยุติธรรม การเรียนด้านกีฬาจึงเป็นมากกว่าการพัฒนาแต่เพียงด้านกายภาพในกับผู้เรียน แต่กลายเป็น
กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยพั ฒ นาจิ ต ลั ก ษณะและคุ ณ ธรรมที่ ส าคั ญ ควบคู่ กั น ไปด้ ว ย (Gibbons & Ebbeck, 1997) ทั้ ง นี้
Shields and Bredemeier (1995) กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้ว การเล่นกีฬาจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทาง
สังคมของบุคคลอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาในบุคคลและส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมแก่
บุคคลนั้นด้วย นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬายังช่วยส่งเสริมการพัฒนาค่านิยมด้านสังคมเชิงบวก ตั้งแต่
การเล่นกีฬาด้วยความยุติธรรม จึงเป็นจุดเน้นที่ควรให้ความสาคัญ ต่อความมีน้าใจนักกีฬาในบุคคลเป็นอย่างยิ่ง
โดยสรุปแล้ว ความมีน้าใจนักกีฬา จึงหมายถึงความคิดและความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับการประพฤติตนอย่าง
เหมาะสมในการเล่นกีฬา ด้วยการเคารพกฎกติกา การเคารพทีมคู่แข่งหรือผู้เล่นฝั่งตรงข้าม รวมถึงการมีมารยาท
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และมีจรรยาบรรณของการเป็นนักกีฬา (Vallerand, Briere, Blanchard & Provencher, 1997; Stornes & Bru,
2002)
ในส่วนของงานวิจัยที่สนับสนุนถึงความสัมพันธ์ของความมีน้าใจนักกี ฬากับการแสดงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ เช่น พฤติกรรมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Courel-Ibanez et al., 2019) ความสามารถในการ
จัดการกับเหตุการณ์เชิงลบที่พบรายวัน (Demerouti & Cropanzano, 2017) สาหรับผลการวิจัยเชิงทดลองเพื่อ
พัฒนาความมีน้าใจนักกีฬา เช่น Ngualamhin (2010) ศึกษาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเพื่อพัฒนาความมีน้าใจ
นักกีฬาของนักเรียนประถมศึกษา และ Sritalaeng and Kwanboonchan (2015) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาโดยใช้กิจกรรมกีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อพัฒนาความมีน้าใจนักกีฬาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แสดงให้เห็นว่า ความมีน้าใจนักกีฬาเป็นจิตลักษณะที่พัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลได้
จากผลการประมวลเอกสารข้างต้น จึงสรุปได้ว่าความมีน้าใจนักกีฬาย่อมส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมทาง
สังคมอย่างเหมาะสมด้วย เช่นเดียวกับพฤติกรรมเอื้อสังคม
หลักการฝึกอบรมเหตุผลเชิงจริยธรรม
เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นจิตลักษณะที่มีการศึกษาวิจัย อย่างต่อเนื่อง จึงมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอยู่
มาก องค์ความรู้ดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ที่จะนามาเป็นหลักเพื่อการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมในบุคคล ดังนั้น
การพัฒนาเพื่อการฝึกอบรมทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ให้ประสบความสาเร็จ ควรยึดหลักการ ได้แก่ 1) หลักของการ
พัฒนาที่ถูกต้อง ต้องยึดหลัก “การสร้างให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายใน” การฝึกพัฒนาโดยไม่ได้ยึดหลักดังกล่าวอาจ
ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ความขัดแย้งในที่นี้คือ ความขัดแย้งของคุณธรรมหรือค่านิยมตั้งแต่ 2 ด้านขึ้นไปที่ขัดแย้ง
กันในบริบทหนึ่งๆ ซึ่งทาให้บุ คคลนั้นต้องตัดสินใจพิจารณาเลือกว่าจะยึ ดคุณธรรมหรือค่านิ ยมตัวไหนเป็นแนว
ปฏิบัติ 2) หลักการยั่ว ยุใ ห้คิด เนื่องจากเหตุผ ลเชิงจริยธรรมเป็นลักษณะด้านการรู้คิด (Cognitive) การที่จะ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาลักษณะดังกล่าวจะต้องให้ผู้รับ การพัฒนาได้มีโอกาสคิด เช่น คิดในด้านผลดี ผลเสียที่จะ
เกิดกับการตัดสินใจแต่ละทางเลือก 3) หลักพัฒนาตามความพร้อม การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมจะได้ผลดีถ้า
เป็นไปตามความพร้อมของผู้รับการพัฒนา ความพร้อมที่สาคัญคือพัฒนาการทางสติปัญญา ขั้นเหตุผลเชิงจริยธรรม
ที่เน้นพัฒนาจึงควรสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้รับการพัฒนาด้วยเช่นกัน 4) หลักพัฒนาทีละขั้น
ตามลาดับเหตุผลเชิงจริยธรรมโดยธรรมชาติ มีพัฒนาการตามลาดับจากขั้นต่าสู่ขั้นที่สูงกว่า และการพัฒนาจะ
เป็นไปทีละขั้นไม่มีการข้ามขั้น 5) หลักความเข้มข้นของการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ความเข้มข้นอาจเป็นความ
เข้มที่แต่ละกิจกรรม ความเข้มข้นที่มีหลาย ๆ กิจกรรมซ้าย้าหลาย ๆ ครั้ง หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน (Meekhun,
2010)
การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมด้วยสื่อที่เหมาะสมกับช่วงวัย เป็นแนวทางหนึ่งที่อาจทาได้และน่าจะใช้
ได้ผลดีกับกลุ่มเด็กและวัยรุ่น เพราะกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวยังอยู่ในวัยที่สนใจสารประเภทสื่อ เช่น Pholsri (2009)
ศึกษาผลการสอนโดยใช้หนังสือนิทานที่มีต่อเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า การใช้
นิทานสามารถยกระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมได้ และ Thatsanasri (2013) ศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมี
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วินัยผ่านการ์ตูนแอนนิเมชั่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าสามารถยกระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนได้เช่นเดียวกัน
ดังนั้น การฝึกอบรมเหตุผลเชิงจริยธรรมในงานวิจัยนี้ ได้ออกแบบชุดฝึกที่ยึด ตามหลักการทั้ง 5 ประการ
ตามลาดับข้างต้นอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ผ่านสื่อที่น่าสนใจสาหรับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยม จึงทาให้ คาด
ได้ว่าจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามต้องการ
หลักการฝึกอบรมความมีน้าใจนักกีฬา
Nonjuy (2015) พบว่า รูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้างความมีน้าใจนักกีฬา จะดาเนินการผ่านกิจกรรม
หลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมละลายพฤติกรรม 2) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 3) กิจกรรมฐาน 4) กิจกรรมภาคกลางคืน
5) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ 6) กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจ 7) กิจกรรมการวางแผนทางานเพื่อสังคม
8) กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ และ 9) กิจกรรมการสรุปและประเมินผล ในขณะที่ในงานวิจัยนี้ จะได้ยึดการพัฒนา
ความมีน้าใจนักกีฬา ตามองค์ประกอบของ Vallerand et al. (1997) Stornes and Bru (2002) ได้แก่ 1) การ
เคารพแบบแผนและกฎกติกาของการเล่นกีฬา 2) การทุ่มเทและใส่ใจต่อการเล่นกีฬา 3) การเคารพต่อผู้เล่นฝั่งตรง
ข้าม และ 4) การมีมารยาทและมีจรรยาบรรณของการเป็นนักกีฬา ดังนั้น ในการพัฒนาความมีน้าใจนักกีฬาของ
เด็กและเยาวชน จะต้องสร้างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีน้าใจนักกีฬา ด้วยการเคารพแบบแผนและ
กฎกติกาของการเล่นกีฬา การทุ่มเทและใส่ใจต่อการเล่นกีฬาการเคารพต่อผู้เล่นฝั่งตรงข้าม และการมีมารยาทและ
มีจรรยาบรรณของการเป็นนักกีฬา เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
จากการประมวลเอกสาร ทาให้คาดหมายได้ว่า การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตลักษณะเหตุผลเชิงจริยธรรม
และความมีน้าใจนักกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน จะทาให้เด็กนักเรียนที่ได้รับการฝึกกระทาพฤติกรรมเอื้อสังคมได้
อย่างเหมาะสม และสามารถคงการกระท าพฤติกรรมนั้นอยู่ต่อไป (maintenance) รวมทั้งสามารถแผ่ขยาย
(generalization) ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์อื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไปได้ โดยคาดว่านัก เรียนที่ได้รับการฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างจิตลักษณะดังกล่าว จะมีจิตลักษณะในด้านต่าง ๆ ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตลักษณะด้านที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม และคาดหมายว่าผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตลักษณะดังกล่าว จะมีพฤติกรรม
เอื้อสังคมที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฯ ด้วย โดยผู้ที่มีจิตลักษณะสูงหลายด้านจะเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมเอื้อสังคมที่สูง
กว่า และผู้ที่ได้รับการฝึกมากหลายด้าน ก็ได้รับการคาดหมายว่าจะมีพฤติกรรมเอื้อสังคมที่สูงกว่า ผู้ที่ได้รับการฝึก
แต่เพียงด้านใดด้านหนึ่งด้วย
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนที่ได้ฝึกการพัฒนาความมีน้าใจนักกีฬาและได้ฝึกการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม มีเหตุผลเชิง
จริยธรรม และ/หรือ มีความมีน้าใจนักกีฬา และ/หรือ มีพฤติกรรมเอื้อสังคม สูงกว่านักเรียนที่ได้ฝึกการพัฒนา
ความมีน้าใจนักกีฬาด้านเดียว หรือ ได้ฝึกการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านเดียว หรือ ไม่ได้รับการฝึกจิตลักษณะ
ใดๆ เลย โดยผลต่างๆ นี้จะพบผลในการวัดหลังฝึกฯ 2 เดือน
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ภาพประกอบ 1
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรจัดกระทา

ตัวแปรตาม

1. ฝึกน้าใจนักกีฬา+เหตุผลเชิงจริยธรรม
2. ฝึกความมีน้าใจนักกีฬา
3. ฝึกเหตุผลเชิงจริยธรรม
4. ฝึกเนื้อหาอื่น

- พฤติกรรมเอื้อสังคม
- ความมีน้าใจนักกีฬา
- เหตุผลเชิงจริยธรรม

วิธีการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี จานวนทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย ผ่านการส่งใบสมัครเข้า
ร่วมโดยการประสานงานจากอาจารย์ประจาชั้น
รูปแบบการทดลอง
การวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้ มีตัวแปรจัดกระทา 2 กลุ่ม คือ 1) การฝึกอบรมการพัฒนาความมีน้าใจนักกีฬา
และ 2) การฝึกอบรมเหตุผลเชิงจริยธรรม กรอบแนวคิดในการจัดกระทาเป็น 2 by 2 Factorial design (ดังตาราง
1) แบบ Pretest – Posttest with Control Group and Repeated - Measures Design โดยทาการสุ่มนักเรียน
เข้าหนึ่งในสี่กลุ่มข้างล่างนี้อย่างไม่ลาเอียง (Random Assignment) กลุ่มละ 30 คน
ตาราง 1
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในงานวิจัย
กลุ่ม
1
2
3
4

Pretestก่
อนฝึก
✓
✓
✓
✓

การจัดกระทา
ฝึกน้าใจนักกีฬา + เหตุผลเชิงจริยธรรม
ฝึกน้าใจนักกีฬา + ภาษาอังกฤษ
ฝึกเหตุผลเชิงจริยธรรม + ภาษาอังกฤษ
กลุ่มควบคุม ฝึกภาษาอังกฤษ

Posttest
2 เดือนหลังฝึก
✓
✓
✓
✓

ขั้นตอนการพัฒนานักเรียน
การฝึกอบรมจิตลักษณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ตอน คือ
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1) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความมีน้าใจนักกีฬา (ระยะเวลา 240 นาที) มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียน
เป็นผู้มีความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับการประพฤติตนอย่างเหมาะสมในการเล่นกีฬา ด้วยการเคารพกฎกติกา การ
เคารพทีมคู่แข่งหรือผู้เล่นฝั่งตรงข้าม รวมถึงการมีมารยาทและมีจรรยาบรรณของการเป็นนักกีฬา การพัฒนาจิต
ลักษณะด้านนี้ จะได้ดาเนินการโดยมีกิจกรรมการพัฒนา 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่
กิจกรรมแรก กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเคารพแบบแผนและกฎกติกาของการเล่นกีฬา เพื่อให้นักเรียนได้
เข้าใจถึงลักษณะและการคิดของผู้ที่มีน้าใจนักกีฬาหลายประเภท ผ่ านตัวอย่างภาพข่าวจากสื่อต่าง ๆ ในรูปแบบ
ของคลิปวีดีโอเพื่อสร้างความน่าสนใจ
กิจกรรมที่สอง กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการทุ่มเทและใส่ใจต่อการเล่นกีฬา เพื่อให้นักเรียนมีแรงจูงใจอย่าง
เหมาะสมในการเล่นกีฬา รู้จักตั้งเป้าหมายของการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง ที่ไม่ใช่มุ่งแต่ ผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียว
กิจกรรมที่สาม เป็นการฝึกหัดให้นักเรียนเข้าใจถึงการมีความเคารพต่อผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจากการเห็นตัวแบบของการ
คิดและกระท าจากคลิ ป วี ดีโ อ และดาเนินการอภิป รายร่ วมกัน เพื่อ ฝึ กการแก้ ปัญ หาจากสถานการณ์ส มมติ ที่
เกี่ยวข้องกับความมีน้าใจนักกีฬา กิจกรรมที่สี่ เป็นการฝึกหัดให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการมีมารยาทและมี
จรรยาบรรณของการเป็นนักกีฬา จากการเห็นตัวแบบของการคิดและกระทาจากนักกีฬามืออาชีพที่เป็นแบบอย่างที่ดี
2) การฝึกอบรมเหตุผลเชิงจริยธรรม (ระยะเวลา 240 นาที) ประเด็นของการอบรมยึดแนวทางการใช้
เรื่องราวใกล้ตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อพัฒนาจริยธรรมในนักเรียน รวมถึงการประเมินผลการพัฒนาจริยธรรมควบคู่ไป
กับการฝึกอบรม นักเรียนจะได้ทาการฝึกกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมและอภิปรายประเด็ นความขัดแย้งทาง
จริยธรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ในการวิจัยเชิงทดลองนี้มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการเหตุผลเชิง
จริยธรรมขั้นที่สูงขึ้น ผ่านคลิปวีดีโอ 2 เรื่องที่พัฒนาขึ้นเป็นชุดฝึกอบรม โดยแต่ละเรื่องจะมีลาดับของการพัฒนา
เหตุผล คือ เน้นพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมขั้น 1, 2 และ 3 สู่ขั้นที่ 4
สาหรับนักเรียนในกลุ่มควบคุม จะได้รับการฝึกด้วยเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปรในการทดลอง ด้วยการ
ฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ระยะเวลา 480 นาที) โดยสรุป กลุ่มที่ 1 ได้รับการฝึกความมีน้าใจนักกีฬาและ
เหตุผลเชิงจริยธรรม (480 นาที) กลุ่มที่ 2 ได้รับการฝึก ความมีน้าใจนักกีฬา (240 นาที) และทักษะภาษาอังกฤษ
(240 นาที) กลุ่มที่ 3 ได้รับการฝึกเหตุผลเชิงจริยธรรม (240 นาที) และทักษะภาษาอังกฤษ (240 นาที) และกลุ่มที่
4 ได้รับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (480 นาที)
เครื่องมือวัดตัวแปร
การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบวัดตัวแปรต่างๆ 3 ฉบับ (พฤติกรรมเอื้อสังคม, เหตุผลเชิงจริยธรรม และความมี
น้าใจนักกีฬา) กับแบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังอีก 1 ฉบับ รวมเป็น 4 ฉบับ โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบ
วัด 2 ประเภท คือ 1) แบบวัดที่มีมาตรฐานสูงจากงานวิจัยอื่นที่ผู้วิจัยได้นามาปรับปรุงและนามาใช้เก็บข้อมูล และ
2) แบบวัดที่มีมาตรฐานสูงจากงานวิจัยอื่น ที่ผู้วิจัยได้นามาเป็นพื้นฐานในการสร้างแบบวัดใหม่ ให้มีความเหมาะสม
กับบริบททางสังคมของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนไทย โดยมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่
จริงเลย”

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2563 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

90 | ISSN 2228-9453 (Print) 2651-2319 (Online)

Journal of Behavioral Science for Development (JBSD)
Vol.12 No.2, July 2020

การหาคุณภาพเครื่องมือวัด
ในการวิจยั ครั้งนี้ แบบวัดทุกชุดได้ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาว่ามีเนื้อหาที่ครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปรหรือไม่ ก่อนจะนาไปทดลองใช้ เพื่อ
ท าการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพรายข้ อ และหาคุ ณ ภาพทั้ ง แบบวั ด ของแบบวั ด แต่ ล ะชุ ด ในการน าแบบวั ด ไปใช้ ใ น
การศึกษาครั้งนี้ ได้เลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกสูง และพบว่าค่าความเชื่อมั่นรวมของแบบวัดทั้งฉบับ
ที่นามาใช้มีค่าถึงระดับที่เชื่อถือได้ทางสถิติด้วย โดยพิสัยค่าอานาจจาแนกรายข้อ (ค่า t) ของแบบวัดทั้งหมด อยู่
ระหว่าง 2.04 ถึง 9.28 พิสัยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัด (ค่า r) เท่ากับ 0.21 ถึง
0.76 สาหรับพิสัยค่าความเชื่อมั่นชนิดสัมประสิทธ์อัลฟ่าของแบบวัด ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมเอื้อสังคม = 0.87,
แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม = 0.75 และแบบวัดความมีน้าใจนักกีฬา = 0.84
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลมี 2 ครั้ง โดยทาการเก็บข้อมูลทั้ง 3 ตัวแปรในทุกครั้ง ได้แก่
ครั้ ง แรก เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ก่ อ นการทดลอง โดยให้ นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฝึ ก อบรมได้ ต อบ
แบบสอบถามก่อนเข้าร่วมการฝึกอบรม
ครั้งที่สอง เป็นการเก็บข้อมูลหลังการทดลอง 2 เดือน โดยส่งแบบสอบถามไปยังนักเรียนที่เข้าโครงการ
ฝึกอบรม โดยมีอาจารย์ของโรงเรียนกีฬาที่ได้รับมอบหมายควบคุมการตอบแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปและลักษณะพื้นฐานของตัวแปร วิเคราะห์ด้ วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสัย และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
2. ตรวจสอบการแจกแจงปกติโดยใช้ความเบ้ (Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) และสถิติ KolmogorovSmirnov Test
3. ตรวจสอบความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน -แปรปรวนร่วมของตัวแปร โดยใช้สถิติบอกซ์
(Box’s M) เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ และตรวจสอบความเท่ากันของตัวแปรทุกตัวด้วยวิธี
Levene’s Test
4. ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร (MANCOVA)
งานวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองการทาวิจัยในมนุษย์จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ตามใบรับรองจริยธรรมการวิจัย หมายเลขรับรอง SWUEC-029/2560E การเก็บข้อมูลมีการ
ชี้แจงสิทธิในการให้ข้อมูลโดยสมัครใจและข้อมูลนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่กาลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 120 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างหลักการคิดเชิงจริยธรรม 30 คน ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความมีน้าใจนักกีฬา 30 คนฝึกจิต
ลักษณะ 2 ด้าน 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและสถิติพื้นฐานของตัวแปร
ที่ศึกษาดังนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเพศชายจานวน 75 คน (ร้อยละ 62.5) และเพศหญิงจานวน 45 คน
(ร้อยละ 37.5) ส่วนใหญ่มีอายุ 14 ปี (ร้อยละ 54.2) และ 15 ปี (ร้อยละ 23.3) มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.00 –
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3.49 มากที่สุด (ร้อยละ 61.7) รองลงมามีเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป (ร้อยละ 18.3) ซึ่งอาศัยอยู่กับเพื่อนร้อยละ
48.3 และอาศัยอยู่กับครอบครัวร้อยละ 37.5 โดยมีสถานภาพบิดามารดาสมรสอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 70.0 และ หย่า
ร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 26.7 นอกจากนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบเช่นกีฬาที่เล่นเป็นกลุ่มร้อยละ 59.2 และ
ชอบเล่นกีฬาที่เล่นคนเดียวร้อยละ 40.8
ตาราง 2
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปรของตัวแปรเหตุผลเชิงจริยธรรม ความมีน้าใจนักกีฬา และ
พฤติกรรมเอือสังคม โดยพิจารณาตามรูปแบบการฝึกอบรม ในระยะวัดผลหลังฝึกฯ 2 เดือน
แหล่งความแปรปรวน

ค่าสถิติ
Wilks’s Lambda
รูปแบบการฝึกอบรม
.55
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Multivariate
F test
8.47*

Hypothesis
df
9.00

Error df

P

270.29

.00

จากตาราง 2 ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปรของเหตุผลเชิงจริยธรรม ความมีน้าใจ
นักกีฬา และพฤติกรรมเอื้อสังคม ระหว่างรูปแบบการฝึกอบรม (ฝึกการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ฝึกการพัฒนา
น้าใจนักกีฬา และฝึกจิตลักษณะ 2 ด้าน) โดยใช้คะแนนเหตุผลเชิงจริยธรรม ความมีน้าใจนักกีฬา และพฤติกรรม
เอื้อสังคมก่อนการทดลองเป็นตัวแปรร่วมเพื่อให้คะแนนเริ่มต้นมีค่าเท่ากัน พบว่า จากการศึกษาในระยะวัดผลหลัง
ฝึกฯ 2 เดือน รูปแบบการฝึกอบรม มีผลต่อเหตุผลเชิงจริยธรรม ความมีน้าใจนักกีฬา และพฤติกรรมเอื้อสั งคม
อย่างมีนัยสาคัญ .05 (Wilks’s Lambda = .55, F = 8.47) แสดงว่า รูปแบบการฝึกอบรม มีประสิทธิผลต่อพฤติกรรม
เอื้อสังคม ดังนั้นจึงทาการวิเคราะห์ความแตกต่างจาแนกรายตัวแปร ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรเหตุผลเชิงจริยธรรม ความมีน้าใจนักกีฬา และพฤติกรรมเอือสังคม
ในระยะวัดผลหลังฝึกฯ 2 เดือน
ตัวแปร
แหล่งความแปรปรวน
เหตุผลเชิงจริยธรรม รูปแบบการฝึกอบรม
ความคลาดเคลื่อน
รวม
ความมีน้าใจนักกีฬา รูปแบบการฝึกอบรม
ความคลาดเคลื่อน
รวม
พฤติกรรมเอื้อสังคม รูปแบบการฝึกอบรม
ความคลาดเคลื่อน
รวม

SS
9965.09
127402.00
6580032.00
5639.77
13968.27
1946743.00
3594.42
8286.54
338896.00

df
3.00
113.00
120.00
3.00
113.00
120.00
3.00
113.00
120.00

MS
3321.70
1127.45

F
2.95*

p
.04

1879.92
123.61

15.21*

.00

1198.14
73.33

16.34*

.00

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในระยะวัดผลหลังฝึกฯ 2 เดือน นักเรียนที่ได้รับรูปแบบการ
ฝึกอบรมแตกต่างกัน มีเหตุผลเชิงจริยธรรม (F = 2.95) ความมีน้าใจนักกีฬา (F = 15.21) และพฤติกรรมเอื้อสังคม
(F = 16.34) แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05 ดังนั้น จึงทาการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคู่ระหว่างรูปแบบการ
ฝึกอบรมในแต่ละตัวแปร ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4
ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยรายคู่ของตัวแปรเหตุผลเชิงจริยธรรม ความมีน้าใจนักกีฬา และพฤติกรรมเอือ
สังคม ระหว่างรูปแบบการฝึกอบรมในระยะวัดผลหลังฝึกฯ 2 เดือน
ตัวแปร

รูปแบบการทดลอง

เหตุผลเชิงจริยธรรม

ฝึกเหตุผลเชิงจริยธรรม
ฝึกน้าใจนักกีฬา
ฝึกจิตลักษณะ 2 ด้าน
กลุ่มควบคุม

M
S
MS
C

คะแนน เปรียบเทียบ
เฉลี่ย
รายคู่
257.10
MS - M
230.78
MS - S
227.14
MS - C
219.73
M-S
M-C
S-C

ความมีน้าใจนักกีฬา

ฝึกเหตุผลเชิงจริยธรรม
ฝึกน้าใจนักกีฬา
ฝึกจิตลักษณะ 2 ด้าน
กลุ่มควบคุม

M
S
MS
C

128.99
130.70
132.98
111.75

พฤติกรรมเอื้อสังคม

ฝึกเหตุผลเชิงจริยธรรม
ฝึกน้าใจนักกีฬา
ฝึกจิตลักษณะ 2 ด้าน
กลุ่มควบคุม

M
S
MS
C

51.06
53.66
59.13
41.70

MS - M
MS - S
MS - C
M-S
M-C
S-C
MS - M
MS - S
MS - C
M-S
M-C
S-C

ผลต่าง
คะแนนเฉลี่ย
-29.96
-3.64
7.41
26.32
37.37
11.05

SE

P

11.24
10.27
10.27
11.32
11.31
10.39

.00*
.72
.47
.02*
.00*
.29

3.98
2.28
21.23
-1.71
17.25
18.95
8.08
5.49
17.43
-2.59
9.35
11.94

3.85
3.52
3.56
3.88
3.87
3.56
2.79
2.55
2.55
2.81
2.80
2.57

.30
.52
.00*
.66
.00*
.00*
.00*
.03*
.00*
.36
.00*
.00*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของเหตุผลเชิงจริยธรรม ความมีน้าใจนักกีฬา
และพฤติกรรมเอื้อสังคมจากการวัดผลหลังฝึกฯ 2 เดือน ที่มีการใช้รูปแบบการฝึกอบรมที่แตกต่างกันรายคู่ พบว่า
กลุ่มที่ได้รับการฝึกจิตลักษณะ 2 ด้านมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเอื้อสังคมแตกต่างกับกลุ่มที่ได้รับการฝึกพัฒนาเหตุผลเชิง
จริยธรรมและกลุ่มที่ฝึกพัฒนาความมีน้าใจนักกีฬา และกลุ่มควบคุมที่ระดับนัยสาคัญ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
เอื้อสังคมสูงกว่าทุกกลุ่ม แสดงว่า การฝึกจิต ลักษณะ 2 ด้าน สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีพฤติกรรมเอื้อสังคมสูง
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กว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกจิตลักษณะเพียงด้านเดียว นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มที่ได้รับการฝึกจิตลักษณะ 2 ด้านมี
ค่าเฉลี่ยเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึกพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมเพียงด้านเดียว และมีค่าเฉลี่ยของ
ความมีน้าใจนักกีฬาสูงกว่ากลุ่มควบคุม ที่ระดับนัยสาคัญ .05 เช่นเดียวกัน
อภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิเคราะห์ ตามสมมติฐาน พบว่า ในการวัดผลหลังฝึกฯ 2 เดือน นักเรียนที่ได้รับรูปแบบการ
ฝึกอบรมแตกต่างกันมีพฤติกรรมเอื้อสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า คะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมเอื้อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่ได้รับการฝึกการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม การพัฒนา
น้าใจนักกีฬา และการฝึกจิตลักษณะ 2 ด้าน ภายหลังได้รับการฝึก มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มที่
ได้รับการฝึกจิตด้านใดด้านหนึ่ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การที่นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมจิตลักษณะ 2 ด้าน มีพฤติกรรมที่วัดหลังฝึกอบรมมากกว่านักเรียนใน
กลุ่มควบคุม เป็นไปตามหลักจากทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม (Bhanthumnavin, 1995) ซึ่งกล่าวว่า ผู้ที่มีจิตลักษณะที่
น่าปรารถนาหลายประการพร้อมกันมาก มักเป็นผู้ที่มีจิตลักษณะและพฤติกรรมที่น่าปรารถนามากด้วย อาจเป็น
เพราะนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านจิตลักษณะเพิ่มเติม จึงทาให้เป็นบุคคลที่มีจิตลักษณะที่พร้อมได้มากกว่า ซึ่ง
ทาให้มีพฤติกรรมที่น่าปรารถนามากกว่าอีกด้วย ดังที่ปรากฏในผลการวิเคราะห์
ข้อค้นพบในระยะวัดผลหลังฝึกฯ 2 เดือน ปรากฏผลที่สนับสนุนสมมติฐานในส่วนที่เป็นตัวแปรตาม
ด้านพฤติกรรม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Kaewsuttha et al. (2016) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น พบว่า นักเรียนที่ได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มี
พฤติกรรมการทาความสะอาดช่องปาก การบริโภคอาหารเพื่ออนามัยช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปากดีกว่า
นักเรียนที่ไม่ได้รับโปรแกรมอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ รวมถึงงานวิจัยของ Sharpe, Brown and Crider (1995)
ซึ่งทาการศึกษาประสิทธิผลของหลักสู ตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความมีน้าใจนักกีฬา ในกลุ่มนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาหลักสูตรพลศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะผู้นาและพฤติกรรมการจัดการ
ความขัดแย้งในชั้นเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และงานวิจัยของ Lianyang et al. (2019) ที่ได้ทาการศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกอบรมแบบบูรณาการ ทั้งในด้านเจตคติ สุขภาพจิต และการรู้เท่าทันเกมส์
ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมในแต่ละด้าน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
การเปลี่ ย นแปลงของตั ว แปรจิ ต ลั ก ษณะและพฤติ ก รรม พบผลสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Bhanthumnavin and Makanong (2009) ซึ่งทาการศึกษาผลการฝึกอบรมจิตลักษณะและทักษะแบบบูรณาการ
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร์ พบว่า หลังการติดตามผล 3 เดือน ครูที่ได้รับการ
ฝึกอบรม 2 ประการ เป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การควบคุมตน พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมแก่นักเรียน
และการปรับพฤติกรรมนักเรียนอย่างเหมาะสมมากกว่ากลุ่มควบคุม
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การพั ฒ นาความมี น้ าใจนั ก กี ฬ าปรากฏเห็ น เด่ น ชั ด เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย ของ Sritalaeng and
Kwanboonchan (2015) ซึ่งศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้กิจกรรมกีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อพัฒนา
ความมีน้าใจนักกีฬาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้กิจกรรมกีฬา
รักบี้ฟุตบอลเพื่อพัฒนาความมีน้าใจนักกีฬา พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน้าใจนักกีฬาหลังการทดลองของ
นักเรียนกลุ่มทดลองแตกต่างกันกับของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กิจกรรมกี ฬารักบี้ฟุตบอล
แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเหตุผลเชิงจริยธรรม ยังสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงทดลองของ Mouratidou
et al. (2007) ซึ่งศึกษาประสิทธิผลของวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยม พบ
ผลที่สาคัญคือ หลังจากที่ได้เข้าเรียนในวิชาพลศึกษาที่มีการออกแบบใหม่เพื่อสร้างแรงจูงใจทางการเรียนและ
บรรยากาศในห้องเรียนทางบวก กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของเหตุผลเชิงจริยธรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และพบผลเช่นเดียวกับงานของ Doyle (2015) ซึ่งทาการศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการสอนเพื่อเพิ่มเหตุผลเชิงจริยธรรมในกลุ่มนักเรียน รวมถึงการศึกษาของ Torabizadeh et al. (2018)
ที่ทาการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนพยาบาล โดยพบว่า กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของเหตุผลเชิงจริยธรรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตเิ ช่นเดียวกัน
จากผลการวิจัยในประเด็นนี้ มีข้อสรุปที่เด่นชัดเพื่อการพัฒนาสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ผลดี
ของการฝึกอบรมจิตลักษณะ แม้การฝึกจิตลักษณะเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ก็ส่งผลให้จิตลักษณะนั้น และจิตลักษณะ
ที่น่าปรารถนาในด้านอื่น รวมถึงพฤติกรรมด้านบวก ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมสูงขึ้นเมื่อทาการวัดผลหลังการ
ฝึกอบรมฯ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงประสิทธิผลของการฝึกจิตลักษณะแบบบูรณาการ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ผลดีของการฝึ กอบรมจิตลั กษณะแบบบูรณาการพร้อมกัน ซึ่ งส่งผลให้พฤติกรรมเอื้อสังคมของกลุ่ ม
ตัวอย่างนักเรียนมัธยม เพิ่มขึ้นเมื่อทาการวัดผลหลังการฝึกอบรมฯ ไปแล้ว 2 เดือน เนื่องจากพฤติกรรมเอื้อสังคม
ซึ่งเป็นตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ เป็นพฤติกรรมที่ต้องใช้เวลาและอาศัยบริบทในการแสดงออก ผลการศึกษาได้แสดง
ให้เห็นเด่นชัดว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อได้รับการฝึกจิตลักษณะพร้อมกันทั้งสอง
ด้าน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงประสิ ท ธิผ ลของการฝึกจิตลักษณะแบบบูรณาการ และเป็นข้อเสนอแนะที่
ผู้เกี่ยวข้องสามารถนาไปปฏิบตั ิเพื่อการวัดประเมินการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชนได้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมควรตระหนักถึงความสาคัญของการฝึกอบรมจิต
ลักษณะควบคู่กับการเรียนการสอนตามปกติ เพราะผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นักเรียนที่ได้รับ
การฝึกจิตลักษณะแบบบูรณาการพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน จะสามารถพัฒนาพฤติกรรมเอื้อสังคมที่ตนมีอยู่ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับส่วนรวมได้มาก จึงควรพิจารณาปรับแนวทางการฝึกอบรมในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีการบูรณาการเรื่อง
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ของจิตลักษณะเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการสอนในชั้นเรียน และควรให้ความสาคัญกับการให้
ความช่วยเหลือครู-อาจารย์ในการพัฒนาทักษะการพัฒนาจิตลักษณะต่าง ๆ
นอกจากนี้ แหล่งทุนวิจัยควรให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างชุดฝึกอบรมแบบบูรณาการที่มีคุณภาพ เพื่อ
เป็นชุดต้นแบบในการฝึกอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจากชุดฝึกอบรมที่สร้าง
ขึ้นในแต่ละครั้ง จะถูกเผยแพร่และนาไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
งานวิจัยครั้งต่อไปควรจัดกลุ่มของการทดลองให้สอดคล้องกับคุ ณลักษณะและความรู้ความสามารถที่ควร
เพิ่มเติมของนักเรียนมัธยม โดยมีการจัดนักเรียนเข้ากลุ่มตามผลการวัดจิตลักษณะและความรู้ความสามารถ ซึ่งจะ
เป็นการให้ Treatment ได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และควรมีการทาวิจัยเพื่อฝึกอบรมบูรณาการลักษณะ
นี้ แต่ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม ตั ว แปรการฝึ ก อบรมของแต่ ล ะด้ า น เช่ น ความเข้ ม แข็ ง ของลั ก ษณะนิ สั ย (Character
Strengths) หรือตัวแปรจิตลักษณะอื่น
ข้อจากัดของงานวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยไม่ได้ดาเนินการตรวจสอบการจัดกระทา (Manipulation check) แต่อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงของวิธีการทดลอง จึงได้ดาเนินการในหลายประการเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงภายใน
(Internal validity) โดยขอความร่วมมือให้กลุ่มทดลอง รวมทั้งอาจารย์ประจาชั้นที่เป็นผู้ประสานงานฝึกอบรม ไม่
เผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งใดของการฝึกอบรมด้วยการบอกเล่า หรือผ่านสื่อช่องทางใด ตลอดระยะเวลา
การฝึกอบรมและหลังจากฝึกอบรมไปแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน นอกจากนี้เมื่อฝึกอบรมเสร็จสิ้ นแล้ว ผู้วิจัยขอจัดเก็บ
เอกสารประกอบการฝึกอบรมที่แจกประกอบการเรียนรู้ทั้ งหมดกลับคืน เพื่อมิให้ข้อมูลหรือเนื้ อหาของการฝึก
ล่วงรู้ไปยังกลุ่มควบคุมภายหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น
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Teaching Physical Education]. Thai Watana Panich.
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kīeokhō̜ng kap phrưttikam kān pen phonlamư̄ang saičhai sangkhom khō̜ng nisit radap
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