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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ 1) พฤติกรรมเอื้อสังคมของเด็กชั้นประถมศึกษา

กลุม่ทีไ่ดร้บัการเลา่นทิานพ้ืนบา้นอสีาน กลุม่ทีไ่ด้รบัการเสรมิแรงทางบวก และกลุม่ทีไ่ดร้บัการเลา่นทิาน
พืน้บา้นอสีานรว่มกบัการเสรมิแรงทางบวก 2) พฤตกิรรมเอือ้สงัคมของเดก็ชัน้ประถมศกึษา กอ่นและหลงั
ได้รับการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน 3) พฤติกรรมเอื้อสังคมของเด็กชั้นประถมศึกษา ก่อนและหลังได้รับ
การเสรมิแรงทางบวก 4) พฤตกิรรมเอือ้สงัคมของเดก็ชัน้ประถมศกึษา กอ่นและหลงัไดร้บัการเลา่นทิาน
พืน้บ้านอีสานร่วมกบัการเสรมิแรงทางบวก กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวิจยัไดแ้ก ่นกัเรยีนทีก่ำาลงัศกึษาอยูใ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4 ในโรงเรียนบ้านบัววัด จำานวน 31 คน (กลุ่มตัวอย่างที่ 1) โรงเรียนบ้านแมดคำา
ลือชา จำานวน 18 คน (กลุ่มตัวอย่างที่ 2) และโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค จำานวน 21 คน (กลุ่มตัวอย่าง
ที่ 3) รวมเป็นจำานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผน
กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน จำานวน 10 แผน 2) ชุดการเสริมแรงทางบวก 3) แผนกิจกรรมการ
เล่านิทานอีสานร่วมกับการเสริมแรงทางบวก 4) แบบวัดพฤติกรรมเอื้อสังคมสำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ได้รับกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ได้รับการเสริม
แรงทางบวก และกลุ่มตัวอย่างที่ 3 ได้รับกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานร่วมกับการเสริมแรงทาง
บวก เปน็การวจิยัแบบกึง่ทดลอง โดยมรีปูแบบการศกึษากลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุโดยการสุม่และวดั
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กอ่น-หลงัการทดลอง สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิดสอบ 
Wilcoxon Matched-pairs signed rank test และ Kruskal-Wallis test

ผลการวจิยัพบวา่ภายหลงัการทดลอง คะแนนพฤตกิรรมเอือ้สงัคมของกลุม่ตวัอยา่งทีไ่ดร้บัการ
เล่านิทานพื้นบ้านอีสานร่วมกับการเสริมแรงทางบวก ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับการเล่านิทานพื้นบ้าน
อสีาน และกลุม่ทีไ่ดร้บัการเสรมิแรงทางบวก แตก่ลุม่ทีไ่ดร้บัการเลา่นทิานพืน้บา้นอสีานมคีวามแตกตา่ง
จากกลุ่มที่ได้รับการเสริมแรงทางบวกเพียงอย่างเดียว อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า
คา่เฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมเอือ้สงัคมหลงัทดลองของทกุกลุม่ตวัอยา่ง สงูกวา่กอ่นทดลองอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 

คำ�สำ�คัญ: นิทานพื้นบ้านอีสาน การเล่านิทาน การเสริมแรงทางบวก พฤติกรรมเอื้อสังคม นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษา

Abstract
The purposes of this research compared 1) prosocial behavior of the elementary  

students between the group receiving the northeast folktales storytelling, positive  
reinforcement and the northeast folktales storytelling with positive reinforcement, 2) prosocial  
behavior of the elementary students before and after receiving the northeast folktales  
storytelling, 3) prosocial behavior of the elementary students before and after receiving  
positive reinforcement and 4) prosocial behavior of the elementary students before and 
after receiving the northeast folktales storytelling with positive reinforcement. The sample 
was 70 2nd-4th Grade students in Ban Buawat School (31 students, sample group 1) Ban  
Madkamluecha School (18 students, sample group 2), and Ban Srikhai School, (21 students,  
sample group 3). The research tools were 1) 10 activity plans of northeast folktales  
storytelling (for sample group 1), 2) the positive reinforcement set by using token economy 
which consists of a behavior observation form and a score recording form (for sample group 
2 and 3), 3) 10 activity plans of northeast folktales storytelling with positive reinforcement  
(for sample group 3) and 4) the measurement of prosocial behaviors in elementary students 
for students. The research design was quasi-experimental design (randomized pretest-posttest 
control group design). The data was statistically analyzed by using means, standard deviation, 
Wilcoxon Matched-pairs signed rank test and Kruskal-Wallis test.

The results showed that prosocial behavior scores of sample group 3 was not  
different from sample group 1 and 2 at the significant level of .05. However, the  
prosocial behavior scores of the group receiving the northeast folktales storytelling  
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บทนำา
สังคมไทยได้ชื่อว่าเป็นสังคมแห่งความ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมุ่งทำาประโยชน์เพื่อชุมชน 
แต่ด้วยสภาพสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เด็ก
และเยาวชนจึงยึดความต้องการและประโยชน์
ของตนเอง ขาดความเอื้อเฟื้อ และแบ่งปันให้กับ
ผู้อื่น อีกทั้งชุมชนที่เคยเป็นศูนย์กลางของความ
สามัคคี กลับไม่เข้มแข็งเหมือนเช่นเคย ดังผลของ
การศึกษาในโครงการศึกษาสภาวการณ์ต้นทุน
ชีวิตนักเรียนมัธยมทั่วประเทศ พบว่าเยาวชนไทย
ในทุกๆ ภาคมีผลรวมเฉลี่ยของ “ค่าพลังชุมชน”  
ต่ำาที่สุด (สุริยเดว ทรีปาตี และคณะ, 2556: 36-
42) และขอ้มลูจากศนูยว์จิยัและพฒันานวตักรรม
การศึกษาเพื่อเด็กและผู้มีความต้องการพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบ
ว่าแนวโน้มภาพรวมของเด็กไทยในชุมชนท้อง
ถิ่นที่ขยายเติบโตเป็นเมืองใหญ่ มีทั้งหมด 15 
คุณลักษณะ ซึ่งลักษณะขาดรากเหง้าทางศลีธรรม 
ขาดจิตอาสาและจิตสำานึกสาธารณะ ยังถือเป็น
ปัญหาของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่คาดว่าจะ
ยังคงอยู่และอาจรุนแรงขึ้น (สมพงษ์ จิตระดับ 
และอัญญมณี บุญซื่อ, 2551) ซึ่งเราสามารถ
เรียกคุณลักษณะความมีน้ำาใจ และความเอื้อเฟื้อ
เผ่ือแผ่ ที่ควรส่งเสริมในเด็กและเยาวชนไทยนี้ว่า 
“พฤติกรรมเอื้อสังคม”

Eisenberg ได้ให้นิยามของ “พฤติกรรม
เอื้อสังคม” ว่าเป็นการกระทำาที่อาสา ตั้งใจทำาเพื่อ

ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือส่วนรวมโดยไม่หวังผล
ตอบแทน (Paul Mussen, Nancy Eisenberg, 
1977) ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท 
เช่น การช่วยเหลือ การร่วมมือ การปลอบใจ และ
การแบง่ปนั (ปยิาภรณ ์กังสดาร, 2555) นอกจากนี ้ 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (อ้างถึงใน วันดี ละออง
ทิพรส, 2540) เห็นว่าการปลูกฝังพฤติกรรม
เอ้ือสังคมควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ในช่วงอนุบาลถึง
ประถมศึกษาตอนต้น ระดับอายุไม่ควรเกิน 10 ปี 
เพราะถือเป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
สังคม นอกจากนี้ เด็กอายุ 6-12 ปี ถือว่าเป็นวัย
ทีม่พีฒันาการทางดา้นความคดิ อารมณแ์ละสงัคม
เพิ่มข้ึนอย่างมาก เริ่มเข้าใจเหตุผล สามารถช่วย
เหลอืตนเองและผูอ้ืน่ได ้(นดิา ลิม้สวุรรณ, 2555) 
ซึ่งเหมาะสมต่อการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อสังคม 
ให้เกิดขึ้นเป็นคุณสมบัติที่ดีต่อไป

การพัฒนาพฤติกรรมเอื้ อสั งคมใน
กลุ่มเด็กชั้นประถมศึกษา ควรให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กวัยนี้ ซึ่งทฤษฎีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาของ Piaget ได้อธิบายการเรียนรู้
ของเด็กอายุ 7-11 ปี ว่าอยู่ในขั้นปฏิบัติการเชิง 
รูปธรรม (concrete operational stage) ซึ่งจะ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ความคิดไม่สลับซับซ้อน
หรือนามธรรมมากเกินไป คิดแบบจินตนาการ 
นอกจากนี้ จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ 
Bandura ได้อธิบายการเรียนรู้ของเด็กที่เกิดจาก
การเฝ้าดผูู้อืน่เปน็หลกัว่ามกีาร “สงัเกต” หรอื “การ

was different from the group receiving only positive reinforcement at the significant level of 
.05. Moreover, the mean score of posttest in each sample group 1, 2 and 3 was significantly 
higher than pretest at the significant level of .05. 

Keywords: Northeast folktales, storytelling, positive reinforcement, prosocial behavior,  
blementary student
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เลียนแบบ” (Kairen Cullen, 2559) จากตัวแบบ 
ซ่ึงการเล่านิทานถือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สามารถ
กระตุ้นจินตนาการและการรับรู้ให้กับเด็กได้ และ
เนื้อหาในนิทานยังนำาเสนอ “ตัวแบบ” เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการปลูกจิตสำานึกให้ประพฤติอยู่ใน
ความดี ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภูมิปัญญา
นทิานพืน้บา้นอสีาน ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็คตชีิวติ และ
หลกัพทุธจรยิธรรม โดยเปน็เรือ่งเลา่ทีม่กีารดำาเนิน
เรื่องอย่างง่ายๆ โครงเรื่องไม่ซับซ้อน (กุหลาบ  
มัลลิกะมาศ อ้างถึงใน รสสุคนธ์ แนวบุตร และ 
ศรีกัญภัสสร์ รังสีบวรกุล, 2557) นอกจากนี้การ
ปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้แก่เด็ก เป็น
อีกหน่ึงวิธีที่สามารถทำาให้เกิดพฤติกรรมเอื้อ
สังคมได้ ผ่านกระบวนการการปรับพฤติกรรม 
โดยทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการก
ระทำา (operant conditioning) ของ Skinner  
ทีเ่ชือ่วา่พฤตกิรรมของบุคคลจะเปลีย่นไปเน่ืองจาก
ผลกรรม (consequences) ซึ่งแบ่งออกเป็น
ตัวเสริมแรง (reinforcer) และตัวลงโทษ ซึ่ง
เทคนิคการเสริมแรงได้ถูกนำามาใช้ปรับพฤติกรรม
ที่ เป็นปัญหาของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยนิยมใช้การเสริมแรงทางบวก (positive  
reinforcement) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการกระทำา 
พฤติกรรมพึงประสงค์เพิ่มขึ้นและสม่ำาเสมอ 
(พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์ อ้างถึงใน พรพิมล  
ดานะ, 2556) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทำาให้เห็นถึงการ
ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมเอื้อสังคมให้เกิดขึ้น
ได ้ควรเริม่ต้ังแต่เปน็วยัเด็ก โดยการใช้สือ่ทีเ่หมาะ
สมกับพัฒนาการการเรียนรู้ของช่วงวัย อีกทั้งนำา
เทคนิคการปรับพฤติกรรมเข้าร่วมด้วยเพื่อเร่ง
อัตราการกระทำา และทำาให้พฤติกรรมเอื้อสังคม
ในเด็กและเยาวชนยังคงอยู่ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ 
ท่ีจะนำานิทานพื้นบ้านอีสานร่วมกับการเสริม

แรงทางบวก สร้างเป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริม
พฤติกรรมเอื้อสังคมในเด็กชั้นประถมศึกษา เพื่อ
เป็นการพัฒนาและปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรม
เอื้อสังคม ให้เติบโตเป็นบุคคลคุณภาพ ที่จะ
พัฒนาสังคมของเราให้เป็นสังคมคุณธรรมต่อไป
ในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเอ้ือสังคม

ของเดก็ชัน้ประถมศกึษากลุม่ทีไ่ดร้บัการเลา่นทิาน
พื้นบ้านอีสาน กลุ่มที่ได้รับการเสริมแรงทางบวก  
และกลุ่มที่ได้รับการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน 
ร่วมกับการเสริมแรงทางบวก 

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเอ้ือสังคม
ของเด็กชั้นประถมศึกษา ก่อนและหลังได้รับการ
เล่านิทานพื้นบ้านอีสาน

3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเอ้ือสังคม
ของเด็กชั้นประถมศึกษา ก่อนและหลังได้รับการ
เสริมแรงทางบวก

4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเอ้ือสังคม
ของเด็กชั้นประถมศึกษา ก่อนและหลังได้รับการ
เล่านิทานพื้นบ้านอีสานร่วมกับการเสริมแรง 
ทางบวก

สมมุติฐานการวิจัย 
1. กลุ่มที่ได้รับรูปแบบการเล่านิทาน

พื้นบ้านอีสานร่วมกับการเสริมแรงทางบวก มี
พฤติกรรมเอื้อสังคมสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ 
รูปแบบการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน และกลุ่มที่ 
ได้รับการเสริมแรงทางบวก

2. กลุ่มที่ได้รับการเล่านิทานพื้นบ้าน
อีสานมีพฤติกรรมเอ้ือสังคมสูงข้ึนก่อนได้รับการ
เล่านิทานพื้นบ้านอีสาน
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3. กลุ่มที่ได้รับการเสริมแรงทางบวก 
มีพฤติกรรมเอ้ือสังคมสูงขึ้นก่อนได้รับการเสริม
แรงทางบวก

4. กลุ่มที่ได้รับการเล่านิทานพื้นบ้าน
อีสานร่วมกับการเสริมแรงทางบวก มีพฤติกรรม
เอื้อสังคมสูงขึ้นก่อนได้รับการเล่านิทานพ้ืนบ้าน
อีสานร่วมกับการเสริมแรงทางบวก

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 
นักเรียนชายและหญิงที่กำาลังศึกษาในชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษา อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี รวม 33 โรง มีจำานวนนักเรียน 620 
คน

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนชายและหญิงที่กำาลังศึกษาอยู่ ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2562 ใน
โรงเรียนบ้านบัววัด จำานวน 31 คน โรงเรียนบ้าน
แมดคำาลือชา จำานวน 18 คน และโรงเรียนชุมชน
บ้านศรีไค จำานวน 21 คน รวมเป็นจำานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 70 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม 
เอื้อสังคมในเด็กชั้นประถมศึกษา

1.1 แผนกิจกรรมที่มีการเล่านิทาน 
พื้นบ้านอีสาน

 1.1.1 นิทานพ้ืนบ้านอีสานจำานวน 
10 เรื่อง

โดยผู้วิจัยได้นำาพฤติกรรมเอื้อสังคมใน
เด็กชั้นประถมศึกษาในด้านการช่วยเหลือ การ
แบ่งปัน และการปลอบโยน สอดแทรกในเนื้อหา
ของนิทานตามแก่นเรื่องที่กำาหนด โดยได้มีการ
ดัดแปลงเนื้อหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับ  
เท่ากับ 1.00

 1.1.2 แผนกิจกรรมการเล่านิทาน
พื้นบ้านอีสานจำานวน 10 แผน ประกอบด้วย 
ขั้นนำาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม 
ขั้นกิจกรรมที่มีการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานด้วย
เทคนิคการเล่าเรื่องแบบต่างๆ และขั้นสรุปที่มี
กจิกรรมกลุม่เพือ่ใหก้ลุม่ตวัอยา่งสามารถสรปุการ
เรียนรู้ได้ มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.96

1.2 แผนกิจกรรมที่มีการเสริมแรงทาง
บวก

 1.2.1 ตารางบันทึกแบบสำารวจตัว
เสริมแรง เพื่อสำารวจตัวเสริมแรงที่ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มตัวอย่าง 

 1.2.2 สมุดบันทึกพฤติกรรมและ
คะแนน โดยได้กำาหนดตัวบ่งชี้ของพฤติกรรม 
เอื้อสังคมตามการสำารวจพฤติกรรมของนักเรียน
กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 1.00

1.3 แผนกิจกรรมที่มีการเล่านิทาน 
พื้นบ้านอีสานร่วมกับการเสริมแรงทางบวก

ผู้วิจัยได้นำาแผนกิจกรรมการเล่านิทาน
พื้นบ้านอีสาน มาใช้ร่วมกับชุดการเสริมแรงทาง
บวก มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับ  
เท่ากับ 1.00

2. แบบวัดพฤติกรรมเอื้อสังคมสำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ฉบับนักเรียน 
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พั ฒ น า ม า จ า ก ก า ร แ น ว คิ ด ข อ ง  
Eisenberg, Cameron และ Tryon (1984  
อ้างถึงใน วันดี ละอองทิพรส, 2540) เกี่ยวกับ 
การเกิดขึ้นของพฤติกรรมเอื้อสังคม ได้แก่  
พฤติกรรมเอื้อสังคมที่เกิดขึ้นเอง และเกิดจาก
การร้องขอ มีจำานวน 11 ข้อ ลักษณะเป็นข้อ
คำาถาม มีตัวเลือก 3 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้

 0 คะแนน เมื่อไม่ปรากฏพฤติกรรม
เอื้อสังคมเลย 

 1 คะแนน เมื่อพฤติกรรมเอื้อสังคม
เกิดขึ้นเมื่อมีการร้องขอ 

 2 คะแนน เมื่อพฤติกรรมเอื้อสังคม
เกิดขึ้นเอง 

มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับ 
เท่ากับ 1.00 และค่าความเชื่อมั่นค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบัค เท่ากับ 0.85

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. ทำาการทดสอบด้วยแบบวัดพฤติกรรม
เอื้อสังคมก่อนทดลองในกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม

2. ขั้นทดลอง

กลุ่มทดลองที่ 1 ผู้วิจัยใช้แผนกิจกรรม
ที่มีการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน เล่านิทานให้แก่
นกัเรยีนชัน้ ป.2-ป.4 และทำากจิกรรมกลุม่เพ่ือสรปุ
บทเรียน เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ในวันจนัทร์-ศุกร ์เป็น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยจะเป็นการเล่านิทาน
ทั้งหมด 10 เรื่อง เรื่องละ 2 รอบตามลำาดับ

กลุ่มทดลองที่ 2 ผู้วิจัยใช้แผนกิจกรรมที่
มีการเสริมแรงทางบวก บันทึกคะแนนพฤติกรรม
เอ้ือสังคมที่ปรากฏ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
โดยใช้รูปแบบแบบระงับวิธีการจัดกระทำา (ABA 

withdrawal design) ซึ่งมีการแบ่งการดำาเนินการ
ทดลองเป็น 3 ระยะ ดังนี้

 ระยะเส้นฐาน เริ่มในสัปดาห์ที่ 1 มี
การบันทึกความถี่พฤติกรรมเอื้อสังคมที่ปรากฏ 
โดยยงัไมม่กีารใหต้วัเสรมิแรงใดๆ แกก่ลุม่ทดลอง

 ระยะทดลอง เริ่มในสัปดาห์ที่ 2-5 
มีการบันทึกความถี่พฤติกรรมเอ้ือสังคมที่ปรากฏ 
โดยให้ตัวเสริมแรงแก่กลุ่มทดลอง

 ระยะคงไว้ของพฤติกรรม เริ่มใน
สัปดาห์ที่  6 มีการบันทึกความถี่พฤติกรรม 
เอื้อสังคมที่ปรากฏ โดยถอนตัวเสริมแรงออกจาก
กลุ่มทดลอง

กลุ่มทดลองที่ 3 ผู้วิจัยใช้แผนกิจกรรม
ที่มีการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานร่วมกับการเสริม
แรงทางบวก โดยเล่านิทานแก่นักเรียนชั้นป.2-ป.4 
และทำากจิกรรมกลุม่เพือ่สรปุบทเรยีน เปน็เวลา 1 
ชั่วโมง ในวันจันทร์-ศุกร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
โดยจะเปน็การเลา่นทิานทัง้หมด 10 เรือ่ง เรือ่งละ  
2 รอบ และมีการบันทึกความถี่พฤติกรรมเอื้อ
สังคมที่ปรากฏ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ควบคู่
ไปด้วย

3. ทำาการทดสอบด้วยแบบวัดพฤติกรรม
เอื้อสังคมหลังทดลองในกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม

4. นำาผลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อไป

ก�รวเิคร�ะหข์อ้มลู และสถติทิีใ่ชใ้นก�ร
วิเคร�ะห์ข้อมูล

สถิติพรรณนา (descriptive statistic)  
เพื่ ออธิบายข้ อมู ลทั่ ว ไปของกลุ่ มตั วอย่ า ง 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยของอันดับ 
ในแต่ละกลุ่ม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สถิติทดสอบสมมุติฐ�น 

1.  เปรียบเทียบผลของพฤติกรรม 
เอ้ือสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในกลุ่ม
ทดลองทั้ง 3 กลุ่มด้วยสถิติ The Kruskal-Wallis  
One-Way Analysis of Variance Test

2 .  เปรียบเทียบผลของพฤติกรรม 
เอื้อสังคมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาก่อนและ 

หลังทดลองด้วยสถิติ The Wilcoxon Matched 
Pairs Signed-Rank Test 

ผลการวิจัย
1. เปรียบเทียบผลคะแนนจากแบบวัด

พฤติกรรมเอื้อสังคมสำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศกึษา กอ่นการทดลองและหลงัการทดลอง ในทกุ
กลุ่มตัวอย่าง แสดงดังตาราง 1-3

ต�ร�ง 1 เปรียบเทียบผลคะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมเอื้อสังคมสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ด้วยสถิติ The Kruskal-Wallis One-Way Analysis of Variance test

กลุ่มตัวอย่�งที่ 1 กลุ่มตัวอย่�งที่ 2 กลุ่มตัวอย่�งที่ 3

n
 

(Q.D.)
Mean 
Rank

n  (Q.D.)
Mean 
Rank

n
(Q.D.)

Mean 
Rank

Chi-square

ก่อนทดลอง 31
18.68 
(1.5)

40.26 18
18.44 
(1.62)

36.86 21
16.71 
(2.0)

27.31 5.27

หลังทดลอง 31
21.45 
(0.5)

41.32 18
19.83 
(1.0)

28.25 21
21.00 
(1.0)

33.12 6.25*

*มีนัยสำาคัญที่ระดับ .05

จากตาราง 1 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเอื้อ
สังคมของกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มก่อนการ
ทดลองไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าไคสแควร์เท่ากับ 
5.27 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.68, 18.44 และ 
16.71 ตามลำาดับ และมีค่า Mean Rank เท่ากับ 
40.26, 36.86 และ 27.31 ตามลำาดับ 

และผลคะแนนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเอื้อ
สังคม หลังการทดลองในทุกกลุ่มตัวอย่างมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
มีค่าไคสแควร์เท่ากับ 6.25 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
21.45, 19.83 และ 21.00 ตามลำาดับ และมีค่า 
Mean Rank เท่ากับ 41.32, 28.25 และ 33.12 
ตามลำาดับ
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จากตาราง 2 เมือ่นำามาทดสอบรายคูด้่วย
สถิติ Mann-Whitney U จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ 
1 แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่ 2 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นกลุม่ตัวอย่างที ่1, 3 และ
กลุ่มตัวอย่างที่ 2, 3 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป 

ตามสมมุติฐานข้อที่ 1 ที่ว่ากลุ่มที่ได้รับรูปแบบ
การเล่านิทานพื้นบ้านอีสานร่วมกับการเสริมแรง
ทางบวกมพีฤตกิรรมเอือ้สงัคมสงูกว่ากลุม่ตวัอยา่ง 
ที่ได้รับรูปแบบการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน และ
กลุ่มที่ได้รับการเสริมแรงทางบวก

ต�ร�ง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ค่า Mean Rank ของผลคะแนนพฤติกรรมเอื้อสังคม 
หลังทดลอง ด้วยการทดสอบวิธี Mann-Whitney U

กลุ่ม
Mean 
Rank

U

กลุ่มตัวอย่�งที่ 1 กลุ่มตัวอย่�งที่ 2 กลุ่มตัวอย่�งที่ 3

กลุ่มตัวอย่างที่ 1 21.45 41.32 - 177.00* 247.00

กลุ่มตัวอย่างที่ 2 19.83 28.25 - 160.50

กลุ่มตัวอย่างที่ 3 21.00 33.12 -
*มีนัยสำาคัญที่ระดับ .05

ต�ร�ง 3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมเอ้ือสังคม หลังทดลอง เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ 1 และกลุ่มตัวอย่างที่ 2

กลุ่ม Mean Rank U

กลุ่มตัวอย่างที่ 1 21.45 28.29 177.00*

กลุ่มตัวอย่างที่ 2 19.83 19.33 -
*มีนัยสำาคัญที่ระดับ .05

จากตาราง 3 เมื่อนำาผลต่างของค่าเฉลี่
ยลำาดับความแตกต่างของผลคะแนนพฤติกรรม
เอื้อสังคมหลังทดลอง เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่ 
1 และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอยา่งท่ี 1 เทา่กบั 21.45 และคะแนนเฉลีย่
ของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 เท่ากับ 19.83 โดยคะแนน

เฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างที่ 1 มีค่ามากกว่าคะแนนเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างที่ 2

2. เปรียบเทียบผลคะแนนจากแบบวัด
พฤติกรรมเอื้อสังคมสำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษา ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ใน
แต่ละกลุ่มตัวอย่าง แสดงดังตาราง 4
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จากตาราง 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤตกิรรมเอือ้สงัคม กลุม่ตัวอย่างท่ี 1 กอ่นทดลอง
และหลังการทดลองแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญ
ที่ระดับ .05 มีค่า Z เท่ากับ 4.44 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.11 และ 1.09 ตามลำาดับ และ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.68 และ 21.45 ตามลำาดับ

ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมเอื้อสังคม 
กลุม่ตัวอยา่งท่ี 2 กอ่นทดลองและหลงัการทดลอง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 มีค่า Z 
เท่ากับ 2.09 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.89 และ 3.66 ตามลำาดับ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
18.44 และ 19.83 ตามลำาดับ

ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมเอื้อสังคม 
กลุ่มตัวอย่างที่ 3 ก่อนทดลองและหลังทดลอง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 มีค่า 
Z เท่ากับ 3.78 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
3.97 และ 1.22 ตามลำาดับ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
16.71 และ 21.00 ตามลำาดับ

จากการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมเอื้อ
สังคม โดยใช้สถิติทดสอบค่า Z ในกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสามกลุ่ม พบว่า คะแนนพฤติกรรมเอื้อสังคม
ในกลุ่มที่ได้รับเครื่องมือนิทานพื้นบ้านอีสาน การ
เสรมิแรงทางบวก และนทิานพ้ืนบา้นอสีานรว่มกบั
การเสริมแรงทางบวก มีค่าสูงกว่าก่อนได้รับ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย

อภิปรายผล

1. เปรียบเทียบพฤติกรรมเอื้อสังคมของ
เด็กชั้นประถมศึกษากลุ่มที่ได้รับการเล่านิทาน
พื้นบ้านอีสาน กลุ่มที่ได้รับการเสริมแรงทางบวก 
และกลุ่มที่ได้รับการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานร่วม
กับการเสริมแรงทางบวก

นิทานพื้นบ้านอีสาน 10 เรื่อง และแผน
กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน เป็นเครื่อง
มือที่ใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ที่ได้รับแผนการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 3 ที่ได้รับแผนการจัดกิจกรรมการ
เล่านิทานพื้นบ้านอีสานร่วมกับการเสริมแรง
ทางบวก สร้างขึ้นโดยให้สอดคล้องกับทฤษฎี 
การเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura ซึ่งได้อธิบาย
ถงึการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการเฝา้ดพูฤตกิรรมตวัอยา่ง
จากผูอ้ืน่เปน็หลกั ซึง่มกีระบวนการเรยีนรูจ้ากการ
สังเกตเป็น 4 กระบวนการ ได้แก่ 1) การเข้าสู่
ความสนใจ 2) การจดจำา 3) การตอบสนอง และ 
4) การจูงใจ (สุชาดา พันธุ์รัตน์, 2558) ซึ่งผู้วิจัย 
ได้สร้างแผนกิจกรรมการเล่านิทาน โดยมีขั้นตอน
การทำากจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหก้ระบวนนีเ้กดิขึน้ ไดแ้ก ่ 
1) มีสื่อประกอบการเล่านิทาน และกลวิธีการเล่า
เรื่องที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดกระบวนการเข้าสู่
ความสนใจ จนเกดิกระบวนการจดจำา 2) ตวัละคร
ในนิทานแสดงพฤติกรรมเอื้อสังคมทางด้านการ

ต�ร�ง 4 เปรียบเทียบผลคะแนนพฤติกรรมเอื้อสังคมของทุกกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง 

กลุ่มตัวอย่�งที่ 1 กลุ่มตัวอย่�งที่ 2 กลุ่มตัวอย่�งที่ 3

n S.D Z n S.D Z n S.D. Z

ก่อนทดลอง 31 18.68 3.11
4.44*

18 18.44 2.89
2.09*

21 16.71 3.97
3.78*

หลังทดลอง 31 21.45 1.09 18 19.83 3.66 21 21.00 1.22
*มีนัยสำาคัญที่ระดับ .05
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ชว่ยเหลอื การแบ่งปนั และการปลอบโยนทีชั่ดเจน 
3) นิทานทุกเรื่องได้แสดงให้เห็นถึงผลดีของการ
แสดงพฤตกิรรมเอือ้สงัคม เปน็การจงูใจให้นักเรยีน
ได้เห็นพฤติกรรมดีที่พึงปฏิบัติ 4) นักเรียนได้ร่วม
อภิปรายถึงพฤติกรรมเอื้อสังคมของตัวละคร 

เม่ือนำาเครื่องมือนี้ไปทดลองกับนักเรียน
ในกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มตัวอย่างที่ 3 ผู้วิจัย
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้พฤติกรรมเอื้อสังคม 
ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากการทำากิจกรรมการเล่า
นิทาน นักเรียนเกิดความเข้าใจความรู้สึกของ 
ตัวละครที่ประสบความทุกข์ยาก สามารถบอก
ความรูส้กึของตวัละครในนิทานได้ เช่น ท้าวคันคาก 
รู้สึกเจ็บเมื่อหกล้ม เป็นต้น อีกทั้งได้เห็นตัวอย่าง
และจดจำาการแสดงพฤติกรรมเอื้อสังคมในด้าน
การช่วยเหลือ การแบ่งปันและการปลอบโยนของ
ตัวละคร ทำาให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการตระหนักรู้ว่า
พฤติกรรมเอื้อสังคมเป็นพฤติกรรมดีที่ควรปฏิบัติ
และมีความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมท่ี
มีอยู่ ดังที่ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นนักเรียนมีพฤติกรรม
การปลอบโยน โดยใช้การแตะไหล่ สะท้อนความ
รู้สึกและใช้คำาพูดปลอบโยนเพื่อนที่ถูกกลั่นแกล้ง
หรือบาดเจ็บเป็นภาษาท้องถิ่นเช่นเดียวกับตัว
ละครในนิทาน ซึ่งจะได้รับการช่ืนชมและถูก
ยอมรับจากผู้อื่นเมื่อแสดงพฤติกรรมเอื้อสังคม
ออกไป จึงสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของ Kohlberg (สุรางค์ โค้วตระกูล, 
2559) ในระดับก่อนเกณฑ์ ระยะ 2 โดยเด็กอายุ 
7-10 ปี จะเรียนรู้ได้ว่าการกระทำาดี จะทำาให้ผู้อื่น
พอใจ ถูกยอมรับ และได้รับคำาชมเชย

ชุดการเสริมแรงทางบวก เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่ได้รับการเสริมแรง
ทางบวก และกลุ่มตัวอย่างที่ 3 ที่ได้รับแผนการ
เล่านิทานพื้นบ้านอีสานร่วมกับการเสริมแรง 
ทางบวก ซึง่เปน็เครือ่งมอืปรบัพฤตกิรรมใหน้กัเรยีน

แสดงพฤตกิรรมเอือ้สงัคมมากขึน้ ใหส้อดคลอ้งกบั
การวางเงือ่นไขแบบการกระทำา ของ Skinner โดย
ใหก้ารเสรมิแรงทางบวกกบันกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรม 
เอ้ือสังคมตามตัวบ่งช้ี ซึ่งเลือกใช้การให้เบี้ย
อรรถกร ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในการเพิม่พฤตกิรรม
พึงประสงค์และลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
(สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2562)

ระยะเวลาในการบันทึกพฤติกรรม
ทั้งหมด 6 สัปดาห์ ตามรูปแบบระงับวิธีการจัด
กระทำา (ABA withdrawal design) จากผลของ
สมุดเด็กดีที่บันทึกพฤติกรรม เอื้อสังคม พบว่า 
นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างที่ 2 มีค่าเฉลี่ยจำานวน
พฤติกรรมเอื้อสังคมที่ปรากฏเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใน
สปัดาหท์ี ่1-5 คอื 11.27, 13.66, 14.66, 18.77, 
และ 22.55 ตามลำาดับ และลดลงมาที่ 19.77 
ในสัปดาห์ที่ 6 ด้านกลุ่มตัวอย่างที่ 3 มีค่าเฉลี่ย
จำานวนพฤติกรรมเอื้อสังคมที่ปรากฏเพิ่มขึ้นใน
สปัดาหท์ี ่1-3 คอื 11.23, 16.66 และ 17.23 แต่
ได้ลดลงในสัปดาห์ที่ 4-5 คือ 12.19 และ 12.04 
ก่อนที่จะมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในสัปดาห์  
ที่ 6 คือ 18.80 ซึ่งอาจเกิดจากข้อจำากัดด้านเวลา
ของการบันทึกพฤติกรรมต่างๆ จึงไม่สามารถ
ให้สติ๊กเกอร์แก่นักเรียนได้ทันทีที่พฤติกรรมเอื้อ 
สงัคมปรากฏ ซึง่ไมเ่ปน็ตามหลกัการใชเ้บีย้อรรถกร
ให้มีประสิทธิภาพ ที่ควรให้เบี้ยอรรถกรทันทีที่
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (สมโภชน์ 
เอี่ยมสุภาษิต, 2562) อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ย
จำานวนพฤติกรรม เอื้อสังคมที่ปรากฏของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 2 และ 3 ในสัปดาห์ที่ 6 ที่ไม่มีการให้
สติ๊กเกอร์เพื่อสังเกตความคงไว้ของพฤติกรรม มี
ค่าสูงกว่าสัปดาห์ที่ 1 ซึ่งยังไม่มีการให้สติ๊กเกอร์
เช่นกัน 

ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นความแตกต่างในการ
แสดงพฤติกรรมเอื้อสังคมในด้านการปลอบโยน
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ของท้ังสองกลุ่มตัวอย่าง โดยนกัเรยีนกลุม่ตวัอย่าง
ที่ 3 ท่ีได้รับการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานร่วมกับ
การเสริมแรงทางบวก ได้แสดงการปลอบโยน
ตามแบบจากนิทานที่ได้ฟัง เช่น มีการสะท้อน
ความรู้สึก มีคำาปลอบใจ ในขณะที่นักเรียนใน
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 จะแสดงการปลอบโยนตาม
ประสบการณ์ของตนเอง เช่น ให้หยุดร้องไห้
เพราะโตแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ Dovidio และคณะ 
(อ้างถึงในสุชาดา พันธุ์รัตน์, 2558) ที่อธิบาย
ถึงแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมโดย
การเสริมแรงทางบวกว่า ได้ถูกนำามาใช้เพื่อให้
เกิดการคงไว้และเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมเอื้อสังคม 
ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าหากไม่ได้มีการให้คำาอธิบายเพิ่ม
เติมถึงแนวทางปฏิบัติ ทำาให้นักเรียนแสดงการ
ปลอบโยนตามประสบการณ์เดิมที่มี ส่วนการ 
ส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมด้วยวิธีการสังเกต 
ตัวแบบ จะสามารถทำาให้เด็กสังเกต การพูดและ
ทำาของตัวแบบ จนเกิดการจดจำาและปฏิบัติตาม 

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมเอื้อสังคมของ
เด็กชั้นประถมศึกษา ก่อนและหลังของกลุ่มที่ได้
รับการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน กลุ่มที่ได้รับการ
เสริมแรงทางบวก และกลุ่มที่ได้รับการเล่านิทาน
พื้นบ้านอีสานร่วมกับการเสริมแรงทางบวก

นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการเล่านิทานพื้น
บ้านอีสาน มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเอื้อสังคม
ก่อนทดลองและหลังทดลอง เท่ากับ 18.68 และ 
21.45 ตามลำาดับ (ตาราง 1) จากการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ 1 พบว่า  
นั ก เ รี ยนส่ วนใหญ่มี การควบคุม ตัว เอง ท่ี ดี   
(self-control) มีสมาธิในการฟังนิทาน ให้ความ
ร่วมมือในการทำากิจกรรม มีทักษะการทำางาน
เป็นกลุ่มและการอภิปราย ซึ่งเป็นการแสดงความ
พร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม ทำาให้สามารถฟัง
นิทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับที่ 

Bandura ได้กล่าวถึงปัจจัยสำาคัญในการเรียนรู้
โดยการสงัเกตตน้แบบ คอื นกัเรยีนจะตอ้งมคีวาม
ใส่ใจ (attention) ตั้งใจดูและฟังในสิ่งที่ต้นแบบ
แสดง เพื่อให้การเรียนรู้นั้นดำาเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559) และ
ครไูดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่ หลงัจากรว่มกจิกรรมการ
เลา่นทิานพืน้บา้นอสีาน นกัเรยีนมจีติอาสาในการ
ชว่ยเหลอืโดยทีค่รไูมต่อ้งบอก และใหค้วามรว่มมอื
ในห้องเรียนเพิ่มขึ้น 

นักเรียนในกลุ่มได้รับการเสริมแรงทาง
บวก มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเอ้ือสังคมก่อน
ทดลองและหลังทดลอง เท่ากับ 18.44 และ 
19.83 ตามลำาดับ (ตาราง 1) โดยมีความถี่เฉลี่ย
ของพฤติกรรมเอื้อสังคมเพิ่มขึ้นในทุกๆ สัปดาห์ 
และลดลงในสัปดาห์ที่ 6 (19.77) แต่สูงกว่า 4 
สัปดาห์แรก (11.27, 13.66, 14.66, 18.77) 
ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับข้อดีของการใช้การ
เสริมแรงทางบวกในการปรับพฤติกรรม คือทำาให้
มีการแสดงพฤติกรรมเอื้อสังคมเร็วขึ้น ถี่ขึ้นและ
มีความสม่ำาเสมอ (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 
2557) และจากการสงัเกตพฤตกิรรมกลุม่ตวัอยา่ง
ที่ 2 พบว่าหลังจากที่นักเรียนได้รับสติ๊กเกอร์
จากการแสดงพฤติกรรมเอื้อสังคม นักเรียน 
ส่วนใหญ่จะทำาความสะอาดบริเวณของตัวเอง
และเพื่อนหลังรับประทานอาหารเป็นประจำาทันที 
นักเรียนมีพฤติกรรมพี่สอนการบ้านน้อง และ
เพื่อนสอนเพื่อนโดยที่ครูไม่ต้องบอกให้ทำา ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงข้างต้นนั้นมีความถี่ของพฤติกรรม
เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งตรงกับ
จุดประสงค์ของการใช้การเสริมแรงทางบวก แต่มี
ขอ้สงัเกตเพิม่เตมิในการแสดงพฤตกิรรมเอือ้สงัคม
ด้านการปลอบโยน คือนักเรียนในกลุ่มนี้ จะแสดง
การปลอบโยนเพื่อนตามประสบการณ์ที่ตัวเอง
เคยได้รับ ซึ่งแตกต่างจากนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการ
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เล่านิทานพื้นบ้านอีสาน และกลุ่มที่ได้รับการเล่า
นิทานพื้นบ้านอีสานร่วมกับการเสริมแรงทางบวก 

นักเรียนกลุ่มที่ ได้ รับการเล่านิทาน
พื้นบ้านอีสานร่วมกับการเสริมแรงทางบวก มี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเอื้อสังคมก่อนทดลอง
และหลังทดลอง เท่ากับ 16.71 และ 21.00 ตาม
ลำาดับ (ตาราง 1) นักเรียนในกลุ่มน้ีได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเล่านิทานพ้ืนบ้านอีสาน และมีการ
สะสมสติ๊กเกอร์ในสมุดเด็กดี ซึ่งจากการสังเกต
พฤติกรรม เอื้อสังคมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ 
3 พบวา่ นกัเรยีนบางสว่นมพีฤติกรรมรบกวน และ
ไม่เคารพข้อตกลงของการทำากิจกรรม ในสัปดาห์
แรกมนีกัเรยีนชว่ยผูว้จิยัถอืกระเปา๋อปุกรณก์ารเลา่
นทิานเพยีงอยา่งเดียว แต่หลงัจากทีไ่ด้มกีารสะสม
สติก๊เกอร์ มีนักเรียนอาสาช่วยผูว้จิยัเตรยีมสถานที่
เลา่นทิาน และชว่ยเกบ็อปุกรณห์ลงัจากเลา่นทิาน
เสร็จเพิ่มขึ้น และในการเล่านิทานแต่ละครั้งหาก
นกัเรยีนใหค้วามรว่มมอื ปฏบัิติตามกฎกติกา จะได้
รับสติ๊กเกอร์การให้ความรว่มมอื ซึ่งทำาให้นักเรยีน
ที่มีพฤติกรรมก่อกวนมีความพยายามควบคุมตัว
เองมากขึ้น ทั้งนี้ความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมเอื้อ
สงัคมในกลุม่ตัวอยา่งที ่3 เพิม่ขึน้ในทกุๆ สปัดาห ์
มีลดลงในสปัดาหท์ี ่4 และ 5 (12.19 และ 12.04) 
เพราะมีข้อจำากัดในการบันทึก และสูงขึ้นที่สุดใน
สัปดาห์ที่ 6 (18.80) ซึ่งสูงกว่าสัปดาห์ที่ 1-3 
(11.23, 16.66 และ 17.23) และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้การเสริมแรงทางบวกเพื่อ
ปรับพฤติกรรมให้มีความถี่มากขึ้น นอกจากนี้  
ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นการแสดงพฤติกรรมเอื้อสังคม
ดา้นการปลอบโยนของนักเรยีนเมือ่มเีพ่ือนทะเลาะ
กัน นักเรียนใช้มือแตะที่บ่าเพื่อนหรือโอบไหล่ 
สะท้อนความรู้สึกเศร้าหรือโกรธของเพ่ือนออก
มา บอกเพือ่นให้ใชเ้ทคนคิการจดัการอารมณโ์กรธ
แบบหายใจเขา้ออกลกึๆ และมคีำาพดูปลอบใจ จงึ

เหน็ไดว่้านกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งที ่3 ทีไ่ดร้บัการเลา่
นิทานพื้นบ้านอีสานร่วมกับการเสริมแรงทางบวก 
มพีฤตกิรรมเอือ้สงัคมเพิม่ขึน้ในระยะเวลารวดเรว็ 
และแสดงออกตามต้นแบบ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1. สามารถนำาแผนการเลา่นทิานพืน้บา้น
อีสาน ชุดการเสริมแรงทางบวก และแผนการเล่า
นิทานพื้นบ้านอีสานร่วมกับการเสริมแรงทางบวก 
และแบบวัดพฤติกรรมเอื้อสังคมสำาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาฉบับนักเรียน ไปใช้เพื่อส่งเสริม
พฤตกิรรมเอือ้สงัคมในเดก็ชัน้ประถมศกึษาได ้โดย
ควรเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน
และวัตถุประสงค์ของการเกิดพฤติกรรมตามที่ 
ผู้วิจัยได้อภิปรายในข้างต้น

2. ถึงแม้เครื่องมือจะเป็นนิทานพื้นบ้าน
อีสาน แต่สามารถเปลี่ยนเป็นภาษากลางในการ
เล่า และนำาไปใช้ในโรงเรียนภูมิภาคอื่นๆ ได้

3. ควรนำาผลงานจากกิจกรรมหลังการ
เล่านิทาน จัดแสดงในบริเวณโรงเรียน เป็นการ
สร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียน และส่งเสริม
แสดงพฤติกรรมเอื้อสังคมตามที่ได้นำาเสนอไป
เพิ่มมากขึ้น

4. ผู้เล่านิทานควรเตรียมตัวฝึกซ้อมวิธี
การเล่า และควรมีกิจกรรมเตรียมความพร้อม
นักเรียนก่อนฟัง เพื่อการรับฟังนิทานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

5. หลังจากที่ให้สติ๊กเกอร์แก่นักเรียน
ที่แสดงพฤติกรรมเอ้ือสังคม ควรให้คำาชมเพิ่ม
เติมเพราะเป็นตัวเสริมแรงทางสังคม โดยมีการ 
กล่าวถึงพฤติกรรมดี คุณลักษณะ และคำาชื่นชม
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ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรสอบถามข้อมูลทั่วไปด้านอื่นของ
กลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น ลักษณะการเลี้ยงดูใน
ครอบครัว ผู้เลี้ยงดูหลัก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมเอื้อสังคมเช่นเดียวกัน

2. ควรมีการเปรียบเทียบเพิ่มเติมในกลุ่ม
ที่ไม่ได้รับเครื่องมือใดๆ 

3. ควรมีการบันทึกความถี่การแสดง
พฤตกิรรมเอือ้สงัคมในกลุม่ตวัอยา่งทีไ่ดร้บัการเลา่
นิทานพื้นบ้านอีสานอย่างเดียวเช่นกัน เพื่อสังเกต
การเพิ่มขึ้นของการแสดงพฤติกรรม

4. ควรทำาการวิจัยใน 1 โรงเรียนแต่ต่าง
ห้องเรียน เพื่อลดตัวแปรแทรกซ้อน

5. ควรมบีรบิทการประเมนิของผูป้กครอง
ด้วย
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