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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการให้คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อพฤติกรรมเอื้อต่อ
สังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก ปี การศึ กษา 2559 ที่ มีผ ลคะแนน จากมาตรวั ด พฤติ กรรมเอื้อต่ อสัง คม อยู่ ในระดั บ ต่ า และ
อาสาสมัครเข้าร่วมการทดลอง จานวน 30 คน สุ่มออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จานวน 15 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 15 คน
ในกลุ่มทดลองได้รับการให้คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม จานวน 10 ครั้ง
ครั้งละ 60 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ส่วนกลุ่ มควบคุมไม่ได้รับการให้คาปรึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการวัด ผล 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล วิเคราะห์ข้อมู ลด้วยวิธีการหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมในระยะหลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล สูงกว่าระยะก่อน การทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม การให้คาปรึกษากลุ่ม การปรับพฤติกรรมทางปัญญา

Abstract
The purposes of this research were to study the effect of the development of prosocial behavior to
undergraduate students with a group counseling based on the theory of cognitive behavior modification.
Thirty undergraduate students from Rajamangala University of Technology, academic year 2017, who had
a low-level of prosocial behavior scores were randomly assigned to experimental and control group. The
experimental group received the group counseling based on the theory of cognitive behavioral modification
for the development of prosocial behaviors consisted of 10 sessions by which the participants had to undergo
for 5 consecutive weeks while the control group did not receive the group counseling. Data which is
collected by three phases of measurement; pre-test, post-test and follow-up were analyzed by average,
standard deviation and t-test.
The results were as follows: 1) After the experiment, the prosocial behavior scores at the post-test
and the follow-up phases of experiment group were significantly higher than those of the control group at .05
level. 2) The prosocial behavior scores at the post-test and the follow-up phases of experiment group were
significantly higher than the pre-test phase at .05 level.
Keywords: Prosocial behavior Group counseling Cognitive behavioral modification
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1. บทนา
สถานการณ์ปัญหาเชิงจริยธรรมในสังคมไทยนับวันยิ่งทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้คนในสังคมมีรูปแบบการดาเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา สิ่งแวดล้อม
เต็มไปด้วย ตัวกระตุ้น สิ่งยั่วยุ ให้เกิดความเสื่อมเชิงจริยธรรม เกิดพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การกระทาผิดใน
คดีอาญาต่อชีวิต ร่างกาย และมีลักษณะเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญสูงขึ้น (กองสารนิเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ , 2558)
มีจานวนผู้ต้องขังในคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สูงขึ้น (สานักงานศาลยุติธรรม, 2559) นอกจากนี้ พฤติกรรมเชิงคุณธรรม
จริยธรรมในด้านสังคม ยังตกต่าลงทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม เช่น ความดูดาย แล้งน้าใจ ขาดเมตตาธรรมต่อ
เพื่อนมนุษย์ และเห็นแก่ตัว
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม (Prosocial behavior) เป็นพฤติกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม โดย
นักจิตวิทยาได้ให้ความหมายของ พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ไว้ว่าการกระทาหรือพฤติกรรมการแสดงออกทางร่างกาย อันเนื่องมาจาก
ความคิดความรู้สึกเอาใจใส่มีน้าใจ เห็นแก่ผู้อื่น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรื อสังคมด้วยความสมัครใจ
เต็มใจ โดยไม่คาดหวังผลประโยชน์ตอบแทน เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละ บริจาค แบ่งปัน การดูแล ปลอบโยน ความเมตตา
เคารพผู้อื่น การเชื่อฟัง ให้ความร่วมมือ เป็นอาสาสมัคร การปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนสังคม ความยุติธรรม การเป็นผู้นา
และผู้ตามที่ดี และการให้อภัย (Dovidio et al., 2017, p. 39)
การพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมสามารถทาได้หลายวิธี ที่นิยมใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม คือ
การใช้ตัวแบบ (Modeling) และสื่อ (Media) บนหลักการของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) เสนอโดย
Bandura (1986) ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสื่อ สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ทางสังคม ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ด้วยวิธีการฝึกอบรมและการสั่งสอน (Training and preachings) การใช้
กิจกรรมกีฬาประเภททีม การแจ้งบอกร้องขอและออกคาสั่ง (Prompts and directives) การเรียนรู้โดยการกระทา (Learning by
doing) การสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อสังคม (Creating a prosocial environment) และการสื่อสารเชิงบวกภายในครอบครัว
(Communicating) ตามทฤษฏีโมเดลการเรียนรู้ทั่วไป (General learning model: GLM) เสนอโดย Buckley and Anderson
(2006) ได้อธิบายโดยสรุปว่า การจัดสิ่งแวดล้อม จัดประสบการณ์และการเรียนรู้ทางสังคม สามารถใช้พัฒนาพฤติกรรม เอื้อต่อสังคม
ของบุคคลได้ (Cingel, & Krcmar, 2017; Kostelnik et al., 2012, pp. 411-413)
วิธีการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมที่มีประสิทธิผล และมีหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงผลลัพธ์และผลกระทบที่ชัดเจน คือ
การปรับพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavior Modification: CBM) เป็นกระบวนการปรับความคิดและพฤติกรรมของ
บุคคล เพื่อช่วยลด หรือปรับเปลี่ยน แก้ปัญหาทางด้านความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และสรีระ จากแนวคิดพื้นฐานว่า สิ่งเร้าไม่ได้มี
ผลต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมโดยตรง แต่ต้องผ่านกระบวนการคิดของบุคคล ซึ่งในแต่ละบุคคลก็มีหลักการคิดแตกต่างกัน
ไปตามพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนความคิด จึงสามารถใช้ปรับสภาพอารมณ์และ
เปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้ (Anderson, & Schulkin, 2013, p. 175; Lochman et al., 2011; Miltenberger, 2012, p. 492)
การให้คาปรึกษากลุ่ม (Group counseling) เป็นกระบวนการเสริมรสร้างสัมพันธภาพและ การติดต่อสื่อสารกันระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกร่วมแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต อารมณ์ความรู้สึกหรือพัฒนาพฤติกรรม โดย
ร่วมกันเรียนรู้ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกทักษะ และให้ข้อมูลย้อนกลับภายในกลุ่ม ภายใต้บรรยากาศของความเห็นอกเห็น
ใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อนาไปสู่ความไว้วางใจ ยอมเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเอง เน้นส่งเสริม
ทัศนคติเชิงบวก และร่วมกันจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคด้วยวิธีการสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาชีวิตหรือ
สถานการณ์ต้องการพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในอนาคตได้ (Corey, 2015, p. 29; Powers et al., 2016;
Sturmer, & Snyder, 2009)
ขั้นตอนการให้คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม มี 8 ขั้นตอน
ตามลาดับ ประกอบด้วย 1) การตั้งเป้าหมาย (Goal setting) 2) การประเมินพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive behavioral
assessment) 3) ตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) จากการบิดเบือนทางปัญญาโดย การค้นหาความคิดอัตโนมัติ (Automatic
thought) 4) ปรับโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive restructuring) 5) การแก้ปัญหา (Problem solving) 6) การเปิดรับข่าวสาร
(Exposure) 7) การทดลองพฤติกรรมใหม่ (Behavioral experiments) และ 8) การป้องกันการหวนกลับของพฤติกรรม
(Relapse prevention) (Leddy, Anderson, & Schulkin, 2013, pp. 173-174; Sheldon, 2011, p. 3)
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เนื้อหาความรู้ที่ใช้ในขั้นตอนการเปิดรับข่าวสาร (Exposure) เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อ ต่อสังคม ได้นาแนวคิดการพัฒนา
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมและพฤติกรรมเชิงบวกของ Goldstein (1998) มาปรับใช้ ซึ่งมีจานวน 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การเห็น
แก่ผู้อื่น (Altruistic) 2) การพัฒนาอารมณ์เชิงบวก (Positive emotion) 3) การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Moral judgment or
decision making) 4) การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral reasoning) 5) การมองจากมุมของผู้อื่น (Perspective taking)
6) การรู้ซึ้งถึงความรู้สึก (Empathy) 7) ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) 8) ทักษะทางสังคม (Social skills) 9) ความสามารถใน
การเข้าสังคม (Sociability) 10) ความภูมิใจในตนเองและรับรู้คุณค่าของตนเอง (Self-esteem and values) 11) การควบคุม
ตนเอง (Self-regulation) และ 12) การแก้ปัญหาและการจัดการความเครียด (Coping skills and stress) ซึ่งนิยมนามาใช้พัฒนา
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมในเด็กและเยาวชนของประเทศสหรัฐอเมริกา (Beauchamp, Dooley, & Anderson, 2013; Caceda,
2015; Glick, & Gibbs, 2010) มาใช้ร่วมกับเนื้อหาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นามาใช้ในการปรับพฤติกรรมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของการทดลอง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คือบุคลที่มีช่วงอายุอยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Young adults) ซึ่งมีผลการศึกษา พัฒนาการของ
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมแบบระยะยาว (Longitudinal study) ในหลายประเทศปรากฎว่าพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ของวัยผู้ใหญ่
ตอนต้นไปสู่วัยผู้ใหญ่ (Adulthood) มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นในด้านการให้เหตุผลเอื้อต่อสังคม (Prosocial moral reasoning)
เข้าใจในความต้องการและเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น (Perspective taking) แต่ในด้านความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Sympathy)
และพฤติกรรมการช่วยเหลือ (Helping behaviors) กลับมีการชะลอตัว ไม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปตามอายุที่มากขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น
(Eisenberg, Hofer, Sulik, & Liew, 2014, p. 2; Eisenberg, Spinrad, & Knafo-Noam, 2015, p. 630; Gross, Stern, Brett,
& Cassidy, 2017)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ พัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้การให้คาปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ที่พัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งถือเป็นทรัพยากรสาคัญของชาติเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง หวังดีต่อผู้อื่น ช่วยเหลือ เผื่อแผ่ มีน้าใจ และแบ่งปัน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญด้านอื่น ในบริบทไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้คาปรึกษา
กลุ่มตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา กับกลุ่มควบคุม ในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มทดลองที่ได้รับ การให้คาปรึกษากลุ่ม
ตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
วิธกี ารพัฒนาพฤติกรรมการเอื้อต่อสังคม
- ได้รบั การให้คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
การปรับพฤติกรรมทางปั ญญา
- ไม่ได้รบั การให้คาปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปั ญญา

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการเอื้อต่อสังคม (Prosocial behavior)
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2. วิธีการดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพศชายและเพศหญิง ที่มอี ายุระหว่าง 19-24 ปี ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2559 ที่ยินดีเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลอง โดยเรียงคะแนน
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม จากต่าสุดขึ้นไป จานวน 30 คน จากนั้นจับคู่คะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน และ
จับคู่เพศเดียวกันแล้วสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง จานวน 15 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 15 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. มาตรวัดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม (Prosocial scales)
มาตรวัดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม เป็นมาตรวัดที่ผู้วิจัยพัฒนาต่อมาจาก มาตรวัดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของวัยผู้ใหญ่ ใน
ประเทศอิตาลี (Prosocialness scale for adults: PSA) ซึ่งสร้างโดย Caprara et al., (2005) มาตรวัดแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ
ย่อย ดังนี้ 1) การช่วยเหลือ (Helping) 2) การแบ่งปัน (Sharing) 3) การดูแล (Caring) และ 4) การรู้ซึ้งถึงความรู้สึก (Empathy)
มีข้อคาถามทั้งหมด จานวน 16 ข้อ มาตรวัดเป็นชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Likert scales)
ผู้วิจัยติดต่อขออนุญาตใช้มาตรวัดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมในประเทศไทย เมื่อได้รับอนุญาต แล้วจึงดาเนินการแปลภาษา
มาตรวัด (Translation) จากนั้นนาไปหาคุณภาพของมาตรวัด ผลปรากฏว่า คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity index: CVI) เท่ากับ .89 แล้วนาไปตรวจสอบคุณภาพด้านอานาจจาแนก
(Discrimination) พิจารณาจาก ค่าดัชนีอานาจจาแนกรายข้อ (Item-total correlation) ปรากฏว่ามีดัชนีอานาจจาแนกตั้งแต่ .44
ถึง .76 และตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง (Reliability) แบบสอดคล้องภายใน (Internal consistency) ด้วยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990) ได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .92
2. โปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา เพื่อใช้พัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ดังนี้
2.1 สร้างโปรแกรม จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม เอื้อต่อสังคม
2.2 ตรวจสอบคุณภาพ ของโปรแกรม โดยใช้การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ด้วยดัชนีความตรง
ตามเนื้อหา (Content validity index: CVI) ผู้วิจัยนาโปรแกรมเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา จานวน 3 คน ผลการพิจารณาดัชนี
ความตรงตามเนื้อหาสูงกว่า .80
2.3 ปรับปรุงแก้ไข โปรแกรม ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2.4 การทดลองใช้โปรแกรม (Pilot study) เพื่อลองใช้โปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่ม เพื่อใช้พัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อ
สังคม ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 6 คน
เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนาไปใช้งานจริง
2.5 จัดทาคู่มือการใช้โปรแกรมการ สาหรับนาไปใช้ในการทดลองจริง
2.6 โปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ประกอบ ด้วย 1) ชื่อโปรแกรม 2) หลักการ
และเหตุผล 3) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4) ลักษณะของโปรแกรม 5) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม จานวน 10 ครั้ง (Sessions) ครั้ง
ละ 60 นาที 6) แผ่นงานการบ้าน และ 7) แนวทางการประเมินผลพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

วิธีดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยแบ่งระยะดาเนินการทดลอง ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
1. ระยะก่อนการทดลอง ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 19-24 ปี ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จานวน 300 คน ตอบมาตรวัดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
แล้วคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลคะแนนในระดับต่า โดยเรียงจากผู้ที่มีคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมอยู่ในระดับต่าสุดขึ้นไป จานวน
60 คน สอบถามความสมัครใจ ดาเนินการตรวจสอบคุณลักษณะตามเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria) และเกณฑ์คัดออก
(Exclusion criteria) เพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างตามที่กาหนด จานวน 30 คน จึงทาการจับคู่กลุ่มตัวอย่างตามระดับคะแนน
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม (Scores matching) เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน และจับคู่เพศเดียวกัน (Genders matching) ก่อนสุ่มเข้า
กลุ่ม (Random assignment) แบ่งออกเป็น กลุ่มทดลอง จานวน 15 คน ประกอบด้วยเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 10 คน และกลุ่ม
4
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ควบคุมจานวน 15 คน ประกอบด้วยเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 10 คน ซึ่งคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมที่ได้จากการเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนนี้ ใช้เป็นคะแนนในระยะก่อนการทดลอง (Pre-test)
2. ระยะการทดลอง ผู้วิจัยให้การปรึกษากลุ่ม ตามคู่มือโปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทาง
ปัญญา เพื่อใช้พัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม กับกลุ่มทดลอง ด้วยโปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่ม จานวน 10 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ในห้องเรียนของคณะของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการให้คาปรึกษากลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยขอความร่วมมือนักศึกษากลุ่มควบคุม ให้
ดาเนินชีวิตประจาวันตามปกติ และไม่เข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดที่มีลักษณะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรม แต่หากมีความจาเป็นต้องเข้าร่วม
ก็ขอให้แจ้งผู้วิจัยทราบเพื่อปรับวิธีดาเนินการทดลอง และตามหลักจริยธรรมการวิจัย ผู้วิจัยต้องจัดกิจกรรมชดเชยให้กลุ่มควบคุม
โดยจัดให้คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา เพื่อใช้พัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม แบบเดียวกับที่จัดกระทา
ให้กับกลุ่มทดลอง แก่กลุ่มควบคุมหลังการทดลองเสร็จสิ้นแล้ว 1 เดือน
3. ระยะหลังการทดลอง ให้นักศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ตอบมาตรวัดพฤติกรรม เอื้อต่อสังคม หลังจากการ
ทดลองครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นขั้นตอนป้องกันการหวนกลับของพฤติกรรมและยุติ การปรึกษา จากนั้นผู้วิจัยตรวจให้คะแนน และเก็บ
รวบรวมไว้เป็นคะแนนหลังการทดลอง (Post-test)
4. ระยะติดตามผล หลังจากการทดลองเสร็จสิ้น เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยดาเนินการนัดหมายให้กลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม ได้ตอบมาตรวัดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม จากนั้นตรวจให้คะแนนและเก็บรวบรวมเป็นผลคะแนนในระยะติดตามผล
(Follow-up) ข้อมูลที่ได้ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล นาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใน
ขั้นตอนต่อไป

แบบแผนการทดลอง
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้แบบแผนการทดลองแบบ Pretest and posttest
control group design (Edmonds & Kennedy, 2017, p. 38)

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้วิธีการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบที
แบบกลุ่มสัมพันธ์กัน (Dependent sample t-test) และแบบกลุ่มไม่สัมพันธ์กัน (Independent sample t-test)

3. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 คะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
คะแนน
รวม
Mean
SD.

กลุ่มทดลอง (n = 15)
ระยะก่อน ทด
ระยะหลัง
ดลอง
ทดลอง
754
1013
50.26
67.53
2.37
3.04

ระยะติดตาม
ผล
992
66.13
2.41

คะแนน
รวม
Mean
SD.

กลุ่มควบคุม (n = 15)
ระยะก่อน ทด
ระยะหลัง
ดลอง
ทดลอง
772
756
51.46
50.40
2.16
1.72

ระยะติดตาม
ผล
764
50.93
1.57

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ใน
ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลเป็น 50.26 67.53 และ 66.13 ตามลาดับ ส่วนกลุ่มควบคุม มี
คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล เป็น 51.46 50.40
และ 50.93 ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมในระยะก่อนการทดลอง (Pre-test) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม
กลุ่ม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n
15
15

คะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมระยะก่อนการทดลอง
df
Mean
SD.
t
28
50.26
2.37
1.44
51.46
2.16

p
.15

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า คะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมในระยะก่อนการทดลอง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระหว่างกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ หมายความว่าในระหว่างกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม
มีคะแนนเส้นฐาน(Base line) ของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ก่อนการทดลองที่ไม่แตกต่างกัน หรือมีความเท่าเทียมกันก่อนการ
ทดลอง

ตารางที่ 3 ผลการเปรีย บเทีย บคะแนนพฤติ กรรมเอื้อต่อสังคมในระยะหลั งการทดลอง (Post-test) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม
กลุ่ม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
*p < .05

n
15
15

df
28

คะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมระยะหลังการทดลอง
Mean
SD.
t
67.53
3.04
18.96*
50.40
1.73

p
.00

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า คะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมในระยะหลังการทดลอง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระหว่างกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมระยะหลังการทดลอง สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมในระยะติดตามผล (Follow-up) ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ระหว่างกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม
กลุ่ม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
*p < .05

n
15
15

คะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมระยะติดตามผล
df
Mean
SD.
t
28
66.13
2.41
20.39*
50.93
1.57

p
.00

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมในระยะติดตามผล ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ระหว่าง
กลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม แตกต่างกันโดยกลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมระยะหลังการทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มทดลอง
ระหว่างระยะก่อนการทดลอง กับระยะหลังการทดลอง
ระยะ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
*p < .05

n
15
15

คะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของกลุ่มทดลอง
df
Mean
SD.
t
14
50.26
2.37
18.01*
67.53
3.04

p
.00

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มทดลองระหว่างระยะ
ก่อนการทดลอง กับระยะหลังการทดลอง แตกต่างกันโดยคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมในระยะหลังการทดลอง สูงกว่าระยะก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มทดลอง
ระหว่างระยะก่อนการทดลอง กับระยะติดตามผล
ระยะ
ก่อนการทดลอง
ติดตามผล
*p < .05

n
15
15

คะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของกลุ่มทดลอง
df
Mean
SD.
t
14
50.26
2.37
18.66*
66.13
2.41

p
.00

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มทดลอง ระหว่างระยะ
ก่อนการทดลอง กับระยะติดตามผล แตกต่างกันโดยคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมในระยะติดตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. สรุปและอภิปรายผล
นักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ่มทดลอง ที่ได้ รับการให้คาปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม มีคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมสูงกว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ่มควบคุม ในระยะหลังการทดลอง ระยะ
ติดตามผล ระยะหลังการทดลอง ระยะติดตามผลซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Soorya
et al., (2015) ได้ศึกษาผลของการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาสังคม (Social cognitive skills) ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลปรากฏว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะทางสังคม ความสัมพันธ์ทาง
สังคม (Social relations) และพฤติกรรมทางสังคม (Social behaviors) สูงกว่ากลุ่มควบคุม ในระยะหลังการทดลอง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Li et al., (2016) ที่ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมปรับพฤติกรรม
ทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและลดพฤติกรรมอาย (Shyness) ของนักเรียนระดับชั้นประถม ศึกษาในประเทศจีน ผล
ปรากฏว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) และพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมสูงขึ้น
และมีพฤติกรรมอายต่ากว่ากลุ่มควบคุมในระยะติดตามผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชัชนีวรรณ วังนาค (2553) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการรับรู้พฤติกรรมสังคมทางบวกต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียน
ผลการวิจัยปรากฏว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมในระยะหลังการทดลอง สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Essau et al., (2014) ได้ศึกษาผลของการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี
การปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในประเทศอังกฤษ ผลการศึกษาปรากฏ
ว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะทางสังคม และคะแนนพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมในระยะติดตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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