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การวิจยั แบบผสานวิธีครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความหมายและเงื่อนไขของการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น 2) พัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น และ3) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่
มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2
ระยะ ดาเนินการในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งภายใต้ สงั กัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีผ้ รู ่ วม
วิจัยผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กาหนดในระยะที่ 1 จานวน 13 คน และในระยะที่ 2 จานวน 40 คน ผล
การศึกษาพบผลดังนี ้ ผลการศึกษาความหมายและเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ พบ
ความหมาย คือ การคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลที่ไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่ออนาคตของตนเองก่อนตัดสินใจลง
มื อ กระท ากิ จ กรรมร่ ว มกัน ทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรี ย น และเงื่ อ นไขของการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิ จ ารณญาณ มี 4 เงื่ อ นไขประกอบด้ ว ย เงื่ อ นไขภายใน ได้ แ ก่ เจตคติ ต่ อ การคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณ และการควบคุมตนเอง ส่วนเงื่อนไขภายนอก ได้ แก่ การอบรมเลีย้ งดูแบบใช้ เหตุผลด้ วยการ
สื่อ สารทางบวก และการเห็ น แบบอย่ างจากคนรอบข้ าง จากการน าข้ อค้ น พบการวิจัยระยะที่ 1 มาพัฒ นา
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นใน
การวิจยั ระยะที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองใน
ระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้ อเสนอแนะที่สาคัญในการวิจยั
ครัง้ นี ้ บุคคลหรื อหน่วยงานใดจะนาโปรแกรมฯไปประยุกต์ ใช้ ควรคานึงถึงความสามารถด้ านการอ่านเขียน
ภาษาไทยของผู้เข้ าร่วมโปรแกรมฯเพราะเป็ นทักษะพื ้นฐานในการทากิจกรรมในโปรแกรมฯ
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This mixed methods research aimed to understand the meaning and explore the
causes of critical heterosexual relationships; to develop a behavioral modification program on critical
heterosexual relationships among early adolescents; and to examine the effects of critical
heterosexual relationships among the adolescents in the behavioral modification program. This study
was divided into two phases. The first phase had thirteen people and the second phase had forty
participants who were qualified to join the study. The results of the study were as follows: the results
of the definition of critical heterosexual relationship behavior was reflective thinking on a good future
before engaging in heterosexual activities. Furthermore, these findings showed that there were four
factors in critical heterosexual relationships, which were separated into two internal conditions;
attitudes toward heterosexual relationships, self-control and the two external conditions were parents
providing reasons for education, and learning from role models. In the second phase, the results of
the behavioral modification program showed that the students who were administered had higher
levels of critical heterosexual relationship behavior among students did not use a behavioral
modification program of statistical significance with a .05 level of confidence. The suggestions of the
present study and the results of the behavioral modification program in this study is based on
participants with Thai reading and writing skills for research. Thus, the individuals or organizations
who may use the findings to take the Thai reading and writing skills of these groups into
consideration.

Keyword : Behavioral modification, Early adolescence, Critical heterosexual relationships
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งานวิจยั ครัง้ นีส้ าเร็ จลุล่วงไปด้ วยดีจากบุคคลหลายท่าน ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประทีป จินงี่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริ สรา พึ่งโพธิ์สภ อาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ หลักและร่ วมที่ให้ ความ
เมตตากรุณากับผู้วิจยั เป็ นอย่างยิ่งให้ คาปรึกษาแนะนาสิ่งที่เป็ นคุณประโยชน์จนกระทังงานวิ
้
จยั เสร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.มานิกา วิเศษสาธร และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม ประธาน
และกรรมการสอบปริ ญ ญานิ พ นธ์ ที่ ได้ ให้ ค าแนะน าเพื่ อ ท าให้ ผ ลงานวิ จัย มี ค วามสมบู รณ์ ม ากยิ่ งขึ น้ รวมทัง้
คณาจารย์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่านที่ได้ ให้ การอบรมสั่งสอนให้ ความรู้ แก่ผ้ ูวิจัยด้ วยความรักความ
เมตตามาโดยตลอด
ผู้วิจัย ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษ ฎี โยเหลา ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ให้
คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ และมอบกาลังใจที่ดีแก่ผ้ ูวิจัย นอกจากนีข้ อขอบคุณเจ้ าหน้ าที่ทุกท่านที่อานวยความ
สะดวกในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้ วยดี
ขอขอบคุณผู้บริ หารขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัด
คณาจารย์ ข องโรงเรี ย นมัธ ยมศึกษาทัง้ 2 แห่ ง รวมถึงผู้บ ริ ห ารและคณะเจ้ าหน้ าที่ ศูน ย์ สุข ภาพจิตที่ 9 จังหวัด
นครราชสีมา ที่ให้ ความอนุเคราะห์สถานที่ในขณะทาวิจยั ตลอดจนอานวยความสะดวกด้ านต่าง ๆ และขอขอบคุณ
นักเรี ยน ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักในการวิจยั ระยะที่ 1 และนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
ระยะที่ 2 ที่กรุณาเสียสละเวลาในการเข้ าร่วมวิจยั ด้ วยความตังใจและอดทน
้
จนทาให้ งานวิจยั นี ้สาเร็จลุล่วงได้ ด้วยดี
สุดท้ ายนี ้ ขอขอบคุณบิดา มารดา เพื่อนสนิทที่ร้ ูใจ หัวหน้ างานและเพื่อนร่วมงานที่ทางาน เพื่อนสนิททัง้
สายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และต่างวิชาชีพ ที่คอยให้ ความช่วยเหลือ กาลังใจ เป็ นห่วงด้ านสุขภาพ และอยู่เคียง
ข้ างผู้วิจัยมาโดยตลอด รวมทัง้ ขอบคุณ พี่ น้ อ งและเพื่ อ นร่ วมสถาบัน วิจัย พฤติ ก รรมศาสตร์ ที่ ให้ ก าลังใจและ
สนับ สนุน ผู้วิจัย เสมอมา ขอบคุณ ตัวเองที่ ข ยัน พากเพี ย ร อดทนต่อเส้ น ทางเดิ น ที่ ยากล าบาก จนถึ งจุด หมาย
ปลายทางที่ตงใจ
ั้
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ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
สถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยในปั จจุบนั มีหลายหน่วยงานได้ นาเสนอประเด็นปั ญหา
ของวัยรุ่น เริ่ มจากปั ญหาด้ านอารมณ์ วยั รุ่ นใช้ ความรุ นแรง มีการสารวจความฉลาดทางอารมณ์
ของเด็กไทย ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทยต่ากว่าเกณฑ์ปกติ( 50100)ที่คะแนน 45.12 แบ่งเป็ นรายด้ านย่อยจากคะแนนมากที่สุดถึงน้ อยที่สดุ ได้ แก่ การปรับตัว
การควบคุมอารมณ์ การยอมรับถูกผิด ความพอใจในตนเอง ความใส่ใจและเข้ าใจอารมณ์ผ้ อู ื่น
แล ะก ารรู้ จั ก ป รั บ ใจ (46.65, 46.50, 45.65, 45.65, 45.42, 45.23 ต าม ล าดั บ ) (ป ระเวช
ตันติพิวฒ
ั นสกุล และคณะ, 2559 ) นอกจากนีก้ รมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และ
กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุข ภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ ร วบรวมสถานการณ์ ข องวัย รุ่ น ไทย
ในปี พ.ศ. 2557 เกี่ ย วกับ สภาพปั ญ หาด้ านยาเสพติ ดของวัยรุ่ น ได้ แก่ ปั ญ หาด้ านการบริ โภค
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ บุห รี่ และสารเสพติ ด พบว่า นักเรี ย นอายุ 13-15 ปี ร้ อยละ 76.5 เริ่ ม ดื่ ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่อายุ 14 ปี ซึ่งอายุต่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด และร้ อยละ 73.73 เป็ น
นักเรี ยนอายุ 13 ปี สูบบุหรี่ ครัง้ แรก พบว่า อายุเฉลี่ยที่เริ่ มสูบบุหรี่ ครัง้ แรกลดลงจากปี พ.ศ. 2550
ถึงร้ อยละ16.8 รวมถึงผู้เข้ ารับการบาบัดยาเสพติดรายใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 23.4 อายุ
ระหว่าง 15-19ปี และเยาวชนกระทาผิดคดียาเสพติดจานวน 16,365 คดี ส่วนปั ญหาเรื่ องเพศของ
วัยรุ่ นมีข้อมูลสารวจนักเรี ยน จานวน 1,600 คนในโรงเรี ยนมัธยมและโรงเรี ยนอาชีวะในประเทศ
ไทยพบว่าทัศนคติการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานในวัยรุ่นเป็ นที่ยอมรับ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นชาย
และปราศจากการรับผิดชอบ และปั จจุบนั วัยรุ่นชายเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกที่อายุ 14.5 ปี ซึง่ เป็ น
ช่ ว งอายุในวัย รุ่ น ตอนต้ น (Prohmmo, n.d) ถึ ง แม้ ว่า ทัง้ เพศชายและเพศหญิ ง มี ก ารใช้ วิ ธี ก าร
คุมกาเนิดแต่อัตราการใช้ มีแนวโน้ มลดลง กล่าวคือ ในเพศชายจากร้ อยละ 88.2 ในปี 2555 ลด
เหลือร้ อยละ82.0 ในปี 2558 ส่วนเพศหญิงลดลงจากร้ อยละ 80.0 ในปี 2555 เหลือ ร้ อยละ 74.6
ในปี 2558 (สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2558) ส่งผลให้ เกิดปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยเรี ยน
จากสถิติจานวนหญิงคลอดบุตรอายุ10-19ปี ตังแต่
้ ปี 2546-2558 พบว่า ในปี 2555 วัยรุ่นหญิงมี
อัต ราคลอด 132,203 คน รองลงมาในปี 2554 มี อัตราคลอด 132,180 คน และน้ อยที่ สุดในปี
2546 มี อัต ราคลอด 95,873 คน (ส านัก อนามัย เจริ ญ พัน ธุ์ , 2559) และสถานการณ์ เด็ ก ไทย
ติ ด เกม สถาบัน สุขภาพจิต เด็ ก และวัยรุ่ น ราชนคริ น ทร์ (2557) ได้ ส ารวจเด็ ก และเยาวชนกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 หมื่นคนทัว่ ประเทศ เมื่อปี 2556 พบว่า ร้ อยละ 15 ของเด็กไทยติดเกม และร้ อยละ 15
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ของเด็กเล่นเกมออนไลน์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เมื่อเปรี ยบเทียบกับสถิติจานวนเยาวชนที่มีอยู่ในปั จจุบนั 18
ล้ านคน พบว่า มีเด็กไทยติดเกมมากกว่า 2.7 ล้ านคน
สถานการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ นส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากสังคมเครื อ
ญาติเป็ นสังคมปั จเจกมากขึน้ ส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบครอบครัวไทย เช่น ครอบครัว
เลีย้ งเดี่ยวที่ มี บิ ดาหรื อ มารดาเลีย้ งบุตรเพี ยงลาพัง ครอบครัว บิ ดามารดาวัยรุ่ น ครัวเรื อนที่ อยู่
ด้ วยกันแบบไม่ใช่ญาติ ครัวเรื อนที่มีช่องว่างระหว่างอายุ คือ ปู่ ย่า/ตายายกับหลาน หรื อครัวเรื อนที่
เป็ นเพศเดียวกัน และการดาเนิน ชีวิตของครอบครัวมี การเปลี่ยนแปลงทัง้ บิดาและมารดาต้ อง
แสวงหารายได้ ทาให้ ไม่สามารถอบรมเลี ้ยงดูบุตรได้ เท่าที่ควร ส่งผลให้ เด็กและเยาวชนไม่ได้ รับ
การดูแลเอาใจใส่ที่เพียงพอ จึงถูกชักจูงจากภายนอกครอบครัวโดยง่าย เช่น ติดสารเสพติด ติดเกม
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็ นต้ น (คณะกรรมการส่งเสริ มการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ,
2554) คณะกรรมการส่งเสริ มการพัฒ นาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (2554) ได้ กล่าวว่า เด็กและ
เยาวชนในปั จจุบนั มีภาวะความเครี ยดมากขึ ้น ให้ ความสาคัญกับวัตถุนิยม และใช้ เวลากับสื่อและ
เทคโนโลยี พยายามแสวงหาความสุข ทางเพศตามกระแสวัฒ นธรรมตะวัน ตกที่ นิ ย มการมี
เพศสัมพันธ์แบบเสรี มีการรวมกลุม่ เพื่อตอบสนองความสุขในระดับปั จเจกและสังคมส่วนรวมเป็ น
การแสดงตัวตนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในทางลบ แสดงให้ เห็นว่าวัยรุ่นขาดการยังคิ
้ ดในการตัดสินใจ
คานึงถึงแต่ความสุขส่วนบุคคล Rezaei.H.et al, (2017) ได้ ศกึ ษาการให้ เหตุผลและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณกับทัศนคติที่ม่งุ เสพสารเสพติดของวัยรุ่นหญิง พบว่า วัยรุ่นที่มีความอ่อนแอด้ านการ
ตระหนักรู้ การปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคล การปรับตัว และการจัดการความเครี ยดซึ่งสัมพันธ์ กับ
อารมณ์ ทั่วไป ร้ อยละ 21 สามารถทานายแนวโน้ มวัยรุ่ นมีทัศนคติมุ่งสู่การเสพสารติด และจาก
การศึกษาทักษะชีวิตวัยรุ่นไทย พบว่า ทักษะชีวิต ของเยาวชนมีค่าคะแนนเฉลี่ยค่อนข้ างต่า 5 ด้ าน
คือ ความคิดสร้ างสรรค์ ความคิดแบบวิเคราะห์ การแก้ ปัญ หา การตระหนักในตนเอง และการ
จัดการอารมณ์ (กรมสุขภาพจิต, ม.ป.ป.) เมื่อเยาวชนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ ไข
ปั ญหาทาให้ ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการกับปั ญหาของตนเองเป็ นเรื่ องที่ทาได้ ยาก
(มูล นิ ธิ ด รุ ณ าทร, ม.ป.ป.) รวมถึ ง นัก เรี ย นที่ ข าดความเอาใจใส่เรื่ อ งการคบเพื่ อ นและการท า
กิจกรรมกับเพื่อนจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการดูแลเอาใจใส่ (Manlove,
2008 อ้ างถึงใน เบญจพร ปั ญญายง, 2554)
การพัฒ นาประเทศชาติให้ มีความเจริ ญ ก้ าวหน้ ายืนหยัดอยู่ในกระแสโลกาภิวัฒ น์ ได้
อย่างสง่างามและอยู่เย็นเป็ นสุข จาเป็ นต้ องพัฒนาคุณภาพของประชาชนในประเทศให้ มีคณ
ุ ภาพ
ตั ้งแต่เยาว์วยั และองค์ประกอบที่สาคัญของประชาชนที่มีคณ
ุ ภาพ คือ การมีความสามารถในการ

3

1767963979

SWU iThesis gs571150052 dissertation / recv: 24022563 08:50:25 / seq: 48

คิด (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551) การคิดเป็ นคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มนุษย์
ใช้ การคิด มีเหตุผล มีวิจารณญาณที่ถูกต้ องเหมาะสม ได้ รับการยกย่องจากสังคมและเป็ นผู้นา
สังคมไปสู่ความเจริ ญก้ าวหน้ า(อรพรรณ พรสีมา, 2543) นอกจากนี ้การคิดยังเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่
สาคัญ ช่วยให้ มนุษย์เห็นการณ์ไกล สามารถควบคุมการกระทาของตน มีการไตร่ตรองทางเลือกให้
ส่งผลเกิดขึ ้นตามเจตนารมณ์ การคิดยังช่วยให้ บคุ คลรู้ ทกุ ขณะว่าตนกาลังทาอะไร และช่วยเปลี่ยน
การกระทาจากความอยากกระหาย งมงาย หุ่นหัน ปรับเป็ นกระบวนการที่เฉลียวฉลาด (อุ่นตา
นพคุณ, 2528)มีงานวิจัยที่ได้ ศึกษาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการสมอง (Executive Function) มาก
ขึ ้นในปั จจุบนั ด้ วย EF มีบทบาทสาคัญต่อความสามารถของมนุษย์ในกระบวนการคิดรับรู้คาสัง่
และมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกในการตระหนั ก รู้ ตนเอง ด้ านการคิ ด ไตร่ ต รอง ยั บ ยั ง้ ชั่ ง ใจ
(Inhibitory Control) และส่ว นความจาที่ น ามาใช้ งาน (Working Memory)ในอนาคตของวัยรุ่ น
ตอนต้ น (Riggs et al, 2015) ซึ่ง ตรงตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2542 ที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนคิดวิเคราะห์เป็ น และสร้ างองค์ความรู้ได้ โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู้
ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ ปัญหาได้
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นทักษะการคิดระดับสูงที่อยู่บนพื ้นฐานของหลักการและ
เหตุผล เป็ นหนึ่งในสามส่วนที่เป็ นปั จจัยสาคัญของความฉลาดของมนุษย์ เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ใช้
ในการเรี ยนรู้และดาเนินชีวติ อย่างมีคณ
ุ ค่า นักวิชาการหลายท่านให้ ความเห็นสอดคล้ องกันว่า การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ น ทักษะสาคัญ ที่ใช้ ในการเรี ยนรู้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อตัวผู้เรี ยน
รวมทังยั
้ งใช้ เป็ นเครื่ องมือในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขและสร้ างสรรค์ในปั จจุบนั (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) เนื่องจากการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking)
เป็ นกระบวนการคิดไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา คลุมเครื อ มีความ
ขัดแย้ ง เพื่อตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อหรื อไม่ควรเชื่อ สิ่งใดควรทา สิ่งใดไม่ควรทา โดยใช้ ความรู้จาก
ประสบการณ์ของตน และข้ อมูลรอบด้ าน ทังข้
้ อมูลเชิงวิชาการ ข้ อมูลด้ านสิ่งแวดล้ อมและข้ อมูล
ส่วนตัว ของผู้คิ ด (ประพัน ธ์ ศิ ริ สุเสารั จ , 2551) วัต สัน และเกลเซอร์ (Watson & Glaser, 1964)
ได้ ให้ ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ ว่า เป็ นรู ปแบบของการคิดที่ ประกอบด้ วย
ทัศนคติ ความรู้ และทักษะ โดยที่ทัศนคติ หมายถึง ความรู้ สึกและความคิด ที่มีต่อการแสวงหา
ความรู้ และการยอมรับการแสวงหาหลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่อ้างว่าเป็ นจริ ง แล้ วใช้ ความรู้ ด้าน
การอนุ ม านสรุ ป ใจความส าคัญ และการสรุ ป เป็ น กรณี ทั่ว ไป โดยตัด สิ น จากหลัก ฐานอย่ า ง
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สมเหตุสมผล สอดคล้ องกับหลักตรรกวิทยา ตลอดจนทักษะในการใช้ ทศั นคติและความรู้ดงั กล่าว
มาประเมินผลความถูกต้ อง
จากการทบทวนงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้ องกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
พบว่า มีช่องว่างของการศึกษาแบ่งออกเป็ น 4 ประเด็น คือ ประเด็นแรกช่องว่างงานวิ จยั ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณโดยตรงค่อนข้ างน้ อย จากการสืบค้ นพบเป็ น
งานวิจัยที่ม่งุ เน้ นเรื่ องการคบเพื่อน(ณรงค์รักษ์ ต่อศรี เจริ ญ และคณะ, 2549) หรื อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ(กนกทอง มหาวงศนันท์ , 2550)แบบแยกส่วน และยังไม่ให้ คาตอบที่ชดั เจนในด้ าน
ประเด็นที่ศึกษา ยังขาด 1)การศึกษาองค์ความรู้ แบบองค์รวมระหว่างการคบเพื่อนต่างเพศและ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ น และ 2)ความรู้ ความเข้ าใจของบิดามารดา/ผู้ปกครอง/ครู
อาจารย์ต่อธรรมชาติของวัยรุ่น การปิ ดช่องว่างจึงเพิม่ เรื่ อง 1)ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
การคบเพื่ อนต่างเพศอย่างมี วิจารณญาณของวัยรุ่ น ต่อการเลือกคบเพื่อนต่างเพศน ามาสู่การ
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ อย่างไรในการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 2)ความรู้ความเข้ าใจของ
บิดามารดา/ผู้ปกครอง/ครูอาจารย์กบั ธรรมชาติของวัยรุ่ นด้ านความคิ ด ความรู้สึก และการแสดง
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างเหมาะสม รวมถึงทักษะการอบรมเลี ้ยงดูและการเรี ยนการ
สอนที่ส่งเสริ มให้ วยั รุ่ นมีเจตคติที่ดีต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ มากกว่ามุ่งเน้ น
เนื ้อหาทางวิชาการและสื่อสารเรื่ องเพศเพียงอย่างเดียวซึ่งอาจไม่เหมาะกับบริ บทและวัฒนธรรม
ไทย ประเด็นที่สองช่องว่างด้านวิ ธีวิทยาวิ จยั ของงานวิจยั ดังกล่าว ได้ แก่ 1) ควรมีการใช้ ระเบียบ
วิธีวิจยั เชิงคุณภาพมากขึ ้นต่อการศึกษามุมมองของคนในที่มีประสบการณ์จริ งของวัยรุ่นแต่ละช่วง
เนื่องจากสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเข้ าสู่สงั คมอาเซียนและวัยรุ่นเป็ นกลุ่มที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลายด้ านมากกว่าวัยอื่นๆ โดยครอบคลุมบริบท สิ่งแวดล้ อมทางครอบครัวและสังคม
ทังนี
้ ้เป็ นการเข้ าถึงสภาพปั ญหาวัยรุ่น และได้ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่แท้ จริ งของกลุ่มวัยรุ่นแต่ละบริ บท
2) ควรเพิ่มและกระจายกลุ่มตัวอย่างลงในชุมชนมากขึน้ เนื่องจากมีวัยรุ่ นบางกลุ่มไม่ได้ อยู่ใน
ระบบโรงเรี ยน 3) ควรมีการศึกษารูปแบบและพัฒนาโปรแกรมสาหรับวัยรุ่นที่สามารถนาทักษะการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณประยุกต์ใช้ แก้ ไขปั ญหาในชีวิตประจาวันได้ จริ งตามบริ บท
เพื่อเป็ นการสร้ างภูมิค้ ุมกันทางปั ญญาในการดาเนินชีวิต 4) ควรมีการจัดการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษา ด้ วยการส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรี ยน เพื่อทาความเข้ าใจ
ธรรมชาติของวัยรุ่นและการสื่อสารที่เหมาะสมลดความขัดแย้ งระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรี ยน
เพื่อเป็ นการส่งเสริมความรู้ และเจตคติที่ดีต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างเหมาะสม และสร้ างเสริ ม
ความสัมพันธ์ ที่มั่นคงในครอบครัว ประเด็นสามช่องว่า งด้านทฤษฎี ของงานวิ จัย เหล่านีย้ ังขาด
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1) กลุ่มทฤษฎีพฒ
ั นาการด้ านการรู้ คิดในการศึกษากระบวนการคิดของวัยรุ่น และ2) กลุ่มทฤษฎี
การเรี ยนรู้แนวการรู้ คิดในการทาความเข้ าใจวิธีการเรี ยนรู้ของวัยรุ่น ควรเพิ่มเรื่ อง 1) กลุ่มทฤษฎี
พัฒนาการด้ านการรู้คิดของวัยรุ่น เนื่องจากสิ่ งแวดล้ อมทางสังคม โครงสร้ างและความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวที่เปลี่ยนไป ย่อมส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้ สึกของวัยรุ่ น จะนามาสู่การแสดง
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมได้ อย่างไร 2) ควรเพิ่มกลุ่มทฤษฎีการเรี ยนรู้ แนวการรู้ คิด เพื่อทา
ความเข้ าใจกระบวนการเรี ยนรู้ของวัยรุ่นแต่ละช่วง มีการรับรู้และตีความอย่างไร ก่อนนาไปสู่การ
จดจาระยะสัน้ และระยะยาวที่จะนามาใช้ แก้ ปัญหาในอนาคต และแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ได้ อย่างไร
ประเด็นที่สี่ช่องว่างการออกแบบกิ จกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติ กรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยจากการสืบค้ นงานวิจยั พบว่า มี
การออกแบบงานวิจัยเชิงทดลองแบบแยกส่วนระหว่างโปรแกรมเกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศ และการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น ส่วนโปรแกรม
เกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศ โดยภาพรวมผลของการใช้ โปรแกรมมี
ประสิทธิ ผลต่อการลดความวิตกกังวลในการคบเพื่อนต่างเพศ(วรรณวดี พรหมสุรินทร์ , 2541)
นัก เรี ย นมี เจตคติ ต่ อ การคบเพื่ อนต่ างเพศดี ขึ น้ (วิล าวรรณ์ ทวิชศรี , 2546 ) และนัก เรี ย นกลุ่ม
ทดลองมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศที่ ไม่เหมาะสมน้ อยกว่า นักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่
ไม่ได้ เข้ าโปรแกรมพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศที่ ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น(ดลฤดี บุญชู ,
2549) สาหรับโปรแกรมเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น ภาพรวมการใช้
โปรแกรมมีประสิทธิผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนในการใช้ สื่อ
อินเทอร์ เน็ตสูงขึ ้น (ปั ทมา ปานแดง, 2559)และนักเรี ยนมีการพัฒนาทักษะการแก้ ไขปั ญหาและ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณดีขึ ้น (Franks.J.S, 2010) ซึ่งทังสองส่
้
วนยังขาดการบูรณาการความรู้
ร่วมกันและจาเป็ นต้ องอาศัยความร่วมมือของครูผ้ สู อน นโยบายทางโรงเรี ยนในการพัฒนาวิธีการ
จัดกิจกรรมฝึ กผู้เรี ยนให้ ร้ ู เท่าทันตนเองและนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ นอกจากนีย้ งั มี
ภาครัฐและภาคเอกชนจานวนมากเข้ ามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมบริ การต่างๆให้ กบั วัยรุ่ น เช่น
กรมอนามัยได้ จดั โครงการ“เข้ าใจ เข้ าถึง ช่วยเหลือ” สร้ างระบบบริ การให้ ครอบคลุมความต้ องการ
ของวัย รุ่ น “คลินิ ก วัย รุ่ น ” (ส านัก งานกองทุน สนับ สนุน การสร้ างเสริ ม สุขภาพ, 2557) และกรม
สุขภาพจิต มี ก ารจัดอบรมบิ ด ามารดา/ผู้ป กครองเรื่ อง“คุยกับ ลูกเรื่ องเพศ” อีกทัง้ องค์ การแพธ
(path)ซึ่ ง เป็ น ห น่ วย งาน เอกชน ได้ มี ก ารจั ด ท าโครงการก้ าวย่ า งอย่ า งเข้ าใจร่ ว ม กั บ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นกระบวนการจัดหลักสูตรเรื่ องเพศศึกษารอบด้ าน เพื่อเน้ นการพัฒนา
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องค์ความรู้และทักษะชีวิตของวัยรุ่นในการป้องกันตนเองเรื่ องเพศ โดยมุ่งที่ผ้ บู ริ หารสถานศึกษา
ภายใต้ สงั กัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน(สพฐ) “ให้ มีการจัดคาบสอนเพศศึกษา
รอบด้ าน ไม่ต่ากว่า 16 ชั่วโมง หรื ออย่างน้ อย 8 ชั่วโมง” แต่ในทางปฏิบัติที่ผ่านมากิจกรรมไม่
สาเร็ จอาจเกี่ ย วข้ องกับ 3 ประเด็น คื อ 1.เกี่ ยวกับ หลัก สูต รแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็ น ได้ แก่ 1.1
หลักสูตรการสอนเรื่ องเพศศึกษารอบด้ าน พบว่า ครูไม่กล้ าสอนตามหลักสูตรขององค์การแพธจึง
ใช้ เวลาสอนจริ งได้ 3-4 ชัว่ โมง 1.2 หลักสูตรการอบรมบิดามารดา/ผู้ปกครองคุยเรื่ องเพศกับบุตร
วัยรุ่น พบว่า บิดามารดา/ผู้ปกครอง ยังคงมีท่าที สอน สัง่ ห้ า ม ไม่สามารถนาไปสู่การพูดคุยเรื่ อง
เพศกับบุตรวัยรุ่ นได้ 2. เกี่ยวกับผู้สอนแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น ได้ แก่ 2.1ด้ านทัศนคติเรื่ องเพศ
พบว่า ครูไทยส่วนใหญ่มองว่าการสอนเรื่ องเพศเป็ นการชี ้โพรงให้ กระรอก และ 2.2 ด้ านการเรี ยน
การสอนเรื่ อ งเพศ พบว่ า มี ก ารสอนไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ไม่ เป็ น ระบบ และครู ผ้ ู ส อนเน้ น เฉพาะเรื่ อ ง
พัฒนาการทางร่ างกายและการติดเชื ้อโรคทางเพศสัมพันธ์ มุ่งเน้ นด้ านวิชาการมากกว่าการสอน
ทักษะชีวิตหรื อหมวดทางสังคม (องค์การแพธ,2550)และรูปแบบของการถ่ายทอดเป็ น “ข้ อห้ าม”
“คาสัง่ สอน” ทางสังคมวัฒนธรรม มากกว่าการเตรี ยมผู้เรี ยนให้ ร้ ูจกั คิด วิเคราะห์ ตังค
้ าถาม กับสิ่ง
รอบตัว ” (องค์ ก ารแพธ, 2551) และ3. เกี่ ยวกับ บิดามารดา/ผู้ป กครองแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็ น
ได้ แก่ 3.1 ด้ านทัศนคติเรื่ องเพศ พบว่า บิดามารดา/ผู้ปกครองมองว่าลูกยังเล็กอยู่ และกลัวเป็ นการ
ชีโ้ พรงให้ กระรอก บิดามารดาไม่กล้ าพูดคุยอย่างเปิ ดเผย และมีทัศนคติการสอนเรื่ องเพศเป็ น
หน้ าที่ของโรงเรี ยน 3.2 ด้ านการสื่อสารเรื่ องเพศ พบว่า บิดามารดา/ผู้ปกครองยังคงคุยกับลูกเรื่ อง
ทัว่ ไปมากกว่าเรื่ องเพศในแง่ความสัมพัน ธ์ อารมณ์ ทางเพศ และการมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงแสดง
ท่าที สอน สัง่ ห้ าม ทาให้ วยั รุ่นรู้สึกราคาญที่ถามซ ้าเรื่ องการมีแฟน (กัลป์ ยกร วรกุลลัฎฐานี และ
คณะ, 2559) เนื่องจากการมีส่วนร่วมของบิดามารดาสามารถป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
วัยรุ่ นได้ (อาภาพร เผ่าวัฒนะ, 2555)ทัง้ นีบ้ ิดามารดามีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมทางเพศของ
วัยรุ่ น( Ramos et al, 2012) และมีบิดามารดากลุ่มหนึ่งที่เคยผ่านประสบการณ์ ชีวิตที่มีปัญหา
มองว่าเรื่ องเพศเป็ น ส่วนหนึ่งของทักษะชีวิต และทักษะชีวิตมีความสาคัญ ต่อวัยรุ่ น อีกทัง้ การ
พูดคุยเรื่ องเพศต้ องอยู่บนฐานความสัมพันธ์ ในครอบครัว(สานักส่งเสริ มและพัฒ นาสุขภาพจิต
,2558)
ดังนัน้ ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานด้ านสังคมสงเคราะห์จิตเวชให้ บริ การปรึ กษาปั ญหา
ครอบครัวของเด็กและวัยรุ่ น จึงมีความสนใจที่จะพัฒ นาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ โดยนา
ครอบครัวมีส่วนร่ วมในกิจกรรม เพื่อส่งเสริ ม ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการป้องกันการ
เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นตอนต้ นซึ่งจะสามารถแสดงพฤติกรรมทางเพศกับเพื่อนต่าง
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เพศได้ เหมาะสมเมื่อเข้ าสูว่ ยั รุ่นตอนกลาง ตอนปลายจนถึงวัยผู้ใหญ่ที่สามารถประสบความสาเร็ จ
ในชีวิต โดยนาแนวคิดการคบเพื่อนต่างเพศแนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แนวคิดการปรับ
พฤติกรรม แนวคิดทฤษฎีปัญญาสังคม ของการพัฒนากิจกรรมในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ
กับกลุม่ วัยรุ่นตอนต้ นของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึง่
เป็ น จัง หวัด ที่ มี อัต ราการคลอดของหญิ ง อายุระหว่าง 15-19 ปี จ านวน 4,258 คนต่ อ หญิ ง วัย
เดี ย ว กั น (พั น ค น )(ส า นั ก อ น า มั ย ก า รเจ ริ ญ พั น ธุ์ , 2558) เป็ น อั ต รา ที่ สู ง สุ ด ใน ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ เป็ นภาคที่มีหญิงคลอดบุตรอายุต่ากว่า20ปี จานวน 32,377คนต่อหญิงวัย
เดียวกัน(พันคน)และเป็ นอัตราหญิ งวัยรุ่ นตังครรภ์
้
สูงสุดใน 4 ภาคของประเทศไทย ( สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2557)
ทังนี
้ ้เมื่อผู้วิจยั ได้ ข้อค้ นพบการพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ นจะเกิดคุณค่าเชิงนโยบายต่อผู้บริ หารสถานศึกษา
เห็นประโยชน์ในการนาโปรแกรมฯประยุกต์ใช้ ในหลักสูตรการเรี ยนการสอนในระบบโรงเรี ยน เชิง
องค์กรทางโรงเรี ยนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการทางานกับเด็กและเยาวชนนาโปรแกรมฯเป็ น
กิจกรรมเสริ มในการพัฒนานักเรี ยนด้ านการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ เชิงการปฏิบตั ิ
เด็กและเยาวชนได้ การพัฒนาทักษะและความสามารถในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจาก
ครูผ้ สู อนหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีความสนใจ ทาให้ ผ้ วู ิจยั ใคร่สนใจศึกษาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ
นี ้ โดยแบ่งการศึกษาวิจยั ได้ ออกเป็ น 2 ระยะ ระยะแรกเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ในการศึกษาหา
ความหมายและเงื่ อ นไขการคบเพื่ อ นต่ างเพศอย่ างมี วิจ ารณญาณ จากมุม มองของนัก เรี ย น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3ที่มีคณ
ุ ลักษณะเป็ นผู้นา อดทนสู้ชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ รวมถึง
ผู้ปกครองของนักเรี ยนกลุม่ นี ้ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการทาโปรแกรมปรับพฤติกรรม
วัยรุ่น และมีความรู้เชิงทฤษฎีด้านจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น ระยะที่ 2 งานวิจยั เชิงปริมาณ เมื่อได้
ข้ อค้ นพบสาคัญจากระยะที่1 ผู้วิจยั จะนาผลที่ได้ มาสร้ างและพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ
รวมถึงแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อเป็ นเครื่ องมือวัดก่อนและ
หลังทาการทดลองของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่1 ที่เป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ความสาคัญ
ของการวิจยั นี ้ คือ เป็ นแนวทางสาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับเด็กและเยาวชนและผู้ที่สนใจ ในการนา
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาทักษะและความสามารถของเด็กและเยาวชนต่อการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่จะนามาสูป่ ั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นและพฤติกรรมเสี่ยงด้ านอื่นๆ
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คาถามการวิจัย
1.ความหมาย และเงื่อ นไขของการคบเพื่ อนต่ างเพศอย่ างมี วิจ ารณญาณของวัย รุ่ น
ตอนต้ นเป็ นอย่างไร
2.โปรแกรมการปรั บ พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น มีลกั ษณะอย่างไร
3.โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น มีประสิทธิผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นหรื อไม่
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ความมุ่งหมายของการวิจยั
ระยะที่ 1
เพื่อศึกษาความหมายและเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วัยรุ่น ตอนต้ น
ระยะที่ 2
1.เพื่อพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
2.เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
ความสาคัญของการวิจัย
จากการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย คาดหวัง ว่ า ผลการวิ จั ย จะก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่ นด้ วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ด้ าน ดังนี ้
1.ด้ านทางวิชาการ
จากข้ อค้ นพบงานวิจยั ได้ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวัยรุ่นให้ มีพฤติกรรมการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็ นการผสมผสานองค์ความรู้ระหว่างการคบเพื่อนต่าง
เพศและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นเป็ นการศึ กษาแบบองค์ รวมเพื่อปิ ดช่องว่างทาง
ความรู้ และสาเหตุทางจิตและสังคมที่ส่งเสริ มวัยรุ่ นให้ มีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ ซึง่ นาไปสูก่ ารสร้ างโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณในการป้องกันแก้ ไขปั ญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นได้
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2. ด้ านการนาไปประยุกต์ใช้
เป็ นแนวทางสาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับเด็กและเยาวชนและผู้ที่สนใจ ในการนา
กิ จ กรรมในโปรแกรมการปรั บ พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาทักษะและความสามารถของเด็กและ
เยาวชนต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่จะนามาสูป่ ั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น และปั ญหา
พฤติกรรมด้ านอื่นๆของวัยรุ่น
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ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจยั แบ่งขอบเขตของการวิจยั เป็ น 2 ด้ าน ได้ แก่ 1) ขอบเขตด้ านเนื ้อหา 2) ขอบเขตด้ าน
วิธีดาเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธีในรูปแบบการสารวจแบบมีลาดับขัน้
(The Exploratory Sequential Design) (Creswell, 2015)โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระยะดังนี ้
ระยะที่ 1 งานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็ นการค้ นหาความหมาย และเงื่อนไขของ
การคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ จากมุม มองของนัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1-3 ที่ มี
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงผู้ปกครองของนักเรี ยนที่มีพฤติกรรม
การคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาแห่ ง หนึ่ ง ในภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ สัง กัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด นครราชสี ม า และผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี
ประสบการณ์ ในการท าโปรแกรมปรั บ พฤติ ก รรมวัย รุ่ น และมี ค วามรู้ เชิ งทฤษฎี ด้ านจิ ต วิท ยา
พั ฒ นาการวัย รุ่ น ซึ่ ง ผู้ วิ จัย ได้ น าข้ อ มูล ในระยะที่ 1นี ม้ าสร้ างและพั ฒ นาโปรแกรมการปรั บ
พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ น
ในระยะที่ 2
ระยะที่ 2 งานวิจยั เชิงทดลอง เพื่อพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการคบเพื่ อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น โดยให้ ผ้ ูทรงคุณ วุฒิ
พิจารณาและตรวจสอบร่ างโปรแกรมฯที่สร้ างขึ ้นและนาปรับใช้ กบั นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ด้ วย
การทดลอง รวมถึงการออกแบบ แบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อ นต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อ
เป็ นเครื่ องมือแบบวัดก่อนและหลังทาการทดลองของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่1 ในกลุม่ ทดลองและ
กลุ่มควบคุม ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด สาหรับตัวแปรที่ศกึ ษาแบ่งเป็ นตัวแปรจัดกระทา ได้ แก่ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่
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มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น และตัวแปรตาม ได้ แก่
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
ตัวแปรที่ศกึ ษาในการวิจยั ระยะที่ 2
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงทดลองแบ่งตัวแปรที่ศึกษา
ดังนี ้
1. ตั ว แปรจั ด กระท า ได้ แก่ โปรแกรมการปรั บ พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
2. ตั ว แป รตาม ได้ แก่ พ ฤติ ก รรม การคบ เพื่ อน ต่ า งเพ ศอย่ า งมี
วิจารณญาณ
2. ขอบเขตด้ านวิธีการดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยระยะนี ้ คือ กลุ่มนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
จานวน 209 คน และกลุ่มผู้ปกครอง จานวน 209 คน ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน และกลุ่ม
คณะครูของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 จานวน 11 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะนี ้ คือ ผู้ให้ ข้อมูลแบ่งเป็ นกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
หลัก และกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง โดยกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
กลุ่มที่ 1 นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ทัง้ เพศหญิ งและเพศชายอายุ
12-15 ที่ผ้ ทู รงคุณวุฒิ 3 ท่านระบุว่ามีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ได้ แก่ มี
ลักษณะเป็ นผู้นา อดทนสู้ชีวิต และรับผิดชอบต่อหน้ าที่ซึ่งเป็ นคุณลักษณะของวัยรุ่น ผู้วิจยั ได้ นา
คุณลักษณะดังกล่าวมาคัดเลือกนักเรี ยนที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก จานวน 5 คน โดยครูที่ปรึกษาเป็ นผู้
คัด เลื อ กจากการสัง เกตพฤติ ก รรมขณะอยู่ในโรงเรี ย นและการเยี่ ย มบ้ า น ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560
กลุ่ม ที่ 2 ผู้ ปกครองของนั กเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 ที่ ได้ รั บ การ
คัดเลือกจานวน 5 คน
กลุ่มที่ 3 ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท าโปรแกรมปรั บ
พฤติกรรมวัยรุ่น และมีความรู้เชิงทฤษฎีด้านจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น จานวน 3 คน
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กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อง ได้ แก่ คุ ณ ครู ที่ ป รึ ก ษาของ นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 และคุณครู สอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ครู
หัวหน้ าฝ่ ายกิจการนักเรี ยน ครู หวั หน้ าฝ่ ายวิชาการ รวมทังสิ
้ ้น จานวน 7 คน ซึ่งมีความเกี่ยวข้ องกับ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ที่ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก ทราบประวัติ ข้ อมูลส่วนตัวของนักเรี ยนและ
ครอบครัว รวมถึงประวัติข้อมูลการเรี ยนและความประพฤติของนักเรี ยนขณะอยู่โรงเรี ยน
ระยะที่ 2
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ระยะนี ้แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี ้
2.1 ช่ วงการทดสอบสมมติฐาน
มีประชากรในการเก็บข้ อมูล คือ กลุ่มนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1
จานวน 65 คน ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่ งหนึ่งในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ สังกัดองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัด
กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ กลุม่ นักเรี ยนมัธยมศึกษาทังเพศหญิ
้
งและเพศ
ชายที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 มีอายุระหว่าง 1213 ปี ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริ หารส่วน
จังหวัด โดยคุณครูหวั หน้ าฝ่ ายกิจการนักเรี ยนประชาสัมพันธ์ให้ นกั เรี ยนทังระดั
้ บ มัธยมศึกษาปี ที่1
จานวน 3 ห้ องเรี ยน ผู้วิจยั ดาเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจและได้ รับการยินยอม
จากผู้ปกครองให้ เข้ าร่วมการวิจยั ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็ นอุปสรรคต่อการวิจยั และมีความสามารถ
อ่านเขียนภาษาไทยได้ ผู้วิจยั ประเมินความสามารถด้ านการอ่านเขียนภาษาไทยของกลุม่ ตัวอย่าง
เป็ นรายบุคคลจากครูหวั หน้ าฝ่ ายกิจการนักเรี ยนและครูหวั หน้ าฝ่ ายวิชาการเป็ นผู้คดั เลือก พบว่า
นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ห้ อ งที่ ห นึ่ ง และห้ อ งที่ ส อง มี ค วามสามารถด้ า นการอ่ า นเขี ย น
ภาษาไทยได้ มากกว่าห้ องที่สาม ดังนันจึ
้ งกาหนดให้ นกั เรี ยนทัง้ 2 ห้ องเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ห้ องเรี ยน
ที่หนึง่ เป็ นกลุม่ ทดลอง จานวน 23 คน และแบ่งห้ องเรี ยนที่สองเป็ นกลุม่ ควบคุม จานวน 20 คนรวม
จานวน 43 คน ระหว่างการทดลองมีนกั เรี ยนกลุม่ ทดลองขาดเรี ยนอยู่ไม่ครบโปรแกรมฯ จานวน 1
คน เหลือกลุม่ ทดลอง จานวน 22 คน ส่วนกลุ่มควบคุมมีนกั เรี ยนขาดทาการวัด posttest จานวน
2 คน เหลือกลุม่ ควบคุม จานวน 18 คน รวมทังสิ
้ ้นจานวน 40 คน
2.2 ช่ วงการประเมินผลโปรแกรมการปรั บพฤติกรรมที่มีผลต่ อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น
มีประชากรในการเก็บข้ อมูล คือ กลุ่มนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ที่เข้ ากลุ่มทดลอง จานวน 22 คน กลุ่มผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลอง จานวน 22 คน
กลุม่ คณะครูและผู้บริหารที่เกี่ยวข้ อง จานวน 3 คน และกลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 คน
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กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบ่ ง ออกเป็ น 4 กลุ่ ม ได้ แก่ กลุ่ ม นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ทังเพศหญิ
้
งและเพศชายที่เข้ ากลุม่ ทดลอง ผู้วิจยั คัดเลือกจากความสมัครใจเข้ า
ร่วมการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) จานวน 9 คน กลุม่ ผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมของ
กลุ่ ม ทดลอง ผู้ วิ จั ย คั ด เลื อ กจากความสมั ค รใจเข้ าร่ ว มการสนทนากลุ่ ม (Focus Group
Discussion) จานวน 9 คน เพื่อประเมิน 3 ประเด็น ได้ แก่ การนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
คุณค่า/ประโยชน์ของโปรแกรมฯ ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมฯ ส่วนกลุ่มคณะครูและ
ผู้บริ หารโรงเรี ยน ผู้วิจยั คัดเลือกจากผู้ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการวิจยั และมีผลกระทบต่อนโยบายของ
โรงเรี ยน ได้ แก่ ครูหวั หน้ าฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยน ครูหวั หน้ าฝ่ ายวิชาการ และผู้อานวยการโรงเรี ยน
จานวน 3 คน กลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปรับพฤติกรรมวัยรุ่น ได้ แก่ ผู้มีประสบการณ์ทาโปรแกรม
การปรับพฤติกรรมเยาวชนมากกว่า 20 ปี และผู้อานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช
นคริ นทร์ จานวน 2 คน ผู้วิจยั ได้ สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ(Informal Interview) เพื่อประเมิน
3 ประเด็น ได้ แก่ ความคุ้มค่า/ประโยชน์ของโปรแกรมฯ การนาประยุกต์ใช้ ทากิจกรรมกับนักเรี ยน
และผู้ปกครองในโรงเรี ยน และข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมฯ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
การคบเพื่อนต่ างเพศ หมายถึง การทากิจกรรมร่ วมกันกับเพื่อนเพศตรงข้ ามที่ตน
สนใจ ชอบอยู่ใกล้ ชิ ดกัน ชอบพูดคุยปรึ กษาซึ่งกันและกัน ชอบไปเที่ยวด้ วยกัน และมีความรู้ สึก
ตื่นเต้ นเรื่ องเพศ เช่น การทาการบ้ านด้ วยกัน การทางานกลุม่ การเล่นกีฬา เป็ นต้ น
การคิดอย่ างมีวิจารณญาณ หมายถึง การรู้จกั ใช้ เหตุผล พิจารณาไตร่ตรองรอบคอบ
อาศัยหลักฐานหลักเกณฑ์สนับสนุน รวบรวมความรู้ ตงสมมติ
ั้
ฐานหาข้ อเท็จจริ ง ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือ ใช้ ความคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์ แก้ ปัญหาด้ วยการใช้ หลักคิด การตัดสินใจเชื่อหรื อไม่
เชื่อที่จะกระทา
วัยรุ่ นตอนต้ น หมายถึง วัยรุ่ นเพศหญิ งและเพศชายช่วงอายุระหว่าง 12 – 15 ปี ที่
ก าลั ง ศึ ก ษ าระดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 1-3 ของโรงเรี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ าแห่ งห นึ่ งใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีคณ
ุ ลักษณะเป็ นผู้นา อดทนสู้ชีวิต และ
มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
เจตคติต่อการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ หมายถึง การประเมินของวัยรุ่น
เกี่ยวกับความรู้สกึ ชอบอยากปฎิบตั ิตนในการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
การควบคุ ม ตนเอง หมายถึง ความสามารถต่ อการควบคุม ภายในตนเองด้ านการ
กาหนดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณเป็ นพฤติกรรมเป้าหมาย รับผิดชอบ
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ต่อการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง สามารถประเมินตนเอง และได้ รับการเสริ มแรงตามที่
กาหนดไว้
การอบรมเลีย้ งดูแบบใช้ เหตุผลด้ วยการสื่อสารทางบวก หมายถึง เทคนิคการพูดคุย
อย่างสร้ างสรรค์ สร้ างความรู้สกึ ความสัมพันธ์ที่ดีแบบสองทางระหว่างผู้ปกครองกับวัยรุ่น ด้ วยการ
ใช้ เหตุผลของบิดามารดาหรื อผู้ปกครองกับวัยรุ่ นต่อสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ การแสดงนา้ เสียงและท่าทางที่เป็ นมิตร สบตา รับฟั งอย่าง
ตั ้งใจ เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น ความรู้สกึ ความต้ องการ ชื่นชมพฤติกรรมที่ดี ยกตัวอย่าง
พฤติกรรมที่เหมาะสม มีการสรุปบทสนทนา เพื่ อสร้ างความรู้ความเข้ าใจ จูงใจให้ ร่วมมือ ยอมรับ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
การเห็นแบบอย่ างจากคนรอบข้ าง หมายถึง การเรี ยนรู้ทางอ้ อมจากการกระทาของ
เพื่อนผ่านตัวแบบแสดงบทบาทสมมติ วัยรุ่นเกิดความใส่ใจ จดจาที่จะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ
หรื อปฏิบตั ิตามด้ านการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
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ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทบทวนรวบรวมศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในภาพ
กว้ างเพื่อเป็ นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้ ข้อมูลหลักและกลุ่ม
ตัวอย่างโดยนาเสนอตามหัวข้ อต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น
1.1 ความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
1.1.1 การคบเพื่อนต่างเพศ
ก) ความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่น
ข) องค์ประกอบในการเลือกคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่น
1.1.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ก) ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ข) องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ค) กระบวนการฝึ กคิดเพื่อสร้ างนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ
1.1.3 การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
1.2 การวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
1.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น
1.3.1 ปั จจัยเชิงสาเหตุของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น
1.3.2 การปรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น
1.3.3 ช่องว่างความรู้ของการศึกษา
ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมบุคคล
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น
2.1.1 ความหมายของวัยรุ่น
2.1.2 พัฒนาการของวัยรุ่น
2.2 แนวคิดการปรับพฤติกรรม
2.2.1 การปรับพฤติกรรมทางปั ญญา
2.2.2 ทฤษฎีปัญญาสังคม
2.2.3 เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปั ญญา

15

1767963979

SWU iThesis gs571150052 dissertation / recv: 24022563 08:50:25 / seq: 48

2.2.4 งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การใช้ การปรั บ เจตคติ ด้ วยตั ว แบบ และการ
พัฒนาการกากับตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ส่วนที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
3.1 วิธีการพัฒนาโปรแกรม
3.2 การทดลองโปรแกรม
3.3 การประเมินผลโปรแกรม
ส่วนที่ 4 การวิจยั ผสานวิธีแบบสารวจมีลาดับขัน้
ส่วนที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ส่วนที่ 6 นิยามปฏิบตั ิการ
ส่วนที่ 7 สมมติฐานการวิจยั
ส่ วนที่1 การคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวจิ ารณญาณของวัยรุ่ น
1.1 ความหมายของการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวจิ ารณญาณ
1.1.1 การคบเพื่อนต่ างเพศ
ก) ความหมายของการคบเพื่อนต่ างเพศของวัยรุ่ น ไม่พบผู้ให้ ความหมายที่
ตรงตัว แต่มีกลุม่ นักวิชาการได้ กล่าวถึงธรรมชาติโครงสร้ างการคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่นไว้ ดังนี ้
อดัมส์ (Adams,1980)กล่าวว่า พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น จะมีพฤติกรรม
เลือกรักเพศตรงข้ ามโดยจะเลือกเพศตรงข้ ามที่ตนสนใจเป็ นพิเศษ และมักหมกมุ่นคิดถึงคนรักไม่
ยอมท าอะไร ถ้ าผิด หวังในความรัก จะแสดงพฤติ กรรมอย่างรุ น แรง หากขาดผู้แนะน าที่ ดีก็ จะ
น าไปสู่การใช้ วิธีผิดๆ เช่น การท าร้ ายตนเอง หัน หาอบายมุ ข เป็ น ต้ น สุชา จัน ทน์ เอม (2529)
ได้ อธิบายว่า การคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่น โดยทัว่ ไปชายหญิงจะเริ่มคบหากันตังแต่
้ ช่วงวัยรุ่น ซึง่
เป็ นวัยที่เริ่ มสนใจเพศตรงข้ าม และเป็ นวัยที่ต้องการมิตรภาพ ความรัก อิสระจากบิดามารดาหรื อ
ผู้ปกครอง วัยรุ่ นจึงเริ่ มมองหาเพศตรงข้ ามที่ถูกใจ มีความต้ องใจกันระหว่างวัยรุ่ นชายและวัยรุ่ น
หญิง เป็ นบันไดก้ าวแรกที่นาไปสูค่ วามรักเพศตรงข้ าม สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ได้ แก่ มิตรภาพ
ความรัก และความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งวัยรุ่นตอนต้ นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงแยกกันเล่น แต่เริ่ มมี
ความสนใจซึ่งกันและกันอย่างไม่เปิ ดเผย มีความสนใจอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกันและทาตามกลุ่ม
เพื่อน ดังนัน้ การอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกันจะพัฒนาไปสู่กลุ่มต่างเพศอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยมี
กิ จ กรรมร่ ว มกัน สมาชิ ก ในกลุ่ม เริ่ ม มี ก ารจับ คู่กัน นัด พบกัน จนพัฒ นาสู่ก ารแต่ ง งานตามมา
สอดคล้ องกับสตีเบอร์ ก (Steinberg, 2017) ได้ กล่าวว่า การคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่ นตอนต้ น
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เป็ นการทากิจกรรมร่วมกับกลุม่ เพื่อนเพศเดียวกันก่อนเริ่ มให้ ความสนใจเพื่อนต่างเพศในลักษณะ
โรแมนติก ด้ วยการเล่นกีฬา คุยกัน ไปเที่ยวด้ วยกัน ซึง่ ความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนาในกลุ่มเพื่อน
ก่อนเปลี่ยนขันต่
้ อไป นอกจากนี ้ จรูญ ทองถาวร(2530)ได้ กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่าง
เพศของวัยรุ่ นระยะต้ นๆ ส่วนใหญ่ จะสมาคมกับเพศเดียวกัน เมื่อเข้ าสู่วยั รุ่ นตอนปลาย มีความ
สนใจเพศตรงข้ ามมากขึ ้น วัยรุ่นจะคบเพื่อนเพศเดียวกันน้ อยลง ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางสังคมของวัยรุ่นที่มีความสาคัญที่สดุ คือ การมีสมั พันธภาพกับเพศตรงข้ ามในวัยรุ่นตอนปลาย
โดยเฉพาะวัยรุ่ นหญิ งจะมีความสนใจเพศตรงข้ ามเร็ วกว่าวัยรุ่ นชาย ซึ่งประเมินจากการเข้ าร่ วม
กิจกรรมทางสังคมต่างๆ วัยรุ่นชายมีความสนใจเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆน้ อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบวัย
เดี ย วกัน วิ ล าวรรณ์ ทวิ ช ศรี (2544) ได้ ให้ นิ ย ามการคบเพื่ อ นต่ า งเพศ คื อ ความต้ อ งการท า
กิจกรรมร่ วมกับเพื่อนต่างเพศที่ถูกใจ ชอบอยู่ใกล้ ชิดกับเพื่อนต่างเพศ ชอบให้ คนต่างเพศสนใจ
ด้ วยคิดว่าหน้ าตาตนเองชวนมอง ชอบคุยเรื่ องเพศ ส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือหรื อบทละครเรื่ อง
เพศ ชอบพูดคุยหรื อฟั งเรื่ องขบขันเรื่ องเพศ และมีความรู้สกึ ตื่นเต้ นเรื่ องเพศ
ดังนันสามารถสรุ
้
ปความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่น คือ ความ
ต้ องการทากิจกรรมร่ วมกันกับเพื่อนเพศตรงข้ ามที่ตนสนใจ ชอบอยู่ใกล้ ชิดกัน ชอบพูดคุยปรึกษา
ซึง่ กันและกัน ชอบไปเที่ยวด้ วยกัน และมีความรู้สกึ ตื่นเต้ นเรื่ องเพศ
ข) องค์ ประกอบในการเลือกคบเพื่อนต่ างเพศของวัยรุ่ น
โดยทัว่ ไปความสนใจในการเลือกคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่ นชายและวัยรุ่ น
หญิ งไม่แตกต่างกัน ซึ่งมักจะเลือกคบเพื่อ นจาก 3 องค์ประกอบ คือ สภาพสังคมเศรษฐกิจ อายุ
และความคาดหมาย (ฉวีวรรณ สุขพันธ์ โพธาราม, 2527) กล่าวคือ สภาพสังคมเศรษฐกิจ วัยรุ่ น
หญิงมักเลือกวัยรุ่นชายที่มีสภาพสังคมเศรษฐกิจสูงกว่าตนหรื อเทียบเท่ากัน ในทางกลับกันวัยรุ่น
ชายจะเลือกเพื่อนหญิงที่มีสถานภาพสังคมเศรษฐกิจต่ากว่าตน ส่วนองค์ประกอบด้ านอายุ วัยรุ่น
หญิ งตอนต้ น เริ่ มให้ ความสนใจเพศตรงข้ ามเชิงชู้สาวที่มีอายุมากกว่า สาหรับวัยรุ่นชายจะเลือก
เพื่อนต่างเพศที่มีอายุน้อยกว่า และองค์ประกอบด้ านความคาดหมาย วัยรุ่นหญิงมักชอบเพื่อนต่าง
เพศที่มีระดับการศึกษา หรื อสถานภาพทางความรู้ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งจะคานึงถึงชนชัน้ ใน
การคบเพื่ อนค่อนข้ างมากต้ องระดับเดียวกันหรื อสูงกว่า สาหรับวัยรุ่ นชายให้ ความสาคัญ ของ
ความฉลาด ความแข็งแรง และความสามารถต่างๆ
ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดการคบเพื่อนต่างเพศในการศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาการคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่ นตอนต้ น จะส่งผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างเหมาะสมได้ อย่างไร ในการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น และเป็ นการทาความเข้ าใจ
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ธรรมชาติของวัยรุ่น ซึง่ นามาสูก่ ารเป็ นฐานคิดในการตังแนวค
้
าถามสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ ข้อมูล
หลักในการวิจัยระยะที่1 เมื่อได้ ข้อค้ นพบความหมาย และเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศจาก
มุมมองของผู้ให้ ข้อมูลหลัก จากนันจึ
้ งนาข้ อค้ นพบสาคัญที่พบมาสูก่ ารจัดกิจกรรมในการวิจยั ระยะ
ที่ 2 เพื่อนามาสูก่ ารสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัยรุ่น เพื่อนและครอบครัว ย่อมส่งผลให้ วยั รุ่นมี
ความสุขกับการอยู่ร่วมสังคมกับกลุม่ เพื่อน และประสบความสาเร็จในอนาคต
1.1.2 การคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
ก) ความหมายของการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
มีนกั วิชาการ และผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ ให้ ความหมายของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ดังนี ้
วัตสันและเกลเซอร์ (Watson.; & Glaser, 1964) ได้ ให้ ความหมายของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ ว่า เป็ นรู ปแบบของการคิดที่ประกอบด้ วย ทัศนคติ ความรู้ และทักษะ
โดยที่ทัศนคติ หมายถึง ความรู้ สึกและความคิด ที่มีต่อการแสวงหาความรู้ และการยอมรับการ
แสวงหาหลักฐานมาสนับสนุน สิ่งที่อ้างว่าเป็ นจริ ง แล้ วใช้ ความรู้ ด้านการอนุมานสรุ ปใจความ
สาคัญและการสรุปเป็ นกรณีทวั่ ไป โดยตัดสินจากหลักฐานอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้ องกับหลัก
ตรรกวิทยา ตลอดจนทักษะในการใช้ ทศั นคติและความรู้ดงั กล่าวมาประเมินผลความถูกต้ อง เอน
นิส (Ennis, 1985) ได้ ให้ ความหมายว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นการคิดอย่างพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลและจุดมุ่งหมายเพื่อการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อก่อนการลงมือปฏิบตั ิ โดย
เน้ น ประเด็ น ส าคัญ 4 ประการ คื อ 1. เป็ น การคิ ด ที่ ใช้ เหตุผ ล 2. เป็ น การคิ ด ที่ มี ก ารไตร่ ต รอง
ตรวจสอบเหตุผลทังของตนเองและผู
้
้ อื่น 3. เป็ นการคิดที่เน้ นสติสมั ปชัญญะ 4. เป็ นการคิดที่เน้ น
การตัดสินใจว่าอะไรควรเชื่อ ควรปฏิบตั ิ นอกจากนี ้ ดิวอี ้ (Dewey, 1993) ได้ ให้ ความหมายของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ ว่า เป็ นการคิดอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง รอบคอบต่อความเชื่อหรื อ
ความรู้ ต่างๆ โดยอาศัยหลักฐานมาสนับสนุน รวมทัง้ ข้ อสรุ ปอื่นๆ ที่มาเกี่ยวข้ องในขอบเขตของ
เรื่ องนัน้ โดยขอบเขตของการคิดอย่างมีวิจารณญาณนันมี
้ ขอบเขตอยู่ระหว่างสองสถานการณ์ คือ
การคิดจะเริ่ มต้ นจากสถานการณ์ ที่มีความยุ่งยากและสิ ้นสุดลงด้ วยสถานการณ์ ที่มีความชัดเจน
และ Hunter (2014) ได้ กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดอย่างมีเหตุผลและ
สะท้ อนความคิดเพื่อการตัดสินใจว่าจะเชื่อหรื อไม่ เมื่อตัดสินใจเชื่อในสิ่งที่ทา เราควรพยายาม
รวบรวมความรู้ และหาข้ อเท็จจริง หรื อวิธีการที่ดีที่สดุ ที่ทาให้ บรรลุเป้าหมายอย่างประสบผลสาเร็ จ
ทังนี
้ ้ความรู้ที่เป็ นความเชื่อควรอยู่บนหลักฐานที่เป็ นที่ยอมรับและเพียงพอ ซึ่งหลักฐานจะช่วยลด
ความเสี่ยงต่อข้ อผิดพลาด เลี่ยงการใช้ อคติ
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นอกจากนี ้ ทิ ศนา แขมมณี (2554) ได้ สรุ ปความหมายของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไว้ คือ การแก้ ปัญ หา สามารถวิเคราะห์ปัญ หาได้ ต่อจากนัน้ จะพิจารณาข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องและตัดสินใจ เลือกโดยยึดเหตุผลเป็ นหลักสาคัญ ลักขณา สริ วฒ
ั น์ (2549) กล่าวว่า การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การใช้ ความคิดในลักษณะวิเคราะห์ สังเคราะห์ การตัดสินใจ
และการแก้ ปัญหาโดยยึดหลักการคิด ด้ วยเหตุผลจากข้ อมูลที่เป็ นจริ งมากกว่าอารมณ์ และการ
คาดเดา มีความถูกต้ องแม่นยา และประเมิน ความคิดของตนเองได้ ปั ทมา ปานแดง(2559) ได้ ให้
ความหมายการคิดอย่างมี วิจารณญาณว่า เป็ นความสามารถในการคิดพิจารณา ไตร่ตรอง ข้ อมูล
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ต่างๆ ที่ปรากฏอย่างรอบคอบ จากข้ อมูลและประสบการณ์ที่เคยได้ รับมา
โดยอาศัยการสรุ ปอ้ างอิง การยอมรับข้ อตกลงเบื ้องต้ น การอนุมาน การแปลความ การตีความ
และการประเมินข้ อโต้ แย้ งมา ประกอบการตัดสินใจว่าสิ่ งใดควรเชื่อควรทา เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล พร้ อมทัง้ ตัดสินใจ ที่จะยอมรับหรื อปฎิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยคานึงถึงคุณภาพและ
คุณ ประโยชน์ มากกกว่าการคานึงถึง โฆษณาชักจูง และรู ปลักษณ์ จุดมุ่งหมายที่แท้ จริ งในการ
ยอมรับหรื อปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อทาหน้ าที่และปฏิบตั ิงานอื่นๆได้ สาเร็ จในขอบเขต และปริ มาณ
ที่พอเหมาะสมพอดี โดยไม่ทาให้ ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้ อน อรพิณ พัฒนผล(2551) ได้ ให้ คานิยาม
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า เป็ นความสามารถในการคิดอย่างพิจารณา ไตร่ ตรองอย่าง
ละเอี ย ดรอบคอบ สมเหตุส มผล มี ห ลัก เกณฑ์ เพื่ อ น าไปสู่ก ารตัด สิ น ใจ หรื อ ลงข้ อ สรุ ป ของ
สถานการณ์ ห รื อ แก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ างถูก ต้ อ งมี เหตุผ ล ไพฑู รย์ สิ น ลารั ต น์ แ ละคณะ(2558) ได้
รวบรวมการให้ ความหมายที่สาคัญ ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5 ประเด็น คือ 1) เป็ นการ
พิ จ ารณาไตร่ ต รองอย่ า งชาญฉลาดโดยมี ม าตรฐาน 2) การใช้ เจตคติ จ ากประสบการณ์ เดิ ม
พิจารณาปั ญหาด้ วยปั ญญาซึง่ ต้ องมีความรู้ค้นหาคาตอบด้ วยเหตุผลอย่างเป็ นตรรกะ และความรู้
นันต้
้ องได้ รับการตรวจสอบว่ามีความน่าเชื่อถือ โดยอาศัยหลักฐานหรื อข้ อเท็จจริ งสนับสนุนก่อน
สรุ ป 3)เป็ น ความสามารถในการค้ น หาเหตุผลสะท้ อนความคิด ก่อนตัด สิน ใจเชื่ อหรื อไม่ เชื่ อที่
กระทาสิ่งใด4) เป็ นกระบวนการฝึ กฝนทางปั ญญาให้ มีทกั ษะในการสร้ างกรอบแนวคิด ประยุกต์ใช้
รู้จกั การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินข้ อมูลซึง่ อาจได้ มาจากการรวบรวมหลากหลายแหล่ง
ต่างๆ หรื อการสังเกต จากประสบการณ์เดิม ซึง่ จะนามาเป็ นแนวทางของความเชื่อและการกระทา
5) เป็ นกระบวนการทางปั ญญาที่ใช้ ไตร่ ตรองข้ อสมมติฐาน อย่างมีตรรกะและมีเหตุผล โดยศึกษา
ข้ อมูลหรื อหลักฐานด้ วยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและถูกต้ องอย่างไม่มีอคติก่อนสรุ ปความ
คิดเห็นต่อสมมติฐานหรื อความรู้ที่มี เพื่อนาไปสูก่ ารตัดสินใจที่ดี
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จากความหมายที่ นั ก วิ ช าการ และผู้ เชี่ ย วชาญทางด้ า นการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ ให้ ไว้ ข้างต้ น สามารถสรุปความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การรู้จกั
ใช้ เหตุผ ล พิ จ ารณาไตร่ ต รองรอบคอบ อาศัย หลัก ฐานหลัก เกณฑ์ ส นับ สนุน รวบรวมความรู้
ตั ้งสมมติฐานหาข้ อเท็จจริ ง ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ใช้ ความคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์ แก้ ปัญหา
ด้ วยการใช้ หลักคิด การตัดสินใจเชื่อหรื อไม่เชื่อที่จะกระทา
ข) องค์ ประกอบการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ อธิบายองค์ประกอบที่สาคัญใน
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจยั นาเสนอรายละเอียดพอสังเขป ดังนี ้
วัต สัน และเกลเซอร์ (Watson.; & Glaser, 1964) ได้ เสนอแนวคิ ด การคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณประกอบด้ วย เจตคติ ความรู้และทักษะ ได้ แก่ 1. เจตคติ หมายถึง ความรู้สกึ
สนใจในการแสวงหาความรู้ ความสามารถในการพิจารณาปั ญหา ตลอดจนมีนิสยั ในการค้ นหา
หลัก ฐานมาสนับ สนุน สิ่ งที่ อ้ างว่าจริ ง 2. ความรู้ หมายถึ ง ความสามารถในการอนุม าน สรุ ป
ใจความสาคัญ และการสรุปความเหมือน โดยพิจารณาหลักฐานและการใช้ หลักตรรกศาสตร์ 3.
ทักษะ หมายถึง ความสามารถที่จะนาทังเจตคติ
้
และความรู้ไปประยุกต์ใช้ พิจารณาตัดสินปั ญหา
สถานการณ์ ข้ อความหรื อ ข้ อ สรุ ป ต่ างๆ ได้ นอกจากนี ้ เอนนิ ส (Ennis,1985) ได้ เสนอแนวคิ ด
เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ มี 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1. ทักษะการนิยาม คือ การระบุ
จุดสาคัญ ของประเด็น ปั ญ หา ข้ อสรุ ป ระบุเหตุผล ทัง้ ที่ ปรากฏและไม่ปรากฏ การตัง้ คาถามที่
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การระบุเงื่อนไขและข้ อตกลงเบื ้องต้ น 2. ทักษะการตัดสินข้ อมูล
คือ การตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้ อมูลการตัดสินความเกี่ยวข้ องกับประเด็นปั ญหา การ
พิ จ ารณาความสอดคล้ อ ง 3. ทั ก ษะการสรุ ป อ้ า งอิ ง ในการแก้ ปั ญ หาและการลงสรุ ป อย่ า ง
สมเหตุสมผล คือ การอ้ างอิงและการสรุปแบบอุปนัย การนิรนัยโดยมีความตรง การทานายสิ่งที่จะ
เกิด ขึน้ ตามมาอย่ างน่ าเชื่ อถื อ Center for critical thinkingม(1996, สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2543 อ้ างถึงใน สุวิทย์ มูลคา, 2550) ได้ เสนอองค์ประกอบสาคัญของการคิด
อย่างมีวิจารณญาณมี 6 ประการ ได้ แก่ 1) จุดมุ่งหมาย คือ การกาหนดเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์
ของการคิด 2) ประเด็นคาถาม คือ การค้ นหาคาตอบที่ต้องรู้ ในปั ญหา 3) สารสนเทศ คือ ข้ อมูล
ความรู้ต่างๆทังเชิ
้ งกว้ างและลึกอย่างชัดเจน 4) ข้ อมูลเชิงประจักษ์ คือ ข้ อมูลที่เชื่อถือได้ มีความ
ชัดเจน ถูกต้ อง และเพียงพอ 5) แนวคิดอย่างมีเหตุ มีผล คือ การอ้ างอิงหลักฐาน ทฤษฎี กฎต่างๆ
6) ข้ อสันนิษฐาน คือ การตั ้งสมมติฐาน แนวโน้ มความน่าจะเป็ นไปได้ ในการหาคาตอบ
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ดังนัน้ องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถสรุ ปได้ มี 9 ประการที่
สาคัญ ได้ แก่ 1.เจตคติ คือ มีความรู้สกึ สนใจแสวงหาความรู้ ในการพิจารณาปั ญหา 2.ความรู้ คือ
ความสามารถในการสรุ ป ใจความสาคัญ โดยพิ จารณาหลักฐานและการใช้ ห ลักตรรกศาสตร์
3.ทักษะ คือ การนาทังเจตคติ
้
และความรู้ไปประยุกต์ใช้ พิจารณาตัดสินปั ญหา สถานการณ์ ต่างๆ
ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ทักษะได้ แก่ 3.1ทักษะการนิยาม คือ การระบุประเด็นสาคัญของปั ญหา
ระบุเหตุผล ข้ อสรุป 3.2 ทักษะการตัดสินข้ อมูล คือ การตัดสินความเกี่ยวข้ องกับประเด็นปั ญหา
และความน่าเชื่อถือของแหล่งข้ อมูล 3.3 ทักษะการสรุปอ้ างอิงในการแก้ ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล
คือ การสรุ ปอ้ างอิงโดยสามารถทานายสิ่งที่จะเกิดขึน้ ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ 4.จุดมุ่งหมาย คือ
การรู้ จักกาหนดเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ในการคิด 5.ประเด็นคาถาม คือ การค้ นหาคาตอบที่
ต้ องรู้ในปั ญหา 6. สารสนเทศ คือ ข้ อมูลความรู้ต่างๆทังเชิ
้ งกว้ างและลึกอย่างชัดเจน 7.ข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ คือ ข้ อมูลที่เชื่อถือได้ มีความชัดเจน ถูกต้ อง และเพียงพอ 8.แนวคิดอย่างมีเหตุ มีผล คือ
การอ้ างอิงหลักฐาน ทฤษฎี กฎต่างๆ 9. ข้ อสันนิษฐาน คือ การตังสมมติ
้
ฐาน แนวโน้ มความน่าจะ
เป็ นไปได้ ในการหาคาตอบ
ค) กระบวนการฝึ กคิดเพื่อสร้ างนักคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
ควรฝึ ก นัก คิ ด อย่ า งมี วิจ ารณญาณ แบ่ ง ออกเป็ น 5 ขัน้ ตอน(Batenburg,
2007 อ้ างถึงใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ2558) ได้ แก่ ขันตอนที
้
่1 การระบุกาหนดปั ญหาอย่าง
ชัดเจน โดยการฝึ กตั ้งคาถามซ ้าๆ ตรวจสอบแก่นของปั ญหาคืออะไร Ruggiero (2015) กล่าวว่า
การฝึ กตั ้งคาถามควรเป็ นการตั ้งคาถามแบบเจาะลึกกับสิ่งที่เห็น ได้ ยิน และควรฝึ กทาทุกวันกับ
สถานการณ์ ที่มีข้อโต้ แย้ งฝึ กจนเป็ นนิสยั ขัน้ ตอนที่2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสื่อสาร การ
สังเกต ประสบการณ์ตนเอง การวิจยั บุคคลที่เชื่อถือได้ หลักฐานทางวิชาการ สถานการณ์ข่าวสาร
และข้ อเท็จจริ งที่ไม่ใช่ความรู้ ทั่วไปที่ไม่ได้ รับการยืนยัน ไม่สามารถพิสูจน์ได้ นัน้ คือความคิดเห็น
ทั่วไป ขัน้ ตอนที่3 การประเมินข้ อมูล โดยการประเมินความแม้ นยาของข้ อมูลด้ วยการใช้ ตรรกะ
และเหตุผล ปราศจากอคติของผู้ปฎิบตั ิ รวมถึงการรู้ จักแยกแยะข้ อมูล หลักฐานจากข้ อเท็จจริ ง
และความคิดเห็น หากได้ รับการยืนยันความถูกต้ องแม่นยาจึงถือเป็ นข้ อเท็จจริ งและมีการอ้ างอิง
แหล่งที่มาทัง้ บุคคลที่เชื่อถือได้ และทางวิชาการ(Ruggiero, 2015) เมื่อได้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือควร
น ามาจัดลาดับ ความสาคัญ ของประเด็น ปั ญ หา เพื่ อตัง้ สมมติฐานในการหาความสัม พัน ธ์ กับ
ทางเลือกที่จะเป็ นไปได้ ขันตอนที
้
่4 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ และนาเสนอ ด้ วยการสร้ างทางเลือก
3 ทางในการแก้ ปัญหา และประเมินผลกระทบของทางเลือก ก่อนสรุ ปตัดสินใจ อุษณี ย์ โพธิสุข
(2543 ; ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ 2545 อ้ า งถึ ง ใน สุวิ ท ย์ มูล ค า, 2550)
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กล่าวถึงการสรุปทางเลือกต้ องใช้ หลักตรรกศาสตร์ เหตุผลแบบอุปมาและอนุมาน โดยจินตนาการ
สร้ างสถานการณ์ ที่ เป็ น จริ ง และสร้ างประเด็น คาถามที่ มี ผลกระทบเลวร้ ายต่อการสนทนาใน
ครอบครัว นอกจากนี ้ให้ สร้ างมุมมองใหม่ในสถานการณ์ ที่ร้ ูสึกอึดอัดที่จะต้ องยอมรับสิ่งที่ไม่ชอบ
โดยมองข้ อดีและข้ อเสียของสถานการณ์ นัน้ Ruggiero(2015) และขัน้ ตอนที่ 5 น าทางเลื อกไป
ปฏิบตั ิ โดยนาเสนอผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นการประเมินสถานการณ์ลว่ งหน้ าและวางแผนแก้ ไข ซึง่ ใน
การเลือกวิธีการก่อนสรุปไปปฏิบตั ิ ควรมีการประเมินความสมเหตุสมผล และนาไปใช้ ประโยชน์ได้
จริ ง (อุษณีย์ โพธิสขุ , 2543 ; สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 อ้ างถึงใน สุวิทย์
มูลคา, 2550) สามารถสรุปกระบวนการฝึ กคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามภาพประกอบ 1 ดังนี ้
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ระบุ
กาหนด
ปั ญหา

รวบรวม
ข้ อมูล

คิดอย่างมี
วิจารณญาณ

นาไป
ปฏิบตั ิ

ประเมิน
ข้ อมูล
เลือก
ทางเลือก

ภาพประกอบ 1 กระบวนการฝึ กคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทัง้ นีใ้ นการฝึ กการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามกระบวนการข้ างต้ น จาเป็ นต้ องอาศัย
กลยุทธ์หรื อเทคนิคสาคัญเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้อย่างเต็มศักยภาพจนกลายเป็ น
ลักษณะนิสยั ที่เกิดขึ ้นทางปั ญญา ผู้วิจัยจึงได้ รวบรวมกลยุทธ์ หรื อเทคนิคสาคัญในการฝึ กอบรม
พัฒ นาการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ (ไพฑู รย์ สิ น ลารั ต น์ แ ละคณะ, 2558) คื อ 1. เทคนิ ค การ
ประเมินห้ องเรี ยน (Classroom Assessment Techniques) โดยการตังค
้ าถามและใช้ สื่อให้ ผ้ เู รี ยน
มีความกระตือรื นร้ น อยากรู้ อยากเห็น (Curiosity) (ประพันธ์ ศิริ สุเสารัจ , 2551)และสรุ ปสิ่งที่ได้
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เรี ย นรู้ เพื่ อ น าค าตอบเป็ น แนวทางในการเตรี ย มกิ จ กรรมครั ง้ ต่ อ ไป 2. เรี ย นรู้ แบบมี ส่วนร่ ว ม
(Cooperative Learning) โดยอาศัยกระบวนการกลุม่ โดยการกระตุ้นผู้เรี ยนทุกคนมีโอกาสสื่อสาร
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้ างองค์ความรู้ร่วมกัน ด้ วยให้ ผ้ เู รี ยนอยู่ในสถานการณ์กลุม่ เช่น
การต่ อเรื่ อ งราว การแบ่ งปั น ความสาเร็ จ เล่าเรื่ องรอบวง เป็ น ต้ น ประพัน ธ์ ศิ ริ สุเสารั จ(2551)
อธิบายเพิ่มว่า ควรฝึ กให้ ผ้ ูเรี ยนมีความกล้ าเสี่ยงในการคิดนอกกรอบ คิดสิ่งใหม่ที่แตกต่างจาก
คนอื่นหรื อสิ่งเดิม โดยการสร้ างสถานการณ์ ให้ คาดเดา อาจมีหลายคาตอบให้ เลือกเป็ นแนวทาง
3. ใช้ กรณีศกึ ษาหรื อวิธีอภิปราย (Case Study/ Discussion Method) โดยนากรณีศกึ ษา/เรื่ องราว
กับผู้เรี ยน อาจเป็ นเรื่ องจริ งหรื อแต่งขึน้ ไม่มีบทสรุ ป และผู้สอนตังค
้ าถามนาให้ ผ้ ูเรี ยนอภิปราย
เพื่ อ ให้ ได้ บ ทสรุ ป ในกรณี นี ้ โดยใช้ ห ลัก Problem based learning ซึ่ง เป็ น An active learning
technique และมีการสื่อสารความคิด ผ่านประเด็นปั ญ หา ทัง้ นีต้ ้ องใช้ การฟั งอย่างตัง้ ใจต่อข้ อ
โต้ แย้ ง (Active listening) 4. การเรี ย นรู้ จากการวิจัย (Research based learning) โดยกระตุ้น
ผู้เรี ยนให้ มีการแก้ ปัญหา แสวงหาและค้ นพบความรู้ รวมถึงการคิดค้ นองค์ความรู้ใหม่ๆด้ วยตนเอง
โดยให้ คิดอย่างอิสระไม่ต้ องพึ่งพาผู้อื่น ด้ วยการนารู ปแบบกระบวนการวิจัยมาจัดการเรี ยนการ
สอน เช่น โครงงานขนาดเล็ก ทาวิจัยเอง เป็ นต้ น อีกทัง้ ฝึ กให้ ผ้ ูเรี ยนตังค
้ าถามจากการอ่าน และ
ผู้ส อนเลื อกค าถามที่ เป็ น ตัวกระตุ้น ให้ เกิ ด การอภิ ป รายในห้ อ ง 5. การเรี ยนรู้ จากรู ป แบบการ
ประชุม (Conference Style Learning) ผู้สอนใช้ วิธีการมอบหมายงานให้ อ่านเรื่ องหรื อประเด็นที่
ได้ รับการเลือก และให้ ฝึกตั ้งคาถามซึ่งกันและกัน จากนัน้ ให้ ผ้ ูเรี ยนอภิปรายคาถาม ผู้สอนคอย
ควบคุมและช่วยชี ้นาอภิปราย 6. การมอบหมายงานเขียน (Writing Assignments) เป็ นการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ ด้ วยการส่งเสริ มการพัฒนาทักษะเชิงวิภาษวิธี เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ูจกั
การโต้ แย้ งจากมุมมองที่เป็ นทางบวกและทางลบ สาระสาคัญคือ ควรพยายามเน้ นกระบวนการ
กลุ่ม เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยอภิปรายข้ อเท็จจริ ง สู่การตัดสินใจ และ
เกิดกระบวนการคิดเชิงวิจารณญาณด้ วยการฝึ กอย่างสม่าเสมอจนเป็ นนิสยั
ผู้วิจัยได้ น าแนวคิดการคิดอย่างมี วิจารณญาณในการศึกษาครัง้ นี ้ เพื่ อท าการศึกษา
พฤติ ก รรมทางปั ญ ญาของวัย รุ่ น ตอนต้ น จะส่งผลต่ อ พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ างเพศอย่ างมี
วิจารณญาณของวัยรุ่นอย่างไร นอกจากนันการน
้
าความหมายและองค์ประกอบมาอ้ างถึงเพื่อเป็ น
แนวทางการตั ้งคาถามสัมภาษณ์เชิงลึกในการค้ นหาความหมาย และเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณในการวิจยั ระยะที่ 1 อีกทังมี
้ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนการ
ฝึ ก คิ ด อย่ า งมี วิ จารณญาณและกลยุท ธ์ เทคนิ ค การสร้ างนัก คิ ด อย่ างมี วิจ ารณญาณ เพื่ อ เป็ น
แนวทางประยุกต์ความรู้ในการพัฒนาและสร้ างโปรแกรมฯ ร่วมกับข้ อค้ นพบที่ได้ จากการวิจยั ระยะ
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ที่ 1 ในการวิ จัย ระยะ ที่ 2 เพื่ อ ฝึ ก วัย รุ่ น ตอนต้ น ให้ มี พ ฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณ
1.1.3 การคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ
จากการประมวลวรรณกรรมข้ างต้ น และข้ อค้ นพบจากการดาเนินการวิจัยใน
ระยะที่ 1 ทาให้ ผ้ ูวิจัยสามารถสรุ ปเป็ นความหมายและองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น ดังนี ้
1. ความหมายและองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของวัยรุ่น จากการประมวลวรรณกรรมข้ างต้ น แบ่งตามประเด็นดังนี ้
1.1 ประเด็ น ความหมายของการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
หมายถึง การกระทากิจกรรมร่ วมกันกับเพื่อนเพศตรงข้ ามที่ตนสนใจ อยากอยู่ใกล้ ชิดกัน อยาก
พูดคุยปรึกษาซึง่ กันและกัน อยากไปเที่ยวด้ วยกัน และมีความรู้สกึ ตื่นเต้ นเรื่ องเพศ โดยการรู้จกั ใช้
เหตุ ผ ล พิ จ ารณาไตร่ ต รองรอบคอบ อาศั ย หลัก ฐานหลัก เกณฑ์ ส นั บ สนุ น รวบรวมความรู้
ตั ้งสมมติฐานหาข้ อเท็จจริ ง ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ใช้ ความคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์ ก่อนการ
ตัดสินใจที่จะลงมือกระทา
1.2 ประเด็นองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ จาก
นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั สามารถสรุปองค์ประกอบที่สาคัญต่อการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ได้ ดงั นี ้
1).เจตคติ คือ มีความรู้สกึ สนใจแสวงหาข้ อมูล 3 ด้ าน ได้ แก่
1.1 ด้ านสภาพสังคมเศรษฐกิจ วัยรุ่ นหญิ งจะพิจารณาเลือกวัยรุ่ น
ชายที่มีสภาพสังคมเศรษฐกิจสูงกว่าตนหรื อเทียบเท่ากัน สาหรับวัยรุ่นชายจะเลือกเพื่อนหญิงที่มี
สถานภาพสังคมเศรษฐกิจต่ากว่าตน
1.2 ด้ านอายุ วัยรุ่นหญิงตอนต้ น เริ่มให้ ความสนใจเพื่อนเพศตรงข้ าม
เชิงชู้สาวจะพิจารณาเลือกเพื่อนชายที่มีอายุมากกว่า สาหรับวัยรุ่นชายจะเลือกเพื่อนต่างเพศที่มี
อายุน้อยกว่า
1.3 ด้ านความคาดหมายต่อระดับการศึกษา วัยรุ่นหญิงจะพิจารณา
เพื่อนต่างเพศที่ มีระดับการศึกษา หรื อสถานภาพทางความรู้ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน หรื อสูงกว่า
สาหรับวัยรุ่นชายให้ ความสาคัญของความฉลาด ความแข็งแรง และความสามารถต่างๆของเพศ
ตรงข้ าม
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2).ความรู้ คือ ความสามารถค้ นหาหลักฐานและการใช้ หลักตรรกศาสตร์
เกี่ยวกับสภาพทางสังคมเศรษฐกิจ อายุ และความคาดหมายของเพื่อนต่างเพศ และสามารถสรุป
ใจความสาคัญจากหลักฐาน
3).ทักษะ คือ การนาทังเจตคติ
้
และความรู้ไปประยุกต์ใช้ พิจารณาตัดสิน
ปั ญหา สถานการณ์ ต่างๆที่พบจากข้ อมูลและหลักฐาน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ทักษะสาคัญ
ได้ แก่
3.1 ทัก ษะการนิ ย าม คื อ การระบุป ระเด็ น ส าคัญ ของปั ญ หาของ
เพื่อนต่างเพศที่ตนสนใจ ค้ นหาเหตุผล และนามาสูข่ ้ อสรุป
3.2 ทักษะการตัดสินข้ อมูล คือ การตัดสินความเกี่ยวข้ องกับ ข้ อมูล
ของเพื่อนต่างเพศที่ตนสนใจ และความน่าเชื่อถือของแหล่งข้ อมูล
3.3 ทักษะการสรุ ป อ้ างอิงในการแก้ ปั ญ หาอย่างสมเหตุสมผล คือ
ความสามารถทานายสถานการณ์ของตนเองและเพื่อนต่างเพศที่จะเกิดขึ ้นตามมาอย่างน่าเชื่อถือ
4).จุด มุ่ง หมาย คื อ วัย รุ่ น หญิ ง และวัย รุ่ น ชายควรรู้ จัก วิ ธี ก ารก าหนด
เป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ในการคิด
5).ประเด็นคาถาม คือ วัยรุ่ น หญิ งและวัยรุ่ น ชายรู้ จักวิธีการตัง้ คาถาม
ค้ นหาคาตอบในปั ญหา
6). สารสนเทศ คือ วัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชายรู้จกั แหล่งข้ อมูลความรู้ต่างๆ
ทังเชิ
้ งกว้ างและลึกอย่างชัดเจน
7).ข้ อมูลเชิงประจักษ์ คือ วัยรุ่ นหญิ งและวัยรุ่ น ชายรู้ จักค้ นหาข้ อมูลที่
เชื่อถือได้ มีความชัดเจน ถูกต้ อง และเพียงพอ
8).แนวคิ ด อย่ า งมี เหตุ มี ผ ล คื อ วัย รุ่ น หญิ ง และวัย รุ่ น ชายรู้ จัก วิ ธีก าร
อ้ างอิงหลักฐานทฤษฎี กฎต่างๆ
9).ข้ อสันนิษฐาน คือ วัยรุ่นหญิงและวัยรุ่ นชายรู้ จกั วิธีการตังสมมติ
้
ฐาน
แนวโน้ มความน่าจะเป็ นไปได้ ในการหาคาตอบ
1.2 การวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวจิ ารณญาณ
ผู้วิจัยพัฒ นาเครื่ องมื อขึน้ จากนิยามเชิงปฏิบัติการที่เกิดจากการประมวลเอกสาร
ทฤษฎี งานวิจัยที่ เกี่ ย วข้ อง และข้ อค้ น พบที่ ได้ จากงานวิจัยในระยะที่ 1 ร่ วมกับ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึง่ เป็ นแบบสอบถามที่ใกล้ เคียงตรงกับความต้ องการของการ
วิ จัย ครั ง้ นี ้ ซึ่ง สร้ างโดยวัต สัน และเกลเซอร์ (Watson; & Glaser,1937 อ้ า งถึ ง ใน ณั ฐ กาญจน์
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เตจ๊ ะเทพ, 2558) เป็ นแบบสอบถามที่ได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุ งสาหรับใช้ กับ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ถึงวัยผู้ใหญ่ ล่าสุดในปี ค.ศ. 1980 ซึ่งมีแบบสอบถาม 2 รูปแบบ
เป็ นแบบ A และ แบบ B รวมทัง้ หมด 80 ข้ อ แต่ละแบบประกอบด้ วย 5 กิจกรรมย่อยในการวัด
ความสามารถในการคิดด้ านต่างๆ ได้ แก่ 1. ความสามารถในการอ้ างอิง เป็ นการวัดความสามารถ
ในการตัด สิ น ใจและแยกแยะความน่ า จะเป็ น ความจริ ง หรื อ เป็ น ความเท็ จ ซึ่ ง มี ก ารก าหนด
สถานการณ์ แล้ วสรุปสถานการณ์ 3-5 ข้ อสรุป จากนันผู
้ ้ ตอบต้ องพิจารณาตัดสินใจ เลือกข้ อสรุป 5
ตัว เลื อ ก ได้ แ ก่ เป็ น จริ ง น่ า จะเป็ น จริ ง ข้ อ มูล ที่ ให้ ไม่ เพี ย งพอ น่ า จะเป็ น เท็ จ และเป็ น เท็ จ 2.
ความสามารถในการยอมรับข้ อตกลงเบื อ้ งต้ น เป็ นการวัดความสามารถในการแยกแยะ ข้ อตกลง
เบื อ้ งต้ น กับ ไม่ ใช่ ข้ อ ตกลง ซึ่ ง มี ก ารก าหนดสถานการณ์ และมี ข้ อ ความให้ เลื อ กตัด สิ น ใจต่ อ
สถานการณ์ ละ 2-3 ข้ อความ เพื่อให้ ผ้ ูตอบพิจารณาเลือกข้ อความในแต่ละข้ อ ข้ อความใดเป็ น
หรื อไม่เป็ น ข้ อตกลงเบื อ้ งต้ น 3. ความสามารถในการนิ รนัย วัดความสามารถหาข้ อสรุ ปอย่าง
สมเหตุสมผลจากสถานการณ์ ที่กาหนดให้ โดยใช้ หลักตรรกศาสตร์ มีการกาหนดสถานการณ์ให้ 1
ย่อหน้ า แล้ วมี ข้อสรุ ปตามมา สถานการณ์ ละ 2-4 ข้ อ ผู้ตอบพิจารณาตัดสิน ใจเลือกข้ อสรุ ปที่
เป็ นไปได้ หรื อไม่ ตามสถานการณ์ นัน้ 4. ความสามารถในการตีความ เป็ นการวัดความสามารถ
การให้ นา้ หนักข้ อมูลหรื อหลักฐานเพื่ อตัดสินความเป็ นไปได้ ของข้ อสรุ ป มีสถานการณ์ ให้ แล้ วมี
ข้ อสรุ ปสถานการณ์ ละ 2-3 ข้ อ ผู้ตอบพิจารณาตัดสิน ใจเลือกข้ อสรุ ปในแต่ละข้ อว่ า น่ าเชื่อถื อ
หรื อไม่ 5. ความสามารถในการประเมินข้ อโต้ แย้ ง เป็ นการวัดความสามารถในการจาแนกการใช้
เหตุผล มีการกาหนดชุดของคาถามเกี่ ยวกับประเด็นปั ญหาสาคัญมาให้ ซึ่งแต่ละคาถามมีชดุ ของ
คาตอบพร้ อมเหตุผลกากับ ผู้ตอบพิจารณาตัดสิน ใจเลือกคาตอบที่สาคัญ เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับ
คาถามหรื อไม่ และให้ เหตุผลประกอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม “เป็ นแบบสอบถามที่มีความเที่ยงแบบความสอดคล้ อง
ภายใน โดยมีวิธีหาความเที่ยงแบบแบ่งครึ่งข้ อสอบ มีพิสยั ระหว่าง 0.69 ถึง 0.85 และมีความเที่ยง
แบบคงที่โดยวิธีสอบซ ้า (ระยะห่างระหว่างการสอบ 3 เดือน) เท่ากับ 0.73 มีการตรวจสอบความ
ตรง โดยคานวณค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของคะแนนจากแบบสอบเชาวน์ปัญ ญาแบบวัดเจตคติ
และแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน” Watson; & Glaser(1937) เป็ นผู้พฒ
ั นาแบบประเมินชื่อ
ว่า The Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA) พัฒ นาในปี 1937
แบบสอบถาม the WGCTA ได้ มี ก ารด าเนิ น การพัฒ นาและปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในระดับ
นานาชาติมานาน ซึง่ มีแบบสอบถามมาตรฐานที่ใช้ เวลา 60นาที โดยใช้ เป็ นแบบประเมินก่อนและ
หลั ง ในการอบรมส าหรั บ กลุ่ ม องค์ ก รต่ า งๆ เช่ น บริ ก ารทางการเงิ น ธนาคาร ประกั น ชี วิ ต
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โรงงานผลิต การดูสขุ ภาพ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง การคมนาคม และการศึกษา เป็ นต้ น
ซึ่งมีมากกว่า 40 องค์กรที่ใช้ แบบประเมินนี ้ นอกจากนี ้มีแบบสอบถามแบบสันที
้ ่ใช้ เวลาเพียง 30
นาที มีทงหมด
ั้
40 ข้ อคาถามซึ่งมีองค์กรมากกว่า 20 แห่งที่ใช้ แบบประเมินนี ้ อีกทังมี
้ งานปริ ญญา
นิพนธ์ ต่างประเทศที่ใช้ แบบประเมินนีป้ ระมาณ 6 ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาพยาบาล และอาจารย์
มหาวิทยาลัย
ผู้วิจยั นาแบบสอบถามที่มีความใกล้ เคียงและสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ใน
ระยะที่ 2 ด้ านการประเมินผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ โดยนาข้ อคาถามของ Watson & Glaser มาเป็ นแนวทางประยุกต์ใช้
ในการตั ้งข้ อคาถามแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
หลังจากได้ ข้อค้ นพบตามวัตถุประสงค์การศึกษาความหมายและเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณในการวิจยั ระยะที่ 1 นามาสูก่ ารจัดทาแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังเข้ าโปรแกรมฯในการดาเนินการวิจยั ระยะที่ 2
1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ น
ในส่วนนีเ้ ป็ นการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น ในขอบเขตระยะเวลา 19 ปี ตัง้ แต่ปี 2541-2560 (ค.ศ.1998-ค.ศ.
2017) โดยแบ่งการทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้ องออกเป็ น 3 ประเด็น ได้ แก่ ส่วนแรก ปั จจัยเชิงสาเหตุ
ของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น ส่วนที่สอง การปรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับ การพัฒ นาพฤติก รรมการคบเพื่ อนต่ างเพศอย่างมี วิจ ารณญาณของวัยรุ่ น และส่วนที่ ส าม
ช่องว่างความรู้ทางการศึกษา มีรายละเอียดดังนี ้
1.3.1 ปั จ จั ย เชิ งสาเหตุ ข องการคบเพื่ อ นต่ างเพศอย่ างมี วิจ ารณญาณของ
วัยรุ่ น
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสาเหตุของการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณของวัยรุ่น ได้ คดั เลือกงานวิจยั มาทังสิ
้ ้น 15 เรื่ อง แบ่งเป็ นงานวิจยั ในประเทศจานวน
11 เรื่ อง และงานวิจยั ต่างประเทศจานวน 4 เรื่ อง โดยแบ่งสาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นออกเป็ น 2 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ ปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก
โดยผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีปัญญาสังคม(Social Cognitive Theory)ของแบนดูรา เป็ นแนวคิดเชิง
พฤติกรรมแนวใหม่ที่ระบุว่าพฤติกรรมเป็ นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลและ
สภาพแวดล้ อ มซึ่ ง ต่ า งมี อิ ท ธิ พ ลส่ ง ผลต่ อ กัน และเน้ น มนุ ษ ย์ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ถ้ า จัด
สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ที่ เหมาะสม(อรพิ น ทร์ ชูชม, 2559)มาเป็ น แนวทางในการวางกรอบ
อธิบายปั จจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้ องทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอกบุคคลของวัยรุ่ น จากการ
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ประมวลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น สรุป
สาเหตุของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น มีรายละเอียดดังนี ้
1.ปั จจัยภายใน หมายถึง พฤติกรรมภายในของวัยรุ่ นที่ไม่สามารถสังเกตได้
เช่น ความรู้ อารมณ์ และความคิด จะวัดได้ เมื่ อถูกนิ ยามเชิงปฏิ บัติการให้ อยู่ในรู ปสิ่งเร้ าและ
ตอบสนอง(อรพินทร์ ชูชม, 2559) แบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่
1.1 ด้ านชีวภาพ (Biological)
ปั จจัยด้ านชีวภาพ ได้ แก่ นักเรี ยนมัธยมศึกษาเพศชายมีเจตคติใน
การคบเพื่อนต่างเพศสูงกว่าเพศหญิ ง (ณรงค์รักษ์ ต่อศรี เจริ ญ และคณะ, 2549) บุคลิกภาพใน
การแสดงตัว เปิ ดเผยช่างพูด มีมนุษยสัมพันธ์ มองโลกในแง่ดี ชอบเข้ าสังคมและทากิจกรรมที่
ตื่นเต้ นสนุกสนาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆได้ (ดารุณี บุญวิก ,
2543; มัทธราวัลย์ วรหาญและคณะ, 2552)
1.2 ด้ านเชาว์ปัญญา (Cognitive) ในที่นี ้แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น
1.2.1 ด้ านเจตคติ กล่ า วคื อ นั ก เรี ย นวั ย รุ่ น มี ค่ า นิ ย มทางเพศ
เหมือนกันทัว่ ไป มีความเชื่อและความคิด ด้ านการเลียนแบบตามกระแสสังคม ด้ านการบริโภคสื่อ
ด้ านค่านิยมเกี่ยวกับสารเสพติด ด้ านเพศสัมพันธ์ ปกติ และด้ านพฤติกรรมวัยรุ่ น (จรรยา แก้ วใจ
บุญ และ ทิติยา กาวิละ, 2553)แต่ควรมีความคิดเชิงเหตุผลและความรับผิดชอบต่อสังคม(ปราณี
จ้ อยรอด, 2553; Rezaei.H. et al, 2017 )ด้ วยการควบคุ ม ตนเอง (Guyton.E. M,1988) ผ่ า น
ประสบการณ์สะท้ อนกลับตนเอง ประสบการณ์การติดต่อสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิด และการรู้จกั สังเกต
สาเหตุต่างๆ (Michaelson.V, et al, 2015) โดยนักเรี ยนมีเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศและการ
เรี ยน หมายถึง มีความคิด ความรู้สกึ ความเชื่อในการแสดงพฤติกรรมของตนต่อการคบเพื่อนต่าง
เพศ และให้ ค วามส าคัญ เห็ น คุณ ค่ า และประโยชน์ ข องการเรี ย น ซึ่ง เป็ น แนวโน้ ม การแสดง
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ (อินทิรา จานงค์คา และ สุภาพ ฉัตราภรณ์ ,
2554; กนกทอง มหาวงศนันท์ , 2550; เจนจิรา เชยครบุรี, 2560) นักเรี ยนควรมีความคาดหวังใน
การศึก ษา หมายถึ ง มี ก ารวางแผนตัง้ เป้าหมายทางการเรี ย น เพื่ อกาหนดทิ ศทางการประสบ
ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ชี วิ ต ส่งผลต่ อ การพัฒ นาการคิ ด อย่ างมี วิจ ารณญาณของนัก เรี ย น
(ศิริกานต์ คุสินธุ์, 2549) และมีความเชื่ออานาจในตน หมายถึง การรับรู้ เหตุการณ์ หรื อสิ่งต่างๆ
ที่เกิดขึ ้นกับตนนัน้ เป็ นผลมาจากการกระทาหรื อความสามารถของตนเอง ความสาเร็ จหรื อความ
ล้ ม เห ล ว ที่ ต น ได้ รั บ เกิ ด จ า ก ก า รก ระ ท า ข อ ง ต น เอ ง (เจ น จิ รา เช ย ค รบุ รี , 2560;
ดารุณี บุญวิก , 2543; นิธิภทั ร บาลศิริ, 2553) ด้ วยอาศัยแรงจูงใจในการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
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และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของนักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนวัยรุ่นมีการกระทาตามความคิดของผู้อื่น
หรื อ กลุ่ม เพื่ อ นที่ มี ค วามคาดหวังต่ อ ตนเอง แต่ นัก เรี ย นต้ อ งมี ค วามปรารถนาที่ จ ะมุ่ง ประสบ
ความสาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรค และรู้สกึ
ดีใจเมื่อประสบความสาเร็จหากล้ มเหลวจะแสดงความรู้สกึ กังวล ส่งผลต่อความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยน (เจนจิรา เชยครบุรี, 2560)
1.2.2 ด้ า นความรู้ ได้ แ ก่ การมี ค วามรู้ และทัก ษะปฏิ บัติ เรื่ อ งเพศ
กล่าวคือ การมีความรู้ด้านสังคมวิทยา สุขวิทยา และจิตวิทยาสูงทาให้ วยั รุ่นมีทศั นคติที่ดีต่อการ
คบเพื่อนต่างเพศ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่ องเพศได้ มาก(อินทิรา
จานงค์ คา และ สุภ าพ ฉัตราภรณ์ , 2554)ยุท ธศาสตร์ การเรี ยนรู้ หมายถึง แนวทางที่ นักเรี ยน
ปฏิ บัติ ต นเองทางการเรี ย น การบริ ห ารเวลาในการเรี ย น ความเอาใจใส่ในการเรี ย น กระบวน
การศึกษาหาความรู้ ซึง่ เป็ นไปตามลาดับขันตอน
้
เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่รวดเร็ ว มีความสุข และมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่คาดหมายไว้ (กนกทอง มหาวงศนันท์, 2550)
1.2.3 ด้ านทักษะ ประกอบด้ วย ความสามารถในการอ่าน หมายถึง
การแปลความ ตีความขยายความจับใจความสาคัญ ลาดับเหตุการณ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่า ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ(ดารุณี บุญวิก , 2543; กนกทอง มหา
วงศนันท์ , 2550;นิธิภัทร บาลศิริ, 2553;เจนจิรา เชยครบุรี, 2560; Mahapoonyanont.N, 2012).
รวมทังการมี
้
ความสามารถด้ านเหตุผล หมายถึง การหาความสัมพันธ์ของข้ อมูลหรื อสถานการณ์
ต่างๆ ที่กาหนดให้ แล้ วนามาวินิจฉัยหาผลสรุ ปของความสัมพันธ์ ได้ อย่างถูกต้ อง ซึ่งวัดได้ โดยใช้
แบบทดสอบการจาแนกประเภทการอุปมาอุปไมยและการสรุ ปความ (กนกทอง มหาวงศนันท์ ,
2550; นิ ธิ ภั ท ร บาลศิ ริ , 2553; เจนจิ ร า เชยครบุ รี , 2560) และมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ดี
หมายถึง ความสามารถทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้ รับตามคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้ แต่เริ่ มเข้ า
ศึกษา ( ศิริกานต์ คุสินธุ์, 2549)
1.3 ด้ านอารมณ์ (Affective)
เชาว์ปัญญาทางอารมณ์ ที่ดี หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ เป็ น
ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ รู้จกั เข้ าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่น รวมถึง
สามารถสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้อื่นได้ (นิธิภทั ร บาลศิริ, 2553)และความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
หมายถึง การได้ รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน การได้ รับการยอมรับจากครูอาจารย์ และจากพ่อ
แม่/ผู้ปกครองทาให้ วยั รุ่นมีทศั นคติที่ดีในการคบเพื่อนต่างเพศ (อินทิรา จานงค์คา และ สุภาพ ฉัต
ราภรณ์, 2554)
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2. ปั จ จัย ภายนอก หมายถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี อิ ท ธิ พ ลส่ ง ผลต่ อ การแสดง
พฤติก รรมภายนอกของวัย รุ่ น ที่ สามารถสังเกตและวัดได้ จากการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง
แบ่งเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่
2.1 ด้ านเพื่อน (Peer)
สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อน หมายถึง การปฏิบัติตนของ
นักเรี ยนและเพื่ อนที่ มี ต่อกัน ทัง้ ในและนอกห้ องเรี ยน ได้ แก่ การช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้ านการเรี ยน การห่วงใยใกล้ ชิดสนิทสนมซึ่งกันและกัน และทากิจกรรม
ต่างๆร่ วมกัน สามารถพยากรณ์ เจตคติในการคบเพื่อนต่างเพศของนักเรี ยนมัธยมศึกษาเพศชาย
อย่างมีนยั สาคัญที .05 (ณรงค์รักษ์ ต่อศรี เจริญ และคณะ, 2549)
2.2 ด้ านครอบครัว (Family)
ระดับการศึกษาของผู้ปกครองส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรี ยน (ศิริกานต์ คุสินธุ์, 2549) รวมทังการอบรมเลี
้
้ยงดูแบบให้ เหตุผล หมายถึง การที่บิดา
มารดาหรื อผู้ปกครองยอมรับในความสาคัญ ของนักเรี ยน มีความเข้ าใจพัฒ นาการ ยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นหรื อข้ อโต้ แย้ งห้ ามปรามเมื่อเห็นว่าทาในสิ่งที่ไม่สมควร ส่งเสริ มในสิ่งที่เป็ นประโยชน์
โอนอ่อนผ่อนตาม ถ้ ามีเหตุผลเพียงพอและผลการกระทานัน้ ไม่ทาให้ ตนเองและผู้อื่นเดือดร้ อน
รู้ จักตัดสินใจได้ ด้วยตนเองและรู้ จักที่จะประพฤติตนให้ เป็ นที่ชื่นชอบและเป็ นที่ยอมรับของผู้อื่น
เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ให้ คาชมเชยแก่พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็ นครัง้ คราวและไม่
ลงโทษนักเรี ยนจนเกินเหตุ (กนกทอง มหาวงศนันท์ , 2550; มัทธราวัลย์ วรหาญและคณะ, 2552)
และการอบรมเลี ย้ งดูแ บบประชาธิ ป ไตย หมายถึ ง บิ ด ามารดาหรื อ ผู้ป กครองให้ ก ารแนะน า
ตักเตือนด้ วยความรัก เปิ ดโอกาสให้ ตดั สินใจ ไว้ วางใจ มีเหตุผล เข้ าใจ เอาใจใส่และยอมรับความ
คิ ด เห็ น และให้ โอกาสในการคบเพื่ อ นต่ า งเพศตามความเหมาะสม (ดารุ ณี บุ ญ วิ ก , 2543;
วิลาวรรณ์ ทวิชศรี , 2546; Mahapoonyanont.N, 2012) ทังนี
้ ้ยังรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่น
กับบิดามารดาและตัวแบบจากครอบครัว หมายถึง การปฏิบตั ิตนของบิดามารดาหรื อผู้ปกครอง
ต่อนักเรี ยน และการปฏิบตั ิตนต่อบิดามารดาหรื อผู้ปกครองเพื่อให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น
การให้ ความรัก ความเอาใจใส่ การเชื่อฟั ง เป็ น ต้ น (ณรงค์ รักษ์ ต่อศรี เจริ ญ และคณะ, 2549;
ปราณี จ้ อ ยรอดและคณะ, 2553) และความสัม พัน ธ์ ระหว่างนัก เรี ย นกับ ผู้ป กครอง สามารถ
พยากรณ์เจตคติในการคบเพื่อนต่างเพศของนักเรี ยนมัธยมศึกษาเพศหญิง อย่างมีนยั สาคัญที่ .05
(ณรงค์รักษ์ ต่อศรี เจริญ และคณะ, 2549)
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2.3 ด้ านโรงเรี ยน (School)
สภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นและบรรยากาศในชั น้ เรี ย น หมายถึ ง
ครูผ้ สู อนมีการจัดรู ปแบกิจกรรมที่มีความสุข สนุกต่อการเรี ยนรู้ให้ กบั นักเรี ยนในชันเรี
้ ยน และยึด
ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง (นิธิภัทร บาลศิริ , 2553; เจนจิรา เชยครบุรี , 2560; Mahapoonyanont.N,
2012).และครูคอยให้ การสนับสนุนทางสังคมกับผู้เรี ยน(ปราณี จ้ อยรอดและคณะ, 2553) รวมทังมี
้
หลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื ้อหาคาบเกี่ยว
และมีเนื ้อหาเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ เป็ นหลักสูตรที่ขยายกลยุทธ์ในการสอนให้ ต่างไปจากเดิม
และมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒ นาทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (วิจิตร์ พร หล่อสุวรรณกุล ,
2544 )
2.4 ด้ านสื่อเทคโนโลยี (Social Media)
อิทธิพลจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ เกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศและตัว
แบบจากสื่อ หมายถึง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ที่ทาให้ นกั เรี ยนเกิดการเลียนแบบ หรื อ
ปฏิ บัติ ต ามเกี่ ย วกับ การคบเพื่ อ นต่ า งเพศ (ณรงค์ รัก ษ์ ต่ อ ศรี เจริ ญ และคณะ, 2549; ปราณี
จ้ อยรอดและคณะ, 2553 )
1.3.2 การปรั บพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒ นาพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ น
จากการรวบรวมงานวิจยั เชิงทดลองและงานวิจยั ที่ทาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้ องการพัฒนาพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น จานวน 6 เรื่ อง
แบ่งเป็ น งานวิจัยในประเทศจานวน 5 เรื่ อง และงานวิจัยต่างประเทศจานวน 1 เรื่ อง สามารถ
แบ่งกลุม่ งานวิจยั ออกเป็ น 2 กลุม่ มีรายละเอียดดังนี ้
กลุ่มงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นการป้ องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่ อการคบ
เพื่อนต่ างเพศ พบว่า มีจานวน 3 เรื่ อง(วรรณวดี พรหมสุรินทร์ . 2541; วิลาวรรณ์ ทวิชศรี , 2546;
ดลฤดี บุญ ชู, 2549) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น (วิลาวรรณ์ ทวิชศรี , 2546;
ดลฤดี บุญ ชู , 2549) และนิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี ปี ที่ 2 (วรรณวดี พรหมสุริน ทร์ . 2541) ส าหรั บ แบบ
แผนการวิจยั ที่ใช้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง(วรรณวดี พรหมสุรินทร์ , 2541; วิลาวรรณ์ ทวิชศรี , 2546;
ดลฤดี บุญชู, 2549)
เมื่ อพิ จารณาถึงลักษณะของโปรแกรมที่มีประสิท ธิ ผล พบว่า รู ปแบบการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่นเกิดจากความร่วมมือร่ วมใจของครูผ้ สู อน
ในการพัฒ นาวิธีการจัดกิจกรรมฝึ กผู้เรี ยนให้ ร้ ู เท่าทันตนเองกับการคบเพื่อนต่างเพศ และผู้ท า
หน้ าที่ให้ คาปรึ กษาวัยรุ่ นต้ องมี ความรู้ และทักษะการให้ คาปรึ กษาอย่างถูกต้ องและเหมาะสม
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(วรรณวดี พรหมสุริ น ทร์ , 2541; วิ ล าวรรณ์ ทวิ ช ศรี , 2546; ดลฤดี บุ ญ ชู , 2549) กิ จ กรรมใน
โปรแกรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่ น ประกอบด้ วย ให้ ความรู้
แสดงสาธิตฝึ กผ่อนคลายกล้ ามเนื ้อ ฝึ กจินตนาการสถานการณ์และฝึ กจัดการกับความรู้ สึกวิตก
กังวลในการคบเพื่อนต่างเพศ ให้ สมาชิกฝึ กต่อเนื่องที่บ้านประมาณ 4 ครัง้ มีการติดตามผลการฝึ ก
และเพิ่มสถานการณ์ ที่ยากขึน้ เพื่อให้ นิสิตลดความรู้ สึกอ่อนไหวอย่างเป็ นระบบเป็ นรายบุคคล
สามารถพร้ อมเผชิญกับสถานการณ์คบเพื่อนต่างเพศได้ (วรรณวดี พรหมสุรินทร์ , 2541)ใช้ วิธีการ
ให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล-อารมณ์ (วิลาวรรณ์ ทวิชศรี , 2546) ให้ ความรู้ การเล่น
บทบาทสมมติ การวิเคราะห์สถานการณ์ และสรุปสาระสาคัญ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนกับเพื่อนต่าง
เพศอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศที่ไม่เหมาะสม(ดลฤดี บุญ
ชู, 2549 ) สาหรับผลจากการใช้ โปรแกรม พบว่า นิสิตมีความวิตกกังวลในการคบเพื่อนต่ างเพศ
ลดลงหลังจากได้ รับการฝึ กการลดความอ่อนไหวอย่างเป็ นระบบเป็ นรายบุคคล(วรรณวดี พรหม
สุรินทร์ , 2541) นักเรี ยนมีเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศดีขึ ้นหลังได้ รับโปรแกรมให้ คาปรึกษาแบบ
กลุ่ม ตามทฤษฎี เหตุผ ล-อารมณ์ (วิ ล าวรรณ์ ทวิ ช ศรี , 2546)นัก เรี ย นที่ ได้ รับ การเข้ า โปรแกรม
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อน
ต่างเพศที่ไม่เหมาะสมน้ อยกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ รับการเข้ าโปรแกรมฯ(ดลฤดี บุญชู,
2549 )
กลุ่มงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นการพัฒนาการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
ของวัยรุ่ นในการปรั บใช้ แก้ ไขปั ญหาในชีวิตประจาวัน พบว่า มีจานวน 3 เรื่ องกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักศึกษาพยาบาล(วิจิตร์ พร หล่อสุวรรณกุล , 2544) และนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาทังตอนต้
้
น
และตอนปลาย(ปั ทมา ปานแดง, 2559; Franks.J.S, 2010) สาหรับแบบแผนการวิจยั ที่ใช้ เป็ นการ
วิจยั เชิงทดลอง (ปั ทมา ปานแดง, 2559) และการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม(วิจิตร์ พร หล่อ
สุวรรณกุล, 2544; Franks.J.S, 2010)
เมื่ อพิ จารณาถึงลักษณะของโปรแกรมที่มีประสิท ธิ ผล พบว่า รู ปแบบการ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นเกิดจากความร่ วมมือของโรงเรี ยนในการมีส่วนร่ วม
ของครู ผ้ ูสอนทุกท่านในการร่ วมแรงกันพัฒนาวิธีการเรี ยนการสอนโดยยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
(วิจิตร์ พร หล่อสุวรรณกุล 2544; ปั ทมา ปานแดง, 2559) ส่วนการจัดกิจกรรมการพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น ประกอบด้ วย การทากิจกรรมกลุ่มโดยประยุกต์ทกั ษะพื ้นฐานการ
ให้ ค าปรึ ก ษาในการด าเนิ น กิ จ กรรมฝึ ก การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ มี ตัว อย่ า งข้ อ ความหรื อ
บทความจากสื่ อ อิ น เตอร์ เน็ ต ให้ นัก เรี ย นอ่ า นและฝึ ก คิ ด วิ เคราะห์ ป ระเด็ น ตามโจทย์ ค าถาม
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(ปั ทมา ปานแดง, 2559) การพัฒนาหลักสูตรเสริ มวิชาการพยาบาลด้ านการเรี ยนการสอนพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการทบทวนหลักสูตรเดิม และจัดสนทนากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับ หลัก สูต ร เพื่ อน าข้ อ มูล วิ เคราะห์ และพัฒ นาเป็ น หลัก สูต รเสริ ม ที่ ผ้ ูส อนน าไปทดลองใช้ กับ
นักศึกษา (วิจิตร์ พร หล่อสุวรรณกุล, 2544)การพัฒนารูปแบบแนวทางการแก้ ไขปั ญหาและการคิด
วิเคราะห์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ สถานการณ์ ในโลกความเป็ น จริ งสาหรับ นักเรี ยน โดยแบ่งการด าเนิ น
กิจกรรมเป็ น 3 รอบ รอบแรกผู้สอนให้ สถานการณ์ และคาถามในการหาวิธีแก้ ไขปั ญ หาด้ วยตัว
ผู้เรี ยนเอง รอบที่สอง ผู้สอนให้ แนวทางแก้ ไขปั ญหาและการคิดวิเคราะห์กับสถานการณ์ สมมติ
ผ่านไป 2-3 สัปดาห์จึงดาเนินกิจกรรมรอบที่สาม ผู้สอนให้ สถานการณ์ สมมติและให้ ผ้ เู รี ยนแก้ ไข
ปั ญหาตามแนวทางการแก้ ไขปั ญหาอีกครัง้ โดยครูแนะแนวเป็ นผู้ให้ คะแนนผู้เรี ยนด้ วยรหัสตัวเลข
แทนชื่ อในรอบที่ สองและสามเมื่ อเสร็ จสิน้ กิจกรรม (Franks.J.S, 2010) สาหรับ ผลจากการใช้
โปรแกรม พบว่า หลัง ได้ รับ การพัฒ นาโดยการฝึ ก อบรมเชิ ง จิ ต วิ ท ยา นัก เรี ย นกลุ่ม ทดลองมี
ความสามารถ ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตสูงขึน้ (ปั ทมา ปานแดง,
2559) หลักสูตรเสริ มวิชาการพยาบาลต้ องนาไปปรับปรุ งพัฒ นาต่อหลังจากทดลองใช้ สอนกับ
นักศึกษาพยาบาล(วิจิตร์ พ ร หล่อสุวรรณกุล , 2544) ผลคะแนนรวมทัง้ หมดของนักเรี ยนทุกคน
พั ฒ นาดี ขึ น้ หลั ง ได้ รั บ การชี แ้ นะทั ก ษะการแก้ ไขปั ญ หาและการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
(Franks.J.S, 2010)
กล่าวโดยสรุ ปจากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทัง้ 18 เรื่ อง สามารถสรุ ป
ได้ ว่า ปั จจัย ภายใน การคบเพื่ อนต่างเพศอย่ างมี วิจารณญาณของวัยรุ่ น ประกอบด้ วย ด้ าน
ชี วภาพ ด้ านเชาว์ ปั ญ ญาและด้ านอารมณ์ ของวัยรุ่ น ที่ มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กับ สิ่ งแวดล้ อม โดยได้ รับ
อิทธิพลจากปั จจัยภายนอก ได้ แก่ ด้ านเพื่อน ด้ านครอบครัว ด้ านโรงเรี ยนและด้ านสื่อเทคโนโลยี
จนกลายเป็ น ปั จจัยเชิงสาเหตุให้ เกิดการแสดงพฤติกรรมภายนอกที่เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม
ซึง่ ในการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมได้ 3 ทาง (สุรางค์ โค้ วตระกูล, 2553)
ได้ แก่ แสดงพฤติกรรมสนองตอบการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับ เลือกไม่แสดงพฤติกรรมตามที่เรี ยนรู้ และไม่
แสดงพฤติกรรมด้ วยไม่ได้ รับการเรี ยนรู้อย่างแท้ จริง
1.3.3 ช่ องว่ างความรู้ของการศึกษา
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ทังส่
้ วนที่1และ 2 ผู้วิจยั พบว่ามีช่องว่างความรู้ใน 3 เรื่ อง คือ ช่องว่างด้ านประเด็นที่ศกึ ษา ช่องว่าง
ด้ านวิธีวิทยาวิจยั และช่องว่างด้ านทฤษฎี มีสาระพอสังเขป ดังนี ้
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1. ช่องว่างด้ านประเด็นที่ ศึกษา(Gap of Knowledge) พบว่า 1)การศึกษา
องค์ความรู้แบบองค์รวมระหว่างการคบเพื่อนต่างเพศและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ น
และ 2)ความรู้ ความเข้ าใจของบิดามารดา/ผู้ปกครอง/ครู อาจารย์ต่อธรรมชาติของวัยรุ่ นและการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น ควรเพิ่มเรื่ อง 1)ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณของวัย รุ่ น ต่ อ การเลื อ กคบเพื่ อ นต่ า งเพศน ามาสู่ก ารประยุก ต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้ อย่างไรในการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 2)ความรู้ความเข้ าใจของบิดามารดา/
ผู้ปกครอง/ครูอาจารย์กบั ธรรมชาติของวัยรุ่นด้ านความคิด ความรู้สกึ และการแสดงพฤติกรรมการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างเหมาะสม รวมถึงทักษะการอบรมเลี ้ยงดูและการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้
วัยรุ่นมีเจตคติที่ดีต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ มากกว่ามุ่งเน้ นเนื ้อหาทางวิชาการ
และสื่อสารเรื่ องเพศเพียงอย่างเดียวซึ่งอาจไม่เหมาะกับบริ บทและวัฒนธรรมไทย 2. ช่องว่างด้ าน
วิธีวิทยาวิจัย (Gap of Methodology) ของงานวิจยั ดังกล่าว ได้ แก่ 1)ควรมีการใช้ ระเบียบวิธีวิจัย
เชิ งคุณ ภาพมากขึ น้ ต่ อการศึก ษามุม มองของคนในที่ มี ป ระสบการณ์ จ ริ งของวัย รุ่ น แต่ ล ะช่ วง
เนื่องจากสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเข้ าสู่สงั คมอาเซียนและวัยรุ่นเป็ นกลุ่มที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลายด้ านมากกว่าวัยอื่นๆ โดยครอบคลุมบริบท สิ่งแวดล้ อมทางครอบครัวและสังคม
ทังนี
้ ้เป็ นการเข้ าถึงสภาพปั ญหาวัยรุ่น และได้ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่แท้ จริ งของกลุ่มวัยรุ่นแต่ละบริ บท
2) ควรเพิ่มและกระจายกลุ่มตัวอย่างลงในชุมชนมากขึน้ เนื่องจากมีวั ยรุ่ นบางกลุ่มไม่ได้ อยู่ใน
ระบบโรงเรี ยน 3)ควรมีการศึกษารูปแบบและพัฒนาโปรแกรมสาหรับวัยรุ่นที่สามารถนาทักษะการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณประยุกต์ใช้ แก้ ไขปั ญหาในชีวิตประจาวันได้ จริ งตามบริ บท
เพื่อเป็ นการสร้ างภูมิค้ ุมกันทางปั ญ ญาในการดาเนินชีวิต 4)ควรมีการจัดการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษา ด้ วยการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมระหว่างครู อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรี ยน เพื่อทา
ความเข้ าใจธรรมชาติของวัยรุ่นและการสื่อสารที่เหมาะสมลดความขัดแย้ งระหว่างครู ผู้ปกครอง
และนักเรี ยน เพื่อเป็ นการส่งเสริ มความรู้ และเจตคติที่ดีต่อการคบเพื่อนต่ างเพศอย่างเหมาะสม
และสร้ างเสริ มความสัมพันธ์ที่มนั่ คงในครอบครัว และ3.ช่องว่างด้ านทฤษฎี(Gap of Theory) ของ
งานวิจัยเหล่านี ้ ยังขาด 1) กลุ่มทฤษฎีพัฒนาการด้ านการรู้ คิดในการศึกษากระบวนการคิดของ
วัยรุ่น และ2)กลุม่ ทฤษฎีการเรี ยนรู้แนวการรู้คิดในการทาความเข้ าใจวิธีการเรี ยนรู้ของวัยรุ่น 1)ควร
เพิ่มกลุ่มทฤษฎีพฒ
ั นาการด้ านการรู้คิดของวัยรุ่น เนื่องจากสิ่งแวดล้ อมทางสังคม โครงสร้ างและ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เปลี่ยนไป ย่อมส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สกึ ของวัยรุ่นจะนามา
สูก่ ารแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมได้ อย่างไร 2)ควรเพิ่มกลุ่มทฤษฎีการเรี ยนรู้แนวการรู้คิด
เพื่อท าความเข้ าใจกระบวนการเรี ยนรู้ ของวัยรุ่ น แต่ละช่วง มี การรับรู้ และตีความอย่างไร ก่อน
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นาไปสู่การจดจาระยะสัน้ และระยะยาวที่จะนามาใช้ แก้ ปัญหาในอนาคต และแสดงพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ได้ อย่างไร
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ นที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนาบิดามารดา/ผู้ปกครองเข้ ามามีสว่ นร่วมทังเป็
้ นผู้ให้
ข้ อมูลหลักและเป็ น treatment ในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมี วิจารณญาณ ด้ วยผู้วิจัยไม่พบงานวิจัยที่ นาครอบครัวเข้ ามาร่ วมเรี ยนรู้ ในการ
จัดการเรี ยนการสอนในชัน้ เรี ยนด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้ แบบกลุ่มทัง้ นีม้ ีหลายงานวิจัยที่ศึกษา
ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การคบเพื่ อ นต่ า งเพศและการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของวัย รุ่ น พบว่า
สิ่งแวดล้ อมครอบครัว มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของวัยรุ่ น งานวิจัยเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นงานวิจัยเชิง
ปริ มาณเน้ นการศึกษาปั จจัย รวมถึงแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศที่
ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น อีกทังงานวิ
้
จยั ที่เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั
กลุ่มการศึกษาเพื่อใช้ ในการพัฒ นาการเรี ยนการสอนวิชาต่างๆ เช่น สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เป็ นต้ น ผู้วิจยั จึงได้ นางานวิจยั บางส่วนที่ เกี่ยวข้ องกับปั จจัย และแนวทางการพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาศึกษาในครัง้ นี ้ เพื่อเป็ นแนวคิดพื ้นฐานในการประยุกต์องค์
ความรู้จากข้ อค้ นพบ เป็ นแนวทางในการศึกษาความหมาย และเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณในการวิจัยระยะที่ 1 และนาข้ อค้ นพบนีม้ าวิเคราะห์ ร่วมกับข้ อมูลจากการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกของผู้ให้ ข้อมูลหลักนามาสู่การสร้ างและพัฒ นาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในการวิจยั ระยะที่2
ส่ วนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมบุคคล
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่ น
2.1.1 ความหมายของวัยรุ่ น
องค์การอนามัยโลก (WHO.1994 ; Prohmmo. n.d.) ได้ ให้ นิยามแบ่งวัยรุ่นตาม
ช่วงอายุ คือ วัยรุ่ นตอนต้ นช่วงอายุ 10-14 ปี วัยรุ่ นตอนกลาง ช่วงอายุ 15-19ปี และวัยรุ่ นตอน
ปลายอยู่ช่วงอายุ 20-24ปี เพื่อง่ายต่อการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ วัยรุ่นเป็ นวัยที่
มีความโดดเด่นในวงจรชีวิต ซึ่งเป็ นช่วงที่มีความท้ าทายและเป็ นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาทางด้ าน
ร่างกาย จิตใจ และทางสังคม เพื่อทาหน้ าที่เหมือนผู้ใหญ่ นอกจากนี ้ เลสัน, วิลสัน และริคมัน, ชอรี
เกอร์ (Larson, Wilson,& Rickmon, Schlegel 2009 ; Steinberg, 2017) อธิบายว่า ในทุกสังคม
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วัยรุ่น คือ ช่วงเวลาของการเจริ ญเติบโตในการเคลื่อนย้ ายความไม่มีวฒ
ุ ิภาวะในวัยเด็กไปสู่การมี
วุฒิ ภ าวะในวัย ผู้ใหญ่ และเป็ น การเตรี ย มพร้ อมสู่อ นาคต และสตี เบอร์ ก (Steinberg, 2017)
ได้ อธิบายเพิ่มว่า วัยรุ่นเป็ นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และเป็ น
วัยที่เริ่ มมีความสนใจทางเพศและความสามารถทางร่ างกายในการมีบุตร อีกทัง้ วัยรุ่ นเป็ นวัยที่
ฉลาด มี ค วามละเอี ย ดอ่อ น และสามารถตัด สิ น ใจด้ ว ยตนเองได้ ดี ก ว่าวัย เด็ ก รวมถึ งมี ค วาม
ตระหนักรู้ตนเอง มีอิสระ และให้ ความสาคัญกับเรื่ องในอนาคต
ดังนัน้ อาจสรุ ปได้ ว่า วัยรุ่ น หมายถึง ช่วงอายุที่มีการพัฒ นาวุฒิ ภาวะเข้ าสู่วัย
ผู้ใหญ่ โดยแบ่งออกเป็ น 3ช่วงวัย ได้ แก่ วัยรุ่ นตอนต้ นอายุ 10-14ปี วัยรุ่ นตอนกลางอายุ 15-19ปี
วัยรุ่นตอนปลายอายุ 20-24ปี เป็ นวัยที่มีการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ
สังคม เศรษฐกิจ เริ่ มมีความสนในทางเพศและการมีบุตร มีการคิดตัดสินใจด้ วยตนเอง มีความ
ฉลาด ละเอียดอ่อน มีอิสระ ตระหนักรู้ตนเองและให้ ความสาคัญกับเรื่ องอนาคต
ผู้วิจยั นาความหมายของวัยรุ่นมาใช้ เป็ นแนวทางในการทาความเข้ าใจโครงสร้ าง
และธรรมชาติของวัยรุ่นแต่ละช่วงอายุ เพื่อนามาสู่การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมทังในการวิ
้
จยั ระยะ
ที่1 คือการสร้ างแนวคาถามสัมภาษณ์กบั ผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ นวัยรุ่นตอนต้ น และการจัดกิจกรรม
ในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่ อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วัยรุ่นตนอต้ นในการวิจยั ระยะที่2
2.1.2 พัฒนาการของวัยรุ่ น
ธรรมชาติของวัยรุ่นมีการเจริ ญเติบโต และเปลี่ยนแปลงหลายด้ านอย่างรวดเร็ ว
ได้ แก่ ด้ านความคิด ด้ านอารมณ์ และด้ านสังคม ทาให้ วยั รุ่นเป็ นวัยที่มีวงจรชีวิตที่โดดเด่นกว่าวัย
อื่ น ๆ โดยมี อิ ท ธิ พ ลจากสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ ครอบครั ว เพื่ อ น โรงเรี ย น และสัง คม ซึ่ง มี ผ ลต่ อ
พัฒนาการด้ านต่างๆ ของวัยรุ่น มีรายละเอียดดังนี ้
ก) พัฒนาการทางความคิด
จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ด้ า นการรู้ คิ ด ของวัย รุ่ น
พบว่า วัยรุ่นมีพฒ
ั นาการและกระบวนการคิดที่แตกต่างจากวัยอื่นๆ ส่งผลให้ วยั รุ่นมีการแสดงออก
ทางพฤติกรรมอยู่บนความเชื่อ ค่านิยม และประสบการณ์ของวัยรุ่น ผู้วิจยั ได้ เลือกทฤษฎีที่สาคัญที่
มีอิทธิพลต่อการรู้คิดของวัยรุ่น คือ
ท ฤ ษ ฎี ขั ้น พั ฒ น า ก า ร ท า ง ก า ร รู้ คิ ด ( Stages of Cognitive
Development)
Piaget(2015)เป็ นผู้ริเริ่ มศึกษากระบวนการคิดของเด็กทางด้ านการ
พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา ซึง่ ได้ พบว่า การคิดของวัยรุ่นมีความแตกต่างจากการคิดของวัย
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เด็ ก มาก Piaget ได้ ก ล่า วถึ ง ช่ ว งอายุ 12 ปี ขึ น้ ไปซึ่ง อยู่ในขัน้ Formal Operation เป็ น ช่ ว งวัย ที่
สามารถคิ ด อย่ า งมี เหตุผ ลเชิ งตรรกะและเป็ น นามธรรม สิ ริอ ร วิช ชาวุธ (2554)กล่าวว่า วัย รุ่ น
สามารถตั ้งสมมติฐานและใช้ ความคิดเชิงเปรี ยบเทียบได้ ในการแสวงหาคาตอบจากประสบการณ์
ที่ได้ เรี ยนรู้มา นอกจากนี ้ยังสามารถคิดวิเคราะห์ตีความหมายและคิดซับซ้ อนด้ วยเหตุผลมากขึ ้น
Steinberg (2017)ได้ อ ธิ บ ายเพิ่ ม ว่า วัย รุ่ น สามารถคิ ด ได้ ห ลายมิ ติ เพื่ อ หาทางเลื อ กที่ เป็ น ทาง
แก้ ปัญ หาได้ จริ งๆ อีกทัง้ มี ก ารคิดอย่างเป็ น ระบบ เป็ น นามธรรม จิน ตนาการในสถานการณ์ ที่
ซับซ้ อนได้ ดี แต่ไม่ใช่วยั รุ่นทุกคนที่จะสามารถพัฒนาการรู้คิดขัน้ Formal Operation ได้ ซึง่ Morris
& Sloutsky (1998 ; Steinberg, 2017) ได้ อ้างถึงบางงานวิจัย ค้ นพบว่า วัยรุ่ นที่ถูกสอนให้ คิดหา
เหตุผลแบบอุป มา (deductive reasoning) จะสามารถมี พัฒ นาการด้ านการคิดขัน้ นี ไ้ ด้ และมี
ข้ อ เสนอแนะว่ า หากต้ อ งการให้ วัย รุ่ น มี ค วามสามารถในการพั ฒ นาการรู้ คิ ด อย่ า งมี เหตุผ ล
นอกเหนื อ สิ่ งที่ เป็ น อยู่ค วรได้ รับ การฝึ กฝนให้ สามารถคิ ด อย่ างมี เหตุผ ล ด้ วยการฝึ ก คิ ด ในทุก
สถานการณ์และถือเป็ นเรื่ องสาคัญ
ดังนัน้ อาจสรุ ปได้ ว่าทฤษฎีขัน้ พัฒ นาการทางการรู้ คิดของเปี ยเจต์ ขัน้
Formal Operation ส าหรั บ วัย รุ่ น อายุ 12 ปี ขึ น้ ไป มี ค วามสามารถด้ านการคิ ด ให้ เหตุผ ลที่ เป็ น
นามธรรมใช้ ตรรกะในการคิด และตังสมมติ
้
ฐานในการแสวงหาคาตอบที่สามารถแก้ ปัญหาได้ ซึ่ง
การเรี ยนรู้นี ้จะเกิดขึ ้นได้ ดีในช่วงวัยรุ่น ข้ อสังเกตต่อทฤษฎีนี ้ มุ่งเน้ นการพัฒนาการรู้คิดด้ วยตัวของ
เด็กเอง ไม่กล่าวถึงสิ่งแวดล้ อมที่สง่ ผลต่อการพัฒนาการรู้คิดของวัยรุ่น
ผู้วิจัยนาทฤษฎี ขนั ้ พัฒ นาการทางการรู้ คิดในการศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อเป็ น
ฐานคิดและทาความเข้ าใจการพัฒนาการรู้คิดหรื อพฤติกรรมทางปั ญญาของวัยรุ่น โดยนามาเป็ น
ความรู้พื ้นฐานในการตั ้งแนวคาถามสัมภาษณ์หรื อจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ น
วัยรุ่นตอนต้ น ในการค้ นหาความหมาย และเงื่อนไขของการคบเพื่ อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของวัย รุ่ น ตอนต้ น ในการวิ จัย ระยะที่ 1 หลังจากนัน้ ผู้วิ จัย น าข้ อ ค้ น พบที่ ได้ ม าสู่ก ารจัด เนื อ้ หา
กิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างเข้ าร่วมโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิ จารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นในการ
วิจยั ระยะที่2 ต่อไป
ข) พัฒนาการทางอารมณ์
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องด้ านพัฒนาการทางอารมณ์ของ
วัยรุ่น พบว่า วัยรุ่นมีพฒ
ั นาการทางอารมณ์ ที่แตกต่างจากวัยอื่นๆ ส่งผลให้ วยั รุ่นมีการแสดงออก
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ทางพฤติกรรมที่เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสมตามค่านิยม และวัฒนธรรมทางสังคม ผู้วิจยั ได้ เลือก
ทฤษฎีที่สาคัญที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางอารมณ์ของวัยรุ่น คือ
ทฤษฎีพัฒนาการทางจิต-เพศของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ เชื่อว่ามนุษย์มี
ความอ่อนไหวต่อแรงกระตุ้น ทางเพศและกาม ฟรอยด์ (Sigmund Freud,1856-1939; Boeree.
2009; Stevenso,1996 )ได้ กล่าวถึงพัฒนาการทางเพศช่วงอายุ 12 ปี ขึ ้นไป ซึง่ เป็ นขันที
้ ่เข้ าสูว่ ยั รุ่น
เริ่ มมีความสนใจเพศตรงข้ าม (Genital Stage) เป็ นระยะที่ม่งุ สูค่ วามต้ องการทางเพศ และมีความ
สนใจในการสร้ างสัมพันธภาพกับเพศตรงข้ าม หากวัยรุ่นมีพฒ
ั นาการที่ดีในช่วงระยะแรกของชีวิต
ตั ้งแต่อายุ 0-11ปี จะทาให้ วยั รุ่ น สามารถสร้ างสัมพันธภาพกับเพศตรงข้ ามได้ อย่างราบรื่ น หาก
วัยรุ่นไม่สามารถปรับตัวได้ ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และจากวัยเด็กเข้ าสูว่ ยั รุ่น ส่งผลให้
วัยรุ่นมีอารมณ์รุนแรงขัดแย้ งกับผู้ใหญ่ได้ ง่าย นอกจากนี ้ สมทรัพย์ สุขอนันต์(ม.ป.ป.)อธิบายเพิ่ม
ว่า เป็ นช่วงที่ร่างกายพัฒนาคุณลักษณะทางเพศทาให้ วยั รุ่นมีความสนใจเรื่ องเพศและพฤติกรรม
ทางเพศมากขึ ้น อีกทังช่
้ วงอายุตั ้งแต่ 13ปี ขึ ้นไป เป็ นช่วงที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวุฒิ
ภาวะทางเพศและฮอร์ โมนทางเพศเริ่ มทางาน ซึ่งนามาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศของ
วัยรุ่น
กล่าวโดยสรุปได้ ว่าพัฒนาการทางจิต-เพศของซิกมันด์ ฟรอยด์ คือ การ
สร้ างสัมพันธภาพกับเพื่อนต่างเพศได้ ดี ขึ ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายตังแต่
้ อายุ 0-11ปี
ก่อนเข้ าสูว่ ยั รุ่น ซึง่ แตกต่างจากทฤษฎีขนพั
ั ้ ฒนาการทางการรู้คิดไม่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่ างกายที่ มี ผ ลต่ อ พัฒ นาการรู้ คิ ด ของบุค คล หากบุค คลได้ รับ การอบรมเลี ย้ งดูอ ย่ างเอาใจใส่
สม่ า เสมอ มี ก ารกระตุ้ นพั ฒ นาตามวัย อย่ า งเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ บุ ค คลได้ เรี ย นรู้
ประสบการณ์อย่างอิสระต่อการฝึ กคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ในช่วงวัยทารถถึงวัยเด็ก ย่อมส่งผลให้ บคุ คล
เข้ าใจเอกลักษณ์ของตนเองและมีความมัน่ คงทางจิตใจ สามารถสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่นเมื่อ
เติบโตเข้ าสูว่ ยั รุ่น
ผู้วิจยั ได้ นาความรู้พฒ
ั นาการทางอารมณ์ โดยนาทฤษฎีจิต-เพศ เป็ นฐาน
คิดในการทาความเข้ าใจการเปลี่ย นแปลงทางอารมณ์ จิตใจของวัยรุ่ น สังเกตได้ ว่า ครอบครัวมี
อิทธิพลมากต่อการพัฒนาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น หากวัยรุ่นได้ รับการฝึ กกระตุ้นพัฒนาการ
ในแต่ละขันได้
้ อย่างเหมาะสมตั ้งแต่แรกเกิดจนเข้ าสู่วยั เจริ ญพันธุ์ ส่งผลให้ วยั รุ่ นมีวุฒิภาวะทาง
เพศที่สมบูรณ์มากกว่าวัยเด็ก และมีแนวโน้ มที่จะพัฒนาพฤติกรรมทางเพศได้ อย่างเหมาะสม ทา
ให้ ผ้ ูวิจัยนาผู้ปกครองเข้ ามามีส่วนร่ วมในการเป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักของการวิจัยระยะที่ 1 ในการให้
ความหมายและเงื่อนไขของ การคบเพื่อนต่างเพศของลูกวัยรุ่ น หลังจากนัน้ ผู้วิจัยนาข้ อค้ นพบที่
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ได้ มาสู่การจัดเนื ้อหากิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเข้ าร่ วมโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นใน
การวิจยั ระยะที่ 2
2.2 แนวคิดการปรับพฤติกรรม
Kalish (1981อ้ างถึงใน ประทีป จินงี่, 2540) ได้ กล่าวว่า การปรับพฤติกรรม หมายถึง
การน าเอาหลัก การแห่ ง พฤติ ก รรม (Behavior Principles) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมอย่างเป็ นระบบ ดังนันอาจกล่
้
าวโดยสรุปได้ ว่า การปรับพฤติกรรม หมายถึง การนาหลัก
พื น้ ฐานการเรี ยนรู้ และหลักแห่ งพฤติกรรมมาประยุกต์ ใช้ ในการทดลอง เพื่ อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์กลายเป็ นพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์มากขึ ้น
ผู้วิจยั นาแนวคิดการปรับพฤติกรรมมาในการศึกษานี ้ เนื่ องจากผู้วิจยั สนใจศึกษาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น จึงนาแนวคิดนี ้
เป็ นกรอบแนวทางการวางแผนจัดกิจกรรมซึ่งแบ่งเป็ นเงื่อนไขภายใน ได้ แก่ ด้ านเจตคติต่อการคบ
เพื่อน ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ และด้ านการควบคุมตนเอง ส่วนเงื่อนไขภายนอก ได้ แก่ ด้ าน
การอบรมเลี ้ยงดูแบบให้ เหตุผลด้ วยการสื่อสารทางบวก และด้ านการเห็นแบบอย่างจากคนรอบ
ข้ าง ซึ่งเป็ น ตัวแปรที่ได้ จากข้ อค้ นพบการวิจยั เชิงคุณภาพระยะที่ 1 จับคู่เทียบเคียงกับข้ อค้ นพบ
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาโปรแกรมการปรับ พฤติกรรมเพื่อการทดลองใน
การวิจัย ระยะที่ 2 โดยใช้ แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปั ญ ญาเป็ น ฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ างมี วิจ ารณญาณและใช้ แนวคิ ด ทฤษฎี ปั ญ ญาสังคมของ
Bandura(1986) เป็ นเทคนิคการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปั ญญาในการพัฒนาเจตคติการเห็น
แบบอย่ างให้ นัก เรี ย นกลุ่มทดลอง การพัฒ นาการสื่อสารทางบวกให้ นักเรี ยนกลุ่ม ทดลองกับ
ผู้ปกครอง และการพัฒนาการควบคุมตนเองให้ นกั เรี ยนกลุ่มทดลอง ตามรายละเอียดของแนวคิด
ทฤษฎีดงั นี ้
2.2.1 การปรับพฤติกรรมทางปั ญญา (Cognitive Behavior Modification)
เป็ นแนวคิดของกลุ่มนักจิตวิทยาแนวใหม่ ที่มองว่าการกาหนดพฤติกรรมของ
บุคคลเกิ ดจากกระบวนการทางปั ญ ญา โดยการจัด เก็บ ข้ อมูล และแปลงเป็ น สัญ ลัก ษณ์ ต่างๆ
ภายในปั ญญา (Dryden and Golden 1987 อ้ างถึงใน ประทีป จินงี่,2540) นอกจากนี ้ Mahoney
(1974) กล่าวว่าบุคคลมีการตอบสนองจากสภาพแวดล้ อมที่รับรู้ ปั ญญาเป็ นตัวแปรที่อยู่ระหว่าง
สิ่ ง เร้ ากับ การตอบสนองของบุค คล บุค คลสามารถที่ จ ะตอบสนองกับ สิ่ งเร้ าด้ ว ยพฤติ ก รรมที่
หลากหลายรู ป แบบ แต่ ถ้ า มี สิ่ ง เร้ าที่ ห ลากหลายบุ ค คลสามารถตอบสนองด้ ว ยพฤติ ก รรมที่
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คล้ ายคลึงกันได้ ขึ ้นอยู่กับสภาพแวดล้ อม แนวคิดนี ้มีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล
โดยผ่านการปรับพฤติกรรมทางปั ญญา (Cognitive Behavior Modification : CBM)
สาหรับความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งเร้ า กระบวนการทางปั ญญา แสดงพฤติกรรม
อารมณ์ และ ผลกรรม จะเกิดขึ ้นได้ ต่อเมื่อบุคคลได้ รับสิ่งเร้ าเข้ าไปจัดกระทาในกระบวนการทาง
ปั ญญา ส่งผลให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมภายนอกต่อสิ่งเร้ านัน้ ซึ่งกลุ่มนักพฤติกรรมทางปั ญญา
นิ ย มมี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกั น ว่ า ความสัม พั น ธ์ นี เ้ ป็ นลัก ษณะการมี ป ฏิ สัม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น
(Interaction) คื อ บุ ค คลมี ก ารแสดงพฤติ ก รรมภายนอกด้ วยการชี แ้ นะ (Prompting) จาก
กระบวนการทางปั ญญา และพฤติกรรมภายนอกส่งผลต่อพฤติกรรมทางปั ญญาในเวลาเดียวกัน
ซึ่งนักคิดกลุ่มนีเ้ ชื่อว่าการเอาภาวะทางจิตใจ(Psychological Events) รวมกับกระบวนการทาง
ปั ญญาและภาวะทางสรี ระวิทยา(Physiological)ไว้ กบั การแสดงพฤติกรรมภายนอก จากแนวคิดนี ้
หากต้ องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในสามารถนาทฤษฎีการเรี ยนรู้ หรื อแนวคิดอื่นๆมาใช้ ได้
ได้ แก่ ทฤษฎีปัญญาสังคม สามารถทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ วยกระบวนการทางปั ญญากับ
พฤติกรรมอารมณ์ได้ อย่างมีปฏิสมั พันธ์(Interaction)ซึง่ กันและกัน แสดงดังภาพ
B1 กระบวนการทางปั ญญา
สิ่งเร้ านาเข้ า

การคิดทางบวกกับตัวเอง
การระบุสาเหตุ
การพูดกับตัวเอง ฯลฯ

องค์ประกอบเสริม
ประสบการณ์ในอดีต
ตัวแบบ
สภาวะทางสรี ระวิทยา
สัมพันธภาพกับผู้อื่น

B2

C

พฤติกรรม

ผลกรรม

อารมณ์

เป็ นข้ อมูลย้ อนกลับ B1 มีผลต่อการปรับ
เปลี่ยน B2 และ B1

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธ์ในลักษณะการมีปฎิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกัน
ที่มา: ดาราวรรณ ต๊ ะปิ นตา, 2534 อ้ างถึงใน ประทีป จินงี่, 2540
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Kazdin (1978) ให้ ความหมายการปรับพฤติกรรมทางปั ญ ญา หมายถึง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกด้ วยการเปลี่ยนตัวแปรภายในบุคคล ด้ านความคิด ความเชื่อ
การตีความของบุคคลเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก ซึ่งนักปรับพฤติกรรมทาง
ปั ญญานิยมมีความเชื่อพื ้นฐาน (Dodson et al, 2019) คือ
1.กิจกรรมทางปั ญญาส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอก
2.กิจกรรมทางปั ญญาอาจถูกจัดให้ มีขึ ้นและปรับเปลี่ยนได้
3.พฤติกรรมภายนอกที่เปลี่ยนไป อาจเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางปั ญญา
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เงื่อนไขนา

กระบวนการทาง
ปั ญญา

แสดงพฤติกรรมภายนอก

ภาพประกอบ 3 กระบวนการปรับพฤติกรรมทางปั ญญา
จากแผนภาพ เห็นได้ วา่ นักปรับพฤติกรรมทางปั ญญา มุ่งเน้ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ภายนอกโดยการจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในหรื อพฤติกรรมทางปั ญญาก่อน
2.2.2 ทฤษฎีปัญญาสังคม(Social Cognitive Theory)
ทฤษฎี ปั ญ ญาสังคม (Social Cognitive Theory) Bandura เป็ น ผู้ส ร้ างทฤษฎี
การเรี ยนรู้ พฤติกรรมทางสังคม มีความเชื่อว่าการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเกิดจากการ
เรี ยนรู้พฤติกรรมของผู้อื่น และยุราวดี เนื่องโนราช (2558) ได้ ให้ นิยามการเรี ยนรู้ คือ กระบวนการ
ใดๆ ที่มีผลทาให้ พฤติกรรมของอินทรี ย์เปลี่ยนแปลงไปเป็ นพฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้ างถาวรอันเป็ น
ผลมาจากประสบการณ์ หรื อการฝึ กหัดและพฤติกรรมของผู้อื่นถือเป็ นตัวแบบที่บุคคลสามารถ
เลือกจะกระทาตามหรื อไม่ ขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ โอกาสและผลกรรมของพฤติกรรม นันแสดงว่
้
า
บุคคลมีกระบวนการคิดตัดสินใจในการเลือกแสดงพฤติกรรม ด้ วยเหตุนี ้แบนดูรา จึงได้ พฒ
ั นาจาก
ทฤษฎีเดิมมาเป็ นทฤษฎีการรู้คิดทางสังคม และมาเป็ นทฤษฎีปัญญาสังคม
ผู้วิจยั มีความสนใจเกี่ยวกับทฤษฎี ปัญญาสังคม จึงได้ ศึกษาทบทวนวรรณกรรม
เกี่ ยวกับ ทฤษฎี นี ้ เพื่ อเป็ น แนวทางในการปรับ พฤติ กรรมทางปั ญ ญาของวัยรุ่ น ด้ วยการเรี ยนรู้
(Learning)ให้ เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวัยรุ่ น จากการได้ รับความรู้ ใหม่( Acquired) ซึ่ง
ไม่ได้ เน้ นการแสดงพฤติกรรมภายออก(Performance) แต่เน้ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน

41
(Cognitive) ตามความคิดพื ้นฐานของแบนดูรา กล่าวคือ 1) การเรี ยนรู้ของวัยรุ่นเกิดจากการได้ รับ
อิทธิพลจากสภาพแวดล้ อม เช่น สังคม ครอบครัว เพื่อน โรงเรี ยน สื่อต่างๆ เป็ นต้ น ทาให้ เกิดการ
แสดงพฤติกรรมภายนอกของวัยรุ่ น สามารถแสดงภาพปฎิกริ ยาสะท้ อนกลับซึ่งกันและกัน ทัง้ 3
ส่วน(Transactions)ตามแนวคิดของแบนดูรา ดังนี ้
B
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ภาพประกอบ 4 ปฏิกริยาสะท้ อนกลับซึง่ กันและกันทัง้ 3 ส่วน (Transactions)
ที่มา: Bandura 1986
2) มองการเรี ยนรู้และการกระทามีความต่างกัน กล่าวคือ วัยรุ่นสามารถแสดงพฤติกรรมภายนอก
สนองตอบตามความคาดหวัง ความเชื่อและความสามารถของตนเองจากการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับ 3)
มองว่าการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นไม่อยู่คงเดิม ด้ วยอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อมที่วยั รุ่นอาศัยอยู่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Bandura, 1986)
กล่าวโดยสรุ ป ทฤษฎี ปัญญาสังคม เป็ นทฤษฎีที่เกิดจากความคิดพืน้ ฐานของ
แบนดูราที่มองว่าวัยรุ่ นได้ รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อม และขึ ้นอยู่กับความคาดหวัง ความเชื่อ
ความสามารถของตนเองจากการเรี ยนรู้ ที่ ได้ รับ ท าให้ วัยรุ่ นสามารถแสดงพฤติกรรมภายนอก
ตอบสนองความรู้ใหม่ได้ อย่างเหมาะสมกับตนเอง
ผู้วิจัย ได้ น าทฤษฎี ปั ญ ญาสังคม ของแบนดูรามาในการศึกษาครัง้ นี ้ เพื่ อเป็ น
ความรู้พื ้นฐานทาความเข้ าใจอิทธิพลของสิ่งแวดล้ อม เช่น ครอบครัว เพื่อน โรงเรี ยน สื่อต่างๆ เป็ น
ต้ น ทฤษฎีนี ้ผู้วิจยั นามาเป็ นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปั ญญา โดยพัฒนาเจต
คติการเห็นแบบอย่าง พัฒนาการสื่อสารทางบวก และพัฒนาการควบคุมตนเองเป็ นกิจกรรมใน
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วัยรุ่ นตอนต้ นในการวิจยั ระยะที่ 2 ได้ อย่างไร โดยจัดเนื ้อหากิจกรรมให้ เหมาะสมสาหรับนักเรี ยน
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ เป็ น กลุ่ม ตัว อย่ า ง ด้ ว ยเทคนิ ค การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการทางปั ญ ญา
ของแบนดูรา
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2.2.3 เทคนิคต่ างๆที่ใช้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปั ญญา
ทฤษฎี ปั ญ ญาสัง คมของ Albert Bandura เป็ นนั ก จิ ต วิ ท ยาบุ ค ลิ ก ภาพชาว
แคนาดาที่ เน้ น การใช้ ปั ญ ญาส่งผลต่ อ พฤติ ก รรรมของบุค คลเกื อ บทุก ด้ าน แบนดูรา เชื่ อ ว่า
พฤติกรรมของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากสภาพแวดล้ อม และกระบวนการทางปั ญญามี
การปรับเปลี่ยนร่วมกันจึงส่งผลให้ พฤติกรรมภายนอกเปลี่ยนแปลงด้ วย แบนดูราจึงได้ เสนอวิธีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปั ญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) การเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning)
แบนดูราได้ เสนอกระบวนการสาคัญในการฝึ กการเรี ยนรู้ โดยการสังเกต
ด้ วยการใช้ เทคนิคการเป็ นตัวแบบ คือ 1)กระบวนการความใส่ใจ (Attention) เป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ
ของผู้เรี ยน ซึ่งการทาให้ ผ้ ูเรี ย นมี ความสนใจได้ นัน้ ขึน้ อยู่กับหลายองค์ ประกอบ ได้ แก่ วัยของ
ผู้เรี ยน ทัศนคติ ความสามารถทางปั ญญา ทักษะ บุคลิกภาพ และตัวแบบที่น่าสนใจ เช่น พ่อแม่
ดารา บุ ค คลที่ น่ า เชื่ อ ถื อ สื่ อ โทรทัศ น์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เป็ น ต้ น 2)กระบวนการจดจ า (Retention
Process) สืบเนื่องจากความใส่ใจและต้ องการจดจาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ โดยผ่านตัวแบบ ซึ่งผู้เรี ยนจะ
บันทึกสิ่งที่ได้ สงั เกตพฤติกรรมของตัวแบบและจดจาไว้ ในความจาระยะยาว โดยการเข้ ารหัสเป็ น
ถ้ อยคาเมื่อเวลาผ่านไปนานๆยังสามารถระลึกถึงได้ อีกครัง้ 3) กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือน
ตัวแบบ (Reproduction Process) ผู้เรี ย นได้ น าถ้ อ ยค าที่ เข้ ารหัส ไว้ ในการจดจามาแปลงเป็ น
พฤติกรรมหรื อการกระทาตามตัวแบบ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ความพร้ อมทางพุทธิปัญญา ทางร่ างกาย และ
ทักษะที่มี และ4) กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) เป็ นการให้ แรงเสริ มทางบวกและทาง
ลบ เมื่อผู้เรี ยนได้ แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบและสามารถแก้ ปัญหาได้ เหมาะสม ได้ รับคาชื่นชม
ต่อการกระทาที่ทาสาเร็ จ ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีความภูมิใจและพร้ อมที่จะแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ
ต่อไป แต่ถ้าผู้เรี ยนไม่ปฏิบตั ิตามตัวแบบหรื อกระทาเป็ นตัวแบบที่ไม่ดี จาเป็ นต้ องงดเว้ นสิทธิต่างๆ
ที่เคยได้ รับ เพื่อให้ หยุดการแสดงพฤติกรรมนัน้ แบนดูราได้ แสดงภาพกระบวนการในการเรี ยนรู้
โดยการสังเกต ตามภาพประกอบ 5 ดังนี ้ (สุรางค์ โค้ วตระกูล, 2553)
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ภาพประกอบ 5 กระบวนการในการเรี ยนรู้โดยการสังเกต
ที่มา: ดัดแปลงจาก Bandura. 1986
นอกจากนี ้ Bandura (1986 )ได้ แบ่งประเภทของตัวแบบเป็ น 4 ประเภท
ได้ แก่ 1.ตัวแบบทางพฤติกรรม (Behavioral Modeling) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่
เป็ นตัวแบบ ซึ่งเป็ นการเสริ มสร้ างการเกิดพฤติกรรมใหม่ของบุคคล เช่น การสื่อสารทางบวกของ
บิดามารดา เป็ นต้ น 2.ตัวแบบทางวาจา (Verbal Modeling) หมายถึง การให้ รหัสด้ วยถ้ อยคาเมื่อ
เห็นข้ อมูล ผู้สงั เกตจะเรี ยนรู้และจดจาจากการอ่าน และแปลงเป็ นรหัสที่จดจาข้ อมูลได้ ง่าย และ
แสดงพฤติ ก รรมที่ ส อดคล้ อ งกับ ข้ อ มูล ในทิ ศ ทางที่ ถู ก ต้ อ ง 3.ตัว แบบสัญ ลัก ษณ์ (Symbolic
Modeling) หมายถึง การแสดงตัวแบบที่เป็ นภาพและเสียง ผ่านสื่อ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เป็ น
ต้ น ตัวแบบเหล่านีท้ าให้ เกิดพฤติกรรมใหม่ บุคคลมีการเรี ยนรู้ ผ่านสื่อต่างๆ ทังเป็
้ นรู ปธรรม เช่น
การพูด การแต่งกาย เป็ นต้ น และนามธรรม เช่น ค่านิยม เจตคติ เป็ นต้ น และ 4.ตัวแบบสัมผัส
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(Kinesthetic Modeling) หมายถึง การสัมผัสสิ่งที่เป็ นตัวแบบ เช่น เด็กตาบอดหูหนวก เรี ยนฝึ กพูด
ด้ วยการสัมผัสริมฝี ปาก เป็ นต้ น
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ไ้ ด้ ใช้ ตัวแบบทางวาจาและตัวแบบสัญ ลัก ษณ์ ตาม
รายละเอียดดังนี ้ 1)ตัวแบบทางวาจา คือ การแสดงบทบาทสมมติผ่านตัวแบบทางวาจาด้ วยการ
อ่านบทละครในการพัฒนาเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ Bandura กล่าวว่า
กระบวนการรู้คิดจากตัวแบบทางวาจาทาให้ เกิดการปรับพฤติกรรมมากกว่าการมองเห็น และ2)ตัว
แบบสัญลักษณ์ คือ การแสดงตัวแบบสัญลักษณ์ ผ่านหนังสันเกี
้ ่ยวกับการสื่อสารทางบวกกับลูก
วัยรุ่น เพื่อพัฒนาการสื่อสารทางบวกของผู้ปกครองด้ วยการใช้ เหตุผลพูดคุย ไม่ใช้ การตาหนิ บังคับ
ออกคาสัง่ เพื่อส่งเสริ มให้ วยั รุ่นมีการใช้ ความคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลในการคบเพื่อนต่างเพศและ
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว Bandura เชื่อว่าบุคคลมีการเรี ยนรู้จากการสังเกตตัวแบบทาให้
บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปั ญญาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก เพราะตัว
แบบสามารถถ่ายทอดทางความคิดและมีการแสดงออกพร้ อมกัน โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู้จาก
การสังเกตตัวแบบ 4 กระบวนการ ได้ แก่ การใส่ใจ การจดจา การแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ และ
การจูงใจ เพื่ อ ให้ เกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นเจตคติ ของวัย รุ่ น สู่ก ารแสดงพฤติ ก รรมตามตัวแบบและ
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ เหมาะสม
2) บทบาทสมมติ (Role Play)
Corey and Corey(2006) กล่าวว่า ตัวแบบส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม
ของผู้สงั เกตการณ์ที่เกิดจากการสังเกตหรื อการเลียนแบบพฤติกรรม ซึง่ บทบาทสมมติเป็ นตัวแบบ
ที่มีการแสดงแทนบุคคลอื่นเป็ นวิธีการเรี ยนรู้ที่ทาให้ เกิดทักษะใหม่ ทาให้ ผ้ สู งั เกตการณ์หรื อสมาชิก
ในกลุม่ เล่นตามตัวละคร ทัง้ นี ้บทบาทสมมติยงั มีความเกี่ยวข้ องกับบุคลิกภาพของผู้แสดงบทบาท
สมมติ กับ ผู้สัง เกตการณ์ ที่ มี ค วามใกล้ เคี ย งกัน ซึ่ง จะส่ ง ผลถึ ง การเปลี่ ย นแปลงการรั บ รู้ และ
พฤติกรรมของผู้เรี ยนได้ ดี อีกทังบทบาทสมมติ
้
ยงั เป็ นการรวบรวมเทคนิคการแสดง เพื่อให้ มีการ
แสดงอารมณ์ ความรู้สกึ และสิ่งที่เหมาะสม ซึง่ เป็ นการให้ สมาชิกกลุม่ ได้ สวมบทบาทที่แตกต่างกัน
และเป็ นการช่วยเพื่อนๆในกลุม่ ที่ไม่ได้ แสดงเกิดการรับรู้ใหม่ มีทางเลือกใหม่ หรื อเป็ นการสะท้ อน
ถึงพฤติ ก รรมของเพื่ อ นๆและผลกรรมที่ เกิด ขึน้ ความทรงจาเกี่ ย วกับ ประสบการณ์ การแสดง
บทบาทสมมติเป็ นการช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ เมื่อต้ องเจอกับสถานการณ์
จริ ง และผู้เรี ยนอาจแสดงพฤติกรรมของตัวแบบในบทบาทสมมติได้ อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์
ในโลกความเป็ นจริง
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นอกจากนี ้การแสดงบทบาทสมมติสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทาง
ปั ญญาโดยอาศัยกระบวนการรับรู้ -เรี ยนรู้ ของบุคคล เริ่ มจาก มีสิ่งเร้ าที่เข้ ามากระตุ้นประสาทให้
ตื่นตัว เกิดการรับสัมผัสด้ วยประสาทสัมผัสทังห้
้ า แล้ วส่งกระแสสัมผัสไปยังระบบสมองส่วนกลาง
ทาให้ เกิดการแปลความหมาย โดยอาศัยประสบการณ์ เดิมและอื่นๆ เรี ยกว่า การรับรู้ เมื่อแปล
ความหมายแล้ วก็จะมีการสรุปผลของการรับรู้เป็ น ความคิดรวบยอดเกิดการเรี ยนรู้และมีปฏิกิริยา
ตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้ าตามที่รับรู้ เป็ นผลให้ เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ได้ รับการ
เรี ยนรู้มา แสดงดังภาพ
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ภาพประกอบ 6กระบวนการการรับรู้-เรี ยนรู้ของบุคคล
ที่มา: กันยา สุวรรณแสง, 2538 อ้ างถึงใน ธรรมนันทิกา แจ้ งสว่าง, 2547
ซึ่ ง สิ่ ง เร้ าในการวิ จั ย นี ้ คื อ โปรแกรมการปรั บ พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น ประกอบด้ วย กิจกรรมการ
พัฒ นาเจคตคติการเห็นแบบอย่างผ่านการแสดงบทบาทสมมติตามตัวแบบทางวาจา และการ
พัฒนาการสื่อสารทางบวกผ่านการแสดงบทบาทสมมติตามตัวแบสัญลักษณ์ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดย
การแสดงบทบาทสมมติเป็ นวิธีการทาให้ วยั รุ่นมีโอกาสได้ สมั ผัสประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ ้นจริ ง ซึ่ง
เป็ นการเพิ่มการเรี ยนรู้ภายในของวัยรุ่น
3) การกากับตนเอง (Self- Regulation)
แบนดูรา(Bandura, 1986) ได้ เสนอเทคนิคการกากับตนเอง โดยบุคคล
ท าการควบคุม ปั จจัย ภายใน ได้ แ ก่ ความคิ ด ความรู้ สึก ความเชื่ อ ด้ วยการกาหนดการแสดง
พฤติกรรมตนเอง จากการแสดงปฎิกริ ยาตอบกลับต่ออิทธิพลปั จจัยภายนอก รวมถึงมาตรฐาน
แรงจูงใจทางสังคม และจริ ยธรรม ซึ่งเป็ น กระบวนการที่ ท าให้ บุคคลตัง้ เป้าหมายและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน บุคคลจะกระทาตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ด้วยการเปรี ยบเทียบเป้าหมายที่
ทาให้ ตนเองประสบความสาเร็ จ มาตรฐานแรงจูงใจทาให้ บคุ คลมีความพยายามทางานหนักเพื่อ
บรรลุเป้าหมายและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง เช่น การให้ รางวัลตนเอง เป็ นต้ น นอกจากนี ้
แบนดูราได้ กล่าวถึงกระบวนการการกากับตนเองที่เป็ นการจูงใจให้ บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บรรลุพ ฤติ ก รรมเป้ า หมาย ประกอบด้ ว ย 1) กระบวนการสัง เกตตนเอง (Self-Observation)
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กล่าวคื อ บุคคลต้ องรู้ ว่า ตนเองจะสังเกตพฤติก รรมใดและพฤติ กรรมด้ านใด การเลื อกสังเกต
พฤติกรรมขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของพฤติกรรม และเป้าหมายของผู้สงั เกตเป็ นหลัก บุคคลต้ องสังเกต
และบันทึกพฤติกรรมตนเองทันทีเมื่อพฤติกรรมเป้าหมายเกิดขึ ้น และต้ องเป็ นไปด้ วยความซื่อสัตย์
สม่าเสมอ เป็ นระบบ อย่างถูกต้ อง 2) กระบวนการตัดสิน (Judgment Process) กล่าวคือ บุคคล
นาข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง ทาการเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
เปรี ย บเที ยบการกระท าของตนเองกับผู้อื่น ประเมิน คุณ ค่าของกิจกรรมที่ มีต่อตนเอง และรับรู้
ความสามารถของตนเองที่สง่ ผลต่อการกระทาให้ สาเร็จ เพื่อตัดสินใจว่าตนเองจะดาเนินการต่อไป
อย่างไร และ 3) กระบวนการแสดงปฎิกริ ยาต่อตนเอง (Self-Reaction) กล่าวคือ บุคคลจะมีการ
แสดงการตอบสนองจากผลการประเมิ นพฤติกรรมของตนเองจากกระบวนการตัดสิน หากบุคคล
บันทึกพฤติกรรมเป้าหมายได้ เท่าหรื อสูงกว่าเป้าหมาย บุคคลจะแสดงปฎิกิริยาทางบวกหรื อให้
รางวัลตนเอง หรื อแสดงความดีใจ ชมเชยตนเอง ถ้ าบุคคลทาได้ ต่ากว่าเป้าหมายจะแสดงปฏิกิริยา
ทางลบหรื อลงโทษตนเองหรื อแสดงความเสียใจ ตาหนิตนเอง
ในการวิ จัย นี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ ใช้ ก ารให้ แ รงเสริ ม จากการก ากับ ตนเอง (SelfRegulation Reinforcement) ด้ านการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณในชีวิตประจาวันที่โรงเรี ยน เมื่อนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างสามารถสังเกตและบันทึกได้
ตามพฤติกรรมเป้าหมายที่ กาหนด ซึ่งเป็ น ความสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองปฎิ บัติตาม
ข้ อกาหนดเงื่อนไข นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างได้ รับแรงเสริ มด้ วยการบอกความรู้สกึ ต่อตนเอง เช่น หาก
บันทึก ได้ ตามเป้าหมายนักเรี ย นจะชื่น ชนตนเอง หากบัน ทึกไม่ได้ ตามเป้าหมายจะกล่าวโทษ
ตนเองและจะพยายามให้ ม ากขึ น้ เป็ น ต้ น นอกจากนี น้ ัก เรี ย นจะประเมิ น ตนเองว่า ควรได้ ตัว
เสริ ม แรงอะไร ที่ เป็ น รางวัล ให้ กับ ตนเอง โดยมี รางวัล คูป องแทนเงิ น สดจ านวน 1 บาท ต่ อ 1
พฤติกรรมเป้าหมาย แลกซื ้อสิน้ ค้ าที่ร้านค้ าของโรงเรี ยน แบนดูราเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลมี
ความสัมพันธ์กบั สิ่งแวดล้ อมและลักษณะของตัวบุคคลซึง่ ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ที่สมั พันธ์กนั และ
มีอิทธิ พ ลต่อกัน คือ ปั จจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) ได้ แก่ ความคิด ความเชื่อ ความรู้ สึก
ลักษณะทางชีวภาพ กับปั จจัยสิ่งแวดล้ อม (Environment Factors) ได้ แก่ การเลี ้ยงดู กลุ่มเพื่อน
สื่อทางสังคม ซึง่ ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
2.2.4 งานวิ จั ย ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การพั ฒ นาเจตคติ ด้ วยตั ว แบบ และการ
พัฒนาการกากับตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1) งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเจตคติด้วยตัวแบบ
Mohd Noor, M.N. et al (2013)ได้ ศกึ ษาเรื่ อง เจตคติของลูกค้ าชาวมาเลเซีย
ต่อการโฆษณาเคลื่อนที่ กลุ่มตัวอย่างเป็ นลูกค้ าชาวมาเลเซียจานวน 856 คน จากผลการศึกษา
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พบว่า โครงสร้ างของตัวแบบมีความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติของลูกค้ าชาวมาเลเซียต่อการโฆษณา
เคลื่อนที่ ความรู้สกึ ของบุคคล การควบคุมพฤติกรรมการรั บรู้ และความตังใจในการซื
้
้อสินค้ าและ
บริการอย่างมีนยั สาคัญ
2) งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการกากับตนเอง
ศิริลักษณ์ ศรี กันต์ (2552)ได้ ศึกษาเรื่ อง ผลของการใช้ โปรแกรมการกากับ
ตนเองที่มีความรับผิดชอบ ด้ านการเรี ยนของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาลพล
ประชานุกูล อาเภอพล จังหวัดขอนแก่ น จากผลการศึกษาพบว่า 1.นักเรี ยนมีความรับผิดชอบ
ด้ านการเรี ยนโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาความรับผิดชอบด้ านการเรี ยนของ
นักเรี ยนรายด้ านทัง้ 4 ด้ าน พบว่า ความรับผิดชอบ ด้ านการเรี ยนของนักเรี ยน ด้ านการเอาใจใส่ตอ่
การเรี ยนและงานที่ทา ด้ านการตรงต่อเวลา ด้ านความละเอียดรอบคอบในการทางาน และด้ าน
ความเพียรพยายาม อยู่ในระดับปานกลาง 2. นักเรี ยนที่เข้ าร่วมโปรแกรมการกากับตนเองมีความ
รับผิดชอบด้ านการเรี ยนทัง้ โดยรวม และรายด้ านเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และในงานวิจัยของ Matric (2018) ได้ ศึกษาเรื่ อง การควบคุมตนเอง : ด้ วยการกากับตนเองและ
การเรี ยนรู้ สัมภาษณ์ นกั เรี ยนชายและหญิงอายุ 14 ปี จานวน 9 คน ผลการศึกษา พบว่า การฝึ ก
บุค คลให้ ก ากับ ตนเองเป็ น วิธี ก ารที่ ส าคัญ ท าให้ บุค คลประสบความส าเร็ จ ตามเป้าหมาย ซึ่ง
เป้าหมายต้ องมาจากความสนใจของบุคคลและความต้ องการทางสังคม การที่บุคคลจะประสบ
ความสาเร็ จตามเป้าหมายได้ บุคคลนัน้ ต้ องมีประสบการณ์ ที่อิ่มเอมกับความสาเร็ จ การกากับ
ตนเองยังคงไว้ ซงึ่ พฤติกรรมที่เหมาะสม และยับยังพฤติ
้ กรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ได้
ส่ วนที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่ อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่ าง
เพศอย่ างมีวจิ ารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น
3.1 วิธีการพัฒนาโปรแกรม
การประมวลความรู้ และประสบการณ์ เพื่ อน าไปสู่การพัฒ นากลุ่ม เป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อค้ นพบที่ได้ เพื่ อนาไปสู่การสร้ างโปรแกรมและ
ปรั บ ปรุ งในการพัฒ นาบุค คล คื อ การสร้ างระบบการปรั บ ปรุ งบุค คลมี 3 องค์ ป ระกอบ (เรี ย ม
ศรี ทอง อ้ างถึงใน ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ , 2557) ได้ แก่ 1) การเตรี ยมดาเนินการ หรื อการปรับ
ความเชื่อ แนวคิดให้ ชัดเจนครบถ้ วน และเตรี ยมปั จจัยการพัฒ นาตนด้ านอื่น ๆ ให้ พ ร้ อม ด้ วย
ดาเนินการตามกระบวนการดังนี ้ 1.1ทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาบุคคล 1.2 ศึกษา
ความหมายและสาเหตุและนาข้ อค้ นพบหรื อผลการศึกษาเสนอพิจารณาตนเองด้ า นต่างๆ 1.3 นา
ข้ อค้ นพบที่ได้ มาวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิเคราะห์ลกั ษณะพฤติกรรม หรื อบุคลิกภาพที่ต้องการ
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พัฒ นา 1.4 มี ก าหนดพฤติ ก รรมเป้ า หมายที่ ชัด เจน 1.5 เลื อ กวิ ธี ก าร หรื อ เทคนิ ค ในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคคลให้ สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความต้ องการ
หรื อ พฤติ ก รรมเป้ า หมาย และ1.6 ก าหนดแผนการปรั บ ปรุ ง พัฒ นาบุค คล ภายใต้ เงื่อ นเวลา
สถานการณ์ สภาพแวดล้ อม และเงื่อนไขของการพัฒนาด้ วยการลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ 2)
กระบวนการพัฒนาบุคคล เป็ นการปฏิบตั ิทดลองในการปรับปรุงและพัฒนาบุคคลตามแผน เมื่อ
ปฏิบตั ิทดลองไประยะหนึ่ง ผู้วิจยั สังเกตและประเมินผลการทดลองเป็ นระยะๆ เมื่อพบปั ญหาหรื อ
อุปสรรค ต้ องวิเคราะห์และปรับปรุงการทดลองใหม่ ด้ วยการดาเนินการทดลองต่อไป เมื่อเสร็ จสิ ้น
โปรแกรมการพัฒนาก็ดาเนินการประเมินผลครัง้ สุดท้ าย ถ้ าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์การทดลอง
จาเป็ นต้ องทาการวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีปรับปรุงใหม่ แต่ถ้าบรรลุผลสาเร็ จดีตามวัตถุประสงค์
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติและขยายผลไปยังการพัฒนาพฤติกรรมด้ านอื่นได้ อีก 3) ผลของการ
ทดลองในการพัฒนาบุคคล หรื อ การบรรลุตามวัตถุประสงค์การทดลองเกิดพฤติกรรมเป้าหมาย
ซึ่ง จะปรากฏเป็ น บุค ลิ ก ภาพจากปั จ จัย ทัง้ ภายในและภายนอกที่ ได้ รับ การพัฒ นากลายเป็ น
พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมเพิ่มขึ ้น รวมถึงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ
หรื อการแก้ ปัญ หาที่มีคุณ ภาพมากขึน้ มีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถควบคุมตนเอง หรื อ
บริ หารเวลาได้ ดีขึ ้น อีกทังมี
้ ความสามารถในการดารงชีวิต ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างราบรื่ น และ
ร่วมมือช่วยเหลือสังคมได้ กว้ างขวางขึ ้น ซึง่ ผลดีของการปรับปรุงพัฒนาที่สาคัญควรคานึงถึงหลัก
6 ประการ (เรี ย ม ศรี ท อง อ้ า งถึ งใน ธัญ ญภัส ร์ ศิ รธัชนราโรจน์ , 2557) ได้ แก่ 1.ผลดี ต่ อบุค คล
ส่งเสริ มความรู้ สึกในคุณค่าแห่งตนให้ สงู ขึ ้น และมีชีวิตอยู่ในสังคมและโลกอย่างมีคุณค่า 2.ผลดี
ต่อคนอื่น เนื่องจากพฤติกรรมของแต่ละบุคคลมีอิทธิพลซึง่ กันและกันเสมอ เช่น การประพฤติของ
ลูก มีผลต่อความรู้ สึกของพ่อแม่ เป็ นต้ น ดังนัน้ การปรับปรุ งและพัฒนาบุคคลถือเป็ นการเตรี ยม
สร้ างสิ่งแวดล้ อมที่ดีของผู้อื่น เป็ นตัวอย่างหรื อเป็ นแหล่งอ้ างอิงให้ เกิดการพัฒนาต่อไป 3.ผลดีต่อ
หน่วยงาน การปรับปรุงพัฒนาบุคคลเป็ นการส่งเสริ มการเพิ่มคุณภาพชีวิตต่อหน่วยงานและสังคม
รวมถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของงานด้ ว ย 4.ผลดี ต่ อ ครอบครั ว การพัฒ นาบุค คลใน
ครอบครัว ย่ อ มส่งผลต่ อสมาชิ ก ในครอบครัวเพื่ อ ให้ มี แบบอย่ างที่ ดี โดยมี ก ารจัด สรรเวลาที่ มี
คุณภาพทากิจกรรมร่ วมกันอย่างสม่าเสมอ ทังนี
้ เ้ ป็ นการสร้ างพลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีไม่เป็ น
ภาระของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ 5.ผลดีต่อสังคม เมื่อตนเองได้ รับการพัฒนาทาให้ มีสติ
รู้เท่าทัน ความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ ซึ่ งจะช่วยให้ ลดความรุนแรงความขัดแย้ งในสังคม และ
เกิดความสงบสุข และ6.ผลดีต่อการพัฒนาประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง
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การปกครองที่ดี เมื่อมีประชาชนที่ได้ รับการพัฒ นากลายเป็ นพลังสาคัญ ในการพัฒ นาประเทศ
ต่อไป
ผู้วิจยั นาวิธีการพัฒนาโปรแกรมฯมาเป็ นแนวทางการวางแผนการสร้ างโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น
โดยอาศัยกระบวนการสร้ างชุดกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมและพัฒนาบุคคลด้ วย 3 องค์ประกอบ
สาคัญ ได้ แก่ 1)การเตรี ยมดาเนินการในการศึกษาแนวคิดพัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้ องอย่างชัดเจนใน
การปรั บ พฤติก รรมการคบเพื่ อ นต่ างเพศอย่ างวิจารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ น ในการสร้ างชุด
กิจกรรมของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ 2) ดาเนินการตามกระบวนการพัฒนาโดยการปฏิบตั ิ
ทดลองชุด กิ จ กรรมที่ ได้ จัด ท าขึ น้ เพื่ อ พั ฒ นาวัย รุ่ น ตอนต้ น ที่ เป็ น กลุ่ม ตัว อย่ า ง และประเมิ น
วิเคราะห์ ปรับปรุง ปั ญหาอุปสรรคเป็ นระยะๆ เพื่อปรับแก้ ไขกิจกรรมให้ มีความเหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 3)ประสิทธิผลของโปรแกรมฯ โดยการประเมินผล
การพัฒ นาวัย รุ่ น ตอนต้ น อย่ า งเป็ น ระบบด้ วยชุด กิ จ กรรม สังเกตการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
เป้าหมายของกลุ่มตัวอย่าง คือ พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในการวิจัย
ระยะที่ 2
3.2 การทดลองโปรแกรม
นวลฉวี ประเสริ ฐสุข(2556) ได้ ให้ ความหมายการทดลอง คือ เป็ นการสร้ างหรื อ
จัดกระทาเงื่อนไขบางอย่างให้ เกิดขึ ้นภายใต้ การควบคุมอย่างเข้ มงวด และสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมที่เกิดตามมา เพื่อสรุปความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุและผลระหว่างเงื่อนไขที่นามาก่อน
และพฤติกรรมที่เกิดตามมา ซึ่งการวิจัยเชิงทดลองมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญ 2 ประการคือ (นวลฉวี
ประเสริ ฐสุข, 2556)1.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ( Causal relationships) โดยผู้วิจยั มีการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อมหรื อสร้ างสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ขึ ้นมา และสังเกตพฤติกรรมที่เป็ น
ผลของการเปลี่ยนแปลง เช่น การจัดกิจกรรมออกกาลังกายให้ พนักงานเพื่อลดน ้าหนักและมีระดับ
ไขมันลดลงหรื อไม่ ต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขสภาพการณ์อื่นๆ ถ้ าน ้าหนักลดและระดับไขมันลด ถื อว่า
การออกก าลังกายเป็ น สาเหตุให้ น า้ หนัก และไขมัน ในเลื อดลดลง เป็ น ต้ น แต่ ก ารทดลองทาง
จิตวิทยามีข้อจากัดกับการทาการทดลองตามหลักจริ ยธรรม เช่น การทดลองการสูบบุหรี่ กบั ไม่สบู
บุหรี่ ของหญิ งตัง้ ครรภ์ เป็ นต้ น แต่สามารถใช้ วิธีการอื่นที่ไม่ขัดกับจริ ยธรรมได้ ซึ่งเป็ นการวิ จัย
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุใช้ การสังเกตและรวบรวมข้ อมูลตามสภาพที่เป็ นอยู่โดยไม่มีการจัด
กระทา (Manipulation)ใดๆต่อตัวแปรอิสระ และไม่มีการควบคุม (Control)เงื่อนไขใดๆ ในระหว่าง
ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล การวิ จั ย นี เ้ รี ย กว่ า การวิ จั ย เชิ ง เปรี ย บเที ย บสาเหตุ (Causal

50

1767963979

SWU iThesis gs571150052 dissertation / recv: 24022563 08:50:25 / seq: 48

comparative research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาในเชิงเปรี ยบเทียบผลเพื่อยืนยันตัวแปรสาเหตุ
หรื อเรี ยกว่า การวิจยั ย้ อนข้ อเท็จจริ ง 2.เพื่อทดสอบทฤษฎี การทดสอบทฤษฎีประกอบด้ วยการอนุ
มาร (Deduction) จากทฤษฎีให้ เป็ นข้ อความที่ทดสอบได้ เรี ยกว่า สมมติฐาน (Hypothesis) ซึ่ง
เป็ นข้ อความที่อยู่ในรู ป X กับ Y จะเกิดตามมา ซึ่งเป็ นการพยากรณ์ ปรากฏการณ์ การทดสอบ
ทฤษฎีจึงเป็ นการทดสอบการพยากรณ์ โดยการสร้ าง X ให้ เกิดขึ ้น แล้ วดูว่า Y จะเกิดขึ ้นตามมา
หรื อไม่ ถ้ า Y ไม่เกิดตามมาก็แสดงว่าสมมติฐานผิด แต่ถ้ า Y เกิดตามมา เราจะสรุปได้ ว่าหลักฐาน
สนับสนุนทฤษฎี ซึง่ เป็ นการสรุปทฤษฎีผิดหรื อไม่ผิดเท่านัน้ แต่ถ้าผลการทดลองขัดแย้ งกับทฤษฎี
จะแสดงว่าทฤษฎีผิดทันที ถึงแม้ ทฤษฎีนนจะผ่
ั ้ านการทดสอบมาหลายครัง้ ดังนันความรู
้
้ ที่อยู่ในรูป
ของทฤษฎีและความรู้อื่นที่ยงั ไม่มีหลักฐานยื นยันว่าผิดก็ไม่สามารถบอกได้ วา่ เป็ นความรู้ที่ถกู ต้ อง
จึงถือเป็ นความรู้ชวั่ คราวเท่านัน้ (ชัยพร วิชชาวุธ อ้ างถึงใน นวลฉวี ประเสริฐสุข, 2556)
ผู้วิจยั นาความรู้การทดลองชุดกิจกรรมในโปรแกรมฯ มากล่าวถึงในการศึกษานี ้
เนื่องด้ วยผู้วิจัยมีความต้ องการทราบหลักการทดลองที่ ถูกต้ องควรเป็ นอย่างไร เพื่อนามาสู่การ
สร้ างโปรแกรมฯหรื อเงื่อนไขจัดกระทาด้ วยการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อมหรื อสร้ างสถานการณ์ ใน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ กลุม่ ตัวอย่างภายใต้ การควบคุมอย่างเคร่งครัด และมีการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิ จารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นที่เป็ นผล
ของการทดลอง ด้ วยการสรุปความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ( Causal relationships)ตามองค์ประกอบ 4
ประการได้ แก่ 1) การสังเกตอย่างเป็ นระบบ 2) การทาให้ เกิดปรากฎการณ์ 3) มีการควบคุมอย่าง
เคร่งครัด 4) ปั จจัยหนึ่งตัวหรื อมากกว่าถูกทาให้ ผนั แปรไป และการวิจยั นี ้เป็ นการทดลองในสนาม
ตามสภาพธรรมชาติของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการ
วิจยั ระยะที่ 2
3.3 การประเมินผลโปรแกรม
การประเมิ น โปรแกรม โดนัล ต์ แอล เคิ ร์ก แพทริ ก (อ้ างอิ ง จากศูน ย์ ท ดสอบและ
ประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา อ้ างถึงใน ธิ ดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล, 2558) ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
ฝึ กอบรมและการประเมินการฝึ กอบรมว่า “การฝึ กอบรมเป็ นการช่วยเหลือบุคลากรให้ สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการฝึ กอบรมใดๆ ควรจะจัดให้ มีการประเมินผลการฝึ กอบรม
ซึง่ ถือเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะช่วยให้ ร้ ูวา่ การจัดโปรแกรมการฝึ กอบรมนันมี
้ ประสิทธิผลเพียงใด”
แนวทางการประเมิ น โปรแกรมของเคิ ร์ ก แพทริ ก ประกอบด้ ว ยการประเมิ น 4
ลักษณะ ได้ แก่ 1)ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)เป็ นการตรวจสอบความรู้สกึ
หรื อความพอใจของผู้เข้ ารับการอบรม การประเมินในขันนี
้ ้มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้ ร้ ูวา่ ผู้ที่เข้ ารับการ
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ฝึ กอบรมนัน้ มีความรู้สกึ อย่างไรต่อการฝึ กอบรม เช่น ผู้เข้ ารับการอบรมพอใจหรื อไม่ต่อสิ่งที่ได้ รับ
จากการฝึ กอบรม และมากน้ อยเพียงใด การประเมิน ปฏิกิริยาตอบสนองนัน้ เราต้ องการได้ รับ
ข้ อมูลที่มีความหมาย และเป็ นความจริ ง เพราะข้ อมูล เหล่านีจ้ ะเป็ นตัวบ่งชีป้ ระสิทธิผลของการ
ฝึ กอบรม เคิร์กแพทริ ก กล่าวว่า บ่อยครัง้ ที่ผ้ ูบริ หารตัดสินใจให้ ล้มเลิกโปรแกรมฝึ กอบรมนัน้ เสีย
หรื อไม่ก็ตดั สินใจให้ ดาเนินการฝึ กอบรมนันต่
้ อไป โดยอาศัยข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองเป็ นพื ้นฐาน ซึ่งเคิร์กแพทริ กได้ ให้ วิธีการได้ ข้อมูลที่ตรงตามความเป็ นจริ งสอดคล้ องกับ
ปฏิกิริยาตอบสนอง คือ 1.1กาหนดข้ อมูลที่ต้องการอย่างชัดเจน เช่น เนื ้อหา หลักสูตรการฝึ กอบรม
วิทยากร สถานที่การฝึ กอบรม ระยะเวลาที่ใช้ ในการฝึ กอบรม ฯลฯ 1.2 ออกแบบเครื่ องมือหรื อ
แบบสอบถามที่ใช้ เก็บข้ อมูล 1.3 การตัง้ ข้ อคาถามควรใช้ คาถามปลายปิ ดเพื่อให้ ได้ ข้อมูลหรื อ
ค าตอบที่ ส ามารถน ามาแปลงเป็ น ตัวเลข แจกแจงความถี่ และวิเคราะห์ ในเชิ งปริ ม าณได้ 1.4
พยายามกระตุ้นผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเขียนแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมในข้ อคาถาม
ต่างๆ1.5 พยายามให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมแสดงปฏิ กิริยาตอบสนองผ่านแบบสอบถามตามความ
เป็ นจริ ง และไม่ ต้ องเขี ย นชื่ อ ตนเองในแบบสอบถาม 2)ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ (Learning
Evaluation)ควรตรวจสอบให้ ครอบคลุมทังด้
้ านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ
(Attitude)เป็ น การประเมิ น ผลความรู้ ทัก ษะ และเจตคติ ข องผู้เข้ ารั บ การอบรมมี อ ะไรบ้ า งที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งความรู้ ทักษะและเจตคติถือเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานสาคัญที่จะช่วย
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุม่ ตัวอย่างที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
ส าหรั บ แนวทางในการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ได้ แก่ 1)วัด ความรู้ ทั ก ษะ และ
เจตคติ ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมทังก่
้ อนและหลังการฝึ กอบรม 2)วิเคราะห์ทงคะแนนรายข้
ั้
อและ
คะแนนรวมโดยเปรี ย บเที ยบกัน ระหว่างก่อนและหลังการฝึ กอบรม 3)ถ้ าเป็ น ไปได้ ควรวัดกลุ่ม
ควบคุม ด้ วยซึ่งเป็ น กลุ่ม ของผู้ที่ ไม่ ได้ รับ การฝึ ก อบรม แล้ วเปรี ยบเที ย บคะแนนความรู้ ทัก ษ ะ
เจตคติของกลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ทดลองว่าแตกต่างกันหรื อไม่ โดยใช้ เครื่ องมือวัดความรู้ ทักษะและ
เจตคติ เคิร์กแพทริ ก กล่าวว่ามี 2 วิธี คือ 1.ใช้ แบบทดสอบวัดความรู้ ทักษะและเจตคติที่เป็ นแบบ
วัดมาตรฐานตรงกับโปรแกรมการฝึ กอบรม 2.สร้ างแบบทดสอบวัดขึ ้นเอง แบบวัดความรู้ ทักษะ
และเจตคติที่จะสร้ างขึน้ เองนีจ้ ะให้ มีรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง ได้ แก่ 2.1 แบบ
“ถูก” หรื อ “ผิด” 2.2 แบบ “เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็นด้ วย” ซึ่งอาจเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 4
หรื อ 5 หรื อ 6 สเกลก็ได้ 2.3 แบบเลือกคาตอบที่เห็นว่าถูกต้ องที่สดุ 2.4 แบบเติมคา / ข้ อความลง
ในช่ อ งว่า ง 3. ประเมิ น พฤติ ก รรมที่ เปลี่ ย นไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เป็ น การ
ตรวจสอบว่าผู้ผ่านการอบรมได้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมหรื อไม่
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เพื่อให้ ร้ ู ว่าผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ประสงค์หรื อไม่ ซึ่งในขันนี
้ ต้ ้ องใช้
เวลามากกว่าการประเมินในสองขันแรก
้
เพราะต้ องติดตามการประเมินผลในสถานที่จริงของผู้เข้ า
รั บ การอบรม และผู้ท าการประเมิ น ต้ อ งมี ก ารก าหนดขอบเขตของการประเมิ น ล่ว งหน้ า เช่ น
1.ระยะเวลาในการประเมิน (1 เดือน หรื อ 3 เดือน หรื อ ครึ่ งปี หรื อ 1 ปี ภายหลังการฝึ กอบรม)
2.ใครเป็ นผู้ให้ ข้อมูลและเชื่อถือได้ มากที่สดุ (ผู้บริหารโรงเรี ยน ครูที่ปรึกษา เพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน หรื อ
จากผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเอง) เคิร์กแพทริ ก เสนอแนะว่า การประเมินผลในขันการเปลี
้
่ยนแปลง
พฤติกรรมนัน้ ต้ องใช้ เวลาและต้ องอาศัยความชานาญของผู้ประเมินเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ จึงเสนอ
ให้ ทากับโปรแกรมฝึ กขนาดใหญ่ และกับโปรแกรมที่จาเป็ นต้ องจัดหลายๆ ครัง้ ต่อไปในอนาคต
เท่านัน้ ส่วนโปรแกรมขนาดเล็กทัว่ ไปนัน้ เสนอให้ ดาเนินการ ดังนี ้1.กาหนดพฤติกรรมที่คาดหวังให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง 2.เตรี ยมคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ 3.ทาการสัมภาษณ์บคุ คลหลายๆ กลุม่
ภายหลังการฝึ กอบรมสักระยะหนึ่งเพื่อให้ ร้ ู ว่าพฤติกรรมที่คาดหวังนัน้ เกิดการเปลี่ยนแปลงจริ ง
หรื อ ไม่ 4.น าข้ อมู ล จากการสัม ภาษณ์ ม าแปลงเป็ นตั ว เลข ท าการวิ เคราะห์ ใ นเชิ ง ปริ ม าณ
5.ประเมินผลลัพธ์ ที่เกิดขึน้ ต่อหน่วยงาน (Result Evaluation) เป็ นการตรวจสอบว่า ผลจากการ
อบรมได้ เกิดผลดีต่อองค์กรหรื อเกิดผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้ าง คุณภาพขององค์กรดี
ขึน้ หรื อ มี คุณ ภาพขึ น้ หรื อ ไม่ การประเมิ น ผลในขัน้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ จะให้ รู้ ว่า การฝึ ก อบรมได้
ก่อให้ เกิดผลดีตอ่ หน่วยงานอย่างไร ซึง่ นับว่าเป็ นการยากที่สดุ เนื่องจากมีตวั แปรอื่นๆ อีกมากมาย
นอกเหนื อ จากการฝึ ก อบรมที่ มี ผ ลกระทบต่ อ หน่ วยงานแล้ ว ยังมี ตัวแปรที่ ย ากจะควบคุม ซึ่ง
แนวทางการประเมินในขันตอนนี
้
้ คือ การใช้ กลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองและใช้ ข้อมูลที่สงั เกตได้
หรื อสอบวัดได้
ผู้วิจัยนาความรู้ เรื่ องการประเมินผลโปรแกรมฯมาในการศึกษานี ้ เนื่องด้ วยในการ
วิจยั ระยะที่2 เป็ นการวิจยั เชิงทดลองจาเป็ นต้ องมีการประเมินผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรม
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ น ตอนต้ นเพื่อการพัฒนา
โปรแกรมฯ ทาให้ ผ้ ูวิจัยได้ ทราบว่าการประเมินผลโปรแกรมฯควรปฏิบตั ิตามขันตอน
้
ดังนี ้ 1)การ
ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองด้ านความรู้ สึก พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ปี ที่1และผู้ปกครองที่เข้ ารับการทดลอง 2)การประเมินผลการเรี ยนรู้ชดุ กิจกรรมในโปรแกรมฯเป็ น
ระยะๆตลอดการทดลองด้ วยการให้ กลุ่มตัวอย่างเขียนแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ในแต่ละ
กิจกรรมทุกครัง้ 3)การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรมโดยสังเกตพฤติกรรมเป้าหมาย
และ4) การประเมินผลลัพ ธ์ ที่เกิดขึน้ ต่อโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดองค์ การบริ หารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ด้ วยการสัมภาษณ์บุคคลหลายๆ กลุ่ม เช่น ผู้บริ หารโรงเรี ยน/อบจ.นครราชสีมา ครู
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หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ ครู หัวหน้ าฝ่ ายกิจการนักเรี ยน ครู ประจาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และ
ผู้ปกครองกับนักเรี ยนที่เข้ ารับการทดลอง ภายหลังการฝึ กอบรมสักระยะหนึ่ง ซึ่งในแต่ละลักษณะ
ต้ องมีการวางแผนออกแบบวิธีการประเมินที่เหมาะสม เช่น การกาหนดประเด็นคาถามที่ชดั เจนใน
การได้ ข้อมูลที่เป็ นจริ งและตรงตามวัตถุประสงค์การวิจยั การออกแบบเครื่ องมือวัดก่อนและหลัง
การทดลอง การตั ้งคาถาม การสัมภาษณ์ประเมินผลโปรแกรมฯหลังการทดลอง และการวิ เคราะห์
ข้ อมูลที่รวบรวมจากผู้เข้ าโปรแกรมฯ เป็ นต้ น ซึ่งข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินเป็ นสิ่งสาคัญต่อการ
พัฒนาโปรแกรมให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาวัยรุ่นให้
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีในอนาคต
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ส่ วนที่ 4 การวิจัยผสานวิธีแบบสารวจมีลาดับขัน้
Creswell(2015) เป็ นผู้คิดออกแบบการวิจยั ผสานวิธี ได้ กล่าวว่า การวิจยั แบบผสานวิธี
เพื่อเป็ นการศึกษาวิจยั ด้ านสังคม พฤติกรรม และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพในการรวมกันระหว่างการ
วิจัยเชิงปริ มาณตอนปิ ดท้ ายงานวิจัย และการวิจัยเชิงคุณภาพตอนเริ่ มต้ นงานวิจัย ซึ่งเป็ นการ
บูรณาการทังสองส่
้
วนเข้ ากัน ทังนี
้ เ้ ป็ นการออกแบบการตีความที่อยู่บนฐานงานวิจยั ทังสองส่
้
วน
เพื่อทาความเข้ าใจปั ญหางานวิจยั มากขึ ้น หรื ออีกนัยหนึ่งการตังสมมติ
้
ฐานหลักของการวิจยั แบบ
ผสานวิธี คือ การน าข้ อมูลเชิงปริ มาณ ซึ่งเป็ น แนวโน้ มสถิติ ร่ วมกับ ข้ อมูลเชิงคุณ ภาพ ซึ่ง เป็ น
เรื่ องราวหรื อประสบการณ์ของบุคคลมาร่วมกันทาความเข้ าใจปั ญหางานวิจยั ที่ดีกว่าการวิจยั ด้ วย
วิธีใดวิธีหนึง่
นอกจากนี ้ Creswell ได้ แบ่งการออกแบบการวิจยั ผสานวิธี แบบพื ้นฐานเป็ น 3 ประเภท
มี รายละเอี ย ด ดัง นี ้ 1)การออกแบบที่ แ นวโน้ ม คล้ า ยคลึง กัน (Convergent design) เป็ น การ
ออกแบบ เพื่อนาผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมารวมเข้ าด้ วยกัน ซึ่ง
การรวมกัน นีเ้ ป็ น การแสดงให้ เห็นภาพปั ญ หาหลายมิติทัง้ เชิงปริ มาณและเชิงคุณ ภาพ 2) การ
ออกแบบการอธิบายมีลาดับขัน้ (Explanatory Sequential Design) เป็ นการออกแบบ เพื่อศึกษา
ปั ญหาโดยเริ่มจากข้ อมูลเชิงปริมาณนาไปสูก่ ารผลิตข้ อมูลเชิงคุณภาพ และกลับไปอธิบายผลลัพธ์
ข้ อมู ล เชิ ง ปริ ม าณ น ามาสู่ ข้ อสรุ ป งานวิ จั ย และ 3) การออกแบบการส ารวจมี ล าดั บ ขั น้
(Exploratory Sequential Design) เป็ น การออกแบบเพื่ อสารวจปั ญ หาเป็ น ลาดับแรก โดยการ
รวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ และนาการวิเคราะห์ข้อมูลมาพัฒนาเครื่ องมือหรื อสิ่งแทรกแซง และ
ติดตามด้ วยระยะที่สาม ซึง่ มีขนตอนการด
ั้
าเนินการออกแบบ ได้ แก่
ขันที
้ ่ 1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

54

1767963979

SWU iThesis gs571150052 dissertation / recv: 24022563 08:50:25 / seq: 48

ขันที
้ ่ 2 ตรวจสอบผลลัพธ์ ด้วยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพื่อใช้ ข้ อมูลคุณภาพนีม้ า
ออกแบบองค์ประกอบเชิงปริมาณ เช่น แบบวัด เครื่ องมือ หรื อกิจกรรมแทรกแซงใหม่ เป็ นต้ น
ขัน้ ที่ 3 ใช้ เครื่ อ งมื อ ใหม่ ที่ ได้ น ามาท าการทดสอบหาความน่ า เชื่ อ ถื อ และความ
เที่ยงตรงของคะแนน หมายถึงแบบวัดก่อน-หลังการทดลองซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการแทรกแซง ถือ
เป็ นองค์ประกอบใหม่ที่ใส่ในการทดลอง
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ตอนสุดท้ าย การรายงานองค์ประกอบใหม่ที่ได้ เช่น แบบวัด เครื่ องมือ
หรื อกิจกรรมที่ได้ รับการพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่แล้ วและให้ เครื่ องมือตามบริ บทสภาพแวดล้ อมที่ดีกว่า
หรื อเพิ่ มกิจกรรมช่วยเหลือในการแทรกแซงนัน้ เพื่อให้ การแทรกแซงมีการท างานที่ดีขึน้ ดังนัน้
การวิจัยแบบผสานวิธี เป็ นการออกแบบการวิจัยที่ช่วยให้ การศึกษาปั ญ หาการวิจัยได้ รับความ
เข้ าใจมากกว่าการใช้ วิธีวิจัยแบบใดแบบหนึ่ง เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริ มาณและ
ข้ อมูลวิจัยเชิงคุณภาพมีความหลากหลายมิติ ทาให้ สามารถเข้ าใจสภาพปั ญหาได้ ชัดเจนหลาย
มุมมอง ส่งผลต่อการพัฒนาการวิจยั ที่มีประสิทธิผลมากขึ ้น
ผู้วิจัย ได้ น าการวิจัย แบบสารวจมี ลาดับ ขัน้ เป็ น รู ป แบบที่ มาประยุกต์ ใช้ ในการศึกษา
ปั ญหาวิจยั ครัง้ นี ้ โดยเริ่มจากการรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพเพื่อค้ นหาความหมายและเงื่อนไขการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น จากผู้ให้ ข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี ้แบ่งเป็ น
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก และกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง ผู้ให้ ข้อมูลหลักแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่
นัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ทัง้ เพศหญิ งและเพศชายที่ มี อ ายุ 13ปี ขึ น้ ไป ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึ ก ษา 2560 กลุ่ ม ผู้ ปกครองของนั ก เรี ย นกลุ่ ม นี ท้ ี่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนด และ กลุ่ ม
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการทาโปรแกรมปรับพฤติกรรมวัยรุ่น และมีความรู้ เชิงทฤษฎี
ด้ านจิ ต วิ ท ยาพัฒ นาการวัย รุ่ น ส าหรั บ กลุ่ม ผู้ให้ ข้ อ มูล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แก่ คุณ ครู ที่ ป รึ ก ษาของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น และคุณครูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากนันน
้ าข้ อมูลมาวิเคราะห์
และเที ย บเคี ย งกับ ข้ อ มูล ที่ ได้ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งและได้ ร่า ง
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ จากการวิจยั ระยะที่ 1 เพื่อนามาสูก่ ารสร้ างและพัฒนาโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น
เป็ นข้ อมูลเชิงปริ มาณและมีการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้ปกครองและนักเรี ยนที่กาลังศึกษา
อยู่มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการวิจยั ระยะที่2 และนามาสูก่ ารสรุปประสิทธิผลของโปรแกรมฯ
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ส่ วนที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็ นการศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ระหว่างงานวิจยั เชิงคุณภาพ
และเชิ ง ทดลอง ผู้ วิ จั ย ใช้ การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพแบบการศึ ก ษาเฉพาะกรณี (Case Study
Approach) ในการศึกษาระยะที่ 1 เพื่อศึกษาความหมายและเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ ร่ วมกับการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้ อง เก็บข้ อมมูลด้ วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก จากมุมมองของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ผู้ปกครองของนักเรี ยนที่ได้ รับการคัดเลือก และ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ร่ วมกับการทบทวนแนวคิด การคบเพื่ อนต่างเพศ ทฤษฎี พัฒ นาการทางจิต -เพศ
แนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทฤษฎีพฒ
ั นาการขันการรู
้
้ คิดเป็ นฐาน เพื่อนาข้ อค้ นพบที่
ได้ มาสร้ างและพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นสาหรับการวิจยั ในระยะที่ 2
การวิจยั ในระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมี วิจารณญาณของวัยรุ่ น ตอนต้ น ในรู ปแบบการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษา
ประสิท ธิ ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่ อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น ที่ได้ ข้อค้ นพบระยะที่ 1 ซึ่งผู้วิจยั ใช้ ตวั แปรการเห็นแบบอย่างจาก
คนรอบข้ างเป็ นกระบวนการส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบนแนวคิด Interaction ด้ วย
ใช้ ตวั แปรเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ โดยทาให้ นกั เรี ยนกลุ่มทดลองเห็น
ตัวแบบของการแสดงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณผ่านการแสดงบทบาท
สมมติและได้ รับแรงเสริมทางบวกเป็ นคาชื่นชมจากผู้ปกครองและครูซงึ่ เป็ นแรงจูงใจ นอกจากนี ้ยัง
ใช้ ตัวแปรการสื่ อสารทางบวก โดยผู้วิจัยน าเสนอตัวแบบที่ เป็ น หนังสัน้ เกี่ ยวกับ วิธีก ารสื่ อสาร
ทางบวกของพ่อแม่ผ้ ูปกครองกับวัยรุ่ น และร่ วมกันแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ จาลอง
โดยให้ นัก เรี ย นและผู้ป กครองได้ สังเกตตัวแบบและมี การแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนา
ร่ วมกัน เช่นเดียวกับกระบวนการเปลี่ยนเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี วิจารณญาณ
ร่วมกับ แนวคิด Homogeneity เป็ นการค่อยๆ ลดอิทธิพลจากภายนอกด้ วยใช้ ตวั แปรการควบคุม
ตนเอง โดยผู้วิจัยได้ ให้ นักเรี ยนกลุ่มทดลองทาการกากับตนเองด้ วยการกาหนดเป้าหมายด้ วย
ตนเอง รวมถึงการกาหนดเงื่อนไขให้ การเสริ มแรงตนเองเมื่อกระทาพฤติกรรมได้ ตามเป้าหมายที่ตงั ้
ไว้ และแสดงปฏิกริ ยาทางลบหากนักเรี ยนไม่สามารถกระทาพฤติกรรมได้ ตามเป้าหมาย ดังนัน้ ตัว
แปรทัง้ 4 ตัว จึงถูกน ามาสร้ างเป็ นกิจกรรมของโปรแกรมนี ้ ผู้วิจัยน าไปทาการทดลองกับกลุ่ม
นัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นมัธยมศึก ษาแห่ ง หนึ่ งในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ สังกัด
องค์ ก ารบริ ห ารส่วนจังหวัด เพื่ อศึกษาประสิ ท ธิ ผลของโปรแกรมการปรับ พฤติก รรมที่ มี ผลต่ อ
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พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น และมีการประเมินโปรแกรม
ฯ หลังเสร็ จสิ น้ การทดลอง 6 สัป ดาห์ เพื่ อการปรับ ปรุ งโปรแกรมฯ โดยจัด สนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) สาหรับกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มทดลองกับกลุ่มผู้ปกครอง และทาการสัมภาษณ์ไม่
เป็ นทางการ สาหรับกลุ่มคณะครู ผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ อง และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ กรอบแนวคิดการ
วิจยั สามารถสรุปได้ ดงั แผนภาพ 7
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ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ส่ วนที่ 6 นิยามปฏิบัตกิ าร
ผู้วิจัยได้ กาหนดความหมายของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย วิธีการวัดตัวแปร และการแปล
ความหมายคะแนนที่ได้ จากการวัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ างมี วิ จ ารณญาณ หมายถึ ง การกระท า
กิ จ กรรมร่ ว มกัน กับ เพื่ อ นเพศตรงข้ า มด้ ว ยการคิ ด ไตร่ ต รองอย่ า งมี เหตุผ ลก่ อ นตัด สิ น ใจที่ ไม่
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่ออนาคตของตนเอง ซึ่งมีองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ 4 ประการดังนี ้
1. ความสามารถในการสังเกตเพื่ อแยกแยะข้ อเท็ จจริ งเกี่ ยวกับ ลัก ษณะนิ สัย
ความประพฤติที่ดีหรื อไม่ดีของเพื่อนต่างเพศก่อนตัดสินใจกระทากิจกรรมร่ วมกัน
2. ความสามารถในการเลื อกปฏิ บัติตนกับ เพื่ อนต่ างเพศตามกรอบประเพณี
วัฒนธรรมไทยที่เหมาะสมกับวัย
3. ความสามารถในการกาหนดเป้าหมายที่ก่อให้ เกิดผลดีตอ่ อนาคต
4. ความสามารถสรุ ป ประเด็ น สาคัญ ของปั ญ หาเพื่ อท านายสถานการณ์ ของ
ตนเองกับเพื่อนต่างเพศที่จะเกิดขึ ้นตามมาอย่างน่าเชื่อถือ
ผู้วิจยั วัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณทังก่
้ อนและหลังการทดลอง
ด้ วยแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจากข้ อค้ นพบระยะที่ 1 ร่วมกับการทบทวนเอกสารงานวิจยั ในอดีตเป็ น
แบบวัดที่มีข้อคาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของวัยรุ่น มีลกั ษณะการเขียนอธิบายความคิดต่อการชม
หนังสันที
้ ่แสดงถึงเงื่อนไขนา(Antecedence) 4 สถานการณ์
เกณฑ์การให้ คะแนนการเขียนอธิบาย (Scoring Rubrics) แบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้ แก่
ไม่สามารถอธิบายองค์ประกอบ
ได้ คะแนน 0 คะแนน
สามารถเขียนอธิบายได้ 1 องค์ประกอบ ได้ คะแนน 1 คะแนน
สามารถเขียนอธิบายครบ 2 องค์ประกอบ ได้ คะแนน 2 คะแนน
สามารถเขียนอธิบายครบ 3 องค์ประกอบ ได้ คะแนน 3 คะแนน
สามารถเขียนอธิบายครบ 4 องค์ประกอบ ได้ คะแนน 4 คะแนน
การแปลผล
ถ้ า นัก เรี ย นตอบไม่ มี อ งค์ ป ระกอบ หมายถึ ง นัก เรี ยนไม่ มี พ ฤติ ก รรมการคบ
เพื่อนต่าเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ถ้ านักเรี ยนตอบ 1 องค์ประกอบ หมายถึง นักเรี ยนมีพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณน้ อย ต้ องปรับปรุง

58

1767963979

SWU iThesis gs571150052 dissertation / recv: 24022563 08:50:25 / seq: 48

ถ้ านักเรี ยนตอบ 2 องค์ประกอบ หมายถึง นักเรี ยนมีพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณปานกลาง ผ่านเกณฑ์
ถ้ านักเรี ยนตอบ 3 องค์ประกอบ หมายถึง นักเรี ยนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณมาก ระดับดี
ถ้ านักเรี ยนตอบ 4 องค์ประกอบ หมายถึง นักเรี ยนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณมากที่สดุ ระดับดีมาก
จากเกณฑ์ ก ารให้ ระดับ คุณ ภาพการเขี ย นอธิ บ าย (Scoring Rubrics) ของนัก เรี ย น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า มีองค์ประกอบของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 4
ด้ า น และก าหนดระดับ คุณ ภาพไว้ 4 ระดับ ดัง นัน้ คะแนนเต็ ม ของการประเมิ น เขี ย นอธิ บ าย
ความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณจึงเท่ากับ 16 คะแนน โดย
ผู้วิจยั จัดกลุม่ การให้ คะแนน 0-4 ตามระดับคุณภาพ ดังนี ้
คะแนน
ระดับคุณภาพ
≤5
1 (ต้ องปรับปรุง)
6-9
2 (พอใช้ )
10- 13
3 (ดี)
≥ 14
4 (ดีมาก)
โปรแกรมการปรั บพฤติกรรมที่มีผลต่ อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมี
วิ จ ารณญาณ หมายถึ ง ชุ ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจ ารณญาณ พัฒ นาขึ น้ ด้ ว ยอาศัย แนวคิ ด การปรั บ พฤติ ก รรมทางปั ญ ญาเป็ น ฐาน เพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณและใช้ แนวคิดทฤษฎีปัญญา
สังคมเป็ น เทคนิ ค การปรั บ เปลี่ย นกระบวนการทางปั ญ ญา ที่ มุ่งให้ เกิด การเปลี่ ยนแปลงด้ าน
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้ วย 3 กิจกรรม ได้ แก่ 1) กิจกรรม
การปรับเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ด้วยการสังเกตตัวแบบผ่านการแสดงบทบาทสมมติในบทละครและได้ รับ
แรงเสริ มทางบวก 2) กิจกรรมการพัฒนาการสื่อสารทางบวก สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1
และผู้ปกครอง โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ด้วยการสังเกตตัวแบบหนังสันและผ่
้
านการแสดงบทบาท
สมมติตามบทสนทนา 3) กิจกรรมการพัฒนาการควบคุมตนเอง สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โดยใช้ เทคนิคการกากับตนเอง แบ่งกิจกรรมออกเป็ น 10 ครัง้ ในครัง้ ที่ 1 - 4 เป็ นกิจกรรมการปรับ
เจตคติ ต่ อ การคบเพื่ อนต่า งเพศอย่ างมี วิจารณญาณ ใช้ เวลา 3 ชั่วโมง 20 นาที ครั ง้ ที่ 5 เป็ น
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กิจกรรมการพัฒนาการสื่อสารทางบวก ใช้ เวลา 2 ชัว่ โมง 30 นาที และครัง้ ที่ 6 - 10 เป็ นกิจกรรม
การพัฒนาการควบคุมตนเอง ใช้ เวลา 8 ชัว่ โมง 25 นาที
ส่ วนที่ 7 สมมติฐานการวิจัย
ผู้วิจยั กาหนดสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 2 ไว้ ว่า พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของกลุม่ ทดลองในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
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การศึกษาครัง้ นี ้ เป็ น การศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ระหว่างงานวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงทดลอง ผู้วิจยั ใช้ การศึกษาเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี ( Case Study
Approach) ในการศึกษาระยะที่ 1 ด้ วยการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความหมาย
และเงื่ อ นไขของการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ร่ ว มกับ การสัง เคราะห์ เอกสารที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อนาไปสู่การกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ และพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น ของการศึกษาระยะที่
2 ซึง่ ในการวิจยั แต่ละระยะผู้วิจยั ได้ กาหนดวิธีดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพแบบเฉพาะกรณี (Case Study)
การศึกษาในระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั ในรูปแบบวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี คือ วิธีการวิจยั ที่
มุ่งศึกษากรณี ที่เฉพาะเจาะจง จุดเน้ นอยู่ที่สิ่งที่ถูกศึกษา (Stake, 2000) และเป็ นการศึกษาชีวิต
จริ งอยู่ในบริ บทหรื อสถานที่เช่นเดียวกัน มีขอบเขตที่ชดั เจน มีความสมบูรณ์ในตัวเอง มีเวลาและ
สถานที่แน่นอน ซึ่งจาเป็ นต้ องมี การเก็บข้ อมูลเชิงลึกด้ วยอาศัยข้ อมูลจากหลากหลายแหล่ง เช่น
การสังเกต การสัมภาษณ์ เอกสาร และรายงานต่างๆ เป็ นต้ น (Yin, 2009) ในการวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ น
วิธีการดาเนินการวิจัยแบบ Instrumental Cases เนื่องจากเลือกตัวอย่างที่ทาการศึกษานัน้ เป็ น
ตัวแทนของกรณี ทังนี
้ ้การวิจยั ระยะที่ 1 มีความมุ่งหมายเพื่อทาความเข้ าใจความหมาย และค้ นหา
เงื่อ นไขของการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ างมี วิจารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ น ในมุม มองของกลุ่ม
นักเรี ยนที่มีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ กลุม่ ผู้ปกครองของนักเรี ยนกลุม่ นี ้
และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ทางานการปรับพฤติกรรมวัยรุ่ น /พัฒนาการวัยรุ่ น โดยมี
ขันตอนด
้
าเนินงานเชิงคุณภาพดังต่อไป
1.สนามวิจยั
2.ผู้ให้ ข้อมูลและการเข้ าถึงผู้ให้ ข้อมูล
3.เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เชิงคุณภาพ
4.การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ
5.การจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
6.การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูล
ในแต่ละขันตอนมี
้
รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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1. สนามวิจัย
สนามวิ จัย ที่ ใ ช้ ส าหรั บ ศึ ก ษาวิ จัย ในครั ง้ นี ้ คื อ โรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่กาลังพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ในโรงเรี ยน ซึง่ เป็ นการคัดเลือกสนามวิจยั แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนันจึ
้ งได้ กาหนด
คุณสมบัติของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เป็ นกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลดังต่อไปนี ้
1.1 เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาภายใต้ บริ บทเดียวกันสังกัดองค์การบริ หารส่วน
จังหวัด ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนที่มีบริบทแตกต่างจากสังกัดสานักงานการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน(สพฐ) ด้ านการ
พัฒ นาบุคลากรครู ที่ยังขาดองค์ ความรู้ ด้านเทคนิคการเรี ยนการสอนและโอกาสในการพัฒ นา
ศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้ นัก เรี ย นขาดโอกาสในการพัฒ นาความสามารถทางการเรี ย นรู้
ทางการคิด ทางทีมบริ หารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงประสานงานกับสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริ นทร์ กรมสุขภาพจิต ให้ เป็ นทีมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อสร้ างระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ เข้ มแข็งในเขตสุขภาพที่ 9 ร่ วมกับศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 9 และโรงพยาบาล
จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ปี 2560
1.2 ผู้บริ หารของจังหวัดได้ มีนโยบายต้ องการพัฒนาบุคลากรครูและนักเรี ยน
ในสังกัดให้ เทียบเท่าโรงเรี ยนในสังกัดสพฐ. และผู้บริ หารโรงเรี ยนยินดีให้ จัดกิจกรรมการวิจัยใน
โรงเรี ยน อีกทังให้
้ การสนับสนุนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในการพัฒนาศักยภาพครูและ
นักเรี ยน เพื่ อลดปั ญ หาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ น ผู้วิจัยจึงคัดเลือกโรงเรี ยนที่ มีบริ บท
ใกล้ เคียงกัน คือ ตั ้งอยู่ในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีโรงงานอุตสาหกรรมล้ อมรอบ มีแหล่งท่องเที่ยว
ขนาดจานวนนักเรี ยนใกล้ เคียงกัน ภายใต้ สงั กัดเดียวกัน ได้ แก่ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด นครราชสีมา เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก
จานวนนักเรี ยนทังหมด
้
421 คน และ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาอีกแห่งหนึง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
620 คน
ดังนัน้ จากคุณ สมบัติของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่มาเป็ นตัวแทนกรณี ศึกษาใน
งานวิจยั ครัง้ นี ้พบโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริ หารส่วน
จัง หวัด 2 แห่ ง ผู้วิ จัย จึ ง ได้ ล งภาคสนามเบื อ้ งต้ น เพื่ อ ติ ด ต่ อ พูด คุย กับ ผู้บ ริ ห ารและคณะครู ที่
เกี่ยวข้ องทัง้ 2 แห่ง เพื่อทาการขอสัมภาษณ์นกั เรี ยนและผู้ปกครอง
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2. ผู้ให้ ข้อมูลและการเข้ าถึงผู้ให้ ข้อมูล
การวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการวิจัยเชิงคุณ ภาพ จึงเน้ นศึกษาผู้ให้ ข้อมูลที่มีความรู้
ประสบการณ์โดยตรงกับเรื่ องที่ศกึ ษา (Information-rich case) และสมัครใจให้ ข้อมูลในฐานะเป็ น
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก(Key Informants) ในการศึกษาครัง้ นีแ้ บ่งเป็ นกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักและกลุ่มผู้ให้
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
2.1 ผู้ให้ ข้ อ มูล หลัก คื อ บุค คลที่ ส ามารถให้ ข้ อ มูล ได้ ชัด เจนและเพี ย งพอ
สาหรับการตอบคาถามการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที่หนึ่ง นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 13 ทัง้ เพศหญิ งและเพศชายที่ มี อายุ 12-15 ที่ มี ค วามเป็ น ผู้น า มี ค วามอดทนสู้ชีวิต และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อหน้ าที่ (ดูภาคผนวก ข)ซึ่งเป็ นคุณลักษณะของวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ จากการให้ ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิทงั ้ 3 ท่าน ผู้วิจยั ได้ นาคุณลักษณะ
ดังกล่าวมาคัดเลือกนักเรี ยนที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก โดยครู ที่ปรึ กษาเป็ นผู้คัดเลือกจากการสังเกต
พฤติกรรมขณะอยู่ในโรงเรี ยนและการเยี่ยมบ้ าน โดยผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยน
ซึ่งเด็กจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมที่ดี กล้ าแสดงออก มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับ
มอบหมายทัง้ ที่โรงเรี ยนและที่บ้าน ทัง้ นักเรี ยนเพศหญิ งและเพศชาย ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2560 จานวน 5 คน กลุม่ ที่สอง ผู้ปกครองของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ครู ที่ ป รึ ก ษา โดยการสัง เกตพฤติ ก รรมขณะอยู่ในโรงเรี ย นและการเยี่ ย มบ้ าน ผ่ านระบบดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยน จานวน 5 คน และ กลุม่ ที่สาม ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการ
ทาโปรแกรมปรับพฤติกรรมวัยรุ่น และมีความรู้เชิงทฤษฎีด้านจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น จานวน 3
คน และมีรายละเอียดข้ อมูลพื ้นฐาน ดังตาราง 1 และ 2
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1

2

3

4

5

เด็กชายเอ

เด็กชายบี

เด็กหญิงพิมพ์

เด็กหญิงดา

เด็กหญิงจุ

อายุ(ปี )

13

14

15

12

15

ระดับชัน้

ม.2

ม.3

ม.3

ม.1

ม.3

จานวนพี่

1

2

2

2

2

สุนีย์

ทราย

สร้ อย

มุตา

สนัน่

อายุ(ปี )

34

45

46

35

48

การศึกษา

ป.6

ป.6

ม.6

ไม่ได้ เรี ยน

ม.3

ลูกจ้ าง

ค้ าขาย

ลูกจ้ างโรงงาน

รับจ้ างทัว่ ไป

รับเหมา

นามสมมติ

น้ อง
ผู้ปกครอง นามสมมติ

อาชีพ

โรงงาน

ก่อสร้ าง

ตาราง 2 ข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลาดับที่ นามสมมติ

อายุ (ปี )

อาชีพ
ครูชานาญ
การพิเศษ

1

อกาไร.

58

2.

อสุดา.

45

3.

อเอื ้อ.

72

ประสบการณ์ทางานด้ านเด็กและเยาวชน

-ครูแนะแนว ให้ การปรึกษาปั ญหาวัยรุ่น
-ครูดาเนินการช่วยเหลือนักเรี ยนลด ละ เลิกบุหรี่
ยาเสพติ ด เป็ นโรงเรี ย นต้ นแบบปลอดบุ ห รี่
ปี 2558
นักจิตวิทยาคลินิก -บริ ก ารทดสอบความสามารถทางสติปั ญ ญา
ของเด็กอายุ 6-16 ปี
ชานาญการ
-กลุ่ ม บ าบั ด ความคิ ด พื น้ ฐานการฝึ ก สติ เพื่ อ
ป้องกันโรคซึมเศร้ าในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้ น
-การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรม
เด็กและวัยรุ่น
-ที่ ป รึ ก ษางานด้ า น -นาเยาวชนเข้ าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กับประเทศญี่ปนุ่
เด็กและเยาวชน
-ที่ปรึกษาการดาเนินงานด้ านสตรี และเยาวชน
-สนับสนุนงานเยาวชนด้ านนันทนาการ
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ผู้วิจัยลงพืน้ ที่คดั เลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักด้ วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
และมี ก ารก าหนดเกณฑ์ ก ารคัด เข้ า (Inclusion Criteria) และคัด ออก(Exclusion Criteria) ดัง
ตาราง 3 ดังนี ้
ตาราง 3 เกณฑ์การคัดเข้ าและคัดออกของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
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ผู้ให้ ข้อมูลหลัก

เกณฑ์การคัดเข้ า

1.นั ก เรี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 1.กาลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1-3
ปี ที่ 1-3 ทังเพศหญิ
้
งและเพศชาย

เกณฑ์การคัดออก
1.มี ภ าวะ แ ท รก ซ้ อ น ทั ้ง ท าง
ร่ างกายและจิตใจที่เป็ นอุปสรรค
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2. มีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง ต่อการให้ ข้อมูล
มี วิ จ ารณ ญ าณ ได้ แก่ ความเป็ นผู้ น า 2.อยู่ ร ะหว่ า งการบ าบั ด รั ก ษา
อดทนสู้ชีวิต และรับผิดชอบต่อหน้ าที่ โดย ปั ญหาพฤติกรรมและอารมณ์
มีวิธีการประเมิน (ภาคผนวก ข ) จากครู ที่
ปรึ ก ษาเป็ นผู้ คั ด เลื อ กจากการสั ง เกต
พฤติกรรมในชั ้นเรี ยนและการเยี่ยมบ้ าน
3.เด็ ก นั ก เรี ย นได้ รั บ ความยิ น ยอมจาก
ผู้ปกครอง นักเรี ยนมีความ
ยินดีให้ ข้อมูลด้ วยความสมัครใจ
2.ผู้ปกครอง

1.เป็ นผู้ดูแลหลักของเด็กนักเรี ยนกลุ่มที่มี 1.มี ภ าว ะ แ ท รก ซ้ อ น ทั ้ง ท า ง
พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี ร่ างกายและจิตใจที่เป็ นอุปสรรค
วิจารณญาณ

ต่อการให้ ข้อมูล

2. ผู้ ป กครองมี ค วามยิ น ดี ใ ห้ ข้ อ มู ล ด้ วย 2.อยู่ ร ะหว่ า งการบ าบั ด รั ก ษา
ความสมัครใจ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ผู้มี ป ระสบการณ์ ใ นการท าโปรแกรม
ปรับพฤติกรรมวัยรุ่นมากกว่า 20 ปี
2. ผู้ มี ค วามรู้ เชิ ง ทฤษฎี ด้ านจิ ต วิ ท ยา
พัฒนาการวัยรุ่น

ปั ญหาทางอารมณ์
ไม่มี
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2.2 ผู้ให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ให้ ข้ อ มูล ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการวิ จัย ได้ แ ก่ คุณ ครู ที่ ป รึ ก ษาของนัก เรี ย น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 และคุณ ครู ส อนวิช าสุข ศึ ก ษาและพละศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1-3
ครูหวั หน้ าฝ่ ายกิจการนักเรี ยน ครูหวั หน้ าฝ่ ายวิชาการ รวมทังสิ
้ ้น จานวน 7 คน ซึง่ มีความเกี่ยวข้ องกับ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ที่ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก ทราบประวัติ ข้ อมูลส่วนตัวของนักเรี ยนและ
ครอบครัว รวมถึงประวัติข้อมูลการเรี ยนและความประพฤติของนักเรี ยนขณะอยู่โรงเรี ยน อีกทังเป็
้ น
ฐานข้ อมูลประกอบในการยืนยันข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้ให้ ข้อมูลหลัก และได้ ทราบความต้ องการของ
คุณครูในการพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นในโรงเรี ยนที่อยู่ภายใต้ บริบทเดียวกัน
3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้ วยงานวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ มีเครื่ องมือที่สาคัญ คือ ตัวผู้วิจยั
และใช้ เครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล ประกอบด้ วย 3 ลักษณะ คือ การสัมภาษณ์ เชิงลึก การสังเกต
การจดบันทึก โดยอธิบายรายละเอียดดังนี ้
3.1 การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
การสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้ให้ ข้อมูลหลักเพื่อทาความเข้ าใจความหมาย
และค้ นหาเงื่อนไขของการคบเพื่ อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น ด้ วยการใช้
เครื่ องมือเก็บข้ อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi-structure) กับผู้ให้ ข้อมูล 3 กลุ่ม
ได้ แก่ 1)กลุ่มนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 2) กลุ่มผู้ปกครอง และ 3)กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ วยการ
สร้ างแนวคาถามในกรอบที่คร่ าว ๆ สาหรับการสัมภาษณ์ รายบุคคล เพื่อใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลด้ านการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี วิจารณญาณเป็ นไปอย่างมีทิศทาง ซึ่งลักษณะคาถามจะ
เป็ นประเด็นกว้ างๆที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและกรอบคาถามการวิจยั และใช้ วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ น
ทางการ (Informal Interview) โดยสร้ างประเด็นหลักให้ ผ้ ูตอบสามารถตอบได้ กว้ างและยืดหยุ่น
ซึ่งประเด็ น ค าถามเรี ย งลาดับ ตามเนื อ้ หาและปรั บ เปลี่ ยนค าถามตามลัก ษณะของผู้ให้ ข้อมูล
ผู้ให้ ข้อมูลเป็ นผู้บอกเล่าประสบการณ์ ความคิด ความเชื่อ และความรู้สกึ ต่อประเด็นคาถามที่สร้ าง
ขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทางการสนทนา ขณะเดียวกันผู้วิจยั รับฟั งอย่างตังใจและตอบสนองต่
้
อเรื่ องราวที่
ผู้ให้ ข้ อ มูล พรรณนาออกมา พร้ อมด้ วยคอยกระตุ้น ผู้ให้ ข้ อ มูล ทบทวนความคิ ด และความจ า
เกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชื่ อ ของตนเอง โดยใช้ ค าถามสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะสาคัญ ได้ แก่
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1) แนวคาถามหลัก (Main Question)
ผู้วิจัยได้ ตัง้ เป็ น ประเด็น คาถามล่วงหน้ าสาหรับการสัมภาษณ์
เพื่อให้ ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาและตอบความมุ่งหมายของการวิจัย โดยตัง้ เป็ นแนวคาถาม
ประเด็นกว้ างๆ (Interview Guide)
2)คาถามซัก เพื่ อ ขอรายละเอียดเพิ่ มและชัดเจนมากขึน้ (Probing
Question)
ผู้วิจัยใช้ คาถามซักหลังจากมีการสัมภาษณ์ ห รื อสอบถามตาม
ประเด็ น ค าถามหลัก ซึ่ ง บางค าตอบยัง ไม่ ชัด เจนขาดรายละเอี ย ด การใช้ ค าถามซัก เพื่ อ ลง
รายละเอียดมากยิ่งขึ ้นเพื่อให้ ได้ คาตอบที่ตรงประเด็น หรื อระหว่างการสัมภาษณ์เมื่อพบประเด็น
ใหม่ๆที่นอกเหนือจากคาถามหลักที่ผ้ วู ิจยั กาหนดไว้ คาถามซักช่ วยให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ข้อมูลรายละเอียด
และลงลึกในประเด็นนันๆ
้
3)คาถามเพื่อตามประเด็น (Follow-up Questions)
ผู้ วิ จั ย ใช้ ค าถามตามประเด็ น เมื่ อ พบข้ อมู ล ใหม่ ๆ ที่ มี ค วาม
น่าสนใจและสอดคล้ องตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย โดยน ามาเป็ นประเด็นถามระหว่างการ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกลงไปเกี่ยวกับหัวข้ องานวิจยั
3.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ
การสร้ างและหาคุณ ภาพเครื่ องมื อ ผู้วิจัยสร้ างข้ อค าถามขึน้ จากการ
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วัยรุ่ นตอนต้ น โดยนาแนวคาถามที่สร้ างขึ ้นให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
พฤติกรรมศาสตร์ จานวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวิจยั เชิงคุณภาพ จานวน 2 ท่าน ซึง่ ประเด็น
ที่ ผ้ ู เชี่ ย วชาญตรวจสอบ ได้ แ ก่ ความมุ่ ง หมายของการวิ จัย แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อง และ
สาระสาคัญในแนวคาถามหลักและคาถามซัก หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั นาข้ อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือ มาปรับแก้ ไขประเด็นข้ อคาถามสัมภาษณ์เชิงลึก และผู้วิจยั ได้ นาไปทดลองเก็บ
ข้ อมูลกับกลุ่มใกล้ เคียงผู้ให้ ข้อมูลหลัก จานวน 3 ครอบครัว จากนันได้
้ มีการปรับลักษณะคาถาม
สัมภาษณ์กบั กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอีกครัง้ เพื่อให้ การสัมภาษณ์
เชิงลึกสมบูรณ์ยงึ่ ขึ ้นก่อนนาไปใช้ เก็บข้ อมูล เมื่อผู้วิจยั เข้ าสูส่ นามจริ งมีการปรับแนวคาถามอีกครัง้
ตามสถานการณ์และลักษณะของผู้ให้ ข้อมูล ผู้วิจยั ตังค
้ าถามปลายเปิ ด “อะไร” “เพราะอะไร” และ
“อย่างไร” แต่ละหัวข้ อคาถามจะมีประเด็นหลัก และประเด็นย่อยที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มผู้ให้
ข้ อมูลหลัก ได้ แก่ กลุ่มนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็ น
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ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ บุ ค คล และยัง ได้ ข้ อ มู ล จากเอกสาร เช่ น ข้ อ มู ล
สถานการณ์ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน ปั จจัยที่พบจากงานวิจยั เป็ นต้ น โดยมีรายละเอียดตัวอย่าง
แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ เชิงลึกที่ใช้ สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้มี 3 แนวคาถาม สาหรับใช้ เป็ น
แนวทางในการสัมภาษณ์กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่ตา่ งกันดังนี ้
1) สร้ างและพัฒนาเครื่ องมือคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึกสาหรับกลุม่
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ซึง่ ปรากฎดังตาราง 4
2) สร้ างและพัฒนาเครื่ องมือคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึกสาหรับกลุม่
ผู้ปกครองของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ซึง่ ปรากฎดังตาราง 5
3) สร้ างและพัฒนาเครื่ องมือคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึกสาหรับกลุม่
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ การปรับพฤติกรรมวัยรุ่ น และพัฒนาการของวัยรุ่ น ซึ่งปรากฎดัง
ตาราง 6
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ตาราง 4 แนวทางการสร้ างแนวคาถามสัมภาษณ์เชิงลึกสาหรับกลุม่ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
วัตถุประสงค์

ผู้ให้ ข้อมูล

เทคนิค

ประเด็น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างแนว

แนวคิดและ

หลัก

การเก็บ

คาถาม

แนวคาถาม

คาถามซัก

ทฤษฎีที่

รวบรวม

หลัก

เกี่ยวข้ อง

ข้ อมูล
1767963979
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ต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ

นักเรียน
มัธยมศึกษา
ปี ที่ 1-3 ช่วง
อายุ
12 -15ปี
จานวน 5 คน

-การ
สัมภาษณ์
เชิงลึก
-การ
สังเกต
พฤติกรรม

ความ
หมาย

1. การคบ
เพื่อนต่าง
เพศอย่างมี
วิจารณ
ญาณเป็ น
อย่างไร

1.1 ในความคิด
ของน้ อง ถ้ าจะ
เลือกคบเพื่อน
ต่างเพศ น้ อง
คานึงถึงอะไรบ้ าง
1.2 จากสิ่งที่น้อง
เล่า น้ องคบเพื่อน
ต่างเพศตามที่
เล่าหรือไม่ เพราะ
อะไร
1.3 น้ องทา
กิจกรรมใดบ้ าง
กับเพื่อนต่างเพศ
และใช้ เวลาช่วง
ใดบ้ าง
1.4 น้ องเคยได้
ยินคาว่า
“วิจารณญาณ ”

-แนวคิดการคบ
เพื่อนต่างเพศ

-ทฤษฎีขนั ้
พัฒนาการ
ทางการรู้คิดของ
เปี ยเจต์

-แนวคิดการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ

หรือไม่ตาม
ความเข้ าใจของ
น้ องคืออะไร
1.5 จากลักษณะ
การคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมี
วิจารณญาณที่
เล่ามา น้ องคิดว่า
ตนเองปฏิบตั ิตาม
แบบนันหรื
้ อไม่
อย่างไร

-แนวคิดการคบ
เพื่อนต่างเพศ
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ตาราง 4(ต่อ)
วัตถุประสงค์

ผู้ให้ ข้อมูล

เทคนิคการ

ประเด็น

ตัวอย่างแนว

ตัวอย่างแนว

แนวคิดและทฤษฎี

หลัก

เก็บ

คาถาม

คาถามหลัก

คาถามซัก

ที่เกี่ยวข้ อง

รวบรวม
ข้ อมูล
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2.เพื่อศึกษา
เงื่อนไขของการ
คบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมี
วิจารณญาณ

นักเรียน
มัธยมศึกษา
ปี ที่ 1-3
ช่วงอายุ
12 -15ปี
จานวน 5
คน

-การ
สัมภาษณ์
เชิงลึก
-การ
สังเกต
พฤติกรรม

-เงื่อนไข

2.เพราะอะไร 2.1 เพราะเหตุใด
นักเรียนคบ น้ องจึงเลือกคบ
เพื่อนต่างเพศ
เพื่อนต่าง
อย่างมี
เพศอย่างมี
วิจารณญาณ
วิจารณญาณ
2.2 เมื่อคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ
เกิดผลกับน้ อง
อย่างไร

-แนวคิดการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ
-ทฤษฎีขนั ้
พัฒนาการ
ทางการรู้คิดของ
เปี ยเจต์
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ตาราง 5 แนวทางการสร้ างแนวคาถามสัมภาษณ์เชิงลึกสาหรับกลุม่ ผู้ปกครอง
วัตถุประสงค์

ผู้ให้ ข้อมูลหลัก

เทคนิคการ

ประเด็น

ตัวอย่างแนว

ตัวอย่างแนว

แนวคิดและ

เก็บรวบรวม

คาถาม

คาถามหลัก

คาถามซัก

ทฤษฎีที่

ข้ อมูล
1. เพื่อศึกษา
1767963979

ความหมาย
ของการคบ
เพื่อนต่าง
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เพศอย่างมี

-การ
สัมภาษณ์เชิง ความหมาย
นักเรียน
มัธยมศึกษาปี ที่ ลึก
-การสังเกต
1-3 ที่มี
พฤติกรรม
พฤติกรรมการ
-ผู้ปกครองของ

วิจารณญาณ คบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมี
วิจารณญาณ
และเป็ นผู้ดแู ล
หลัก
จานวน 5 คน

เกี่ยวข้ อง
1. การคบ
เพื่อนต่างเพศ
อย่างมี
วิจารณญาณ
ของลูกวัยรุ่น
ควรเป็ น
อย่างไร

1.1 ท่านทราบ
หรือไม่วา่ ลูก
ของท่านมีเพื่อน
ต่างเพศหรือไม่
และลูกคบเพื่อน
คนนันเพราะ
้
อะไร
1.2 เพื่อนต่าง
เพศที่ลกู ของ
ท่านคบอยู่มี
ลักษณะอย่างไร
1.3 ท่านเคยได้
ยินคาว่า “
วิจารณญาณ”
หรือไม่ ตาม
ความเข้ าใจของ
ท่าน คืออะไร
1.4 การคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ
ของวัยรุ่นควรมี
ลักษณะอย่างไร
ลองยกตัวอย่าง
1.5 จากลักษณะ
การคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมี
วิจารณญาณที่
ท่านบอกมา คิด
ว่าลูกๆปฏิบตั ิ
ตามแบบนี ้
หรือไม่ อย่างไร

-แนวคิดการคบ
เพื่อนต่างเพศ

-ทฤษฎีขนั ้
พัฒนาการ
ทางการรู้คิดของ
เปี ยเจต์
-แนวคิดการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ

-แนวคิดการคบ
เพื่อนต่างเพศ

-แนวคิดการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ
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ตาราง 5 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

ผู้ให้ ข้อมูล

เทคนิคการ

ประเด็น

ตัวอย่างแนว

ตัวอย่างแนว

แนวคิดและ

หลัก

เก็บรวบรวม

คาถาม

คาถามหลัก

คาถามซัก

ทฤษฎีที่

ข้ อมูล
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2. เพื่อศึกษา
เงื่อนไขของ
การคบเพื่อน
ต่างเพศอย่าง
มี
วิจารณญาณ

-ผู้ปกครอง
ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปี
ที่1-3 ที่มี
พฤติกรรมการ
คบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมี
วิจารณญาณ
และเป็ น
ผู้ดแู ลหลัก
จานวน5คน

-การ
สัมภาษณ์
เชิงลึก
-การสังเกต
พฤติกรรม

เกี่ยวข้ อง
-เงื่อนไข

2. อะไรที่ทาให้
ลูกวัยรุ่นมีการ
คบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมี
วิจารณญาณ

2.1 เพราะเหตุใด
ลูกๆของท่าน
เลือกคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมี
วิจารณญาณ
2.2 การคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมี

-แนวคิดการ
คบเพื่อนต่าง
เพศ
-แนวคิดการ
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
-ทฤษฎี

วิจารณญาณจะ

พัฒนาการทาง

เกิดผลอย่างไรกับ

จิต-สังคมของ

ลูกของท่าน

อีริคสัน
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ตาราง 6 แนวทางการสร้ างแนวคาถามสัมภาษณ์เชิงลึกสาหรับกลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
วัตถุ

ผู้ให้ ข้อมูล

เทคนิคการ

ประเด็น

ตัวอย่างแนว ตัวอย่างแนวคาถาม

ประสงค์

หลัก

เก็บรวบรวม

คาถาม

คาถามหลัก

ซัก

ข้ อมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ด้ าน
ศึกษา
ความหม จิตวิทยา
พัฒนาการ
ายและ
ของวัยรุ่น
เงื่อนไข
2. ด้ านการ
ของการ
ปรับ
คบเพื่อน
พฤติกรรม
ต่างเพศ
วัยรุ่น
อย่างมี
จานวน 3 คน
วิจารณ
1. เพื่อ
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ญาณ

-การ
สัมภาษณ์
เชิงลึก
-การสังเกต
พฤติกรรม

แนวคิดและ
ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้ อง

ความหมาย

1. การคบ
เพื่อนต่าง
เพศอย่างมี
วิจารณญา
ณของวัยรุ่น
ควรเป็ น
อย่างไร

1.1 ในความคิดของ
ท่าน การเลือกคบ
เพื่อนต่างเพศของ
วัยรุ่น ควรต้ อง
คานึงถึงอะไรบ้ าง

-แนวคิดการ
คบเพื่อนต่าง
เพศ
ทฤษฎีขนั ้
พัฒนาการ
ทางการรู้คิด
ของเปี ยเจต์

1.2 วิจารณญาณ
ตามประสบการณ์
ทางวิชาการของ
ท่านคืออะไร

-แนวคิดการ
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ

1.3 การคบเพือ่ น
ต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของ
วัยรุ่นควรมีลกั ษณะ
อย่างไร ช่วย
ยกตัวอย่าง
1.4 คิดว่าวัยรุ่นไทย
เลือกคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมี
วิจารณญาณตามที่
ท่านบอกมาหรือไม่
อย่างไร

-แนวคิดการ
คบเพื่อนต่าง
เพศ
-แนวคิดการ
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
-แนวคิดการ
คบเพื่อนต่าง
เพศ
-แนวคิดการ
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
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ตาราง 6 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

ผู้ให้ ข้อมูล

เทคนิคการ

ประเด็น

ตัวอย่างแนว

ตัวอย่างแนว

แนวคิดและ

หลัก

เก็บรวบรวม

คาถาม

คาถามหลัก

คาถามซัก

ทฤษฎีที่

ข้ อมูล
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2.เพือ่ ศึกษา
เงื่อนไขของ
การคบเพื่อน
ต่างเพศ
อย่างมี
วิจารณญาณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ด้ าน
จิตวิทยา
พัฒนาการ
ของวัยรุ่น
2. ด้ านการ
ปรับ
พฤติกรรม
วัยรุ่น
จานวน 3 คน

-การ
สัมภาษณ์
เชิงลึก
-การสังเกต
พฤติกรรม

เกี่ยวข้ อง
-เงื่อนไข

2. อะไรที่ทาให้
วัยรุ่นมีการคบ
เพื่อนต่างเพศ
อย่างมี
วิจารณญาณ

หมายเหตุ แนวคาถามสามารถปรับยืดหยุน่ ได้ ตามสถานการณ์

2.1 ท่านคิดว่า
เพราะเหตุใด
วัยรุ่น ต้ องเลือก
คบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมี
วิจารณญาณ
2.2 หากวัยรุ่นคบ
เพื่อนต่างเพศ
อย่างมี
วิจารณญาณท่าน
คิดว่าจะเกิดผล
อย่างไรกับวัยรุ่น

-แนวคิดการ
คบเพื่อนต่าง
เพศ
-แนวคิดการ
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
-ทฤษฎี
พัฒนาการ
ทางจิต-สังคม
ของอีริคสัน

74
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จากแบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้ างข้ างต้ นผู้วิจัยใช้ เป็ นแนวทางในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล นอกจากนี ้ยังมีอปุ กรณ์ช่วยในการเก็บข้ อมูล เนื่องจากผู้วิจยั เก็บข้ อมูลเพียงคน
เดียว ซึ่งการเก็บข้ อมูลครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ สมุดจดบันทึก เครื่ องบันทึกเสียง และกล้ องถ่ายรูปมือถือ
เพื่อบันทึกและเก็บรายละเอียดต่างๆ โดยผู้วิจยั ขออนุญาตบันทึกเสียงและถ่ายภาพผู้ให้ ข้อมูลก่อน
ทุกครัง้
3.3 การสังเกต แบ่ งออกเป็ น 2 ช่ วงดังนี ้
ก)ช่วงแรกเข้ าสู่สนามเป็ นระยะเวลา 3 เดือน ผู้วิจัยใช้ การสังเกตแบบมี
ส่วนร่ วม (Participant Observation) ซึ่งเป็ นช่วงที่ผ้ ูวิจัยลงไปปฎิบัติหน้ าที่เป็ นครู สอนแนะแนว
ให้ กั บ นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาแห่ ง หนึ่ ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้ างความรู้จกั คุ้นเคยด้ วย
การคลุกคลี(ชาย โพธิสิตา, 2554)กับคณะคุณ ครู และนักเรี ยนเกือบทุกกิจกรรมของโรงเรี ยนจน
ได้ รับความไว้ วางใจเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรี ยน เฝ้าสังเกตปรากฎการณ์ที่เกิดขึ ้นและเป้าหมายของ
การวิจยั
จนผู้วิจยั ได้ พบคุณครูที่เป็ น ผู้ควบคุมสถานการณ์ (Gate Keeper) ในโรงเรี ยน
และเป็ นที่ เคารพนั บ ถื อ ของคณะครู ผู้ ป กครอง และนั ก เรี ย น ท าให้ ผ้ ู วิ จัย สามารถวางแผน
ดาเนินการวิจยั แต่ละช่วงอย่างราบรื่ น
ข)ช่ ว งอยู่ในสนามเป็ น ระยะเวลา 2 เดื อ น ผู้วิ จัย ใช้ ก ารสัง เกตแบบมี
ส่ วน ร่ วม (Participant Observation) ซึ่ ง เป็ น ก ารสั ง เก ต ร่ วม กั บ ก ารสั ม ภ าษ ณ์ เชิ งลึ ก
(Lofland,1971) ได้ แก่ 1) การสังเกตบริ บทของโรงเรี ยนมัธยม เช่น ลักษณะการเรี ยนการสอน
ลักษณะบรรยากาศภายในและภายนอกโรงเรี ยน ลักษณะกิจกรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน เป็ นต้ น
2)สังเกตพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ ของผู้ให้ ข้ อมูลหลักขณะให้ การสัมภาษณ์ เช่น ท่ าทาง การ
สนทนาโต้ ตอบ น ้าเสียง สีหน้ า แววตาขณะให้ ข้อมูล การสบตา การนัง่ เป็ นต้ น
3.4 การจดบันทึก
ผู้วิจยั ได้ ทาการบันทึกทันทีหลังการสังเกตลักษณะท่าทางต่างๆ ของผู้ให้
ข้ อมูลหลัก ขณะทาการสัมภาษณ์ อีกทัง้ บันทึกลักษณะการแสดงออกที่ น่าสนใจ เช่น นา้ เสียง
ท่าทาง สีหน้ า แววตา เป็ นต้ น พร้ อมด้ วยการทบทวนและเรี ยบเรี ยงการบันทึกใหม่ เพื่อประเมิน
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์มีข้อมูลที่เพียงพอหรื อไม่ ควรเพิ่มเติมประเด็นใดบ้ าง ซึง่ การบันทึกไม่รวม
ความคิดเห็นของผู้วิจยั
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1.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจยั แบ่งการเก็บข้ อมูลออกเป็ น 2 ช่วง ได้ แก่
1.4.1 ช่ วงก่ อนการลงสนามวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการเสนอต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยกาหนดข้ อปฏิบตั ิในการลงสนามวิจยั ในการขอจริ ยธรรมในคน เช่น การขอ
เก็บข้ อมูลกลุ่มผู้ปกครองและนักเรี ยนจะรักษาข้ อมูลส่วนตัวเป็ นความลับการวิจัยต้ องไม่ส่งผล
กระทบทางลบต่อผู้ให้ ข้อมูล หากผู้ให้ ข้อมูลรู้สึกไม่สบายใจหลังให้ ข้อมูลสามารถแจ้ งยกเลิกการ
ให้ ข้อมูลได้ และการให้ บริ การปรึ กษาเมื่อผู้ให้ ข้อมูลหลักมีความต้ องการ เป็ นต้ น หลังจากได้ รับ
การพิจารณาอนุมัติเอกสารรับรองจริ ยธรรมของโครงการวิจัยที่ทาในมนุษย์ ผู้วิจัยได้ ทาหนังสือ
เรี ยนนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์การวิจยั และขออนุญาต
เก็บข้ อมูลในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาภายใต้ สงั กัด เมื่อได้ รับการอนุญาต ช่วงแรกของการเดินทางเข้ า
สู่สนามวิจัย คือ ต้ น เดือนมิถุน ายน จนกระทั่งถึงช่วงการถอนตัวออกมาประมาณปลายเดื อน
กันยายน พ.ศ.2560 ผู้วิจยั เริ่มจากการติดต่อผู้อานวยการโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ได้ รับการคัดเลือก
และลงพื ้นที่สร้ างความคุ้นเคยกับบุคลากรครูในโรงเรี ยน และเข้ าร่วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน
ฐานะครูแนะแนวให้ กบั นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ผู้วิจยั ใช้ เวลาช่วงนี ้สังเกตและศึกษานักเรี ยน
มัธยมขณะอยู่ในชันเรี
้ ยน ทากิจกรรมกับเพื่อนๆในโรงเรี ยน และการเรี ยนการสอนของคุณครู เพื่อ
ได้ รับ ความไว้ ว างใจและเข้ า ถึ งข้ อ มูล ได้ อ ย่ างลึก ซึง้ ระหว่า งนัก เรี ย นและผู้ ปกครอง และเป็ น
แนวทางเก็บรวบรวมข้ อมูลพืน้ ฐานด้ วยการพัฒนาแนวคาถามสัมภาษณ์ แบบปลายเปิ ด (openended questions guideline) ผู้วิ จัย ได้ น าประเด็ น สัม ภาษณ์ นัก เรี ย นมัธยมศึก ษาปี ที่ 1-3 และ
ผู้ปกครองเฉพาะที่เป็ นเรื่ องเข้ าใจยากมาให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาผู้มีประสบการณ์ การเก็บข้ อมูลเชิง
คุณภาพให้ คาแนะนาปรับแก้ ไขแนวคาถาม ผู้วิจัยมีฐานะเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทาหน้ าที่ทบทวนหลักการแนวปฏิบัติในการเก็บข้ อมูลภาคสนาม นาทักษะและ
ความสามารถเฉพาะตัวในการเข้ าถึงข้ อมูลอย่างเป็ นธรรมชาติ เพื่อใช้ คาถามต่างๆได้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์และผู้ให้ ข้อมูลที่มีประสบการณ์ต่างกัน
ผู้วิจัยได้ นาร่ างแนวคาถามนีไ้ ปทดลองใช้ กับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ของ
โรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาแห่ งหนึ่งในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ สังกัด องค์ ก ารบริ ห ารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จานวน 3 ครอบครัวที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก แล้ วนาข้ อบกพร่อง
ที่พบมาปรับปรุ งแก้ ไขข้ อคาถามให้ มีความเหมาะสมที่สดุ ก่อนนาไปใช้ จริ ง เช่น บางคาถามผู้ให้
ข้ อมูลคิด ไม่ออก ตอบไม่ได้ นิ่งเงียบ หรื อไม่เข้ าใจคาถามเพราะเป็ นศัพท์วิชาการหรื อต้ องอธิบาย
เพิ่ ม เติ ม ผู้ วิ จัย จึ ง ต้ อ งปรั บ ภาษาที่ ใช้ ในค าถาม เพื่ อ ผู้ ให้ ข้ อ มูล ทุ ก คนเข้ า ใจง่ า ยขึ น้ เป็ น ต้ น

76

1767963979

SWU iThesis gs571150052 dissertation / recv: 24022563 08:50:25 / seq: 48

นอกจากนี ้ผู้ให้ ข้อมูลมีความกังวลใจในคาตอบของตนเอง ผู้วิจยั จึงขออนุญาตให้ พูดยกตัวอย่าง
กิจกรรมประกอบการให้ ข้อมูลในประเด็นนัน้ ๆ เพื่อการสื่อสารเข้ าใจที่ตรงกัน เมื่อนักเรี ยนและ
ผู้ปกครองทราบว่าผู้วิจยั เป็ นนักสังคมสงเคราะห์ จิตเวชของกรมสุขภาพจิต หรื อคุณครูมกั เรี ยกว่า
“คุณหมอ” ผู้ให้ ข้อมูลแสดงการยอมรับและยินดีให้ ข้อมูลที่เข้ าใจเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั
1.4.2 ช่ วงการเก็บข้ อมูลและปิ ดท้ ายงานในสนามวิจัย
การท างานกับ คนเป็ น เวลานานท าให้ ก ารวิ จัย มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และมี ค วาม
เชื่อมัน่ ในช่วงการสังเกตการในพื ้นที่ ผู้วิจยั จาเป็ นต้ องค้ นหาผู้ควบคุมสถานการณ์โรงเรี ยน(gate
keeper) ที่จะทาให้ ผ้ ูวิจัยได้ รับความไว้ วางใจและสามารถเข้ าถึงผู้ร่วมวิจัยในสนามวิจัยได้ ซึ่ง
gate keeper จะช่วยให้ ผ้ ูร่วมวิจัยยอมให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ งและมีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับผู้วิจัย
(Fetterman,1989) ในงานวิจัยนีผ้ ้ ูวิจัยได้ รับการช่วยเหลือจากคุณครู หัวหน้ าฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
ผู้ บริ ห ารจั ด การระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาแห่ ง หนึ่ ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเป็ นคุณครูสอนประจาวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษามากกว่า 30 ปี พาผู้วิจยั แนะนาตัวกับคณะครูในสนามวิจยั ว่าเป็ นคุณหมอ
มาจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ นราชนคริ นทร์ กรมสุขภาพจิต ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการทา
ปริ ญญานิพนธ์ ระดับปริ ญญาเอก เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูวิจัยได้ แนะนาตัวและอธิบายกระบวนการเก็บ
ข้ อมูลต่อนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 และผู้ปกครอง ต่อมานาผู้วิจัยทาความรู้ จักคุณครู หัวหน้ า
ฝ่ ายวิชาการเพื่อช่วยจัดตารางสอนให้ ผ้ วู ิจยั ทากิจกรรมการเรี ยนการสอนในคาบเรี ยนวิชาแนะแนว
หรื อ คาบว่ า งอื่ น เมื่ อ ผู้ วิ จัย ท าความรู้ จัก กับ นั ก เรี ย นทัง้ ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 ผู้วิ จัย เริ่ ม
ดาเนิ นการประสานครู ที่ปรึ กษาเพื่อคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักตามคุณ สมบัติที่กาหนดไว้ คุณ ครู
หัวหน้ าฝ่ ายกิจการนักเรี ยนช่วยประสานนักเรี ยน และผู้ปกครองที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก นอกจากนี ้
ช่วยจัดสถานที่สาหรับห้ องสัมภาษณ์และแจ้ งการนัดหมายผู้ให้ ข้อมูลหลักกับผู้วิจยั ล่วงหน้ า เมื่อ
ถึงวันนัดหมายแนะนาตัวผู้วิจยั กับผู้ปกครองของนักเรี ยนที่ถกู คัดเลือก ผู้วิจยั แนะนาตัวในฐานะนัก
สังคมสงเคราะห์จิตเวชคนหนึ่งตามความจริ งและทาหน้ าที่ครู แนะแนวในโรงเรี ยน ซึ่ งอาจทาให้
นักเรี ยนและผู้ปกครองให้ ข้อมูลบิดเบือนในด้ านบวกมากเกินจริ ง แต่ผ้ ูวิจัยได้ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
แนวคาถาม และประโยชน์ของข้ อมูลในการศึกษาครัง้ นี ้เพื่อการวิจยั เท่านัน้ เพื่อแสดงความจริ งใจ
และสร้ างความไว้ วางใจสาหรับทุกฝ่ าย ผู้วิจัยให้ ผ้ ูปกครองซักถามทาความเข้ าใจและลงนาม
ยินยอมในฐานะผู้มีอานาจกระทาแทนเยาวชนอายุต่ากว่า 18 ปี ได้ เข้ าร่วมการวิจยั ด้ วยความสมัคร
ใจก่อนเริ่ มเก็บข้ อมูล ทุกท่านทราบว่าการวิจยั นีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาพัฒนาโปรแกรมการ
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ปรั บ พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นอย่ างมี วิ จ ารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ นและ
ประโยชน์เชิงส่งเสริมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงสาหรับวัยรุ่นกลุม่ อื่นๆต่อไป
การเริ่ มเข้ าสนามจริ งแนะนาตัวและเริ่ มสร้ างสัมพันธภาพ (rapport) กับนักเรี ยน
มัธยมศึกษา ปี ที่1-3 เพื่อให้ ได้ การยอมรับจากสนามวิจยั ว่าเป็ นผู้ที่น่าเชื่อถือไว้ วางใจได้ โดยผู้วิจยั
เลือกใช้ สรรพนามแทนตัวเองว่า “ครูนิ ้ง” เพราะเด็กนักเรี ยนรู้จกั ในฐานะครูแนะแนวและเป็ นหมอ
จากกรุงเทพฯ ไม่ได้ ใช้ คาว่า “หมอ” และสรรพนามแทนนักเรี ยนเรี ยกชื่อเล่นของนักเรี ยนในระหว่าง
การสัมภาษณ์ การแต่งกายของผู้วิจัยไม่มีสญ
ั ลักษณ์ ของกรมสุขภาพจิต สวมใส่ชุดสุภาพทั่วไป
ในช่วงสัปดาห์แรกของการลงสนามวิจยั ครูหวั หน้ าฝ่ ายกิจการนักเรี ยนให้ นงั่ ที่โต๊ ะประจาห้ องพักครู
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยนและร่วมสนทนากับคณะครูในห้ องฝ่ ายกิจการนักเรี ยน ผู้วิจยั มีโอกาสได้ พดู คุย
กับ ครู ที่ ป รึ ก ษาประจ าชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1-3 และได้ เข้ า สัง เกตอย่ างมี ส่ว นร่ ว ม(Participant
Observation)ขณะที่นกั เรี ยนของแต่ละห้ องมาส่งงานครูประจาชัน้ และได้ รับมอบหมายงานอื่นๆ
เพิ่ม รวมถึงการทากิจกรรมต่างๆของนักเรี ยนในห้ องฝ่ ายกิจการนักเรี ยน ผู้วิจัยตัง้ ข้ อสังเกตว่า
นักเรี ยน คณะครู และผู้ปกครองมองผู้วิจยั เป็ นคุณหมอมาจากกรุงเทพฯคนหนึง่ มาปฏิบตั ิงานดูแล
สุขภาพจิตนักเรี ยนในโรงเรี ยนมากกว่าสถานะผู้วิจัย ซึ่งทาให้ ได้ ข้อมูลทัง้ ทางลบและทางบวก
เกี่ยวกับสถานการณ์ของนักเรี ยนและคณะครู ผู้วิจยั รู้สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งที่ได้ รับความไว้ วางใจใน
สนามวิจยั ทาให้ ได้ รับความร่วมมือในการเก็บข้ อมูลด้ านการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของวัยรุ่ นตอนต้ น ผู้วิจยั ลงสนามวิจยั ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เพื่อสร้ างความคุ้นเคยกับผู้ให้ ข้อมูล
หลัก และเก็บข้ อมูลตั ้งเวลา 13.00-15.30 น. ซึง่ เป็ นช่วงที่นกั เรี ยนและผู้ปกครองสะดวกให้ ข้อมูล
ผู้วิจยั สัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview)และมีการบันทึกเสียงของผู้ให้ ข้อมูล
หลัก บริ เวณเก้ า อี ร้ ั บ แขกที่ เป็ น สัด ส่วนในห้ อ งพัก ครู ฝ่ ายกิ จการนัก เรี ย น เนื่ องจากเป็ น ห้ องที่
นักเรี ย นและผู้ปกครองรู้ จัก เป็ น อย่างดี โดยช่วงสองสัปดาห์ แรกของเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
ผู้วิจัย สัม ภาษณ์ นัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1-3 ในบริ เวณเก้ าอี ร้ ั บ แขกในห้ อ งพัก ครู ฝ่ ายกิ จ การ
นักเรี ยน และตั ้งแต่สปั ดาห์ที่สามของเดือนสิงหาคม ถึงต้ นเดือนกันยายนพ.ศ.2560 สัมภาษณ์
ผู้ปกครองของนักเรี ยนที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก เริ่ มต้ นการสัมภาษณ์ด้วยการสร้ างสัมพันธภาพ เพื่อ
ทาความคุ้นเคยและความเป็ นมิตรระหว่างผู้วิจยั กับนักเรี ยน โดยผู้วิจยั เกริ่ นถามเรื่ องทัว่ ไป เรื่ อง
การเรี ยน เรื่ องเพื่อน ก่อนนาเชื่อมโยงไปสู่แนวคาถามที่เตรี ยมไว้ ระหว่างสัมภาษณ์ ผ้ ูวิจัยปรับ
คาถามให้ เหมาะสมและยืดหยุ่นตามสถานการณ์ เพื่อให้ คาตอบของผู้ให้ ข้อมูลมีความสมบูรณ์
ใกล้ เคียงความจริ ง และอธิบายได้ ชัดเจนมากขึ ้น เมื่อ สัมภาษณ์ เสร็ จผู้ให้ ข้อมูลทุกคนได้ รับสมุด
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บันทึกและมีข้อความดูแลสุขภาพจิตของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ นราชนคริ นทร์ เป็ นของ
ตอบแทน 1 เล่มโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ
5. การจัดกระทาและวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยจัดกระทาและวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ มาจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบการบันทึกเสียง และบันทึกแบบจดข้ อมูล ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการ
เชิงคุณภาพ ดังนี ้ (ชาย โพธิสิตา, 2554)
1.การจัดระเบียบข้ อมูล(Data Organizing) ผู้วิจัยได้ น าข้ อมูลตามมุมมอง
ของผู้ให้ ข้อมูลเหล่านีม้ าถอดเทปเป็ นคาพูด คาต่อคา ใส่แบบฟอร์ มบรรยายให้ เป็ นรู ปธรรมและ
อย่างเป็ นระบบระเบียบ อ่านซ ้าไปซ ้ามา เพื่อแบ่งประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจยั
2. การลงรหัส (Coding) น าข้ อ มูล ดิ บ ที่ ได้ ม าแบ่ ง ย่ อ ยตามประเด็ น ของ
วัต ถุป ระสงค์ ที่ ศึก ษา เพื่ อ จับ ประเด็ น ของแต่ ล ะเนื อ้ หา ท าให้ เห็ น ความคล้ ายคลึง และความ
แตกต่ า งของเนื อ้ หา ผู้วิ จัย จึงเริ่ ม การลงรหัส ในเนื อ้ หาที่ ค ล้ ายคลึงกัน เป็ น อัน ดับ แรกเพื่ อแยก
ระหว่างความหมายและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ เมื่อเกิด
ความเข้ าใจรูปแบบของความหมายและเงื่อนไข ผู้วิจยั ได้ ให้ รหัสหัวข้ อย่อยของแต่ละเรื่ อง เพื่อแยก
องค์ประกอบสาคัญและนาไปอธิบายตีความในมุมมองของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
3.นาข้ อมูลที่ลงรหัสมาจัดเป็ นหมวดหมู่ (Clustering) ตามลักษณะข้ อมูลที่
สัมพันธ์กนั โดยผู้วิจยั แบ่งเป็ น 2 หมวดหมู่ คือ ความหมาย และเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณตามมุมมองของผู้ให้ ข้อมูลหลัก และนาเสนอข้ อมูลในรู ปแบบการพรรณนา
ต่อมาผู้วิจยั ดาเนินการสรุปและตีความ ตรวจสอบความถูกต้ องตรงประเด็นของวัตถุประสงค์การ
วิจยั ซึง่ การวิเคราะห์ในขันนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ร่วมการลงรหัสกับนักวิชาการอีกหนึง่ ท่าน (Peer debriefing)
คือ อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ ของผู้วิจัยซึ่งเป็ นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ การ
ดาเนินการศึกษาตามระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพ ด้ วยการร่วมกันลงรหัส ตรวจสอบรหัส และตีความ
ร่วมกัน จากนันน
้ าให้ ผ้ เู ป็ นเจ้ าของมุมมองเป็ นผู้ตรวจสอบและตีความ
4. การแสดงข้ อมูล ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ถกู จัดเป็ นหมวดหมู่มาแสดงเป็ นเรื่ องราว
ตามประเด็นความหมายและเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ตรงตามความ
เป็ นจริงกับมุมมองของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
6. การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
ก า รต รว จ ส อ บ ค ว า ม น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ (Credibility) แ ล ะ ก า รยื น ยั น ผ ล
(Confirmability)ของข้ อมู ล เป็ นสิ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ ข้ อ มู ล ที่ เก็ บ รวมรวมมี ค วามสอดคล้ อ งตรงกั บ
วัต ถุป ระสงค์ ของการวิ จัย และผลการวิ จัย เป็ น ที่ ย อมรั บ รวมถึ ง สามารถถ่ ายโอนผลการวิจั ย
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(Transferability)ไปยังสภาพการณ์ ที่คล้ ายคลึงกัน ผู้วิจยั จึงทาการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
เครื่ องมือและข้ อมูลดังนี ้
1) นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้ างขึ ้นให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์ และ
ด้ านวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นผู้พิจารณา
2) นาแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
3) นาแบบสัมภาษณ์ทดลองใช้ กบั ตัวอย่างที่ใกล้ เคียงผู้ให้ ข้อมูลหลักจานวน
3 ครอบครัว เพื่อนาข้ อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาแนวคาถามสัมภาษณ์ให้ เหมาะสมกับผู้ให้ ข้อมูล
โดยตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ว่าข้ อมูลที่ได้ รับเพียงพอและสอดคล้ องครอบคลุม
ประเด็ น ที่ จะศึก ษาตรงกับ วัต ถุป ระสงค์ ข องการวิจัย หรื อ ไม่ จึงปรั บ แนวค าถามสัม ภาษณ์ ให้
เหมาะสมก่อนนาไปใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูล ผู้วิจัยใช้ การสอบทานข้ อมูล ผู้วิจัยจะ
ถอดเทปคาต่อคา วิเคราะห์แล้ วนาไปให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลหลัก(Key Informants)ตรวจสอบการตีความ
และน ามาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ความถูก ต้ อ งของข้ อ มูล มากที่ สุด จากนัน้ น าข้ อ มูล กลับ ไปให้
ผู้ให้ ข้อมูลหลักยืนยัน (Member Check) ด้ วยการลงนามในเอกสาร อีกทังผู
้ ้ วิจยั มีการบันทึกแสดง
ร่ องรอยของการมีอคติจากผู้ให้ ข้อมูลและผู้วิจัยที่เกิดขึน้ ระหว่างดาเนินการเก็บข้ อมูล จากการ
สังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม และบันทึกข้ อมูลส่วนตัวของผู้วิจยั ในขณะอยู่ในสนามวิจยั
ผู้วิจยั ใช้ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ ของข้ อมูล (Credibility) และการยืนยัน
ผล(Confirmability)โดยใช้ วิธีก ารตรวจสอบสามเส้ า (Triangulation) ยืน ยัน ข้ อมูลดังกล่าวจาก
หลายแหล่งข้ อมูล(Data Triangulation) เป็ นการตรวจความถูกต้ องและความครบถ้ วนของข้ อมูล
โดยการเทียบเคียงข้ อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน ได้ แก่ ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุ ฒิ ครูที่ปรึกษา หาก
พบข้ อมูลสอดคล้ องตรงกัน ผู้วิจัยนาข้ อมูลที่ได้ สรุ ปและตีความเทียบเคียงวิเคราะห์กับแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ร่วมกับบันทึกในระยะต่างๆมาสูก่ ารเปรี ยบเทียบเพื่อพัฒนาข้ อมูลโดยปราศจาก
อคติของผู้วิจยั
ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
1.แบบแผนการทดลอง
การวิ จั ย ในระยะที่ 2 เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ท ดลองประเภท กึ่ ง ทดลอง(QuasiExperimental Design) รู ป แ บ บ ( Non-Randomized Control – Group Pretest-Posttest
Design)(อรพิ น ทร์ ชูช ม.2552) เป็ น การศึก ษาผลของตัวแปรอิ ส ระต่ อ ตัว แปรตามได้ จ ากการ
เปรี ยบเทียบผลการวัดตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

80

1767963979

(นวลฉวี ประเสริ ฐสุข. 2556) ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 2 เพื่อการพัฒนาโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น และ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
คบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณ ญาณ ของวั ย รุ่ น ตอนต้ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั ง้ กลุ่ ม ทดลอง
(Experimental Group) และกลุ่มควบคุม(Control Group) อยู่ในห้ องเรี ยนและโรงเรี ยนเดียวกัน
เพื่ อ เป็ น การควบคุม สภาพแวดล้ อ มของโรงเรี ย นให้ เหมื อ นกัน ทัง้ 2 กลุ่ม และท ากิ จ กรรมใน
ช่วงเวลาเดียวกัน โดยใช้ แบบแผนการวิจยั แบบการวัดก่อนการทดลอง (Pretest) และวัดหลังการ
ทดลอง (Posttest) แสดงลักษณะของแบบแผนการวิจยั ดังตาราง 7
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ตาราง 7 แบบแผนการทดลองของการใช้ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
กาหนดแบบสุม่

Pre-test

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

T1E
T1c

โปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ
x

Post-test

T2E
T2c

คาอธิบายสัญลักษณ์ :
X แทน ตัวแปรอิสระ )Independent Variableซึง่ จัดกระทาโดยผู้ทดลอง (
T1 แทน การวัดก่อนที่จะทาการทดลอง )Pretest(
T2 แทน การวัดหลังจากที่ทาการทดลองแล้ ว)Postest(
E แทน กลุ่มทดลอง )Experimental Group( ได้ รับการจัดกระทาตามโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
C แทน กลุ่ม ควบคุม )Control Group( ได้ รั บ กิ จ กรรมอื่ น เกี่ ย วกับ การป้ อ งกัน ตนเอง
ห่างไกล ยาเสพติด
T1E T2E แทน การวัดก่อนและวัดหลังในกลุม่ ทดลองตามลาดับ
T1c T2c แทน การวัดก่อนและวัดหลังในกลุม่ ควบคุมตามลาดับ

81

1767963979

SWU iThesis gs571150052 dissertation / recv: 24022563 08:50:25 / seq: 48

2. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ระยะนี ้แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี ้
2.1 ช่ วงการทดสอบสมมติฐาน
มีประชากร คือ กลุม่ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จานวน 65 คน
กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ กลุม่ นักเรี ยนมัธยมศึกษาทังเพศหญิ
้
งและเพศชายที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 มีอายุระหว่าง 12-13 ปี ของ
โรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาแห่ งหนึ่งในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ สังกัด องค์ ก ารบริ ห ารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยคุณครูหวั หน้ าฝ่ ายกิจการนักเรี ยนประชาสัมพันธ์ให้ นกั เรี ยนทังระดั
้ บมัธยมศึกษา
ปี ที่1 จานวน 3 ห้ องเรี ยนได้ ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการวิจยั และต้ องการอาสาสมัครเข้ าร่วม
กิ จกรรม ผู้วิ จัยด าเนิ นการคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่ างตามความสมัครใจและได้ รับ การยิ น ยอมจาก
ผู้ปกครองให้ เข้ าร่วมการวิจยั ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็ นอุปสรรคต่อการวิจยั และมีความสามารถอ่าน
เขียนภาษาไทยได้ ผ้ วู ิจยั ประเมินความสามารถด้ านการอ่านเขียนภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างเป็ น
รายบุคคลจากครู หัวหน้ าฝ่ ายกิจการนักเรี ยนและครู หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการเป็ น ผู้คัดเลือก พบว่า
นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ห้ อ งที่ ห นึ่ ง และห้ องที่ ส อง มี ค วามสามารถด้ า นการอ่ า นเขี ย น
ภาษาไทยได้ มากกว่าห้ องที่สาม ดังนันจึ
้ งกาหนดให้ นกั เรี ยนทัง้ 2 ห้ องเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ห้ องเรี ยน
ที่หนึ่งเป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 23 คน และแบ่งห้ องเรี ยนที่สองเป็ นกลุ่มควบคุม จานวน 20 คน
รวมจ านวน 43 คน ระหว่า งการทดลองมี นัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองขาดเรี ย นอยู่ไม่ ค รบโปรแกรมฯ
จานวน 1 คน เหลือกลุม่ ทดลอง จานวน 22 คน ส่วนกลุม่ ควบคุมมีนกั เรี ยนขาดทาการวัด posttest
จานวน 2 คน เหลือกลุม่ ควบคุม จานวน 18 คน รวมทังสิ
้ ้นจานวน 40 คน ดังรายละเอียดในตาราง
ดังนี ้
จานวนกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามประเภทกลุม่ และห้ องเรี ยน
ประเภทกลุ่ม
ทดลอง
ควบคุม

ห้ องเรียน
ม.1/1
22
-

รวม
ม.1/2
18

22
18

82

1767963979

SWU iThesis gs571150052 dissertation / recv: 24022563 08:50:25 / seq: 48

2.2 ช่ วงการประเมินผลโปรแกรมการปรั บพฤติกรรมที่มีผลต่ อพฤติกรรมการ
คบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น
มีประชากร คือ กลุ่มนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เข้ ากลุม่ ทดลอง จานวน 22 คน
กลุม่ ผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมของกลุม่ ทดลอง จานวน 22 คน กลุม่ คณะครูและผู้บริหารที่เกี่ยวข้ อง
จานวน 3 คน และกลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 คน
กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ทังเพศ
้
หญิ งและเพศชายที่เข้ ากลุ่มทดลอง ผู้วิจัยคัดเลือกจากความสมัครใจเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) จานวน 9 คน กลุ่มผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลอง ผู้วิจัย
คัดเลือกจากความสมัครใจเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จานวน 9 คน
เพื่ อ ประเมิ น 3 ประเด็ น ได้ แ ก่ การน าไปประยุก ต์ ใช้ ในชี วิต ประจ าวัน คุณ ค่ า /ประโยชน์ ข อง
โปรแกรมฯ ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมฯ ส่วนกลุม่ คณะครูและผู้บริหารโรงเรี ยน ผู้วิจยั
คัดเลือกจากผู้ที่ เกี่ ย วข้ องกับ โครงการวิจัยและมี ผลกระทบต่อนโยบายของโรงเรี ยน ได้ แก่ ครู
หัวหน้ าฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยน ครู หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ และผู้อานวยการโรงเรี ยน จานวน 3 คน
กลุ่ม ผู้ท รงคุณ วุฒิ ด้า นการปรับ พฤติ กรรมวัยรุ่ น ได้ แก่ ผู้มี ป ระสบการณ์ ท าโปรแกรมการปรั บ
พฤติกรรมเยาวชนมากกว่า 20 ปี และผู้อานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริ นทร์
จานวน 2 คน ผู้วิจยั ได้ สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ(Informal Interview) เพื่อประเมิน 3 ประเด็น
ได้ แ ก่ ความคุ้ม ค่ า /ประโยชน์ ข องโปรแกรมฯ การน าประยุก ต์ ใช้ ท ากิ จ กรรมกับ นัก เรี ย นและ
ผู้ปกครองในโรงเรี ยน และข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมฯ
3. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
3.1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง คือ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
เครื่ องมือหลักที่ใช้ ในการทดลองเป็ นโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี วิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น โดยสร้ างกิจกรรม 3 รู ปแบบ ได้ แก่
1)กิจกรรมการปรับเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 2)กิจกรรมการพัฒนาการ
สื่อสารทางบวก และ3)กิจกรรมการพัฒนาการควบคุมตนเอง ให้ มีเนื ้อหาครอบคลุมตามนิยามและ
เงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิ จารณญาณ จากข้ อค้ นพบในการศึกษาวิจัยระยะที่ 1
ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิ จ ารณญาณ เพื่ อ น ามาสร้ างนิ ย ามปฏิ บัติ ก ารของพฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
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3.1.2 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อค้ นพบจากการ
วิจยั ระยะที่ 1 เป็ นตัวแปรเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ได้ แก่ เจตคติต่อ
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ การควบคุมตนเอง การอบรมเลี ้ยงดูแบบใช้ เหตุผลด้ วย
การสื่อสารทางบวก และการเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้ าง โดยนามาสร้ างเป็ นกิจกรรม 3 รูปแบบ
ได้ แก่ การปรับ เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณผ่านการแสดงบทบาทสมมติ
การพัฒนาการสื่อสารทางบวกสาหรับผู้ปกครอง และการพัฒนาการควบคุมตนเอง โดยผู้วิจยั นา
งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น แนวทางในการสร้ างกิ จ กรรม เช่ น ธรรมนั น ทิ ก า แจ้ ง สว่ า ง (2547)
บุญสิทธิ์ ไชยชนะ(2543) เป็ นต้ น เพื่อนามาพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
3.1.3 การปรับเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณผ่านการแสดง
บทบาทสมมติ ตามขันตอนดั
้
งนี ้
3.1.3.1 วิเคราะห์ องค์ประกอบและตัวชีว้ ัด(ภาคผนวก ข)ตามความหมาย
ของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณที่ผ้ วู ิจยั ได้ ให้ นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
3.1.3.2 ก าหนดแก่ น ของเรื่ อ งโดยแต่ ล ะเรื่ อ งราวและบทสนทนาเกี่ ย วกับ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นการแสดงตัวแบบที่ส่งผลถึงการกระทา
อันมาจากการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการคบเพื่อนต่างเพศ
3.1.3.3 นาบทละคร(ต้ นฉบับ) จานวน 8 เรื่ อง พร้ อมขันตอนการจั
้
ดกิจกรรม
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณารูปแบบกิจกรรม เนือ้ หา ภาษา และความ
เหมาะสม
3.1.3.4 ทาการปรับปรุงบทละคร จัดทาฉบับร่าง และขันตอนการจั
้
ดกิจกรรม
3.1.3.5 นาบทละครและรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านพฤติกรรม
ศาสตร์ จานวน 3 ท่าน ทาการตรวจสอบเนือ้ หาพิจารณาเรื่ องราว ภาษา และความเหมาะสมของ
บทละครแต่ ล ะเรื่ อ งและขัน้ ตอนการจัด กิ จ กรรมที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างขึ น้ ว่า มี ค วามครอบคลุม นิ ย าม
ปฏิบตั ิการและเหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่าง จากนันน
้ ามาปรับปรุงก่อนนาไปทดลองใช้ (Try out) ซึ่ง
พบข้ อบกพร่องที่ต้องแก้ ไข คือ
ขันเตรี
้ ยมความพร้ อม ผู้วิจัยขาดการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ การเกริ่ นนาเข้ า
กิจกรรม แก้ ไขข้ อบกพร่อง โดยผู้วิจยั กล่าวทักทายนักเรี ยน พูดถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และมี
คาถามเกริ่ นนาเข้ ากิจกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณด้ วยการแสดงบทบาทสมมติ
จานวน 8 เรื่ อง แจ้ งกติกาการแสดงด้ วยการแบ่งกลุม่ รอบการแสดงของแต่ละกลุ่ม กลุ่มที่ยงั ไม่ได้
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แสดงให้ เป็ น ผู้สงั เกตการณ์ และการทากิจกรรมใบงานหลังเสร็ จสิ ้นการแสดงแต่ละเรื่ องครบทุก
กลุม่
ขั น้ เสนอตั ว แบบร่ ว มกั บ การชี แ้ นะทางวาจา ผู้ วิ จั ย ขาดการอธิ บ าย
รายละเอียดสาหรับนักเรี ยนที่เป็ นผู้สงั เกตการณ์ และรายละเอียดของคาถาม แก้ ไขข้ อบกพร่ อง
โดยแยกขันเสนอตั
้
วแบบ และขันการชี
้
้แนะทางวาจาอย่างชัด ขันเสนอตั
้
วแบบ ผู้วิจยั แจ้ งนักเรี ยน
ให้ แสดงละครเรื่ องอะไรบ้ างในแต่ละครัง้ ขันชี
้ แ้ นะทางวาจา ผู้วิจัยอธิบายคาถามอย่างชัดเจน 4
คาถาม หลังจากทุกกลุม่ เสร็จสิ ้นการแสดงบทบาทสมมติของละครแต่ละเรื่ อง
ขันการให้
้
ข้อมูลย้ อนกลับ ผู้วิจยั ขาดการให้ นกั เรี ยนสรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการ
แสดงบทบาทสมมติ และขาดอธิบายรายละเอียดของการให้ ข้อมูลย้ อนกลับเกี่ยวกับการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ แก้ ไขข้ อบกพร่ อง โดยผู้วิจัยให้ นักเรี ยนสรุ ปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการ
แสดงบทบาทสมมติ การสัง เกตตัวละคร และการน าไปประยุก ต์ ใช้ ในชี วิ ต และการให้ ข้อ มูล
ย้ อนกลับมีความสอดคล้ องกับตัวชี ้วัดของละครแต่ละเรื่ อง
3.1.3.6 น าไปทดลองใช้ (Try out)กับ นัก เรี ย นมัธยมศึก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกั ดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ซึง่ มีลกั ษณะใกล้ เคียงกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 8 คน ซึง่ พบข้ อบกพร่องที่ต้องแก้ ไขเรื่ องความยาวของ
บทละครทาให้ นักเรี ยนจาบทไม่ได้ และนักเรี ยนไม่สามารถเข้ าใจเนือ้ เรื่ องในบทละครได้ ทงหมด
ั้
ผู้วิจัยทาการแก้ ไขปรับปรุ งตามข้ อบกพร่ องที่พบ โดยปรับบทสนทนาให้ กระชับขึ ้น และเพิ่มการ
บรรยายสถานที่ เกิ ด เหตุ แบ่ งบทบาทตัวแสดงอย่ างชัด เจนเพื่ อ ผู้แ สดงเข้ าใจง่ ายขึ น้ และเป็ น
บทละครฉบับสมบูรณ์ ทังหมด
้
8 เรื่ อง(ภาคผนวก ข) ได้ แก่
(1) สังเกตดูร้ ูทนั เพื่อน
(2) มองเพื่อนออก
(3) กิจกรรมหลังเลิกเรี ยน
(4) สิ่งที่น่าสนใจ
(5) รู้คณ
ุ รู้โทษ
(6) เริ่มต้ นใหม่..ฝันอยู่ไม่ไกล
(7) รู้ทนั สิ่งสาคัญ
(8) ระวังตนระวังภัย
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- เพื่อเตรี ยมความ

- สวัสดีคะ่ นักเรี ยนทุกคน ให้
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1. ขัน้ เตรี ยมความพร้อม

นาที

- ผู้วิจัยสนทนากับผู้เรี ยน พร้ อมให้ ผ้ เู รี ยน

นักเรี ยนช่วยดูเพือ่ นๆ ว่าวันนี ้

นั บ จ าน วน เพื่ อ น

ในเรื่ องทัว่ ไปและกล่าวถึง -เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจ

มาครบหรื อไม่ ขาดใครบ้ าง

และแจ้ งครู
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วัตถุประสงค์ของกิจกรรม อย่างถูกต้ องเรื่องการ -ผู้ วิ จั ย กล่ า วถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ -ผู้ เรี ย น ได้ ท รา บ
ครัง้ นี ้

คบเพื่อนต่างเพศ

ขอ งกิ จ ก รรม ค รั ง้ นี ้เ พื่ อ ให้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง

- ให้ ผ้ ูเรี ยนแบ่งกลุ่ม ๆละ อย่างมีวิจารณญาณ

นั ก เรี ย นเข้ าใจอย่ า งถู ก ต้ อง กิจกรรมและเห็น

5 คน จานวน 4 กลุม่

เรื่ องการคบ

ด้ วยการ

แสดงบทบาทสมมติ เ พื่ อ น ต่ า ง เ พ ศ อ ย่ า ง มี ความสาคัญของ
จานวน 8 เรื่ อง

วิจารณญาณ

การร่วมกิจกรรม

-ใครเคยได้ ยิ น การคบเพื่ อ น -ผู้เรี ยนตอบคาถาม
ต่างเพศอย่ างมี วิจ ารณญาณ ผู้วจิ ยั
บ้ าง
-การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณคืออะไร และทา
อย่างไร
- วันนี ้ผู้วิจยั จะให้ นกั เรี ยน แต่
ละกลุม่ มาแสดงบทบาทสมมติ
เกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ ซึง่ มี
ทังหมด
้
8 เรื่อง กลุม่ ที่ยงั ไม่ได้
แสดงให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้สงั เกต
การแสดงของเพือ่ นๆ ตาม
หัวข้ อคาถามในใบงานและมี
ตัวแทนนาเสนอหลังทุกกลุม่
แสดงละครเสร็จรอบละ 2 เรื่ อง
ทุกคนพร้ อมแสดงไหมค่ะ
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3.1.4 การพัฒนาการสื่อสารทางบวกสาหรับผู้ปกครอง ตามขันตอนดั
้
งนี ้
3.1.4.1วิเคราะห์องค์ประกอบตามความหมายของเงื่อนไขการอบรมเลี ้ยงดู
แบบใช้ เหตุผลด้ วยการสื่อสารทางบวกที่ผ้ วู ิจยั ได้ นิยามศัพท์เฉพาะไว้
3.1.4.2 ออกแบบกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับนิยามที่กาหนดไว้ และครอบคลุม
องค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
3.1.4.3 นากิจกรรม(ต้ นฉบับ) เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อ
พิจารณาเนื ้อหา ภาษา และความเหมาะสมต่อกลุม่ ตัวอย่าง
3.1.4.4 ท าการปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมการพัฒ นาการสื่ อ สารทางบวกส าหรั บ
ผู้ปกครอง จัดทาฉบับร่าง
3.1.4.5 นากิจกรรมฉบับร่ างให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาสื่อสารทางบวก
จานวน 3 ท่าน ทาการตรวจสอบเนื ้อหาพิจารณารูปแบบ ภาษา และความเหมาะสมของกิจกรรม
แต่ละขัน้ ตอนที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ ว่ามีความครอบคลุมนิ ยามและเหมาะสมกับผู้ปกครองของกลุ่ม
ตัวอย่าง ก่อนนาไปทดลองใช้ (Try out) ซึง่ พบข้ อบกพร่องที่ต้องแก้ ไข คือ
ขัน้ เตรี ย มความพร้ อม ผู้วิจัยไม่ ได้ พูดแนะน าตัวเองและวัตถุประสงค์ ของ
กิจกรรม และการเกริ่ นนาก่อนเข้ าสู่กิจกรรมหลัก แก้ ไขเป็ น ผู้วิจยั กล่าวทักทายแนะนาตัว พูดถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและมีคาถามเกริ่ นนาเกี่ยวกับการสื่อสารทางบวก รวมถึงการนาเสนอ
หนังสันเกี
้ ่ยวกับการสื่อสารทางบวกกับลูกวัยรุ่นและสังเกตตัวละคร
ขัน้ เสนอตัว แบบและขัน้ ชี แ้ นะทางวาจาควรแยกกัน แก้ ไขเป็ น ขัน้ เสนอ
ตัวแบบ ผู้วิจัย กล่าวเปิ ดหนังสัน้ ให้ ผ้ ูป กครองพร้ อมรับ ชม ขัน้ ชี แ้ นะทางวาจา ตัง้ ค าถามถาม
ผู้ปกครอง 5 ประเด็นในใบงาน
ขั น้ เขี ย นเล่ า เรื่ อ งจากหนั ง สั น้ ให้ แก้ ไขรวมเข้ ากั บ ขั น้ กิ จ กรรม โดยให้
ผู้ปกครองแบ่งกลุ่มคละชายหญิ งกลุ่มละ 7 คนเพื่อทากิจกรรมเขียนบทสนทนาร่ วมกัน ตาม 3
สถานการณ์จาลอง และนาเสนอในรูปแบบการแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาที่ได้ เขียนขึ ้น
ขันการให้
้
ข้อมูลย้ อนกลับ ผู้วิจยั กล่าวรวบยอดการเรี ยนรู้ทกุ กิจกรรม ต่อด้ วย
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับด้ านการสื่อสารทางบวกกับลูกวัยรุ่ น แก้ ไขเป็ น ให้ สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยน
กันเรื่ องการสื่อสารทางบวกกับลูกวัยรุ่นหลังจากเสร็ จการแสดงบทบาทสมมติ และสรุปภาพรวมสิ่ง
ที่ได้ เรี ยนรู้และนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
3.1.4.6 จากนัน้ นามาปรับปรุ งก่อนนาไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ปกครอง
ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด
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องค์ ก ารบริ ห ารส่วนจังหวัด ซึ่งมี ลักษณะใกล้ เคียงกับ ผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่าง หลังท าการ
ทดลองพบข้ อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงเพิ่มให้ เป็ นกิจกรรมที่สมบูรณ์ (ภาคผนวก ข) คือ
ขันกิ
้ จกรรม เพิ่มการมีนกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างเข้ ามีส่วนร่ วมกับกลุ่มผู้ปกครอง
ในการแบ่ ง กลุ่ม คละชายหญิ ง กลุ่ม ละ 3 คนเพื่ อ ท ากิ จ กรรมเขี ย นบทสนทนาร่ ว มกัน ตาม 3
สถานการณ์ จาลอง และนาเสนอในรู ปแบบการแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาที่ได้ เขียนขึ ้น
ขณะที่แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ มีการถ่ายวิดีโอเพื่อเป็ นข้ อมูลยืนยันในการประเมินและ
สะท้ อนวิธีการสื่อสารทางบวกของแต่ละกลุม่ มีความถูกต้ องหรื อไม่
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ตัวอย่างกิจกรรม
เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้

ขัน้ ตอนกิจกรรม

15 นาที 1. ขัน้ เตรี ยมความ
พร้อม

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่ าผู้เรียน
จะกระทา

- เพื่อเตรี ยมความพร้ อม - สวัสดีคะ่ ผู้ปกครองทุกคน

-ผู้ ปกครองแนะน า

ให้ ผ้ ปู กครอง

ก่อนอื่นผู้วิจยั ต้ องขอขอบคุณ

ตัวเอง

ผู้ปกครองเป็ นอย่างสูงที่

-ผู้ป กครองได้ ท ราบ

กรุณามาร่วมกิจกรรมครัง้ นี ้

วั ต ถุ ป ระสงค์ ของ

ผู้วิจยั ขอแนะนาตัวเอง และ

กิจกรรมและเห็น

ขอให้

ความสาคัญของ

ทุกท่านช่วยแนะนาตัวเอง

กิจกรรม

ด้ วยค่ะ

-ผู้ ป ก ค ร อ ง ต อ บ

-ก่อนเริ่ มกิจกรรมดิฉนั ขอ

คาถามผู้วิจยั

- ผู้วิจยั สนทนากับ

-เพื่อให้ ผ้ ปู กครองเข้ าใจ

ผู้ปกครองในเรื่อง

เห็นความสาคัญต่อการ

ทัว่ ไปและกล่าว

สื่อสารทางบวกกับลูก

วัตถุประสงค์ของ

วัยรุ่น

กิจกรรมครัง้ นี ้

การสนทนาของผู้วิจัยกับ
ผู้เรียน

กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมครัง้ นี ้เพื่อให้
ผู้ปกครองเข้ าใจ เห็น
ความสาคัญต่อการสื่อสาร
ทางบวกกับลูกวัยรุ่น
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3.1.5 การพัฒนาการควบคุมตนเอง ตามขันตอนดั
้
งนี ้
3.1.5.1 วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบตามความหมายของเงื่ อ นไขการควบคุม
ตนเองที่ผ้ วู ิจยั ได้ นิยามศัพท์เฉพาะไว้
3.1.5.2 ออกแบบกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับนิยามที่กาหนดไว้ และครอบคลุม
องค์ประกอบและตัวชี ้วัดของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
3.1.5.3 นากิจกรรม(ต้ นฉบับ) เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อ
พิจารณารูปแบบเนื ้อหา ภาษา และความเหมาะสมต่อกลุม่ ตัวอย่าง
3.1.5.4 ทาการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมตนเอง จัดทาฉบับร่าง
3.1.5.5 น ากิ จ กรรมฉบับ ร่ า งให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญด้ า นจิ ต วิ ท ยา 1 ท่ า น ท าการ
ตรวจสอบเนือ้ หาพิจารณารู ปแบบ ภาษา และความเหมาะสมของกิจกรรมที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ ว่ามี
ความครอบคลุมนิยามองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ และเหมาะสม
กับกลุม่ ตัวอย่าง ก่อนนาไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ซึ่งมีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง พบข้ อบกพร่องเรื่ อง1)นักเรี ยนไม่ค่อยเข้ าใจวิธีการสังเกตและบันทึกตาม
องค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ด้ วยการตังเป็
้ นพฤติกรรมเป้าหมาย
2) ระยะการติดตามนักเรี ยนหลังการบันทึกแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ น้ อยเกินไปจากเดิม 2 วันต่อสัปดาห์ ที่ต้องแก้ ไข คือ1)เพิ่มการอธิบายวิธีการ
บันทึกองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณที่ตรงกับพฤติกรรมเป้าหมาย
และฝึ กบันทึกก่อนปล่อยนักเรี ยนกลับไปใช้ ชีวิตประจาวัน 2) ต้ องเพิ่มระยะเวลาการบันทึกของ
นักเรี ยนเป็ น 3 วันต่อสัปดาห์ เนื่องจากนักเรี ยนไม่ค่อยมีกิจ กรรมกระทาร่ วมกับเพื่อนต่างเพศจึง
ต้ องขยายเวลาในการสังเกตและบันทึก รวมถึงนักเรี ยนสามารถสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณได้ ที่โรงเรี ยนเท่านัน้ เพราะเมื่ออยู่บ้านไม่ค่อยมีกิจกรรมกับ
เพื่อนต่างเพศ
3.1.6 นาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่ อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมี วิจารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ น ที่ ท าการแก้ ไขปรั บ ปรุ งตามค าแนะน าของผู้เชี่ ย วชาญ
ทัง้ หมด 3 กิ จกรรม ไปใช้ กับ นัก เรี ย นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นมัธยมศึก ษาแห่ งหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็ นกลุ่ มตัวอย่างที่เข้ าร่ วม
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ มีจานวน 3 กิจกรรมสาหรับกลุม่ ทดลองประกอบด้ วย
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1) การปรับเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
2) การพัฒนาการสื่อสารทางบวก
3) การพัฒนาการควบคุมตนเอง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดตัวแปร คือ แบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณ
ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบวัดตามลาดับดังนี ้
3.2.1 ผู้วิจยั ได้ ทาการประมวลเอกสารเกี่ยวกับ นิยาม ทฤษฎี และผลการวิจยั ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ เรื่ องการคบเพื่อนต่างเพศ การคิดอย่างมี วิจารณญาณ และจิตวิทยา
พัฒนาการของวัยรุ่น เพื่อเป็ นแนวทางในการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ
3.2.2 ผู้วิ จัย เก็ บ ข้ อ มูล เชิ ง คุณ ภาพในการวิ จัย ระยะที่ 1 และวิ เคราะห์ ข้ อ มูล
เชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
3.2.3 กาหนดนิยามปฏิบตั ิการและพฤติกรรมของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ 4 องค์ประกอบ ซึง่ ได้ จากข้ อมูลเชิงคุณภาพในข้ อที่ 3.2.2 มีรายละเอียด ดังนี ้
องค์ประกอบที่ 1 การสังเกตเพื่อแยกแยะข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลักษณะนิสยั ความ
ประพฤติที่ดีหรื อไม่ดีของเพื่อนต่างเพศก่อนตัดสินใจกระทากิจกรรมร่วมกัน
องค์ ป ระกอบที่ 2 การเลื อ กปฏิ บัติ ต นกับ เพื่ อ นต่ า งเพศตามกรอบประเพณี
วัฒนธรรมไทยที่เหมาะสมกับวัย
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดเป้าหมายที่ก่อให้ เกิดผลดีตอ่ อนาคต
องค์ประกอบที่ 4 การสรุปประเด็นสาคัญของปั ญหาเพื่อทานายสถานการณ์ของ
ตนเองกับเพื่อนต่างเพศที่จะเกิดขึ ้นตามมาอย่างน่าเชื่อถือ
3.2.4 สร้ างข้ อ ค าถามตามนิ ย ามของพฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ างเพศอย่ างมี
วิจารณญาณที่กาหนดไว้ โดยผู้วิจัยคัดเลือกสื่อหนังสันเกี
้ ่ยวกับสถานการณ์ วยั รุ่ นที่เป็ นเงื่ อนไข
น ามากระตุ้น การคิ ด วิ เคราะห์ แ ละเขี ย นอธิ บ ายแสดงพฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ างเพศอย่ างมี
วิจารณญาณตามองค์ประกอบในข้ อที่ 3.2.3
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คาอธิ บาย นักเรี ยนชมสถานการณ์ 5 เรื่ อง หลังจากชมสถานการณ์ แต่ละเรื่ องจบ ให้
นักเรี ยนเขียนอธิบายเหตุผลของตนเองตามโจทย์ที่กาหนด
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(0) ชมสถานการณ์ที่ 4
ถ้ ามีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวหลังเลิกเรี ยน นักเรี ยนจะทาอย่างไร………….........................
..............................................................................................................................................
เพราะเหตุใดนักเรี ยนจึงตัดสินใจทาเช่นนัน…………………….....…….………………..
้
..............................................................................................................................................
ถ้ านักเรี ยนเป็ น “ฝ้าย” นักเรี ยนจะไปเที่ยวตามที่ “เกม” ชวนหรื อไม่…………...………...
เพราะเหตุใดนักเรี ยนจึงตัดสินใจทาเช่นนี ้……………………………............................
..............................................................................................................................................
จากนัน้ ผู้วิจัยได้ สร้ างข้ อคาถามเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรี ยนเป็ นแบบสถานการณ์ ตามองค์ ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
คาตอบเป็ นการเขียนอธิบายตามความคิดของนักเรี ยนต่อสถานการณ์ ที่ชมหนังสัน้ ได้ ข้อคาถาม
ทังสิ
้ ้น 4 ข้ อ แบ่งเป็ น 4 สถานการณ์ ได้ แก่ เพื่อนต่างเพศชวนไปเที่ยวตามลาพัง เพื่อนต่างเพศชวน
ไปเที่ยวในวันหยุด เพื่อนต่างเพศขอเป็ นแฟน และเพื่อนต่างเพศให้ ช่วยติวหนังสือ
3.2.5 ผู้วิจยั คัดเลือกสื่อหนังสันที
้ ่นามาใช้ ในเครื่ องมือ มีวิธีดาเนินการดังนี ้
1)ผู้วิ จัย อาศัยแบบสอบถามของวัต สัน และเกลเซอร์ ( Watson; & Glaser,
1937) เป็ นแนวทางในการสร้ างข้ อคาถามให้ สอคคล้ องตามองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ และเหมาะสมตามจิตวิทยาพัฒนาการของวัยรุ่น
2)ผู้วิจัยและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมกันวิเคราะห์เนือ้ หาที่แสดงถึงเงื่อนไขนา
(Antecedence) 5 สถานการณ์ของสื่อหนังสั
้ นที
้ ่ใช้ ในการกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และเขียนอธิบาย
แสดงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณตามองค์ประกอบ
3.2.6 ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ แก่ ด้ านพฤติกรรมศาสตร์ จานวน 2 ท่าน และด้ าน
สถิติ จานวน 1 ท่ าน ตรวจสอบความสอดคล้ องของข้ อคาถามกับนิยามปฏิบัติการ ตรวจสอบ
ภาษา และหนังสัน้ แล้ วน ามาปรับ ปรุ งด้ านความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ การใช้ ข้อความให้
กระชับสอดคล้ องกับหนังสัน้ และแก้ ไขความซับซ้ อนของข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
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3.2.7 น าแบบวัด พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณที่ ไ ด้
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ วจ านวน 5 ข้ อ ไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด นครราชสีมา
ซึง่ มีลกั ษณะใกล้ เคียงกลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อหาค่าอานาจจาแนกรายข้ อ พบว่า อยู่ระหว่าง
.07 - .50 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาคทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.59 และ
คัดเลือกข้ อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกตังแต่
้ .37 ปรับคาถามให้ เหมาะสมได้ คาตอบที่สอดคล้ อง
กับองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
3.2.8 ผู้วิจยั สรุปคาตอบที่สอดคล้ องกับองค์ประกอบในภาพรวมเพื่อคัดเลือกและ
ปรับข้ อคาถาม รวมทังสิ
้ ้น 4 ข้ อคาถาม กับสถานการณ์เงื่อนไขนา(หนังสัน)
้ 4 เรื่ อง(ภาคผนวก ข)
ตัวอย่างข้ อคาถาม
ชมสถานการณ์ที่ 4
ค าถาม : ถ้ า นัก เรี ย นเป็ น “ฝ้า ย” นัก เรี ย นจะไปเที่ ย วสวนสาธารณะตามที่ เพื่ อ นต่ างเพศชวน
หรื อไม่..............................
คาถาม : เพราะเหตุใดนักเรี ยนจึงตัดสินใจทาเช่นนี ้
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ระดับคะแนน
4
(ดีมาก)
3
(ดี)
2
(พอใช้ )
1
(ต้ องปรับปรุง)
0

ลักษณะงาน
สามารถเขียนอธิบายครบ 4 องค์ประกอบ
สามารถเขียนอธิบายครบ 3 องค์ประกอบ
สามารถเขียนอธิบายครบ 2 องค์ประกอบ
สามารถเขียนอธิบายได้ 1 องค์ประกอบ
ไม่มีองค์ประกอบ

การแปลผล
ถ้ านักเรี ยนตอบไม่มีองค์ประกอบ หมายถึง นักเรี ยนไม่มีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ
ถ้ านักเรี ยนตอบ 1 องค์ ประกอบ หมายถึง นักเรี ยนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณน้ อย ต้ องปรับปรุง
ถ้ านักเรี ยนตอบ 2 องค์ ประกอบ หมายถึง นักเรี ยนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณปานกลาง ผ่านเกณฑ์
ถ้ านักเรี ยนตอบ 3 องค์ ประกอบ หมายถึง นักเรี ยนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณมาก ระดับดี
ถ้ านักเรี ยนตอบ 4 องค์ ประกอบ หมายถึง นักเรี ยนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณมากที่สดุ ระดับดีมาก
4.1 ระยะเตรี ยมการก่อนทดลอง ใช้ ระยะเวลา 6 เดือน
ผู้วิจยั ดาเนินการเตรี ยมความพร้ อมสิ่งต่างๆก่อนการทดลอง ดังนี ้
4.1.1. ออกแบบกิจกรรมและคัดเลือกวิเคราะห์บทละครและสื่อหนังสันเกี
้ ่ยวกับ
สถานการณ์ของวัยรุ่นที่จะนามาใช้ เป็ นสื่อประกอบการทากิจกรรมในโปรแกรมการปรับพฤติกรรม
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
4.1.2 ทาการสร้ างแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
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4.1.3 ฝึ กผู้ช่วยนักวิจัย เนื่องจากการทดลองนี ใ้ ช้ นักเรี ยนทัง้ ห้ องในการเข้ าร่ วม
กิจกรรม ผู้วิจัย จึงต้ องมี ผ้ ูช่วยนัก วิจัยจานวน 2 คน โดยผู้วิจัยอธิ บายขัน้ ตอนการทดลอง และ
ลักษณะของกิจกรรมเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์การวิจยั
4.1.4 ผู้วิ จัย ท าหนัง สื อ ขออนุญ าตจากสถาบัน วิ จัย พฤติ ก รรมศาสตร์ ติ ด ต่ อ
ประสานงานและขอความร่ วมมื อจากองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการดาเนินการ
วิจยั ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใช้ สถานที่ และคาบเรี ยนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
เนื่องจากโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯนี ม้ ีเนื ้อหาที่สอดคล้ องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ที่ 2 ว่าด้ วย
เรื่ องการคบเพื่อน และความสัมพันธ์ในครอบครัว
4.1.5 ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ครู ผ้ ู ส อนวิ ช าสุข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ นของโรงเรี ยน เพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์รายละเอียดขันตอนในการท
้
าวิจยั และขอ
ความร่วมมือในการดาเนินการทดลอง
4.1.6 ผู้วิจยั ร่วมกับโรงเรี ยนมัธยมศึกษา คัดเลือกเด็กนักเรี ยนและผู้ปกครองตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อเป็ นกลุม่ ตัวอย่างแบ่งออกเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
กลุ่มทดลอง เป็ นกลุ่มที่ใช้ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
กลุม่ ควบคุม เป็ นกลุม่ ที่ได้ รับกิจกรรมอื่น(ภาคผนวก ข)
4.1.7 ผู้วิจัยประสานครู หวั หน้ าฝ่ ายกิจการนักเรี ยนจัด ส่งจดหมายให้ ผ้ ูปกครอง
ของนัก เรี ย นกลุ่ม ตัว อย่ า ง เพื่ อ ชี แ้ จงรายละเอี ย ดของการวิ จัย วัต ถุป ระสงค์ ข องกิ จ กรรมใน
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมมีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น
ตอนต้ น รวมถึงความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้ รับ พร้ อมเอกสารใบยินยอมให้ นกั เรี ยนในความ
ปกครองเข้ าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ
4.1.8 ให้ นกั เรี ยนที่เป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ทาแบบวัดพฤติกรรมการคบ
เพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และแบบวั ด เจตคติ ต่ อ การคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณในกลุ่ม ทดลอง ก่ อนเริ่ ม การทดลอง และผู้วิจัยท าการบัน ทึกผลคะแนนของการ
ทดสอบเป็ นคะแนนก่อนการทดลองสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1.9 ผู้วิจยั ได้ ทาการฝึ กนักเรี ยนกลุม่ ทดลองเพื่อซักซ้ อมการแสดงบทบาทสมมติ
ก่อนการเข้ าร่วมกิจกรรมในการทดลอง
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4.2 ระยะดาเนินการทดลอง ใช้ ระยะเวลา 6 สัปดาห์
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมในกลุ่มทดลอง โดยใช้ โปรแกรมการปรับ
พฤติกรรม ใช้ เวลาดาเนินการ 945 นาที (16 ชั่วโมง) แบ่งออกเป็ น 3 กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้
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กิจกรรมที่ 1 การปรับเจตคติต่อการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวจิ ารณญาณผ่ านการแสดง
บทบาทสมมติ
เวลา
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40 นาที

โปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ

ก่อนเริ่ มการแสดงครัง้ ที่ 1 ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ของการแสดง
บทบาทสมมติ จ านวน 8 เรื่ อ ง และขอบั น ทึ ก ภาพวิ ดี โ อที่ ส ะท้ อน
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ในแต่ละครัง้ พร้ อมชีแ้ จงกติ กาการแสดงบทบาท
สมมติ มีการแสดงทัง้ หมด 4 รอบๆละ 2 เรื่ อง และแบ่งกลุ่ม หลังแสดง
ครบทุกกลุม่ ให้ สรุปสาระสาคัญ
ก่อนเริ่มการแสดงครัง้ ที่ 2-4 ผู้วิจยั กล่าวทบทวนตัวชี ้วัดหลักของบท
ละครของแต่ละรอบก่อนเริ่มการแสดงเรื่ องต่อไป
160นาที
ผู้วิจยั ให้ แต่ละกลุม่ แสดงบทบาทสมมติกลุ่มละ 5 นาทีตอ่ เรื่ องและ
(2.30ชม.) กลุม่ ที่ยงั ไม่ได้ แสดงให้ เป็ นผู้สงั เกตการณ์แสดงของเพื่อนๆ เมื่อทุกกลุม่
แสดงเสร็จให้ สมาชิกกลุม่ ช่วยกันสรุปสาระสาคัญของการแสดง
40นาที
ผู้วิจยั ตังค
้ าถามทบทวนผู้เรี ยนให้ เข้ าใจถึงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของตัวแบบของแต่ละรอบการแสดง
60 นาที
ผู้วิจยั สรุปประเด็นสาคัญ และแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการคบ
(1ชม.) เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ที่ได้ จากผู้เรี ยนกระทาพฤติกรรมที่
แสดงออก ตามตัวชี ้วัดหลักของแต่ละรอบการแสดง

สื่อที่ใช้
บทละคร 8 เรื่ อง

1.บทละคร 8 เรื่ อง
2.เอกสารใบงาน
เอกสารใบงาน
1.ข้ อมูลจากการ
บันทึกวิดีโอ
2.ประเด็นอภิปราย
3.แบบวัดเจตคติตอ่
การคบเพื่อนต่าง
เพศ
อย่างมี
วิจารณญาณ
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กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการสื่อสารทางบวกสาหรับผู้ปกครองกับนักเรียน
เวลา
15 นาที

โปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ

สื่อที่ใช้

ผู้วิจยั กล่าวทักทายและชี ้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้
ผู้ปกครองเข้ าใจเห็นความสาคัญต่อการสื่อสารทางบวกกับลูกวัยรุ่น เรื่ อง
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณและขอบันทึกภาพวิดีโอที่
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สะท้ อนพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของแต่ละกลุม่ พร้ อมชี ้แจ้ งกติกา
10 นาที
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ผู้วิ จัย น าเสนอตัว แบบผ่ า นหนัง สัน้ ที่ มี พ ฤติ ก รรมแสดงการสื่ อ สาร
ทางบวกของบิ ด ามารดากั บ วัย รุ่ น ด้ านการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณ
25 นาที
ผู้วิจยั ตังค
้ าถามทบทวนให้ ผ้ ปู กครองเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการสื่อสาร
ทางบวกด้ านการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของตัวแบบ
50 นาที ผู้วิจยั ให้ ผ้ ปู กครองแบ่งกลุ่มคละเพศชายหญิ ง ฝึ กแสดงบทบาทสมมติ
ตามสถานการณ์ที่กาหนดไว้ และนาเสนอเนื ้อหา โดยกระบวนการดังนี ้

หนังสัน้

เอกสารใบงาน
1.สถานการณ์จาลอง
3 เรื่ อง
2.แบบฟอร์ มบท
สนทนา

1.แต่ละกลุม่ ร่วมกันคิด ร่วมกันเขียนบทสนทนาที่เกี่ยวกับสถานการณ์
จาลอง ตามตัวแบบใช้ เวลา 10 นาที
2.แต่ละกลุม่ แสดงบทบาทสมมติใช้ เวลากลุ่มละ 5 นาที
3.กลุ่มที่รอการแสดงให้ เป็ นผู้สงั เกตการณ์
30 นาที
ผู้วิจยั และผู้สงั เกตการณ์ร่วมกันประเมินพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก ข้ อมูลจากการบันทึก
ของบิ ด ามารดาหรื อ ผู้ ปกครองด้ านการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิดีโอการแสดง
บทบาทสมมติของแต่
วิจารณญาณของแต่ละกลุม่
ละกลุม่
20 นาที
ผู้วิจยั ให้ สรุปประเด็นสาคัญ และแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการ
ประเด็นการอภิปราย
สื่อสารทางบวกกับลูกวัยรุ่นด้ านการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้ปกครอง ที่ได้ จากผู้ปกครองแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ
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กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาการควบคุมตนเอง
เวลา
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ
45 นาที
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ก่อนเริ่ มการบันทึกครัง้ ที่ 1 ผู้วิจัยสอบถามความสมัครใจในการเข้ า
ร่วมกิจกรรมอีกครัง้ จากนันผู
้ ้ วิจยั อธิบายวัตถุประสงค์ของการฝึ กสังเกต
และบัน ทึก พฤติก รรมการคบเพื่ อ นต่างเพศอย่ างมี วิจารณญาณ และ
เนื ้อหาของการบันทึก ได้ แก่
1.การให้ ข้อมูลย้ อนกลับเกี่ยวกับคะแนนที่วดั พฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ
ของแต่ละคน
2.อธิ บ ายความส าคั ญ และวิ ธี ก ารตั ง้ พฤติ ก รรมเป้ า หมายตาม
องค์ประกอบหลัก
3.อธิบายการประเมินตนเองด้ วยการให้ คะแนน เมื่อนักเรี ยนสามารถ
บันทึกตรงกับองค์ประกอบหลัก การให้ คะแนน 1 องค์ประกอบ เท่ากับ 1
คะแนน ได้ รับคูปองแทนเงินสด 1 บาท
4.ให้ นั ก เรี ยน ส ารวจตั ว เสริ ม แรงเมื่ อนั ก เรี ยนบั น ทึ ก ได้ ตาม
องค์ ประกอบหลักเพื่อเลือกรางวัลให้ ตนเองโดยใช้ คูป องแทนเงินสดที่
ได้ รับแลกซื ้อ
5.ให้ นักเรี ยนฝึ กบัน ทึก ตามองค์ ประกอบหลักในแบบฟอร์ ม ก่อนให้
นักเรี ยนสังเกตและบันทึกด้ วยตนเอง
6.อธิ บ ายระยะเวลาการบั น ทึ ก จ านวน 3 วัน ต่ อ สั ป ดาห์ นาน 5
สัปดาห์
แต่ ล ะสั ป ดาห์ เ พิ่ ม การบั น ทึ ก องค์ ป ระกอบหลั ก จนกระทั ง้ ครบ 4
องค์ประกอบของพฤติกกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
450 นาที ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนประเมินแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเอง
(7.50 แต่ละคนด้ วยการให้ นกั เรี ยนจับคูบ่ ดั ดี ้เล่าเหตุการณ์ตามที่บนั ทึก พูดคุย
ชม.) ทีละคูใ่ นห้ องที่เป็ นสัดส่วน หากการบันทึกตรงกับองค์ประกอบหลัก
นักเรี ยนจะได้ รับคะแนนตามความเป็ นจริง และได้ รับคูปองเงินสดตามที่
กาหนดเงื่อนไข ผู้วิจยั ติดตามนักเรี ยนสัปดาห์ละ 2 วัน ระยะเวลา 5
สัปดาห์
ก่อนเริ่มการบันทึกครัง้ ที่ 2-5 ผู้วิจยั กล่าวทบทวนองค์ประกอบหลักของ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ในแต่ละสัปดาห์
ก่อนให้ นกั เรี ยนกลับไปสังเกตและบันทึกด้ วยตนเอง

สื่อที่ใช้
1.องค์ประกอบของ
พฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณ
ทังหมด
้
4
องค์ประกอบหลัก
2.แบบสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมี
วิจารณญาณ
3. คูปองแทนเงินสด

1.แบบสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมี
วิจารณญาณ
2.องค์ประกอบของ
พฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณ
3.คูปองแทนเงินสด
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การจัดกิจกรรมสาหรับกลุ่มควบคุม ผู้วิจยั ดาเนินการจัดกิจกรรมการป้องกันตนเอง
ห่างไกล ยาเสพติด ใช้ เวลา 945 นาที( 16 ชั่วโมง) ผู้สอนดาเนินการสอนโดยใช้ การบรรยาย มี
เอกสารใบงาน ตามเนื ้อหาเรื่ องป้องกันตนเองห่างไกลยาเสพติด โดยไม่ใช้ บทละครและสื่อหนังสัน้
และไม่มีการฝึ กควบคุมตนเองหลังการเรี ยนการสอน
4.3 ระยะติดตามผล
หลังจากเสร็ จสิ ้นระยะการทดลอง 6 สัปดาห์ ผู้วิจยั ดาเนินการวัดพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
5. การพิทกั ษ์ สิทธิของกลุ่มตัวอย่ าง
หลั ง จากได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข อง
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เอกสารรับรองเลขที่ SWUEC/E-257/2560 ผู้วิจัยดาเนินการส่ง
หนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมูลการวิจยั ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขออนุญาตลง
เก็บข้ อมูลในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่คดั เลือกไว้ และเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ โรงเรี ยนในสังกัดเข้ าร่ วมโครงการวิจยั ได้ ผู้วิจยั ได้ คานึงถึงสิทธิของกลุม่
ตัวอย่างโดยผู้วิจยั ดาเนินการชี ้แจงวัตถุประสงค์การวิจยั และเก็บรักษาความลับด้ านข้ อมูลส่วนตัว
ของกลุ่ม ตัว อย่ า ง ทัง้ นี ก้ ลุ่ม ตัว อย่ า งมี สิ ท ธิ เข้ าร่ วมหรื อ ขอยุติ ก ารเข้ าร่ วมการวิ จัย ด้ วยความ
สมัครใจ โดยไม่สง่ ผลกระทบใดๆ
6. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปและลักษณะพื ้นฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
ผู้วิจัยดาเนิน การรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก การสังเกต และ
แบบสอบถาม จึงกาหนดใช้ ข้อมูลทังในเชิ
้
งคุณภาพและในเชิงทดลอง มีสถิติวิเคราะห์ที่ นามาใช้
เช่น สถิติเชิงพรรณนาสาหรับบรรยายข้ อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
และค่าพิสยั สถิติที่ใช้ ในการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ น
6.2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สาหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยระยะที่ 2 ต้ องทดสอบโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น
เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองกลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิ จ ารณญาณ สูง กว่ า กลุ่ม ควบคุ ม หรื อ ไม่ ผู้ วิ จัย เลื อ กใช้ ก ารวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว ม
(Analysis of Covariance : ANCOVA) เนื่องจากจานวนกลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั นี ้ในแต่ละกลุ่ม
มีจานวนน้ อย (น้ อยกว่า 30) คือ กลุ่มทดลองมี 22 คน และกลุ่มควบคุมมี 18 คน และมี ความ
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แตกต่างกันในคะแนนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณวัดก่อน (Pretest) ในทัง้
สองกลุม่ อาจเป็ นปั จจัยแทรกซ้ อนได้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงเลือกแก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีการทางสถิติ คือ การ
ใช้ สถิติทดสอบที่ลดความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนหรื อความแตกต่างของคะแนนภายใน
กลุ่ ม ด้ วยการควบคุ ม อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรร่ ว ม(Covariate Variable) คื อ คะแนนวั ด ก่ อ น
(Pretest)ของกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม เพื่ อเป็ น การยื น ยัน ผลลัพ ธ์ ของตัวแปรตามที่ ได้ รับ
อิท ธิ พ ลมาจากโปรแกรมการปรับ พฤติ กรรมที่ มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่างเพศอย่ างมี
วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น (Treatment)
จากที่กล่าวมาทังหมดผู
้
้ วิจยั สรุปขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั จากการวิจยั ระยะที่
1 สูก่ ารวิจยั ระยที่ 2 ตามภาพประกอบ 8 ดังนี ้

ภาพประกอบ 8 ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั ระยะที่ 1 สูก่ ารวิจยั ระยะที่ 2
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การวิจยั ผสานวิธีแบบสารวจตามลาดับ (Exploratory Sequential Method) เริ่ มต้ นด้ วย
งานวิจัยเชิงคุณ ภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เพื่อทาความเข้ าใจความหมาย
และเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น และตามด้ วยการวิจยั
เชิงทดลอง โดยนาผลการวิจยั เชิงคุณภาพในระยะที่ 1 มาพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นในการวิจยั ระยะที่ 2
ในบทนี ้เป็ นการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1 การวิจยั เชิงคุณภาพ
ตอนที่ 1.1 ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ตอนที่ 1.2 ความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ตอนที่ 1.3 เงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ส่วนที่ 2 สรุปการเชื่อมโยงงานวิจยั จากระยะที่ 1 สูร่ ะยะที่ 2
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2 การวิจยั เชิงทดลอง
ตอนที่ 3.1 อธิบายลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 3.2 การพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
ตอนที่3.3 การเสนอค่าสถิติพื ้นฐานของคะแนนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น นักเรี ยนที่ได้ รับและไม่ได้ รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่ อนต่างเพศอย่างมี วิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ นในระยะก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง
ตอนที่ 3.4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่มีการปรับคะแนน ภายหลังการทดลอง
โดยใช้ คะแนนก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรร่วม (Covariate Variable) ของนักเรี ยนที่ได้ รับและไม่ได้
รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วัยรุ่นตอนต้ น
ตอนที่ 3.5 การประเมินผลโปรแกรมการปรับพฤติกรรมมีผลต่อ พฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
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ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิ จั ย ระยะที่ 1 ผู้ วิ จั ย ใช้ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบเฉพาะกรณี ซึ่ ง เลื อ ก
กรณีศึกษาแบบ Instrumental Cases เป็ นตัวแทนของรายกรณีในการดาเนินการวิจยั ทังนี
้ ้ผู้วิจยั
พิ จ ารณาเลื อ กกรณี ศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์
คุณสมบัติ(Inclusion Criterion)โดยแบ่งผู้ให้ ข้อมูลหลัก(Key Informants) เป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุ่ม
นักเรี ยน และผู้ปกครอง และกลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางานด้ านเด็กและเยาวชนมาไม่
ต่ากว่า 20 ปี สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ศกึ ษาผู้ให้ ข้อมูลหลักทังหมดจ
้
านวน 13 คน ซึง่ ชื่อที่ปรากฎ
ในงานวิจัยเป็ นนามสมมติทัง้ หมดเพื่อการพิทักษ์ สิทธิ์ผ้ ูให้ ข้อมูล ผู้วิจัยขอนาเสนอรายละเอียด
แต่ละตอนดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผู้วิจยั นาเสนอประวัติและข้ อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้ เห็นถึงข้ อมูลเบื ้องต้ นของผู้ให้ ข้อมูลหลักที่ผ้ วู ิจยั ทาการศึกษา ซึ่งมีความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยง
กับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ทังการให้
้
ความหมาย ลักษณะการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจาณญาณของวัยรุ่น
ตอนต้ น ข้ อมูลทั่ว ไปของกลุ่มนัก เรี ยนและผู้ป กครอง ได้ แก่ อายุ ระดับ ชัน้ เรี ยน จานวนพี่ น้อง
อาชีพ จุดประสงค์การคบเพื่อนต่างเพศของนักเรี ยน การอบรมเลี ้ยงดูเรื่ องการคบเพื่อนต่างเพศ
มุมมองเรื่ องการคบเพื่อนต่างเพศของผู้ปกครอง ส่วนกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ แก่ อายุ อาชีพ และ
ประสบการณ์ทางานด้ านเด็กและเยาวชนของผู้ให้ ข้อมูลหลัก ดังตาราง 8 และ 9
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1

2

นามสมมติ

เด็กชายเอ

เด็กชายบี

เด็กหญิงพิมพ์ เด็กหญิงดา

เด็กหญิงจุ

อายุ(ปี )

13

14

15

12

15

ระดับชัน้

ม.2

ม.3

ม.3

ม.1

ม.3

จานวนพี่

บุตรคนเดียว

ชาย 1 คน หญิง หญิง 2 คน

หญิง 1 คน

หญิง 2 คน

1 คน เป็ นบุตร

เป็ นบุตรคน

ชาย 1 คน เป็ น เป็ นบุตรคนที่ 1

ที่ 1

ที่ 2

บุตรคนที่ 1

ป้าเด็กชายบี

ป้าเด็กหญิง

แม่เด็กหญิงดา

พ่อเด็กหญิงจุ

น้ อง
ผู้ปกครอง นามสมมติ

แม่เด็กชายเอ

3

4

5

พิมพ์
อายุ(ปี )

34

45

46

35

48

การศึกษา

ป.6

ป.6

ม.6

ไม่ได้ เรี ยน

ม.3

อาชีพ

ลูกจ้ างโรงงาน

ค้ าขาย

ลูกจ้ าง

รับจ้ างทัว่ ไป

รับเหมา

โรงงาน
จุดประสงค์การคบเพื่อน
ต่างเพศของนักเรี ยน

ก่อสร้ าง

เพื่อช่วยเหลือการ เพื่อทาการบ้ าน เพื่อทา

เพื่อทาการบ้ าน เพื่อปรึกษา

เรี ยน คุยเล่น

งานกลุม่ เล่น

การบ้ าน งาน

เป็ นเพื่อนเล่นที่

เรื่ องทัว่ ไป

เฉพาะในโรงเรี ยน กีฬาด้ วยกันที่

กลุม่ ไปเที่ยว

โรงเรี ยนและ

และการบ้ าน

ห้ างฯ

ละแวกบ้ าน

คอยเป็ นเพื่อน

โรงเรี ยน เป็ นที่
ปรึกษาทุกเรื่ อง

คุยเล่นกันที่
โรงเรี ยน
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การอบรมเลี ้ยงดูเรื่ องการ -มอบหมายงาน
บ้ านให้ รับผิดชอบ
คบเพื่อนต่างเพศ
-แนะนาการเลือก
คบเพื่อนที่ดีให้
ปฎิบตั ิตวั
เหมาะสมตามวัย
-คุยด้ วยเหตุผล
ตัดสินใจด้ วย
ตนเอง

2

3

4

5

-มอบหมายงาน
บ้ านให้
รับผิดชอบ
-แนะนาการ
เลือกคบเพื่อนที่
ดีให้ ปฎิบตั ิตวั
เหมาะสมตาม
วัย
-คุยด้ วยเหตุผล
ตัดสินใจด้ วย
ตนเอง

-มอบหมาย
งานบ้ านให้
รับผิดชอบ
-แนะนาการ
เลือกคบเพื่อน
ที่ดีให้ ปฎิบตั ิ
ตัวเหมาะสม
ตามวัย
-คุยด้ วย
เหตุผล
ตัดสินใจด้ วย
ตนเอง

-มอบหมายงาน
บ้ านให้
รับผิดชอบ
-แนะนาการ
เลือกคบเพื่อนที่
ดีให้ ปฎิบตั ิตวั
เหมาะสมตาม
วัย
-คุยด้ วยเหตุผล
ตัดสินใจด้ วย
ตนเอง

-มอบหมาย
งานบ้ านให้
รับผิดชอบ
-แนะนาการ
เลือกคบเพื่อน
ที่ดีให้ ปฎิบตั ิ
ตัวเหมาะสม
ตามวัย

-ยกตัวอย่างให้

-ยกตัวอย่าง

เห็นผลลัพธ์

ให้ เห็น
ผลลัพธ์

-ยกตัวอย่างให้

-ส่งเสริม
การศึกษา
ธรรมะ

เห็นผลลัพธ์
-ให้ รางวัลเมื่อ
ทาความดี
มุมมองเรื่ องการคบเพื่อน คบแบบเพื่อน ขอ คบแบบเพื่อน

คบกันแบบ

คบแบบเพื่อน

คบแบบเพื่อน

ต่างเพศของผู้ปกครอง

ขอตังใจเรี
้ ยน

เพื่อน ทา

เล่นด้ วยกัน

คุย เล่น

ก่อน

กิจกรรม

ตังแต่
้ อนุบาล

ละแวกบ้ าน

ตังใจเรี
้ ยนก่อน

โรงเรี ยน

และในกลุม่
ศึกษาธรรมะ

จากตาราง 8 ประวัติส่วนบุคคลและบริ บทที่ เกี่ ยวข้ องนี ้ เป็ น ข้ อมูลส่วนหนึ่งที่
ผู้วิจยั นามาประกอบการพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่ างมี วิจารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ น การวิจัยครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยเก็บ ข้ อมูลกับ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
(Key Informants) จานวน 10 คน 5 ครอบครัว ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ นามสมมติทงหมด
ั้
มีทงั ้
เพศชายและเพศหญิง ประกอบด้ วย นักเรี ยนหญิง 3 คน นักเรี ยนชาย 2 คน อายุอยู่ระหว่าง 12 ถึง
15 ปี อยู่ระดับ ชัน้ ม.3 จ านวน 3 คน อยู่ระดับ ชัน้ ม.2 จ านวน 1 คน และอยู่ระดับ ชัน้ ม.1
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จานวน 1 คน มีพี่น้องจานวนสองคน 4 ครอบครัว และเป็ นบุตรคนเดียว 1 ครอบครัว ซึง่ นักเรี ยนมี
จุดประสงค์ การคบเพื่อนต่างเพศเพื่อช่วยทาการบ้ านและเที่ยวเล่น จานวน 4 ครอบครัว ได้ แก่
เด็กชายเอ เด็กชายบี เด็กหญิงพิมพ์ เด็กหญิงดา และเพื่อปรึกษาเรื่ องทัว่ ไป จานวน 2 ครอบครัว
ได้ แก่ เด็กชายบี เด็กหญิงจุ
ส่ ว นผู้ ปกครองมี ทั ง้ เพศชายและเพศหญิ ง ประกอบด้ วย มารดาจ านวน
2 ครอบครัว ป้าจานวน 2 ครอบครัว และบิดา จานวน 1 ครอบครัว อายุอยู่ระหว่าง 34 ถึง 48 ปี มี
อาชีพ ลูกจ้ างโรงงาน จานวน 2 ครอบครัว ค้ าขาย จานวน 1 ครอบครัว รับจ้ างทั่วไป จานวน
1 ครอบครัว และรับเหมาก่อสร้ าง จานวน 1 ครอบครัว ผู้ปกครองมีการศึกษาที่แตกต่างกัน ระดับ
ป. 6 จานวน 2 ครอบครัว ม.6 จานวน 1 ครอบครัว ม. 3 จานวน 1 ครอบครัว และไม่ได้ ศึกษา
จานวน 1 ครอบครัว ผู้ป กครองมี การเลี ย้ งดูเรื่ อ งการคบเพื่ อ นต่ างเพศโดยให้ นักเรี ย นมี ความ
รับผิดชอบหน้ าที่และปฏิบัติตัวเหมาะสมตามวัย จานวน 3 ครอบครัว ได้ แก่ แม่เด็กชายเอ ป้า
เด็กหญิงพิมพ์ แม่เด็กหญิงดา และอีก 2 ครอบครัว เพิ่มเติมการยกตัวอย่างให้ เห็นผลลัพธ์ ได้ แก่
ป้าเด็กชายบี พ่อเด็กหญิงจุ นอกจากนี ้ผู้ปกครองมีมมุ มองเรื่ องการคบเพื่อนต่างเพศ ให้ นกั เรี ยน
คบเพื่อนต่างเพศแบบเพื่อนและตั ้งใจเรี ยน จานวน 5 ครอบครัว ได้ แก่ แม่เด็กชายเอ ป้าเด็กชายบี
ป้าเด็กหญิ งพิมพ์ แม่เด็กหญิ งดา พ่อเด็กหญิ งจุ และมองว่าคบเพื่อนต่างเพศให้ ชวนกันศึ กษา
ธรรมะ จานวน 1 ครอบครัว ได้ แก่ พ่อเด็กหญิงจุ
ตาราง 9 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลาดับที่ นามสมมติ
1

อ.กาไร

อายุ (ปี )

อาชีพ

58

ครูชานาญ
การพิเศษ

ประสบการณ์ทางานด้ านเด็กและเยาวชน
-ครูแนะแนว ให้ การปรึกษาปั ญหาวัยรุ่น

-ครู ดาเนินการช่วยเหลือนักเรี ยนลด ละ เลิก
บุห รี่ ยาเสพติ ด เป็ น โรงเรี ยนต้ น แบบปลอด
บุหรี่ ปี 2558

104
ตาราง 9 (ต่อ)
ลาดับที่ นามสมมติ

อายุ (ปี )

อ.สุดา

45

3.

อ.เอื ้อ

72
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นักจิตวิทยาคลินิก -บ ริ ก า รท ด ส อ บ ค ว า ม ส า ม า รถ ท า ง
สติปัญญาของเด็กอายุ 6-16 ปี
ชานาญการ
-กลุ่มบาบัดความคิดพืน้ ฐานการฝึ กสติเพื่อ
ป้ อ งกั น โรคซึ ม เศร้ าในวั ย รุ่ น และผู้ ใหญ่
ตอนต้ น
-ก ารก ระตุ้ น พั ฒ น าก ารแล ะก ารป รั บ
พฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น
-ที่ปรึกษางานด้ าน -น าเยาวชนเข้ า ร่ ว มโครงการแลกเปลี่ ย น
เด็กและเยาวชน

เยาวชนกับประเทศญี่ปนุ่
-ที่ ป รึ ก ษาการด าเนิ น งานด้ านสตรี แ ละ
เยาวชน

-สนับสนุนงานเยาวชนด้ านนันทนาการ
จากตาราง 9 ข้ อมูลพื น้ ฐานของผู้เชี่ ยวชาญ มี ทัง้ เพศหญิ งและเพศชาย อายุ
ระหว่าง 45 ถึง 72 ปี ดารงตาแหน่งระดับผู้บริ หารและเป็ นที่ปรึกษา จานวน 2 คน มีเพียงหนึ่งคน
อยู่ระดับผู้ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญทุกคนสาเร็ จการศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี
และได้ รับการอบรมเฉพาะทางตามความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทางานกับเด็กและเยาวชนมา
ไม่น้อยกว่า 20 ปี ได้ รับรางวัลด้ านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมกับเด็กและเยาวชน ทัง้ ระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ นอกจากนี ้ผู้เชี่ยวชาญมีการผลิตองค์ความรู้และถ่ายทอดเกี่ยวกับการพัฒนา
และปรับพฤติกรรมเด็กและเยาชน เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางาน
กับเด็กและวัยรุ่นไม่น้อยกว่า 20 ปี
ตอนที่ 1.2 ความหมายของการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ
จากการทบทวนความหมายการคบเพื่ อนต่างเพศอย่างมี วิจารณญาณยังไม่
พบว่ามีผ้ ูที่ให้ ความหมายคานี ้ การศึกษาครัง้ นี ้จึงต้ องการทาความเข้ าใจความหมายของการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณจากมุมมองของคนใน(Emic View)ผ่านความคิด ความเชื่อ และ
ประสบการณ์ ตรงของผู้ให้ ข้อมูลหลักในกลุ่มนักเรี ยนและผู้ปกครอง และกลุ่มผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่ง
สามารถสะท้ อนปรากฎการณ์ของการคบเพื่อ นต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นได้
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อย่างชัดเจนที่สดุ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ค้ นพบความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณได้ 2
มิติ ได้ แก่ มิติการคบเพื่อนต่างเพศผ่านการคิด และมิติการคบเพื่อนต่างเพศผ่านกิจกรรม อธิบาย
ได้ ดงั นี ้
1) การคบเพื่อนต่างเพศผ่า นการคิด หมายถึง การกระทาใดๆก็ตามร่ วมกับ
เพื่อนเพศตรงข้ ามที่อาศัยการคิดพิจารณา 2 แบบ ได้ แก่ การคิดแบบไตร่ตรอง และการคิดแบบใช้
เหตุผล
1.1 การคิ ด ไตร่ ต รอง หมายถึ ง การคิ ด วิ เคราะห์ ใ คร่ ค รวญโดยการ
พิจารณาตามกรอบวัฒ นธรรมประเพณี ไทยเรื่ องการปฏิบัติตัวกับเพื่อนเพศตรงข้ ามให้ มีความ
ระมัด ระวัง ปลอดภัย ต่ อ ตนเองไม่ ส่ง ผลเสี ย หายในอนาคตและมี ค วามเหมาะสมกับ วัย ด้ ว ย
หลักการคิด 2 ลักษณะ คือ การคิดก่อนทาเพื่ออนาคต และการคิดอยู่ในกรอบไม่นอกขอบเขต ดัง
ตัวอย่างคาสัมภาษณ์ดงั นี ้
1.1.1 การคิดก่อนทาเพื่ออนาคต
เป็ น การทบทวนสถานการณ์ หรื อสิ่ งที่ถูกชักชวนจากเพื่อนต่าง
เพศก่อนตัดสินใจกระทาร่วมกับเพื่อนต่างเพศ ที่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตในอนาคต ดังคา
สัมภาษณ์วา่
“เวลาคุยกันก็อย่ าไปคุยกันสองต่ อสอง คุยกันเป็ นกลุ่ม ต้ องคิดก่ อนทา อย่ าง
เค้ าชวนไปเที่ยวหนู ก็ไม่ เคยไปค่ ะ มันไม่ ดี เกิดผลเสียต่ อเราและพ่ อแม่ เสียใจถ้ าเราทา
แบบนั้น ที่เราใช้ วิจารณญาณในการคบเพื่อนก็เพื่ออนาคตของเราและเราก็จะได้ ไม่ ท้อง
ก่ อน เพราะลาบากค่ ะเรียนก็ไม่ จบ อนาคตล่ มจมเลย” (เด็กหญิงดา)
1.1.2 การคิดอยู่ในกรอบไม่นอกขอบเขต
การคิดอยู่ในกรอบไม่นอกขอบเขต เป็ นการคานึงถึงการกระทา
ตามหลักประเพณีวฒ
ั นธรรมไทยและเหมาะสมกับวัยตามคาสอนของบิดามารดา ดังคาสัมภาษณ์
ว่า
“คือคบอย่ างดี ไม่ เทีย่ วกลางคืน ไม่ คิดนอกกรอบ ไม่ คิดอย่ างอื่น ไม่ ทาอย่ าง
อื่นคืออย่ างไม่ กินเหล้ า ไม่ สูบบุหรี่ ” (เด็กชายบี)

106
“ก็คบเป็ นเพื่อนกันก็พอครั บ ไม่ ต้องอะไรด้ วย ก็พูดคุยอะไรกันเฉยๆ ก็แค่ คุย
อะไรกันเล่ นๆ เฉยๆ”(เด็กชายเอ)
“ก็คือ อย่ างเรื่ องการไปทาอะไรเกินเลย คุยกันตามภาษาเด็กอะไรประมาณ
นี้น่ะค่ ะ อย่ าเพิ่งไปเป็ นแฟนไปอยู่ด้วยกัน มันก็จะทาให้ เรา เช่ น ถ้ าอายุ 17, 18 ก็อาจจะมี
อะไรกัน ก็ท้องก่ อน” (เด็กหญิงดา)
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1.2 การคิ ด แบบใช้ เหตุผ ล หมายถึ ง การรู้ จัก วิ เคราะห์ แ ยกแยะข้ อ ดี
ข้ อเสียของเพื่อนต่างเพศด้ วยการแสวงหาข้ อเท็จจริ งจากแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ และไม่ด่วนสรุป
ตัดสินใจจนกว่าพิสจู น์ได้ ว่าสิ่งนันดี
้ หรื อไม่ ด้ วยหลักการค้ นหาข้ อเท็จจริ ง ได้ แก่ การสังเกต และ
การวิเคราะห์เป็ น
1.2.1 การสังเกต
การสังเกต (นักเรี ยนและผู้ปกครองให้ มุมมองว่า) เป็ นการเฝ้าดู
การกระทาของเพื่อนต่างเพศอย่างพิจารณาว่าสิ่งที่เพื่อนต่างเพศกระทาดีหรื อไม่ดีทงขณะอยู
ั้
่ ใน
โรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน ดังคาสัมภาษณ์วา่
“ดูการคบเพื่อนต่ างเพศ ดูว่ามีนิสัยดีมั้ย เรี ยนเก่ งมั้ย เขาขยันมั้ย เป็ นคนดี
หรื อไม่ ดูเขาไปเรื่ อยๆ ว่ าการเรี ยนเขาตั้งใจเรี ยนหรื อปล่ า การเรี ยน พฤติกรรมการคบ
เพื่อน ก็ดูเขาอยู่โรงเรียน ดูเวลาเรียนเขาตั้งใจเรียนหรือว่ าเล่ น” (เด็กชายบี)
“เราต้ องดูนะคะว่ า สิ่งทีเ่ ราคบจะดีหรือไม่ ดี อย่ างคบเพื่อนติดยา ถ้ าเพื่อนติด
ยาถ้ าเราคบเพื่อนนะถึงเราไม่ ติดแต่ มันก็อยู่ในกลุ่มที่เหมือนว่ าเสี่ยงอยู่แล้ วใช่ ไหมล่ ะ เรา
สั ง เกตดู ว่ า เพื่ อ นคนนี้ ดี ไ หม พฤติ ก รรมเป็ นยั ง ไงเราต้ อ งสั ง เกตแบบนี้ ใ ช่ ไหม” (แม่
เด็กหญิงดา)
1.2.2 การวิเคราะห์เป็ น
การวิเคราะห์เป็ น (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็ นความสามารถในการรู้ จัก
แยกแยะการกระทาร่ วมกับเพื่อนต่างเพศระหว่างความเป็ นเพื่อนกับการเป็ นคนรักเชิงชู้สาว และ
ปฎิบตั ิตวั ได้ ตามความเหมาะสมของวัย ดังคาสัมภาษณ์วา่
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“คือเด็กต้ องแยกแยะว่ าเพื่อนกับแฟน ถ้ าเพื่อนนี้คือมันจับมือกันกอดคอกัน
ถ้ าเป็ นแค่ เพื่อน ถ้ าเป็ นแฟนเนี้ยมันจะต่ างจากเพื่อน คนที่เป็ นครู จะเห็นเลยว่ าคนนี้มัน
คบกันเป็ นแฟนหรื อเป็ นเพื่อน .. (สังเกตอย่ างไรค่ ะ?)...ถ้ าเป็ นเพื่อนกันมันจะคุยกันหยอก
กันจะอยู่มากกว่ า2 คน มันจะอยู่ร่วมกันมากกว่ า 2 คนเป็ นเรื่ องปกติของการคบกัน เช่ น
คุยกันหยอกกันธรรมดา แต่ ถ้าเป็ นแฟนดูสายตาก็ร้ ู ว่ามันมองกันด้ วยสายตามีความรั กต่ อ
กันนะคะเอาเหตุผลเหนืออารมณ์ ทางเพศไม่ ใช่ ว่ามีความต้ องการก็จะไปมีเพศสัมพันธ์ ...
เลย” (อ.กาไร)
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2) การคบเพื่อนต่างเพศผ่านกิจกรรม
ความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศผ่านกิจกรรมในมุมมองของนักเรี ยน
และผู้ปกครองสะท้ อนออกมาได้ 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมในโรงเรี ยน และกิจกรรมนอกโรงเรี ยน
2.1 กิจกรรมในโรงเรี ยน หมายถึง การกระทากิจกรรมร่ วมกันกับเพื่อน
เพศตรงข้ ามภายในบริ เวณโรงเรี ยนในช่วงเวลาพักเที่ยงหรื อคาบว่างจากการเรี ยน ได้ แก่ สันทนา
การ เล่นกีฬา วิชาการ ดังคาสัมภาษณ์วา่
2.1.1 สันทนาการ
ตามมุมมองของนักเรี ยนการสันทนาการถือเป็ นการทากิจกรรม
เพื่อความผ่อนคลายด้ วยการคุย ชวนเล่นหยอกล้ อกันระหว่างเพื่อนต่างเพศขณะอยู่ในโรงเรี ยน
“ส่ วนใหญ่ ก็เดินเล่ น เดินคุยกันเล่ นๆ ในโรงเรียนนี่ล่ะครั บ” (เด็กชายเอ)
2.1.2 เล่นกีฬา
จากมุม มองของนั ก เรี ย น การเล่ น กี ฬ าเป็ น อี ก กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่
นักเรี ยนลงมือกระทาร่วมกันเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ตามความชอบ ความถนัดของเพื่อนต่างเพศ
“เล่ น เล่ นกีฬาด้ วยกัน ฟุตบอล เบตอง ก็เป็ นช่ วงพักเทีย่ งทีโ่ รงเรียน
(หลังเลิกเรียนหรือวันหยุดล่ ะ?)...เจอเป็ นบางวัน” (เด็กชายบี)
2.1.3 วิชาการ
ในมุมมองของนักเรี ยน งานวิชาการเป็ นการช่วยเหลือกันระหว่าง
เพื่อนต่างเพศในด้ านการทางานกลุม่ หรื อทาการบ้ านตามที่ครูแต่ละวิชามอบหมายงาน บางครัง้ มี
การให้ คาปรึกษาการทาความเข้ าใจแต่ละวิชาเรี ยนตามความถนัดของเพื่อน
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“ส่ วนใหญ่ กจ็ ะเป็ นช่ วยกันทางานกลุ่ม เช่ น หนูถนัดคณิต แต่ เขาถนัดสุข
ศึกษาส่ วนใหญ่ เขาก็จะช่ วยหนูแบ่ งกันอะไรอย่ างนี้น่ะค่ ะ” (เด็กหญิงจุ)
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2.2 กิจกรรมนอกโรงเรี ยน หมายถึง การกระทากิจกรรมร่ วมกันกับเพื่อน
เพศตรงข้ ามภายนอกบริ เวณโรงเรี ยนหลังเลิกเรี ยนและวันหยุด ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายจาก
มุมมองของนักเรี ยนและผู้ปกครอง ได้ แก่ เล่นเฟสเล่นไลน์ นัดเพื่อนไปเที่ยว พูดคุยกับเพื่อนหรื อพ่อ
แม่เรื่ องเพื่อนต่างเพศ ชวนเพื่อนเล่นกีฬาแถวบ้ า น ศึกษาธรรมะที่วดั และบางครัง้ ทางานกลุม่ กับ
งานบ้ าน ดังคาสัมภาษณ์วา่
2.2.1 สุขสันต์ผ่านออนไลน์และเที่ยวเล่น
นักเรี ยนได้ ให้ มมุ มองในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เพื่อใช้ พดู คุย
กับเพื่อนต่างเพศ และจากมุมมองของผู้ปกครองบางครัง้ นักเรี ยนชวนกันไปเที่ยวเล่นละแวกบ้ าน
หากต้ องไปที่อื่นไกลๆ กับเพื่อนต่างเพศก็จะมีผ้ ปู กครองร่วมกิจกรรมด้ วย
“ส่ วนใหญ่ ก็น่ังเล่ นคอม แต่ บางวันก็จะออกไปเทีย่ วบ้ าง เทีย่ วกับพ่ อกับแม่
และก็พ่ี” (เด็กชายเอ)
“พี่สาวเขาจะพาแฟนมาบ่ อยๆ เขาก็ชอบพาไปเที่ยว ออกไปกินข้ าวกัน เขา
ก็หยอกล้ อกันดีเขาพาน้ องเล่ น น้ องเที่ยว อะไรอย่ างเนี้ย เขาจะไม่ ค่อยแบบว่ าออกนอก
สังคมจนเกินไป ส่ วนมากจะเป็ นครอบครั ว family มากกว่ า” (แม่ เด็กชายเอ)
2.2.2 ไขปั ญหากับเพื่อนและผู้ปกครอง
จากมุมมองของนักเรี ยน ทุกครัง้ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเพื่อนต่าง
เพศ หรื อปั ญหาอื่น ๆ เช่น เรื่ องการบ้ าน เรื่ องการเรี ยน เป็ นต้ น มักจะขอคาปรึกษากับเพื่อนต่าง
เพศหรื อผู้ปกครอง
“มีปรึ กษาเขา(เพื่อนต่ างเพศ)ไม?)..มีครั บ (ปรึ กษาทุกเรื่ อง?)..ครั บ..(กับพ่ อ
แม่ เราปรึกษาบ้ างไม)..ปรึกษาเรื่องแฟน” (เด็กชายบี)
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2.2.3 เล่นกีฬาพาเพลินละแวกบ้ าน
ผู้ปกครองได้ ให้ มุมมองว่า นักเรี ยนจะเล่นกีฬา ด้ วยการชักชวน
เพื่อนต่างเพศเล่นกีฬาหรื อทากิจกรรมอื่น ๆ ด้ วยกันละแวกบ้ านช่วงวันหยุดและอยู่ในความดูแล
ของผู้ปกครอง
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“ถ้ าว่ าคบแบบเป็ นเพื่อนกันนี่เขาก็มีค่ะ หมู่บ้านเดียวกัน เขาก็จะเล่ น
ตามปกติ เล่ นธรรมดาน่ ะค่ ะ กิจกรรมก็พวกเล่ นฟุตบอล เล่ นอะไร ตีวอลเล่ ย์ อะไรก็
บอก อยู่ใกล้ กัน เขาก็จะมาเล่ นก็จะมาเล่ นวันเสาร์ อาทิตย์ / วันหยุดอะไรเขาก็จะมา
เล่ น ถ้ าเป็ นวันเสาร์ อาทิตย์ ก็จะมาเล่ นกัน/ ถ้ าเป็ นวันที่ไปโรงเรี ยนจันทร์ ศุ-กร์ เขาก็
จะมาเล่ นช่ วงเย็ น ก็ เ ล่ นเหมื อ นเพื่ อ นฝู ง เล่ นกั น ตามประสาอะไรอย่ างเนี้ ย ”
(แม่ เด็กหญิงดา)
2.2.4 ศึกษาธรรมะที่วดั ใกล้ บ้าน
จากมุมมองของผู้ปกครอง หลังเลิกเรี ยนและช่วงวันหยุดนักเรี ยน
หญิงและนักเรี ยนชายบางกลุม่ มีการชักชวนกันทากิจกรรมเรี ยนธรรมะที่วดั ละแวกบ้ าน
“ธรรมะอาจจะช่ วยได้ เยอะหน่ อยนึง” (พ่ อเด็กหญิงจุ)
2.2.5 ทางานกลุม่ และงานบ้ าน
จากมุมมองของผู้ปกครอง นักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงอาจมี
การนัดหมายกันหลังเลิกเรี ยนหรื อวันหยุดเพื่อทางานกลุม่ ร่วมกัน หากไม่มีงานกลุ่มนักเรี ยนแต่ละ
คนจะมีหน้ าที่ช่วยเหลืองานบ้ านจึงไม่มีเวลาว่างในการนัดหมายเพื่อนต่างเพศพบกันในวันหยุด
“ส่ วนใหญ่ จะกลับบ้ านก็ไม่ ค่อยได้ เล่ น จะอยู่บ้านใครบ้ านมัน จะเล่ น
ด้ วยกันเฉพาะอยู่ โรงเรียน หรือไม่ บางทีก็มีงานทีอ่ าจารย์ แบบงานเป็ นกลุ่มอะไรอย่ างเนี้ย
ไปหากัน ถ้ าเล่ นนี้ไม่ ค่อยมาเล่ นด้ วยกัน น้ องหยุดก็อยู่บ้าน ช่ วยงานบ้ าน” (แม่ เด็กชายเอ)
กล่าวโดยสรุป จากการให้ ความหมายการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณตามมุมมองของนักเรี ยน ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถสรุปความหมายของ
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดไตร่ ตรองอย่างมีเหตุผลที่ไม่ก่อให้ เกิด
ความเสีย หายต่ออนาคตของตนเองก่อนตัดสิน ใจลงมื อกระท ากิจกรรมร่ วมกัน ทัง้ ภายในและ
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ภายนอกโรงเรี ยน ได้ แก่ การนัดกันทาการบ้ าน การนัดกันทางานกลุ่ม การชวนเล่นเกมเล่นเฟส
การชวนเล่นกีฬาด้ วยกันในเวลาว่าง การชวนเที่ยวหลังเลิกเรี ยนและวันหยุดกับเพื่อนเพศตรงข้ าม
ผู้วิจัยสามารถสรุ ปการเชื่อมโยงข้ อค้ นพบเกี่ยวกับความหมาย
ของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นตามมุมมองของผู้ให้ ข้อมูลหลักทัง้
3 กลุม่ ดังภาพประกอบ 9
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การคิด
การคิดแบบใช้ เหตุผล
ความหมายของการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของวัยรุ่นตอนต้ น

กิจกรรมในโรงเรี ยน

การทากิจกรรม
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การคิดแบบไตร่ตรอง

-การสังเกต
-การวิเคราะห์เป็ น

-คิดก่อนทาเพื่ออนาคต
-คิดอยู่ในกรอบไม่นอก
ขอบเขต

สันทนาการ เล่นกีฬา
วิชาการ
-สุขสันต์ผ่านออนไลน์และเที่ยวเล่น

กิจกรรมนอกโรงเรี ยน

-ไขปั ญหากับเพื่อนและผู้ปกครอง
-เล่นกีฬาพาเพลินละแวกบ้ าน
-ศึกษาธรรมะที่วด
ั ใกล้ บ้าน
-ทางานกลุม
่ และงานบ้ าน

ภาพประกอบ 9 ความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
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ตอนที่ 1.3 เงื่อนไขของการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักทัง้ 3 กลุ่ม พบเงื่อนไขทังที
้ ่เป็ นเงื่อนไขภายใน
ตัวบุคคล และเงื่อนไขจากสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ ซึง่ นาไปสูก่ ารสร้ างโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น อธิบายได้ ดงั นี ้
1.3.1 เงื่อนไขภายในตัวบุคคล
เงื่ อ นไขภายในตัว บุ ค คลเป็ น เงื่ อ นไขที่ เกิ ด จากความเชื่ อ ความรู้ สึ ก
ความคิด รวมเรี ยกว่าจิตลักษณะของแต่ละบุคคล จากการศึกษาครัง้ นี ้พบเงื่อนไขภายในตัวบุคคล
ที่มาจากมุมมองของนักเรี ยน ผู้ปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิ มี 2 เงื่อนไข ประกอบด้ วย 1) เจตคติต่อ
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ และ 2) การควบคุมตนเอง
1.3.1.1 เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง มี
ความคิดรู้คณ
ุ รู้โทษ บอกความรู้สกึ ได้ และพร้ อมแสดงพฤติกรรมของตนต่อการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ ดังนี ้
1) รู้คณ
ุ รู้โทษ
นัก เรี ย นที่ มี ก ารคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ มัก มี
ความคิด ความเชื่อเรื่ องการคบเพื่อนต่างเพศรูปแบบให้ การช่วยเหลือเรื่ องการเรี ยน และเลือกคบ
เพื่อนที่ดีไม่พากันทาความเสียหายกับตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกับความคิด ความเชื่อของผู้ปกครอง
และผู้ทรงคุณวุฒิเรื่ องการรู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี เพื่อป้องกันปั ญหาพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น เป็ น
การที่นกั เรี ยนรู้ถึงประโยชน์และโทษที่จะส่งผลกระทบต่อตนเอง ดังคาสัมภาษณ์วา่
“ก็เกิดผลดี อย่ างผมคบเพื่อปรึ กษาเรื่ องงานและก็จะได้ ทางานเสร็ จ ไม่ ร้ ู ไป
ถามก็จะทางานเสร็จครั บ” (เด็กชายเอ)
“มันจะปลอดภัยกับเราด้ วย เพราะเพื่อนไม่ ดีเขาก็จะพาเราไปในทางที่ไม่ ดี
ด้ วย การเรี ยนก็จะไปไม่ ได้ (ส่ งผลอย่ างไรกับตัวเราคะ?)...มันก็จะดีขึ้น เราก็จะดีขึ้น
ถ้ าเราคบเพื่อนทีด่ ีเขาก็จะพาเราไปดีขึ้น เขาก็จะสนใจเรียนมากขึ้น” (เด็กชายบี)
“เกิดผลอันดับแรกคือตัวเขาเลย ว่ ามันจะเป็ นอย่ างไรกับเขาเอง ส่ งผลกับ ...
เขาอย่ างไร หมายถึง เขาได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ ตัวเอง” (พ่ อเด็กหญิงจุ)
“มันเกิดผลก็ 1.เขาจะไม่ ท้อง 2.เขาเรียนจบเขาจะไม่ ออกกลางคัน 3.เขาก็จะไม่
มีปัญหาเรื่ องสุขภาพทางเพศ สิ่งสาคัญเราจะได้ ประชากรที่มีคุณภาพที่ดีที่จะไม่ ต้อง
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เสียเวลาอยู่กับเรื่ องพวกเนี้ย ก็เด็กหนึ่งคนที่ไปมีเพศสัมพันธ์ แล้ วมีท้องมันไม่ ต้องไป
พู ด ถึ ง เรื่ อ งอื่ น หรอกมั น ก็ ว่ ุ นวายอยู่ กั บ เรื่ อ งมั น นี้ แ หละมั น ก็ ค งไม่ ท างานให้
ประเทศชาติได้ หรอก แต่ ถ้ามันพ้ นตรงนี้ไปได้ ประมาณ ม.6 อ่ ะเขาจะรู้” (อ.กาไร)
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2) บอกความรู้สกึ ได้
การบอกความรู้ สึ ก ได้ ในมุ ม มองของนั ก เรี ย นขึ น้ อยู่ กั บ
ประสบการณ์ทงด้
ั ้ านดีและไม่ดีของตัวบุคคล ซึง่ บางคนอาจมีความรู้สกึ ชอบที่จะคบเพื่อนที่มี
พฤติกรรมไม่ดี แต่มุมมองของนักเรี ยนบางคนเป็ นเรื่ องที่แปลกเท่ห์ และกล้ าที่จะบอกได้ ว่า
ความรู้สกึ ที่ชอบบุคคลนันๆ
้ ด้ วยเหตุผลส่วนบุคคล ดังคาสัมภาษณ์วา่
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“มันแล้ วแต่ ความคิด บางคนเขาชอบคนไม่ ดีค่ะ เพราะว่ าอาจจะออกแนวพวก
เท่ ห์ๆ ค่ ะ เพราะว่ าพวกชิ้งจะเป็ นพวกกินเหล้ าสูบบุหรี่ อยู่แล้ วค่ ะ จะชอบพวกสักลาย
อะไรอย่ างนี้นะคะแบบว่ านักเลง เรามีเรื่องเขาจะได้ ช่วยได้ กะล่ อนอะไรอย่ างนี้ค่ะ แต่
สุดท้ ายชีวิตเราก็ ยับ” (เด็กหญิงพิมพ์ )
การบอกความรู้ สึกได้ ในมุมมองของผู้ป กครองเป็ น การให้
บอกตามความต้ องการที่แท้ จริ งของนักเรี ยนเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ ว่าจะคบกับใคร ทา
อะไร ไปที่ไหน เพราะผู้ปกครองต้ องการให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามกรอบวัฒนธรรมไทยและอยู่ใน
สายตาของผู้ใหญ่ เพื่อความปลอดภัยของนักเรี ยน
“ก็คือถ้ าเขาคบให้ คบกันได้ คือเราไม่ บังคับ คือให้ อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ คือไป
ไหนก็ให้ บอกอย่ างเนี้ยค่ ะ คือถ้ าบอกว่ าไปตรงนี้ ก็คือตรงนี้ ไม่ ใช่ บอกไปตรงนี้แล้ วไป
อีกอย่ าง ถ้ าสมมติน้องเขาบอกว่ า ไปตรงนี้แล้ วไปอีกอย่ าง พอเกิดเรื่ องมาก็จะตามไม่
ถูกจุด เราก็บอกเขาอย่ างเนี้ย ไปไหนให้ บอกตรงๆ” (ป้ าเด็กหญิงพิมพ์ )
นอกจากนี ้การบอกความรู้สกึ ได้ ของนักเรี ยนตามมุมมองของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หากวัยรุ่นมีความเชื่อมัน่ ในตนเองและมีความไว้ วางใจผู้ใหญ่ นักเรี ยนจะกล้ าคุย
บอกความรู้สกึ ของตนเองเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศได้ มากขึ ้น
“เขามั่นใจ แล้ วก็เอ่ อ กล้ าคุยกับเรามากขึ้น...กล้ าคุย อย่ างลูกเนี่ย ก็จะคุยเรื่ อง
เพศ” (อ.สุดา)
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3) เตรี ยมพร้ อมกระทา
การเตรี ย มพร้ อมกระท าในการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณตามมุมมองของนักเรี ยน พบว่า ตัวบุคคลต้ องรู้จกั เลือกคบเพื่อนต่างเพศที่ดี ซึ่ง
เพื่อนต่างเพศแต่ละคนย่อมมีข้อดีและข้ อเสีย แต่บคุ คลต้ องรู้จกั เลือกปฏิบตั ิกบั เพื่อนต่างเพศที่
จะส่งผลดีกบั ตนเอง ดังคาสัมภาษณ์วา่
1767963979

“ก็อยากจะบอกนะคะว่ าการคบเพื่อนต่ างเพศไม่ ใช่ ว่ามันจะไม่ ดี มันมีทั้งดีและ
ไม่ ดี ถ้ าเราเลือกคบเพื่อนทีด่ ีมันก็จะดีกับตัวเรา” (เด็กหญิงดา)
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นอกจากนี ผ้ ้ ูท รงคุณ วุฒิ ได้ ให้ มุม มองเกี่ ยวกับ ความพร้ อม
กระทาต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ กล่าวคือ หากวั ยรุ่นคนใดเลือกตัดสินใจ
แล้ วที่จะกระทากิจกรรมร่ วมกันกับเพื่อนเพศตรงข้ าม วัยรุ่นต้ องมีความพร้ อมที่จะรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ ้น และสามารถแก้ ไขปั ญหานัน้ ๆ ด้ วยตนเองได้
“คือพร้ อมเนี่ย จริ งๆ แล้ วมันก็มีคนที่แบบเด็กวัยรุ่ นแล้ วก็ท้อง เขาก็ดูแลลูกเขา
ได้ ดีอย่ างเนี้ย สมมติว่าโอเคอ่ ะ เขายอมรั บมัน อย่ างที่พ่ีบอกว่ าถ้ าเขาตัดสินใจแล้ ว
เขาจะมี sex กันนะ แล้ วผลเป็ นอย่ างไร ไม่ ป้องกัน ลูกออกมาก็จะรั บผิดชอบอย่ างนี้
แล้ วเขาทามันได้ จนรอดอ่ ะ มันก็ถือว่ าเขาได้ คิดแล้ วนะ เขาก็ทาทุกอย่ างด้ วยการคิด
ตัดสินใจด้ วยเหตุผลของเขา แล้ วเขาก็ยอมรั บตรงนั้น” (อ.สุดา)
1.3.1.2 การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถในการควบคุม
ภายในตนเองด้ วย พยายามปฎิบตั ิตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เคารพตนเองไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม
เพื่อน ด้ วยสานึกที่ดีงามระลึกถึงคาสอน เกิดวุฒิภาวะยับยังชั
้ ง่ ใจได้ และมีวินยั ในตนเอง ดัง
คาสัมภาษณ์วา่
1) มุ่งมัน่ ต่อเป้าหมาย
การมุ่งมั่นต่อเป้าหมายตามมุมมองของนักเรี ยน พบว่า ตัว
บุคคลต้ องเชื่อฟั งผู้ปกครองและมีความตังมั
้ น่ ในการเรี ยน กาหนดเป้าหมายทางการศึกษาและ
พยายามที่จะสาเร็จการศึกษาตามที่ตงใจเพื
ั้
่อให้ มีหน้ าที่การงานที่ดีก่อนมีครอบครัวและภาระ
การเลี ้ยงดูบตุ รในวัยที่เหมาะสม
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“พ่ อแม่ บอกว่ ายังไม่ ให้ มี บอกให้ เรี ยนจบก่ อน ผมก็คิดว่ าต้ องตั้งใจ แล้ วก็บอก
ว่ าเดี๋ ย วมี ลู ก ก่ อนเรี ย น ก็ คิ ด ว่ าน่ าจะดี เ พราะก็ จ ะไม่ ได้ เรี ย นต่ อ ไม่ มี ง านท า”
(เด็กชายบี)
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สาหรับผู้ปกครองมีมมุ มองต่อการมุ่งมัน่ ต่อเป้าหมาย พบว่า
ผู้ปกครองให้ ความสาคัญต่อการตังใจเรี
้ ยนและมีหน้ าที่การงานที่ดีก่อนเช่นกัน หากต้ องการมี
แฟน ผู้ปกครองอนุญาตให้ ทาพิธีอย่างถูกต้ องเมื่ออยู่ในวัยทางานและพร้ อมมีครอบครัว
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“บอกว่ าถ้ ามีการมีงานทาแล้ ว อยากมีครอบครั ว ก็ค่อยไปหาเขามาเลี้ยง แต่ งเขา
เป็ นพิธีไปเลย แต่ ถ้าจะมาเอาวันนี้ มันก็คือความสนุ กชั่วคราว เห็นไหม รอบๆ ข้ าง
เราอ่ ะ สามวันดีสี่วันด่ ากันอย่ างเนี้ย ไม่ เอา ถ้ าตั้งใจเรียนป้ าก็ภมู ิใจนะ”(ป้ าเด็กชายบี)
2) เคารพตนเอง
จากการศึกษามุม มองของนัก เรี ยนเรื่ องการเคารพตนเอง
พบว่า ตัวบุคคลต้ องรู้จกั รักตนเองด้ วยการรู้จกั เลือกคบเพื่อนที่ดีจากการใช้ ความคิดพิจารณา
นิสยั ความประพฤติของเพื่อนต่างเพศก่อนตัดสินใจกระทากิจกรรมร่วมกัน
“เพราะถ้ าบางทีเราไม่ คิดไตร่ ตรอง เขาอาจจะหลอกเราก็ได้ นะครั บ ถ้ าดูไป
เรื่อยๆ มันอาจทาให้ เรามีความสุข” (เด็กชายเอ)
“อยากให้ เลือกเพื่อนดีๆ ค่ ะ ให้ เลือกคบคนดีๆ ถ้ าเป็ นไปได้ ควรดูนิสัยเขาให้ ดี
ก่ อน ไม่ ใช่ ว่าตัดสินใจคบเลย” (เด็กหญิงพิมพ์ )
3) สานึกที่ดีงาม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณนักเรี ยนยังต้ องมี
ความตระหนักรู้ถึงคาสอนของเรื่ องการกระทาที่เหมาะสมตามที่ผ้ ใู หญ่ได้ พร่ าสอน
“บางทีก็ทะเลาะกับเพือ่ นไม่ กล้ าปรึกษาพ่ อกับแม่ ก็ปรึกษาครูค่ะ เขาบอกให้ เรา
เชื่อใจเพื่อน ฟั งความคิดเห็นของเพื่อน ไม่ เอาแต่ อารมณ์ ตัวเอง” (เด็กหญิงจุ)
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4) มีวฒ
ุ ิภาวะ
การที่บุคคลสามารถคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
นันผู
้ ้ เชี่ยวชาญได้ ให้ มมุ มองเรื่ องการมีวฒ
ุ ิภาวะของบุคคล พบว่า ตัวบุคคลต้ องรู้จกั ยับยังชั
้ ง่
ใจกับสิ่งที่ควรกระทาหรื อไม่ควรกระทา รู้ขอบเขตความสัมพันธ์ ระหว่างความเป็ นเพื่อนกับ
การเป็ นคนรัก และบุคคลสามารถปฏิบตั ิตนได้ เหมาะสมกับวัย
1767963979
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“สาคัญนั้นก็คือก็ต้องมีวุฒภิ าวะพอสมควรนะที่คอยจะมองออกการคบเพื่อนต่ าง
เพศควรจะเป็ นยังไง เด็กบางคนคบเพื่อนต่ างเพศแบบเป็ นเพื่อนกันตั้งแต่ ต้นจนจบก็
มีนะฮะ แต่ บางคนคบเพื่อนต่ างเพศในช่ วงวัยรุ่ นเนี้ ยมันก็เป็ นช่ วงที่จะเจือปนเรื่ อง
ของ เอ่ อ กับเรื่ องของ..sex เรื่ องของอะไรต่ ออะไรเข้ ามาเนี้ยมันก็มีความรู้ สึกผูกพัน
เขาอาจจะมีความรู้สึกว่ าชอบคนนี้แตกต่ างไปจากเพื่อนปกติธรรมดาใช่ ไหมฮะ”
(อ.เอือ้ )
5) มีวินยั ในตนเอง
การที่ นักเรี ยนมี วุฒิ ภาวะรู้ ขอบเขตของตนเอง นักเรี ยนยัง
ต้ องมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากทังทางโรงเรี
้
ยนและทางบ้ าน และรู้ ว่า
ตนเองต้ องทาอะไรในเวลาใด ลงมือปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั ให้ เกิดความมีวินยั ในตนเอง
“หนูก็จะมีหน้ าที่ทางานบ้ านแทนพ่ อแม่ ทาการบ้ านและทางานบ้ าน..(เสาร์
อาทิตย์ ทาอะไร?)...ทางานบ้ านซักผ้ า กวาดบ้ านทาการบ้ าน” (เด็กหญิงจุ)
การเสริ มสร้ างการมีวินยั ในตนเองจากมุมมองของผู้ปกครอง
พบว่า นักเรี ยนต้ องสามารถปฏิบัติงานบ้ านแทนผู้ปกครองได้ และดูแลความเรี ยบร้ อยของ
สมาชิกครอบครัว
“(งานบ้ านนี้เด็กทาอะไรบ้ าง?)...ก็ทุกวันนี้ก็ ถูบ้าน กรอกน้าทาอะไรแถบทุก
อย่ างก็ ถ้ าผมกลับค่าก็จะทากับข้ าวทาอะไรให้ น้องให้ ตากิน ซักผ้ าให้ น้อง ...ทาของ
ตัวเองกิจกรรมของตัวเองแม่ เขาพยายามสอนว่ า “เรื่ องทาความสะอาด” ถ้ าแม่ เขา
อยู่อ่ะ” (พ่ อเด็กหญิงจุ)
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1.3.2 เงื่อนไขจากสภาพแวดล้ อมทางสังคม
สภาพแวดล้ อมทางสังคมเป็ นเงื่อนไขหนึ่งที่ไม่ได้ เกิดจากตัวบุคคล
โดยตรง แต่มาจากสภาพแวดล้ อมรอบข้ างที่มีส่วนเกี่ยวข้ องและนาไปสู่การคบเพื่อนต่างเพศ
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ น ซึ่ ง จากการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ พบเงื่ อ นไขที่ ม าจาก
สภาพแวดล้ อม 2 ประการ ประกอบด้ วย 1) การอบรมเลี ้ยงดูแบบใช้ เหตุผล และ 2)การเห็น
แบบอย่างจากคนรอบข้ าง
1.3.2.1 การอบรมเลี ย้ งดูแ บบใช้ เหตุผ ลด้ ว ยการสื่ อ สารทางบวก
หมายถึง บิดามารดาหรื อผู้ปกครองให้ ข้อมูลหรื อวิธีการเลือกคบเพื่อนต่างเพศที่ดีและการ
วางตัว ให้ เหมาะสม ด้ ว ยพูด คุย แบบเปิ ด เผยเป็ น กัน เองรั บ ฟั ง ในครอบครั ว ให้ เกิ ด ความ
ไว้ วางใจระหว่างผู้ปกครองกับวัยรุ่ น พ่อแม่คอยเฝ้าติดตามความปลอดภัย ดังคาสัมภาษณ์
ดังนี ้
1) สอนให้ ร้ ูวา่ อะไรควรอะไรไม่ควร
เงื่อนไขจากสิ่งแวดล้ อมทางครอบครัวมีสว่ นสาคัญในการฝึ ก
นักเรี ยนให้ สามารถคิดตัดสินใจว่าสิ่งใดควรกระทาหรื อไม่ควรกระทากับเพื่อนต่ างเพศในวัย
เรี ยน จากการศึกษา พบว่า นักเรี ยนที่มีการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณมีมมุ มองใน
การเชื่อฟั งปฏิบตั ิตนตามคาสอนของผู้ใหญ่และรู้ จกั ระวังตนเองให้ ปลอดภัยจากการกระทา
กิจกรรมร่วมกับเพื่อนต่างเพศ
“ไม่ เคยไปไหนด้ วยกันสองต่ อสองค่ ะ พ่ อแม่ ไม่ อนุญาตค่ ะ แล้ วหนูก็ไม่ อยากไป
ด้ วย หนู ว่าน่ าจะให้ ผ้ ูใหญ่ ไปด้ วยดีก ว่ า หนู ว่ามั น ไม่ ดี บางส่ วนก็พ่ อแม่ บ อกเอาไว้
บางส่ วนก็คิดเอง” (เด็กหญิงดา)
นอกจากนี ้ผู้ปกครองต้ องคอยฝึ กให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิตนเองอยู่
ในขอบเขตที่ เหมาะสมกับวัย ภายใต้ การกากับดูแลของผู้ป กครอง รวมถึงการให้ ตัวอย่าง
ลักษณะของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
“ก็แม่ ว่าคบได้ น ะ แต่ เราต้ องอยู่ในขอบเขต ก็คืออยู่ในสายตาของพ่ อแม่ ก็
อะไรก็บอกเล่ า เพื่อนต่ างเพศมันมีหลายรู ปแบบ เป็ นเพื่อนกัน เป็ นแฟน เป็ นคนรู้ จัก
ธรรมดาอะไรอย่ างเนี้ ย มั นก็มีหลายแบบ เราก็ต้องแยก อย่ างแรกก็ต้องไม่ เป็ นคน
เกเร ก็เป็ นเด็กปกติทเี่ รียนทีเ่ ชื่อฟั งพ่ อแม่ ” (แม่ เด็กหญิงดา)
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2) เปิ ดใจยอมรับฟั งและแนะนาให้ คิด
การที่ นั ก เรี ย นได้ รั บ การสอนให้ รู้ อะไรควรไม่ ค วรจาก
ครอบครัวแล้ วนัน้ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ มมุ มองเรื่ องการปลูกฝังพฤติกรรมการสื่อสารแบบเปิ ดเผย
ยอมรับฟั งอย่างเป็ นกันเองในครอบครัว เพื่อสร้ างความไว้ วางใจระหว่างผู้ปกครองกับวัยรุ่นซึง่
เป็ น เงื่อนไขสิ่งแวดล้ อมที่ ส าคัญ จากการศึก ษาพบว่า วิธีการสื่อสารของบิ ด ามารดาหรื อ
ผู้ปกครองเป็ นเงื่อนไขภายนอกที่ปิดกันการคิ
้
ดวิเคราะห์ของวัยรุ่น ผู้ปกครองมักใช้ การสัง่ สอน
ห้ าม และดุว่า หากบิ ด ามารดาหรื อ ผู้ป กครองปรั บ พฤติ ก รรมการสื่ อ สารใหม่ จะเป็ น การ
ส่งเสริ มให้ ลกู วัยรุ่ นกล้ าพูดคุย ไว้ วางใจ รู้จกั ให้ เกียรติผ้ อู ื่น ซึง่ จะทาให้ วยั รุ่นยอมรับฟั งข้ อมูลที่
ผู้ปกครองบอกกล่าว และมีการคิดตัดสินใจได้ อย่างรอบคอบในการคบเพื่อนต่างเพศ
“ปั จจั ย ส าคั ญ สุ ด ก็ คื อ ว่ า ก็ คื อ มั น ต้ องดู ว่ าเขาถู ก เลี้ ย งดู เ ป็ นยั ง ไงมาจาก
ครอบครั ว ครอบครั วจึงมีอิ ทธิพ ลไง เพราะฉะนั้ นเขาต้ องคานึ งถึง ถ้ าเขาถูกเลี้ยงดู
แบบเปิ ดเผยเข้ าอกเข้ าใจพูดคุยกันระหว่ างพ่ อแม่ ลูกบ่ อยจนเขาไม่ มีความจาเป็ นที่
เขาจะต้ องเก็บเป็ นความลับเขาก็อาจจะเปิ ดเผยเขาก็อาจจะบอกพ่ อแม่ ว่าตอนนี้เขา
กาลังจะชอบคนโน้ นคนนี้นะ หรื อพ่ อแม่ สังเกตดูก็ร้ ู ว่าลูกท่ าทางจะชอบคนนี้อะไรเงี้ย
ก็อาจจะถามอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ าเขาสนิทสนมเป็ นการเลี้ยงดูแบบเพื่อน แบบคน
ที่เข้ าอกเข้ าใจกันการอบรมเลี้ยงดูบอกให้ ยอมรั บให้ เห็น บางคนเขาก็อบรมเลี้ยงดู....
ว่ าให้ เกียรติเพศตรงข้ าม หรื อให้ เกียรติหรื อว่ าให้ เกียรติคนอื่น ฟั งคนอื่นเขาก็จะทา
ตามลักษณะนั้นนะ ผมว่ าลักษณะนิสัยเด็กจะเป็ นไปตามตรงนั้นนะครั บ” (อ.เอือ้ )
3) พ่อแม่เฝ้าติดตาม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
นักเรี ยนมีมมุ มองเรื่ องบิดามารดาเฝ้าติดตาม พบว่า นักเรี ยนต้ องขออนุญาตมารดา/บิดา และ
หากเป็ นไปได้ มารดา/บิดาจะไปเป็ นเพื่อนร่วมกิจกรรมกลุม่ เพื่อนด้ วย
“ช่ วงนี้แม่ จะไม่ ให้ ออกจากบ้ าน ถ้ าไปแม่ จะไปด้ วยค่ ะ เช่ น ถ้ าไปเที่ยวแม่ ก็จะ
ไปด้ วย ถ้ าจะออกไปไหน ไปเที่ยวกับเพื่อน ก็นานๆ ที แม่ ก็จะไปด้ วยอย่ างนี้ อ่ะค่ ะ”
(เด็กหญิงดา)
การเฝ้าติดตามของบิดามารดาจากการศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า
ผู้ปกครองมีมุมมองเกี่ ยวกับสังคมปั จจุบันที่มีอันตรายรอบด้ าน ทัง้ ตัวบุคคลและสื่อสังคม
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“เพราะว่ าเดี๋ยวนี้มันน่ ากลัวเนอะ หรื อว่ าข่ าวมันเยอะด้ วย ก็ไม่ ร้ ู มันน่ ากลัว
นะเรื่องนี้ นู้นนี่นั่น อันตรายรอบด้ าน ก็เลยต้ องคอยดูหน่ อย…แม่ จะเป็ นเพื่อนกับน้ อง
ในเฟส ในไลน์ แม่ จะเป็ นหมด แม่ จะคอยดู แต่ แม่ จะไม่ เข้ าไปยุ่งนะ เวลาที่เขาคุยกับ
เพื่อนอย่ างเนี้ย” (แม่ เด็กหญิงดา)
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1.3.2.2 การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้ าง หมายถึง การปฏิบตั ิตัว
ของผู้ป กครองคอยติ ด ตามดูแลเอาใจใส่ ให้ แนวทางการด าเนิ น ชี วิต จากท าให้ ดู ชี ใ้ ห้ เห็ น
ตัวอย่างและผลลัพธ์ของคนรอบตัว เสริ มความรู้จากประสบการณ์ในโรงเรี ยน ครู เพื่อน ส่งผล
ให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามด้ านการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ดังคาสัมภาษณ์วา่
1) เป็ นแบบอย่างให้ เดินตาม
นอกจากการเฝ้าระวังของบิดามารดา ผู้ปกครองต้ องปฏิบตั ิ
ตัวเป็ นแบบอย่างให้ ลกู วัยรุ่นกระทาตามเรื่ องการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ซึง่ การ
เป็ นแบบอย่างที่ดีเป็ น เงื่อนไขสิ่งแวดล้ อมที่ มีอิทธิ พลต่อผู้สังเกตมาก จากการศึกษาครัง้ นี ้
พบว่า ผู้ปกครองมีมมุ มองเรื่ องการเป็ นแบบอย่างให้ เดินตาม โดยกระทาสิ่งที่อยากสอนให้ ลกู
วัยรุ่นปฏิบตั ิตาม ด้ วยการทาให้ ดแู ละบอกเล่าวิธีการคบเพื่อนต่างเพศ การสังเกตการกระทา
ของเพื่อนเพื่อให้ ร้ ูจกั นิสยั และสามารถปฏิบตั ิตวั กับเพื่อนได้ อย่างเหมาะสม
“ประสบการณ์ ที่ผมสอนลูกว่ า ให้ คบคนนี้ อันดับแรกคือเราต้ องเอาใจใส่ เขา
ก่ อน ถ้ าเราไม่ เอาใจใส่ เขา เราก็ไม่ ได้ ใจเขากลับคืนมา ก็จะสอนอย่ างนี้มากกว่ า ผม
ทาให้ ลูกดูก่อน คือตอนนี้ผมคบกับเพื่อนมาประมาณ 20 กว่ าปี ก็บอกว่ า พ่ อเนี่ยคบ
กับน้ าคนนี้มานะ 20 ปี พ่ อเอาใจใส่ กับเขา เวลาเขามีอะไรก็ช่วยเรา เรามีอะไรก็ช่วย
เขาตลอด ก็จะบอกเขาอย่ างงี้ จะได้ ใจเขามา” (พ่ อเด็กหญิงจุ)
2) ชี ้นาทางด้ วยตัวอย่างจากรอบตัว
นอกการเป็ นแบบอย่างที่ดีแล้ ว ผู้ปกครองได้ ให้ มมุ มองของ
การชีน้ าด้ วยตัวอย่างจากรอบตัว จากการศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า หากต้ องการให้ นักเรี ยนเข้ าใจ
และตระหนักถึงการเลือกคบเพื่อนต่างเพศที่ดี ผู้ปกครองจาเป็ นต้ องยกตัวอย่างให้ เห็นเป็ น
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“เราก็จะยกตัวอย่ างให้ ดูค่ะว่ าเนี่ยยังมีอย่ างน้ องๆ ที่บางคนเรี ยนไม่ จบ ก็ไปตั้ง
ท้ องอะไรอย่ างเนี้ย เราก็ยกตัวอย่ างให้ เค้ าดู มีตัวอย่ างเนี้ย เห็นมั้ยเพราะว่ าผลลัพธ์
ออกมาที่มันได้ คืออะไร แล้ วอนาคตต่ อไปจะลาบากให้ ดูเอา ก็ในชุมชนบ้ างในอะไร
อย่ างนี้ค่ะ คือเราเห็นๆ คนรู้ จักกันก็ให้ เขาดูเป็ นตัวอย่ าง เค้ าก็บอกว่ าเขารู้ (หัวเราะ)”
(ป้ าเด็กหญิงพิมพ์ )
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3) เห็นภาพชัดด้ วยผลลัพธ์
นอกจากการยกตั ว อย่ า งให้ นั ก เรี ย นเห็ น ผู้ ปกครอง
จาเป็ นต้ องเน้ นย ้าผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นกับสถานการณ์ของกรณีตวั อย่าง จากมุมมองของผู้ปกครอง
พบว่า นักเรี ยนจะเชื่อฟั งและยอมปฏิบตั ิตามคาสอนด้ วยผู้ปกครองชวนพูดคุยถึงสถานการณ์
ที่เกิดขึ ้นจริ งในชีวิตหรื อสถานการณ์ใกล้ ตวั นักเรี ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนเห็นภาพสิ่งที่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคต
“เราพูดกับเขาว่ า ถ้ าเกิดคบเพื่อนผู้หญิงแล้ วไปนอนกับเขา แล้ วเขาท้ องแล้ ว
ลูกออกมา ก็ไม่ มีพ่อ เห็นมั้ย แล้ วครอบครั วมันแตกแยก ก็ต้องมีปัญหา ถ้ ามีปัญหา
ขึ้นมาก็ต้องถึงใคร ก็ต้องถึงป้ าใช่ มั้ย ป้ าต้ องมาเลี้ยงลูกเราด้ วย แล้ วตอนนี้ครอบครั วก็
แตกกัน ถ้ าเกิดลูกเกิดมาถามว่ าพ่ อแม่ หนูเป็ นใคร แม่ หนูอยู่ยังไง แล้ วดูซิมันดีมั้ย จะ
บอกเหตุผลให้ เขาฟั งตลอด”(ป้ าเด็กชายบี)
4) ครูเพิ่มเติมเสริมความรู้
ผู้เชี่ ยวชาญได้ ให้ มุม มองเกี่ ย วกับ ครู ต้ องมี บ ทบาทหน้ าที่
สาคัญ ในการเพิ่ ม เติ ม เสริ ม ความรู้ เรื่ อ งการคบเพื่ อนต่ างเพศ จากการศึก ษาครั ง้ นี ้ พบว่า
วิธี ก ารสื่ อ สารของครู ในคาบเรี ย นเป็ น สิ่ งส าคัญ ที่ จะท าให้ นัก เรี ย นเข้ าใจและตระหนักต่ อ
บทบาทหน้ าที่ของความเป็ นผู้หญิงและผู้ชาย
“(ทางโรงเรี ยนมีวิธีการเรี ยนการสอน?)...ก็สอนที่สอนครู สุขศึกษาอ่ ะเนอะ
สอนหลักๆอยู่แล้ ว หน้ าที่ครูแนะแนวก็จะสอดแทรกเกือบจะทุกคาบแหละ แต่ เด็กมัน
จะชอบถ้ าพูดเรื่ องนี้ เด็ก ๆ จะชอบเรื่องนี้บางทีเราพูดอ่ ะ คือครู จะไม่ พูดอ้ อมค้ อมพูด
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ตรงๆเลย จะให้ เขาเข้ าใจว่ าธรรมชาติของผู้หญิงของผู้ชายมันเป็ นยังไง” (อ.กาไร)
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5) มิตรสหายพาชี ้ชวน
นอกจากการให้ ความรู้ เพิ่ ม เติมของครู แล้ ว ผู้ท รงคุณ วุฒิ ได้ ให้
มุมมองเรื่ องกลุ่มเพื่อนชี ้ชวน พบว่า นักเรี ยนหลายๆคนที่มีการคบเพื่อนต่างเพศจากแรงสนับสนุน
ของกลุ่มเพื่อน หรื อคอยเตือนให้ กระทากิจกรรมกับเพื่อนต่างเพศ ซึง่ เป็ นเงื่อนไขสิ่งแวดล้ อมที่เป็ น
สิ่งเร้ าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักเรี ยนอยากทดลองตามแรงสนับสนุนจากกลุม่ เพื่อน
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“เริ่มจากเพื่อนใช่ ไหม หนึ่งคือหนึ่งวัยรุ่ นตอนต้ นเนี้ย บางทีมันก็ยังไม่ ได้ จริงจังก็
อาจจะแบบเพื่อนแซว เพื่อนแบบเหมือนแหย่ หรื อแบบมีกิจกรรมอะไรที่ทาด้ วยกันหนะ
เออก็เป็ นลักษณะแบบนั้นนะ คือหนึ่งเรื่องเพื่อนมันมาจากโอกาสด้ วยนะ โอกาสทีเ่ ขาจะ..
ได้ แบบได้ ทากิจกรรมด้ วยกัน หรื อว่ าแบบเขาเรี ยกอะไรอ่ ะ ไปไหนด้ วยกันอะไรอย่ างเงี้ย
คือบางทีเขาไปเป็ นกลุ่มใช่ ป่ะ ไปเป็ นกลุ่ม บางทีก็อาจจะยังไม่ ได้ คิดว่ าจะต้ องคบเพื่อน
ต่ างเพศ แต่ ว่ามันมีการแบบบิ้วอารมณ์ กันในกลุ่มงัย เออเป็ นแรงเชียร์ ว่า แอ้ แอ้ อย่ าง..
แต่ ถามว่ าแบบ....เริ่มสดุดอะไรอย่ างงี้ (น้ าเสียงเล่ น ยิ้ม)นิดหนึ่ง...โน้ นอยางนี้ ก็อาจจะอุ้ย
จากตัวทีเ่ ขาจะตัดสินใจเองไหมอ่ ะ ตรงนี้พ่ีคิดว่ ายังน้ อยนะ” (อ.สุดา)
กล่าวโดยสรุ ป จากผลการศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขของพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น สามารถสรุปได้ วา่ มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง
2 เงื่อนไขหลัก ได้ แก่ 1) เงื่อนไขภายใน คือ เจตคติต่อการคบเพื่ อนต่างเพศ และ การควบคุม
ตนเอง ซึ่งเป็ นเงื่อนไขที่แสดงถึงการรับรู้ทางความคิดของวัยรุ่นก่อนที่จะตั ดสินใจแสดงพฤติกรรม
การคบเพื่ อนต่ างเพศ 2) เงื่อนไขภายนอก คื อ การอบรมเลีย้ งดูแบบใช้ เหตุผล และ การเห็ น
แบบอย่างจากคนรอบข้ าง ถือเป็ นเงื่อนไขที่สนับสนุนผลักดันให้ วยั รุ่นได้ เตรี ยมพร้ อมปฏิบตั ิตามคา
เตือนของผู้ปกครองและเลียนแบบอย่างในการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณที่เหมาะสม
กับวัย เพื่อส่งผลดีต่อการดาเนินชีวิตในอนาคต
ผู้ วิ จั ย สรุ ป เชื่ อ มโยงข้ อค้ นพบเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การคบเพื่ อ น
ต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ น ตามมุ ม มองของผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลัก ทั ง้ 3 กลุ่ ม
ดังภาพประกอบ 10
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ภาพประกอบ 10 เงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
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ส่ วนที่ 2 สรุปการเชื่อมโยงงานวิจัยจากระยะที่ 1 สู่ระยะที่ 2
การวิจยั นีเ้ ป็ นการพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น ออกแบบการวิจัยเป็ น 2 ระยะ การวิจัยระยะที่ 1
เป็ น การวิจัย เชิงคุณ ภาพ เพื่ อศึก ษาความหมายและเงื่อนไขของการคบเพื่ อนต่างเพศอย่างมี
วิ จ ารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ น โดยมี ก ารเก็ บ ข้ อ มมูล ด้ ว ยการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก การสัง เกต
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้ หา (Content Analysis) ผลการวิจัยระยะที่ 1 นี ้ ทาให้ ทราบนิยามปฎิบัติ
การของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ นาไปสู่การสร้ างแบบวัดพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในการวิจยั ระยะที่ 2 และยังสามารถระบุเงื่อนไขเป็ นตัว
แปรสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น ข้ อ
ค้ นพบดังกล่าวนี ้นาไปประยุกต์ใช้ ในการสร้ างกิจกรรมของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นในระยะที่ 2 ถือว่าเป็ นการ
นาองค์ความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็ นระบบนาไปปฎิบตั ิเพื่อการแก้ ไขปั ญหา
การวิจยั ในระยะที่ 2 มุ่งพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น ในรู ปแบบการวิ จัยเชิงทดลองเพื่อศึกษา
ประสิท ธิ ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น ซึง่ ผู้วิจยั ใช้ ข้อค้ นพบเรื่ องเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ ได้ แก่ ตัวแปรการเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้ างเป็ นกระบวนการส่ งผลให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบนแนวคิด Interaction ด้ วยใช้ ตัวแปรเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ โดยทาให้ นักเรี ยนกลุ่มทดลองเห็นตัวแบบของการแสดงพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณผ่านการแสดงบทบาทสมมติ และได้ รับแรงเสริ มทางบวกเป็ น
คาชื่นชมจากผู้ปกครองและครู ซึ่งเป็ นแรงจูงใจ ทาให้ นักเรี ยนกลุ่มทดลองเกิดความรู้ สึกอยาก
ปฎิบตั ิตามตัวแบบเพื่อให้ ได้ รับแรงเสริ มทางบวกเหมือนตัวแบบ อันเป็ นผลให้ นกั เรี ยนจะตระหนัก
ถึงประโยชน์และพร้ อมแสดงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณได้ นอกจากนี ้ยัง
ใช้ ตัวแปรการสื่ อสารทางบวก โดยผู้วิจัยน าเสนอตัวแบบที่ เป็ น หนังสัน้ เกี่ ย วกับ วิธีก ารสื่ อสาร
ทางบวกของพ่อแม่ผ้ ูปกครองกับวัยรุ่ น และร่ วมกันแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ จาลอง
การที่นกั เรี ยนและผู้ปกครองได้ สงั เกตตัวแบบและมีการแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาร่วมกัน
ดังกล่าวเป็ นการตอกย ้าวิธีการสื่อสารทางบวกให้ เกิดขึ ้นในครอบครัว เช่นเดียวกับกระบวนการ
เปลี่ยนเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ร่ วมกับ แนวคิด Homogeneity เป็ น
การค่อยๆ ลดอิทธิพลจากภายนอกด้ วยใช้ ตวั แปรการควบคุมตนเอง โดยผู้วิจยั ได้ ให้ นกั เรี ยนกลุ่ม

123

1767963979

SWU iThesis gs571150052 dissertation / recv: 24022563 08:50:25 / seq: 48

ทดลองทาการกากับตนเองด้ วยการกาหนดเป้าหมายด้ วยตนเอง รวมถึงการกาหนดเงื่อนไขให้ การ
เสริ มแรงตนเองเมื่ อกระท าพฤติก รรมได้ ตามเป้าหมายที่ ตัง้ ไว้ และแสดงปฏิกริ ยาทางลบหาก
นักเรี ยนไม่สามารถกระทาพฤติกรรมได้ ตามเป้าหมาย ดังนัน้ ตัวแปรทัง้ 4 ตัว จึงถูกนามาสร้ างเป็ น
กิจกรรมของโปรแกรมนี ้ ผู้วิจัยได้ เริ่ มจากกาหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาแห่ งหนึ่งในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ สังกัด องค์ ก ารบริ ห ารส่วนจังหวัด
นครราชสี ม า มี จ านวน 3 ห้ องเรี ย น และมี ค วามสมั ค รใจ ด้ ว ยแบบวัด และกิ จ กรรมต้ อ งใช้
ความสามารถการอ่านเขียนภาษาไทย สาหรับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้ การประเมินความสามารถ
การอ่านเขียนภาษาไทย พบว่า ความสามารถการอ่านเขียนภาษาไทยห้ องที่หนึ่งกับห้ องที่สองมี
มากกว่าห้ องที่สาม ผู้วิจยั จึงเลือกห้ องที่หนึ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง และเลือกห้ องที่สองเป็ นกลุม่ ควบคุม
ผู้ วิ จั ย น าโปรแกรมการปรั บ พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ นไปทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มทดลอง ซึ่งความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของการวิจยั ระยะที่ 1 และการวิจยั ระยะที่ 2 ดังภาพประกอบ 11
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ทาความเข้ าใจความหมายของการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ

อย่างมีวิจารณญาณ

การวิจยั ระยะที่ 1 งานวิจยั เชิงคุณภาพ
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ความหมาย
การกระท ากิ จ กรรมร่ วมกัน กับ เพื่ อ นเพศตรง
ข้ ามด้ วยการคิ ด ไตร่ ต รองอย่ างมี เหตุผ ลก่ อ น
ตั ด สิ น ใจที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ
อนาคตของตนเอง

เงื่อนไข
-เจ ต ค ติ ต่ อ ก ารค บ เพื่ อ น ต่ างเพ ศ อ ย่ างมี

วิจารณญาณ
-การควบคุมตนเอง
-การสื่อสารทางบวก
-การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้ าง

ผลการวิจยั ระยะที่ 1

ตัวแปรจัดกระทา

ตัวแปรตาม

โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น

พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ

การวิจยั ระยะที่ 2 การวิจยั เชิงทดลอง

ภาพประกอบ 11 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของการวิจยั ระยะที่ 1 และการวิจยั ระยะที่ 2
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ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลวิจัยระยะที่ 2 เชิงทดลอง
การวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยที่นาข้ อค้ นพบการวิจัยระยะที่ 1 มาเป็ นตัวแปรตามของ
การปรับพฤติกรรม และเป็ นตัวแปรต้ นในการสร้ างโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม
การคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ น จากการวิเคราะห์ ข้ อ มูล เนื อ้ หา
(Content Analysis) พบว่าทังตั
้ วแปรเงื่อนไขภายนอกและตัวแปรเงื่อนไขภายในของบุคคลมีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้วิจยั มีความเชื่ อว่าหากบุคคลได้ รับการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมทางปั ญ ญาย่ อ มส่ ง ผลดี ก ว่ า การปรั บ พฤติ ก รรมโดยตรงและมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คงทน ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎีปัญญาสังคม (Bandura,1986) เชื่อว่าการ
ทาให้ บุคคลได้ รับความรู้ใหม่(Acquired) และเน้ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน(Cognitive)
จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก ผู้วิจัยจึงได้ มีการจัดกระทาเพื่อลดความ
คลาดเคลื่ อ นอัน เกิ ด จากปั จ จัย อื่ น ที่ ไม่ ได้ ศึก ษาด้ วยวิธีก ารเลื อ กกลุ่ม ตัวอย่ าง การเลื อ กสถิ ติ
วิเคราะห์ และกาหนดคุณสมบัติเฉพาะเพื่อให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาบุคคลและเงื่อนไขของการ
ทดลอง การจัดกระทาตัวแปรอื่นที่ไม่ได้ เลือกเพื่อเป็ นการยืนยันผลการทดลองมาจากโปรแกรม
อย่างแท้ จริ ง เช่น การกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่แตกต่างกันระหว่างบุคคล กลุ่มตัวอย่างมีความ
สมัครใจเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
การวิ จัย ระยะที่ 2 มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พัฒ นาโปรแกรมการปรั บ พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น และเพื่อศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วัยรุ่ นตอนต้ นผู้วิจัยสร้ างขึ ้นจากข้ อค้ นพบการวิจัยระยะที่ 1 ที่ทาให้ ทราบเงื่อนไขของพฤติกรรม
และนามาสร้ างเป็ นกิจกรรมของโปรแกรมฯ ตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปั ญญา โดย
นาทฤษฎีปัญญาสังคมมาเป็ นเทคนิคในการสร้ างกิจกรรมที่เป็ นสิ่งเร้ าปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ปั ญญาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก ด้ วยการมุ่งปรับที่ตวั แปรทางปั ญญา 1 ตัวที่
มีผลทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ได้ แก่ ตัวแปร
เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ด้ วยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ จากการสังเกตตัว
แบบซึ่งได้ จากตัวแปรภายนอกด้ านการเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้ าง อีกทังมี
้ ปรับเปลี่ยนตัวแปร
ภายในจากการค่ อ ยๆลดอิ ท ธิ พ ลภายนอก ด้ ว ยการใช้ ตัว แปรควบคุ ม ตนเอง และเพิ่ ม การ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมภายนอกด้ วยตั ว แปรการสื่ อ สารทางบวก โดยคาดหวัง ว่ า นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เป็ นกลุม่ ทดลองหลังจากได้ รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นแล้ วจะเป็ นผู้มีพฤติกรรรมการคบเพื่อน
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ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณมากขึ ้น โดยทดสอบสมมติฐานการวิจยั ที่ว่า พฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของกลุม่ ทดลองในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม ซึง่ ผู้วิจยั
ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบการวิ จัย เชิ ง ทดลองประเภทกึ่ ง ทดลอง(Quasi-Experimental Design)
รู ปแบบ (Non-Randomized Control – Group Pretest-Posttest Design) เป็ นการศึกษาผลของ
ตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตามได้ จากการเปรี ยบเทียบผลการวัดตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างทัง้ กลุ่มทดลอง(Experimental Group) และ
กลุ่ ม ควบคุ ม (Control Group) อยู่ ใ นห้ องเรี ย นและโรงเรี ย นเดี ย วกั น เพื่ อ เป็ นการควบคุ ม
สภาพแวดล้ อมของโรงเรี ยนให้ เหมือนกันทัง้ 2 กลุ่ม และทากิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกัน โดยใช้
แบบแผนการวิจัยแบบการวัดก่อนการทดลอง (Pretest) และวัดหลังการทดลอง (Posttest) ใน
ระหว่างการทดลองนัน้ กลุม่ ทดลองจะได้ รับ Treatment คือ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น ในขณะที่กลุม่ ควบคุมได้ รับ
กิจกรรมเรี ยนรู้เกี่ยวกับเรื่ องการป้องกันตนเองห่างไกลยาเสพติด และหลั งเสร็ จสิ ้นการอบรมทัง้ 2
กลุ่มถูกวัดค่าตัวแปรตามอีกครัง้ (Posttest) แล้ วนาผลมาเปรี ยบเทียบกัน โดยผู้วิจัยได้ กาหนด
ขนาดตัวอย่างด้ วยข้ อจากัดขนาดห้ องเรี ยน ความสามารถการอ่านเขียนภาษาไทย และจานวน
ผู้ดาเนิ นการทดลองที่ ได้ สามารถดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโปรแกรมฯ ที่
กาหนดไว้ และการประเมินผลของโปรแกรมฯ จากการสนทนากลุ่มสาหรับผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมฯ
และสัมภาษณ์ ไม่เป็ นทางการสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้ องต่อการนาโปรแกรมฯไปประยุกต์ใช้ จึงกาหนด
ขนาดตัวอย่างในครัง้ นี ้ไว้ ที่ 40 คน แบ่งห้ องเรี ยนที่หนึ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 22 คน และห้ องเรี ยนที่สอง
เป็ นกลุม่ ควบคุม 18 คน
ก่ อนการนาเสนอ ผู้วิจัยได้ กาหนดสัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลและการ
แปลความหมายของผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ดังนี ้
X หมายถึง ค่าเฉลี่ย
𝑋̅𝑎𝑑 หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ ว
SD หมายถึง ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
n หมายถึง จานวนนักเรียนในกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
** หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
SS หมายถึง ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง )Sum of Square(
MS หมายถึง ค่าเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบีย่ งเบนยกกาลังสอง
)Mean of Square(
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df
F
p
ES

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชันของความอิ
้
สระ )Degree of freedom(
ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน F-distribution
ค่าความน่าจะเป็ น )p-value(
ค่าอิทธิพล )Effect size( แบบอิสระต่อกัน )Independent(
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ภายหลังการทดลองใช้ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณของวั ย รุ่ น ตอนต้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ประมวลผลการวิ จั ย ระยะที่ 2 ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้ สถิติวิเคราะห์เพื่ออธิบายลักษณะของ
กลุ่ม ตัว อย่ า งและประเมิ น ผลโปรแกรมฯ ได้ แ ก่ ความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และการทดสอบ
สมมติฐานใช้ สถิติทดสอบ ANCOVA ซึง่ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ตอนที่ 3.1 อธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ที่มีอายุระหว่าง
12-13 ปี ของโรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาแห่ งหนึ่ งในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่วน
จังหวัด จานวน 40 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง คือ มีความสมัครใจและได้ รับการ
ยิน ยอมจากผู้ป กครองให้ เข้ าร่ วมการวิจัย ไม่ มีโรคประจาตัวที่ เป็ น อุป สรรคต่อการวิจัย และมี
ความสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ ทัง้ นีก้ ่อนการทดลองผู้วิจัยได้ ประเมินความสามารถของ
นักเรี ยนด้ านการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ทุกห้ องเรี ยน โดยได้ รับ
ข้ อมูลการประเมินนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลจากครู หัวหน้ าฝ่ ายกิจการนักเรี ยนและครู หัวหน้ าฝ่ าย
วิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้ องที่หนึ่งและห้ องที่สอง มีความสามารถ
ด้ านการอ่านเขียนภาษาไทยได้ มากกว่าห้ องที่สามจากนัน้ ผู้วิจยั จึงคัดเลือกห้ องที่หนึ่งและห้ องที่
สอง ต่อมาผู้วิจัยส่งจดหมายถึ งผู้ป กครองเพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ความสาคัญ ประโยชน์ และ
รายละเอียดของกิจกรรมในการทาวิจัย รวมถึงหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งมีนักเรี ยนสมัครใจ
และได้ รับการยินยอมจากผู้ปกครองให้ เข้ าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น ทุกกิจกรรม จานวน 43 คน และอยู่ร่วมได้
จนครบจานวน 40 คน โดยผู้วิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบ่งห้ องที่หนึ่งเป็ นกลุ่มทดลอง
จานวน 22 คน และแบ่งห้ องที่สองเป็ นกลุ่มควบคุมจานวน 18 คน ข้ อมูลรายละเอียดลักษณะ
ทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างแสดงในตาราง 10
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เพศ
ชาย
หญิง
ความสามารถด้ าน
อ่านเขียนภาษาไทย
ดี
ปานกลาง
การรับการรักษา
โรคทางพฤติกรรมอารมณ์
ไม่มี
กาลังรักษา
สถานภาพครอบครัว
บิดามารดาอยู่
ด้ วยกัน
บิดามารดา
แยกกันอยู่
บิดามารดา
เลิกร้ าง

กลุม่ ทดลอง
(n=22)

กลุม่ ควบคุม
(n=18)
จานวน
ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

8
14

36.36
63.64

10
8

55.56
44.44

16
6

72.73
27.27

8
10

55.56
44.44

22
-

100.00
-

18
-

100.00
-

11

50.00

9

50.00

7

31.90

5

27.80

4

18.10

4

22.20
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ผู้ปกครองที่ อาศัยอยู่
ด้ วย
อยู่กบั บิดามารดา
อยู่กบั บิดา
อยู่กบั มารดา
อยู่กบั ปู่ ย่า
อยู่กบั ตายาย

กลุม่ ทดลอง
(n=22)
จานวน
ร้ อยละ

8
3
3
3
5

36.40
13.60
13.60
13.60
22.80

กลุม่ ควบคุม
(n=18)
จานวน

ร้ อยละ

9
4
1
4

50.00
22.20
5.60
22.20

จากตาราง 10 นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 40 คน เป็ นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง 22 คน (ร้ อยละ 55.0) และเพศชาย 18 คน (ร้ อยละ 45.0) เมื่อ
จาแนกด้ านความสามารถการอ่านเขียนภาษาไทย พบว่า นักเรี ยนมี ความสามารถอ่านเขี ยน
ภาษาไทยได้ ดี จานวน 24 คน (ร้ อยละ 60.0) เมื่ อจาแนกการรับ การรักษาโรคทางพฤติ กรรมอารมณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มีใครได้ รับการรักษาด้ านนี ้ 40 คน (ร้ อยละ 100) เมื่อจาแนกด้ าน
สถานภาพครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน 20 คน (ร้ อยละ 50.0) รองลงมา คือ
บิดามารดาแยกกันอยู่ 12 คน (ร้ อยละ 30.0) และเมื่อจาแนกผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ด้วย พบว่า ส่วน
ใหญ่ นักเรี ยนอาศัยอยู่กับบิดามารดา 17 คน (ร้ อยละ 42.5) รองลงมา คือ อยู่กับตายาย 9 คน
(ร้ อยละ 22.5)
กลุ่มทดลองมีจานวน 22 คน เป็ นเพศหญิ ง 14 คน เพศชาย 8 คน มีความสามารถ
ด้ านอ่านเขียนภาษาไทยส่วนใหญ่อยู่ระดับดี 16 คน การรับการรักษาโรคทางพฤติกรรม-อารมณ์
พบว่า ไม่มีคนใดได้ รับการรักษาโรคด้ านนี ้ สถานภาพครอบครัวของนักเรี ยน ส่วนใหญ่บิดามารดา
อยู่ด้วยกัน 11 คนและผู้ปกครองที่นกั เรี ยนอาศัยอยู่ด้วย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กบั บิดามารดา 8 คน
กลุ่ม ควบคุ ม มี ทัง้ สิ น้ 18 คน ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศชาย 10 คน เป็ น เพศหญิ ง 8 คน ส่ ว นใหญ่ มี
ความสามารถด้ า นอ่ า นเขี ย นภาษาไทยอยู่ระดับ ปานกลาง 10 คน การรั บ การรั ก ษาโรคทาง
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พฤติกรรม-อารมณ์ พบว่าไม่มีคนใดได้ รับการรักษาโรคด้ านนี ้ และผู้ปกครองที่นักเรี ยนอาศัยอยู่
ด้ วย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กบั บิดามารดา 9 คน
ตอนที่ 3.2 การพัฒนาโปรแกรมการปรั บพฤติกรรมที่มีผลต่ อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น
การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านการพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ มีผลต่อพฤติกรรม
การคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ น เพื่ อ ให้ ทราบว่ า เมื่ อ นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ ทากิจกรรมในโปแกรมฯ แล้ วสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
ได้ หรื อไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังเสร็ จสิ ้นโปรแกรมฯ ผู้วิจยั ดาเนินการ
พัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของวัยรุ่นตอนต้ น โดยแบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ก่ อนการพัฒนาโปรแกรมฯ
1.1 ประมวลเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง สรุ ป สาเหตุ ข องการคบเพื่ อ น
ต่างเพศของวัยรุ่นและองค์ประกอบของการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีรายละเอียดดังนี ้
1) สาเหตุของการคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่นทังชายและหญิ
้
ง ซึ่ง มักจะเลือก
คบเพื่ อนจาก 3 องค์ ป ระกอบ คือ สภาพสังคมเศรษฐกิ จ อายุ และความคาดหมาย(ฉวีวรรณ
สุขพันธ์โพธาราม, 2527) กล่าวคือ สภาพสังคมเศรษฐกิจ วัยรุ่นหญิงมักเลือกวัยรุ่นชายที่มีสภาพ
สัง คมเศรษฐกิ จ สูง กว่า ตนหรื อ เที ย บเท่ ากัน ในทางกลับ กัน วัย รุ่ น ชายจะเลื อ กเพื่ อ นหญิ ง ที่ มี
สถานภาพสังคมเศรษฐกิจต่ากว่าตน ส่วนองค์ประกอบด้ านอายุ วัยรุ่นหญิงตอนต้ น เริ่ มให้ ความ
สนใจเพศตรงข้ ามเชิงชู้สาวที่มีอายุมากกว่า สาหรับวัยรุ่ นชายจะเลือกเพื่อนต่างเพศที่มีอายุน้อย
กว่า และองค์ประกอบด้ านความคาดหมาย วัยรุ่ นหญิงมักชอบเพื่อนต่างเพศที่มีระดับการศึกษา
หรื อสถานภาพทางความรู้ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ซึง่ จะคานึงถึงชนชันในการคบเพื
้
่อนค่อนข้ างมาก
ต้ องระดับเดียวกันหรื อสูงกว่า สาหรับวัยรุ่นชายให้ ความสาคัญของความฉลาด ความแข็งแรง และ
ความสามารถต่างๆ
2) องค์ ป ระกอบของการพัฒ นาความคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณสรุ ป ได้ 9
ประการที่สาคัญ ได้ แก่ 1.เจตคติ คือ ความรู้สกึ สนใจในการแสวงหาความรู้ในการพิจารณาปั ญหา
2.ความรู้ คือ ความสามารถในการสรุ ปใจความสาคัญ โดยพิจารณาหลักฐานและการใช้ ห ลัก
ตรรกศาสตร์ 3.ทัก ษะ คื อ การน าทัง้ เจตคติ แ ละความรู้ ไปประยุก ต์ ใช้ พิ จ ารณาตัด สิ น ปั ญ หา
สถานการณ์ ต่ า งๆ ซึ่งสามารถแบ่ งออกเป็ น 3 ทัก ษะได้ แก่ 3.1ทัก ษะการนิ ย าม คื อ การระบุ
ประเด็นสาคัญของปั ญหา ระบุเหตุผล ข้ อสรุ ป 3.2 ทักษะการตัดสินข้ อมูล คือ การตัดสินความ
เกี่ยวข้ องกับประเด็นปั ญหาและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้ อมูล 3.3 ทักษะการสรุปอ้ างอิงในการ
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แก้ ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล คือ การสรุปอ้ างอิงโดยสามารถทานายสิ่งที่จะเกิดขึ ้นตามมาอย่าง
น่าเชื่อถื อ 4.จุดมุ่งหมาย คือ การรู้ จั กกาหนดเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ ในการคิด 5.ประเด็น
คาถาม คือ การค้ นหาคาตอบที่ต้องรู้ในปั ญหา 6. สารสนเทศ คือ ข้ อมูลความรู้ ต่างๆทังเชิ
้ งกว้ าง
และลึก อย่ า งชัด เจน 7.ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ คื อ ข้ อ มูล ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ มี ค วามชัด เจน ถูก ต้ อ ง และ
เพียงพอ 8.แนวคิดอย่างมีเหตุ มีผล คือ การอ้ างอิงหลักฐาน ทฤษฎี กฎต่างๆ 9. ข้ อสันนิษฐาน คือ
การตัง้ สมมติฐาน แนวโน้ มความน่าจะเป็ นไปได้ ในการหาคาตอบ (Watson.; & Glaser, 1964;
Ennis.1985; สุวิทย์ มูลคา, 2550)
1.2 นาข้ อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง มาเป็ นกรอบ
มโนทัศ น์ ในการท าความเข้ า ใจปรากฎการณ์ และพัฒ นาเครื่ อ งมื อ แนวค าถามสัม ภาษณ์ ดัง
ตัวอย่างเครื่ องมือ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)ในการศึกษาวิจยั ระยะที่ 1 เพื่อ
ศึกษาการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ โดยค้ นหาเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
1.3 นาข้ อค้ นพบจากการวิจัยระยะที่ 1 ได้ แก่ เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ การควบคุมตนเอง การอบรมเลี ้ยงดูแบบใช้ เหตุผลด้ วยการสื่อสารทางบวก
การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้ าง นามาสร้ างโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม
การคบเพื่ อ นต่ างเพศอย่ างมี วิ จารณญาณของวัยรุ่ น ตอนต้ น ด้ วยการออกแบบกิจกรรม และ
จัด เตรี ย มอุป กรณ์ ป ระกอบการท ากิ จ กรรม ได้ แ ก่ บทละคร หนัง สัน้ แบบสัง เกตและบัน ทึ ก
พฤติกรรมตนเอง และวิเคราะห์บทละคร สื่อหนังสันเกี
้ ่ยวกับสถานการณ์ ของวัยรุ่ นที่จะนามาใช้
เป็ นสื่อประกอบการทากิจกรรม ซึง่ ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นจากแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปั ญญาโดย
ใช้ ทฤษฎีปัญญาสังคมของ Bandura(1986) เป็ นเทคนิคการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปั ญญา
โดยนาข้ อค้ นพบด้ านเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี วิจารณญาณจากการวิจยั ระยะที่ 1
มาพัฒนาเป็ นกิจกรรม ได้ แก่
ก) ตัวแปรเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นกิจกรรม
การปรับเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณให้ นกั เรี ยนกลุม่ ทดลอง
ข) ตัว แปรการอบรมเลี ย้ งดูแ บบใช้ เหตุผ ลด้ ว ยการสื่ อ สารทางบวก เป็ น
กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารทางบวกให้ นกั เรี ยนกลุม่ ทดลองกับผู้ปกครอง
ค)ตัว แปรการควบคุม ตนเอง เป็ น กิ จ กรรมพัฒ นาการควบคุม ตนเองให้
นักเรี ยนกลุม่ ทดลอง
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การสร้ าง 3 กิจกรรมนี ้เพื่อส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณ มีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
1.3.1 กิจกรรมการปรับเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
เป็ นกิจกรรมแรกสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มทดลอง ที่ม่งุ ปรับตัวแปรภายในด้ วยการ
สร้ างการเรี ย นรู้ (Learning)จากการได้ รับ ความรู้ ใหม่ (Acquired)เกี่ ยวกับ การคบเพื่ อนต่ างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ พฤติกรรมเปลี่ยน โดยเริ่ มการปรับกระบวนการทางปั ญญา ด้ วยใช้
เทคนิคการเรี ยนรู้โดยการสังเกตตัวแบบ เพื่อให้ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปั ญญาก่อนและ
ส่งผลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก มีกิจกกรรมหลายรู ปแบบประกอบด้ วย 1)การ
นาเสนอตัวแบบผ่านบทละครเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ จานวน 8 เรื่ อง
เช่น สังเกตดูร้ ู ทันเพื่อน มองเพื่อนออก กิจกรรมหลังเลิกเรี ยน 2) การแสดงตัวแบบผ่านบทบาท
สมมติ เช่น การพูดคุย การแสดงปฎิกริ ยา การแต่งกาย 3) การสังเกตตัวแบบจากการแสดงของ
เพื่อนๆ กลุ่มอื่น เช่น ตัวละครหลักที่แสดงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 4)
สรุปสาระสาคัญของการสังเกตตัวแบบ เช่น บุคคลใดแสดงตัวละครอะไร และรู้สกึ อย่างไร 5) การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เช่น ตัวละครใดที่แสดงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศที่เหมาะสม เพราะอะไร
ได้ รับผลอย่างไร 6) การทบทวนพฤติกรรมหลัก เช่น ตัวแบบในบทละครแต่ละเรื่ องแสดงพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างไร ก่อนเริ่มแสดงเรื่ องต่อไป
1.3.2 กิจกรรมการพัฒนาสื่อสารทางบวก เป็ นกิจกรรมที่สองสาหรับนักเรี ยน
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มทดลองกับผู้ปกครอง ต้ องการปรับตัวแปรการอบรมเลี ้ยงดูแบบใช้ เหตุผล
โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ โดยการสังเกตตัวแบบ ให้ ได้ รับความรู้ ใหม่ (Acquired)เกี่ ยวกับวิธีการ
สื่อสารทางบวกระหว่างผู้ปกครองกับนักเรี ยน เพื่อให้ นักเรี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการ
เปลี่ ย นแปลงกระบวนการทางปั ญ ญาเกี่ ย วกับ การคบเพื่ อ นต่ างเพศอย่ างมี วิจ ารณญาณ มี
กิจกกรรมหลายรู ปแบบประกอบด้ วย 1) การนาเสนอตัวแบบผ่านหนังสัน้ ที่แสดงถึงการสื่อสาร
ทางบวกระหว่างบิดามารดากับลูกวัยรุ่น เช่น การสื่อสารสองทาง การตังใจรั
้ บฟั ง การให้ ตวั อย่ าง
2) การใช้ คาพูดชักจูง เช่น การสอบถามวิธีการสื่อสารจากตัวแบบ 3)เรี ยนรู้ผ่านประสบการณ์ เช่น
บิดามารดาและวัยรุ่นร่วมกันเขียนบทสนทนาจากสถานการณ์จาลอง ร่วมกันแสดงบทบาทสมมติ
ตามบทสนทนา 4) ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ เช่น การประเมินการสื่อสารทางบวกจากผู้สงั เกต 5) สรุ ป
ประเด็นสาคัญ เช่น วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับลูกวัยรุ่น การแสดงน ้าเสียง การแสดงท่าทาง การ
ให้ ความรู้เพิ่ม
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1.3.3 กิ จ กรรมการพั ฒ นาการควบคุ ม ตนเอง เป็ นกิ จ กรรมที่ ต้ องการ
ปรับเปลี่ย นตัวแปรการควบคุมตนเอง โดยการลดอิท ธิ พ ลจากภายนอกด้ วยเทคนิ คการกากับ
ตนเอง (Self-regulatory) เริ่มต้ นด้ วยการตังเป้
้ าหมาย การสังเกต การบันทึกพฤติกรรมตนเอง และ
ให้ การเสริ มแรงตนเอง ดาเนินกิจกรรมตามกระบวนการกากับตนเอง ประกอบด้ วย 1) การสังเกต
ตนเอง เช่น การกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายตามองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจ ารณญาณ พร้ อมฝึ ก สัง เกตและบัน ทึ ก พฤติ ก รรมตนเอง ก าหนดวิ ธี ก ารบัน ทึ ก และการใช้
เครื่ องมือบันทึก และพิจารณาพฤติกรรมของตนเองมีความก้ าวหน้ าเพียงใด 2) การตัดสินใจ เช่น
การประเมินตนเองในการบันทึกตรงตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ หรื อ ไม่ โดยเปรี ยบเทียบตนเองกับเพื่อน
3) การแสดงปฎิกริ ยาต่อตนเอง เช่น การให้ รางวัล ให้ แรงจูงใจด้ วยตนเอง หากบันทึกพฤติกรรมได้
ตามที่ตั ้งไว้
ขัน้ ที่ 2 ระหว่ างการพัฒนาโปรแกรมการปรั บพฤติกรรมที่มีผลต่ อพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น ดาเนินการพัฒนาโปรแกรมฯ
ดังนี ้
2.1 คัดเลือกกลุ่มนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใกล้ เคียงกลุ่มตัวอย่าง จานวน 8
คน มีคณ
ุ สมบัติเป็ นนักเรี ยนทังหญิ
้ งและชายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้ อนทังทางร่
้
างกายและจิตใจที่เป็ น
อุปสรรคต่อการวิจัย ไม่เคยได้ รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการคบเพื่อนต่ างเพศ และได้ รับ
ยินยอมจากผู้ปกครองเข้ าร่ วมกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็ นอุปสรรคต่อการ
วิจัย มี ค วามสามารถอ่า นเขี ย นภาษาไทยได้ มี ค วามสมัค รใจ ผู้ป กครองยิ น ยอมให้ เข้ าร่ ว ม
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วัยรุ่นตอนต้ น
2.2 การทดลองใช้ (Try out) โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น จานวน 6 ครัง้ ใช้ เวลาทังหมด
้
383 นาที
เริ่มจากชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั และอธิบายกิจกรรมในโปรแกรมฯ
2.3 ด าเนิ น การฝึ ก ซ้ อ มนัก เรี ย นในการแสดงบทบาทสมมติ ก่ อ นการเข้ าร่ ว ม
กิจกรรมครัง้ ที่1ในโปรแกรมฯ
2.4 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามขันตอนในโปรแกรมการปรั
้
บพฤติกรรมมีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น และสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรี ยนและผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมในโปรแกรมฯ เมื่อเสร็จสิ ้นการทดสอบ(try out)
2.5 ดาเนินการปรับแก้ ไขกิจกรรมที่ 1 ได้ แก่ การปรับบทละครจานวน 8 เรื่ องให้
กระชับมากขึน้ และขีดเส้ นใต้ คาพูดสาคัญที่เน้ นเรื่ องการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
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กิจกรรมที่ 2 ได้ แก่ การนานักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการชมสื่อหนังสันเกี
้ ่ยวกับการสื่อสารทางบวกกับ
ลูกวัยรุ่น เรื่ องการแต่งกายให้ เหมาะสมของลูกวัยรุ่นผู้หญิง และร่ วมเขียนบทสนทนา พร้ อมแสดง
บทบาทสมมติร่วมกับผู้ปกครองของตนเองตามสถานการณ์ ที่กาหนด กิจกรรมที่ 3 ได้ แก่ การ
วางแผนฝึ กนักเรี ยนสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการคบเพื่อ นต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณมากขึ ้น
ก่ อ นให้ นัก เรี ย นสัง เกตและบัน ทึ ก พฤติ ก รรมด้ ว ยตนเอง เนื่ อ งจากนัก เรี ย นมี ก ารบัน ทึ ก ที่ ไม่
สอดคล้ องกับการกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายหลายคน และไม่เข้ าใจวิธีการกาหนดพฤติกรรม
เป้าหมายจากองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ผู้ วิ จั ย สรุ ป ภาพรวมของกิ จ กรรมในโปรแกรมการปรั บ พฤติ ก รรม ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น หลังจากทาการปรับแก้ ไข
จากการทดลองใช้ (Try out) ได้ ตามตาราง 11
ตาราง 11 ภาพรวมของกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยใช้ แนวคิดการปรับพฤติกรรมทาง
ปั ญญา/ทฤษฎีปัญญาสังคม
ครัง้ ที่
1-4

เวลา

ชื่อกิจกรรม

200นาที การปรับเจตคติ
(3.20ชม.) ต่อการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ

วัตถุประสงค์ของ
สื่อที่ใช้
กิจกรรม
-เพื่อปรับเปลี่ยน
บทละครจานวน 8 เรื่ อง
ความคิด ความเชื่อใน - สังเกตดูร้ ูทนั เพื่อน(1)
การคบเพื่อนต่างเพศ - มองเพื่อนออก(1)
ด้ วยการคิดอย่างมี
- กิจกรรมหลังเลิกเรี ยน
วิจารณญาณ
(2)
- สิ่งที่น่าสนใจ(2)
- รู้คณ
ุ รู้โทษ (3)
- เริ่ มต้ นใหม่...ฝันอยู่ไม่
ไกล(3)
- รู้ทนั สิ่งสาคัญ (4)
- ระวังตนระวังภัย(4)

เทคนิคทีใ่ ช้
การเรี ยนรู้
ด้ วยการ
สังเกตตัว
แบบผ่านการ
แสดง
บทบาท
สมมติในบท
ละครและ
ได้ รับแรง
เสริม
ทางบวก
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6-10 495นาที การพัฒนาการ
(8.25ชม.) ควบคุมตนเอง

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
-เพื่อปรับเปลี่ยนการ
สนทนาด้ วยเหตุผล
ระหว่างผู้ปกครองกับ
วัยรุ่นเกี่ยวกับการคบ
เพื่อนต่างเพศ

สื่อที่ใช้
-หนังสัน้
-บทสนทนาจาก
สถานการณ์จาลอง

-เพื่อฝึ กการควบคุม
-แบบสังเกตและบันทึก
ตนเองในการคบเพื่อน พฤติกรรมตนเอง
ต่างเพศ

เทคนิคทีใ่ ช้
การเรี ยนรู้
ด้ วยการ
สังเกตตัว
แบบหนังสัน้
และผ่านการ
แสดง
บทบาท
สมมติตาม
บทสนทนา
การกากับ
ตนเอง

ขัน้ ที่ 3 หลังการพัฒนาโปรแกรมการปรั บพฤติกรรมที่ มีผลต่ อพฤติกรรมการ
คบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น ดาเนินการทดลองโปรแกรมฯ
ดังนี ้
3.1 คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง ได้ แก่ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน
40 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง จานวน 22 คน และกลุม่ ควบคุม จานวน 18 คน เป็ นนักเรี ยนทังหญิ
้ ง
และชายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้ อนทัง้ ทางร่ างกายและจิตใจที่เป็ นอุปสรรคต่อการวิจัย ไม่เคยได้ รับ
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ และได้ รับยินยอมจากผู้ปกครองเข้ าร่วมกิจกรรม
ตามโปรแกรมฯ ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็ นอุปสรรคต่อการวิจยั มีความสมัครใจ ผู้ปกครองยินยอม
ให้ เข้ าร่ ว มโปรแกรมการปรั บ พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
3.2 ด าเนิ น การฝึ ก ซ้ อ มนัก เรี ย นในการแสดงบทบาทสมมติ ก่ อ นการเข้ าร่ ว ม
กิจกรรมครัง้ ที่1ในโปรแกรมฯ
3.3 ดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามขันตอนของโปรแกรมฯ
้
ผู้วิจยั ให้ กลุ่ม
ทดลองเข้ า รั บ โปรแกรมการปรั บ พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
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วิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น จานวน 10 ครัง้ ใช้ เวลาทัง้ หมด 945 นาที สาหรับกลุ่มควบคุม
ได้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ตนเองห่ า งไกลยาเสพติ ด ใช้ เวลา 945 นาที
(ดูภาคผนวก ข)
3.4 จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อประเมินโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมที่ มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น
ของนักเรี ยนและผู้ปกครองกลุ่มทดลองเกี่ยวกับกิจกรรมในโปรแกรมฯ เมื่อเสร็ จสิน้ การทดลอง
ประกอบด้ ว ย 3 ประเด็ น ได้ แ ก่ การน าไปประยุก ต์ ใช้ คุณ ค่ า /ประโยชน์ ข องโปรแกรมฯ และ
ข้ อเสนอแนะการพัฒนาโปรแกรมฯ แสดงรายละเอียดในตอนที่ 3.5
ตอนที่ 3.3 การเสนอค่ าสถิติพืน้ ฐานของคะแนนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่ าง
เพศอย่ างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น นักเรียนที่ได้ รับและไม่ ได้ รับโปรแกรมการปรั บ
พฤติกรรมที่มีผลต่ อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณในระยะก่ อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง
ตาราง 12 ค่าสถิติพืน้ ฐานของคะแนนพฤติ กรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นักเรี ย นที่ ได้ รับ โปรแกรมการปรับ พฤติกรรมที่ มี ผลต่อ พฤติกรรมการคบเพื่ อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น และไม่ได้ รับโปรแกรมฯ
แหล่ งตัวแปร
กลุม่ ทดลอง
(n = 22)
กลุม่ ควบคุม
(n = 18)
รวม

ก่ อนทดลอง

หลังทดลอง

X

SD

X

SD

1.23

.97

3.32

1.76

1.17

.79

1.83

1.62

1.20

.88

2.65

1.83

จากตาราง 12 พบว่า ในกลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง และในระยะหลังการทดลองทัง้
กลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่า
ก่อนการทดลอง
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คะแนนเต็มของการประเมิน เขียนอธิ บายความคิ ดเกี่ ยวกับ พฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณจึงเท่ากับ 16 คะแนน โดยผู้วิจยั จัดกลุม่ การให้ คะแนน 0-4 ตาม
ระดับคุณภาพ ดังนี ้
คะแนน
ระดับคุณภาพ
≤5
1(ต้ องปรับปรุง)
6-9
2(พอใช้ )
10- 13
3(ดี)
≥ 14
4 (ดีมาก)
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ตอนที่ 3.4 การเสนอผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ คะแนน
ภายหลังการทดลองโดยใช้ คะแนนก่ อนการทดลองเป็ นตัวแปรร่ วม (Covariate Variable)
ของนักเรี ยนที่ได้ รับและไม่ ได้ รับโปรแกรมการปรั บพฤติกรรมที่มีผลต่ อ พฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น
ก่ อ นการทดสอบสมมติ ฐ าน ผู้ วิ จั ย ได้ ต รวจสอบข้ อ ตกลงเบื อ้ งต้ น ของการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม (ANCOVA) พบว่า เป็ นไปตาม
ข้ อตกลงเบื ้องต้ น(ภาคผนวก จ) จึงสามารถใช้ สถิติวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
(ANCOVA) ในการทดสอบสมมติฐานได้ สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมดัง
ตาราง 13 ดังนี ้
ตาราง 13 ผลการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว มของพฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณในระยะหลังการทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมเมื่อใช้ คะแนนก่อนการ
ทดลองเป็ นตัวแปรร่วม (Covariate variable)
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

p

ES

ตัวแปรร่วม

1.15

1

1.15

.39

.53

.54

กลุม่ การทดลอง

21.46

1

21.46

7.34

.01**

ความคลาดเคลื่อน

108.12

37

2.92

p-value < .01 และ baseline balance p=.53
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จากตารางที่ 13 พบว่า พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
กลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
(𝑋̅𝑎𝑑 กลุ่ม ทดลอง = 3.32, 𝑋̅𝑎𝑑 กลุ่ม ควบคุ ม = 1.83) โดยมี ค่ า อิ ท ธิ พ ลอยู่ ใ นระดับ กลาง
กล่าวคือ โปรแกรมฯ(Treatment)ส่งผลต่อความแตกต่างระหว่างคะแนนค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม
ระดับปานกลาง แสดงว่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุมเป็ นผลมาจากอิทธิพลของโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น ซึง่
ยอมรับสมมติฐานข้ างต้ น
ตอนที่ 3.5 การประเมินโปรแกรมการปรั บพฤติกรรมที่มีผลต่ อพฤติกรรมการ
คบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น
การประเมินการใช้ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น ได้ แก่ การนาไปประยุกต์ใช้ คุณค่า /ประโยชน์ของ
โปรแกรมฯ และข้ อเสนอแนะการพัฒนาโปรแกรมฯ ด้ วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพหลังจากเสร็ จสิ ้นการ
ทดลองโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของวัยรุ่นตอนต้ น โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดังนี ้
3.5.1 ด้ านการนาไปประยุกต์ใช้
ก) มุมมองของนักเรี ยน
จากการจัด สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พบว่า นัก เรี ย น
ส่วนใหญ่ ได้ น ามาใช้ ในชีวิตประจาวัน ด้ านการระวังตนเองในการคบเพื่อนต่างเพศและเชื่อฟั ง
ผู้ปกครอง เช่นคาพูดดังนี ้
“ไม่ ไปที่ลับตาสองต่ อสองกับเพื่อนต่ างเพศเพราะเพื่อนต่ างเพศอาจทาไม่ ดี ”
(สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)
“ช่ วยให้ ป้องกันการมีอะไรกันในวัยเรียน” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)
“การป้ องกันที่เพื่อนชวนไปทาอะไรอย่ างเงีย้ คิดก่ อนทา”) (สัมภาษณ์ 2561, 9
กันยายน)
“รู้จักฟั งเหตุผลของคุณพ่ อคุณแม่ ” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)
“ได้ ร้ ู ว่าพ่ อแม่ หาเงินยากลาบากแค่ ไหน เหมือนทางานกว่ าจะได้ ตังค์ จากการ
ได้ คูปอง” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)
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นอกจากนีน้ กั เรี ยนได้ นาไปประยุกต์ ใช้ ด้านการเรี ยน ส่วนใหญ่ให้ ข้อมูล
ว่า ตนเองเชื่อฟั งครูและตั ้งใจเรี ยนมากขึ ้น เช่นคาพูดดังนี ้
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“ตัง้ ใจเรียน ไม่ หนีเรียน” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)
“เชื่อฟั งคาสอนของคุณครู” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)
“ปรับใช้ ตอนขออนุญาตคุณป้ าในละคร นามาใช้ ขออนุญาตคุณครูเวลาออกจาก
ห้ อง บางคนไม่ ขออนุญาตออกไปเลย” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)
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ข) มุมมองของผู้ปกครอง
จากการจั ด สนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion)ของผู้ ปกครอง
พบว่า ผู้ปกครองมีการปรับเปลี่ยนการสื่อสารทางบวกกับวัยรุ่นมากขึ ้น เช่นคาพูดดังนี ้
“ใช้ เรื่ องที่ขออนุญาตไปบ้ านเพื่อน พ่ อแม่ ร้ ู วิธีพูดคุยกับลูก มีขัน้ ตอนการคุยตก
ลงกั น มี ก ารให้ เหตุ ผ ลโดยลู ก จะมี ก ารมาขออนุ ญ าตทุ ก ครั ้ง ” (สั ม ภาษณ์ 2561, 9
กันยายน)
“แม่ จะฟั งลูก มากขึน้ ถามเหตุผล ถามความคิดลูกมากขึน้ ” (สั มภาษณ์ 2561, 9
กันยายน)
ค) มุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยน ครู พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าโปรแกรม
การปรับพฤติกรรมฯมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมในโรงเรี ยน และสามารถสอดแทรกในการ
เรี ยนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาได้ จากครู และผู้บริ หารโรงเรี ยนได้ แสดงความคิดเห็น
ดังนี ้
“บทบาทสมมติจากการพูดคุยกับนักเรียน เพราะเด็กได้ ร้ ูตัวตนตามบทบาทที่
ตนเองได้ รับ” ครูหวั หน้ าฝ่ ายกิจการนักเรียน, (สัมภาษณ์ 2561, 16 กันยายน)
“สามารถสอดแทรกในเนื อ้ หาวิช าสุ ข ศึ ก ษา เพิ่ ม ในจุ ด ประสงค์ ให้ เลื อ ก
กิจกรรมและดาเนินกิจกรรมตามโปรแกรมที่ทาได้ และแทรกในหลักสูตรการเรี ยนการ
สอนสุ ขศึกษาระดับชัน้ ม.1 โดยให้ สอดคล้ องกับตัวชีว้ ัดเดิมที่มีอยู่ในแผนการติดตาม
ปกติ เสริ มกิจกรรมการเรี ยนการสอนในเนือ้ หา ใช้ เทคนิคกิจกรรมตามโปรแกรมที่สร้ าง
นาเสนอกิจกรรมที่มีอยู่ไปประยุกต์ ใช้ ในการเรียนการสอนในโรงเรียน
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“ดีมีประโยชน์ มาก ทาให้ ผ้ ูปกครองกับนักเรียนสานสัมพันธ์ ได้ ดีขนึ ้ หันหน้ า
เข้ าหากันพูดคุยกันมากขึน้ ” (ผู้บริหารโรงเรียนกุดจิกวิทยา,สัมภาษณ์ 2561, 16 กันยายน )
3.5.2 คุณค่า/ประโยชน์ของโปรแกรมฯ
ก) มุมมองของนักเรี ยน
จากการจัด สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พบว่า นัก เรี ย น
ส่วนใหญ่ร้ ูสกึ ชอบกิจกรรมการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเพื่อนต่างเพศ เช่นคาพูดดังนี ้
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“ชอบ..สั ง เกตนิ สั ย พฤติ ก รรมของเพื่ อนต่ างเพศ” (สั ม ภาษณ์ 2561, 9
กันยายน)
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“บรรยายการกระทาของเพื่อนต่ างเพศ” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)
ข) มุมมองของผู้ปกครอง
จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พบว่าผู้ปกครอง
เห็นด้ วยต่อการจัดกิจกรรม และเห็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
ของวัยรุ่น เช่นคาพูดดังนี ้
“รู้ สึ ก ดี ท าให้ ลู ก รู้ จั ก เลื อ กคบคน มี ม าเล่ าให้ พ่ อฟั ง” (สั ม ภาษณ์ 2561, 9
กันยายน)
“ลู ก สามารถปฏิ เ สธเพื่ อนเป็ น เขากล้ าพู ด กั บ พ่ อมากขึ น้ ถ้ าจะไปไหน”
(สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)
“ลู ก มี ความคิด เห็น มี เหตุ ผ ล มี คาถามว่ า แม่ คิด ว่ าเพื่ อนแบบไหนดี ควรคบ
เพื่อนแบบไหน” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)
“ลูกมาเล่ าให้ ฟังว่ าอยู่โรงเรี ยนเพื่อนเป็ นอย่ างไร แม่ ก็จะฟั งและถามลูกกลับ
เช่ น เพื่อนหายแขนเจ็บแล้ ว ฯลฯ มีการพูดถึงเพื่อนต่ างเพศให้ แม่ ฟัง” (สัมภาษณ์ 2561, 9
กันยายน)
ค) มุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยน ครู พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมมี
ประโยชน์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรี ยน และผู้ปกครอง จากครู และ ผู้บริ หาร
โรงเรี ยนได้ แสดงความคิดเห็นดังนี ้
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“มองว่ า ผู้ ปกครองกั บ นั ก เรี ย นได้ ส่ ื อ สารกั น มากขึ น้ รู้ ความคิ ด ของ
นั กเรี ย น สนิ ทกั น ปรั บ เข้ าหากัน มากขึน้ ” (ครู หัวหน้ าฝ่ ายวิช าการ, สั มภาษณ์ 2561, 9
กันยายน)
“เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนและผู้ปกครองได้ เปิ ดความรู้ สึกที่
แท้ จริงของตัวเองออกมา เพื่อประโยชน์ ต่อนักเรี ยน และผู้ปกครองในการแก้ ไขปรั บปรุ ง
หรื อพั ฒ นาทางด้ านพฤติกรรมของทัง้ นั ก เรี ยนและผู้ ปกครอง” (ครู หัวหน้ าฝ่ ายกิจการ
นักเรียน, สัมภาษณ์ 2561, 16 กันยายน)
“ชอบเพราะเห็นเด็กมีความกระตือรื อร้ น สนใจ เด็กมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรม มี ค วามคิ ด มี ห ลั ก การในการด าเนิ น ชี วิต มากขึ น้ เด็ ก ยึด หลั ก คิ ด มาใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน เช่ น การพูดกับเพื่อนมีการเตือนเพื่อนๆในห้ องเรี ยน การพูดจากับคนอื่น
อ้ างจากกิ จ กรรมที่ ไ ด้ ท ามา” (ครู หั ว หน้ าฝ่ ายกิ จ การนั ก เรี ย น, สั ม ภาษณ์ 2561, 16
กันยายน)
“ช่ วยกันสังเกตพฤติกรรมเพื่อนๆ ดีขึน้ มาเป็ นหูเป็ นตาแทนครู ได้ รู้ จัก
แยกแยะดีขึน้ ใส่ ใจเพื่อนๆมากขึน้ และมีความคิดความอ่ านเพิ่มขึน้ ” (ผู้บริ หารโรงเรี ยน
กุดจิกวิทยา,สัมภาษณ์ 2561, 16 กันยายน )
“ผู้ปกครองเข้ าใจอารมณ์ ความรู้ สึกดีขึน้ แต่ ผ้ ูปกครองที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วม
กิจกรรมยังคงไม่ เข้ าใจเด็ก ๆ เท่ าที่ควร” (ผู้บริหารโรงเรี ยนกุดจิกวิทยา,สัมภาษณ์ 2561,
16 กันยายน )
ง) มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ
จากการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ พบว่า เห็นด้ วยกับกิจกรรมในโปรแกรม
การปรับพฤติกรรมนีแ้ ละมีความเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่ น จากผู้ทรงคุณ วุฒิ ด้านปรับพฤติกรรม
เยาวชน และผู้บริหารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ แสดงความคิดเห็นดังนี ้
“กิจกรรมก็โอเคแล้ วนะ แต่ ก็ต้องคานึงถึงเด็กที่เข้ าร่ วมว่ าจะคงความสนใจ
ต่ อเนื่องได้ นานไหม เช่ น ในกิจกรรมแรก มันจะซา้ รู ปแบบกันสี่ครั ง้ เวลานากิจกรรมก็
ต้ องหาตัวเชื่อมเช่ นมีเกมสัน้ ๆเพลง หรื อกิจกรรมประเภท Energizer อะไรทานองนี ม้ า
เป็ นตัวกระตุ้นเป็ นต้ น หรื อช่ วงแรกก็อธิบายความเรื่ องกิจกรรมให้ ครบถ้ วนช่ วงต่ อ ๆ ไป
ก็ เป็ นเพี ย งแสดงบทบาทสมมติ เ รื่ องต่ อ ไปจบลงด้ ว ยการสรุ ป เป็ นต้ น” (ประธาน
คณะทางานเด็กและมูลนิธิชนะใจ, สัมภาษณ์ , 2561 26 กันยายน)
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“เหมาะสมเป็ นการนาเสนอ scenario & role play เป็ นกิจกรรมที่เหมาะกับ
เด็กวัยรุ่ นและบูรณาการความรู้ ส่ ูการปฏิบัติ มีกระบวนการติดตาม” (ผู้อานวยการสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ นราชนครินทร์ , สัมภาษณ์ , 2561 28 กันยายน)
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3.5.3 ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโปรแกรมฯ
ก) มุมมองของนักเรี ยน
จากการจัดสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) พบว่า นักเรี ยนได้
ให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแต่ละกิจกรรมในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น ส่วนใหญ่ ให้ ข้อมูลว่า กิจกรรมเล่น
บทบาทสมมติขอให้ ลดบทละครเพื่อสามารถจดจาบทแสดงได้ มากขึน้ กิจกรรมการสื่อสารกับ
ผู้ปกครองควรทาให้ ผ้ ปู กครองมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม กิจกรรมการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมตนเองขอให้ ลดประเด็นการบันทึกน้ อยลงและง่ายต่อความเข้ าใจ เช่นคาพูดดังนี ้
“ขอบทน้ อยลงอย่ างเดียวเพราะบทยาวและมีหลายหัวข้ อ” (สั มภาษณ์ 2561, 9
กันยายน)
“อยากให้ ผ้ ู ป กครองมี ค วามสนุ ก สนานในการแสดงครั บ ” (สั ม ภาษณ์ 2561, 9
กันยายน)
“อยากให้ ปรับปรุ งหัวข้ อน้ อยลงครับ” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)
“อยากให้ หวั ข้ อบันทึกง่ ายกว่ านี”้ (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)
ข) มุมมองของผู้ปกครอง
จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พบว่า ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ต้องการให้ จดั กิจกรรมเช่นนีข้ ึ ้นในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง และให้ มีการเพิ่มเติมกิจกรรม
อื่นๆ เช่นคาพูดดังนี ้
“เพิ่ ม เรื่ องการสอนความรั บ ผิ ด ชอบ หน้ าที่ ข องเด็ ก ความกระตื อ รื อ ร้ น การ
ดารงชีวิตประจาวัน ดูแลตนเองได้ เพื่อพัฒนาตนในการเลือกคบเพื่อนต่ างเพศได้ ถ้ าลูก
รับผิดชอบได้ ลูกก็น่าจะรับผิดชอบในเรื่องอื่น ๆ ได้ ” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)
“ควรมี ก ารสอนเทคนิ ค ในการพู ด คุ ย กั บ สมาชิ ก ในบ้ า น เพื่ อ ให้ ผ้ ู ป กครองได้
สื่ อ สารกั บ ลู ก ในแนวทางเดี ย วกั น ” “อยากให้ เพิ่ ม กิจ กรรม อยากให้ ม าทัง้ พ่ อ และแม่ ”
(สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)
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“อยากให้ มีภาพยนตร์ ตัวอย่ างมากขึน้ ในสถานการณ์ อ่ ืน ๆ” (สัมภาษณ์ 2561, 9
กันยายน)
“สถานที่ท่ ีโรงเรี ยนเหมาะแล้ ว วันอาทิตย์ จะดี น่ าจะใช้ เวลาสัก 3 ชั่วโมง เดือน
หนึ่งสัก 2 ครัง้ ช่ วงเวลาเช้ าเหมาะสมแล้ ว” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)
“อยากให้ เอาลูกมานั่งเขียนบทด้ วย ให้ ลูกเข้ ามาร่ วมกิจกรรมกับพ่ อแม่ ตงั ้ แต่ ต้น”
(สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)
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ค) มุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยน ครู พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้ วยที่จะให้
จัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วัยรุ่ นตอนต้ นในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง และเสนอให้ ปรับปรุ งบางกิจกรรม จากครู และ ผู้บริ หาร
โรงเรี ยนได้ แสดงความคิดเห็นดังนี ้
“อยากให้ กิจกรรมเปิ ดกว้ าง โดยให้ นักเรี ยนทุกห้ องทุกชัน้ ได้ เข้ าร่ วม โดย
จะทาให้ โรงเรี ยนและผู้ปกครองได้ ทากิจกรรมร่ วมกันมากขึน้ ” (ครู หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ,
สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)
“เนือ้ หาและเวลากระชับขึน้ โดยเลือกกิจกรรมที่จาเป็ นที่สุด” (ครู หัวหน้ า
ฝ่ ายกิจการนักเรียน, สัมภาษณ์ 2561, 16 กันยายน)
“ถ้ าได้ จัดกิจกรรมให้ กับผู้ปกครองและนักเรี ยนทุกคน จะสามารถช่ วยกัน
ดูแลแก้ ไขพฤติกรรมนักเรียนได้ ดีขนึ ้ และครูท่ปี รึกษาจะได้ มีข้อมูลและช่ วยแก้ ไข ส่ งเสริม
นั ก เรี ย น ร่ วมด้ ว ยช่ ว ยกั น ไปในทางที่ ดี ขึ น้ ขอให้ มี ก ารนิ เทศ ติ ด ตามอย่ างเป็ นระบบ
ต่ อเนื่องต่ อไป” (ผู้บริหารโรงเรียนกุดจิกวิทยา,สัมภาษณ์ 2561, 16 กันยายน )
ง) มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูทรงคุณ วุฒิ พบว่า เห็นควรเพิ่มสมาชิกกลุ่มย่อย
สาหรับ กิ จ กรรมการสื่ อสารทางบวก และเพิ่ ม ความหลากหลายของบทบาทสมมติ ให้ มี ค วาม
ทันสมัย และนักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการคัดเลือกเรื่ องที่น่าสนใจ อีกทังปรั
้ บการให้ รางวัลที่เหมาะสม
กับวัยรุ่นมากขึ ้น จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านปรับพฤติกรรมเยาวชน และผู้บริ หารสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์ แสดงความคิดเห็นดังนี ้
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“กิ จกรรมที่ท ากั บ พ่ อแม่ ก็ดี น่ าสนุ ก ขอติ งนิ ดเดียว เวลาจับ กลุ่ มพ่ อแม่
ทางานสองคนอาจน้ อยไปไหม เพราะถ้ าเจอคาถามที่ล่อแหลมอาจเขินไม่ กล้ าพูด ถ้ ามี
สามคนน่ าจะดีกว่ า หรื อไม่ ก็รวมสองกลุ่มเป็ นสี่คนทางานด้ วยกันจะดีกว่ าไหม ยิ่งเห็นต้ อง
มี แ สดงบทบาทสมมติ ด้ ว ย สองคนน่ าจะวั ง เวง ก็ มี แ ค่ นี น้ อกนั ้น ก็ ดี แ ล้ ว ” (ประธาน
คณะทางานเด็กและมูลนิธิชนะใจ, สัมภาษณ์ , 2561 26 กันยายน)
“1.เพิ่มจานวนเรื่องของบทบาทสมมติให้ มากขึน้ ทันสมัยและให้ เด็กนักเรียน
มี ส่ ว นร่ วมในการคั ด เลื อ กเรื่ องที่ ส นใจ เพื่ อ เพิ่ ม การมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง participation 2.
กระบวนการข่ า ว ขั น้ ชี แ้ นวทางวาจา การสนทนาของผู้ วิจั ย กั บ นั ก เรี ย น ควรจั ด เรี ย ง
กระบวนการให้ เกิด impact มากขึน้ เช่ น Event feeling thought reform ทา role
play ใหม่ และให้ เด็กนักเรี ยน feed back และ 3. พิจารณาปรั บ rewards ให้ เหมาะสมกับ
วั ย ของเด็ ก นั ก เรี ย น” (ผู้ อ านวยการสถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ นราชนคริ น ทร์ ,
สัมภาษณ์ , 2561 28 กันยายน)
สรุ ปผลการประเมินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น แบ่งออกเป็ น 4 ประเด็นดังนี ้
1. ด้ านเนื ้อหา/กิจกรรม ได้ แก่
1.1 กิ จ กรรมการปรั บ เจตคติ ต่ อ การคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณๆผ่านการแสดงบทบาทสมมติ ควรมีการปรับปรุง ได้ แก่ บทละครควรสันกระชั
้
บมาก
ขึ ้น มีความทันสมัยต่อยุคปั จจุบนั และให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมในการเลือก ขันชี
้ ้แนะทางวาจาผู้วิจยั
ควรจัดเรี ยงกระบวนการสนทนาใหม่ให้ เกิดผลกระทบ(impact) มากขึ ้น
1.2 กิจกรรมการพัฒนาการสื่อสารทางบวกผ่านการชมหนังสันและ
้
แสดงบทบาทสมมติ ควรมีการปรับปรุ ง ได้ แก่ เพิ่มความสนุกสนานสาหรับผู้ปกครอง เพิ่มสื่อหนัง
สันให้
้ หลากหลายเหตุการณ์ เพิ่มเรื่ องความรับผิดชอบหน้ าที่ของเด็ก เพิ่มเทคนิคการสื่อสารกับ
สมาชิกครอบครัว เพิ่มการมีส่วนร่ วมของเด็กกับผู้ปกครองในการเขียนบทละครตังแต่
้ เริ่ มต้ น เพิ่ม
สมาชิกกลุม่ ผู้ปกครองเป็ น 3-4 คน
1.3 กิจกรรมการควบคุมตนเองด้ วยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
ตนเอง ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ได้ แ ก่ หัวข้ อการบัน ทึกและง่ายต่ อความเข้ าใจ ปรับ การให้ รางวัล
ให้ เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
1.4 กิจกรรมสามารถสอดแทรกในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาได้ แต่
ต้ องเลือกบางกิจกรรมที่สาคัญที่สดุ ต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
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2. ด้ านระยะเวลา/สถานที่ ได้ แก่ สาหรับกลุม่ ผู้ปกครองควรจัดวันอาทิตย์
ตอนเช้ า ระยะเวลา 3 ชั่วโมง เพิ่ ม การจัด กิจกรรมได้ เดื อนละ 2 ครั ง้ สถานที่ ที่ โรงเรี ยนมี ค วาม
เหมาะสมดีแล้ ว
3. ด้ านกลุ่มเป้าหมาย ได้ แก่ ควรจัดกิจกรรมให้ กับนักเรี ยนทุกระดับชัน้
ควรเพิ่มสมาชิกครอบครัวในการเข้ าร่วมกิจกรรม
4. ด้ านการติดตามประเมินผล ได้ แก่ ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และมีการนิเทศติดตามอย่างเป็ นระบบที่โรงเรี ยน
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การศึกษาเรื่ อง การพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ น เป็ น การวิ จัย ผสานวิธี แ บบส ารวจตามล าดับ
(Exploratory Sequential Mixed Methods) มีความมุ่งหมายของการวิจยั 3 ข้ อ ได้ แก่
1.เพื่อศึกษาความหมายและเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของวัยรุ่นตอนต้ น
2.เพื่อการพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
3.เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
การวิจยั ครัง้ นี ้เริ่มด้ วยการวิจยั ระยะที่ 1 โดยวิธีการศึกษาแบบเฉพาะกรณี (Case Study)
เพื่ อ ตอบความมุ่ง หมายการวิ จั ย ที่ 1 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลัก ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นที่ ก าลัง ศึ ก ษาในระดั บ
มัธยมศึกษาปี 1 – 3 ทังเพศหญิ
้
งและเพศชาย อายุ 12-15 ปี ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด จานวน 5 คน ที่มีลกั ษณะเป็ นผู้นา
อดทนสู้ชีวิต และรับผิดชอบต่อหน้ าที่ รวมถึงผู้ปกครองของนักเรี ยนกลุม่ นี ้ จานวน 5 คน ภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2560 และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการทาโปรแกรมปรับพฤติกรรมวัยรุ่น
และมีความรู้ เชิงทฤษฎีด้านจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่ น จานวน 3 คน ทาการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูล
หลัก แบบเจาะจง (Purposeful Sampling) ผู้วิจัย เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จากการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก
(In-depth Interview) ด้ วยเครื่ องมือแนวคาถามสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้ าง (Semi-Structured
Interview) และวิเคราะห์เนือ้ หาข้ อมูลเชิงคุณ ภาพ (Content Analysis) เพื่อนาข้ อค้ นพบที่ได้ ใช้
สร้ างเครื่ องมือในการวิจยั ระยะที่ 2
เมื่อเข้ าสูก่ ารวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง แบ่งเป็ น 2 ช่วง ได้ แก่ ช่วงแรกคือ การ
ทดสอบสมมติฐาน เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจั ยที่ 2-3 โดยเริ่ มจากการพัฒนาโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 อายุระหว่าง 12-13 ปี ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่ง
หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
คุ ณ ครู หั ว หน้ าฝ่ ายกิ จ การนั ก เรี ย นประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ นั ก เรี ย นทั ง้ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
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จานวน 3 ห้ องเรี ยนได้ ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการวิจัยและต้ องการอาสาสมัครเข้ าร่ วม
กิจกรรม ผู้วิจยั ดาเนินการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างที่มีความสมัครใจ ได้ รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
ให้ เข้ าร่ วมการวิจัย ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็ นอุปสรรคต่อการวิจัย และมีความสามารถอ่านเขียน
ภาษาไทยได้ ผู้วิจัย ประเมิ น ความสามารถด้ านการอ่านเขี ยนภาษาไทยของกลุ่ม ตัวอย่างเป็ น
รายบุคคลจากครู หัวหน้ าฝ่ ายกิจการนักเรี ยนและครู หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการเป็ น ผู้คัดเลือก พบว่า
นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ห้ อ งที่ ห นึ่ ง และห้ อ งที่ ส อง มี ค วามสามารถด้ า นการอ่ า นเขี ย น
ภาษาไทยได้ มากกว่าห้ องที่สาม ดังนัน้ จึงกาหนดให้ นักเรี ยนทัง้ 2 ห้ องเป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน
40 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง จานวน 22 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 18 คน ใช้ วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposeful Sampling) โดยมีเครื่ องมื่อที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ โปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น
ประกอบด้ วย 3 กิจกรรม คือ 1)การปรับเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 2)การ
พัฒนาการสื่อสารทางบวก และ3)การพัฒนาการควบคุมตนเอง จัดกระทาในกลุ่มทดลองทังหมด
้
10 ครัง้ ใช้ เวลาทากิจกรรมทังสิ
้ ้น 16 ชัว่ โมง ส่วนแบบวัดตัวแปรตามเป็ นแบบวัดพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ แบบวัดดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ น ข้ อคาถามเกี่ยวกับการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น เป็ นสถานการณ์ ห นังสันกระตุ
้
้ นความคิดให้ นักเรี ยนตอบ
คาถามด้ วยการเขียนอธิบายตามความคิดต่อสถานการณ์ ที่ชมหนังสัน้ จานวน 5 ข้ อ มีค่าอานาจ
จาแนกรายข้ อ อยู่ระหว่าง .07 - .50 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคทัง้
ฉบับ เท่ากับ 0.59 และคัดเลือกข้ อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกตังแต่
้ .37 ปรับคาถามให้ เหมาะสม
ได้ คาตอบที่สอดคล้ องกับ องค์ประกอบ ด้ วยมีสถานการณ์ เงื่อนไขนา(หนังสัน)
้ 4 เรื่ อง รวมทังสิ
้ ้น
4 ข้ อคาถาม ให้ นักเรี ยนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์ การคบเพื่อนต่างเพศ โดยชมสื่อ
หนังสันที
้ ่แสดงเงื่อนไขนา(Antecedence) 4 สถานการณ์ วัดก่อนหลังการทดลอง ผู้วิจยั วิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยค่าสถิติ ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความ
เบ้ และค่าความโด่ง
ส่วนความมุ่งหมายของการวิจัยข้ อที่ 3 เพื่อศึกษาประสิท ธิ ผลของโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น ได้ แก่ ค่า
ความแปรปรวนร่ ว ม (ANCOVA) เพื่ อ ทดสอบว่ า พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณของกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนี ้ ช่วงการ
ประเมิ น ผลโปรแกรมการปรั บ พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิ จ ารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ น ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารสนทนากลุ่ ม เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล กั บ 4 กลุ่ม ได้ แก่
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กลุม่ นักเรี ยนที่เข้ ากลุม่ ทดลอง จานวน 9 คน กลุม่ ผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมของกลุม่ ทดลอง จานวน
9 คน เพื่อประเมิน 3 ประเด็น ได้ แก่ การนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน คุณค่า /ประโยชน์ของ
โปรแกรมฯ ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมฯ ส่วนกลุม่ คณะครูและผู้บริหารโรงเรี ยน ผู้วิจยั
คัดเลือกจากผู้ที่ เกี่ ย วข้ องกับ โครงการวิจัยและมี ผลกระทบต่อนโยบายของโรงเรี ยน ได้ แก่ ครู
หัวหน้ าฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยน ครู หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ และผู้อานวยการโรงเรี ยน จานวน 3 คน
กลุ่ม ผู้ท รงคุณ วุฒิ ด้า นการปรับ พฤติ กรรมวัยรุ่ น ได้ แก่ ผู้มี ป ระสบการณ์ ท าโปรแกรมการปรั บ
พฤติกรรมเยาวชนมากกว่า 20 ปี และผู้อานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริ นทร์
จานวน 2 คน ผู้วิจยั ได้ สมั ภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ(Informal Interview) เพื่อประเมิน 3 ประเด็น
ได้ แ ก่ ความคุ้ม ค่ า /ประโยชน์ ข องโปรแกรมฯ การน ากิ จ กรรมไปประยุก ต์ ใช้ กับ นัก เรี ย นและ
ผู้ปกครองในโรงเรี ยน และข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมฯ
ในส่วนนีผ้ ้ ูวิจัยนาเสนอการสรุ ปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะจากงานวิจัยตามลาดับ
ดังนี ้
ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจยั
1.1สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 1
1.2สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 2
ส่วนที่ 2 อภิปรายผลการวิจยั
1.3อภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 1
1.4อภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 2
ส่วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1. สรุ ปผลการวิจัย
ผู้วิจยั สามารถสรุปผลการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจยั
3 ข้ อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 สรุ ปผลการวิจยั ระยะที่ 1
ผลการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความหมายและเงื่อนไขของ
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น ในมุมมองของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปผลการวิจยั ดังนี ้
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ผู้ให้ ข้อมูลหลัก จานวน 13 คน ให้ ความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณ ว่าหมายถึง การคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลที่ไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่ออนาคต
ของตนเองก่อนตัดสินใจลงมือกระทากิจกรรมร่ วมกัน ทังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยน ได้ แก่ การ
นัดกันทาการบ้ าน การนัดกันทางานกลุม่ การชวนเล่นเกมเล่นเฟส การชวนเล่นกีฬาด้ วยกันในเวลา
ว่าง การชวนเที่ยวหลังเลิกเรี ยนและวันหยุดกับเพื่อนเพศตรงข้ าม
1.1.2 เงื่อ นไขของการคบเพื่ อ นต่ างเพศอย่ างมี วิจารณญาณของวัยรุ่ น
ตอนต้ น
เงื่อ นไขของการคบเพื่ อ นต่ างเพศอย่ างมี วิจ ารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ น
พบว่า มี 4 เงื่อนไข ประกอบด้ วย เงื่อนไขภายในและเงื่อนไขภายนอก ซึ่งเงื่อนไขภายใน ได้ แก่ 1)
เจตคติ ต่ อ การคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ หมายถึ ง มี ค วามคิ ด รู้ คุ ณ รู้ โทษ บอก
ความรู้สกึ ได้ และพร้ อมแสดงพฤติกรรมของตนต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ และ
2)การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถในการควบคุมภายในตนเองด้ วย พยายามปฎิบัติ
ตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้ เคารพตนเองไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเพื่อน ด้ วยสานึกที่ดีงามระลึกถึงคาสอน
เกิดวุฒิภาวะยับยัง้ ชั่งใจได้ และมีวินัยในตนเอง ส่วนเงื่อนไขภายนอก ได้ แก่ 3)การอบรมเลี ้ยงดู
แบบใช้ เหตุผลด้ วยการสื่อสารทางบวก หมายถึง บิดามารดาหรื อผู้ปกครองให้ ข้อมูลหรื อวิธีการ
เลือกคบเพื่อนต่างเพศที่ดีและการวางตัวให้ เหมาะสม ด้ วยพูดคุยแบบเปิ ดเผยเป็ นกันเองรับฟั งใน
ครอบครัวให้ เกิดความไว้ วางใจระหว่างผู้ปกครองกับวัยรุ่น พ่อแม่คอยเฝ้าติดตามความปลอดภัย
และ4)การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้ าง หมายถึง การปฏิบตั ิตวั ของผู้ปกครองคอยติดตามดูแล
เอาใจใส่ ให้ แนวทางการดาเนินชีวิตจากทาให้ ดู ชี ้ให้ เห็นตัวอย่างและผลลัพธ์ของคนรอบตัว เสริ ม
ความรู้ จากประสบการณ์ ในโรงเรี ยน ครู เพื่อน ส่งผลให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามด้ านการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ จากความหมายและเงื่ อ นไขของการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจ ารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ น ในการวิจัย เชิ งคุณ ภาพที่ ก ล่าวมา ผู้วิจัย ได้ น ามาเป็ น นิ ย าม
ปฏิ บั ติ ก ารในการสร้ างแบบวัด ของตั ว แปรตาม และน าเงื่ อ นไข 4 ประเด็ น ส าคั ญ ร่ ว มกั บ
องค์ประกอบที่ได้ จากนิยามปฏิบตั ิการมาสร้ างกิจกรรมในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นในการวิจยั ระยะที่ 2
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1.2 สรุ ปผลการวิจยั ระยะที่ 2
ผลการวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจัยข้ อที่
2-3 โดยผู้วิจยั สรุปผลการวิจยั ตามความมุ่งหมายของการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1.2.1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกลุ่มตัวอย่ าง
นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 กลุ่ม ตัว อย่ า ง จ านวน 40 คน เป็ นเพศหญิ ง
มากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง 22 คน (ร้ อยละ 55.0) และเพศชาย 18 คน (ร้ อยละ 45.0) เมื่อ
จาแนกด้ านความสามารถการอ่านเขียนภาษาไทย พบว่า นักเรี ยนมี ความสามารถอ่านเขี ยน
ภาษาไทยได้ ดี จานวน 24 คน (ร้ อยละ 60.0) เมื่ อจาแนกการรับ การรักษาโรคทางพฤติ กรรมอารมณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มีใครได้ รับการรักษาด้ านนี ้ 40 คน (ร้ อยละ 100) เมื่อจาแนกด้ าน
สถานภาพครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน 20 คน (ร้ อยละ 50.0) รองลงมา คือ
บิดามารดาแยกกันอยู่ 12 คน (ร้ อยละ 30.0) และเมื่อจาแนกผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ด้วย พบว่า ส่วน
ใหญ่ นักเรี ยนอาศัยอยู่กับบิดามารดา 17 คน (ร้ อยละ 42.5) รองลงมา คือ อยู่กับตายาย 9 คน
(ร้ อยละ 22.5)
1.2.2 สรุ ปผลการวิจัยในความมุ่งหมายการวิจัยข้ อที่ 2
จากความมุ่งหมายการวิจยั ข้ อที่ 2 เพื่อพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่
มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ
พัฒนาโปรแกรมฯ แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ได้ แก่
ขัน้ ที่ 1 ก่ อนการพัฒนาโปรแกรมฯ
1.1 ประมวลเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง สรุ ป สาเหตุข องการคบ
เพื่อนต่างเพศของวัยรุ่นและองค์ประกอบของการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
1.2 นาข้ อสรุ ปจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง มา
เป็ นกรอบมโนทัศน์ในการทาความเข้ าใจปรากฎการณ์ และพัฒนาเครื่ องมือแนวคาถามสัมภาษณ์
ในการศึกษาวิจยั ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ โดยค้ นหาเงื่อนไข
ของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
1.3 นาข้ อค้ นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 ได้ แก่ เจตคติต่อการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ การควบคุมตนเอง การอบรมเลีย้ งดูแบบใช้ เหตุผลด้ วยการสื่อสาร
ทางบวก การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้ าง นามาสร้ างโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น ด้ วยการออกแบบกิจกรรม
และจัดเตรี ยมอุปกรณ์ประกอบการทากิจกรรม ซึ่งผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นจากแนวคิดการปรับพฤติกรรม
ทางปั ญญาโดยใช้ ทฤษฎี ปั ญญาสั ง คมของ Bandura(1986) เป็ นเทคนิ ค การปรั บ เปลี่ ย น
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กระบวนการทางปั ญญาโดยน าข้ อค้ นพบด้ านเงื่ อ นไขของการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณจากการวิจยั ระยะที่ 1 มาพัฒนาเป็ นกิจกรรม ได้ แก่
ก) ตัวแปรเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ เป็ น
กิจกรรมปรับเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณให้ นกั เรี ยนกลุม่ ทดลอง
ข) ตัวแปรการอบรมเลีย้ งดูแบบใช้ เหตุผ ลด้ วยการสื่อสารทางบวก
เป็ นกิจกรรมพัฒนาการสื่อสารทางบวกให้ นกั เรี ยนกลุม่ ทดลองกับผู้ปกครอง
ค)ตัวแปรการควบคุมตนเอง เป็ นกิจกรรมพัฒนาการควบคุมตนเอง
ให้ นกั เรี ยนกลุม่ ทดลอง
ขัน้ ที่ 2 ระหว่ างการพัฒนาโปรแกรมฯ ดาเนินการพัฒนาโปรแกรมฯ
ดังนี ้
2.1 คัด เลือ กกลุ่ม นักเรี ย นมัธยมศึก ษาปี ที่ 1 ที่ ใกล้ เคี ย งกลุ่ม ตัวอย่ าง
จานวน 8 คน มีคณ
ุ สมบัติเป็ นนักเรี ยนทังหญิ
้ งและชายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้ อนทังทางร่
้
างกายและ
จิตใจที่เป็ นอุปสรรคต่อการวิจยั ไม่เคยได้ รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ และ
ได้ รับยินยอมจากผู้ปกครองเข้ าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การวิจยั มีความสามารถการอ่านเขียนภาษาไทยได้ มีความสมัครใจ ผู้ปกครองยินยอมให้ เข้ าร่วม
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วัยรุ่นตอนต้ น
2.2 การทดลองใช้ (Try out) โปรแกรมการปรั บ พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติ กรรมการคบเพื่ อนต่างเพศอย่างมี วิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น จานวน 6 ครัง้ ใช้ เวลา
ทัง้ หมด 383 นาที (6.30 ชม.) เริ่ ม จากชี แ้ จงวัต ถุป ระสงค์ ข องการวิ จัย และอธิ บ ายกิ จ กรรมใน
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วัยรุ่นตอนต้ น
2.3 ด าเนิ น การฝึ ก ซ้ อ มนัก เรี ย นในการแสดงบทบาทสมมติ ก่ อ นการ
เข้ าร่ วมกิจกรรมครัง้ ที่ 1 ในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
2.4 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามขันตอนในโปรแกรมการปรั
้
บพฤติกรรมที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น และสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรี ยนและผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมในโปรแกรมฯ เมื่อเสร็จสิ ้นการทดลองใช้
2.5 ดาเนินการปรับแก้ ไขกิจกรรมที่ 1 ได้ แก่ การปรับบทละครจานวน 8
เรื่ อ งให้ กระชับ มากขึ น้ และขี ด เส้ น ใต้ ค าพู ด ส าคัญ ที่ เน้ นเรื่ อ งการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
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วิจารณญาณกิจกรรมที่ 2 ได้ แก่ การนานักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการชมสื่อหนังสันเกี
้ ่ยวกับการสื่อสาร
ทางบวกกับลูกวัยรุ่น เรื่ องการแต่งกายให้ เหมาะสมของลูกวัยรุ่ นผู้หญิง และร่ วมเขียนบทสนทนา
พร้ อมแสดงบทบาทสมมติร่วมกับผู้ปกครองของตนเองตามสถานการณ์ ที่กาหนด กิจกรรมที่ 3
ได้ แก่ การวางแผนฝึ กนั ก เรี ย นสั ง เกตและบั น ทึ ก พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณมากขึ ้น ก่อนให้ นกั เรี ยนสังเกตและบันทึกพฤติกรรมด้ วยตนเอง เนื่องจากนักเรี ยนมี
การบันทึกที่ไม่สอดคล้ องกับการกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายหลายคน และไม่เข้ าใจวิธีการกาหนด
พฤติกรรมเป้าหมายจากองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ผู้วิจยั สรุปภาพรวมของกิจกรรมในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิ จารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น หลังจากทาการปรับแก้ ไข
จากการทดลองใช้ ได้ ตามตาราง 14
ตาราง 14 ภาพรวมของกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยใช้ แนวคิดการปรับพฤติกรรมทาง
ปั ญญา/ทฤษฎีปัญญาสังคม

ครัง้ ที่
1-4

เวลา
200นาที
(3.20ชม.)

ชื่อกิจกรรม
การปรับเจตคติ
ต่อการคบเพื่อนต่าง
เ พ ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
สื่อที่ใช้
-เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด บทละครจานวน 8 เรื่อง
ความเชื่ อ ในการคบเพื่ อ น - สังเกตดูร้ ูทนั เพื่อน(1)
ต่างเพศด้ วยการคิดอย่างมี - มองเพื่อนออก(1)
วิจารณญาณ
- กิจกรรมหลังเลิกเรียน (2)
- สิ่งที่น่าสนใจ(2)
- รู้คณ
ุ รู้โทษ (3)
- เริ่มต้ นใหม่.ฝันอยู่ไม่ไกล(3)
- รู้ทนั สิ่งสาคัญ (4)
- ระวังตนระวังภัย(4)
ก า ร พั ฒ น า ก า ร -เพื่อปรับเปลี่ยนการ
-หนังสัน้
สื่อสารทางบวก
ส น ท น า ด้ ว ย เห ตุ ผ ล -บทสนทนาจากสถานการณ์
ระหว่างผู้ปกครองกับวัยรุ่ น จาลอง
เกี่ ย วกับ การคบเพื่ อ นต่ า ง
เพศ

เทคนิคที่ใช้
การเรี ย นรู้ ด้ วย
การสั ง เกต ตั ว
แบ บ ผ่ าน ก าร
แสดงบ ทบาท
ส ม ม ติ ใ น บ ท
ละครและได้ รับ
แ ร ง เ ส ริ ม
ทางบวก

5

150นาที
(2.30ชม.)

6-10

495นาที
(8.25ชม.)

การเรี ย นรู้ ด้ วย
การสั ง เกต ตั ว
แ บ บ ห นั ง สั ้ น
แ ล ะ ผ่ า น ก า ร
แสดงบ ทบาท
สมมติ ต ามบท
สนทนา
ก า ร พั ฒ น า ก า ร -เพื่อฝึ กการควบคุมตนเอง -แ บ บ สั ง เก ต แ ล ะ บั น ทึ ก ก า ร ก า กั บ
ควบคุมตนเอง
ในการคบเพื่อนต่างเพศ
พฤติกรรมตนเอง
ตนเอง
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ขัน้ ที่ 3 หลังการพัฒนาโปรแกรมฯ ดาเนินการทดลองโปรแกรมฯดังนี ้
3.1 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้ แก่ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1
จานวน 40 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง จานวน 22 คน และกลุม่ ควบคุม จานวน 18 คน เป็ นนักเรี ยน
ทังหญิ
้ งและชายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้ อนทังทางร่
้
างกายและจิตใจที่เป็ นอุปสรรคต่อการวิจยั ไม่เคย
ได้ รับโปรแกรมการปรับ พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ และได้ รับ การยินยอมจากผู้ปกครองเข้ า
ร่ วมกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็ นอุปสรรคต่อการวิจัย มีความสามารถอ่าน
เขียนภาษาไทยได้ มีความสมัครใจ ผู้ปกครองยินยอมให้ เข้ าร่วมโปรแกรมฯ
3.2 ดาเนินการฝึ กซ้ อมนักเรี ยนในการแสดงบทบาทสมมติ ก่ อนการเข้ า
ร่วมกิจกรรมครัง้ ที่1ในโปรแกรมฯ
3.3 ดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามขันตอนของโปรแกรมฯ
้
ผู้วิจัย
ให้ กลุม่ ทดลองเข้ ารับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น จานวน 10 ครัง้ ใช้ เวลาทังหมด
้
945 นาที
1.2.3 สรุ ปผลการวิจัยในความมุ่งหมายการวิจัยข้ อที่ 3
จากความมุ่งหมายการวิจัยข้ อที่ 3 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
การปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองในระยะ
หลังการทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ ผลการวิเคราะห์นี ้จึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
นอกจากนีผ้ ้ ูวิจยั สรุ ปผลการประเมินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นหลังเสร็ จสิ ้นการทดลอง
ผู้ วิ จั ย ประเมิ น 3 ด้ าน ได้ แก่ การน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ คุ ณ ค่ า /ประโยชน์ ข องโปรแกรมฯ และ
ข้ อเสนอแนะปรับปรุ งกิจกรรมในโปรแกรมฯ เพื่อพัฒ นาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น โดยจัดสนทนากลุม่ (Focus
Group Discussion) และสัมภาษณ์รายบุคคล แบ่งสรุปเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
1) กลุ่ม นัก เรี ย น จ านวน 9 คนในกลุ่ม ทดลองที่ มี ค ะแนนสูง และ
คะแนนต่ า จากแบบวัด พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ าณญาณ พบว่า นัก เรี ย น
ส่ ว นใหญ่ ได้ น าความรู้ และทัก ษะการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณประยุ ก ต์ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ด้ านการระวังตนเองในการคบเพื่อนต่างเพศและเชื่อ ฟั งผู้ปกครอง เชื่อฟั งครู และ
ตั ้งใจเรี ยนมากขึ ้น สาหรับกิจกรรมในโปรแกรมฯ นักเรี ยนชอบกิจกรรมการควบคุมตนเองโดยการ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณมากที่สดุ แต่มีข้อเสนอแนะ

154

1767963979

SWU iThesis gs571150052 dissertation / recv: 24022563 08:50:25 / seq: 48

สาหรับ 3 กิจกรรม ได้ แก่ 1) การปรับเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่า งมีวิจารณญาณผ่านการ
แสดงบทบาทสมมติ ควรปรั บ ลดบทละครเพื่ อ จดจาบทได้ ม ากขึน้ 2) การพัฒ นาการสื่ อ สาร
ทางบวกสาหรับ ผู้ป กครอง ควรท าให้ ผ้ ูป กครองมี ความสนุกสนานในการร่ วมกิจกรรม 3) การ
พัฒนาการควบคุมตนเอง ขอให้ ลดประเด็นการบันทึกน้ อยลงและง่ายต่อความเข้ าใจ
2) กลุ่ม ผู้ป กครอง จ านวน 9 คน ของนัก เรี ย นกลุ่ม ทดลอง พบว่า
ส่วนใหญ่ผ้ ปู กครองเห็นด้ วยต่อการจัดกิจกรรม และเห็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การคบเพื่ อ นต่ า งเพศของเด็ ก และมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นการสื่ อ สารทางบวกกั บ วัย รุ่ น มากขึ น้
นอกจากนี ้ผู้ปกครองให้ ข้อเสนอแนะในการพัฒ นากิจกรรมของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น ผู้ปกครองส่วนใหญ่
ต้ องการให้ จัดกิจกรรมเช่นนีข้ ึ ้นในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง และให้ มีการเพิ่มเติมกิจกรรมอื่นๆ เช่น
ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ความกระตือรื อร้ น เทคนิคการพูดคุยกับสมาชิกในบ้ าน เป็ นต้ น
3) กลุม่ ผู้บริหารโรงเรี ยน ครูที่เกี่ยวข้ อง และกลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า
การจัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของวัยรุ่ นตอนต้ น ส่วนใหญ่ เห็นด้ วยกับการจัดกิจกรรมนีใ้ นโรงเรี ยนซึ่งมีผลต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรี ยนด้ านการคบเพื่อนต่างเพศ และสามารถสอดแทรกในการเรี ยนการสอนวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษาได้ นอกจากนี ้โปรแกรมฯ มีความคุ้มค่าและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม
ในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการคบเพื่ อนต่างเพศของ
วัย รุ่ น แต่ มี ข้อเสนอแนะในการเพิ่ ม สมาชิก กลุ่ม ย่อ ยสาหรับ กิ จกรรมการพัฒ นาการสื่ อสาร
ทางบวก และเพิ่มความหลากหลายของบทบาทสมมติให้ มีความทันสมัย และนักเรี ยนมีสว่ นร่วมใน
การคัดเลือกเรื่ องที่น่าสนใจ อีกทังปรั
้ บการให้ รางวัลที่เหมาะสมกับวัยรุ่นมากขึ ้น
2. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี ้เป็ นการวิจยั ผสานวิธีแบบตามลาดับ 2 ระยะ โดยเริ่ มการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) และตามด้ วยงานวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผู้วิจัยแบ่งการ
อภิปรายผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะตามความมุ่งหมายของการวิจยั ดังต่อไปนี ้
2.1 อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 1
การวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความหมายและเงื่อนไขของ
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น ในมุมมองของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่
1-3 ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ จากข้ อค้ นพบผู้วิจยั มีประเด็นที่จะอภิปรายดังนี ้
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2.1.1ความหมายของการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ
ข้ อค้ นพบเกี่ยวกับความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณจาก
มุมมองของทัง้ 3 กลุ่ม คือ “การคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลที่ไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่ออนาคต
ของตนเองก่อนตัดสินใจลงมือกระทากิจกรรมร่ วมกันทังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยน ได้ แก่ การ
นัดกันทาการบ้ าน การนัดกันทางานกลุม่ การชวนเล่นเกมเล่นเฟส การชวนเล่นกีฬาด้ วยกันในเวลา
ว่าง การชวนเที่ยวหลังเลิกเรี ยนและวันหยุดกับเพื่อนเพศตรงข้ าม” จากความหมายการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในมุมมองทัง้ 3 กลุ่มนี ้สอดคล้ องกับการให้ ความหมายการคบเพื่อน
ต่างเพศและการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากหลากหลายแนวคิด นันคื
้ อการกระทากิจกรรมร่วมกัน
กับเพื่อนเพศตรงข้ ามที่ตนสนใจ อยากอยู่ใกล้ ชิดกัน อยากพูดคุยปรึ กษาซึ่งกันและกัน อยากไป
เที่ยวด้ วยกัน และมีความรู้ สกึ ตื่นเต้ นเรื่ องเพศ โดยการรู้จกั ใช้ เหตุผล พิจารณาไตร่ ตรองรอบคอบ
อาศัยหลักฐานหลักเกณฑ์สนับสนุน รวบรวมความรู้ตงสมมติ
ั้
ฐานหาข้ อเท็จจริ ง ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือ ใช้ ความคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์ ก่อนการตัดสินใจที่จะลงมือกระทากิจกรรมกับเพื่อนเพศ
ตรงข้ าม อัน จะท าให้ วัย รุ่ น มี อนาคตที่ ดี และประสบความส าเร็ จบรรลุเป้าหมาย (Watson.; &
Glaser. 1964, Ennis. 1985, Dewey. 1993, Hunter, 2014) ดังนันเมื
้ ่อพิจารณาจากความหมาย
ของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณตามมุมมองของคนใน(Emic View)ดังกล่าวข้ างต้ น
จึง สอดคล้ อ งกับ ทฤษฎี ขัน้ พัฒ นาการทางการรู้ คิ ด (Stages of Cognitive Development)ของ
Piaget (2015) ซึง่ ได้ พบว่า ช่วงอายุ 12 ปี ถึงวัยผู้ใหญ่ซงึ่ อยู่ในขัน้ Formal Operation เป็ นช่วงวัยที่
สามารถคิดอย่างมีเหตุผลเชิงตรรกะและเป็ นนามธรรม อีกทังสามารถแก้
้
ปัญหาตามสถานการณ์
ต่ างๆ ได้ หากวัย รุ่ น ถูก สอนให้ คิ ด หาเหตุผ ลแบบอุป มา (deductive reasoning) จะสามารถมี
พัฒนาการด้ านการคิดได้ ดี ด้ วยวัยรุ่นเป็ นวัยที่มีความสามารถทางการคิดได้ หลายมิติในการหา
ทางเลื อ กที่ เป็ น ทางแก้ ปั ญ หา เพราะมี ก ารคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ เป็ น นามธรรม จิ น ตนาการใน
สถานการณ์ ที่ ซับ ซ้ อนได้ ดี แต่ไม่ใช่วัย รุ่ น ทุกคนที่ จะสามารถพัฒ นาการรู้ คิ ดขัน้ นี ไ้ ด้ (Morris &
Sloutsky,1998 ; Steinberg, 2017)
ส่ ว นองค์ ป ระกอบของการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณของวัย รุ่ น
ตอนต้ น จากข้ อค้ นพบความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าวข้ างต้ น
ผู้ วิ จัย พบองค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ 4 ด้ า น ได้ แ ก่ 1). ความสามารถในการสัง เกตเพื่ อ แยกแยะ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลักษณะนิสยั ความประพฤติที่ดีหรื อไม่ดีของเพื่อนต่างเพศก่อนตัดสินใจกระทา
กิจกรรมร่ วมกัน ฉวีวรรณ สุขพันธ์ โพธาราม (2527) ได้ กล่าวว่าการเลือกคบเพื่อนต่างเพศของ
วัยรุ่นหญิงจะมีการพิจารณาเลือกคบเพื่อนต่างเพศที่มีระดับการศึกษา หรื อสถานภาพทางความรู้
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ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และคานึงถึงชนชันในการคบเพื
้
่อนค่อนข้ างมากต้ องอยู่ระดับเดียวกันหรื อสูง
กว่า สาหรับวัยรุ่นชายให้ ความสาคัญของความฉลาด ความแข็งแรง และความสามารถต่างๆของ
เพื่อนต่างเพศ โดยวัยรุ่นต้ องมีความรู้สกึ สนใจในการแสวงหาความรู้ ข้ อมูลเกี่ยวกับเพื่อนต่างเพศ
และมี นิ สัย ในการค้ น หาหลัก ฐานมาสนับ สนุน อ้ างอิ งอัน จะน าไปสู่ก ารแยกแยะข้ อเท็ จจริ งได้
(Watson.; & Glaser, 1964) 2).ความสามารถในการเลือกปฏิบตั ิตนกับเพื่อนต่างเพศตามกรอบ
ประเพณีวฒ
ั นธรรมไทยที่เหมาะสมกับวัย ฉวีวรรณ สุขพันธ์ โพธาราม (2527) กล่าวว่าการเลือก
คบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่นได้ คานึงถึงด้ านอายุ วัยรุ่นหญิงตอนต้ นเริ่ มให้ ความสนใจเพศตรงข้ าม
เชิงชู้สาวที่ มี อายุมากกว่า สาหรับ วัยรุ่ น ชายจะเลือกเพื่ อนต่างเพศที่ มีอายุน้อยกว่า โดยวัยรุ่ น
จะต้ องนาความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนต่างเพศมาพิจารณาตัดสินใจได้ เหมาะสมกับสถานการณ์
และขอบเขตของตนเอง (Watson.; & Glaser, 1964) 3).ความสามารถในการกาหนดเป้าหมายที่
ก่ อ ให้ เกิ ด ผลดี ต่ อ อนาคต ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Center for critical thinkingม (1996, ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 อ้ างถึงใน สุวิทย์ มูลคา, 2550) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบ
หนึ่ งของการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ วัย รุ่ น ต้ อ งมี จุ ด มุ่งหมายด้ วยการก าหนดเป้ าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ของการคิดเพื่อหาคาตอบที่ต้องรู้เกี่ยวกับประเด็นปั ญหาของตนเองกับเพื่อนต่างเพศ
อันจะนามาสู่ผลดีต่ออนาคต และ 4). ความสามารถสรุ ปประเด็นสาคัญของปั ญหาเพื่อทานาย
สถานการณ์ ของตนเองกับ เพื่ อนต่ างเพศที่ จะเกิ ด ขึน้ ตามมาอย่ างน่ าเชื่ อถื อ ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิ ด ของ วั ต สั น และเกลเซอร์ (Watson.; & Glaser, 1964) ที่ ก ล่ า วว่ า การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ บุคคลต้ องมีความสามารถในการคาดคะเน สรุปใจความสาคัญ และสามารถสรุ ป
ความเหมือนของประเด็นปั ญหา โดยพิจารณาจากหลักฐานและใช้ การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลหรื อ
หลักตรรกศาสตร์ ด้ วยใช้ ทกั ษะการสรุปอ้ างอิงข้ อมูลในการแก้ ปัญหาและสรุปประเด็นสาคัญจาก
ข้ อเท็จจริ ง อย่างสมเหตุสมผล เพื่อนาไปสู่การดูแนวโน้ มสถานการณ์ ที่จะเกิด ขึน้ ตามมาอย่าง
น่าเชื่อถือ (Ennis,1985)
จากที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ องค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ นจาเป็ นต้ องอาศัยองค์ประกอบการเลือกคบเพื่อนต่างเพศและ
องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งองค์ประกอบการเลือกคบเพื่อนต่างเพศมี 2 ประการ
ได้ แก่ 1) ด้ านระดับการศึกษาและความสามารถของเพื่อนต่างเพศ วัยรุ่ นหญิงจะมีการพิจารณา
เลือกคบเพื่อนต่างเพศที่มีระดับการศึกษา หรื อสถานภาพทางความรู้ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และ
คานึงถึงชนชันในการคบเพื
้
่อนค่อนข้ างมากต้ องอยู่ระดับเดียวกันหรื อสูงกว่า สาหรับวัยรุ่นชายให้
ความสาคัญของความฉลาด ความแข็งแรง และความสามารถต่างๆของเพื่อนต่างเพศ และ 2)
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ด้ านอายุ วัยรุ่นหญิงตอนต้ นเริ่มให้ ความสนใจเพศตรงข้ ามเชิงชู้สาวที่มีอายุมากกว่า สาหรับวัยรุ่น
ชายจะเลือกเพื่อนต่างเพศที่มีอายุน้อยกว่า(ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม, 2527) ส่วนองค์ประกอบ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมี 5 ประการ ได้ แก่ 1) ความรู้ สึกสนใจในการแสวงหาความรู้ ข้ อมูล
เกี่ ย วกับ เพื่ อ นต่ า งเพศ และมี นิ สัย ค้ น หาหลัก ฐานมาสนับ สนุน อ้ างอิง 2)การน าความรู้ ข้ อ มูล
เกี่ยวกับเพื่อนต่างเพศมาพิจารณาตัดสินใจได้ เหมาะสมกับสถานการณ์และขอบเขตของตนเอง 3)
การมีจุดมุ่งหมายด้ วยการกาหนดเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของการคิดเพื่อหาคาตอบที่ต้องรู้
เกี่ ย วกับ ประเด็ น ปั ญ หาของตนเองกับ เพื่ อ นต่ างเพศ 4) ความสามารถในการคาดคะเน สรุ ป
ใจความสาคัญ และสามารถสรุปความเหมือนของประเด็นปั ญหา ด้ วยพิจารณาจากหลักฐานและ
การใช้ การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลหรื อหลักตรรกศาสตร์ และ5) การใช้ ทกั ษะการสรุปอ้ างอิงข้ อมูล
ในการแก้ ปัญหาและสรุปประเด็นสาคัญจากข้ อเท็จจริ งอย่างสมเหตุสมผล (Watson.; & Glaser.
1964, Center for critical thinkingม,1996 ส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ , 2543
อ้ างถึงใน สุวิทย์ มูลคา. 2550, Ennis,1985) ทังนี
้ ้จากองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณที่กล่าวข้ างต้ นผู้วิจยั ได้ นามาสร้ างเป็ นแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณสาหรับกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 2
2.1.2 เงื่อนไขของการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ
การคบเพื่ อนต่ างเพศอย่างมี วิจารณญาณของวัยรุ่ น ตอนต้ น เกี่ ยวข้ องกับ 2
เงื่อนไข ได้ แก่ เงื่อนไขภายใน ประกอบด้ วย 2 มูลเหตุ คือ เจตคติต่อการคบเพื่ อนต่ างเพศ
อย่ างมีวิจารณญาณ เช่น การรู้คณ
ุ รู้โทษต่อการคบเพื่อนต่างเพศ สามารถบอกความรู้สกึ ที่มีต่อ
เพื่อนต่างเพศ เป็ นต้ น และการควบคุมตนเอง เช่น ความมุ่งมัน่ ต่อเป้าหมายเรื่ องการเรี ยน การ
เคารพตนเองจะไม่ทาสิ่งเป็ นอันตรายต่อชีวิต เป็ นต้ น เงื่อ นไขภายนอก ประกอบด้ วย 2 มูลเหตุ คือ
การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้ เหตุผลด้ วยการสื่อสารทางบวก เช่น ผู้ปกครองสอนให้ ร้ ู สิ่งที่ควร
หรื อไม่ควรทา เปิ ดใจยอมรับฟั งและแนะนาให้ คิด เป็ นต้ น และการเห็นแบบอย่ างจากคนรอบ
ข้ าง เช่น เป็ น แบบอย่ า งให้ เดิน ตาม ชี น้ าทางด้ วยตัวอย่ างจากรอบตัว เป็ น ต้ น จากข้ อค้ น พบ
ดังกล่าวนี ้เทียบเคียงกับทฤษฎีปัญญาสังคม(Social Cognitive Theory)ของแบนดูรา เป็ นแนวคิด
เชิงพฤติกรรมแนวใหม่ที่ระบุว่าพฤติกรรมเป็ นผลมาจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลและ
สภาพแวดล้ อ มซึ่ ง ต่ า งมี อิ ท ธิ พ ลส่ ง ผลต่ อ กัน และเน้ น มนุ ษ ย์ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ถ้ า จัด
สภาพแวดล้ อมการเรี ย นรู้ ที่ เหมาะสม(อรพิ น ทร์ ชูชม, 2559) มาเป็ น แนวทางในการวางกรอบ
อธิบายปั จจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้ องทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอกบุคคลของวัยรุ่น เพื่อนามา
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สร้ างและพัฒ นาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่า งมี
วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นในการวิจยั ระยะที่ 2
ปั จจัยการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณที่เป็ นเงื่อนไขภายในตัวบุคคล
ได้ แก่ เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ และการควบคุมตนเอง ซึ่งเป็ นมุมมอง
ตามประสบการณ์ ที่วัยรุ่ น ได้ เรี ยนรู้ จากสังคมถ่ายทอดความคิ ดหลากหลายมิติส่งถึงความคิด
ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมของวัยรุ่ น เมื่อเทียบเคียบกับแนวคิดของ แบนดูรา(Bandura, 1986)
กล่าวว่า การที่บคุ คลทาการควบคุมปั จจัยภายใน ได้ แก่ ความคิด ความรู้สกึ ความเชื่อ ด้ วยการ
กาหนดการแสดงพฤติกรรมตนเอง จากการแสดงปฎิกริ ยาตอบกลับต่ออิทธิพลปั จจัยภายนอก
รวมถึงมาตรฐานแรงจูงใจทางสังคม และจริ ยธรรม ซึง่ เป็ นกระบวนการที่ทาให้ บคุ คลตังเป้
้ าหมาย
และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน บุคคลจะกระทาตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ด้วยการเปรี ยบเทียบ
เป้าหมายที่ท าให้ ตนเองประสบความสาเร็ จ มาตรฐานแรงจูงใจท าให้ บุคคลมีความพยายาม
ทางานหนักเพื่ อบรรลุเป้าหมายและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Matric (2018) ได้ ศึกษาเรื่ อง การควบคุมตนเอง : ด้ วยการกากับตนเองและการเรี ยนรู้ สัมภาษณ์
นักเรี ยนชายและหญิงอายุ 14 ปี จานวน 9 คน จากการศึกษาพบว่า การฝึ กบุคคลให้ กากับตนเอง
เป็ นวิธีการที่สาคัญ ทาให้ บคุ คลประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายซึ่งต้ องมาจากความสนใจของ
ตนเองและความต้ องการทางสังคม การที่บคุ คลจะประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายได้ บุคคลนัน้
ต้ องมีประสบการณ์ ที่อิ่มเอมกับความสาเร็ จ การควบคุมตนเองยังเป็ นการคงไว้ ซึ่งพฤติกรรมที่
เหมาะสม และยับยังพฤติ
้ กรรมที่ไม่พงึ ประสงค์
ปั จจัยการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณที่เป็ นเงื่อนไขภายนอกตัวบุคคล
ได้ แก่ การอบรมเลี ้ยงดูแบบใช้ เหตุผลด้ วยการสื่อสารทางบวก และการเห็นแบบอย่างจากคนรอบ
ข้ าง เป็ นมุม มองของวัยรุ่ นผู้เป็ นเจ้ าของประสบการณ์ ที่ได้ รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อม ได้ แก่
ครอบครัว ครู และเพื่อน ส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วัย รุ่ น ซึ่ ง แบนดู ร าได้ ก ล่ า วว่ า ตั ว แบบทางพฤติ ก รรม (Behavioral Modeling) เป็ น การแสดง
พฤติกรรมของบุคคลที่เป็ น ตัวแบบ ซึ่งเป็ นการเสริ มสร้ างการเกิดพฤติกรรมใหม่ของบุคคล เช่น
บิ ด ามารดายกตัว อย่ า งที่ ดี ห รื อ ไม่ ดี แ ละชี ใ้ ห้ เห็ น ผลลัพ ธ์ ข องการคบเพื่ อ นต่ างเพศ การแสดง
พฤติ ก รรมที่ เหมาะสมกับ เพื่ อ นต่ า งเพศของกลุ่ม เพื่ อ น เป็ น ต้ น อี ก ทัง้ วัย รุ่ น สามารถแสดง
พฤติกรรมภายนอกสนองตอบตามความคาดหวัง ความเชื่อและความสามารถของตนเองจากการ
เรี ยนรู้ ที่ได้ รับ และการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่ นไม่อยู่คงเดิม ด้ วยอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อมที่
วัยรุ่นอาศัยอยู่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Bandura, 1986) ทังนี
้ ้อธิบายได้ ว่า ปั จจุบนั เด็กวัยรุ่ น
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อยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิ วัฒ น์ (globalization) โลกไร้ พรมแดนที่สามารถเชื่อมต่อหรื อรับรอง
ความคิด ความเชื่อ เจตคติต่อพหุวฒ
ั นธรรมซึมซับมาเป็ นวิถีของชีวิต เกิดค่านิยมการคบเพื่อนต่าง
เพศด้ วยตนเอง ทาให้ การเชื่อถือผู้ใหญ่ที่ลดลงส่งผลให้ วยั รุ่ นแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง คบเพื่อนต่าง
เพศแบบไม่เปิ ดเผย เพราะกลัวคนรู้จกั เห็นและนาไปนินทา ทาให้ วยั รุ่นเลือกสถานที่และเวลาที่ไม่
เหมาะสม และไม่มีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาที่ดี ทาให้ ไม่สามารถยับยังชั
้ ง่ ใจได้ (พรรษชล บุญมี,
2545) นอกจากนีย้ งั มีมุมมองการคบเพื่อนต่างเพศเป็ นเรื่ องของครู ที่ควรจะสอนและมองว่าบุตร
หลานยังเด็กเกินไปที่จะรู้ (Pruttasarote, 2005) งามตา วนินทานนท์ (2545) ได้ อธิบายว่าในการ
ถ่ายทอดทางสังคม สมาชิกใหม่เรี ยนรู้ ค่านิยม แนวทางการปฏิบตั ิจากการสังเกตการกระทาของ
ผู้ใหญ่ในสังคมเป็ นสาคัญ และเป็ นการเรี ยนรู้ที่สมาชิกในสังคมเรี ยนรู้ได้ มากที่สดุ ซึง่ สอดคล้ องกับ
ณรงค์รักษ์ ต่อศรี เจริญ และคณะ (2549) ได้ ศกึ ษา ปั จจัยทางชีวสังคมที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในการ
คบเพื่อนต่างเพศของนักเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร รายงานการวิจยั ของการเรี ยน
การสอนรายวิชา จต 325 (สาขาจิตวิทยา) พบว่า การปฏิบตั ิตนของนักเรี ยนและเพื่อนที่มีต่อกันทัง้
ในและนอกห้ องเรี ยน ได้ แก่ การช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้ านการ
เรี ยน การห่วงใยใกล้ ชิดสนิทสนมซึง่ กันและกัน และทากิจกรรมต่างๆร่วมกัน สามารถพยากรณ์เจต
คติ ใ นการคบเพื่ อ นต่ า งเพศของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาเพศชาย อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ที .05 และ
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับผู้ปกครอง สามารถพยากรณ์เจตคติในการคบเพื่อนต่างเพศของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาเพศหญิง อย่างมีนยั สาคัญที่ .05 เมื่อผู้ปกครองสร้ างความไว้ วางใจแก่วยั รุ่น
ได้ จะทาให้ วยั รุ่ นกล้ าที่จะเปิ ดเผยและเล่าเรื่ องราวของตนเองออกมามากขึ ้น และผลจากความ
ไว้ วางใจนี ้ทาให้ สามารถแก้ พฤติกรรมเสี่ยงได้ มาก (Smetana,2010)
2.2 อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 2
การวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจยั ขออภิปรายผลการวิจัยในประเด็น
สาคัญเพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจัยที่ 3 จากการทดสอบสมมติฐานที่ ว่า พฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
พบว่านักเรี ยนกลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น มีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
สูงกว่านักเรี ยนกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่ างเพศอย่ า งมี วิ จารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ น อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 ซึ่งผล
การศึกษาเป็ นไปตามสมมติฐาน ทังนี
้ ้เนื่องจากนักเรี ยนกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น เกิดการเปลี่ยนแปลง
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กระบวนการทางปั ญญา อันเป็ นผลมาจากการที่ผ้ วู ิจยั ใช้ แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปั ญญาที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก ด้ วยการใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้จากการสังเกตและการ
กากับตนเองตามทฤษฎีปัญญาสังคมของแบนดูรา โดยโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ใช้ ในการวิจยั
นี ้ เริ่ มต้ นจากการเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ซึง่ เป็ นตัวแปร
ปั จจัย ภายในสาคัญ ที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี วิจารณญาณที่ พ บจาก
การศึกษาในระยะที่ 1 การเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ โดย
ท าให้ นัก เรี ย นกลุ่ม ทดลองเห็ น ตัว แบบของการแสดงพฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ างเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณแล้ วเกิดความรู้สกึ อยากทาตาม ตัวอย่างเช่น นิดเฝ้าดูนิสยั ความประพฤติของเพื่อน
ก่อนตัดสินใจเลือกสมาชิกกลุ่ม และนาส่วนดีส่วนเสียของเพื่อนมาพัฒนางาน ภัทรก็สงั เกตนิสยั
ของเพื่ อ นเพื่ อ หาส่ว นดี ท างานร่ ว มกั น (B) คุณ ครู ก ล่าวชมนิ ด และภัท รที่ ช่ า งสังเกตนิ สัย และ
พฤติกรรมของเพื่อนที่นาส่วนดีของเพื่อนมาทางานร่ วมกัน “ช่างสังเกตนิสยั และพฤติกรรมเพื่อน
การท างานด้ วยกันต้ องรู้ ส่วนดี ส่วนเสียของกันและกัน และแก้ ไขส่วนที่บกพร่ องให้ ดีขึน้ ” (C+)
แนทรู้จกั นิสยั และพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีของเพื่อนๆ ก่อนตัดสินใจไปเที่ยววัดตามคาชวนของจ้ อย
(B) คุณป้าจาปากล่าวชื่นชม แนท ที่ร้ ูจกั เลือกคบเพื่อนที่ดี และทากิจกรรมที่ดีกบั เพื่อนๆ “เออ.ดีนะ
เด็กสมัยนีช้ วนกันไปวัด หนูก็เป็ นเด็กดี จะไปไหนมาขออนุญาตผู้ใหญ่ ดีแล้ วที่หนูร้ ู จักเลือกคบ
เพื่อนที่ดีน่าชื่นใจ” (C+) แพรวอธิบายกิจกรรมที่ควรจะทาร่ วมกับต้ นกล้ าหลังเลิกเรี ยน(B) แพรว
รู้ สึกดีใจและภูมิใจในตนเองที่อธิบายกิจกรรมที่เหมาะสมกับต้ นกล้ า และกล่าวชื่นชมต้ นกล้ าที่
เข้ าใจและยอมปฏิบตั ิตามความต้ องการของแพรว “ขอบใจมากๆ.. ต้ นกล้ า น่ารักที่สดุ ที่เข้ าใจและ
เห็นแก่เรา อย่างนี ้ซิจะได้ เป็ นเพื่อนกันนานๆ” (C+) เจมส์พยายามโน้ มน้ าวหากิจกรรมที่น่าสนใจ
และรู้ใจเพื่อนเพื่อชักชวนหวานไปเที่ยวที่บ้าน และเจมส์แสดงความบริ สทุ ธิ์ใจไปขออนุญาตแม่ของ
หวาน(B) คุณแม่มะลิกล่าวชื่นชมทังหวานและเจมส์
้
ที่เป็ นเด็กดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม รู้ จักขอ
อนุญาตผู้ใหญ่ “แม่ชื่นชมเราสองคนที่เป็ นเด็กดี รู้ จักมาขออนุญาตผู้ใหญ่ ทาอะไรให้ เหมาะสม
เรายังอยู่วยั เรี ยนนะลูก ” (C+) โน้ ตและเพื่อนเห็นความแตกต่างระหว่างการตังใจเรี
้ ยนช่วยกันติว
หนังสือ กับการไม่สนใจเรี ยน ไม่รับผิดชอบงาน จึงชวนกันติวหนังสือค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มอยู่เสมอ
ทาให้ ได้ ผลการเรี ยนที่ดี(B) คุณครูการะเกศชื่นชม บี ยี่และโน้ ต ที่ตงใจเรี
ั ้ ยนและช่วยกันติวหนังสือ
ส่งผลให้ มีผลการเรี ยนที่ดีขึ ้น “เก่งมากนักเรี ยน ใครที่ตงใจเรี
ั ้ ยนช่วยกันติวหนังสือ รับผิดชอบงาน
เสมอ มักจะมีอนาคตที่สดใส ขอให้ ทาแบบนี ้ตลอดไปนะคะ” (C+) บอยกลับใจเริ่ มต้ นใหม่ด้วยการ
เข้ ากลุ่มติวหนังสือกับ บี ยี่ และโน้ ต ด้ วยเห็นทังสามคนมี
้
ผลการเรี ยนที่ดีขึ ้น และเห็นตัวอย่างจาก
รุ่นพี่ที่ตั ้งใจเรี ยนช่วยกันติวหนังสือสอบติดโรงเรี ยนดีๆ (B) คุณครูชื่นชมบอยที่กลับตัวกลับใจ และ
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คิดเริ่ มต้ นใหม่เข้ าร่ วมกลุ่มติวหนังสือกับเพื่อนๆ เพื่อให้ มีผลการเรี ยนที่ดีขึ ้น“ดีมากบอย อนาคต
ของเธอ เธอเป็ นคนกาหนดเอง ขอให้ ประสบความสาเร็ จทุกคนนะคะ” (C+) เกศสามารถรู้ ทัน
สถานการณ์ สาคัญ ระหว่างเรื องกับตนเอง จากการที่ เรื องขอให้ เกศติวหนังสือที่ บ้ าน และไม่ มี
ผู้ปกครองอยู่บ้าน รวมถึงป้าปริ กไม่ชอบหน้ าเรื อง ทาให้ เกศแก้ ไขสถานการณ์ได้ ดี (B) เกศรู้สึก ดี
ใจ โล่งใจ และภูมิใจในตนเอง ที่สามารถแก้ ไขสถานการณ์ได้ โดยไม่ทาให้ ป้าปริ กเสียใจ และเรื อง
ยังคงรู้ สึกดีกับตนเอง สามารถรักษาความสัมพันธ์ ที่ดีต่อไป(C+) จันคาดเดาสถานการณ์ ที่เ ป็ น
อันตรายอาจเกิดขึน้ ได้ กับเพื่อนต่างเพศ นึกถึงคาสอนของแม่ เมื่อเพื่อนชวนไปบ้ านขณะที่ไม่มี
ผู้ปกครองอยู่บ้าน จันจึงป้องกันตนเองจากสถานการณ์ ที่ไม่ปลอดภัย เลี่ยงที่จะทาให้ ตนเองเสีย
อนาคตและท าให้ แม่ เสีย ใจ(B) คุณ แม่ กล่าวขอบใจและอวยพรให้ ลูกปลอดภัย เมื่ อจัน โทรขอ
อนุญาตแม่ และไม่ผิดคาสัญญากับแม่ “บุญรักษา ขอบใจที่โทรมาบอกแม่ ดูแลตัวเองดีๆนะลูก ”
(C+) การที่ตวั แบบแสดงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในตัวชีว้ ดั ทัง้ 8 ตัว
แล้ วได้ รับการเสริ มแรงทางบวก ซึ่งกระบวนการเสริ มแรงทางบวกดังกล่าวทาหน้ าที่เป็ นแรงจูงใจที่
จะทาให้ นกั เรี ยนกลุ่มทดลองเกิดความรู้สกึ อยากปฏิบตั ิตาม (vicarious reinforcement)เพื่อให้ ได้
ตัวเสริมแรงเหมือนกับตัวแบบ การที่นกั เรี ยนได้ สงั เกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ(Behavior) แล้ วได้ รับผลกรรม(Consequence)ที่เป็ นการเสริ มแรงทางบวก
( Positive reinforcement )ซึง่ เป็ นคาชมเชยของครูและผู้ปกครองนันเป็
้ นแรงจูงใจที่ทาให้ นกั เรี ยน
เกิดความรู้สกึ ที่ดีต่อการทาพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ และอยากปฏิบตั ิ
ตามเพื่อให้ ได้ การเสริ มแรงทางบวกอย่างที่ตัวแบบได้ บ้าง (vicarious reinforcement ) ซึ่งทาให้
นักเรี ยนกลุ่มทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติที่เป็ นองค์ประกอบด้ านความรู้ สึกในทางที่ดีต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณได้ ดาเนินการซ ้า 8 ครัง้ จึงมีผลทาให้ เจตคติ
ของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านเจตคติต่อการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ ที่ผ้ วู ิจยั ทาการวัดก่อนและหลังการทดลองโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่
มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการคบเพื่ อนต่ างเพศอย่างมี วิจารณญาณสาหรั บ กลุ่ม ทดลอง พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณอยู่ที่ 95.00 ในระยะหลังการ
ทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลองซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 89.91 ซึ่งผลที่ได้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
Mohd Noor, M.N.et al (2013)ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง เจตคติ ข องลูก ค้ า ชาวมาเลเซี ย ต่ อ การโฆษณา
เคลื่อนที่ กลุ่มตัวอย่างเป็ นลูกค้ าชาวมาเลเซียจานวน 856 คน พบว่า โครงสร้ างของตัวแบบมี
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติของลูกค้ าชาวมาเลเซียต่อการโฆษณาเคลื่อนที่ ความรู้สกึ ของบุคคล
การควบคุมพฤติกรรมการรับรู้ และความตังใจในการซื
้
้อสินค้ าและบริการอย่างมีนยั สาคัญ
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นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังได้ ใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้โดยการสังเกต ในการเปลี่ยนแปลงตัวแปร
ภายนอก คือการสื่อสารทางบวก จากข้ อค้ น พบการวิจัยระยะที่ 1 ด้ วยการพัฒ นาการสื่อสาร
ทางบวกระหว่างผู้ปกครองกับนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง โดยเริ่มจากผู้วิจยั นาเสนอตัวแบบที่เป็ นหนังสัน้
เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารทางบวกของพ่อแม่ผ้ ปู กครองกับลูกวัยรุ่น เรื่ องป้องกันภัยจากเพื่อนต่างเพศ
ด้ วยการแต่งกายให้ เหมาะสม โดยให้ นกั เรี ยนกับผู้ปกครองรับชมหนังสัน้ ต่อมาร่ วมกันเขียนบท
สนทนาตามตัวแบบจากสถานการณ์จาลอง 3 เหตุการณ์ เช่น เพื่อนผู้ชายชวนลูกสาวไปเที่ยวบ้ าน
เป็ นต้ น พร้ อมทังร่้ วมกันแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาที่แต่ละกลุ่มได้ ร่วมกันคิด ซึ่งเป็ นการ
ตอกย ้าการแสดงวิธีการสื่อสารทางบวกตามตัวแบบ เช่น แสดงการให้เหตุผลต่อสิ่ งที่ควรและไม่
ควรปฏิ บัติ แสดงน า้ เสียงที่ เป็ นมิตร แสดงท่ าทีใส่ใจ สบตา รับฟั งอย่างตัง้ ใจ เป็ น ต้ น การที่
นักเรี ยนและผู้ปกครองได้ สังเกตตัวแบบและมีการแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาร่ วมกัน
ดังกล่าวทาหน้ าที่เป็ นสิ่งเร้ าเข้ าไปจัดกระทากระบวนการทางปั ญญาที่เป็ นการได้ รับความรู้ ใหม่
(Acquired)ของนัก เรี ย นและพ่ อ แม่ ผู้ป กครองอัน เป็ น ผลให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ (Learning)เกี่ ย วกับ
วิธีการสื่อสารทางบวกเกิดขึน้ เช่นเดียวกับกระบวนการเปลี่ยนเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยได้ ทาการประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการสื่อสารทางบวกด้ วย
การจัด สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ส าหรั บ กลุ่ม ผู้ป กครองที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมใน
โปรแกรมการปรั บ พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
เกี่ยวกับการนาไปประยุกต์ใช้ พบว่า ผู้ปกครองมีการปรับเปลี่ยนการสื่อสารทางบวกกับลูกวัยรุ่น
ไปในทิศทางที่ดีขึ ้น เช่นคาพูดดังนี ้
“ใช้ เรื่ องที่ขออนุญาตไปบ้ านเพื่อน พ่ อแม่ ร้ ู วิธีพูดคุยกับลูก มีขัน้ ตอนการคุย
ตกลงกั น มี ก ารให้ เหตุ ผ ลโดยลู ก จะมี ก ารมาขออนุ ญ าตทุ ก ครั ้ง ” (สั ม ภาษณ์ 2561,
9 กันยายน)
“แม่ จะฟั งลูกมากขึน้ ถามเหตุผล ถามความคิดลูกมากขึน้ ” (สัมภาษณ์ 2561,
9 กันยายน)
นอกจากนี ้ Schuster et al (2008) ได้ ศกึ ษา เรื่ องการประเมินผลโปรแกรมการอบรม
เลี ้ยงดูด้วยใช้ ที่ทางานเป็ นฐาน ฝึ กการพูดคุยของผู้ปกครองกับสุขภาพที่ดีของวัยรุ่น เพื่อส่งเสริ ม
การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับวัยรุ่นเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ : ทดลองแบบควบคุมด้ วยการสุ่ม
เป็ น การเปรี ยบเที ยบกับกลุ่มควบคุมจากการติดตามระยะยาวและวัดผลในเดือนที่ เก้ า พบว่า
ผู้ปกครองกับวัยรุ่นในกลุ่มทดลองมีความสามารทางการสื่อสารซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่ องเพศได้
ดีกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ(P<0.001) และเปิ ดใจในการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่ องเพศ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ(P<0.001) และ ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ และคณะ(2019) ได้ ศกึ ษา เรื่ องผล
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ของโปรแกรมการเรี ยนรู้เพื่อสร้ างทักษะของผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่ องเพศศึกษากับบุตรหลาน
วัยรุ่นเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้ปกครองเพศหญิงที่มีบตุ รหลานวัยรุ่นเพศหญิงกาลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น เลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็ น กลุ่ม ทดลอง 45 คน และกลุ่ม ควบคุม 45 คน ผลการวิจัย
พบว่า ภายหลังการจัดโปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีความรู้ เกี่ยวกับเพศศึกษา เจตคติเกี่ยวกับการ
สื่อสารเรื่ องเพศศึกษา การรั บรู้ความสามารถตนเองในการสื่อสารเรื่ องเพศศึกษา การรับรู้ผลลัพธ์
ของการสื่อสารเรื่ องเพศศึกษา และทักษะการสื่อสารเรื่ องเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่นสูงกว่าก่อน
การจัดโปรแกรม และสูงกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สาหรับ ปั จจัยภายในอีกหนึ่งตัวจากข้ อค้ น พบการวิจัยระยะที่ 1 คือ การควบคุม
ตนเอง ผู้วิจยั ใช้ แนวคิดการควบคุมภายในด้ วยการค่อยๆลดอิทธิพลจากภายนอก โดยนาเทคนิค
การก ากับ ตนเอง (Self-Regulation) ของแบนดูรามาจัด กระท า โดยผู้วิ จัย ได้ ให้ นัก เรี ย นกลุ่ม
ทดลองท าการก ากับ ตนเองด้ ว ยการก าหนดเป้ า หมายด้ ว ยตนเอง ฝึ ก การสัง เกตและบัน ทึ ก
พฤติกรรมตนเองได้ ตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินการกระทาของตนเองด้ วยการเปรี ยบเทียบการ
กระทาของตนเองกับเพื่อน และให้ นักเรี ยนกาหนดเงื่อนไขการให้ การเสริ มแรงตนเองเมื่อกระทา
พฤติกรรมได้ ตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้ หากนักเรี ยนไม่สามารถกระทาพฤติกรรมได้ ตามเป้า หมายที่ตงั ้
ไว้ นัก เรี ย นจะแสดงปฎิ ก ริ ย าทางลบต่ อ ตนเองจากแบบส ารวจตัวเสริ ม แรง (ภาคผนวก ข) ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวทาให้ นักเรี ยนสามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งจากการพัฒนาตัวแปรทัง้ 3 ตัว
แปรด้ วยแนวคิดการพัฒนากระบวนการทางปั ญญาเพื่อให้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ภายนอกโดยใช้ ทฤษฎีปัญญาสังคมของแบนดูราตามที่กล่าวมาแล้ วนี ้ ทาให้ นกั เรี ยนกลุม่ ทดลองมี
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ ้น โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบจากคะแนน
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณมีค่าเฉลี่ย 0.21 ในช่วงก่อนการทดลอง หลัง
การพัฒนาตัวแปรการควบคุมตนเองของกลุ่มทดลองค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นเป็ น 8.70 ในระยะหลังการ
ทดลอง และจากผลการเก็บข้ อมูลก่อนและหลังทาตัวแปรการควบคุมตนเองสอดคล้ องกับการวิจยั
ที่ใช้ วิธีการกากับตนเองในการพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสมเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ ผลงานของ ศิริลกั ษณ์ ศรี
กันต์ (2552)ได้ ศึกษาเรื่ อง ผลของการใช้ โปรแกรมการกากับตนเองที่มีความรั บผิดชอบด้ านการ
เรี ย นของนัก เรี ย นชั น้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นเทศบาลพลประชานุกูล อ าเภอพล จัง หวัด
ขอนแก่น จากผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการกากับตนเองมีความรับผิดชอบ
ด้ านการเรี ย นทั ง้ โดยรวม และรายด้ านเพิ่ ม สูง ขึ น้ อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 และ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Matric (2018) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การควบคุมตนเอง : ด้ วยการกากับตนเอง
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และการเรี ยนรู้ สัมภาษณ์นกั เรี ยนชายและหญิงอายุ 14 ปี จานวน 9 คน ผลการศึกษา พบว่า การ
ฝึ กบุคคลให้ กากับตนเองเป็ น วิธีการที่จาเป็ น ทาให้ บุคคลประสบความสาเร็ จตามเป้าหมาย ซึ่ง
เป้าหมายต้ องมาจากความสนใจของบุคคลและความต้ องการทางสังคม การที่บุคคลจะประสบ
ความสาเร็ จตามเป้าหมายได้ บุคคลนัน้ ต้ องมีประสบการณ์ ที่อิ่มเอมกับความสาเร็ จ การกากับ
ตนเองยัง คงไว้ ซึ่ง พฤติ ก รรมที่ เหมาะสม และยับ ยัง้ พฤติ ก รรมที่ ไม่ พึ ง ประสงค์ ได้ นอกจากนี ้
Leopold and Leutner (2015) ได้ ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาเนื ้อหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนด้ วย
การใช้ อภิปัญญาการกากับตนเองเป็ นกลวิธีประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนรู้ แบ่งการทดลองเป็ น 3 การ
ทดลอง การทดลองที่ 1 ใช้ วิธีการควบคุมเงื่อนไข การทดลองที่ 2 ใช้ การฝึ กกลยุทธทางความคิด
และการทดลองที่ 3 ใช้ กลวิธีทางความคิดร่ วมกับการใช้ อภิปัญญาการกากับตนเอง ผลการศึกษา
พบว่า การฝึ กอบรมให้ นกั เรี ยนใช้ อภิปัญญาการกากับตนเองทาให้ นกั เรี ยนมีความประพฤติที่ดีขึ ้น
จากการที่นักเรี ยนได้ ฝึกการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปั ญญาผ่านประสบการณ์
ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้ อมไปพร้ อมกันจาก 3 กิจกรรมในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น ส่งผลให้ นักเรี ยนมี
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึ น้ โดยพิจารณาจากคะแนนพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณเฉลี่ย 0.21 ในช่วงก่อนการทดลอง เพิ่มขึน้ เป็ น 3.32
ในช่วงหลังการทดลอง
3.ข้ อดีและข้ อจากัดของการวิจยั
งานวิ จั ย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จั ย ผสนวิ ธี แ บบส ารวจตามล าดั บ (Exploratory Sequential
Mixed Methods) มีความมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อ ศึกษาความหมายและเงื่อนไขของการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น ในการวิจัยระยะที่ 1 นาข้ อค้ นพบมาสู่การ
พัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของวัย รุ่ น ตอนต้ น และศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมฯจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เป็ นนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปี่ ที่ 1 ในการวิจยั ระยะ ที่ 2 และจากผลงานวิจยั นีไ้ ด้ ทราบข้ อดีและข้ อจากัดของการ
วิจัย เพื่อนามาสู่การเป็ นข้ อเสนอแนะของการนาไปใช้ เชิงนโยบาย และการพัฒนางานวิจัยครัง้
ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 ข้ อดีของการวิจัย
1) ใช้ หลักการพฤติกรรมศาสตร์ ในการค้ นหาสาเหตุและอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคล โดยบูรณาการตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมแบบสหวิท ยาการที่ น าองค์ ค วามรู้ ท าง
จิตวิทยา ร่วมกับทางสังคมศาสตร์ ซึง่ เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุภายในและภายนอกของบุคคลเกี่ยวกับ
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พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ างมี วิจารณญาณ มาสร้ างและพัฒ นาโปรแกรมการปรั บ
พฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น โดย
พิสูจน์ประสิทธิผลของโปรแกรมฯ ซึ่งพบผลดีในการวิจัยครัง้ นีจ้ ากตัวสาเหตุที่ได้ มาจากเจ้ าของ
ประสบการณ์ และเทียบกับการประมวลเอกสาร ร่ วมกันอธิบายพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ น ในกลุ่ม นัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1-3 ในโรงเรี ย นที่ เข้ า
โครงการวิจยั ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นถึงความสาเร็ จในการอธิบายพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
2) คุณ ภาพของเครื่ องมื อที่ ใช้ ในการทดลอง ในการวิจัยครัง้ นี ้ มีการสร้ างและ
พัฒ นาโปรแกรมฯ โดยผู้วิจัยสร้ างขึน้ ใหม่ด้วยการนาปั จจัยเชิงสาเหตุตามมุมมองของเจ้ าของ
ประสบการณ์ โดยตรง ด้ วยการอาศัยกรอบแนวคิดการปรับเปลี่ยนทางปั ญ ญาเป็ นฐานและใช้
แนวคิ ด ทฤษฎี ปั ญ ญาสัง คม(Social Cognitive Theory)ของแบนดูรา เป็ น เทคนิ ค ในการปรั บ
กระบวนการทางปั ญญาเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก การสร้ างโปรแกรมฯผ่านการ
ปรับปรุงและตรวจสอบโครงสร้ างเนื ้อหาจากคณะผู้เชี่ ยวชาญหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องและผ่าน
การทดลองใช้ กบั นักเรี ยนที่ใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง และปรับปรุงโปรแกรมฯตามข้ อเสนอแนะ
3.2 ข้ อจากัดของการวิจัย
1) คุณภาพของเครื่ องมือวัดในการวิจยั การวิจยั นี ้ได้ สร้ างแบบวัดชนิดแบ่งระดับ
คุณภาพ (Scoring Rubric)ซึง่ เป็ นแบบวัดที่ใช้ ประเมินผลงานของนักเรี ยน โดยผู้วิจยั สร้ างแบบวัด
ขึ ้นใหม่จานวน 1 ฉบับ มีข้อคาถามจานวน 4 ข้ อ ด้ วยการนาข้ อค้ นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 ด้ าน
องค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณและให้ สอดคล้ องตามพัฒนาการของ
วัยรุ่ น นอกจากนี ้ได้ นาข้ อคาถามของ Watson & Glaser มาเป็ นแนวทางประยุกต์ใช้ ในการตังข้
้ อ
คาถามแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น เพื่อ กระตุ้น
ให้ กลุ่มตัวอย่างคิดวิเคราะห์และอธิบายความคิดจากการรับชมตั วแบบหนังสัน้ แบบวัดนี ้ผ่านการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงจากคณะผู้เชี่ยวชาญและผ่านการทดลองใช้ และประเมินคุณภาพของ
แบบวัด มีค่าอานาจจาแนกรายข้ อ อยู่ในระดับปานกลางและทังฉบั
้ บมีความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์
แอลฟ่ า เท่ากับ .59 ดังนัน้ กล่าวได้ ว่า แบบวัดนีม้ ี ข้อจากัดในการตอบข้ อคาถามด้ วยการเขียน
อธิ บายความคิดจากการรับชมหนังสัน้ เกี่ยวกับสถานการณ์ ถูกเพื่อนต่างเพศชักชวนซึ่งมีความ
ซับซ้ อนในการตอบข้ อคาถาม ด้ วยกลุ่มตัวอย่างต้ องใช้ ความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย
และเกณฑ์การให้ คะแนนนักเรี ยนต้ องตอบได้ ตรงตามองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่ าง
มีวิจารณญาณ จึงทาให้ คา่ ความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าของแบบวัด เท่ากับ .59
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2) งานวิจยั นี ้แสดงผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมฯจากการทดสอบตัวแปร
ตามระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ซึ่งต้ องมีการพิสูจน์ด้วยการติตตามผลระยะยาวต่อไป
ด้ วยงานวิจัยนีม้ ีการตั ้งสมมติฐาน พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในระยะ
หลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม จึงควรมีการติดตามพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองในระยะยาวประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี เพื่อพิสจู น์ผล
ของโปรแกรมฯและนาไปประยุกต์ใช้ ในวงกว้ าง
3) การวิจัย ครัง้ นี ศ้ ึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยนหญิ งและชาย เพื่อป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรี ยนทุกคนในโรงเรี ยนมัธยมแบบสหศึกษา เพราะจากสถานการณ์
ข่าวที่วยั รุ่นมีปัญหาพฤติกรรมทางเพศมาก เช่น การใช้ สารเสพติด การตังครรภ์
้
เป็ นต้ น จึงทาให้
ผู้วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณกับนักเรี ยนชายและหญิ ง
พร้ อมกัน ทังนี
้ เ้ พื่อให้ ทราบประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ นอย่างชัดเจน ควรมีการทดลองใช้ โปรแกรม
ฯสาหรับนักเรี ยนหญิงล้ วน หรื อนักเรี ยนชายล้ วนด้ วยเช่นกัน
4.ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ข้ อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ และข้ อเสนอแนะ
เพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.1 ข้ อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้
ผลการวิจยั นี ้ เสนอเป็ นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะชีวิตด้ านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อการป้องกันปั ญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น เช่น การตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม
การเสพสารเสพติด การใช้ ความรุ นแรง เป็ นต้ น ด้ วยการวิจยั ทาให้ วยั รุ่นได้ รับการฝึ กฝนด้ านการ
คบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี วิจ ารณญาณ วัย รุ่ น สามารถเกิ ด การกระท ากิ จ กรรมต่ างๆกับ เพื่ อ น
ต่างเพศอย่างเหมาะสมด้ วยการคิดอย่างมีเหตุผลในการตัดสินใจที่ไม่ส่งผลเสียต่ออนาคต ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับเด็กและเยาวชน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1.1 สาหรับผู้ปกครองในการฝึ กลูกวัยรุ่ นให้ มีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ มี 3 วิธี ได้ แก่ 1) การสื่อสารแบบเปิ ดเผยยอมรับฟั งอย่างเป็ นกันเองใน
ครอบครัว เพื่อสร้ างความไว้ วางใจระหว่างผู้ปกครองกับวัยรุ่น หลีกเลี่ยงการใช้ คาสัง่ ห้ าม และดุว่า
ซึง่ จะส่งเสริ มให้ ลกู วัยรุ่น กล้ าพูดคุย ไว้ วางใจ รู้จกั ให้ เกียรติผ้ อู ื่น และทาให้ วยั รุ่นยอมรับฟั งข้ อมูล
จากผู้ปกครอง ซึ่งเป็ นการช่วยให้ วยั รุ่ นมีการคิดตัดสินใจอย่างรอบคอบในการคบเพื่อนต่างเพศ
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และให้ ข้อคิดเห็นสิ่งที่ควรทาหรื อไม่ควรทาสาหรับวัยรุ่น 2) การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
คบเพื่อนต่างเพศ โดยให้ ปฏิบตั ิตนในสิ่งที่อยากสอนลูกเพื่อให้ ลกู ปฏิบตั ิตวั ได้ เหมาะสมกับเพื่อน
ต่างเพศ 3) การยกตัวอย่างให้ เห็นเป็ นรู ปธรรมและผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจากกรณีตวั อย่างนัน้ เน้ นย ้า
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นกับสถานการณ์ของกรณีตวั อย่างด้ วยการชี ้ให้ เห็นผลดีและผลเสียที่เกิดขึ ้น
4.1.2 สาหรับคณะครู สามารถน ารู ปแบบการจัดกิจกรรมนี ป้ ระยุกต์ ใช้ ใน
โรงเรี ยนได้ สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1- 3 โดยจัดเป็ นกิจกรรมหนึ่งในการเรี ยนการสอนวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ เรื่ อง การคบเพื่อนต่างเพศ และความสัมพันธ์ ใน
ครอบครั ว เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี ก ารเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมที่ เป็ นประสบการณ์ ตรงและ
ประสบการณ์ทางอ้ อม และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ จริง
4.2 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส าหรั บ ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย น สามารถน าโปรแกรมการปรั บ พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ปี ที่1- 3 เป็ นกิจกรรมหนึ่งในโรงเรี ยนเพื่อเป็ นแนวทางในการป้องกันแก้ ไขปั ญหาพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของเยาวชนไทย โดยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนทังเพศหญิ
้
งและเพศชายมีพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่ า งเพศที่ เ หมาะสม และรู้ จั ก ใช้ ความคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณเป็ นหลั ก ยึ ด ปฏิ บั ติ ต นใน
ชีวิตประจาวัน
4.3 ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่ อไป
การวิ จัย นี เ้ ป็ น การวิ จัย ที่ มุ่ง สร้ างความรู้ ใหม่ เพื่ อ เสนอเป็ น ทางเลื อ กในการ
ป้องกันปั ญ หาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่ นที่เป็ นปั ญหามายาวนานของประเทศ ด้ วยการ
ค้ นหาแนวคิดทฤษฎีที่สอดคล้ องกับบริบทของวัยรุ่นในการป้องกันปั ญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่มีสาเหตุ
มาจากความบกพร่ องของพฤติ ก รรมระดับ บุคคล โดยเริ่ ม จากการวิจัยระยะที่ 1 เป็ น การวิจัย
เชิงคุณภาพแบบเฉพาะกรณี เพื่อทาความเข้ าใจความหมายและค้ นหาเงื่อนไขของการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น ด้ วยการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักแบบเจาะจงและ
สัมภาษณ์ เชิงลึก ทาการวิเคราะห์ ข้อมูลเนือ้ หา ผลการวิจัยทาให้ ทราบความหมายของการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ และเงื่อนไขสาเหตุของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณได้ ซึ่งข้ อค้ นพบนี ้ได้ รับการตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ แล้ วนาไปสู่การวิจยั ระยะที่ 2
เป็ นการนาองค์ความรู้ ไปสู่การปฎิบัติป้องกันแก้ ไขปั ญ หาด้ วยการปรับพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น ดังนัน้ ในการพัฒนาการวิจยั ในอนาคต ผู้วิจัยมี
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี ้
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1) เนื่องจากงานวิจยั นี ้มีข้อจากัดในรูปแบบกิจกรรมต้ องใช้ ความสามารถใน
การอธิบายความคิดด้ วยการอ่านเขียน การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างจาเป็ นต้ องใช้ ความสามารถด้ าน
การอ่ า นเขี ย นภาษาไทย จึ ง ต้ องก าหนดเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจงจากการประเมิ น
ความสามารถของบุคคล ดังนัน้ การวิจัยสาหรับกลุ่มวัยรุ่ น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 จาเป็ น ต้ องเลือก
กิจกรรมที่มีความง่ายมากขึ ้นในการฝึ กสื่อสารอธิบายความคิด
2) จากผลการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ างเพศอย่ างมี วิจ ารณญาณของวัย รุ่ น ตอนต้ น พบว่า กลุ่ม ทดลองมี
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ ้นในระยะหลังการทดลอง ดังนันควรมี
้
การ
วิจยั ติดตามระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณอย่างคงทน
3) จากการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม
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นักเรี ยนเพศชายล้ วน หรื อนักเรี ยนเพศหญิงล้ วน เพื่อยืนยันผลของโปรแกรมฯต่อปั จจัยทางเพศ
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ภาคผนวก ก
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัย
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างเครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
1.แบบคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักสาหรับกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น
2.กาหนดการดาเนินการในกลุ่มทดลอง
3.กาหนดการดาเนินการในกลุ่มควบคุม
4.ตารางวิเคราะห์ องค์ ประกอบและตัวชีว้ ัดบทบาทสมมติ
5.บทบาทสมมติสาหรับกลุ่มทดลองและการวิเคราะห์ บทการแสดงบทบาทสมมติ
6.วิเคราะห์ ตวั แบบผ่ านบบทบาทสมมติด้านการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวจิ ารณญาณ
7.วิเคราะห์ ตวั แบบหนังสัน้ เพื่อพัฒนาการสื่อสารทางบวก สาหรับผู้ปกครอง
8.แบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวจิ ารณญาณ
9.คู่มือแนวทางการให้ คะแนนการตอบคาถามของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 1
10.แบบสอบถามเจตคติต่อการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ
11.แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ
12.แบบสารวจตัวเสริมแรง
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ลักษณะของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ
มีความเป็ นผู้นา
อดทนสู้ชีวิต
รับผิดชอบต่ อหน้ าที่
□ มีความคิดริเริ่ม
□ ไม่ยอมแพ้ ง่ายๆ
□ ส่งงานครูครบ
□ กล้ าแสดงออก
□ สู้กบั ความลาบาก
□ ช่วยงานบ้ าน
□ เข้ ากับเพื่อนได้
□ ไม่หนีเรี ยน
□ กล้ าตัดสินใจ
□ มีวินยั ในตนเอง
□ มีเหตุผล

186
2.กาหนดการดาเนินการในกลุ่มทดลอง
วันที่ 1 กิจกรรมช่ วงเช้ า เวลา 9.00-10.15 น.
เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้
1767963979
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ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์

การสนทนาของผู้วิจัยกับ
ผู้เรียน

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา

1. ขัน้ เตรี ยมความพร้อม
- ผู้วิจัยสนทนากับผู้เรี ยนในเรื่ อง
ทั่วไปและกล่ า วถึ งวัต ถุป ระสงค์
ของกิจกรรมครัง้ นี ้
- ให้ ผู้ เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม ๆละ 5 คน
จานวน 4 กลุม่

- เพื่อเตรี ยมความพร้ อม
ให้ ผ้ เู รี ยน
-เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจอย่าง
ถูกต้ องเรื่ องการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณด้ วยการ
แสดงบทบาทสมมติ
จานวน 8 เรื่ อง

- สวัสดีคะ่ นักเรี ยนทุกคน ให้
นักเรี ยนช่วยดูเพื่อนๆ ว่าวันนี ้
มาครบหรื อไม่ ขาดใคร
บ้ าง
-ผู้ วิ จั ย กล่ า วถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์
ข อ งกิ จ ก รรม ค รั ้ง นี ้เ พื่ อ ให้
นักเรี ยนเข้ าใจอย่างถูกต้ องเรื่ อง
การคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณ
-ใครเคยได้ ยินการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณบ้ าง
-ก า รค บ เพื่ อ น ต่ า งอ ย่ า งมี
วิจารณญาณคื ออะไร และท า
อย่างไร
- วันนี ผ้ ้ ูวิจัยจะให้ นักเรี ยน แต่
ละกลุ่มมาแสดงบทบาทสมมติ
เกี่ ย วกับ การคบเพื่ อนต่างเพศ
อย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ ซึ่ ง มี
ทัง้ หมด 8 เรื่ อง กลุ่มที่ยังไม่ได้
แสดงให้ นัก เรี ย นเป็ น ผู้สัง เกต
การแสดงของเพื่ อนๆ ตาม
หัว ข้ อ ค าถามในใบงานและมี
ตัว แทนน าเสนอหลั ง ทุ ก กลุ่ ม
แสดงละครเสร็จรอบละ

-ผู้เรี ยนช่วยตรวจนับ
จ าน วน เพื่ อน และ
แจ้ งครู
-ผู้ เรี ย น ไ ด้ ท ร า บ
วั ต ถุ ป ระ ส งค์ ข อ ง
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ เห็ น
ความสาคัญ ของการ
ร่วมกิจกรรม
-ผู้ เรี ย นตอบค าถาม
ผู้วิจยั
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เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้

ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์
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40 นาที

2. ขัน้ เสนอตัวแบบร่ วมกับการ
ชีแ้ นะทางวาจา
ที่หน้ าชันเรี
้ ยน ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยน
แต่ละกลุม่ แสดงบทบาทสมมติกลุม่
ละ 5 นาทีและกลุม่ ที่ยงั ไม่ได้ แสดง
ให้
นักเรี ยน เป็ นผู้สงั เกตการแสดงของ
เพื่อนๆ เมื่อทุกกลุม่ แสดงเสร็จให้
ทุกคนสรุปสาระสาคัญของการ
แสดง

- เพื่อนาเสนอตัวแบบ
ผ่านบทบาทสมมติที่มี
พฤติกรรมแสดงถึงการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ

10นาที

1. ขัน้ ชีแ้ นะทางวาจา
ในขันนี
้ ้ผู้วิจยั ตังค
้ าถามถามผู้เรี ยน

- เพื่ อ ชี แ้ น ะ ให้ ผู้ เรี ย น
เข้ าใจ ถึ งพ ฤ ติ ก รรม ที่
แสดงถึงการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของ ตัวแบบ

การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา

2 เรื่ อง ทุกคนพร้ อมแสดง
ไหมค่ะ
-นักเรี ยนแสดงบทบาทสมมติ -ผู้เรี ยนแสดงบทบาท
เรื่ องที่ 1 : สังเกตดูร้ ูทนั เพื่อน สมมติ
เรื่ องที่ 2 : มองเพื่อนออก

1)เรื่ องนี ้ตัวละครกาลังทา
-ผู้ เรี ย นตอบค าถาม
อะไร เหมาะสมหรื อไม่
ผู้วจิ ยั
2) ตัวละครได้ รับผลอย่างไร
หลังจากการกระทานี ้
3)นักเรี ยนรู้สกึ อย่างไรกับการ
กระทาของตัวละครที่ตนเอง
แสดง และจากสังเกตเพื่อน
แสดง
4) ถ้ านักเรี ยนเป็ นตัวละคร
นันๆ
้ นักเรี ยนจะทาอย่างไร
เพราะอะไร

188
วันที่ 1 กิจกรรมช่ วงเช้ า เวลา 9.00-10.15 น(ต่ อ) .
ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์

การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา

15 นาที

4.ขัน้ การให้ข้อมูลย้อนกลับ
เมื่อผู้เรี ยนทากิจกรรมเสร็จสิ ้น
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ย้ อ น ก ลั บ
(Feedback) แ ล ะ แ ล ก เป ลี่ ย น
ความคิดเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมี วิจารณญาณ ที่ได้ จาก
การที่ ผ้ ู เรี ย นกระท าพฤติ ก รรมที่
แสดงออก ตามตัวชี ้วัดหลักของบท
ละครเรื่ องที่ 1 และ 2

- สรุปผลเพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ตระหนักในพฤติกรรมที่
แสดงถึงการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ
ตามตัวชี ว้ ัด หลัก ของบท
ละครเรื่ องที่ 1 และ 2

- จากการที่นกั เรี ยนแสดง
บทบาทสมมติและสังเกตตัว
ละคร ใครได้ เรี ยนรู้อะไร และ
จะนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิต
อย่างไร
- ผู้วิจยั ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
และแลกเปลี่ยนความคิด
เกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณตาม
ตัวชี ้วัดหลักของบทละครเรื่ อง

- การทากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ
ตามตัวชี ้วัดหลักของ
ละครเรื่ องที่ 1 และ 2
-ผู้เรี ยนเข้ าใจที่
ถูกต้ องและเห็นผลดี
ต่อเรื่ องการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ

1767963979

เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้
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ที่ 1 และ 2

วันที่ 1 กิจกรรมช่ วงเช้ า เวลา 10.45-12.00น.
เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้
10 นาที

ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์

การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา

1. ขัน้ เตรี ยมความพร้อม
- ผู้ วิ จัย สนทนากั บ ผู้ เรี ย นในเรื่ อ ง
ทัว่ ไปและกล่าวทบทวนตัวชี ้วัดหลัก
ของละครเรื่ องที่ 1 และ 2 ได้ แสดง
รอบแรกของกิจกรรมครัง้ นี ้
- ให้ ผู้ เรี ยนแบ่ ง กลุ่ ม ๆละ 5 คน
จานวน 4 กลุม่

- เพื่อเตรี ยมความพร้ อม
ให้ ผ้ เู รี ยน
-เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจอย่าง
ถูกต้ องเรื่ องการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณด้ วยการ
แสดงบทบาทสมมติ
จานวน 8 เรื่ อง

- สวัสดีคะ่ นักเรี ยนทุกคน ให้
นักเรี ยนช่วยดูเพื่อนๆ มาครบ
หรื อไม่ ขาดใครบ้ าง
-ผู้ วิ จั ย ก ล่ า ว ท บ ท ว น
พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า ง
เพศอย่างมีวิจารณญาณตาม
ตัวชี ว้ ัดหลักของละครเรื่ องที่
1 และ 2 อีกครัง้ ก่อนเริ่ม

-ผู้เรี ยนช่วยตรวจนับ
จ าน วน เพื่ อน และ
แจ้ งครู
-ผู้ เรี ย น ไ ด้ ท ร า บ
วั ต ถุ ป ระ ส งค์ ข อ ง
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ เห็ น
ความสาคัญของการ
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วันที่ 1 กิจกรรมช่ วงเช้ า เวลา 10.45-12.00น(ต่ อ).
เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้
1767963979
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40 นาที

ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์

การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน

แสดงบทบาทสมมติเรื่ องที่ 3
และ 4
-ทวนย า้ การคบเพื่ อ นต่ า ง
เพศอย่างมีวิจารณญาณเรื่ อง
ก ารสั ง เก ต เพื่ อ แ ย ก แ ย ะ
ข้ อ เท็ จ จริ งเกี่ ย วกับ ลัก ษณะ
นิสยั ความประพฤติที่ดีหรื อไม่
ดี ข อ งเพื่ อ น ต่ า งเพ ศ ท า
อย่างไร ตามตัวชี ้วัดหลักเรื่ อง
ที1่ และ 2
- ผู้วิจยั จะให้ นกั เรี ยน แสดง
บทบาทสมมติเรื่ องที่ 3 และ
4 กลุม่ ที่ยงั ไม่ได้ แสดงให้
นักเรี ยนเป็ นผู้สงั เกตการ
แสดงของเพื่อนๆ ตามหัวข้ อ
คาถามในใบงานและมี
ตัวแทนนาเสนอหลังทุกกลุม่
แสดงละครเสร็จทัง้ 2 เรื่ อง
ทุกคนพร้ อมแสดงไหมค่ะ
2. ขัน้ เสนอตัวแบบร่ วมกับการ
- เพื่ อน าเสนอตั ว แบ บ -นักเรี ยนแสดงบทบาทสมมติ
ชีแ้ นะทางวาจา
ผ่ า นบทบาทสมมติ ที่ มี เรื่ องที่ 3 : กิจกรรมหลังเลิก
ที่หน้ าชันเรี
้ ยน ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยน พฤติ ก รรมแสดงถึ ง การ เรี ยน
แต่ละกลุม่ แสดงบทบาทสมมติกลุม่ คบเพื่อนต่างเพศอย่างมี เรื่ องที่ 4 : สิ่งที่น่าสนใจ
ละ 5 นาทีและกลุม่ ที่ยงั ไม่ได้ แสดง วิจารณญาณ

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา
-ผู้ เรี ย นตอบค าถาม
ผู้วิจยั

-ผู้เรี ยนแสดงบทบาท
สมมติ
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วันที่ 1 กิจกรรมช่ วงเช้ า เวลา 10.45-12.00น(ต่ อ).
เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้

ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์

การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา

1767963979

ให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้สงั เกตการแสดง
ของเพื่อนๆ เมื่อทุกกลุม่ แสดง
เสร็จให้ ทกุ คนสรุปสาระสาคัญ
ของการแสดง
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10นาที

15 นาที

3.ขัน้ ชีแ้ นะทางวาจา
ในขันนี
้ ้ผู้วิจยั ตังค
้ าถามถาม
ผู้เรี ยน

- เพื่อชีแ้ นะให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจ
ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
คบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณของ ตัวแบบ

1)เรื่ องนี ้ตัวละครกาลังทา
อะไร เหมาะสมหรื อไม่
2) ตัวละครได้ รับผลอย่างไร
หลังจากการกระทานี ้
3)นักเรี ยนรู้สกึ อย่างไรกับ
การกระทาของตัวละครที่
ตนเองแสดง และจาก
สังเกตเพือ่ นแสดง
4) ถ้ านักเรี ยนเป็ นตัวละคร
นันๆ
้ นักเรี ยนจะทาอย่างไร
เพราะอะไร
4.ขัน้ การให้ข้อมูลย้อนกลับ
- สรุปผลเพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
- จากการที่ นัก เรี ย นแสดง
เมื่อผู้เรี ยนทากิจกรรมเสร็จสิ ้น
ตระหนักในพฤติกรรมที่
บทบาทสมมติ แ ละสัง เกต
ผู้ วิ จั ย ได้ ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ น ก ลั บ แสดงถึ งการคบเพื่ อ นต่ า ง ตัวละคร ใครได้ เรี ยนรู้อะไร
(Feedback) แ ล ะ แ ล ก เป ลี่ ย น เพศอย่างมีวิจารณญาณ
และจะนาไปประยุกต์ใช้ ใน
ความคิ ด เกี่ ย วกั บ การคบเพื่ อ น ตามตัวชี ้วัดหลักของบท
ชีวิตอย่างไร
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ที่ได้ ละครเรื่ องที่ 3 และ 4
- ผู้วิ จัย ให้ ข้ อ มูล ย้ อ นกลับ
จากการที่ผ้ เู รี ยนกระทาพฤติกรรม
และแลกเปลี่ ย นความคิ ด
ที่แสดงออก ตามตัวชี ้วัดหลักของ
เกี่ ย วกับ การคบเพื่ อ นต่ า ง
บทละครเรื่ องที่ 3 และ 4
เพศอย่างมีวิจารณญาณ

-ผู้ เรี ย นตอบค าถาม
ผู้วิจยั

- ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม
ร่ วมกับเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ

ตาม ตั ว ชี ว้ ั ด ห ลั ก
ของละครเรื่ อ ง ที่ 3
และ 4
-ผู้ เ รี ย น เ ข้ า ใ จ ที่
ถูก ต้ อ งและเห็ น ผลดี
ต่อเรื่ องการคบเพื่อน
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วันที่ 1 กิจกรรมช่ วงเช้ า เวลา 10.45-12.00น(ต่ อ).
เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้

ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์

1767963979

การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา

ตามตัวชี ้วัดหลักของบท

ต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ

ละครเรื่ องที่ 3 และ 4
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วันที่ 1 กิจกรรมช่ วงบ่ าย เวลา 13.00-14.15น.
เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้
10 นาที

ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์

การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา

1. ขัน้ เตรี ยมความพร้อม
- ผู้วิจัยสนทนากับผู้เรี ยนในเรื่ อง
ทั่ว ไปและกล่ า วทบทวนตัว ชี ว้ ัด
หลักของละครเรื่ องที่ 3 และ 4 ได้
แสดงรอบสองของกิจกรรมครัง้ นี ้
- ให้ ผู้ เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม ๆละ 5 คน
จานวน 4 กลุม่

- เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้
ผู้เรี ยน
-เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจอย่าง
ถูกต้ องเรื่ องการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณด้ วยการแสดง
บทบาทสมมติจานวน 8
เรื่ อง

- สวัสดีคะ่ นักเรี ยนทุกคน
ให้ นกั เรี ยนช่วยดูเพื่อนๆ มา
ครบหรื อไม่ ขาดใครบ้ าง
-ผู้ วิ จั ย ก ล่ า ว ท บ ท ว น
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
ตามตัวชีว้ ัดหลักของละคร
เรื่ อ งที่ 3 แล ะ 4 อี ก ค รั ง้
ก่ อ น เริ่ ม แ ส ด งบ ท บ า ท
สมมติเรื่ องที่ 5 และ 6
-ทวนย า้ การคบเพื่ อนต่าง
เพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
เรื่ องการเลือกปฏิบตั ิตนกับ
เพื่ อ นต่ า งเพศตามกรอบ
ประเพณี วัฒ นธรรมไทยที่
เหมาะสมกับวัยทาอย่างไร

-ผู้เรี ยนช่วยตรวจนับ
จ าน วน เพื่ อน และ
แจ้ งครู
-ผู้ เรี ย น ไ ด้ ท ร า บ
วั ต ถุ ป ระ ส งค์ ข อ ง
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ เห็ น
ความสาคัญ ของการ
ร่วมกิจกรรม
-ผู้ เรี ย นตอบค าถาม
ผู้วิจยั
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วันที่ 1 กิจกรรมช่ วงบ่ าย เวลา 13.00-14.15น. (ต่ อ)
เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้
1767963979
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40 นาที

ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์

การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา

ตามตั ว ชี ว้ ั ด หลั ก เรื่ อ งที่ 3
และ4
- ผู้วิจยั จะให้ นกั เรี ยน แสดง
บทบาทสมมติเรื่ องที่ 5 และ
6 กลุ่ม ที่ ยัง ไม่ ได้ แ สดงให้
นั ก เรี ย นเป็ นผู้ สั ง เกตการ
แ ส ด งข อ งเพื่ อ น ๆ ต าม
หัวข้ อคาถามในใบงานและ
มี ตัว แทนน าเสนอหลัง ทุ ก
กลุ่ม แสดงละครเสร็ จ ทัง้ 2
เรื่ อง ทุกคนพร้ อมแสดงไหม
ค่ะ แสดงไหมค่ะ
2. ขั้น เสนอตัว แบบร่ ว มกับ การ - เพื่ อนาเสนอตัวแบบผ่าน -นักเรี ยนแสดงบทบาท
-ผู้เรี ยนแสดงบทบาท
ชีแ้ นะทางวาจา
บ ท บ า ท ส ม ม ติ ที่ มี สมมติเรื่ องที่ 5 : รู้คณ
ุ รู้โทษ สมมติ
ที่หน้ าชันเรี
้ ยน ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยน พฤติก รรมแสดงถึ งการคบ เรื่ องที่ 6 : เริ่ มต้ นใหม่...ฝั น
แต่ละกลุม่ แสดงบทบาทสมมติ
เพื่อนต่างเพศอย่างมี
อยู่ไม่ไกล
กลุม่ ละ 5 นาทีและกลุม่ ที่ยงั
วิจารณญาณ
ไม่ได้ แสดงให้ นกั เรี ยน เป็ นผู้
สังเกตการแสดงของเพื่อนๆ เมื่อ
ทุกกลุม่ แสดงเสร็จให้ ทกุ คนสรุป
สาระสาคัญของการแสดง
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วันที่ 1 กิจกรรมช่ วงบ่ าย เวลา 13.00-14.15น. (ต่ อ)
เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้
1767963979

10นาที
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15 นาที

ขัน้ ตอนกิจกรรม

3.ขัน้ ชีแ้ นะทางวาจา
ในขันนี
้ ้ผู้วิจยั ตังค
้ าถามถาม
ผู้เรี ยน

วัตถุประสงค์

- เพื่ อ ชี แ้ นะให้ ผ้ ูเรี ย นเข้ า ใจ
ถึ งพฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ งการ
คบ เพื่ อนต่ า งเพ ศอย่ า งมี
วิจารณญาณของ ตัวแบบ

การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน

1)เรื่ องนี ้ตัวละครกาลังทา
อะไร เหมาะสมหรื อไม่
2) ตัวละครได้ รับผลอย่างไร
หลังจากการกระทานี ้
3)นักเรี ยนรู้สกึ อย่างไรกับ
การกระทาของตัวละครที่
ตนเองแสดง และจาก
สังเกตเพื่อนแสดง
4) ถ้ านักเรี ยนเป็ นตัวละคร
นันๆ
้ นักเรี ยนจะทาอย่างไร
เพราะอะไร
4.ขัน้ การให้ข้อมูลย้อนกลับ
- สรุปผลเพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
- จากการที่ นั ก เรี ย นแสดง
เมื่อผู้เรี ยนทากิจกรรมเสร็จสิ ้น
ตระหนักในพฤติกรรมที่
บทบาทสมมติและสังเกตตัว
ผู้ วิ จั ย ได้ ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ น ก ลั บ แสดงถึ ง การคบเพื่ อ นต่ า ง ละคร ใครได้ เรี ย นรู้ อะไร
(Feedback) แ ล ะ แ ล ก เป ลี่ ย น เพศอย่างมีวิจารณญาณ
และจะนาไปประยุกต์ใช้ ใน
ความคิ ด เกี่ ย วกั บ การคบเพื่ อ น ตามตัวชี ้วัดหลักของบท
ชีวิตอย่างไร
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ที่ได้ ละครเรื่ องที่ 5 และ 6
- ผู้ วิ จัย ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลับ
จากการที่ผ้ เู รี ยนกระทาพฤติกรรม
และแลกเปลี่ ย นความคิ ด
ที่แสดงออก ตามตัวชี ้วัดหลักของ
เกี่ ย วกั บ การคบเพื่ อ นต่ า ง
บทละครเรื่ องที่ 5 และ 6
เพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
ตามตั ว ชี ว้ ั ด หลั ก ของบท
ละครเรื่ องที่ 5 และ 6

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา
-ผู้เรี ยนตอบคาถาม
ผู้วิจยั

- การท ากิ จ กรรม
ร่ ว มกั บ เพื่ อ นต่ า ง
เ พ ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ

ตามตัว ชี ว้ ัด หลัก
ของละครเรื่ อ งที่ 5
และ 6
-ผู้ เรี ย น เข้ า ใ จ ที่
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ เห็ น
ผลดีต่อเรื่ องการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณ
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ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์

การสนทนาของ
ผู้วิจัยกับผู้เรียน

ผลที่คาดว่ าผู้เรียน
จะกระทา

1. ขัน้ เตรี ยมความพร้อม
- ผู้วิจัยสนทนากับผู้เรี ยนในเรื่ อง
ทั่ว ไปและกล่ า วทบทวนตัว ชี ว้ ัด
หลักของละครเรื่ องที่ 5 และ 6 ได้
แสดงรอบสองของกิจกรรมครัง้ นี ้
- ให้ ผู้ เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม ๆละ 5 คน
จานวน 4 กลุม่

- เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้
ผู้เรี ยน
-เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจอย่าง
ถูกต้ องเรื่ องการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณด้ วย
การแสดงบทบาทสมมติ
จานวน 8 เรื่ อง

- สวัสดีคะ่ นักเรี ยนทุกคน
ให้ นกั เรี ยนช่วยดูเพื่อนๆ
มาครบหรื อไม่ ขาดใคร
บ้ าง
-ผู้ วิ จั ย ก ล่ า ว ท บ ท ว น
พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ น
ต่ า ง เ พ ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณตามตัวชีว้ ดั
หลั ก ของละครเรื่ อ งที่ 5
และ 6 อี ก ครั ง้ ก่ อ นเริ่ ม
แสดงบทบาทสมมติเรื่ อง
ที่ 7 และ 8
-ทวนย ้าการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมี วิจารณญาณ
เรื่ องการกาหนดเป้าหมาย
ที่ ก่ อ ใ ห้ เกิ ด ผ ล ดี ต่ อ
อนาคตท าอย่ า งไร ตาม
ตั ว ชี ้วั ด ห ลั ก เรื่ อ งที่ 5
และ 6
- ผู้ วิ จั ย จ ะ ให้ นั ก เรี ย น
แสดงบทบาทสมมติเรื่ อง
ที่ 7 แ ล ะ 8 ก ลุ่ ม ที่ ยั ง
ไม่ได้ แสดงให้ นกั เรี ยนเป็ น
ผู้ สั ง เกตการแสดงของ
เพื่อนๆ ตามหัวข้ อคาถาม
ในใบงานและมีตวั แทน

-ผู้ เรี ย นช่ ว ยตรวจนั บ
จ านวนเพื่ อ น และแจ้ ง
ครู
-ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ท ร า บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ เห็ น
ความส าคั ญ ของการ
ร่วมกิจกรรม
-ผู้ เรี ย น ต อ บ ค าถ าม
ผู้วิจยั
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40 นาที

10นาที

ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์

การสนทนาของ
ผู้วิจัยกับผู้เรียน

ผลที่คาดว่ าผู้เรียน
จะกระทา

น า เส น อ ห ลั ง ทุ ก ก ลุ่ ม
แส ด งล ะค รเส ร็ จ ทั ง้ 2
เรื่ อ ง ทุ ก คนพร้ อมแสดง
ไหมค่ะ แสดงไหมค่ะ
2. ขัน้ เสนอตัวแบบ
- เพื่ อ น าเสนอตั ว แบบผ่ า น -นักเรี ยนแสดงบทบาท
-ผู้ เรี ย นแสดงบทบาท
ที่หน้ าชันเรี
้ ยน ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยน บทบาทสมมติที่มีพฤติกรรม สมมติเรื่ องที่ 7 : รู้ทนั สิ่ง สมมติ
แต่ ล ะกลุ่ม แสดงบทบาทสมมติ แสดงถึ ง การคบเพื่ อ นต่ า ง สาคัญ
กลุ่ ม ละ 5 นาที แ ละกลุ่ ม ที่ ยั ง เพศอย่างมีวิจารณญาณ
เรื่ องที่ 8 : ระวังตนระวัง
ไม่ ไ ด้ แสดงให้ นั ก เรี ย น เป็ นผู้
ภัย
สังเกตการแสดงของเพื่อนๆ เมื่ อ
ทุกกลุ่มแสดงเสร็ จให้ ทุกคนสรุ ป
สาระสาคัญของการแสดง
3.ขัน้ ชีแ้ นะทางวาจา
- เพื่ อ ชี แ้ นะให้ ผ้ ูเรี ย นเข้ า ใจ 1)เรื่ องนี ้ตัวละครกาลังทา -ผู้ เรี ย น ต อ บ ค าถ าม
ในขันนี
้ ้ผู้วิจยั ตังค
้ าถามถาม
ถึ งพฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ งการ อะไร เหมาะสมหรื อไม่
ผู้วิจยั
ผู้เรี ยน
คบ เพื่ อนต่ า งเพ ศอย่ า งมี 2) ตัวละครได้ รับผล
วิจารณญาณของ ตัวแบบ
อย่างไรหลังจากการ
กระทานี ้
3)นักเรี ยนรู้สกึ อย่างไรกับ
การกระทาของตัวละครที่
ตนเองแสดง และจาก
สังเกตเพื่อนแสดง
4) ถ้ านักเรี ยนเป็ นตัว
ละครนันๆ
้ นักเรี ยนจะทา
อย่างไร เพราะอะไร
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ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์

การสนทนาของ
ผู้วิจัยกับผู้เรียน

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา

4.ขัน้ การให้ข้อมูลย้อนกลับ
เมื่อผู้เรี ยนทากิจกรรมเสร็จสิ ้น
ผู้ วิ จั ย ได้ ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ น ก ลั บ
(Feedback) แ ล ะ แ ล ก เป ลี่ ย น
ความคิ ด เกี่ ย วกั บ การคบเพื่ อ น
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ที่ได้
จากการที่ผ้ เู รี ยนกระทาพฤติกรรม
ที่แสดงออก ตามตัวชี ้วัดหลักของ
บทละครเรื่ องที่ 7 และ 8

- สรุปผลเพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ตระหนักในพฤติกรรมที่
แสดงถึ ง การคบเพื่ อ นต่ า ง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ
ตามตัวชี ้วัดหลักของบท
ละครเรื่ องที่ 7 และ8

- จากการที่นักเรี ยนแสดง
บทบาทสมมติและสังเกต
ตั ว ละคร ใครได้ เรี ย นรู้
อ ะ ไร แ ล ะ จ ะ น า ไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตอย่างไร
- ผู้วิจยั ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
และแลกเปลี่ยนความคิด
เกี่ยวกับการคบเพื่ อนต่าง
เพศอย่างมี วิจารณญาณ
ตามตัว ชี ว้ ัด หลัก ของบท
ละครเรื่ องที่ 7 และ 8
-สรุ ป ทบทวนภ าพ รวม
เกี่ยวกับการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ

- ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม
ร่ วมกับเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ
ตามตัวชี ว้ ัด หลัก ของ
ละครเรื่ องที่ 7 และ 8
-ผู้ เ รี ย น เ ข้ า ใ จ ที่
ถูก ต้ อ งและเห็ น ผลดี
ต่อ เรื่ องการคบเพื่ อ น
ต่ า ง เพ ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ

วันที่ 2 กิจกรรมช่ วงเช้ า เวลา 9.00-11.00 น.
เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้
15 นาที

ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์

การสนทนาของ
ผู้วิจัยกับผู้เรียน

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา

1. ขัน้ เตรี ยมความพร้อม
- ผู้วิ จัย สนทนากับ ผู้ป กครองใน
เรื่ องทัว่ ไปและกล่าววัตถุประสงค์
ของกิจกรรมครัง้ นี ้

- เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้
ผู้ปกครอง
-เพื่อให้ ผ้ ปู กครองเข้ าใจเห็น
ความสาคัญต่อการสื่อสาร
ทางบวกกับลูกวัยรุ่น

- สวัสดีคะ่ ผู้ปกครองทุก
คน ก่อนอื่นผู้วิจยั ต้ อง
ขอขอบคุณผู้ปกครองเป็ น
อย่างสูงที่กรุณามาร่วม

-ผู้ ป กครองแนะน า
ตัวเอง
-ผู้ ปกครองได้ ทราบ
วั ต ถุ ป ระ ส งค์ ข อ ง
กิจกรรมและเห็น
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กิ จ ก รรม ค รั ้ง นี ้ ผู้ วิ จั ย
ขอแนะนาตัวเอง และ
ขอให้ ทุกท่านช่วยแนะนา
ตั ว เอ ง ด้ ว ย ค่ ะ (มี ท่ า
ประกอบการแนะนาตัว)
-ก่อนเริ่ มกิจกรรมดิฉันขอ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
กิ จ ก รรม ค รั ง้ นี ้เ พื่ อ ให้
ผู้ ปกครองเข้ าใจ เห็ น
ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ก า ร
สื่ อ สารทางบวกกั บ ลู ก
วัยรุ่น
-ท่ า น เค ย ไ ด้ ยิ น ก า ร
สื่อสารทางบวกหรื อไม่
-ท่ า นคิ ด ว่ า การสื่ อ สาร
ทางบวกเป็ นอย่างไร
-เวลาท่านคุยกับลูกๆเรื่ อง
เพื่อนต่างเพศพูดอย่างไร
และผลเป็ นอย่างไร
- เราจะมาดูกัน นะคะว่า
การสื่ อ สารทางบวกกั บ
วั ย รุ่ น จ ริ ง ๆ แ ล้ ว เป็ น
อย่างไรและมีผลอย่างไร
วั น นี ้ ดิ ฉั น มี ห นั ง สั ้ น
เกี่ยวกับการสื่อสาร

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา
ความสาคัญของ
กิจกรรม
-ผู้ปกครองตอบ
คาถามผู้วิจยั
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10 นาที

25 นาที

ขัน้ ตอนกิจกรรม

2. ขัน้ เสนอตัวแบบ
ที่ ห น้ า ชัน้ เรี ย นผู้วิ จัย เปิ ด หนัง
สัน้ เกี่ ย วกับ การสื่ อ สารทางบวก
ขอ งบิ ด าม ารด ากั บ วั ย รุ่ น ให้
ผู้ ป ก ค ร อ ง รั บ ช ม พ ร้ อ ม ตั ้ ง
ข้ อสังเกต
3.ขัน้ ชีแ้ นะทางวาจา
- ในขันนี
้ ้ผู้วิจยั ตังค
้ าถามถาม
ผู้ปกครองโดยมีใบงาน

วัตถุประสงค์

- เพื่ อ น าเสนอตั ว แบบผ่ า น
หนัง สัน้ ที่ มี พ ฤติ ก รรมแสดง
การสื่อสารทางบวกของบิดา
มารดากับ วัย รุ่ น ด้ านการคบ
เพื่ อ น ต่ า ง เพ ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ
- เพื่ อชี แ้ น ะให้ ผู้ ป กค รอง
เข้ าใจที่ ถูก ต้ อ งเกี่ ย วกับ การ
สื่ อ สารทางบวกด้ านการคบ
เพื่ อ น ต่ า ง เพ ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณของตัวแบบ

การสนทนาของ
ผู้วิจัยกับผู้เรียน

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา

ทางบวกกับ ลูก วัย รุ่ น มา
ให้ ผ้ ปู กครองรับชม ขณะ
ชมหนังสัน้ ขอให้ ทุก ท่ าน
สังเกตตัว ละครแต่ ล ะตัว
อ ย่ างตั ้ง ใจ แ ล ะ ต อ บ
ค าถามตามใบงาน ขอ
เชิญทุกท่านรับชมค่ะ
-เปิ ดหนังสัน้ เกี่ยวกับการ -ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ
สื่อสารทางบวกของบิดา นัก เรี ย นตอบค าถาม
ม า ร ด า กั บ วั ย รุ่ น ใ ห้ ผู้วิจยั
ผู้ปกครองรับชมพร้ อมตัง้
ข้ อสังเกต
1) ถ้ าพิจารณาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ท่านมองเห็น
อะไร คิดอย่างไร
2) ถ้ าพิจารณาเรื่ อง “การ
สื่อสารระหว่างพ่อแม่ลกู ”
ท่านมองเห็นอะไร คิด
อย่างไร
3) “แก้ ม” ได้ รับผล
อย่างไรหลังการพูดคุย
ครัง้ นี ้

-ผู้ ปกครองเข้ าใจที่
ถู ก ต้ องเกี่ ย วกั บ การ
สื่ อ สารทางบวกด้ า น
การคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมี วิจารณญาณ
ของตัวแบบ

199
วันที่ 2 กิจกรรมช่ วงเช้ า เวลา 9.00-11.00 น. (ต่ อ)
เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้

ขัน้ ตอนกิจกรรม

1767963979
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50 นาที

4. ขัน้ กิ จกรรม
-แบ่งผู้ปกครองออกเป็ นกลุ่มคละ
เพศชายหญิงกลุม่ ละ 7 คน ผู้วิจยั
ให้ สถานการณ์ 3 เรื่ อง
เรื่ อ งที่ 1 “ลูก สาวขออนุ ญ าตไป
เที่ยวบ้ านเพื่อนผู้ชาย”
เรื่ องที่ 2 “ลูกชายแอบชอบเพื่อน
ผู้หญิงในชันเรี
้ ยน”
เรื่ องที่ 3 “ลูกสาวมีแฟน และแฟน
ชักชวนให้ มีเพศสัมพันธ์”
- ให้ แต่ละกลุ่มร่ วมกันคิด ร่ วมกัน
เขี ย น บ ท ส น ท น า ที่ เกี่ ย ว กั บ
สถานการณ์ จาลอง ตามตัวแบบ
หนัง สัน้ ที่ ไ ด้ ช มใช้ เวลา 20 นาที
และแต่ละกลุ่มเตรี ยมนาเสนอบท
สนทนาตามสถานการณ์ จาลองที่
ได้ รับมอบหมาย ด้ วยการแสดง

วัตถุประสงค์

การสนทนาของ
ผู้วิจัยกับผู้เรียน

4) ท่านคิดว่าแต่ละคน
รู้สกึ อย่างไร ขณะพูดคุย
กัน
5) ถ้ าผู้ปกครอง เป็ น “พ่อ
แม่ของแก้ ม”จะคุย
อย่างไรกับลูก
เพราะอะไร
- เพื่ อ ผู้ ป ก ค รอ งส าม ารถ - ให้ ผู้ ปกครองแบ่ ง กลุ่ ม
สื่ อ สารทางบวกด้ านการคบ คละเพศชายหญิงกลุ่มละ
เพื่ อ น ต่ า ง เพ ศ อ ย่ า ง มี 7 คนและนัง่ เป็ นกลุ่ม เมื่อ
วิจารณญาณกับวัยรุ่นได้
ทุ ก กลุ่ ม พร้ อมผู้ วิ จั ย จะ
แจกกระดาษและดินสอ
- ให้ ทุ ก ค น ร่ วม กั น คิ ด
ร่วมกันเขียนบทสนทนาที่
เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ 3
เรื่ อง
เรื่ องที่ 1 “ลูกสาวขอ
อนุญาตไปเที่ยวบ้ าน
เพื่อนผู้ชาย”
เรื่ องที่ 2 “ลู ก ชายแอบ
ชอบเพื่ อ นผู้ หญิ งในชั น้
เรี ยน”
เรื่ อ งที่ 3 “ลูก สาวมี แ ฟน
แล ะแฟ น ชั ก ช วน ให้ มี
เพศสัมพันธ์”

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา

- ผู้เรี ยนในกลุ่ม
ร่วมกันคิด ร่วมกัน
เขียน
- เกณฑ์การประเมิน
1)เ กี่ ย ว กั บ
สถานการณ์ 3 เรื่ อง
เรื่ อ งที่ 1 “ลู ก สาวขอ
อนุญ าตไปเที่ยวบ้ าน
เพื่อนผู้ชาย”
เรื่ องที่ 2 “ลูกชายแอบ
ชอบเพื่ อ นผู้ หญิ ง ใน
ชันเรี
้ ยน”
เรื่ องที่ 3 “ลู ก สาวมี
แฟน และแฟนชักชวน
ให้ มีเพศสัมพันธ์”

200
วันที่ 2 กิจกรรมช่ วงเช้ า เวลา 9.00-11.00 น(ต่ อ) .
เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้

ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์

1767963979

บทบาทสมมติ ที ล ะกลุ่ม ใช้ เวลา
กลุม่ ละ 10 นาที
-ผู้สงั เกตประเมินพฤติกรรมการ
สื่ อ สารทางบวกของบิ ด ามารดา
หรื อผู้ปกครองด้ านการคบเพื่ อน
ต่างเพศ
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ตามการ
วัดผลการทดลอง
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20 นาที

5.ขัน้ การให้ข้อมูลย้อนกลับ
เมื่อผู้ปกครองทากิจกรรมเสร็จ
สิน้ การแสดงบทบาทสมมติที ละ
กลุ่ ม ผู้ วิ จั ย ให้ ข้ อมู ล ย้ อนกลั บ
(Feedback) แ ล ะ แ ล ก เป ลี่ ย น
ความคิ ด เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สาร
ทางบวกกับลูกวัยรุ่ นด้ านการคบ
เ พื่ อ น ต่ า ง เ พ ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณของผู้ปกครอง ที่ได้
จากผู้ ป กครองแสดงพฤติ ก รรม
ตามตัวแบบ

- สรุ ป ผลเพื่ อ ให้ ผู้ ปกครอง
ตระหนั ก ในพฤติ ก รรมการ
สื่อสารทางบวกกับวัยรุ่นด้ าน
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ

การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา

- วิธีทาคือ สมาชิกกลุม่ ต้ อง
ร่ วมกันคิด ร่ วมกันเขียนบท
ส น ท น า ที่ เ กี่ ย ว กั บ
สถานการณ์ 3 เรื่ อ ง และ
น า เส น อ แ ส ด งบ ท บ า ท
สมมติ ( Role play) ตามตัว
แบบหนั ง สั น้ ที่ ไ ด้ ชม โดย
สลับกันเป็ นพ่อแม่ในกลุ่ม 3
คน ใช้ เวลากลุ่มละ10 นาที
นาเสนอทีละกลุม่
- ผู้ วิ จัย ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลับ
เมื่ อ ผู้ ปกครองท ากิ จ กรรม
เสร็ จ สิ น้ การแสดงบทบาท
ส ม ม ติ ที ล ะ ก ลุ่ ม แ ล ะ
แ ล ก เป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด
เกี่ยวกับการสื่อสารทางบวก
กั บ ลู ก วั ย รุ่ น ด้ านการคบ
เพื่ อ น ต่ า ง เพ ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณของผู้ปกครอง
ที่ ไ ด้ จากผู้ ปกครองแสดง
พฤติกรรมตามตัวแบบ

2) สมาชิกช่วยกันคิด
ช่ ว ย กั น เขี ย น บ ท
สนทนาตามตัว แบบ
ห นั ง สั น้ แล ะ แส ด ง
บทบาทสมมติส าเร็ จ
ตามโจทย์

- ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม
ร่ ว มกั น ระหว่ า งกลุ่ ม
ผู้ปกครอง
- ผู้ปกครองเข้ าใจและ
แ ล ะ พ ร้ อ ม ป ฏิ บั ติ
เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สาร
ทางบวกกับลูกวัยรุ่น

201
วันที่ 2 กิจกรรมช่ วงเช้ า เวลา 9.00-11.00 น(ต่ อ) .
เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้

ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์

การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา

1767963979

-สรุ ป ภาพรวมหลังเสร็ จ การ
แสด งทุ ก กลุ่ ม จากก ารที่
ผู้ปกครองชมหนังสันและ
้
แสดงบทบาทสมมติ ใครได้
เรี ยนรู้ อะไร และจะน าไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตอย่างไร
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วันที่ 2 กิจกรรมช่ วงเช้ า เวลา 11.00-12.00 น .
เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้

ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์

10 นาที

1. ขัน้ เตรี ยมความพร้อม
- ผู้วิจยั สนทนากับนักเรี ยนเรื่ อง
การฝึ กควบคุมตนเองหลังเสร็จ
กิจกรรมกลุ่ม

-เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมให้
นั ก เรี ย นฝึ กการควบ คุ ม
ต น เอ ง ใ น ก า ร แ ส ด ง
พฤติกรรมการคบเพี่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณใน
ชีวิตประจาวัน

การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา

-ส วั ส ดี ค่ ะ วั น นี ้เ รา จ ะ ม า ผู้เรียนพร้อมเข้าร่วม
ทบทวนเรื่ องการคบเพื่อนต่าง กิ จ ก รรม แ ล ะให้
เพ ศอย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ ความร่วมมือ
ก่ อ น ที่ เ ร า จ ะ ไ ป ใ ช้
ชี วิ ต ประจ าวั น นะคะ และ
สอบถามความสมั ค รใจใน
การเข้ าร่วมกิจกรรมอีกครัง้
-อธิบายวัตถุประสงค์ของการ
ฝึ ก สั ง เก ต แ ล ะ บั น ทึ ก
พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ นต่ า ง
เพ ศอย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ
และเนื ้อหาของการบันทึก

202
วันที่ 2 กิจกรรมช่ วงเช้ า เวลา 11.00-12.00 น. (ต่ อ)

1767963979
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เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้

ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์

การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา

15นาที

2.ขัน้ ชีแ้ นะทางวาจา
อธิบายวิธีการตังพฤติ
้ กรรม
เป้าหมายและการได้ คะแนน

-เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเข้ าใจวี ธี
การตัง้ พฤติกรรมเป้าหมาย
ก า รสั ง เก ต แ ล ะ บั น ทึ ก
พฤติกรรมตนเอง

-การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
เกี่ยวกับคะแนนที่วดั
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณก่อน
เข้ าร่วมโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมของแต่ละคน
-อธิบายความสาคัญและ
วิธีการตังพฤติ
้ กรรมเป้าหมาย
ตามองค์ประกอบหลัก
-อธิบายการประเมินตนเอง
ด้ วยการให้ คะแนน เมื่อ
นักเรี ยนสามารถบันทึกตรง
กับองค์ประกอบหลัก การให้
คะแนน 1 องค์ประกอบ
เท่ากับ 1 คะแนน ได้ รับคูปอง
แทนเงินสด 1 บาท
-ใ ห้ นั ก เรี ย น ส า ร ว จ ตั ว
เสริ ม แรงเมื่ อ นัก เรี ย นบัน ทึ ก
ได้ ตามองค์ประกอบหลักเพื่อ
เลื อกรางวัลให้ ต นเองโดยใช้
คูปองแทนเงินสดที่ได้ รับแลก
ซื ้อ

ผู้ เรี ย นเข้ าใจและ
สามารถสังเกตและ
บั น ทึ ก พ ฤติ ก รรม
เป้ า ห ม า ย ต า ม
องค์ ป ระกอบหลั ก
ได้

203
วันที่ 2 กิจกรรมช่ วงเช้ า เวลา 11.00-12.00 น. (ต่ อ)
เวลาใน
แต่ ละ
ขัน้

ขัน้ ตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค์

การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน

ผลที่คาดว่ า
ผู้เรียน
จะกระทา

-ให้ นั ก เรี ย นฝึ กบั น ทึ ก ตาม
1767963979
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20นาที

3.ขัน้ กิ จกรรม
ให้ นกั เรี ยนฝึ กการบันทึกตาม
แบบฟอร์ ม

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก ใ น
แบบฟอร์ ม ก่ อ นให้ นั ก เรี ย น
สังเกตและบันทึกด้ วยตนเอง
-อธิบายระยะเวลาการบันทึก
จานวน 3 วันต่อสัปดาห์ นาน
5 สัปดาห์ แต่ละสัปดาห์ เพิ่ม
การบันทึกองค์ประกอบหลัก
จ น ก ร ะ ทั ้ ง ค ร บ 4
องค์ประกอบของพฤติกกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ
-เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นฝึ กเขี ย น -ให้ นกั เรี ยนลงมือปฎิบตั ิ
ผู้เรี ยนสมารถลงมือ
แ บ บ สั ง เก ต แ ล ะบั น ทึ ก -นัดหมายวันที่ผ้ วู ิจยั จะ
ปฏิบตั ิในชีวิต
พฤติกรรมตนเอง
ติดตามการบันทึก 5 รอบๆละ ประจาวันได้
2 วัน

204
3.กาหนดการดาเนินการในกลุ่มควบคุม
ภาพรวมของกิจกรรม และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการป้องกันตนเองห่างไกลยาเสพติด

1767963979
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ครัง้ ที่

เวลา

1-4

200
นาที

5

150
นาที

6-10 495
นาที

ชื่อกิจกรรม

วัตถุประสงค์ของ
สื่อที่ใช้
กิจกรรม
รู้ จัก ภัย ร้ ายจาก -เพื่ อ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
-แผ่นพับเกี่ยวกับยา
ยาเสพติด
อั น ตราย ภั ย ร้ ายจาก เสพติด
ยาเสพติด
-กระดาษ A 4

สารวจตนแอง

-เพื่อสารวจความชอบ/ - กระดาษ A 4
ไม่ชอบของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัว
-เ พื่ อ ส า ร ว จ
ค ว า ม ส า ม า รถ ข อ ง
ตนเอง
วางแผนป้องกัน -เ พื่ อ ฝึ ก ว า ง แ ผ น - กระดาษ A 4
ภัยในชีวิต
ป้องกันตนเองห่างไกล
ยาเสพติด
-เ พื่ อ น า แ ผ น ไ ป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง

เทคนิคทีใ่ ช้
-ให้ แต่ ล ะกลุ่ ม อ่ า น
และสรุ ปสาระสาคัญ
เกี่ ย ว ภั ย ข อ ง ย า
เส พ ติ ด แ ล ะ ก า ร
ป้องกันตนเอง
-ใ ห้ แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม
น า เส น อ แ ล ะ
แล ก เป ลี่ ย น ค วาม
คิดเห็นในห้ องเรี ยน
-นั ก เรี ย น น าเส น อ
หน้ าห้ องเรี ยน
-แลกเปลี่ ย นความ
คิ ด เห็ น กั บ เพื่ อ นใน
กลุม่
-นักเรี ยนแลกเปลี่ยน
กั บ เ พื่ อ น ๆ ใ น
ห้ องเรี ยนหลังจากนา
แผนไปปฎิบตั ิ

205
4.ตารางวิเคราะห์ องค์ ประกอบและตัวชีว้ ัดบทบาทสมมติ
สถานการณ์ องค์ประกอบที่ 1
ที่
(บทบาท ตัวชี ้วัดที่ ตัวชี ้วัดที่
สมมติ)
1
2

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 4

ตัวชี ้วัดที่
3

ตัวชี ้วัดที่
4

ตัวชี ้วัดที่
5

ตัวชี ้วัดที่
6

ตัวชี ้วัดที่
7

ตัวชี ้วัดที่
8
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1

√√

√

-

-

-

-

-

-

2

√

√√

-

-

-

-

-

-

3

-

-

√√

√

-

-

-

-

4

-

-

√

√√

-

-

-

-

5

-

-

-

-

√√

√

-

-

6

-

-

-

-

√

√√

-

-

7

-

-

-

-

-

-

√√

√

8

-

-

-

-

-

-

√

√√

หมายเหตุ เครื่องหมาย √√ หมายถึงตัวชี ้วัดหลัก เครื่ องหมาย √ หมายถึงตัวชี ้วัดรองใน
แต่ละบทละครในการแสดงบทบาทสมมติ
องค์ประกอบที่ 1 การสังเกตเพื่อแยกแยะข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะนิสยั ความประพฤติที่ดีหรื อไม่
ดีของเพื่อนต่างเพศก่อนตัดสินใจกระทากิจกรรมร่วมกัน
ตัวชี ้วัดที่ 1 การสังเกตนิสยั ความประพฤติของเพื่อนต่างเพศ
ตัวชี ้วัดที่ 2 บอกลักษณะนิสยั ความประพฤติที่ดหี รื อไม่ดีของเพื่อนได้

206

1767963979

SWU iThesis gs571150052 dissertation / recv: 24022563 08:50:25 / seq: 48

องค์ประกอบที่ 2 การเลือกปฏิบตั ิตนกับเพื่อนต่างเพศตามกรอบประเพณีวฒ
ั นธรรมไทยที่
เหมาะสมกับวัย
ตัวชี ้วัดที่ 3 การบรรยายการกระทากิจกรรมกับเพื่อนต่างเพศ
ตัวชี ้วัดที่ 4 การยกตัวอย่างกิจกรรมที่จะกระทา
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดเป้าหมายที่ก่อให้ เกิดผลดีต่ออนาคต
ตัวชี ้วัดที่ 5 การเปรี ยบเทียบข้ อดีข้อเสียที่สง่ ผลต่ออนาคต
ตัวชี ้วัดที่ 6 การเชื่อมโยงผลที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
องค์ประกอบที่ 4 การสรุ ปประเด็นสาคัญของปั ญหาเพื่อทานายสถานการณ์ ของตนเองกับเพื่อน
ต่างเพศที่จะเกิดขึ ้นตามมาอย่างน่าเชื่อถือ
ตัวชี ้วัดที่ 7 การระบุประเด็นสาคัญของสถานการณ์
ตัวชี ้วัดที่ 8 การคาดคะเนบอกสถานการณ์ของตนกับเพื่อนต่างเพศ
5. บทบาทสมมติสาหรับกลุ่มทดลอง
เรื่ องที่ 1 สังเกตดูร้ ูทนั เพื่อน
องค์ประกอบที่ 1 การสังเกตเพื่อแยกแยะข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะนิสยั ความประพฤติที่ดีหรื อไม่
ดีของเพื่อนต่างเพศก่อนตัดสินใจกระทากิจกรรมร่วมกัน
ตัวชี ้วัดหลัก ได้ แก่ ตัวชี ้วัดที่ 1 การสังเกตนิสยั ความประพฤติของเพื่อนต่างเพศ
ตัวชี ้วัดรอง ได้ แก่ ตัวชี ้วัดที่ 2 บอกลักษณะนิสยั ความประพฤติที่ดหี รื อไม่ดีของเพื่อนได้
ที่โรงเรี ยนแห่งหนึ่งในห้ องเรี ยนวิชาสร้ างเสริ มประสบการณ์ชีวิต คุณครูมอบหมายงานกลุ่ม
ให้ คละทังนั
้ กเรี ยนหญิงและนักเรี ยนชาย โดยต้ องทาโครงงานเรื่ องจิตอาสาทาประโยชน์ให้ สว่ นรวม
พร้ อมย ้าว่าให้ ทกุ คนช่วยเหลือกัน โดยไม่มีงบประมาณใดๆ ให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุม่ กันด้ วยตัวเอง
ฉากที่1/1 ณ ห้ องเรี ยน นักเรี ยนนัง่ รอคุณครูในห้ องเรี ยน ครูเดินเข้ ามาในห้ องเรี ยน
ภัทร : นักเรี ยนเคารพ
ทุกคน : สวัสดีคะ่ /ครับ คุณครู
คุณครูเปิ ล้ : สวัสดีคะ่ นักเรี ยน วันนี ้ครูจะมาคุยเรื่ องจิตอาสา ใครรู้จกั บ้ างคืออะไร
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นิด :
หนูเคยเห็นในทีวี ที่มีคนใส่หมวกสีฟ้า ผ้ าพันคอสีเหลือง มาช่วยกันเก็บขยะในคลอง
คุณครูเปิ ล้ : เก่งมาก ใครเห็นจิตอาสาที่ไหนอีก
เกม :
เห็นเห็นในทีวีครับ มีคนช่วยกันเก็บขยะบนชายหาดที่บางแสนครับ......
คุณครูเปิ ล้ : ใช่แล้ วค่ะ เราดูจากอะไรที่เรี ยกว่าจิตอาสา
ภัทร :
ดูจากที่คนช่วยกันทาความดีให้ สว่ นรวม และไม่มีค่าตอบแทนครับ
คุณครูเปิ ล้ : ถูกต้ องแล้ วค่ะ งันวั
้ นนี ้ครูจะให้ พวกเราทาโครงงานจิตอาสา ให้ จบั กลุม่ 3 คนนะคะ
นิด (กาลังคิดเลือกสมาชิกกลุ่ม ): เราจะเข้ ากลุ่มกับใครดีหนอ นายเกมชอบเอาใจแต่คร.....ูู ไม่
ชอบเรี ยน ไม่ค่อยช่วยงาน นายภัทรก็ดีที่เป็ นคนมีน ้าใจชอบช่วยเหลือทุกคน แต่เรี ยนไม่ค่อยเก่ง
เอ
เราจะเอาไงดี.....
คุณครูเปิ ล้ : นิด เธอคิดจะเข้ ากลุม่ กับใคร เพราะอะไร
นิด :
จากการสังเกตนิสยั เพื่อนๆ หนูคิดว่า จะขอร่วมงานกับภัทรและเกม เพราะภัทรเป็ นคนมี
น ้าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น รับผิดชอบงาน ส่วนเกมเป็ นผู้ประสานงานที่ดีได้ ค่ะ แม้ จะขาดเรี ยนบ่อย
คุณครูเปิ ล้ : อือ ภัทรกับเกมล่ะ มีความคิดอย่างไร....
ภัทร :
ยินดีมากเลยครับ เพราะนิดเป็ นคนเรี ยนเก่ง รับผิดชอบงานดี แม้ จะไม่ชอบยุ่งกับใคร
ส่วนเกมบ้ านผมกับเกมอยู่ใกล้ กนั ผมจะพยายามตามมาโรงเรี ยน
คุณครูเปิ ล้ : เกมล่ะ คิดอย่างไร
เกม :
ผมอย่างไรก็ได้ ดีใจที่นิดเห็นคุณค่าในตัวผม และภัทรก็เป็ นเพื่อนสนิทกับผม
คุณครูเปิ ล้ : ขอบใจเธอนิดและภัทรมาก ช่างสังเกตนิสยั และพฤติกรรมเพื่อน การทางานด้ วยกัน
ต้ องรู้สว่ นดีสว่ นเสียของกันและกัน และแก้ ไขส่วนที่บกพร่องให้ ดีขึ ้น

208
การวิเคราะห์บทการแสดงบทบาทสมมติ เรื่ องที่ 1 สังเกตเป็ นรู้ทนั เพื่อน ตามองค์ประกอบ
และตัวชี ้วัดของนิยามปฏิบตั ิการของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
การสังเกตเพื่อแยกแยะข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะนิสยั ความประพฤติที่ดีหรื อไม่ดีของเพื่อนต่าง
เพศก่อนตัดสินใจกระทากิจกรรมร่วมกัน
ตัวชี ้วัดหลัก คือ การสังเกตนิสยั ความประพฤติของเพื่อนต่างเพศ
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ภัทร “นักเรี ยนเคารพ”
ทุกคน “สวัสดีค่ะ/ครับ คุณครู”
คุณครูเปิ ล้ “สวัสดีค่ะนักเรี ยน วันนีค้ รูจะมาคุยเรื่ องจิตอาสา ใครรู้จกั
บ้ างคืออะไร”
นิ ด “หนู เคยเห็ น ในที วี ที่ มี ค นใส่ ห มวกสี ฟ้ า ผ้ า พัน คอสี เหลื อ ง มา
ช่วยกันเก็บขยะในคลอง”
คุณครูเปิ ล้ “เก่งมาก ใครเห็นจิตอาสาที่ไหนอีก”
เกม “เห็น......เห็นในทีวีครับ มี คนช่วยกันเก็บขยะบนชายหาดที่บาง
แสนครับ”
คุณครูเปิ ล้ “ใช่แล้ วค่ะ เราดูจากอะไรที่เรี ยกว่าจิตอาสา
ภัทร “ดูจากที่คนช่วยกันทาความดีให้ ส่วนรวม และไม่มีค่าตอบแทน
ครับ”
คุณ ครู เปิ ล้ “ถูกต้ อ งแล้ วค่ะ งัน้ วัน นี ค้ รู จะให้ พ วกเราท าโครงงานจิ ต
อาสา ให้ จบั กลุม่ 3 คนนะคะ”
นิด “เราจะเข้ ากลุ่มกับใครดีหนอ.....นายเกมชอบเอาใจแต่ครู ไม่ชอบ
เรี ยน ไม่คอ่ ยช่วยงาน นายภัทรก็ดีที่เป็ นคนมีน ้าใจชอบช่วยเหลือทุก

ตัวชี ้วัดรอง คือ บอกลักษณะนิสยั
ความประพฤติที่ดีหรื อไม่ดีของเพื่อน
ได้

209
การสังเกตเพื่อแยกแยะข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะนิสยั ความประพฤติที่ดีหรื อไม่ดีของเพื่อนต่าง
เพศก่อนตัดสินใจกระทากิจกรรมร่วมกัน
ตัวชี ้วัดหลัก คือ การสังเกตนิสยั ความประพฤติของเพื่อนต่างเพศ

ตัวชี ้วัดรอง คือ บอกลักษณะนิสยั
ความประพฤติที่ดีหรื อไม่ดีของเพื่อน
ได้
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คน แต่เรี ยนไม่คอ่ ยเก่ง เอ.....เราจะเอาไงดี”
คุณครูเปิ ล้ “นิด เธอคิดจะเข้ ากลุม่ กับใคร เพราะอะไร”
นิด “จากการสังเกตนิสยั เพื่อนๆ หนูคิดว่า จะขอร่ วมงานกับภัทรและ
เกม เพราะภัทรเป็ นคนมีนา้ ใจช่วยเหลือผู้อื่น รับผิดชอบงาน ส่วนเกม
เป็ นผู้ประสานงานที่ดีได้ คะ่ แม้ จะขาดเรี ยนบ่อย”
คุณครูเปิ ล้ “ อือ....ภัทรกับเกมล่ะ มีความคิดอย่างไร”
ภัทร “ยินดีมากเลยครับ เพราะนิดเป็ นคนเรี ยนเก่ง รับผิดชอบงานดี
แม้ จ ะไม่ ช อบยุ่ ง กับ ใคร ส่ ว นเกมบ้ า นผมกั บ เกมอยู่ ใ กล้ กั น ผมจะ
พยายามตามมาโรงเรี ยน”
คุณครูเปิ ล้ “เกมล่ะ คิดอย่างไร”
เกม “ผมอย่ างไรก็ ได้ ดี ใจที่ นิ ด เห็ น คุณ ค่ า ในตัวผม และภัท รก็ เป็ น
เพื่อนสนิทกับผม”
คุณครูเปิ ล้ “ขอบใจเธอนิดและภัทรมาก ช่างสังเกตนิสยั และพฤติกรรม
เพื่อน การทางานด้ วยกันต้ องรู้ส่วนดีส่วนเสียของกันและกัน และแก้ ไข
ส่วนที่บกพร่องให้ ดีขึ ้น”

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทของตัวละครในเรื่ องที่ 1 พบว่า มีองค์ประกอบที่ 1
การสังเกตเพื่อแยกแยะข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลักษณะนิสยั ความประพฤติที่ดีหรื อไม่ดีของเพื่อนต่าง
เพศก่อนตัดสินใจกระทากิจกรรมร่ วมกัน มีตัวชีว้ ัดที่หลัก คือ ตัวชีว้ ัดที่ 1 การสังเกตนิสัยความ
ประพฤติของเพื่อนต่างเพศ ตัวชี ้วัดรอง คือ ตัวชี ้วัดที่ 2 บอกลักษณะนิสยั ความประพฤติที่ดีหรื อไม่
ดีของเพื่อนได้

210
6.วิเคราะห์ ตวั แบบผ่ านบบทบาทสมมติด้านการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวจิ ารณญาณ
ผู้วิจยั วิเคราะห์ให้ เห็นถึงกระบวนการ Vicarious Reinforcement
ที่จะเป็ นแรงจูงใจทาให้ เกิดเจตคติ
การวิเคราะห์

A
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A หมายถึง
B หมายถึง
C หมายถึง
C+ หมายถึง

B

C

เงื่อนไขนาที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมเป้ าหมาย
พฤติกรรมเป้ าหมาย
ผลที่เกิดขึน้
ผลที่เกิดขึน้ ตามหลังส่ งผลให้ พฤติกรรมเป้ าหมายเพิ่มขึน้

211
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212
เรื่ องที่ 2 มองเพื่อนออก
องค์ประกอบที่ 1 การสังเกตเพื่อแยกแยะข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะนิสยั ความประพฤติที่ดีหรื อไม่
ดีของเพื่อนต่างเพศก่อนตัดสินใจกระทากิจกรรมร่วมกัน
ตัวชี ้วัดหลัก ได้ แก่ ตัวชี ้วัดที่ 2 บอกลักษณะนิสยั ความประพฤติที่ดหี รื อไม่ดีของเพื่อนได้
ตัวชี ้วัดรอง ได้ แก่ ตัวชี ้วัดที่ 1 การสังเกตนิสยั ความประพฤติของเพื่อนต่างเพศ
1767963979
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หลังเลิกเรี ยนเย็นวันศุกร์ ที่บ้านของ “แนท” และ “จ้ อย” ทัง้ 2 คน กาลังคุยโทรศัพท์มือถือ
ด้ วยกัน“จ้ อย” โทรชวนเพื่อนไปเที่ยวในวันเสาร์
ฉากที่ 2/1 บ้ านจ้ อย บ้ านแนท
จ้ อย : โหลจ้ อยเอง แนทเหรอ....
แนท : รู้แล้ วมีอะไรเหร...อ
จ้ อย : พรุ่งนี ้ว่างหรื อเปล่า ว่าจะชวนไปไหว้ พระที่วดั ศาลาลอย ไปไหม
แนท : ไปอย่างไง กี่โมง มีใครไปบ้ าง
จ้ อย : ไปพรุ่งนี ้ เก้ าโมง ไปกัน 2 คนได้ ไหม
แนท : อยากไป แต่ไม่ควรไป 2 คนนะ ชวนเพื่อนไปอีกซิสนุกดี แล้ วต้ องขออนุญาตคุณป้าก่อน
จ้ อย : โอเค เดี๋ยวเราจะโทรไปชวน “โบว์” จะได้ ไปกัน 3 คน จะได้ ไม่มีคนมองไม่ดี
แนท : โอเค ตามนันนะ
้
จ้ อย : โหล โหล โบว์....
โบว์ : ว่าไงจ้ อย
จ้ อย : เราจะชวนไปเที่ยววัดศาลาลอย ไปพรุ่งนี ้ว่างไหม
โบว์ : ไปดิ ว่างพอดี มีใครไปบ้ าง
จ้ อย : แนทไปด้ วยนะ
โบว์ : เยี่ยมเลย พรุ่งนี ้เจอกันที่วดั นะ
ฉากที่ 2/2 บ้ านแนท คุณป้าจาปานัง่ อ่านหนังสือที่มมุ ห้ องนัง่ เล่น
แนท : คุณป้าจาปาขา หนู....หนู......
คุณป้าจาปา : มีอะไรหรื อหลาน
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แนท : คือหนูจะมาขออนุญาต คุณป้า ไปไหว้ พระที่วดั ศาลาลอย พรุ่งนี ้เช้ าค่ะ
คุณป้าจาปา : ไปกับใครล่ะหลาน
แนท : ไปกับจ้ อยและโบว์คะ่
คุณป้าจาปา : หลานคิดว่าเพื่อน 2 คนนี ้เป็ นคนนิสยั อย่างไร
แนท : จ้ อย เป็ นเด็กเรี ยนเก่ง ชอบช่วยเหลือ ให้ เกียรติผ้ หู ญิง เคารพผู้ใหญ่ค่ะ ส่วนโบว์ เรี ยนไม่
ค่อยเก่ง แต่มีน ้าใจ ช่วยเหลือเพื่อนๆเสมอค่ะ
คุณป้าจาปา : เออดีนะเด็กสมัยนี ้ชวนกันไปวัด หนูก็เป็ นเด็กดี จะไปไหนมาขออนุญาตผู้ใหญ่ ดี ...
แล้ วที่หนูร้ ูจกั เลือกคบเพื่อนที่ดี น่าชื่นใจ
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214
การวิเคราะห์บทการแสดงบทบาทสมมติ เรื่ องที่ 2 มองเพื่อนออก ตามองค์ประกอบและ
ตัวชี ้วัดของนิยามปฏิบตั ิการของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
การสังเกตเพื่อแยกแยะข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะนิสยั ความประพฤติที่ดีหรื อไม่ดีของเพื่อนต่าง
เพศก่อนตัดสินใจกระทากิจกรรมร่วมกัน
1767963979

SWU iThesis gs571150052 dissertation / recv: 24022563 08:50:25 / seq: 48

ตัวชี ้วัดหลัก คือ บอกลักษณะนิสยั ความประพฤติที่ดีหรื อไม่ดีของเพื่อน ตัวชีว้ ัด รอง คื อ การสังเกตนิสัยความ
ได้
ประพฤติของเพื่อนต่างเพศ
จ้ อย “โหล....จ้ อยเอง แนทเหรอ”
แนท “รู้แล้ ว...มีอะไรเหรอ”
จ้ อย “พรุ่งนี ้ว่างหรื อเปล่า ว่าจะชวนไปไหว้ พระที่วดั ศาลาลอย ไปไหม”
แนท “ไปอย่างไง กี่โมง มีใครไปบ้ าง”
จ้ อย “ ไปพรุ่งนี ้ เก้ าโมง ไปกัน 2 คนได้ ไหม”
แนท “อยากไป แต่ไม่ควรไป 2 คนนะ ชวนเพื่อนไปอีกซิสนุกดี แล้ วต้ อง
ขออนุญาตคุณป้าก่อน”
จ้ อย “ โอเค เดี๋ยวเราจะโทรไปชวน “โบว์” จะได้ ไม่ไปกัน 2 คน จะได้ ไม่
มีคนมองไม่ดี”
แนท “โอเค ตามนันนะ”
้

จ้ อย “โหล....โหล โบว์”
โบว์ “ว่าไงจ้ อย”
จ้ อย “เราจะชวนไปเที่ยววัดศาลาลอย ไปพรุ่งนี ้ว่างไหม”

โบว์ “ไปดิ ว่างพอดี มีใครไปบ้ าง”
จ้ อย “แนทไปด้ วยนะ”
พอร์ ต “เยี่ยมเลย พรุ่งนี ้เจอกันที่วดั นะ”
แนท “คุณป้าจาปาขา หนู......หนู....”
คุณป้าจาปา “มีอะไรหรื อหลาน”
แนท “คือหนูจะมาขออนุญาต คุณป้า ไปไหว้ พระที่วดั ศาลาลอย พรุ่งนี ้
เช้ าค่ะ”
คุณป้าจาปา “ไปกับใครล่ะหลาน”
แนท “ไปกับจ้ อยและโบว์คะ่ ”

215
การสังเกตเพื่อแยกแยะข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะนิสยั ความประพฤติที่ดีหรื อไม่ดีของเพื่อนต่างเพศก่อน
ตัดสินใจกระทากิจกรรมร่วมกัน
ตัวชี ้วัดหลัก คือ บอกลักษณะนิสยั ความประพฤติที่ดีหรื อไม่ดีของเพื่อนได้

ตัวชี ว้ ัด รอง คื อ การสังเกตนิ สัย ความ
ประพฤติของเพื่อนต่างเพศ

คุณป้าจาปา “หลานคิดว่าเพื่อน 2 คนนี ้เป็ นคนนิสยั อย่างไร”
แนท “จ้ อย เป็ นเด็กเรี ยนเก่ง ชอบช่วยเหลือ ให้ เกียรติผ้ ูหญิ ง เคารพผู้ใหญ่ ค่ะ
1767963979

ส่วนโบว์เรี ยนไม่คอ่ ยเก่ง แต่มีน ้าใจ ช่วยเหลือเพื่อนๆเสมอค่ะ”
คุณป้าจาปา “เออ...ดีนะเด็กสมัยนี ้ชวนกันไปวัด หนูก็เป็ นเด็กดี จะไปไหนมาขอ
อนุญาตผู้ใหญ่ ดีแล้ วที่หนูร้ ูจกั เลือกคบเพื่อนที่ดี น่าชื่นใจ”
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จากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทของตัวละครในเรื่ องที่ 2 พบว่า มีองค์ประกอบที่ 1
การสังเกตเพื่อแยกแยะข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลักษณะนิสยั ความประพฤติที่ดีหรื อไม่ดีของเพื่อนต่าง
เพศก่อนตัดสินใจกระทากิจกรรมร่ วมกัน มีตวั ชี ้วัดที่หลัก คือ ตัวชี ้วัดที่ 2 บอกลักษณะนิสยั ความ
ประพฤติที่ดีหรื อไม่ดีของเพื่อนได้ ตัวชี ้วัดรอง ได้ แก่ ตัวชี ้วัดที่ 1 การสังเกตนิสยั ความประพฤติของ
เพื่อนต่างเพศ

216
วิเคราะห์ ตวั แบบผ่ านบบทบาทสมมติด้านการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ
ผู้วิจยั วิเคราะห์ให้ เห็นถึงกระบวนการ Vicarious Reinforcement
ที่จะเป็ นแรงจูงใจทาให้ เกิดเจตคติ

การวิเคราะห์

A
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A หมายถึง
B หมายถึง
C หมายถึง
C+ หมายถึง

B

C

เงื่อนไขนาที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมเป้ าหมาย
พฤติกรรมเป้ าหมาย
ผลที่เกิดขึน้
ผลที่เกิดขึน้ ตามหลังส่ งผลให้ พฤติกรรมเป้ าหมายเพิ่มขึน้
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218
เรื่ องที่ 3 กิจกรรมหลังเลิกเรี ยน
องค์ประกอบที่ 2 การเลือกปฏิบตั ิตนกับเพื่อนต่างเพศตามกรอบประเพณีวฒ
ั นธรรมไทยที่
เหมาะสมกับวัย
ตัวชี ้วัดหลัก ได้ แก่ ตัวชี ้วัดที่ 3 การบรรยายการกระทากิจกรรมกับเพื่อนต่างเพศ
ตัวชี ้วัดรอง ได้ แก่ ตัวชี ้วัดที่ 4 การยกตัวอย่างกิจกรรมที่จะกระทา
1767963979
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ที่หน้ าห้ องสมุดในโรงเรี ยนแห่งหนึ่งช่วงเวลาพักเที่ยง “ต้ นกล้ า” นัด “แพรว” ไปเที่ยวหลัง
เลิกเรี ยน ซึง่ วันนี ้มีการบ้ านหลายวิชา
ฉากที่ 3/1 ต้ นกล้ า ยืนอยู่หน้ าห้ องสมุด แพรวเดินมาจากห้ องสมุด
ต้ นกล้ า : แพรวแพรว ไม่เห็นหน้ าตั...้ งครึ่งวัน คิดถึงจัง
แพรว : จะบ้ าเหรออยู่ห้องสมุด ช่วยครูจดั หนังสือ มีอะไรหรื อ...
ต้ นกล้ า : เย็นนี ้หลังเลิกเรี ยนว่างหรื อเปล่า
แพรว : ทาไมหรื อ
ต้ นกล้ า : จะชวนไปนัง่ เล่นที่อา่ งเก็บน ้าลาพระเพลิง ไปไหม
แพรว : (ยืนนิ่ง กาลังคิดตัดสินใจ)
ตัวแสดงความคิดแพรว ตัวที่ 1 : เราจะไปกับต้ นกล้ าดีไหมนะ เขาเป็ นคนคุยสนุก เป็ นนักกีฬา แต่..
เขาเป็ นคนที่ชอบขับรถซิ่ง ชอบเที่ยวกับสาวๆหลายคน เขาอาจทาอะไรไม่ดีกบั เราก็ได้ ถ้ าพ่อแม่ร้ ู
ท่านต้ องเสียใจมากๆที่เราไปเที่ยวกับต้ นกล้ า
ตัวแสดงความคิดแพรว ตัวที่ 2 : อึมวันนี ้เราก็มีการบ้ านหลายวิชา ถ้ าเราไปเที่ยว การบ้ านก็จะไม่...
เสร็ จ ไม่มีส่งครู ถูกครู ดุ ถูกหักคะแนน พ่อแม่ก็เสียใจ อย่างนันเราควรชวน
้
“ต้ นกล้ า”ไปห้ องสมุด
หลังเลิกเรี ยนดีกว่า
ต้ นกล้ า : แพรว แพรว ตกลงว่าไง...
แพรว : เราคิดว่าวันนี ้หลังเลิกเรี ยน เราไปทาการบ้ านที่ห้องสมุดด้ วยกันดีกว่า เรามีอะไรให้ เธอ
ช่วยด้ วย เราอยากให้ ต้นกล้ าช่วยค้ นหาหนังสือทารายงานวิชาภาษาไทยที่ครูมอบหมายด้ วยกัน
ต้ นกล้ า : ก็ได้ เราเห็นแก่ความขยัน ตังใจเรี
้ ยนของแพรวนะ วันหลังต้ องไปเที่ยวกับเรานะ
แพรว (ยิ ้มดีใจ ภูมิใจตนเอง): ขอบใจมากๆ....ต้ นกล้ า น่ารักที่สดุ ที่เข้ าใจและเห็นแก่เรา อย่างนี ้ซิ
จะได้ เป็ นเพื่อนกันนานๆ

219
การวิเคราะห์บทการแสดงบทบาทสมมติ เรื่ องที่ 3 มองเพื่อนออก ตามองค์ประกอบและ
ตัวชี ้วัดของนิยามปฏิบตั ิการของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
การเลือกปฏิบตั ิตนกับเพื่อนต่างเพศตามกรอบประเพณีวฒ
ั นธรรมไทยที่เหมาะสมกับวัย
ตัวชี ้วัดหลัก คือ การบรรยายการกระทากิจกรรมกับเพื่อนต่างเพศ

ตัวชี ้วัดรอง คือ การยกตัวอย่างกิจกรรม
ที่จะกระทา
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ต้ นกล้ า “แพรว...แพรว ไม่เห็นหน้ าตังครึ
้ ่งวัน คิดถึงมาก”
แพรว “จะบ้ าเหรอ...อยู่ห้องสมุด ช่วยครูจดั หนังสือ มีอะไรหรื อ”
ต้ นกล้ า “เย็นนี ้หลังเลิกเรี ยนว่างหรื อเปล่า”
แพรว “ทาไมหรื อ”
ต้ นกล้ า “จะชวนไปนัง่ เล่นที่อา่ งเก็บน ้าลาพระเพลิง ไปไหม”
แพรว (ยืนนิ่ง กาลังคิดตัดสินใจ)
ตัวแสดงความคิดแพรว ตัวที่ 1 “เราจะไปกับต้ นกล้ า..ดีไหมนะ เขา
เป็ นคนคุยสนุก เป็ นนักกีฬา แต่เขาเป็ นคนที่ชอบขับรถซิ่ง ชอบเที่ยว
กับสาวๆหลายคน เขาอาจทาอะไรไม่ดีกบั เราก็ได้ ถ้ าพ่อแม่ร้ ูท่านต้ อง
เสียใจมากๆที่เราไปเที่ยวกับต้ นกล้ า”
ตัวแสดงความคิดแพรว ตัวที่ 2 “อึม...วันนีเ้ ราก็มีการบ้ านหลายวิชา
ถ้ าเราไปเที่ยว การบ้ านก็จะไม่เสร็จ ไม่มีส่งครู ถูกครูดุ ถูกหักคะแนน
พ่อแม่ก็เสียใจ อย่างนันเราควรชวน
้
“ต้ นกล้ า”ไปห้ องสมุดหลัง

เลิกเรี ยนดีกว่า”
ต้ นกล้ า “แพรว...แพรว ตกลงว่าไง”
แพรว “เราคิดว่าวันนี ้หลังเลิกเรี ยน เราไปทาการบ้ านที่ห้องสมุด
ด้ วยกันดีกว่า เราอยากให้ ต้นกล้ าช่วยค้ นหาหนังสือทารายงานวิชา
ภาษาไทยที่ครูมอบหมายด้ วยกัน”
ต้ นกล้ า “ก็ได้ เราเห็นแก่ความขยัน ตังใจเรี
้ ยนของแพรวนะ วันหลัง
ต้ องไปเที่ยวกับเรานะ”
แพรว “ขอบใจมากๆ....ต้ นกล้ า น่ารั กที่สุด ที่ เข้ าใจและเห็นแก่เรา
อย่างนี ้ซิจะได้ เป็ นเพื่อนกันนานๆ”

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทของตัวละครในเรื่ องที่ 3 พบว่า มีองค์ประกอบที่ 2
การเลื อกปฏิ บัติต นกับ เพื่ อนต่างเพศตามกรอบประเพณี วัฒ นธรรมไทยที่ เหมาะสมกับ วัย มี

220
ตัวชีว้ ัดหลัก คือ ตัวชีว้ ัดที่ 3 การบรรยายการกระทากิจกรรมกับเพื่อนต่ างเพศ ตัวชีว้ ัดรอง คือ
ตัวชี ้วัดที่ 4 การยกตัวอย่างกิจกรรมที่จะกระทา
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221
วิเคราะห์ ตวั แบบผ่ านบบทบาทสมมติด้านการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ
ผู้วิจยั วิเคราะห์ให้ เห็นถึงกระบวนการ Vicarious Reinforcement
ที่จะเป็ นแรงจูงใจทาให้ เกิดเจตคติ
การวิเคราะห์ A
1767963979
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A หมายถึง
B หมายถึง
C หมายถึง
C+ หมายถึง

B

C

เงื่อนไขนาที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมเป้ าหมาย
พฤติกรรมเป้ าหมาย
ผลที่เกิดขึน้
ผลที่เกิดขึน้ ตามหลังส่ งผลให้ พฤติกรรมเป้ าหมายเพิ่มขึน้

222
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223
เรื่ องที่ 4 สิ่งที่น่าสนใจ
องค์ประกอบที่ 2 การเลือกปฏิบตั ิตนกับเพื่อนต่างเพศตามกรอบประเพณีวฒ
ั นธรรมไทยที่
เหมาะสมกับวัย
ตัวชี ้วัดหลัก ได้ แก่ ตัวชี ้วัดที่ 4 การยกตัวอย่างกิจกรรมที่จะกระทา
ตัวชี ้วัดรอง ได้ แก่ ตัวชี ้วัดที่ 3 การบรรยายการกระทากิจกรรมกับเพื่อนต่างเพศ
1767963979
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ที่สนามฟุตบอลของโรงเรี ยนแห่งหนึง่ “หวาน” กับ “เจมส์” กาลังเดินกลับบ้ านด้ วยกัน
“เจมส์” พยายามชักชวน “หวาน” ให้ ไปเที่ยวที่บ้านของ“เจมส์” ซึง่ ทัง้ 2 คนเป็ นเพื่อนสนิทกันตังแต่
้
ประถมศึกษาปี ที่5
ฉากที่ 4/1 สนามฟุตบอลของโรงเรี ยน
หวาน : เล่นฟุตบอลเหนื่อยไหม
เจมส์ : นิดหน่อย สนุกดี ตัวเองชอบฟุตบอลไหม
หวาน : พอได้ แต่ชอบอย่างอื่นมากกว่า..
เจมส์ : อะไรเหรอไปดูหนังที่บ้านเราไหม มีเรื่ อ...ง หลวงพี่แจ็สภาคแรก ที่หวานชอบไง เสร็จแล้ ว
เราทารายงานกลุม่ ด้ วยกันดีไหม
หวาน : ต้ องขออนุญาตแม่ก่อน ไม่ร้ ูท่านจะว่าอย่างไร
เจมส์ : เราจะไปขออนุญาตแม่เองนะ
ฉากที่ 4/2 บ้ านหวาน แม่นงั่ เย็บผ้ าอยู่บนเก้ าอี ้ น้ องชายหวานนอนอ่านหนังสือการ์ ตนู
เจมส์ : สวัสดีครับแม่
แม่มะลิ : เจมส์เป็ นไงไม่ได้ เจอกันตังนาน
้
มีธุระอะไรหรื อเปล่า...
เจมส์ : สบายดีครับ คือผมตั ้งใจมาขออนุญาตคุณแม่ พาหวานไปดูหนังและทารายงานที่บ้าน....
ผมครับ
แม่มะลิ : หวานว่ายังไง
หวาน : หนูอยากดูหนัง และทารายงานที่บ้านเจมส์ ได้ ไหมค่ะ
แม่มะลิ : ไปได้ แต่ต้องพาน้ องชายไปด้ วย และกลับไม่เกินหกโมงเย็นนะ
น้ องชายหวาน : ได้ เลยปานอยากดูหนังพอดี ...
เจมส์ : คุณแม่ไม่ต้องห่วงครับ คุณแม่ผมก็อยู่บ้านด้ วยท่านทาอาหารเย็นให้ ด้วยครับ

224
แม่มะลิ : ตามใจ รี บไปรี บกลับนะ
หวาน : ขอบคุณค่ะแม่ หนูรักแม่ที่สดุ เลยค่ะ
แม่มะลิ : แม่ชื่นชมเราสองคนที่เป็ นเด็กดี รู้จกั มาขออนุญาตผู้ใหญ่ ทาอะไรให้ เหมาะสมเรายัง.....
อยู่วยั เรี ยนนะลูก
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225
การวิเคราะห์บทการแสดงบทบาทสมมติ เรื่ องที่ 4 สิ่งที่น่าสนใจ ตามองค์ประกอบและ
ตัวชี ้วัดของนิยามปฏิบตั ิการของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
การเลือกปฏิบตั ิตนกับเพื่อนต่างเพศตามกรอบประเพณีวฒ
ั นธรรมไทยที่เหมาะสมกับวัย
ตัวชี ้วัดหลัก คือ การยกตัวอย่างกิจกรรมที่จะกระทา
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หวาน “เล่นฟุตบอลเหนื่อยไหม”
เจมส์ “นิดหน่อย สนุกดี ตัวเองชอบฟุตบอลไหม”
หวาน “พอได้ ..แต่ชอบอย่างอื่นมากกว่า”
เจมส์ “อะไรเหรอ...ไปดูหนังที่บ้านเราไหม มีเรื่ อง หลวงพี่แจ็สภาค
แรก ที่หวานชอบไง เสร็จแล้ วเราทารายงานกลุ่มด้ วยกันดีไหม”
หวาน “ต้ องขออนุญาตแม่ก่อน ไม่ร้ ูท่านจะว่าอย่างไร”
เจมส์ “เราจะไปขออนุญาตแม่เองนะ”
เจมส์ “ สวัสดีครับแม่”
แม่มะลิ “เจมส์เป็ นไง...ไม่ได้ เจอกันตังนาน
้
มีธุระอะไรหรื อเปล่า”
เจมส์ “สบายดีครับ คือ....ผมตังใจมาขออนุ
้
ญาตคุณแม่ พาหวานไป
ดูหนังและทารายงานที่บ้านผมครับ”
แม่มะลิ “หวานว่ายังไง”
หวาน “หนูอยากดูหนัง และทารายงานที่บ้านเจมส์ ได้ ไหมค่ะ”
แม่มะลิ “ไปได้ แต่ต้องพาน้ องชายไปด้ วย และกลับไม่เกินหกโมงเย็น
นะ”
น้ องชายหวาน “ได้ เลย... ปานอยากดูหนังพอดี”
เจมส์ “คุ ณ แม่ ไ ม่ ต้ องห่ ว งครั บ คุ ณ แม่ ผ มก็ อ ยู่ บ้ านด้ วยท่ า น
ทาอาหารเย็นให้ ด้วยครับ”
แม่มะลิ “ตามใจ รี บไปรี บกลับนะ”
หวาน “ขอบคุณค่ะแม่ หนูรักแม่ที่สดุ เลยค่ะ
แม่มะลิ “แม่ชื่นชมเราสองคนที่เป็ นเด็กดี รู้จกั มาขออนุญาตผู้ใหญ่
ทาอะไรให้ เหมาะสม.....เรายังอยู่วยั เรี ยนนะลูก”

ตัวชีว้ ดั รอง คือ การบรรยายการกระทา
กิจกรรมกับเพื่อนต่างเพศ

226
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทของตัวละครในเรื่ องที่ 4 พบว่า มีองค์ประกอบที่ 2
การเลื อกปฏิ บัติต นกับ เพื่ อนต่างเพศตามกรอบประเพณี วัฒ นธรรมไทยที่ เหมาะสมกับ วัย มี
ตัวชี ้วัดหลัก คือ ตัวชีว้ ดั ที่ 4 การยกตัวอย่างกิจกรรมที่จะกระทา ตัวชีว้ ดั รอง คือ ตัวชีว้ ดั ที่ 3 การ
บรรยายการกระทากิจกรรมกับเพื่อนต่างเพศ
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227
วิเคราะห์ ตวั แบบผ่ านบบทบาทสมมติด้านการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ
ผู้วิจยั วิเคราะห์ให้ เห็นถึงกระบวนการ Vicarious Reinforcement
ที่จะเป็ นแรงจูงใจทาให้ เกิดเจตคติ
การวิเคราะห์

A
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A หมายถึง
B หมายถึง
C หมายถึง
C+ หมายถึง

B

C

เงื่อนไขนาที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมเป้ าหมาย
พฤติกรรมเป้ าหมาย
ผลที่เกิดขึน้
ผลที่เกิดขึน้ ตามหลังส่ งผลให้ พฤติกรรมเป้ าหมายเพิ่มขึน้

228
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229
เรื่ องที่ 5 รู้คณ
ุ รู้โทษ
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดเป้าหมายที่ก่อให้ เกิดผลดีต่ออนาคต
ตัวชี ้วัดหลัก ได้ แก่ ตัวชี ้วัดที่ 5 การเปรี ยบเทียบข้ อดีข้อเสียที่สง่ ผลต่ออนาคต
ตัวชี ้วัดรอง ได้ แก่ ตัวชี ้วัดที่ 6 การเชื่อมโยงผลที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
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ที่สวนพักผ่อนในโรงเรี ยนแห่งหนึ่ง บี ยี่ และโน้ ต ชวนกันอ่านหนังสือทุกคาบว่าง และมักชวนกันติว
หนังสือทุกวันหยุด บอย เพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน เห็นทังสามคนขยั
้
นตังใจเรี
้ ยนเสมอและมีผลการเรี ยนที่
ดี
ฉากที่5/1 สวนพักผ่อนของโรงเรี ยน บี ยี่ นัง่ อ่านหนังสือ โน้ ต เดินถือหนังสือมา 3 เล่ม
บี : โน้ ตไปห้ องสมุดมาเหรอ ได้ หนังสืออะไรมา
ยี่ : นัง่ ก่อนซิโน้ ต
โน้ ต : ขอบใจ เราไปยื ม หนัง สื อ มาใหม่ (ลงนั่ง )3 เล่ ม วิ ช าภาษาไทย วิ ช าภาษาอัง กฤษ วิ ช า
วิทยาศาสตร์
บี : เอามาทาอะไรเยอะจัง
โน้ ต : ครูการะเกศ บอกว่าเราเป็ นนักเรี ยนยุค 4.0 ต้ องรู้จกั ค้ นคว้ าความรู้ใหม่ๆและติวเพื่อนๆได้
ยี่ : จริงดิ งันเริ
้ ่มติวให้ เรา 2 คนก่อนเลยนะ
โน้ ต : ได้ เลย เราจะได้ เข้ าใจวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ มากขึ ้น จากการ
อ่านหนังสือ และทาให้ พวกเรามีผลการเรี ยนที่ดีขึ ้น
บี : ดีเลย เรายิ่งไม่เข้ าใจวิชาภาษาไทย โคตรยากเลยอ่ะ
โน้ ต : เรามาเริ่มกันเลยนะ
บอย : คุยอะไรกันอ่ะ เราคุยด้ วยได้ เปล่า
ยี่ : ได้ ซิ โน้ ตกาลังจะติววิชาภาษาไทยให้ พวกเรา บอยสนใจไหม
บอย : โอ้ ยเสียเวลา ไปเล่นเกมมือถือ คุยไลน์กบั สาวๆดีกว่า...
โน้ ต : ไม่เป็ นไร เอาที่นายสบายใจเลยนะ เออบอย นายจาพี่โจที่..เพิ่งจบ ม.3 ได้ เปล่า
บอย : จาได้ ทาไมเหรอ
โน้ ต : เขาสอบเข้ าโรงเรี ยนราชสีมาได้ นะ พี่โจ เค้ าตังใจเรี
้ ยน รับผิดชอบงานเสมอ ส่วนพี่จิ๊บที่เป็ น
นักกีฬาฟุตซอล สอบไม่ติดที่ไหนเลย เพราะไม่สนใจเรี ยน เล่นแต่เกม ขาดเรี ยน ขาดฝึ ก

230
บี : จริ งด้ วย เราเห็นพี่โจ เข้ าห้ องสมุดติวหนังสือกับเพื่อนๆช่วงพักกลางวันเสมอ ส่วนพี่จิ๊บเอาแต่
คุยกับสาวๆ
ยี่ : นันซิ
้ สุดท้ ายพี่โจก็สามารถสอบเข้ าโรงเรี ยนที่ดีได้ เก่งจัง
บอย : โอ้ ยเสียเวลาเล่นเกม ไปก่อนนะ....
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ฉากที่ 5/2 ห้ องเรี ยน ครูการะเกศประกาศผลสอบเทอมที่ 1
ครูการะเกศ : บอย คะแนนแย่ลงมาก เธอต้ องมาพบครูหลังเลิกเรี ยนวันนี ้ แต่ บี ยี่และโน้ ต สอบได้
คะแนนดีขึ ้นมาก โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย
โน้ ต : คือ เราสามคนช่วยกันติวหนังสือครับ
บอย : ตั ้งแต่พรุ่งนี ้ พวกเธอช่วยติวหนังสือให้ เราบ้ างนะ
โน้ ต : ได้ เลยเพื่อน ยินดีเสมอ
ครู การะเกศ : เก่งมากนักเรี ยน ใครที่ตงใจเรี
ั ้ ยนช่วยกันติวหนังสือ รับผิดชอบงานเสมอ มักจะมี
อนาคตที่สดใส ขอให้ ทาแบบนี ้ตลอดไปนะคะ

231
การวิเคราะห์ บ ทการแสดงบทบาทสมมติ เรื่ องที่ 5 รู้ คุณ รู้ โทษ ตามองค์ ประกอบและ
ตัวชี ้วัดของนิยามปฏิบตั ิการของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
การกาหนดเป้าหมายที่ก่อให้ เกิดผลดีตอ่ อนาคต
ตัวชี ้วัดหลัก คือ การเปรี ยบเทียบข้ อดีข้อเสียที่สง่ ผลต่ออนาคต
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บี “โน้ ตไปห้ องสมุดมาเหรอ ได้ หนังสืออะไรมา”
ยี่ “นัง่ ก่อนซิโน้ ต”
โน้ ต “ขอบใจ(ลงนั่ง) เราไปยืมหนังสือมาใหม่ 3 เล่ม วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ ”
บี “เอามาทาอะไรเยอะจัง”
โน้ ต “ครู ก าระเกศ บอกว่าเราเป็ น นัก เรี ย นยุค 4.0 ต้ อ งรู้ จัก ค้ น คว้ า
ความรู้ใหม่ๆและติวเพื่อนๆได้ ”
ยี่ “จริงดิ งันเริ
้ ่มติวให้ เรา 2 คนก่อนเลยนะ
โน้ ต : ได้ เลย เราจะได้ เข้ าใจวิช าภาษาไทย วิช าภาษาอังกฤษ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ มากขึน้ จากการอ่านหนังสือ และทาให้ พวกเรามีผลการ
เรี ยนที่ดีขึ ้น”
บอย “โอ้ ย...เสียเวลา ไปเล่นเกมมือถือ คุยไลน์กบั สาวๆดีกว่า”
โน้ ต “ไม่เป็ นไร เอาที่นายสบายใจเลยนะ เออ..บอย นายจาพี่โจที่เพิ่ง
จบ ม.3 ได้ เปล่า”
บอย “จาได้ ทาไมเหรอ”
โน้ ต “เขาสอบเข้ าโรงเรี ยนราชสีมาได้ นะ พี่โจ เค้ าตังใจเรี
้ ยน รับผิดชอบ
งานเสมอ ส่วนพี่จิ๊บที่เป็ นนักกีฬาฟุตซอล สอบไม่ติดที่ไหนเลย เพราะ
ไม่สนใจเรี ยน เล่นแต่เกม ขาดเรี ยน ขาดฝึ ก
บี “จริ งด้ วย เราเห็ นพี่ โจ เข้ าห้ อ งสมุดติ วหนังสื อกับ เพื่ อนๆช่วงพัก
กลางวันเสมอ ส่วนพี่จิ๊บเอาแต่คยุ กับสาวๆ”
ยี่ “นันซิ
้ สุดท้ ายพี่โจก็สามารถสอบเข้ าโรงเรี ยนที่ดีได้ เก่งจัง”
บอย “โอ้ ย....เสียเวลาเล่นเกม ไปก่อนนะ”
ครูการะเกศ “บอย คะแนนแย่ลงมาก แต่ บี ยี่และโน้ ต สอบได้ คะแนนดี
ขึ ้นมาก โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย”

ตัวชี ้วัดรอง คือ การเชื่อมโยงผลที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคต

232
การกาหนดเป้าหมายที่ก่อให้ เกิดผลดีตอ่ อนาคต
ตัวชี ้วัดหลัก คือ การเปรี ยบเทียบข้ อดีข้อเสียที่สง่ ผลต่ออนาคต

ตัวชี ้วัดรอง คือ การเชื่อมโยงผลที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคต
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โน้ ต “คือ เราสามคนช่วยกันติวหนังสือครับ”
บอย “ตังแต่
้ พรุ่งนี ้ พวกเธอช่วยติวหนังสือให้ เราบ้ างนะ”
โน้ ต “ได้ เลยเพื่อน ยินดีเสมอ”
ครู ก าระเกศ “เก่ ง มากนัก เรี ย น ใครที่ ตัง้ ใจเรี ย นช่ ว ยกัน ติ ว หนัง สื อ
รับผิดชอบงานเสมอ มักจะมีอนาคตที่สดใส ขอให้ ทาแบบนี ้ตลอดไปนะ
คะ”
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จากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทของตัวละครในเรื่ องที่ 5 พบว่า มีองค์ประกอบที่ 3
การกาหนดเป้าหมายที่ก่อให้ เกิดผลดีต่ออนาคต มีตวั ชีว้ ดั หลัก คือ ตัวชีว้ ดั ที่ 5 การเปรี ยบเทียบ
ข้ อดีข้อเสียที่สง่ ผลต่ออนาคต ตัวชี ้วัดรอง คือ ตัวชี ้วัดที่ 6 การเชื่อมโยงผลที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต

233
วิเคราะห์ ตวั แบบผ่ านบบทบาทสมมติด้านการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ
ผู้วิจยั วิเคราะห์ให้ เห็นถึงกระบวนการ Vicarious Reinforcement
ที่จะเป็ นแรงจูงใจทาให้ เกิดเจตคติ
การวิเคราะห์

A
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A หมายถึง
B หมายถึง
C หมายถึง
C+ หมายถึง

B

C

เงื่อนไขนาที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมเป้ าหมาย
พฤติกรรมเป้ าหมาย
ผลที่เกิดขึน้
ผลที่เกิดขึน้ ตามหลังส่ งผลให้ พฤติกรรมเป้ าหมายเพิ่มขึน้
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เรื่ องที่ 6 เริ่มต้ นใหม่ฝันอยู่ไม่ไกล..
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดเป้าหมายที่ก่อให้ เกิดผลดีต่ออนาคต
ตัวชี ้วัดหลัก ได้ แก่ ตัวชี ้วัดที่ 6 การเชื่อมโยงผลที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
ตัวชี ้วัดรอง ได้ แก่ ตัวชี ้วัดที่ 5 การเปรี ยบเทียบข้ อดีข้อเสียที่สง่ ผลต่ออนาคต
ที่หน้ าระเบียงห้ องกิจการนักเรี ยนในโรงเรี ยนแห่งหนึ่งช่วงเวลาหลังเลิกเรี ยน บอย นัง่ หน้ า
เศร้ าอยู่ที่ม้านัง่ ด้ วยมีผลการเรี ยนที่ไม่ดีต้องสอบซ่อมทุกวิชา บี ยี่ และโน้ ต มีผลการเรี ยนที่ดีขึ ้นทุก
วิชา ทังสามคนเดิ
้
นยิ ้มหัวเราะอย่างมีความสุข
ฉากที่ 6/1 หน้ าระเบียงห้ องกิจการนักเรี ยน
โน้ ต : บอยนายเป็ นอะไร ทาไมทาหน้ าเศร้ าจัง...
บอย : ผลการเรี ยนไม่ดี เราโดน พ่อ แม่ ป้า บ่นจนหูชา
บี : บอยคิดว่าเป็ นเพราะอะไร ที่ทาให้ นายได้ คะแนนไม่ดี ....
บอย : ก้ อเราเอาแต่เล่นเกมมือถือ คุยไลน์กบั แฟน ไม่อา่ นหนังสือ ไม่สง่ งาน......
ยี่ : ไม่เป็ นไรนะบอย มาเริ่มต้ นใหม่ได้ ยงั ไม่สาย แล้ วนายอยากทาอะไรก่อนดีละ่
บอย : อึมการติวหนังสือ ทาให้ เราเรี ยนดีขึ ้นจริงเหรอ.....
โน้ ต : ลองคิดดู พวกเราสามคนมีคะแนนดีขึน้ จากสอบเก็บคะแนนครัง้ แรก ในห้ อง เพราะเรา
ช่วยกันอ่านหนังสือและมาช่วยกันติวไงล่ะ นายก็เห็น
ครูการะเกศ (เดินผ่านมาเห็น): คุยอะไรกัน ยังไม่กลับบ้ านกันอีก
บอย : ผมกาลังคุยเรื่ องติวหนังสือ มันช่วยให้ เรี ยนดีขึ ้นจริงไหมครับ
ครู การะเกศ : มี ส่วนนะ แต่เราต้ องตัง้ ใจเรี ยนและขยัน ในห้ องเรี ยนด้ วย และการติวหนังสือกับ
เพื่อนๆเป็ นการทบทวนบทเรี ยนอยู่เสมอจะทาให้ ผลการเรี ยนดีขึ ้น ชีวิตคนเราเริ่ มต้ นใหม่ได้ เสมอ
ความสาเร็จก็จะตามมา
ยี่ : จริ งค่ะครู พวกหนูสามคนก็เริ่ มต้ นจากเห็นรุ่ นพี่ขยันเรี ยนช่วยกันติวหนังสือ จนพี่ๆ สอบติด
โรงเรี ยนดีๆได้
บอย : งัน้ ผมจะขอเข้ ากลุมติ
่ วกับทังสามคนนี
้
้ด้ วยครับ...
ครูการะเกศ : ดีมากบอย อนาคตของเธอ เธอเป็ นคนกาหนดเอง ขอให้ ประสบความสาเร็ จทุกคน
นะคะ
ทุกคน : ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ

236
การวิ เคราะห์ บ ทการแสดงบทบาทสมมติ เรื่ อ งที่ 6 เริ่ ม ต้ น ใหม่ ฝั น อยู่ ไม่ ไกล .. ตาม
องค์ประกอบและตัวชี ้วัดของนิยามปฏิบตั ิการของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
การกาหนดเป้าหมายที่ก่อให้ เกิดผลดีตอ่ อนาคต
ตัวชี ้วัดหลัก คือ การเชื่อมโยงผลที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
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โน้ ต “บอย...นายเป็ นอะไร ทาไมทาหน้ าเศร้ าจัง”
บอย “ผลการเรี ยนไม่ดี เราโดน พ่อ แม่ ป้า บ่นจนหูชา”
บี “บอย.... คิดว่าเป็ นเพราะอะไร ที่ทาให้ นายได้ คะแนนไม่ดี”
บอย “ก้ อ......เราเอาแต่เล่นเกมมือถือ คุยไลน์กับแฟน ไม่อ่านหนังสือ
ไม่สง่ งาน”
ยี่ “ ไม่เป็ นไรนะบอย มาเริ่ มต้ นใหม่ได้ ยังไม่ สาย แล้ วนายอยากทา
อะไรก่อนดีล่ะ
บอย : อึม.....การติวหนังสือ ทาให้ เราเรี ยนดีขึ ้นจริงเหรอ”
โน้ ต “ลองคิดดู พวกเราสามคนมีคะแนนดีขึ ้น จากสอบเก็บคะแนนครัง้
แรก ในห้ อง เพราะเราช่วยกันอ่านหนังสือและมาช่วยกันติวไงล่ะ นายก็
เห็น”
ครูการะเกศ “คุยอะไรกัน ยังไม่กลับบ้ านกันอีก”
บอย “ผมกาลังคุยเรื่ องติวหนังสือ มันช่วยให้ เรี ยนดีขึ ้นจริงไหมครับ”
ครูการะเกศ “มีส่วนนะ แต่เราต้ องตังใจเรี
้ ยนและขยันในห้ องเรี ยนด้ วย
และการติวหนังสือกับเพื่อนๆเป็ นการทบทวนบทเรี ยนอยู่เสมอจะทา
ให้ ผลการเรี ยนดีขึน้ ชีวิตคนเราเริ่ มต้ นใหม่ได้ เสมอ ความสาเร็ จก็จะ
ตามมา”
ยี่ “จริ งค่ะครู พวกหนูสามคนก็เริ่ มต้ นจากเห็นรุ่นพี่ขยันเรี ยนช่วยกันติว
หนังสือ จนพี่ๆ สอบติดโรงเรี ยนดีๆได้ ”
บอย “งัน...ผมจะขอเข้
้
ากลุม่ ติวกับทังสามคนนี
้
้ด้ วยครับ”
ครูการะเกศ “ดีมากบอย อนาคตของเธอ เธอเป็ นคนกาหนดเอง ขอให้
ประสบความสาเร็จทุกคนนะคะ”
ทุกคน “ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ”

ตัวชี ้วัดรอง คือ การเปรี ยบเทียบข้ อดี
ข้ อเสียที่สง่ ผลต่ออนาคต

237
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทของตัวละครในเรื่ องที่ 6 พบว่า มีองค์ประกอบที่ 3
การกาหนดเป้าหมายที่ก่อให้ เกิดผลดีต่ออนาคต มีตวั ชี ้วัดหลัก คือ ตัวชี ้วัดที่ 6 การเชื่อมโยงผลที่
จะเกิดขึ ้นในอนาคต ตัวชี ้วัดรอง คือ ตัวชี ้วัดที่ 5 การเปรี ยบเทียบข้ อดีข้อเสียที่สง่ ผลต่ออนาคต
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238
วิเคราะห์ ตวั แบบผ่ านบบทบาทสมมติด้านการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ
ผู้วิจยั วิเคราะห์ให้ เห็นถึงกระบวนการ Vicarious Reinforcement
ที่จะเป็ นแรงจูงใจทาให้ เกิดเจตคติ
การวิเคราะห์

A

B

C
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A หมายถึง เงื่อนไขนาที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมเป้ าหมาย
B หมายถึง พฤติกรรมเป้ าหมาย
C หมายถึง ผลที่เกิดขึน้
C+ หมายถึง ผลที่เกิดขึน้ ตามหลังส่ งผลให้ พฤติกรรมเป้ าหมายเพิ่มขึน้
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240
เรื่ องที่ 7 รู้ทนั สิ่งสาคัญ
องค์ประกอบที่ 4 การสรุ ปประเด็นสาคัญของปั ญหาเพื่อทานายสถานการณ์ ของตนเองกับเพื่อน
ต่างเพศที่จะเกิดขึ ้นตามมาอย่างน่าเชื่อถือ
ตัวชี ้วัดหลัก ได้ แก่ ตัวชี ้วัดที่ 7 การระบุประเด็นสาคัญของสถานการณ์
ตัวชี ้วัดรอง ได้ แก่ ตัวชี ้วัดที่ 8 การคาดคะเนบอกสถานการณ์ของตนกับเพื่อนต่างเพศ
1767963979
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ที่โรงอาหารในโรงเรี ยนแห่งหนึง่ “เรื อง” กับ “เกศ” เป็ นคนรักกัน กาลังนัง่ รับประทาน
อาหารกลางวันด้ วยกัน “เรื อง” กับ “เกศ” สนิทสนมกันมาก ปรึกษาช่วยเหลือกันเกือบทุกเรื่ อง วัน
หนึง่ “เรื อง” อยากชวน “เกศ” ไปติวหนังสือที่บ้าน
ฉากที่ 7/1 ที่โต๊ ะกินข้ าวในโรงอาหารของโรงเรี ยน
เรื อง : เกศ จะกินอะไรอีกไหม
เกศ : ไม่แล้ วล่ะ เดี๋ยวอ้ วน
เรื อง : อ้ วน-ผอม ไม่เป็ นไร ขอให้ เป็ นเกศก็พอแล้ ว
เกศ : บ้ าพูดอะไรอ่ะ......
เรื อง : พูดจริงๆ เราคบกันมาตั ้งแต่ป.5 ก็เห็นอยู่วา่ เกศเป็ นยังไง
เกศ : เป็ นไงอ่ะ
เรื อง : เป็ นเด็กเรี ยนสุดๆ ขยันอ่านหนังสือ ไม่เกเร และชอบกินไอติมมากๆๆ
เกศ : ส่วนเรื อง ตรงข้ ามกับเราเลยนะ เอาแต่เที่ยวเล่น ไม่ค่อยสนใจเรียน ดีนะที่มีน ้าใจช่วยเหลือ
เราทุกเรื่ อง ยกเว้ นเรื่ องเรี ยน(หัวเราะ).....
เรื อง : เราอยากเรี ยนให้ ร้ ูเรื่ องเหมือนเธอบ้ าง ต้ องทาไงอ่ะ
เกศ : อันดับแรก ลดการเล่นมือถือ ช่วงเวลาว่างอ่านหนังสือเรี ยน โดยเฉพาะวิชาที่เธอไม่เข้ าใจ
เรื อง : โห้ ยากจัง เริ่มแรกเธอช่วยติวการบ้ านภาษาไทยให้ ก่อนได้ เปล่าอ่ะ....
เกศ : ได้ ซิ เมื่อไหร่ ที่ไหน
เรื อง : เย็นนี ้ไปติวกันที่บ้านเรานะ สงบดี พ่อแม่ไม่อยู่บ้าน
เกศ : (นัง่ นิ่งกาลังคิดตัดสินใจ)
ตัวแสดงความคิดของเกศ ตัวที่1 : อึมถ้ าเราไม่ไป เรื องจะโกรธเราไหม เดีย๋ วเขาจะเลิกคบกับเรา....
ไหมหนอ คบกันมาตั ้งนานแล้ ว เรื อง คงไม่กล้ าล่วงเกินเราหรอก
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ตัวแสดงความคิดของเกศ ตัวที่2 : จะไปดีไหมหนอไม่มีใครอยู่บ้านเรื องเลย เรากับเรื องก็ต้องอยู่...
กันตามลาพังสองต่อสอง ใครมาเห็นก็ไม่ดี เอาไปบอกป้าปริก ป้าปริกรู้เข้ าคงเสียใจ ผิดหวังในตัว
เรามากๆๆ เราก็ต้องถูกดุวา่ และแกจะยิ่งเกลียดเรื องยิ่งขึ ้น โอ้ ย.....น่ากลัว...
เกศ : เอายังงี ้ได้ ไหม พรุ่งนี ้เธอมาแต่เช้ า เรามาติวที่โรงเรียน แล้ วเข้ าเรียนเลย จะได้ จาแม่นๆไง
เรื อง : แหมเกศ ไม่ไว้ ใจเราเหรอ...
เกศ : เปล่าไม่ใช่ไม่ไว้ ใจ แต่เราต้ องขออนุญาตป้าปริกก่อน ป้ายิ่งไม่ชอบหน้ าเธอนะ เกศว่าติว......
ที่โรงเรี ยนดีแล้ วเราสองคนจะได้ ไม่ถกู ป้าต่อว่าไง
เรื อง : ก้ อได้ ....
เกศ (ยิ ้มด้ วยความดีใจ โล่งใจ และภูมิใจในตัวเอง): ต้ องอย่างนี ้ซิ ถึงจะรักกันจริง

242
การวิเคราะห์บทการแสดงบทบาทสมมติ เรื่ องที่ 7 รู้ ทนั สิ่งสาคัญ ตามองค์ประกอบและ
ตัวชี ้วัดของนิยามปฏิบตั ิการของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
การสรุปประเด็นสาคัญของปั ญหาเพื่อทานายสถานการณ์ของตนเองกับเพื่อนต่างเพศที่จะเกิดขึ ้น
ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ
ตัวชี ้วัดหลัก คือ การระบุประเด็นสาคัญของสถานการณ์
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เรื อง “เกศ จะกินอะไรอีกไหม”
เกศ “ ไม่แล้ วล่ะ เดี๋ยวอ้ วน”
เรื อง “อ้ วน-ผอม ไม่เป็ นไร ขอให้ เป็ นเกศก็พอแล้ ว”
เกศ “บ้ า......พูดอะไรอ่ะ”
เรื อง “พูดจริงๆ เราคบกันมาตังแต่
้ ป.5 ก็เห็นอยู่ว่าเกศเป็ นยังไง”
เกศ “เป็ นไงอ่ะ”
เรื อง “ เป็ นเด็กเรี ยนสุดๆ ขยันอ่านหนังสือ ไม่เกเร และชอบกินไอติ
มมากๆๆ”
เกศ “ส่วนเรื อง ตรงข้ ามกับเราเลยนะ เอาแต่เที่ยวเล่น ไม่คอ่ ยสนใจ
เรี ยน ดีนะที่มีน ้าใจช่วยเหลือเราทุกเรื่ อง ยกเว้ นเรื่ องเรี ยน”
เรื อง “เราอยากเรี ยนให้ ร้ ูเรื่ องเหมือนเธอบ้ าง ต้ องทาไงอ่ะ”
เกศ “อันดับ แรก ลดการเล่นมื อถื อ ช่วงเวลาว่างอ่านหนังสือเรี ยน
โดยเฉพาะวิชาที่เธอไม่เข้ าใจ”
เรื อง “โห้ ....ยากจัง เริ่มแรกเธอช่วยติวการบ้ านภาษาไทยให้ ก่อนได้
เปล่าอ่ะ”
เกศ “ได้ ซิ เมื่อไหร่ ที่ไหน”
เรื อง “เย็นนี ้ไปติวกันที่บ้านเรานะ สงบดี พ่อแม่ไม่อยู่บ้าน”
เกศ (นัง่ นิ่งกาลังคิดตัดสินใจ)
ตัวแสดงความคิดของเกศ ตัวที่1 “อึม....ถ้ าเราไม่ไป เรื องจะโกรธเรา
ไหม เดี๋ยวเขาจะเลิกคบกับเราไหมหนอ คบกันมาตังนานแล้
้
ว เรื อง
คงไม่กล้ าล่วงเกินเราหรอก”

ตั ว ชี ว้ ั ด รอง คื อ การคาดคะเนบอก
สถานการณ์ของตนกับเพื่อนต่างเพศ

243
การสรุปประเด็นสาคัญของปั ญหาเพื่อทานายสถานการณ์ของตนเองกับเพื่อนต่างเพศที่จะเกิดขึ ้น
ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ
ตัวชี ้วัดหลัก คือ การระบุประเด็นสาคัญของสถานการณ์

ตั ว ชี ว้ ั ด รอง คื อ การคาดคะเนบอก
สถานการณ์ของตนกับเพื่อนต่างเพศ
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ตัวแสดงความคิดของเกศ ตัวที่ 2 “จะไปดีไหมหนอ...ไม่มีใครอยู่บ้าน
เรื องเลย เรากับเรื องก็ต้องอยู่กันตามลาพังสองต่อสอง ใครมาเห็นก็
ไม่ ดี เอาไปบอกป้ า ปริ ก ป้ า ปริ ก รู้ เข้ า คงเสี ย ใจ ผิ ด หวัง ในตัว เรา
มากๆๆ เราก็ต้องถูกดุว่า และแกจะยิ่งเกลียดเรื องยิ่งขึน้ โอ้ ย...น่า
กลัว.....”
เกศ “เอายังงี ้ได้ ไหม พรุ่งนี ้เธอมาแต่เช้ า เรามาติวที่โรงเรี ยน แล้ วเข้ า
เรี ยนเลย จะได้ จาแม่นๆไง”
เรื อง “แหม...เกศ ไม่ไว้ ใจเราเหรอ”
เกศ “เปล่า......ไม่ใช่ไม่ไว้ ใจ แต่เราต้ องขออนุญาตป้าปริ กก่อน ป้า
ยิ่งไม่ชอบ
หน้ าเธอนะ เกศว่าติวที่โรงเรี ยนดีแล้ ว เราสองคนจะได้ ไม่ถกู ป้าต่อว่า
ไง”
เรื อง “ก้ อ....ได้ ”
เกศ “ต้ องอย่างนี ้ซิ ถึงจะรักกันจริง”

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทของตัวละครในเรื่ องที่ 7 พบว่า มีองค์ประกอบที่ 4
การสรุปประเด็นสาคัญของปั ญหาเพื่อทานายสถานการณ์ของตนเองกับเพื่อนต่างเพศที่จะเกิดขึ ้น
ตามมาอย่างน่ าเชื่อถื อ มี ตัวชีว้ ัดหลัก คือ ตัวชีว้ ัดที่ 7 การระบุประเด็น สาคัญ ของสถานการณ์
ตัวชี ้วัดรอง คือ ตัวชี ้วัดที่ 8 การคาดคะเนบอกสถานการณ์ของตนกับเพื่อนต่างเพศ

244
วิเคราะห์ ตวั แบบผ่ านบบทบาทสมมติด้านการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ
ผู้วิจยั วิเคราะห์ให้ เห็นถึงกระบวนการ Vicarious Reinforcement
ที่จะเป็ นแรงจูงใจทาให้ เกิดเจตคติ
การวิเคราะห์

A
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A หมายถึง
B หมายถึง
C หมายถึง
C+ หมายถึง

B

C

เงื่อนไขนาที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมเป้ าหมาย
พฤติกรรมเป้ าหมาย
ผลที่เกิดขึน้
ผลที่เกิดขึน้ ตามหลังส่ งผลให้ พฤติกรรมเป้ าหมายเพิ่มขึน้
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246
เรื่ องที่ 8 ระวังตนระวังภัย
องค์ประกอบที่ 4 การสรุ ปประเด็นสาคัญของปั ญหาเพื่อทานายสถานการณ์ ของตนเองกับเพื่อน
ต่างเพศที่จะเกิดขึ ้นตามมาอย่างน่าเชื่อถือ
ตัวชี ้วัดหลัก ได้ แก่ ตัวชี ้วัดที่ 8 การคาดคะเนบอกสถานการณ์ของตนกับเพื่อนต่างเพศ
ตัวชี ้วัดรอง ได้ แก่ ตัวชี ้วัดที่ 7 การระบุประเด็นสาคัญของสถานการณ์
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ที่ม้านัง่ เล่นช่วงเช้ าวันเสาร์ ทุกคนมาทางานกลุม่ ในโรงเรี ยนแห่งหนึง่ “จัน” “พิมพ์” “เดช”
และ “ยอด” นัง่ คุยเล่นกันและกาลังชวนกันไปงานเลี ้ยงวันเกิดของ “ยอด” หลังทางานกลุม่ เสร็จ
และพ่อแม่ของยอดไม่อยู่บ้านไปเยี่ยมญาติที่ตา่ งจังหวัด
เดช : เอ่ยวันนี ้วันเกิดยอดนิ ใช่เปล่ายอด....
ยอด : ใช่เพื่อน ขอบใจที่จาได้
จัน : สุขสันต์วนั เกิดนะ
พิมพ์ : ขอให้ มีความสุขมากๆนะยอด
ยอด : วันนี ้ทุกคนว่างไหม หลังเสร็จงานกลุม่ ไปกินอะไรกันที่บ้านเรา พ่อแม่เราไม่อยู่
เดช : ดีๆ เอาดิ ไปกินเลี ้ยงวันเกิดยอดกัน
จัน (คุยกับพิมพ์เพื่อปรึกษา): จะดีเหรอพิมพ์ พ่อแม่ยอดไม่อยู่บ้าน เกิดยอดกับเดชชวนเราสอง....
คนดื่มเหล้ า เมา และพวกเราอาจจะมีอะไรกันโดยไม่ร้ ูตวั เราสองคนอาจมีลกู ทังๆที
้ ่ยงั เรี ยนไม่จบ
เราต้ องออกจากโรงเรี ยน แม่ต้องเสียใจมาก เราสัญญากับแม่แล้ วว่าจะเรี ยนสูงๆมีงานดีๆทาเลี ้ยง
แม่
พิมพ์ (นัง่ คิดทบทวน): อึมจริงนะ เราเห็นในละคร เวลาเมามีอะไรกันทุกครัง้ แล้ วก็ท้องไม่มีพอ่ ...
ต้ องเลี ้ยงลูกคนเดียว ตังค์ก็ไม่มี
จัน : นันซิ
้ งันเราบอก
้
ยอด กับ เดช ไปห้ างเดอะมอลล์กนั ดีกว่า พิมพ์วา่ ไง
พิมพ์ : เออดี เห็นด้ วยกับจัน เพราะแม่เราสองคนไม่ชอบให้ ไปบ้ านใคร...ดี...
จัน : เรากับพิมพ์ คิดว่าไปห้ างเดอะมอลล์กนั ดีกว่า มีเค็กไอติมที่ยอดชอบและได้ เดินเล่นคุยกัน
ด้ วย
ยอด : แล้ วแต่เพื่อนๆเลย เอาไงก็ได้
เดช : โห้ นานๆที ไม่เป็ นไรหรอกจัน....

247
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จัน : อึมไม่ดีกว่านะ เราสัญญากับแม่ไว้ .... พิมพ์วา่ ไง
พิมพ์ : เราเห็นด้ วยกับจัน ถ้ าไปห้ างฯเราคิดว่า แม่จนั คงอนุญาต
เดช : จันเป็ นอย่างงี ้ทุกทีเลย เอาแต่เชื่อแม่ ขยันเรี ยน ไม่ร้ ูจะเรี ยนไปถึงไหน
จัน : อ้ าวใครจะเหมือนเดชล่ะ เอาแต่เล่นเฟส มีสาวๆเยอะ ดีที่มีน ้าใจช่วยเพื่อน... เช่น ซื ้อขนม น ้า
บริการเพื่อนๆเวลาทางานกลุม่ อ่ะ(หัวเราะ)...
ยอด : ไม่ต้องทะเลาะกัน เอาเป็ นว่าไปเดอะมอลล์นะ ไปกินเค๊ กไอติม เราอยากกิน
จัน : เราขอโทรบอกแม่ก่อนนะ แม่จะได้ ไม่เป็ นห่วง
แม่พิน : ว่าไงทางานกลุม่ เสร็จไหม...จัน...
จัน : เสร็จแล้ วค่ะ หนูจะขออนุญาตแม่ไปเดอะมอลล์กบั เพื่อนๆนะคะ วันนี ้วันเกิดยอด จะไปกิน
เค๊ กกันค่ะ
แม่พิน : ไปกี่คน กลับกี่โมงลูก
จัน : มี พิมพ์ ยอด และเดช ค่ะแม่ หนูจะกลับไม่เกินหกโมงเย็นนะคะ
แม่พิน : บุญรักษา ขอบใจที่โทรมาบอกแม่ ดูแลตัวเองดีๆนะลูก
จัน : ค่ะแม่ เสร็จแล้ วหนูจะรี บกลับนะคะ

248
การวิเคราะห์บทการแสดงบทบาทสมมติ เรื่ องที่ 8 ระวังตนระวังภัย ตามองค์ประกอบและ
ตัวชี ้วัดของนิยามปฏิบตั ิการของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
การสรุปประเด็นสาคัญของปั ญหาเพื่อทานายสถานการณ์ของตนเองกับเพื่อนต่างเพศที่จะเกิดขึ ้น
ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ
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ตัวชี ้วัดหลัก คือ การคาดคะเนบอกสถานการณ์ ของตนกับเพื่อนต่าง ตัวชีว้ ดั รอง คือ การระบุประเด็นสาคัญ
เพศ
ของสถานการณ์
เดช “เอ่ย....วันนี ้วันเกิดยอดนิ ใช่เปล่ายอด”
ยอด “ใช่เพื่อน ขอบใจที่จาได้ ”
จัน “สุขสันต์วนั เกิดนะ”
พิมพ์ “ขอให้ มีความสุขมากๆนะยอด”
ยอด “วันนี ้ทุกคนว่างไหม หลังเสร็จงานกลุม่ ไปกินอะไรกันที่บ้านเรา
พ่อแม่เราไม่อยู่”
เดช “ดีๆ เอาดิ ไปกินเลี ้ยงวันเกิดยอดกัน”
จัน(คุยกับพิมพ์เพื่อปรึกษา) “จะดีเหรอ....พิมพ์ พ่อแม่ยอดไม่อยู่บ้าน
เกิดยอดกับเดชชวนเราสองคนดื่มเหล้ า เมา และพวกเราอาจจะมี
อะไรกันโดยไม่ร้ ูตวั เราสองคนอาจมีลกู ทังๆที
้ ่ยงั เรี ยนไม่จบ เราต้ อง
ออกจากโรงเรี ยน แม่ต้องเสียใจมาก เราสัญญากับแม่แล้ วว่าจะเรี ยน
สูงๆมีงานดีๆทาเลี ้ยงแม่”
พิมพ์ (นัง่ คิดทบทวน) “ อึม...จริ งนะ เราเห็นในละคร เวลาเมามีอะไร
กันทุกครัง้ แล้ วก็ท้องไม่มีพ่อ ต้ องเลี ้ยงลูกคนเดียว ตังค์ก็ไม่มี”
จัน “นันซิ
้ งันเราบอก
้
ยอด กับ เดช ไปห้ างเดอะมอลล์กนั ดีกว่า พิมพ์
ว่าไง”
พิมพ์ “ เออ...ดี...ดี เห็นด้ วยกับจัน เพราะแม่เราสองคนไม่ชอบให้ ไป
บ้ านใคร”
จัน “เรากับพิมพ์ คิดว่าไปห้ างเดอะมอลล์กนั ดีกว่า มีเค็กไอติมที่ยอด
ชอบและได้ เดินเล่นคุยกันด้ วย”
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ตัวชี ้วัดหลัก คือ การคาดคะเนบอกสถานการณ์ ของตนกับเพื่อนต่าง ตัวชีว้ ดั รอง คือ การระบุประเด็นสาคัญ
เพศ
ของสถานการณ์
ยอด “แล้ วแต่เพื่อนๆเลย เอาไงก็ได้ ”
เดช “โห้ ....นานๆที ไม่เป็ นไรหรอกจัน”
จัน “อึม....ไม่ดีกว่านะ เราสัญญากับแม่ไว้ พิมพ์วา่ ไง”
พิมพ์ “ เราเห็นด้ วยกับจัน ถ้ าไปห้ างฯเราคิดว่า แม่จนั คงอนุญาต”
เดช “จันเป็ นอย่างงี ้ทุกทีเลย เอาแต่เชื่อแม่ ขยันเรี ยน ไม่ร้ ูจะเรี ยนไป
ถึงไหน”
จัน “อ้ าว...ใครจะเหมือนเดชล่ะ เอาแต่เล่น
เฟส มีสาวๆเยอะ ดีที่มีน ้าใจช่วยเพื่อน เช่น ซื ้อขนม น ้า บริการ
เพื่อนๆเวลาทางานกลุม่ อ่ะ.”
ยอด “ไม่ต้องทะเลาะกัน เอาเป็ นว่าไปเดอะมอลล์นะ ไปกินเค๊ กไอติม
เราอยากกิน”
จัน “เราขอโทรบอกแม่ก่อนนะ แม่จะได้ ไม่เป็ นห่วง”
แม่ผิน “ว่าไง...จัน...ทางานกลุ่มเสร็จไหม
จัน “เสร็จแล้ วค่ะ หนูจะขออนุญาตแม่ไปเดอะมอลล์กบั เพื่อนๆนะคะ
วันนี ้วันเกิดยอด จะไปกินเค๊ กกันค่ะ”
แม่ผิน “ไปกี่คน กลับกี่โมงลูก”
จัน “มี พิมพ์ ยอด และเดช ค่ะแม่ หนูจะกลับไม่เกินหกโมงเย็นนะ
คะ”
แม่ผิน “บุญรักษา ขอบใจที่โทรมาบอกแม่ ดูแลตัวเองดีๆนะลูก”
จัน “ค่ะแม่ เสร็จแล้ วหนูจะรี บกลับนะคะ”

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทของตัวละครในเรื่ องที่ 8 พบว่า มีองค์ประกอบที่ 4
การสรุปประเด็นสาคัญของปั ญหาเพื่อทานายสถานการณ์ของตนเองกับเพื่อนต่างเพศที่จะเกิดขึ ้น
ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ มีตัวชีว้ ดั หลัก คือ ตัวชีว้ ดั ที่ 8 การคาดคะเนบอกสถานการณ์ ของตนกับ
เพื่อนต่างเพศ ตัวชี ้วัดรอง คือ ตัวชี ้วัดที่ 7 การระบุประเด็นสาคัญของสถานการณ์
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วิเคราะห์ ตวั แบบผ่ านบบทบาทสมมติด้านการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ
ผู้วิจยั วิเคราะห์ให้ เห็นถึงกระบวนการ Vicarious Reinforcement
ที่จะเป็ นแรงจูงใจทาให้ เกิดเจตคติ
การวิเคราะห์

A

B
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A หมายถึง
B หมายถึง
C หมายถึง
C+ หมายถึง

C

เงื่อนไขนาที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมเป้ าหมาย
พฤติกรรมเป้ าหมาย
ผลที่เกิดขึน้
ผลที่เกิดขึน้ ตามหลังส่ งผลให้ พฤติกรรมเป้ าหมายเพิ่มขึน้
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สรุ ปภาพรวมกระบวนการ Vicarious Reinforcement ที่เป็ นแรงจูงใจทาให้ เกิดเจตคติ
เรื่ องที่ 1

B

1767963979

นิดเฝ้าดูนิสยั ความประพฤติของเพื่อนก่อน
ตัดสินใจเลือกสมาชิกกลุ่ม และนาส่วนดี
ส่ ว นเสี ย ของเพื่ อ นมาพัฒ นางาน ภัท รก็
สังเกตนิสยั ของเพื่อนเพื่อหาส่วนดีทางาน
ร่วมกัน
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เรื่ องที่ 2

B

แนทรู้ จัก นิ สัย และพฤติ ก รรมที่ ดี แ ละไม่ ดี
ของเพื่ อนๆ ก่อนตัดสินใจไปเที่ยววัดตาม
คาชวนของจ้ อย

เรื่ องที่ 3

B

แพรวอธิบายกิจกรรมที่ควรจะทาร่ วมกับ
ต้ นกล้ าหลังเลิกเรี ยน

C+
คุณ ครู ก ล่ า วชมนิ ด และภัท รที่ ช่ า งสังเกตนิ สัย
และพฤติกรรมของเพื่อนที่นาส่วนดีของเพื่อนมา
ทางานร่ วมกัน “ช่ างสังเกตนิสัยและพฤติกรรม
เพื่อน การทางานด้ วยกันต้ องรู้ ส่วนดี ส่วนเสีย
ของกัน และกัน และแก้ ไขส่ ว นที่ บ กพร่ อ งให้ ดี
ขึ ้น”

C+
คุณป้าจาปากล่าวชื่นชม แนท ที่ร้ ูจกั เลือกคบ
เพื่อนที่ดี และทากิจกรรมที่ดีกบั เพื่อนๆ
“เออดีนะเด็กสมัยนี ้ชวนกันไปวัด หนูก็เป็ นเด็ก...
ดี จะไปไหนมาขออนุญาตผู้ใหญ่ ดีแล้ วที่หนูร้ ูจกั
เลือกคบเพื่อนที่ดี น่าชื่นใจ”

C+
แพรวรู้ สึ ก ดี ใ จและภู มิ ใ จในตนเองที่ อ ธิ บ าย
กิจกรรมที่เหมาะสมกับต้ นกล้ า และกล่าวชื่นชม
ต้ นกล้ าที่เข้ าใจและยอมปฏิบตั ิตามความต้ องการ
ของแพรว “ขอบใจมากๆ ต้ นกล้ า น่ารักที่สุด ....ที่
เข้ าใจและเห็นแก่เรา อย่างนีซ้ ิจะได้ เป็ นเพื่อนกัน
นานๆ”

253
สรุ ปภาพรวมกระบวนการ Vicarious Reinforcement ที่เป็ นแรงจูงใจทาให้ เกิดเจตคติ(ต่ อ)
เรื่ องที่ 4

B

1767963979

เจมส์พยายามโน้ มน้ าวหากิจกรรมที่น่าสนใจ
และรู้ใจเพื่อนเพื่อชักชวนหวานไปเที่ยวที่บ้าน
และเจมส์แสดงความบริ สทุ ธิ์ใจไปขออนุญาต
แม่ของหวาน
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เรื่ องที่ 5

B

โน้ ตและเพื่ อนเห็น ความแตกต่างระหว่างการ
ตัง้ ใจเรี ยนช่ วยกัน ติวหนังสื อ กับ การไม่ ส นใจ
เรี ย น ไม่ รับ ผิ ด ชอบงาน จึงชวนกัน ติ วหนังสื อ
ค้ นคว้ าหาความรู้ เพิ่มอยู่เสมอ ทาให้ ได้ ผลการ
เรี ยนที่ดี

เรื่ องที่ 6

B

บอยกลับใจเริ่ มต้ นใหม่ด้วยการเข้ ากลุ่มติว
หนังสื อ กับ บี ยี่ และโน้ ต ด้ วยเห็ น ทัง้ สาม
คนมี ผ ลการเรี ย นที่ ดี ขึน้ และเห็ น ตัวอย่ า ง
จากรุ่นพี่ที่ตงใจเรี
ั ้ ยนช่วยกันติวหนังสือสอบ
ติดโรงเรี ยนดีๆ

C+
คุณแม่มะลิกล่าวชื่นชมทังหวานและเจมส์
้
ที่เป็ น
เด็กดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม รู้ จักขออนุญ าต
ผู้ใหญ่
“แม่ ชื่ น ชมเราสองคนที่ เป็ นเด็ ก ดี รู้ จั ก มาขอ
อนุญ าตผู้ใหญ่ ทาอะไรให้ เหมาะสม เรายัง.....
อยู่วยั เรี ยนนะลูก”

C+
คุณครู การะเกศชื่นชม บี ยี่และโน้ ต ที่ตงั ้ ใจเรี ยน
และช่วยกันติวหนังสือ ส่งผลให้ มีผลการเรี ยนที่ดี
ขึ ้น
“เก่ ง มากนั ก เรี ย น ใครที่ ตั ง้ ใจเรี ย นช่ ว ยกั น ติ ว
หนังสื อ รั บ ผิ ด ชอบงานเสมอ มัก จะมี อ นาคตที่
สดใส ขอให้ ทาแบบนี ้ตลอดไปนะคะ”

C+
คุณครูชื่นชมบอยที่กลับตัวกลับใจ และคิดเริ่มต้ น
ใหม่เข้ าร่วมกลุ่มติวหนังสือกับเพื่อนๆ เพื่อให้ มีผล
การเรี ยนที่ดีขึ ้น
“ดีมากบอย อนาคตของเธอ เธอเป็ นคนกาหนด
เอง ขอให้ ประสบความสาเร็จทุกคนนะคะ”

254
สรุ ปภาพรวมกระบวนการ Vicarious Reinforcement ที่เป็ นแรงจูงใจทาให้ เกิดเจตคติ(ต่ อ)
B

C+

เกศสามารถรู้ ทั น สถานการณ์ ส าคั ญ
ระหว่ า งเรื อ งกั บ ตนเอง จากการที่ เรื อ ง
ขอให้ เกศติ ว หนั ง สื อ ที่ บ้ าน และไม่ มี
ผู้ป กครองอยู่บ้ าน รวมถึ งป้าปริ ก ไม่ ชอบ
หน้ าเรื อง ทาให้ เกศแก้ ไขสถานการณ์ได้ ดี

เกศรู้ สึ ก ดี ใ จ โล่ ง ใจ และภู มิ ใ จในตนเอง ที่
สามารถแก้ ไขสถานการณ์ได้ โดยไม่ทาให้
ป้าปริ ก เสี ยใจ และเรื องยังคงรู้ สึกดีกับ
ตนเอง สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ ไป

เรื่ องที่ 7
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เรื่ องที่ 8

B

จันคาดเดาสถานการณ์ ที่เป็ นอันตรายอาจ
เกิ ดขึน้ ได้ กับ เพื่ อนต่างเพศ นึกถึ งคาสอน
ของแม่ เมื่ อ เพื่ อ นชวนไปบ้ า นขณะที่ ไม่ มี
ผู้ปกครองอยู่บ้าน จันจึงป้องกันตนเองจาก
สถานการณ์ ที่ไม่ปลอดภัย เลี่ยงที่จะทาให้
ตนเองเสียอนาคตและทาให้ แม่เสียใจ

C+
คุณ แม่ ก ล่ าวขอบใจและอวยพรให้ ลูก ปลอดภัย
เมื่อจันโทรขออนุญาตแม่ และไม่ผิดคาสัญญากับ
แม่ “บุญรักษา ขอบใจที่โทรมาบอกแม่ ดูแลตัวเอง
ดีๆนะลูก”

255
7.วิเคราะห์ ตวั แบบหนังสัน้ เพื่อพัฒนาการสื่อสารทางบวก สาหรับผู้ปกครอง
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การวิเคราะห์ A
A หมายถึง
B หมายถึง
C หมายถึง
C+ หมายถึง

B

C

เงื่อนไขนาที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมเป้ าหมาย
พฤติกรรมเป้ าหมาย
ผลที่เกิดขึน้
ผลที่เกิดขึน้ ตามหลังส่ งผลให้ พฤติกรรมเป้ าหมายเพิ่มขึน้
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เรื่อง การสื่อสารทางบวกกับลูกวัยรุ่ นเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ

A
ที่ห้ องรับ แขกที่ บ้ านของพ่ อ แม่ แ ก้ ม มี แม่
แก้ ม และพ่อ นัง่ คุยกันเรื่ องการแต่งกายโป๊
ของวัยรุ่ นผู้หญิ ง เพราะแก้ มต้ องการจะใส่
เสื อ้ สายเดี่ ย ว กางเกงขาสัน้ เหมื อ นวัย รุ่ น
ผู้ หญิ งในตลาด แม่ ชี ใ้ ห้ เห็ น เหตุ ก ารณ์
ตัว อย่ า ง วัน ที่ แ ม่ กับ แก้ ม ไปตลาดมี ก ลุ่ม
วั ย รุ่ น ชายคุ ย ถึ ง วั ย รุ่ น หญิ งที่ แ ต่ ง ตั ว โป๊
ในทางลบ พ่ อ ให้ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ความคิ ด
ของผู้ชายที่คิดถึงเรื่ องเพศเวลาเห็นผู้หญิ ง
แต่งตัวโป๊ และแนะนาวิธีการป้องกันตนเอง
จากเพื่ อ นผู้ ชาย นอกจากนี แ้ ม่ พ่ อ เปิ ด
โอกาสให้ แก้ มร่ วมแสดงความคิดเห็นเป็ น
ระยะขณะสนทนา

B
แ ก้ ม ตั ้ง ใจ ฟั งแ ล ะ เริ่ ม เห็ น ภั ย
อันตรายจากเพื่อนต่างเพศ และได้
รับรู้วิธีการป้องกันตนเองด้ วยการใส่
เสื อ้ ผ้ า ให้ มิ ด ชิ ด และไม่ ไ ว้ ใจเพื่ อ น
ผู้ช ายง่ า ยๆ เพราะรู้ ถึ ง ความคิ ด ที่
แตกต่ า งกั น ระหว่ า งเพศชายและ
เพศหญิ ง จากการให้ เหตุ ผ ล และ
การยกสถานการณ์ ตวั อย่างของพ่อ
แม่

C+
แก้ ม ยิ ้มสบตาพ่อแม่
ตอบรับ “ค่ะ พ่อ แก้ มดี
ใจนะที่เราได้ นงั่ คุยกัน
แบบนี”้ พ่อแม่ และแก้ ม
จับมือกอดกัน ยิ ้มให้ กนั

256
8.แบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ

วันที่

เดือน

ชุดที่
พ.ศ.

1767963979

แบบสอบถามการวิจัย
เรื่ อง: การพัฒนาโปรแกรมการปรั บพฤติกรรมที่มีผลต่ อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่ างเพศ
อย่ างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น
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เรียน ผู้ตอบแบบทดสอบทุกท่ าน
ท่านเป็ นตัวแทนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในการร่ วมวิจัยทดลองโปรแกรมการปรั บ
พฤติกรรมที่มีผลต่ อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น
และผลการวิจยั นี ้จะนาไปพัฒนาโปรแกรมฯสาหรับวัยรุ่นตอนต้ น ซึง่ ประกอบด้ วย
-แบบทดสอบพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ จานวน 4 ข้ อ
(ก่อนและหลังการทดลองโปรแกรมฯ)
ขอขอบคุ ณ นั ก เรี ย นทุ ก คนที่ ส ละเวลาในการร่ ว มวิ จั ย ทดลองโปรแกรมฯ และตอบ
แบบทดสอบ ดังนันจึ
้ งขอความกรุณาตอบแบบทดสอบให้ ครบทุกข้ อ ความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบทดสอบจะ มีคุณค่ าอย่ างยิ่งต่อการวิจยั ในครัง้ นี ้ และขอให้ ท่านได้ เชื่อมัน่ ว่าคาตอบของท่าน
จะถูกเก็บเป็ นความลับ และจะนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านัน้
ขอขอบคุณเป็ นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี ้
นางสาวสรรกมล กรนุ่ม
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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คาชีแ้ จง กรุณาเติมข้ อความในช่องว่าง และในช่องให้ ตรงกับความจริงเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ตัวท่านมากที่สดุ หลังจากชมแต่ละสถานการณ์หนังสัน้

1767963979

ชมสถานการณ์ที่ 4
ค าถาม : ถ้ า นัก เรี ย นเป็ น “ฝ้า ย” นัก เรี ย นจะไปเที่ ย วสวนสาธารณะตามที่ เพื่ อ นต่ างเพศชวน
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หรื อไม่..............................
คาถาม : เพราะเหตุใดนักเรี ยนจึงตัดสินใจทาเช่นนี ้
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สื่อหนังสัน้
ในการทดลองครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ เทคนิคการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ ด้วยการนาเสนอสื่อ
หนังสันเป็
้ นเครื่ องมือในวัดตัวแปร โดยมีรายละเอียดลักษณะของสื่อที่นามาใช้ ดังนี ้
สื่อประเภทหนังสันเกี
้ ่ยวกับสถานการณ์ของวัยรุ่น เพื่อทดสอบการเขียนอธิบายด้ วยการ
คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณในการคบเพื่ อ นต่ า งเพศ จ านวน 8 เรื่ อ งแบ่ ง เป็ น วัด ก่ อ นการทดลอง
1767963979

โปรแกรมการปรับพฤติกรรม จานวน 4 เรื่ อง และวัดหลังการทดลองโปรแกรมการปรับพฤติกรรม
อธิบายลักษณะหนังสันดั
้ งนี ้
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1)สื่อหนังสันที
้ ่ใช้ วดั ก่อนการทดลองโปรแกรมการปรับพฤติกรรม จานวน 4 เรื่ อง ได้ แก่
เรื่องที่ 1 เพื่อนต่างเพศชวนหนีเรี ยน

เด็กหญิงรินกาลังนัง่ รอเด็กชายเอกอยู่ที่สวนสาธารณะ เมื่อเอกมาพบรินจึงชักชวน
รินไปเที่ยวไม่ไปโรงเรี ยน ซึง่ เด็กหญิงรินกาลังคิดตัดสินใจ
เรื่องที่ 2 เพื่อนต่างเพศชวนดูหนังที่บ้าน

เด็กหญิงหวานกาลังเดินทางกลับบ้ านหลังเลิกเรี ยนและมีเพื่อนผู้ชายเดินทางกลับ
ด้ วยกันตามลาพัง เพื่อนผู้ชายเป็ นเพื่อนสนิทและทราบว่าเด็กหญิงหวานชอบดูหนัง ขณะเดินทาง
กลับบ้ านกาลังชักชวนหวานไปดูหนังที่บ้านของตน
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เรื่องที่ 3 เพื่อนต่างเพศชวนเที่ยวในวันหยุด

เด็กหญิงแนทกาลังคุยไลน์กบั เพื่อนผู้ชาย 2 คน กาลังปรึกษากันว่าจะไปเที่ยวที่
1767963979

ไหนในวันหยุด เพื่อนผู้ชายที่ชื่อพอร์ ตเสนอความคิดชักชวนแนทและเพื่อนผู้ชายอีก 1 คนในกลุ่ม
ไลน์ไปเที่ยววัดในวันหยุด
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เรื่งที่ 4 เพื่อนต่างเพศขอเป็ นแฟน

เด็ ก หญิ ง แมวน า้ และเด็ ก ชายมิ น ตัน มาเข้ า ค่ า ยต่ า งจัง หวัด กับ ทางโรงเรี ย น
เด็กหญิงแมวน ้ากาลังนัง่ เล่นที่สวนต้ นสนตามลาพัง เด็กชายมินตันเดินเข้ ามานัง่ คุยด้ วยและถาม
แมวน ้าขอคบเป็ นมากกว่าเพื่อนได้ หรื อไม่
2) สื่อหนังสัน้ ที่ ใช้ วัดหลังการทดลองโปรแกรมการปรับ พฤติ กรรม จานวน 4 เรื่ อง
ได้ แก่
เรื่องที่ 1 เพื่อนต่างเพศขอให้ ติวหนังสือ

เพื่อนผู้ชายร่วมห้ องเรี ยนกับเด็กหญิงน ้าเพชรกาลังง้ อขอโทษน ้าเพชรที่เคยแกล้ ง
และขอร้ องน ้าเพชนช่วยติวหนังสือสอบ น ้าเพชรกาลังคิดตัดสินใจ
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เรื่องที่ 2 เพื่อนต่างเพศชวนเที่ยวในวันหยุด

1767963979

เพื่อนผู้ชายต่างห้ องเรี ยนมารอรับเด็กหญิงฝ้ายหน้ าห้ องเรี ยนเพื่อกลับบ้ านพร้ อม
กันหลังเลิกเรี ยน ขณะเดินกลับบ้ านเพื่อนผู้ชายกาลังชักชวนเด็กหญิงฝ้ายไปเที่ยวสวนสาธารณะ
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ในวันหยุด เด็กหญิงฝ้ายกาลังคิดตัดสินใจ
เรื่องที่ 3 เพื่อนต่างเพศชวนเที่ยวหลังเลิกเรี ยน

เด็กหญิ งแมวน า้ กาลังเดินทางกลับบ้ านหลังเลิกเรี ยน และพบเพื่อนผู้ชายร่ วม
ห้ องเรี ยนขอเดินทางกลับด้ วยกัน แต่เพื่อนผู้ชายกาลังชักชวนแมวน ้าไปเที่ยวสนามหลวงก่อนกลับ
บ้ านเพราะเป็ นทางผ่านกลับบ้ าน
เรื่องที่ 4 เพื่อนต่างเพศขอเป็ นแฟน

เด็กหญิ งแอนนากาลังนั่งคุยเล่น กับเด็กชายอะตอมที่ ลานพักหน้ าอาคารเรี ยน
ขณะพูดคุยกันเด็กชายอะตอมถามเด็กหญิงแอนนาขอคบเป็ นมากกว่าเพื่อนได้ หรื อไม่
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เกณฑ์ การให้ คะแนนการเขียนอธิบาย (Scoring Rubrics)
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ระดับคะแนน
4
(ดีมาก)
3
(ดี)
2
(พอใช้ )
1
(ต้ องปรับปรุง)
0

ลักษณะงาน
สามารถเขียนอธิบายครบ 4 องค์ประกอบ
สามารถเขียนอธิบายครบ 3 องค์ประกอบ
สามารถเขียนอธิบายครบ 2 องค์ประกอบ
สามารถเขียนอธิบายได้ 1 องค์ประกอบ
ไม่มีองค์ประกอบ

การแปลผล
ถ้ านักเรี ยนตอบไม่มีองค์ประกอบ หมายถึง นักเรี ยนไม่มีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ
ถ้ านักเรี ยนตอบ 1 องค์ประกอบ หมายถึง นักเรี ยนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณน้ อย ต้ องปรับปรุง
ถ้ านักเรี ยนตอบ 2 องค์ ประกอบ หมายถึง นักเรี ยนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณปานกลาง ผ่านเกณฑ์
ถ้ านักเรี ยนตอบ 3 องค์ ประกอบ หมายถึง นักเรี ยนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณมาก ระดับดี
ถ้ านักเรี ยนตอบ 4 องค์ ประกอบ หมายถึง นักเรี ยนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณมากที่สดุ ระดับดีมาก
วิธีการกาหนดเกณฑ์ การตัดสินระดับคุณภาพ
1.พิจารณาค่ากลางจากระดับคะแนนที่กาหนดไว้
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2.นาค่ากลางที่ได้ มาคานวณหาค่าร้ อยละของแต่ละระดับคะแนน จากนันค
้ านวณในรูป
คะแนนดิบ
3.กาหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับตามรายละเอียดดังนี ้
จากตารางเกณฑ์ การให้ คะแนนการเขียนอธิบาย (Scoring Rubrics) ของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า มีองค์ประกอบของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
4 ด้ าน และกาหนดระดับคุณ ภาพไว้ 5 ระดับ ดังนัน้ คะแนนเต็ม ของการประเมิน เขียนอธิ บ าย
ความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณจึงเท่ากับ 16 คะแนน
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ขัน้ แรก พิจารณาค่ากลางจากระดับคะแนนแต่ละช่วงที่กาหนดไว้ ผลที่ได้ คือ 1.5 2.5
และ 3.5 ดังรูป
1.5
2.5
3.5
1

2

3

4

ขัน้ ทีสอง นาค่ากลางที่ได้ มาคานวณหาค่าร้ อยละของแต่ละระดับคะแนน ดังนี ้
1.5 x 100 = 37.5% 2.5 x 100 = 62.5% 3.5 x 100 = 87.5%
4
4
4
นาคะแนนร้ อยละมาแปลงเป็ นคะแนนดิบ
37.5 x 16 = 6 62.5 x 16 = 10 87.5 x16 = 14
100
100
100
ขัน้ ที่สาม กาหนดช่วงคะแนนแต่ละระดับดังนี ้
คะแนน
ระดับคุณภาพ
≤5
1 (ต้ องปรับปรุง)
6-9
2 (พอใช้ )
10- 13
3 (ดี)
≥ 14
4 (ดีมาก)
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10.แบบสอบถามเจตคติต่อการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ
ชุดที่
พ.ศ.

วันที่ เดือน
แบบสอบถามการวิจัย
เรื่ อง: การพัฒนาโปรแกรมการปรั บพฤติกรรมที่มีผลต่ อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่ างเพศ
อย่ าง มีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น
1767963979
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เรียน ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่ าน
ท่านเป็ นตัวแทนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในการช่วยตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ ในการ
วิจัย และผลการวิจัย นี น้ าไปเป็ น แนวทางในการศึกษาเจตคติต่อการคบเพื่ อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ ในการวิจัยทดลองโปรแกรมการปรั บพฤติกรรมที่มีผลต่ อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณของวัยรุ่ นตอนต้ น
โดยแบบสอบถามมีทงหมด
ั้
2 ตอน ประกอบด้ วย :
1) ข้อมูลสอบถามข้อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไป
จานวน 6 ข้อ
2) แบบสอบถามเจตคติ ต่อการคบเพือ่ นต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ จานวน 24 ข้อ
ขอขอบคุณนักเรี ยนทุกคนที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ดังนันจึ
้ งขอความกรุณาตอบ
แบบสอบถามให้ ครบทุ ก ตอน และตอบให้ ครบทุ ก ข้ อ ความสมบู ร ณ์ ของการตอบ
แบบสอบถามจะมีคุณ ค่ าอย่ างยิ่งต่อการวิจัยในครัง้ นี ้ และขอให้ ท่านได้ เชื่อมั่นว่าคาตอบของ
ท่านจะถูกเก็บเป็ นความลับ และจะนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านัน้
หมายเหตุ : หากท่ า นยิ น ดี เข้ า ร่ ว มการวิ จัย ทดลองโปรแกรมการปรั บ พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติ ก รรมการคบเพื่ อ น ต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณของวั ย รุ่ น ตอนต้ น เมื่ อ ท่ า นตอบ
แบบสอบถามชุดนี แ้ ล้ วผ่านเกณฑ์ ตามที่ กาหนดไว้ และท่ านมี ความประสงค์ เข้ าร่ วมการวิจัย
ทดลองโปรแกรมฯ โปรดกรุณาระบุรายละเอียดดังนี ้
ชื่อ
ห้ องที่

นามสกุล
เบอร์ โทรที่สามารถติดต่อได้

/ชื่อเล่น

ขอขอบคุณเป็ นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี ้

268
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลพืน้ ฐานทั่วไป
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่ องหมาย ลงในช่อง  หรื อเติมข้ อความในช่องว่าง ให้ ตรงกับความจริ ง
เกี่ยวกับตัวท่านมากที่สดุ
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1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ปี
3. ท่านสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้
ดี
ปานกลาง
น้ อย
ต้ องปรับปรุง
4. ปั จจุบนั ท่านได้ รับการรักษาโรคใดหรื อไม่
ไม่มี
กาลังรักษา โปรดระบุโรค................................................ ..
5. สถานภาพครอบครัว
บิดามารดาอยู่ด้วยกัน
บิดามารดาแยกกันอยู่
บิดามารดาเลิกร้ าง
บิดาหรื อมารดาเสียชีวติ
6. ปั จจุบนั ท่านพักอาศัยอยูก่ บั ใคร
อยู่คนเดียว
อยู่กบั เพื่อน
อยูก่ บั บิดามารดา
อยู่กบั บิดา
อยู่กบั มารดา
อยูก่ บั ปู่ ย่า
อยู่กบั ตายาย
อืน่ ๆ ระบุ………………..……………………………

269
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเจตคติต่อการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวจิ ารณญาณ
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คาชีแ้ จง
แบบสอบถามนี ้เป็ นเพียงการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ขอให้ นกั เรี ยนตอบตาม
ความเป็ นจริง และตอบให้ ครบทุกข้ อ ข้ อมูลของนักเรี ยนจะถูกเก็บเป็ นความลับ การวิเคราะห์
ข้ อ มูล จะท าในรู ป ของกลุ่ม เท่ า นัน้ ก่ อ นลงมื อ ตอบโปรดอ่ า นวิ ธี ก ารตอบที่ แ นะน า และ
ขอขอบคุณนักเรี ยนที่สละเวลาอันมีคา่ ให้ แก่โครงการวิจยั นี ้ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม
คาแนะนาวิธีตอบ
ขันที
้ ่ 1 อ่านข้ อความแต่ละประโยคให้ เข้ าใจ
ขันที
้ ่ 2 ขอให้ นกั เรี ยนคิดว่า ข้ อความนี ้เป็ น “เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็นด้ วย”
……………….… …………………… ………………… …………………… ……………………
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ขันที
้ ่ 3 ขีดเครื่ องหมาย √ ในข้ อที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยนจริงๆ
3.1 ถ้ าตรงกับความคิดเห็นมาก

ขีด √ ที่ “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง”

3.2 ถ้ า

ขีด √ ที่ “เห็นด้ วย”

ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง

3.3 ถ้ าไม่มนั่ ใจกับความคิดเห็น

ขีด √ ที่ “ไม่แน่ใจ”

3.4 ถ้ าไม่ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง

ขีด √ ที่ “ไม่เห็นด้ วย”

3.5 ถ้ าไม่ตรงกับความคิดเห็นมาก
ขีด √ ที่ “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง”
ตัวอย่างประโยค เช่น
1.ฉันคิดว่าการศึกษานิสยั ใจคอเพื่อนต่างเพศก่อนตัดสินใจคบกัน ทาให้ ฉนั มัน่ ใจได้ วา่ ไม่ถกู
หลอก
……………….…
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

………√ ……
เห็นด้ วย

………………… …………………… ……………………
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

270
แบบสอบถามของนักเรียน
ชุดความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ...
คาชีแ้ จง
โปรดอ่านข้ อความต่อไปนี ้ทีละประโยค แล้ วพิจารณาข้ อความเหล่านี ้ตรงกับความคิดเห็น
ของนักเรี ยนมากน้ อยเพียงใด ตามความคิดของนักเรี ยนกรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
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1.ฉันชอบสังเกตพฤติกรรมเพื่อนต่างเพศ ทาให้ ได้ ร้ ูจกั นิสยั เพื่อนมากขึ ้น
……………….… …………………… ………………… …………………… ……………………
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
2.ฉันมีความสุขที่ได้ ทางานกลุม่ กับเพื่อนต่างเพศที่ดแู ล้ วว่า มีความรับผิดชอบงาน
……………….… …………………… ………………… …………………… ……………………
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
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ผู้วิจัยสร้ างขึน้ จากข้ อค้ น พบการวิจัยระยะที่ 1 ประกอบด้ วยประโยคบอกเล่าเกี่ ยวกับ
ความรู้ สึกชอบหรื อไม่ชอบ การเห็นคุณหรื อโทษ และการพร้ อมแสดงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น มีทงข้
ั ้ อความเชิงบวกและเชิงลบ มีลกั ษณะเป็ นมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย ไม่
เห็ น ด้ วยอย่างยิ่ง จานวนข้ อคาถามทัง้ หมด 24 ข้ อ ผู้ท รงคุณ วุฒิ ได้ ตรวจสอบความเที่ ยงของ
เนื อ้ หาและผู้วิจัยได้ คัดเลือกข้ อคาถามที่ ผ่านค่า IOC ที่ 0.67 เกณฑ์ ในการให้ คะแนน ถ้ าเป็ น
ข้ อความเชิงบวก มีคะแนนต่าสุดและสูงสุดคือ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน มากที่สุดให้ 5
คะแนนส่วนข้ อความเชิงลบ จะให้ คะแนนในทางตรงกันข้ าม
ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือตามลาดับดังนี ้
1. ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษา นิยาม ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้ องครอบคลุมเงื่อนไข
สาเหตุเรื่ องการคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ องค์ประกอบของเจตคติ
เพื่อเป็ นแนวทางในการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ
2. ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพในการวิจยั ระยะที่ 1 และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่
เกี่ยวกับเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
3. ก าหนดนิ ย ามปฏิ บั ติ ก ารและพฤติ ก รรมของการคบเพื่ อ นต่ า งเพศอย่ า งมี
วิจารณญาณ 4 องค์ประกอบ ซึง่ ได้ จากข้ อมูลเชิงคุณภาพในข้ อที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี ้
องค์ประกอบที่ 1 การสังเกตเพื่อแยกแยะข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะนิสยั ความ
ประพฤติที่ดหี รื อไม่ดีของเพื่อนต่างเพศก่อนตัดสินใจกระทากิจกรรมร่วมกัน
องค์ประกอบที่ 2 การเลือกปฏิบตั ิตนกับเพื่อนต่างเพศตามกรอบประเพณี
วัฒนธรรมไทยที่เหมาะสมกับวัย
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดเป้าหมายที่ก่อให้ เกิดผลดีต่ออนาคต
องค์ประกอบที่ 4 การสรุปประเด็นสาคัญของปั ญหาเพื่อทานายสถานการณ์ของ
ตนเองกับเพื่อนต่างเพศที่จะเกิดขึ ้นตามมาอย่างน่าเชื่อถือ
4. สร้ างข้ อคาถามตามนิยามของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณที่กาหนด
ไว้ และตามเงื่อนไขด้ านเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศจากข้ อค้ นพบการวิจยั ระยะที่ 1
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เกณฑ์การให้ คะแนน
ทางบวก
ลบ
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บความคิดของนักเรี ยนมาก
5
เห็นด้ วย
หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บความคิดของนักเรี ยนปานกลาง
4

ทาง
1
2

1767963979

ไม่แน่ใจ

หมายถึง ข้ อความนันอาจจะไม่
้
มนั่ ใจกับความคิดของนักเรียน

3

3

ไม่เห็นด้ วย

หมายถึง ข้ อความนันไม่
้ ตรงกับความคิดของนักเรี ยนปานกลาง

2

4

1

5

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง หมายถึง ข้ อความนันไม่
้ ตรงกับความคิดของนักเรี ยนมาก

5. ตรวจความเที่ ยงตรงเชิงเนือ้ หาของแบบวัดเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศ
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อย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านพฤติกรรมศาสตร์ 1 ท่าน ด้ าน
พัฒนาสังคม 1 ท่าน และด้ านจิตวิทยา 1 ท่าน(ภาคผนวก ค) ตรวจสอบความสอดคล้ องของข้ อ
คาถามกับนิ ยามปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษา แล้ วน ามาปรับปรุ งด้ านความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ การใช้ ข้อความให้ กระชับ และแก้ ไขความซับซ้ อนของข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ และ
ให้ ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (INDEX OF CONSISTENCY: IOC) ระหว่างคะแนน +1, 0, -1
6. นาข้ อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหาค่า IOC โดยคัดเลือกข้ อคาถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้ องที่ 0.67 ส่วนข้ อความที่มีความสอดคล้ องต่ากว่า 0.5 ผู้วิจัยได้ มีการปรับแก้ ให้ มีความ
เหมาะสมตามข้ อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ ที่ ปรึ กษาปริ ญ ญานิ พนธ์ ได้ พิจารณา
ตรวจสอบอีกครัง้ จากนันปรั
้ บปรุงแบบวัดก่อนนาไปทดลองใช้ จานวน 35 ข้ อคาถาม
7. นาเครื่ องมือที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ของโรงเรี ยนวังนา้ เขียวพิทยาคม อ.วังนา้ เขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งมีลกั ษณะใกล้ เคียงกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 100 คน เพื่อหาค่าอานาจจาแนก โดยคัดเลือกข้ อที่มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ที่มี
นัยสาคัญ .05
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8. น าข้ อ ค าถามที่ เลื อ กใช้ ในข้ อ 1.2.7 หาค่ าความเชื่ อมั่น ด้ วยวิธี สัม ประสิ ท ธิ์
อัล ฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ ข้อค าถามตามแต่ ละด้ านของแต่ ล ะ
องค์ประกอบของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับองค์ประกอบเจตคติ
ทังหมด
้
35 ข้ อ ได้ ค่าความเชื่อมัน่ รวมทังฉบั
้ บเท่ากับ .80 เลือกข้ อที่มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และปรับบางข้ อคาถามให้ ครบองค์ประกอบ เหลือข้ อ คาถามองค์ประกอบละ 8 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น
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11.แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมีวิจารณญาณ
วันที่......................ปี ........................เดือน................
1. พฤติกรรมเป้าหมายของฉันคือ..............................................................................................
1767963979

2. วันนี ้ฉันมีกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนต่างเพศ

มี จานวน.......ครัง้ ...

ไม่มีข้ ามข้ อ)3-6(

3. ครัง้ ที่........... เรื่ องเกี่ยวกับ..................................................................................................
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4. ทาอย่างไร (เล่าเหตุการณ์)

5.ประเมินตนเอง .................................(ให้ ะแนน)ความรู้สกึ ต่อคะแนนตนเอง............................
6. ให้ สงิ่ ใดกับตนเองเมื่อทาได้ ตามเป้าหมาย.............................................................................
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การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจยั ดัดแปลงมาจากแบบบันทึก ของ บุญสิทธิ์ ไชยชนะ(2543:54)ประกอบด้ วยประโยค
บอกเล่าเกี่ยวกับการทากิจกรรมร่ วมกันกับเพื่อนต่างเพศในแต่ละครัง้ เกณฑ์การให้ คะแนนตาม
การบันทึกที่ตรงกับองค์ประกอบของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ จานวน
4 องค์ประกอบ ให้ 1 องค์ประกอบ เท่ากับ 1 คะแนน
1767963979
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ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือตามลาดับดังนี ้
1. ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษา นิยาม ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้ องครอบคลุมเงื่อนไขสาเหาตุ
เรื่ องการคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่ น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อเป็ นแนวทางในการเก็บ
ข้ อมูลเชิงคุณภาพ
2. ผู้วิจัยเก็บข้ อมูลเชิงคุณ ภาพในการวิจัยระยะที่ 1 และวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณ ภาพที่
เกี่ยวกับเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้ น
3. ผู้วิจยั สร้ างข้ อคาถามตามนิยามและเงื่อนไขด้ านการควบคุมตนเอง จากข้ อค้ นพบการ
วิจัย ระยะที่ 1 โดยผู้วิ จัย ศึก ษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกับ การควบคุม ตนเองเพิ่ ม และได้ รับ
คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ จากนันผู
้ ้ วิจยั ทาการสร้ างข้ อคาถามแแบบสังเกต
และบันทึกพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
4. ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่ า งมี วิ จ ารณ ญาณ โดยผู้ เชี่ ย วชาญด้ านจิ ต วิ ท ยาและการควบคุ ม ตนเอง 1 ท่ า น
(ภาคผนวก ค) ตรวจสอบด้ านความสอดคล้ องของข้ อคาถามกับนิยามและตรวจสอบภาษา แล้ ว
นาปรับปรุงด้ านความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ การใช้ ข้อความที่กระชับและแก้ ไขความซับซ้ อนของ
ข้ อคาถาม ตามข้ อเสนอแนะ ก่อนนาไปทดลองใช้ (Try out)
5.น าแบบสังเกตและบัน ทึกพฤติกรรมการคบเพื่ อนต่างเพศอย่างมี วิจารณญาณที่ ได้
ปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีลกั ษณะใกล้ เคียง
กลุ่มตัวอย่างจานวน 8 คน เพื่อหาความเหมาะสมของข้ อคาถามให้ ได้ คาตอบที่สอดคล้ องกับ
นิยามและเงื่อนไขด้ านการควบคุมตนเอง ผู้วิจยั ดัดแปลงมาจากแบบบันทึกของ บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
)2543:54(
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12. แบบสารวจตัวเสริมแรง

เพิ่มตารางตัวเสริมแรง
หากนักเรี ยนสามารถกระทาพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณก่อนทากิจกรรม
ร่วมกันกับเพื่อนต่างเพศได้ ในช่วงเวลา 3 วัน นักเรี ยนต้ องการสิ่งใดเป็ นรางวัลให้ กบั ตัวเอง
(ให้ เรี ยงลาดับความสาคัญ 3 อย่าง)
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3. ...............................................................................................................
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ภาคผนวก ค
รายนามผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ตี รวจสอบเครื่องมือในการวิจัย
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ ตี รวจสอบเครื่องมือในการวิจัย
1.รองศาสตราจารย์ลดั ดาวัลย์ เกษมเนตร
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ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสร้ างเครื่ องมือวัดและสถิติ
ข้ าราชการบานาญ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวฒ
ั น์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวิจยั และสถิติ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้ านพฤติกรรมศาสตร์ และวิจยั เชิง
คุณภาพ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรศรัณย์ พิมพ์ทอง.

5. อาจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล

6. อาจารย์ ดรเจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช.

7.อาจารย์ ดร.ธรรมนันทิกา แจ้ งสว่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้ านพัฒนาสังคม
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ผู้ เชี่ ย วชาญ ด้ านการสื่ อ สารและวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยา
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านพฤติกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
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8. อาจารย์ ดร. แก้ วตะวัน ศิริลกั ขณานันท์

ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิจยั การศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

9. ดร.รัตนศักดิ์ สันติธาดากุล

ผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยา
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการพิเศษ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

1767963979

กรมสุขภาพจิต
10.อาจารย์อติวตั น์ พรหมาสา
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11.นางสาวอุษา ศรี จินดารัตน์

12.นางสุวรรณา วิริยะประยูร

ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านจิ ต วิ ท ยาและการควบคุ ม
ตนเอง
คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านพัฒนาการสื่อสารทางบวก
นักฝึ กอบรม10 การไฟฟ้านครหลวง
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ภาคผนวก ง
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การตรวจสอบค่ าอานาจจาแนกและค่ าความเชื่อมั่น
ตารางแสดงค่ าอานาจจาแนกรายข้ อของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมี
วิจารณญาณ
ตาราง 15 ค่าอานาจจาแนก r และค่า (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ อกับคะแนนรวม)
ความเชื่อมัน่ แบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารญาณ
1767963979

ค่าอานาจจาแนก
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ลาดับข้ อ

r

Cronbach’s Alpha if Item Deleted

1
2
3
4
5

.07
.37
.45
.48
.50

.68
.53
.54
.45
.44

ค่าความเชื่อมัน่ = .59

ค่าความเชื่อมัน่ แบบสอบถามทังฉบั
้ บเท่ากับ .59
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ตารางแสดงค่ าอานาจจาแนกรายข้ อของแบบวัดเจตคติต่อการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมี
วิจารณญาณ
ตาราง 16 ค่าอานาจจาแนก r (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ อกับคะแนนรวม) และค่า
ความเชื่อมัน่ แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารญาณ
ค่าอานาจจาแนก
ข้ อที่
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

t

r

Cronbach’s Alpha if Item Deleted

5.16*
.81
1.22
3.26*
3.59*
4.67*
3.59*
2.36*
2.19*
3.24*
.36
1.07
3.67*
2.03*
6.25*
4.82*
5.06*
2.76*
2.06*
5.98*
7.63*
5.70*
2.75*
2.79*
8.53*
5.74*
7.26*
5.04*
5.09*
1.83
4.48*
3.67*
3.00*

.40

.79

.00

.80

-.28

.81

.36

.79

.31

.79

.50

.79

.36

.79

.18

.80

.20

.79

.32

.79

-.11

.80

.16

.80

.38

.79

.00

.80

.63

.78

.40

.79

.41

.79

.04

.81

.27

.79

.50

.78

.46

.78

.53

.78

.15

.80

.30

.79

.56

.78

.32

.79

.48

.78

.31

.79

.21

.79

.10

.80

.43

.79

.38

.79

.34

.79
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ตาราง 16(ต่อ)
ค่าอานาจจาแนก
ข้ อที่

t

r

Cronbach’s Alpha if Item Deleted

34
35

1.72
3.43*

.23

.79

.26

.79

ค่าความเชื่อมัน่ = .80
1767963979

* = p < .05

ค่าความเชื่อมัน่ แบบสอบถามทังฉบั
้ บเท่ากับ .80
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ภาคผนวก จ
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ผลการตรวจสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ นของการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิติ ANCOVA
ก่อนการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจยั ได้ ตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยสถิติ โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) มีรายละเอียดดังนี ้
1) การแจกแจงของตัวแปรเป็ นปกติ กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั นี ้มีจานวน กลุ่ม
1767963979

ทดลอง 22 คน และกลุ่มควบคุม 18 คน การตรวจสอบการแจกแจงของข้ อมูลจึงใช้ การตรวจสอบ
ความเบ้ และความโด่งของตัวแปรตามแต่ละตัว ควบคูไ่ ปกับการใช้ สถิติ Homogeneity test (กัลยา
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วานิชย์บญ
ั ชา. 2561: 172) ซึง่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าจากการทดสอบด้ วย ตัวแปรพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในระยะก่อนการทดลองมีการแจกแจงแบบไม่เป็ นโค้ ง
ปกติ (Shapiro-Wilk = .83, p < .05) และหลัง การทดลองมี ก ารแจกแจงแบบไม่ เป็ น โค้ ง ปกติ
เช่ น กั น (Shapiro-Wilk = .92, p < .05) แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณา ค่ า ความเบ้ และความโด่ ง พบว่ า
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในระยะก่อนการทดลอง มีความเบ้ เท่ากับ -1
และมีความโด่งเท่ากับ 1.69 ส่วนในระยะหลังการทดลอง พบว่ามีความเบ้ เท่ากับ .79 และมีความ
โด่งเท่ากับ .10 ซึ่งมีค่าความเบ้ และความโด่ง ไม่เกิน 2 จึงสามารถสรุปได้ ว่าข้ อมูลมีการแจกแจง
แบบโค้ งปกติ (George & Mallery, 2010)
2) ความเท่ ากั น ของความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) ตาม
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มที่นามา
เปรี ยบเที ยบไม่ควรมี ความแปรปรวนแตกต่างกัน ซึ่งจากการทดสอบด้ วย Levene’s Test เพื่ อ
เปรี ย บเที ย บความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม พบว่ าทัง้ สองกลุ่ม มี ค วาม
แปรปรวนไม่แตกต่างกัน (F = .39, p = ns)
3) ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง เส้ นตรงระหว่ า งตั ว แปรตาม (Linearity) จากการ
ตรวจสอบความเป็ นเส้ นตรงระหว่างพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในระยะ
ก่อนการทดลองในฐานะตัวแปรปรวนร่วมและพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ในระยะหลั ง การทดลองในฐานะตั ว แปรตาม ผลการทดสอบพบว่ า ทั ง้ สองตั ว แปรไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั (r=.11, p = ns)
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4) การทดสอบความเป็ นเอกพันธ์ ของความชันเส้ นถดถอย จากการทดสอบ
ความชันของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในระยะหลังการทดลอง ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ทัง้ สองกลุ่มมีความชันของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณในระยะหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน (F= 2.91,p=ns)
จากการทดสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม พบว่า เป็ นไปตาม
1767963979

ข้ อตกลงเบื ้องต้ น จึงสามารถใช้ สถิติวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม (ANCOVA)
ในการทดสอบสมมติฐานได้
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ภาคผนวก ฉ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการเปรียบเทียบค่ าเฉลี่ยเจตคติต่อการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมี
วิจารณญาณของกลุ่มทดลอง
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการเปรียบเทียบค่ าเฉลี่ยเจตคติต่อการคบเพื่อนต่ างเพศอย่ างมี
วิจารณญาณของกลุ่มทดลองระยะหลังและก่ อนรับกิจกรรมพัฒนาเจตคติการเห็น
แบบอย่ างในโปรแกรมการปรับพฤติกรรม
ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของกลุ่มทดลองระยะหลังและก่อนรับกิจกรรมพัฒนาเจตคติการเห็นแบบอย่างใน
1767963979

โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
SWU iThesis gs571150052 dissertation / recv: 24022563 08:50:25 / seq: 48

ตัวแปร

ระยะ

X

เจตคติต่อการคบเพื่อนต่าง

หลังทดลอง

95.00

เพศอย่างมีวิจารณญาณ

ก่อนทดลอง

89.91

Mean
difference
5.09

t
3.77**

** = p < .01
จากตาราง 17 พบว่า กลุม่ ทดลองในระยะหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเจตคติต่อการคบเพื่อ
ต่ า งเพศอย่ า งมี วิ จ ารณญาณสู ง กกว่ า ในระยะก่ อ นการทดลองอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01
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ประวัติผู้เขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา
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