วารสารวิ
วารสารวิ
ชาการชาการ

ผลการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเอกชน
แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร

(การวิจัยระยะที่ 4 ในการวิจัยชุดการศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร)

THE RESULTS OF PROSOCIAL BEHAVIOR DEVELOPMENT
OF SUPPORTING PERSONAL IN ONE PRIVATE UNIVERSITY
IN BANGKOK PROVINCE
อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Email : athiwat.rat@gmail.com
ศจีมาจ ณ วิเชียร2
รองคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม คณะวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Email : sageemas@gmail.com
ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยแบบผสานวิธีเรื่องการศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ของบุคลากร
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยในระยะนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เปรียบเทียบพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของบุคลากรสายสนับสนุนก่อนและหลังเข้าร่วมการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
และ 2) เปรียบเทียบผลต่างของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมก่อนและหลังการทดลองของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ที่ได้มาจากการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน จ�ำนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน การทดลองใช้แบบแผนของ
Randomized Control - Group Pretest - Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยคือ 1) แบบวัดพฤติกรรมเอื้อต่อ
สังคม และ 2) โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน และการทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน
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ผลการวิจัยพบว่า

1. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมเพิ่มสูงขึ้นหลังเข้าร่วมการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลต่างของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมก่อนและหลังการทดลองของบุคลากรสายสนับสนุน กลุม่ ทดลองสูงกว่าบุคลากร
สายสนับสนุนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม การช่วยเหลือ การแบ่งปัน การปลอบโยน การร่วมรู้สึก

Abstract

The purposes of this research were 1) to compare the prosocial behavior of the support personal
before and after participation in the prosocial behavior development program, and 2) to compare
the difference scores of prosocial behavior between the support personal in experimental group and
control group. The sample in this research were 30 support personal of one private university in bangkok,
selected by using multi –stage sampling and were randomly assigned into the experimental and control
groups. The experimental design used pattern of randomized control - group pretest - posttest design.
The research instruments were the prosocial behavior test and the prosocial behavior development
program. The data were analyzed by using mean, standard deviation, t-test for dependent sample, and
t-test for independent sample

The results of the study were as follows:

1. The prosocial behavior of the support personal increased after participation in the prosocial
behavior development program and significant at .01 level.
2. The difference scores of prosocial behavior of the support personal in experimental group was
higher than control group and significant at .01 level.
Keywords : prosocial behavior, Helping, Sharing, Comforting, Empathy
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วารสารวิชาการ
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

เมือ่ ประเทศไทยก้าวเข้าสูย่ คุ โลกาภิวตั น์และยอมรับ
ระบบการแข่งขันอย่างเสรีทางเศรษฐกิจมากขึน้ ทุกที สภาพ
สังคมไทยได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก จากเดิมประเทศ
ไทยทีเ่ คยเป็นได้รบั การยกย่องกันว่า “เมืองยิม้ สยาม” (Land
of Smiles) ผูค้ นใจดี มีนำ�้ ใจ เอือ้ เฟือ้ น่ารัก ได้เปลีย่ นไปจาก
เดิมเป็นอย่างมาก (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2549) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ท�ำให้เกิดค�ำพูด
ของคนในยุคสมัยนีท้ วี่ า่ “เวลาเป็นเงินเป็นทอง” ซึง่ สะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีการด�ำเนินชีวิตของคนในสังคมได้อย่างชัดเจน
ว่าทุกคนต้องเร่งรีบ ท�ำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุด เพือ่ ยกระดับฐานะ ความมีหน้ามีตาในสังคม และสนอง
ความต้องการทางด้านวัตถุของตนจนท�ำให้เกิดพฤติกรรม
ความเห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ ชิงดีชิงเด่น เอารัดเอาเปรียบกัน
มากขึ้น แต่ในทางกลับกันพฤติกรรมการช่วยเหลือ แบ่งปัน
ความมีนำ�้ ใจ ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ มีความเข้าใจ (Sympathy)
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) ซึ่งเป็นพฤติกรรมทาง
บวกทีก่ ลับลดน้อยลงไปทุกที แต่สงิ่ ทีน่ า่ สนใจก็คอื ในขณะที่
มนุษย์มีความเห็นแก่ตัว แต่ก็มีมนุษย์อีกพวกหนึ่งที่มีความ
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อและเสียสละให้กับสังคม (สิริอร วิชชาวุธ
และคณะ, 2552; เติมศักดิ์ คทวณิช, 2546; ดวงเดือน
พันธุมนาวิน, 2538) พฤติกรรมทางบวกเหล่านีถ้ อื เป็นตัวบ่งชี้
หนึง่ ของการมีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม (Prosocial Behavior)
ซึ่งการมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมจะช่วยส่งเสริมให้สังคม
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมและจริยธรรม
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 11 ทีไ่ ด้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ไว้วา่ “สังคมอยูร่ ว่ มกันอย่าง
มีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภมู คิ มุ้ กันต่อ
การเปลี่ยนแปลง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสังคม
ที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข พัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัย
อย่างเป็นองค์รวมทัง้ ทางกาย ใจ สติปญ
ั ญา อารมณ์ คุณธรรม
จริ ย ธรรมฯ (แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559)
ทั้งนี้หากองค์การใดในยุคปัจจุบันต้องการส่งเสริม
ให้พนักงานเป็นทั้งคนเก่งและคนดีนั้น คงไม่ใช่เรื่องยาก
นักส�ำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ โดยเฉพาะ

การส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะความสามารถในด้านต่างๆ
เนื่องจากมีกระบวนการหรือกลวิธีที่หลากหลายที่ช่วยให้
พนักงานพัฒนาความสามารถของตนเอง อาทิ การเข้าฝึก
อบรม การสอนงาน เป็นต้น แต่หากจะส่งเสริมให้พนักงาน
เป็นคนดีน้ัน คงจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักและเป็นสิ่งที่ท้าทาย
เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การส่งเสริมให้พนักงานในองค์การมี
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม จะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
พนักงานให้เป็นคนดี เป็น “พนักงานที่ดีขององค์การ” และ
ควรส่งเสริมให้เกิดขึน้ กับพนักงานในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะ
หน่วยงานทางการศึกษาหรือในสถาบันการศึกษา ซึ่งมี
ภารกิจโดยรวม คือการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศให้มคี วามรู้ ทักษะ ความสามารถและบุคลิกภาพ
ทีเ่ หมาะสมในการเป็นคนทีส่ มบูรณ์ทงั้ ทางร่างกายและจิตใจ
นอกจากนี้การด�ำเนินงานของสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่
จะแบ่งบุคลากรออกเป็น 2 สายงานหลัก คือ บุคลากรสาย
วิชาการ ท�ำหน้าที่ด้านการเรียนการสอน และบุคลากรสาย
สนับสนุน ท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการสนับสนุนการท�ำงานทั้ง
ด้านการบริหารและด้านวิชาการ ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุน
มีส่วนส�ำคัญที่ผลักดัน ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ขององค์การให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ (วราภรณ์ สกุลรัมย์, 2555;
ดาระกา ศิริสันติสัมฤทธิ์, 2552) และเป็นหัวใจส�ำคัญที่จะ
ช่วยให้องค์การอยู่รอด ดังนั้นนอกจากสถาบันการศึกษาจะ
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศแล้ว ยังต้อง
พัฒนาสมรรถนะการท�ำงานของบุคลากร เพื่อให้ก้าวทันกับ
การแข่งขันในยุคปัจจุบัน และยังต้องพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพือ่ ให้องค์การสามารถด�ำรงไว้ซงึ่ คนเก่งและคนดี
ทั้งนี้การส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม รู้จัก
การช่วยเหลือ การแบ่งปัน การร่วมมือ หรือแม้กระทั่งการ
ปลอบโยน การให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกันทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน
หรือบุคคลต่างๆ ภายในสังคมจะมีส่วนช่วยให้พนักงานมี
พฤติกรรมเชิงบวก และหากพนักงานได้รับการส่งเสริมจาก
องค์การอย่างต่อเนือ่ งก็สามารถเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลให้มพี ฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมได้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Bandura (1986) ทีก่ ล่าวว่า “พฤติกรรมของคนเรานัน้
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้เพราะสิ่งแวดล้อมของคนเรา
เปลี่ยนแปลงเสมอ” กล่าวคือ หากองค์การส่งเสริม กระตุ้น
หรือรณรงค์ให้พนักงานมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมอยู่เสมอ
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558
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(ซึ่งองค์การถือเป็นสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่ง) พนักงานก็จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการกระท�ำของตนไป
ตามทิศทางที่หน่วยงานก�ำหนดไว้ได้ในที่สุด
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ท� ำ ให้ มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
พฤติ ก รรมเอื้ อ ต่ อ สั ง คมของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานครขึ้น โดยแบ่งการ
วิจัยออกเป็น 4 ระยะ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยใน
ระยะที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเอื้อต่อ
สังคมของบุคลากรสายสนับสนุนก่อนและหลังเข้าร่วมการ
พัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม และเพื่อเปรียบเทียบผลต่าง
ของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมก่อนและหลังการทดลองของ
บุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม อันจะน�ำไปสู่
ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ประโยชน์ต่อการท�ำงาน
และต่อสังคมส่วนรวมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติก รรมเอื้อต่อสังคมของ
บุคลากรสายสนับสนุนก่อนและหลังเข้าร่วมการพัฒนา
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
2. เพื่อเปรียบเทียบผลต่างของพฤติกรรมเอื้อต่อ
สังคมก่อนและหลังการทดลองของบุคลากรสายสนับสนุน
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร
กลุม่ ตัวอย่าง คือ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานครจ�ำนวน 30 คน ได้มาจาก
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน ดังนี้ 1) สุ่มตัวอย่างจากบุคลากร
สายสนับสนุนในหน่วยงานต่างๆ จ�ำนวน 30 คน 2) สุม่ จ�ำแนก
กลุม่ ด้วยวิธกี ารสุม่ อย่างง่าย ออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ ละ 15 คน
3) สุ่มสิ่งทดลองให้กับกลุ่มในขั้นตอนที่ 2 ด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย เพือ่ ก�ำหนดกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยกลุม่
ทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
ส่วนกลุม่ ควบคุมไม่ได้เข้าร่วมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
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2. ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรอิสระ คือ โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอื้อ
ต่อสังคม
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

3. นิยามศัพท์และนิยามปฏิบัติการ

3.1 พฤติกรรมเอื้อสังคม (Prosocial Behavior)
หมายถึ ง การกระท� ำ ของบุ ค คลหรื อ กลุ ่ ม บุ ค คลที่ เ ป็ น
ประโยชน์กับผู้อื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นด้วยความตั้งใจหรือ
ด้วยความสมัครใจ โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์หรือรางวัล
ตอบแทนใดๆ ในภายหลัง และการกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้
บุคคลต้องเสียสละเวลา ทรัพย์สิน ก�ำลังกาย ก�ำลังความ
คิด ก�ำลังใจ หรือบางครั้งอาจจะเป็นการเสี่ยงต่อชีวิตของผู้
กระท�ำได้ ทั้งนี้ผลของการกระท�ำจะต้องส่งผลกระทบต่อผู้
อื่นหรือสังคมในทางบวก โดยมีลักษณะของพฤติกรรมดังนี้
1) การช่วยเหลือ (Helping) หมายถึง ความ
พยายามที่จะช่วยบรรเทาหรือผ่อนคลายความต้องการของ
บุคคลอื่น โดยไม่ใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งการช่วย
เหลือบุคคลอื่นให้บรรลุถึงเป้าหมายด้วยการให้ข้อมูลหรือ
การให้สิ่งของต่างๆ ที่ไม่ใช่ของตนเอง เช่น การช่วยหยิบ
หนังสือจากชั้นในห้องสมุดให้ ซึ่งค่าของการสูญเสียนั้นจะ
เป็นลักษณะของการสูญเสียเวลาและความพยายาม
2) การแบ่งปัน (Sharing) หมายถึง การให้หรือ
ให้ยมื สิง่ ของต่างๆ ทีเ่ ป็นของตนเองหรือเป็นสิง่ ของทีต่ นเอง
เคยครอบครองอยูใ่ ห้แก่บคุ คลอืน่ ไปส่วนหนึง่ ซึง่ ค่าของการ
สูญเสียนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปธรรม
3) การปลอบโยน (Comforting) หมายถึง
ความพยายามที่จะช่วยบรรเทาหรือผ่อนคลายความทุกข์
ของบุคคลอืน่ ด้วยการใช้คำ� พูดหรือการกระท�ำต่างๆ เพือ่ ให้
ผู้อื่นผ่อนคลายความกังวลและรู้สึกสบายใจ ซึ่งพฤติกรรมนี้
จะเกี่ยวข้องกับการให้เวลาและความเอาใจใส่
4) การร่วมรู้สึก หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่จะตระหนักรู้และเข้าใจความคิดและอารมณ์ความ
รูส้ กึ ของผูอ้ นื่ ทัง้ ทางบวกและทางลบ ตลอดจนการแสดงออก
ของบุคคลทีส่ ามารถตอบสนองความรูส้ กึ และความต้องการ
ของผู้อื่นได้ทั้งทางค�ำพูดและการกระท�ำที่บ่งบอกถึงความ
เข้าใจและเห็นใจผูอ้ นื่ ในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้อย่างเหมาะสม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมสามารถวัดได้จากแบบวัด
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 39 ข้อครอบคลุมพฤติกรรม
เอื้อต่อสังคมทั้ง 4 ด้าน ตามที่ผู้วิจัยได้นิยามไว้
2. โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม หมายถึง
รายละเอียดของแนวทางในการจัดกิจกรรม ที่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมให้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรม
ซึ่งโปรแกรมประกอบไปด้วยการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อ
สังคม 4 ด้าน ได้แก่ การช่วยเหลือ การแบ่งปัน การปลอบ
โยน และการร่วมรู้สึก ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมจ�ำนวน 10
ครั้ง ครั้งละ 50 นาที ส่วนประกอบของโปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมประกอบด้วย 1) ชื่อโปรแกรม 2)
หลักการและเหตุผล 3) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 4)
ลักษณะของโปรแกรม 5) ขั้นตอนของการจัดกิจกรรม และ
6) การประเมินผล

สมมติฐานของการวิจัย

1. บุคลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมเอื้อสังคมเพิ่ม
สูงขึ้นหลังเข้าร่วมการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
2. ผลต่างของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมก่อนและหลัง
การทดลองของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มที่เข้าร่วมการ
พัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุน
กลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

วิธีการวิจัย

1. ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบ
แผนการทดลองแบบ Randomized Control – Group
Pretest – Posttest Design

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

2.1 แบบวัดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ โดยหาค่าความตรงตามเนือ้ หา (Content Validity)
จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 7 คน และคัด
เลือกข้อทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป
จากนัน้ น�ำไปทดลองใช้กบั บุคลากรสายสนับสนุนทีม่ ลี กั ษณะ

ใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ วิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
เป็นรายข้อ ด้วยวิธีการหาค่าความสัมพันธ์ของคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-total correlation)
โดยแบบวัดมีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนกอยูร่ ะหว่าง -.0503 ถึง .5789
ผู้วิจัยคัดเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ .2 ขึ้นไป (ชูศรี วงศ์รัตนะ,
2553) ไว้จ�ำนวน 39 ข้อ และหาค่าความเที่ยง (Reliability)
ของแบบวัดทัง้ ฉบับ ได้คา่ เท่ากับ .9029 ซึง่ หมายถึงแบบวัด
มีความเที่ยงในระดับสูง
2.2 โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม เป็น
โปรแกรมทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพือ่ พัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
ลักษณะของโปรแกรมเป็นการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
โดยใช้ กรณีศึกษาและวิดีทัศน์ ผสมผสานกับตัวแปรทาง
จิตวิทยา คือ แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ ซึง่ เป็นตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิผลต่อ
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม (จากผลการวิจยั ในระยะที่ 3 การสร้าง
โมเดลสมการเชิงโครงสร้างของพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม)
โปรแกรมประกอบไปด้ ว ยการพั ฒ นาพฤติ ก รรมเอื้ อ ต่ อ
สังคม 4 ด้าน ได้แก่ การช่วยเหลือ การแบ่งปัน การปลอบโยน
และการร่วมรู้สึก ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม จ�ำนวน 10 ครั้ง
ครั้งละ 50 นาที โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยหาค่าความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ
จ� ำ นวน 3 คน และคั ด เลื อ กกิ จ กรรมที่ มี ค ่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จากนั้นน�ำไปทดลอง
ใช้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างเพือ่ ปรับปรุงความเหมาะสมด้านเนือ้ หา วิธกี าร และ
เวลา ที่ใช้ในการด�ำเนินการ

3. การด�ำเนินการทดลอง

3.1 ระยะก่อนการทดลอง
ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท�ำแบบวัด
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมและเก็บคะแนนจากการท�ำแบบวัด
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของกลุม่ ตัวอย่าง ไว้เป็นคะแนนก่อน
การทดลอง (Pretest)
3.2 ระยะทดลอง
ผู้วิจัยด�ำเนินการทดลองกับกลุ่มทดลอง โดยให้กลุ่ม
ทดลองเข้าร่วมการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม จ�ำนวน
10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558
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3.3 ระยะหลังการทดลอง
ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท�ำแบบวัด
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม โดยใช้แบบวัดชุดเดียวกับที่ให้ท�ำ
ก่อนการทดลอง และเก็บไว้เป็นคะแนนหลังการทดลอง
(Posttest)
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั น�ำคะแนนทีไ่ ด้ทงั้ 2 ครัง้ ของกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์ ตามวิธีการทางสถิติต่อไป
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และความเบีย่ ง
เบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation)
สถิตทิ ใี่ ช้ในการหาคุณภาพเครือ่ งมือ ได้แก่ ความตรง
ตามเนือ้ หา โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง (IOC) อ�ำนาจจ�ำแนก
รายข้อ โดยใช้สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวมทัง้ ฉบับ (item - total correlation) และความเทีย่ ง โดย
ใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha)
สถิตทิ ใี่ ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบ
ทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent Sample)
เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของบุคลากรสาย
สนับสนุนก่อนและหลังเข้าร่วมการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อ
สังคม ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 และการทดสอบที
แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for independent Sample)
เพือ่ เปรียบเทียบผลต่างของพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมก่อนและ
หลังการทดลองของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มที่เข้าร่วม
การพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมกับบุคลากรสายสนับสนุน
กลุม่ ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม ในการ
ทดสอบสมมติฐานข้อ 2 (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมของ
บุคลากรสายสนับสนุนก่อนและหลังเข้าร่วมการพัฒนา
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

กลุ่ม
n		
ทดลอง
Pretest 15 2.215
Posttest 15 4.154
** p < .01
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t

p

.285 34.120** .000
.294

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเอือ้ สังคมของบุคลากร
สายสนับสนุนก่อนและหลังเข้าร่วมการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคม แสดงในตาราง 1
จากตาราง 1 พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนที่มี
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมเพิ่มสูงขึ้น หลังเข้าร่วมการพัฒนา
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้
สมมติฐานข้อที่ 2
ผลการเปรียบเทียบผลต่างของพฤติกรรมเอื้อต่อ
สังคมก่อนและหลังการทดลองของบุคลากรสายสนับสนุน
กลุม่ ทีเ่ ข้าร่วมการพัฒนาพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมกับบุคลากร
สายสนับสนุนกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อ
ต่อสังคม แสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของพฤติกรรม
เอื้อต่อสังคมก่อนและหลังการทดลองของบุคลากรสาย
สนับสนุนกลุ่มที่เข้าร่วมการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อ
สังคมกับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมการ
พัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม

กลุ่ม
n			
t
p
ทดลอง
ทดลอง 15 1.939 .220 20.153** .000
ควบคุม 15 .245 .240		
** p < .01
จากตาราง 2 พบว่า ผลต่างของพฤติกรรมเอื้อต่อ
สังคมก่อนและหลังการทดลอง ของบุคลากรสายสนับสนุน
กลุ่มที่เข้าร่วมการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมสูงกว่า
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น กลุ ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ เข้ า ร่ ว มการพั ฒ นา
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อ
สังคมของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ได้ดังนี้

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
ผลจากการศึกษา พบว่า ภายหลังการทดลอง บุคลากร
สายสนับสนุนในกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาแรง
จูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการเอือ้ ต่อสังคม มีพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม
เพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และเพิ่มสูงขึ้นมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ซึง่ สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ ชัชนีวรรณ วังนาค (2552) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ ง
ผลของโปรแกรมพัฒนาการรับรูพ้ ฤติกรรมสังคมแห่งตนทาง
บวกต่อพฤติกรรมเอื้อสังคมของนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) จังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมเอื้อสังคมเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
และเพิม่ สูงขึน้ มากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ทัง้ นีก้ ารทีบ่ คุ ลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมเอือ้
สังคมเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลเนื่องมาจากบุคลากรสายสนับสนุน
กลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
เอื้อต่อสังคม ได้ท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ในการเอื้อต่อสังคม ซึ่งอาจท�ำให้บุคลากรสาย
สนับสนุนเกิดแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นจากภายในที่จะ
แสดงพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมให้ประสบผลส�ำเร็จ ทั้งนี้แรง
จูงใจใฝ่สมั ฤทธิเ์ ป็นแรงผลักดันให้บคุ คลกระท�ำสิง่ ใดสิง่ หนึง่
ให้สำ� เร็จลุลว่ งหรือประสบความส�ำเร็จ (McClelland, 1953;
Atkinson, 1966) ทั้งในด้านการศึกษาและการประกอบ
อาชีพ อาทิ การประสบความส�ำเร็จในการศึกษา การประสบ
ความส�ำเร็จในต�ำแหน่งหน้าที่การงาน ฯลฯ ด้านการด�ำเนิน
ชีวติ ส่วนตัวในสังคม อาทิ การได้แต่งงาน การมีบคุ ลิกภาพทีด่ ี
ฯลฯ ด้านการประกอบกิจกรรมพิเศษ อาทิ การเล่นกีฬา การ
ให้บริการแก่สังคม ฯลฯ ด้านการด�ำเนินชีวิตในครอบครัว
อาทิ การเป็นพ่อแม่ การมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว
เป็นต้น (เติมศักดิ์ คทวณิช, 2546; พรรณี ชูทัย เจนจิต,
2550; นุชลี อุปภัย, 2555) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผล
การวิจัยของ Barry และ Wentzel (2006) ที่ได้ท�ำการ
ศึกษาเรือ่ ง อิทธิพลทางด้านแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมเอือ้
สังคม พบว่า แรงจูงใจในเชิงบวกเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้เกิด
พฤติกรรมเอื้อสังคมในการช่วยเหลือและสร้างสัมพันธภาพ
ทีด่ กี บั เพือ่ น ทัง้ นีโ้ ปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการ
เอือ้ ต่อสังคมทีจ่ ดั ขึน้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ทีช่ ว่ ยเสริม
สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเอื้อต่อสังคม โดยมีลักษณะ

กิจกรรมทีเ่ น้นการเรียนรูแ้ ละสร้างแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิผ์ า่ นตัว
แบบทีม่ ชี วี ติ อาทิ ตัวแบบจากเพือ่ นร่วมงานทีแ่ สดงพฤติกรรม
เอื้ อ ต่ อ สั ง คม ตั ว แบบที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ จ ากสื่ อ วิ ดี ทั ศ น์
และข่าวต่างๆ เป็นต้น จึงอาจท�ำให้บุคลากรสายสนับสนุน
ในกลุ่มทดลองได้เห็นตัวแบบที่ดีจากกิจกรรมที่จัดขึ้น และ
น�ำไปสู่การจูงใจจนเกิดการแสดงพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมได้
นอกจากนี้ Bandura (1986) ได้กล่าวไว้ว่า ในสถานการณ์
ต่างๆ ทางสังคม พฤติกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่จะเกิดจาก
การเรียนรู้โดยการสังเกตหรือเลียนแบบจากตัวแบบได้ ทั้ง
ตัวแบบที่มีชีวิตและตัวแบบเชิงสัญลักษณ์ เมื่อบุคคลเกิด
การเรียนรู้จากตัวแบบแล้ว จะแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมา
หรือไม่นนั้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั การจูงใจ หากได้รบั การจูงใจในทางบวก
หรือการจูงใจให้เห็นผลดีจากการกระท�ำนั้นๆ ก็จะท�ำให้
บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรมออกมา เช่ น เดี ย วกั บ การพั ฒ นา
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมโดยใช้โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ในการเอื้อต่อสังคมครั้งนี้ ท�ำให้บุคลากรสาย
สนั บ สนุ น ที่ เข้ า ร่ ว มโปรแกรม เกิ ด การเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ
พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมจากตัวแบบอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาในการเข้าร่วมโปรแกรม 10 ครั้ง และขณะเข้า
ร่วมโปรแกรม ผูว้ จิ ยั ได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการมีพฤติกรรมเอือ้
ต่อสังคมว่าส่งผลดีต่อตนเองและสังคมอย่างไร เพื่อให้ผู้เข้า
ร่วมโปรแกรมเกิดการมุง่ สัมฤทธิท์ จี่ ะแสดงพฤติกรรมเอือ้ ต่อ
สังคมมากขึ้น และน�ำไปสู่การแสดงพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
ของแต่ละบุคคล ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการเอือ้ ต่อสังคมดังกล่าวจึงส่งผลให้พฤติกรรม
เอื้อต่อสังคมของบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มสูงขึ้นได้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้

1.1 การจัดให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการพัฒนา
แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ นการเอื้ อ ต่ อ สั ง คม สามารถท� ำ ให้
พฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคมเพิม่ ขึน้ ได้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารหน่วยงาน
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาบุคลากรให้เป็นทั้งคน
เก่งและคนดี ควรให้การสนับสนุนหรือเสริมสร้างพฤติกรรม
เอือ้ ต่อสังคมของบุคลากรโดยใช้โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในการเอื้อต่อสังคมได้
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558
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2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษากับตัวแปรอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม อาทิ บุคลิกภาพ การอบรมเลีย้ งดู
ความสามารถด้านสติปัญญา เป็นต้น เพื่อน�ำมาพัฒนาหรือ
ส่งเสริมพฤติกรรมเอือ้ ต่อสังคม นอกจากนีค้ วรมีการศึกษาใน
ระยะยาวอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เห็นพัฒนาการของพฤติกรรม

เอื้อต่อสังคม
2.2 ควรมีกจิ กรรมอืน่ ๆ ทีห่ ลากหลายและ สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีในปัจจุบนั อาทิ โปรแกรมการเรียนรูผ้ า่ นระบบ
ออนไลน์หรือผ่านแอฟพลิเคชั่นต่างๆ ซีดีรอม คู่มือ เป็นต้น
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโปรแกรมได้มสี ว่ นร่วมกับกิจกรรมมากยิง่ ขึน้
ทั้งในและนอกสถานที่
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