
 

  

  

การพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศ 
อย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น  

DEVELOPMENT OF BEHAVIORAL MODIFICATION FOR CRITICAL 
HETEROSEXUAL RELATIONSHIPS BEHAVIOR AMONG EARLY ADOLESCENCE 

 

สรรกมล กรนุม่  

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2562  

 

 



 

  

การพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศ 
อย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น  

 

สรรกมล กรนุม่  

ปริญญานิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์  
สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ปีการศกึษา 2562 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 

 



 

  

DEVELOPMENT OF BEHAVIORAL MODIFICATION FOR CRITICAL 
HETEROSEXUAL RELATIONSHIPS BEHAVIOR AMONG EARLY 

ADOLESCENCE 
 

SANKAMON GORNNUM 
 

A Dissertation Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for DOCTOR OF PHILOSOPHY (Applied Behavioral Sc.Research)  

BEHAVIORAL SCIENCE RESEARCH INSTITUTE Srinakharinwirot University 
2019 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

ปริญญานิพนธ์ 
เร่ือง 

การพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศ 
อย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น  

ของ 
สรรกมล กรนุม่ 

  
ได้รับอนมุตัิจากบณัฑิตวทิยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ 

ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  

  

   
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ 
  

.............................................. ที่ปรึกษาหลกั 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่) 

.............................................. ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.มานิกา วิเศษสาธร) 

  

.......................................... ที่ปรึกษาร่วม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึง่โพธ์ิสภ) 

.............................................. กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรพนิทร์ ชชูม) 

 

 

 



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง การพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลตอ่พฤติกรรมการคบเพื่อนตา่งเพศ 
อย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น  

ผู้วิจยั สรรกมล กรนุ่ม 
ปริญญา ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2562 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป จินง่ี  

  
การวิจยัแบบผสานวิธีครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาความหมายและเง่ือนไขของการคบเพื่อน

ตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 2) พฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น และ3) ศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่
มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 
ระยะ ด าเนินการในโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งหนึ่งภายใต้สงักัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  มีผู้ ร่วม
วิจัยผ่านการคดัเลือกตามคุณสมบัติที่ก าหนดในระยะที่  1 จ านวน 13 คน และในระยะที่ 2 จ านวน 40 คน ผล
การศึกษาพบผลดงันี ้ผลการศึกษาความหมายและเง่ือนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  พบ
ความหมาย คือ การคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตผุลที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่อนาคตของตนเองก่อนตดัสินใจลง
มือกระท ากิจกรรมร่วมกันทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน  และเง่ือนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ  มี  4 เง่ือนไขประกอบด้วย  เง่ือนไขภายใน  ได้แก่  เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ  และการควบคุมตนเอง ส่วนเง่ือนไขภายนอก ได้แก่ การอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผลด้วยการ
สื่อสารทางบวก และการเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง จากการน าข้อค้นพบการวิจัยระยะที่ 1 มาพัฒนา
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นใน
การวิจยัระยะที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองใน
ระยะหลงัการทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ข้อเสนอแนะที่ส าคญัในการวิจยั
ครัง้นี  ้บุคคลหรือหน่วยงานใดจะน าโปรแกรมฯไปประยุกต์ใช้ควรค านึงถึงความสามารถด้านการอ่านเขียน
ภาษาไทยของผู้ เข้าร่วมโปรแกรมฯเพราะเป็นทกัษะพืน้ฐานในการท ากิจกรรมในโปรแกรมฯ 
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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. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา  
สถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยในปัจจบุนัมีหลายหน่วยงานได้น าเสนอประเด็นปัญหา

ของวยัรุ่น เร่ิมจากปัญหาด้านอารมณ์วยัรุ่นใช้ความรุนแรง มีการส ารวจความฉลาดทางอารมณ์
ของเด็กไทย ในปี พ.ศ. 2554  พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทยต ่ากว่าเกณฑ์ปกติ(50-
100)ที่คะแนน 45.12 แบ่งเป็นรายด้านย่อยจากคะแนนมากที่สุดถึงน้อยที่สดุ ได้แก่ การปรับตัว
การควบคมุอารมณ์  การยอมรับถกูผิด  ความพอใจในตนเอง  ความใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น
และการ รู้จักป รับ ใจ  (46.65,  46.50, 45.65, 45.65, 45.42, 45.23 ตามล าดับ )  (ประ เวช  
ตนัติพิวฒันสกุล และคณะ, 2559 ) นอกจากนีก้รมสขุภาพจิต กรมอนามยั กรมควบคุมโรค และ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมสถานการณ์ของวัยรุ่นไทย  
ในปี พ.ศ. 2557 เก่ียวกับสภาพปัญหาด้านยาเสพติดของวัยรุ่น ได้แก่ ปัญหาด้านการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ บุหร่ีและสารเสพติด พบว่า นักเรียนอายุ 13-15 ปี ร้อยละ 76.5 เร่ิมดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่อาย ุ14 ปี ซึ่งอายตุ ่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด และร้อยละ 73.73 เป็น
นกัเรียนอายุ 13 ปี สบูบุหร่ีครัง้แรก พบว่า อายเุฉลี่ยที่เร่ิมสบูบุหร่ีครัง้แรกลดลงจากปี พ.ศ. 2550 
ถึงร้อยละ16.8 รวมถึงผู้ เข้ารับการบ าบัดยาเสพติดรายใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.4 อายุ
ระหว่าง 15-19ปี และเยาวชนกระท าผิดคดียาเสพติดจ านวน 16,365 คดี สว่นปัญหาเร่ืองเพศของ
วยัรุ่นมีข้อมลูส ารวจนักเรียน จ านวน 1,600 คนในโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนอาชีวะในประเทศ
ไทยพบว่าทศันคติการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงานในวยัรุ่นเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นชาย
และปราศจากการรับผิดชอบ และปัจจบุนัวยัรุ่นชายเร่ิมมีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกที่อาย ุ14.5 ปี ซึง่เป็น
ช่วงอายุในวัยรุ่นตอนต้น  (Prohmmo, n.d) ถึงแม้ว่าทัง้เพศชายและเพศหญิงมีการใช้วิธีการ
คุมก าเนิดแต่อัตราการใช้มีแนวโน้มลดลง กล่าวคือ ในเพศชายจากร้อยละ 88.2 ในปี2555 ลด
เหลือร้อยละ82.0 ในปี 2558 ส่วนเพศหญิงลดลงจากร้อยละ 80.0 ในปี 2555 เหลือ ร้อยละ 74.6 
ในปี2558 (ส านกัระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค, 2558) สง่ผลให้เกิดปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัเรียน 
จากสถิติจ านวนหญิงคลอดบุตรอายุ10-19ปี ตัง้แต่ปี 2546-2558 พบว่า ในปี 2555 วยัรุ่นหญิงมี
อัตราคลอด 132,203 คน  รองลงมาในปี 2554 มีอัตราคลอด 132,180 คน และน้อยที่สุดในปี 
2546 มีอัตราคลอด 95,873 คน (ส านักอนามัย เจริญพันธุ์ , 2559) และสถานการณ์เด็กไทย   
ติดเกม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (2557) ได้ส ารวจเด็กและเยาวชนกลุ่ม
ตวัอย่าง 2 หม่ืนคนทัว่ประเทศ เม่ือปี 2556 พบว่า ร้อยละ 15 ของเด็กไทยติดเกม  และร้อยละ 15 
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ของเด็กเลน่เกมออนไลน์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เม่ือเปรียบเทียบกบัสถิติจ านวนเยาวชนที่มีอยู่ในปัจจบุนั 18 
ล้านคน พบวา่ มีเด็กไทยติดเกมมากกวา่ 2.7 ล้านคน  

สถานการณ์ดงักลา่วข้างต้นสว่นหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม จากสงัคมเครือ
ญาติเป็นสงัคมปัจเจกมากขึน้ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัวไทย  เช่น ครอบครัว
เลีย้งเดี่ยวที่มีบิดาหรือมารดาเลีย้งบุตรเพียงล าพัง ครอบครัวบิดามารดาวัยรุ่น ครัวเรือนที่อยู่
ด้วยกนัแบบไม่ใช่ญาติ ครัวเรือนที่มีช่องวา่งระหวา่งอาย ุคือ ปู่ ย่า/ตายายกบัหลาน หรือครัวเรือนที่
เป็นเพศเดียวกัน และการด าเนินชีวิตของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงทัง้บิดาและมารดาต้อง
แสวงหารายได้ ท าให้ไม่สามารถอบรมเลีย้งดูบุตรได้เท่าที่ควร ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่ได้รับ
การดแูลเอาใจใสท่ี่เพียงพอ จงึถกูชกัจงูจากภายนอกครอบครัวโดยง่าย เช่น ติดสารเสพติด ติดเกม
มีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร เป็นต้น (คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 
2554) คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  (2554) ได้กล่าวว่า เด็กและ
เยาวชนในปัจจบุนัมีภาวะความเครียดมากขึน้ ให้ความส าคญักบัวตัถนุิยม และใช้เวลากบัสื่อและ
เทคโนโลยี พยายามแสวงหาความสุขทางเพศตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่นิยมการมี
เพศสมัพนัธ์แบบเสรี มีการรวมกลุม่เพื่อตอบสนองความสขุในระดบัปัจเจกและสงัคมสว่นรวมเป็น
การแสดงตวัตนที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะในทางลบ แสดงให้เห็นว่าวยัรุ่นขาดการยัง้คิดในการตดัสินใจ
ค านึงถึงแต่ความสขุสว่นบคุคล Rezaei.H.et al, (2017) ได้ศกึษาการให้เหตผุลและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณกบัทศันคติที่มุ่งเสพสารเสพติดของวยัรุ่นหญิง พบว่า วยัรุ่นที่มีความอ่อนแอด้านการ
ตระหนักรู้การปฏิสมัพันธ์ระหว่างบุคคล การปรับตัว และการจัดการความเครียดซึ่งสมัพันธ์กับ
อารมณ์ทั่วไป ร้อยละ 21 สามารถท านายแนวโน้มวยัรุ่นมีทัศนคติมุ่งสู่การเสพสารติด และจาก
การศกึษาทกัษะชีวิตวยัรุ่นไทย พบว่า ทกัษะชีวิตของเยาวชนมีค่าคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต ่า 5 ด้าน 
คือ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแบบวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การตระหนักในตนเอง และการ
จดัการอารมณ์ (กรมสขุภาพจิต, ม.ป.ป.) เม่ือเยาวชนขาดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไข
ปัญหาท าให้ความสามารถในการวิเคราะห์และจดัการกบัปัญหาของตนเองเป็นเร่ืองที่ท าได้ยาก
(มูลนิธิดรุณาทร, ม.ป.ป.) รวมถึงนักเรียนที่ขาดความเอาใจใส่เร่ืองการคบเพื่อนและการท า
กิจกรรมกบัเพื่อนจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสงูกว่านกัเรียนที่ได้รับการดแูลเอาใจใส่ (Manlove, 
2008 อ้างถึงใน เบญจพร ปัญญายง, 2554) 

การพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายืนหยัดอยู่ในกระแสโลกาภิวัฒน์ได้
อย่างสง่างามและอยู่เย็นเป็นสขุ จ าเป็นต้องพฒันาคณุภาพของประชาชนในประเทศให้มีคณุภาพ
ตัง้แต่เยาว์วยั และองค์ประกอบที่ส าคญัของประชาชนที่มีคณุภาพ คือ การมีความสามารถในการ
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คิด (ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ, 2551) การคิดเป็นคณุสมบตัิพิเศษที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มนุษย์
ใช้การคิด มีเหตุผล มีวิจารณญาณที่ถูกต้องเหมาะสม ได้รับการยกย่องจากสงัคมและเป็นผู้น า
สงัคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้า(อรพรรณ พรสีมา, 2543) นอกจากนีก้ารคิดยงัเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่
ส าคญั ช่วยให้มนษุย์เห็นการณ์ไกล สามารถควบคมุการกระท าของตน มีการไตร่ตรองทางเลือกให้
สง่ผลเกิดขึน้ตามเจตนารมณ์ การคิดยงัช่วยให้บคุคลรู้ทกุขณะว่าตนก าลงัท าอะไร และช่วยเปลี่ยน
การกระท าจากความอยากกระหาย งมงาย หุ่นหัน ปรับเป็นกระบวนการที่เฉลียวฉลาด  (อุ่นตา  
นพคณุ, 2528)มีงานวิจัยที่ได้ศึกษาเก่ียวกบัการบริหารจัดการสมอง (Executive Function) มาก
ขึน้ในปัจจุบนั ด้วย EF มีบทบาทส าคญัต่อความสามารถของมนุษย์ในกระบวนการคิดรับรู้ค าสัง่
และมีความสัมพันธ์ทางบวกในการตระหนัก รู้ตนเอง ด้านการคิดไตร่ตรอง ยับยัง้ชั่งใจ  
(Inhibitory Control) และส่วนความจ าที่น ามาใช้งาน (Working Memory)ในอนาคตของวัยรุ่น
ตอนต้น (Riggs et al, 2015) ซึ่งตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์เป็น และสร้างองค์ความรู้ได้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยกุต์ความรู้มาใช้เพื่อปอ้งกนัและแก้ปัญหาได้  

การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทกัษะการคิดระดบัสงูที่อยู่บนพืน้ฐานของหลกัการและ
เหตผุล เป็นหนึ่งในสามสว่นที่เป็นปัจจยัส าคญัของความฉลาดของมนษุย์ เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใช้
ในการเรียนรู้และด าเนินชีวติอย่างมีคณุค่า นกัวิชาการหลายท่านให้ความเห็นสอดคล้องกนัวา่ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะส าคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ เรียน
รวมทัง้ยงัใช้เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุและสร้างสรรค์ในปัจจบุนั  (ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2545) เนื่องจากการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking)
เป็นกระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เก่ียวกบัสถานการณ์ที่เป็นปัญหา คลมุเครือ มีความ
ขดัแย้ง เพื่อตดัสินใจวา่สิ่งใดควรเช่ือหรือไม่ควรเช่ือ สิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า โดยใช้ความรู้จาก
ประสบการณ์ของตน และข้อมูลรอบด้าน ทัง้ข้อมลูเชิงวิชาการ ข้อมลูด้านสิ่งแวดล้อมและข้อมลู
ส่วนตัวของผู้ คิด (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551) วัตสันและเกลเซอร์ (Watson & Glaser, 1964)  
ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า  เป็นรูปแบบของการคิดที่ประกอบด้วย 
ทัศนคติ ความรู้ และทักษะ โดยที่ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดที่มีต่อการแสวงหา
ความรู้และการยอมรับการแสวงหาหลกัฐานมาสนับสนุนสิ่งที่อ้างว่าเป็นจริง  แล้วใช้ความรู้ด้าน
การอนุมานสรุปใจความส าคัญและการสรุปเป็นกรณีทั่วไป  โดยตัดสินจากหลักฐานอย่าง
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สมเหตสุมผล สอดคล้องกบัหลกัตรรกวิทยา ตลอดจนทกัษะในการใช้ทศันคติและความรู้ดงักล่าว
มาประเมินผลความถกูต้อง 

จากการทบทวนงานวิจยัในอดีตที่เก่ียวข้องกบัการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
พบว่า มีช่องว่างของการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ ประเด็นแรกช่องว่างงานวิจยัที่ศึกษา
เก่ียวกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณโดยตรงค่อนข้างน้อย จากการสืบค้นพบเป็น
งานวิจัยที่มุ่งเน้นเร่ืองการคบเพื่อน(ณรงค์รักษ์ ต่อศรีเจริญ และคณะ, 2549) หรือการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ(กนกทอง มหาวงศนนัท์, 2550)แบบแยกส่วน และยังไม่ให้ค าตอบที่ชดัเจนในด้าน
ประเด็นที่ศึกษา ยงัขาด 1)การศึกษาองค์ความรู้แบบองค์รวมระหว่างการคบเพื่อนต่างเพศและ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่น และ 2)ความรู้ความเข้าใจของบิดามารดา/ผู้ปกครอง/ครู
อาจารย์ต่อธรรมชาติของวยัรุ่น การปิดช่องวา่งจงึเพิม่เร่ือง 1)ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นต่อการเลือกคบเพื่อนต่างเพศน ามาสู่การ
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างไรในการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 2)ความรู้ความเข้าใจของ
บิดามารดา/ผู้ปกครอง/ครูอาจารย์กบัธรรมชาติของวยัรุ่นด้านความคิด ความรู้สึก และการแสดง
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างเหมาะสม รวมถึงทักษะการอบรมเลีย้งดูและการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้วยัรุ่นมีเจตคติที่ดีต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ มากกว่ามุ่งเน้น
เนือ้หาทางวิชาการและสื่อสารเร่ืองเพศเพียงอย่างเดียวซึ่งอาจไม่เหมาะกบับริบทและวฒันธรรม
ไทย  ประเด็นที่สองช่องว่างด้านวิธีวิทยาวิจยัของงานวิจยัดงักล่าว ได้แก่ 1) ควรมีการใช้ระเบียบ
วิธีวิจยัเชิงคณุภาพมากขึน้ต่อการศกึษามมุมองของคนในที่มีประสบการณ์จริงของวยัรุ่นแตล่ะช่วง 
เนื่องจากสงัคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้าสู่สงัคมอาเซียนและวยัรุ่นเป็นกลุ่มที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลายด้านมากกวา่วยัอื่นๆ โดยครอบคลมุบริบท สิ่งแวดล้อมทางครอบครัวและสงัคม
ทัง้นีเ้ป็นการเข้าถึงสภาพปัญหาวยัรุ่น และได้ปัจจยัเชิงสาเหตทุี่แท้จริงของกลุ่มวยัรุ่นแต่ละบริบท
2) ควรเพิ่มและกระจายกลุ่มตัวอย่างลงในชุมชนมากขึน้ เนื่องจากมีวัยรุ่นบางกลุ่มไม่ได้อยู่ใน
ระบบโรงเรียน 3) ควรมีการศกึษารูปแบบและพฒันาโปรแกรมส าหรับวยัรุ่นที่สามารถน าทกัษะการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้จริงตามบริบท 
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาในการด าเนินชีวิต  4) ควรมีการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศกึษา ด้วยการส่งเสริมการมีสว่นร่วมระหว่างครู ผู้ปกครองและนกัเรียน เพื่อท าความเข้าใจ
ธรรมชาติของวยัรุ่นและการสื่อสารที่เหมาะสมลดความขดัแย้งระหว่างครู ผู้ปกครองและนกัเรียน 
เพื่อเป็นการสง่เสริมความรู้  และเจตคติที่ดีต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างเหมาะสม และสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่มั่นคงในครอบครัว ประเด็นสามช่องว่างด้านทฤษฎีของงานวิจัยเหล่านีย้ังขาด  
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1) กลุ่มทฤษฎีพฒันาการด้านการรู้คิดในการศึกษากระบวนการคิดของวยัรุ่น และ2) กลุ่มทฤษฎี
การเรียนรู้แนวการรู้คิดในการท าความเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของวยัรุ่น ควรเพิ่มเร่ือง 1) กลุ่มทฤษฎี
พฒันาการด้านการรู้คิดของวยัรุ่น เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางสงัคม โครงสร้างและความสมัพนัธ์ใน
ครอบครัวที่เปลี่ยนไป ย่อมส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึกของวัยรุ่นจะน ามาสู่การแสดง
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมได้อย่างไร 2) ควรเพิ่มกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้แนวการรู้คิด เพื่อท า
ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของวยัรุ่นแต่ละช่วง มีการรับรู้และตีความอย่างไร ก่อนน าไปสู่การ
จดจ าระยะสัน้ และระยะยาวที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาในอนาคต และแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ได้อย่างไร  

ประเด็นที่สี่ช่องว่างการออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวกบัการพฒันาพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยจากการสืบค้นงานวิจยั พบว่า มี
การออกแบบงานวิจัยเชิงทดลองแบบแยกส่วนระหว่างโปรแกรมเก่ียวกับการป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศ และการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่น  สว่นโปรแกรม
เก่ียวกบัการปอ้งกนัพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศ โดยภาพรวมผลของการใช้โปรแกรมมี
ประสิทธิผลต่อการลดความวิตกกังวลในการคบเพื่อนต่างเพศ(วรรณวดี พรหมสุรินทร์ , 2541) 
นักเรียนมีเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศดีขึน้ (วิลาวรรณ์ ทวิชศรี , 2546 ) และนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศที่ ไม่เหมาะสมน้อยกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่
ไม่ได้เข้าโปรแกรมพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศที่ ไม่เหมาะสมของวยัรุ่น(ดลฤดี บญุชู , 
2549) ส าหรับโปรแกรมเก่ียวกบัการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่น ภาพรวมการใช้
โปรแกรมมีประสิทธิผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในการใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตสงูขึน้ (ปัทมา ปานแดง, 2559)และนักเรียนมีการพฒันาทักษะการแก้ไขปัญหาและ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณดีขึน้ (Franks.J.S, 2010) ซึ่งทัง้สองส่วนยงัขาดการบูรณาการความรู้
ร่วมกนัและจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือของครูผู้สอน นโยบายทางโรงเรียนในการพฒันาวิธีการ
จดักิจกรรมฝึกผู้ เรียนให้รู้เท่าทนัตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ นอกจากนีย้งัมี
ภาครัฐและภาคเอกชนจ านวนมากเข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบริการต่างๆให้กบัวยัรุ่น เช่น 
กรมอนามยัได้จดัโครงการ“เข้าใจ เข้าถึง ช่วยเหลือ” สร้างระบบบริการให้ครอบคลมุความต้องการ
ของวัยรุ่น “คลินิกวัยรุ่น” (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2557) และกรม
สุขภาพจิตมีการจัดอบรมบิดามารดา /ผู้ปกครองเร่ือง“คุยกับลูกเร่ืองเพศ” อีกทัง้องค์การแพธ
(path)ซึ่ ง เป็ นหน่ วย งาน เอกชน ได้ มี ก ารจัดท า โค รงการก้ าวย่ างอย่ าง เข้ า ใจ ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกระบวนการจัดหลกัสตูรเร่ืองเพศศึกษารอบด้าน เพื่อเน้นการพัฒนา
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องค์ความรู้และทกัษะชีวิตของวยัรุ่นในการป้องกนัตนเองเร่ืองเพศ โดยมุ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ภายใต้สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ) “ให้มีการจดัคาบสอนเพศศกึษา
รอบด้าน ไม่ต ่ากว่า 16 ชั่วโมง หรืออย่างน้อย 8 ชั่วโมง” แต่ในทางปฏิบัติที่ผ่านมากิจกรรมไม่
ส าเร็จอาจเก่ียวข้องกับ 3 ประเด็น คือ 1.เก่ียวกับหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1.1
หลกัสตูรการสอนเร่ืองเพศศึกษารอบด้าน พบว่า  ครูไม่กล้าสอนตามหลกัสตูรขององค์การแพธจึง
ใช้เวลาสอนจริงได้ 3-4 ชัว่โมง 1.2 หลกัสตูรการอบรมบิดามารดา/ผู้ปกครองคยุเร่ืองเพศกบับุตร
วยัรุ่น พบว่า บิดามารดา/ผู้ปกครอง ยงัคงมีท่าที สอน สัง่ ห้าม ไม่สามารถน าไปสู่การพดูคยุเร่ือง
เพศกับบุตรวัยรุ่นได้  2. เก่ียวกับผู้สอนแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 2.1ด้านทัศนคติเร่ืองเพศ 
พบว่า ครูไทยส่วนใหญ่มองว่าการสอนเร่ืองเพศเป็นการชีโ้พรงให้กระรอก และ 2.2 ด้านการเรียน
การสอนเร่ืองเพศ พบว่า มีการสอนไม่ต่อเนื่อง ไม่ เป็นระบบ และครูผู้ สอนเน้นเฉพาะเร่ือง
พฒันาการทางร่างกายและการติดเชือ้โรคทางเพศสมัพนัธ์ มุ่งเน้นด้านวิชาการมากกว่าการสอน
ทกัษะชีวิตหรือหมวดทางสงัคม (องค์การแพธ,2550)และรูปแบบของการถ่ายทอดเป็น “ข้อห้าม” 
“ค าสัง่สอน” ทางสงัคมวฒันธรรม มากกว่าการเตรียมผู้ เรียนให้รู้จกั คิด วิเคราะห์ ตัง้ค าถาม กบัสิ่ง
รอบตัว” (องค์การแพธ, 2551) และ3. เก่ียวกับบิดามารดา/ผู้ปกครองแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 
ได้แก่ 3.1 ด้านทศันคติเร่ืองเพศ พบวา่ บิดามารดา/ผู้ปกครองมองวา่ลกูยงัเลก็อยู่ และกลวัเป็นการ
ชีโ้พรงให้กระรอก บิดามารดาไม่กล้าพูดคุยอย่างเปิดเผย และมีทัศนคติการสอนเร่ืองเพศเป็น
หน้าที่ของโรงเรียน 3.2 ด้านการสื่อสารเร่ืองเพศ พบว่า บิดามารดา/ผู้ปกครองยงัคงคยุกบัลกูเร่ือง
ทัว่ไปมากกว่าเร่ืองเพศในแง่ความสมัพันธ์ อารมณ์ทางเพศ และการมีเพศสมัพนัธ์ รวมถึงแสดง
ท่าที สอน  สัง่ ห้าม ท าให้วยัรุ่นรู้สึกร าคาญที่ถามซ า้เร่ืองการมีแฟน (กลัป์ยกร วรกุลลฎัฐานี และ
คณะ, 2559) เนื่องจากการมีส่วนร่วมของบิดามารดาสามารถป้องกนัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
วยัรุ่นได้ (อาภาพร เผ่าวัฒนะ, 2555)ทัง้นีบ้ิดามารดามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของ
วยัรุ่น( Ramos et al, 2012)  และมีบิดามารดากลุ่มหนึ่งที่เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตที่มีปัญหา
มองว่าเร่ืองเพศเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิต และทักษะชีวิตมีความส าคัญต่อวัยรุ่น อีกทัง้การ
พูดคุยเร่ืองเพศต้องอยู่บนฐานความสัมพันธ์ในครอบครัว(ส านักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
,2558)  

ดังนัน้ ผู้ วิจัยในฐานะผู้ปฏิบตัิงานด้านสงัคมสงเคราะห์จิตเวชให้บริการปรึกษาปัญหา
ครอบครัวของเด็กและวัยรุ่น จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ โดยน า
ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการป้องกนัการ
เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวยัรุ่นตอนต้นซึ่งจะสามารถแสดงพฤติกรรมทางเพศกบัเพื่อนต่าง
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เพศได้เหมาะสมเม่ือเข้าสูว่ยัรุ่นตอนกลาง ตอนปลายจนถึงวยัผู้ ใหญ่ที่สามารถประสบความส าเร็จ
ในชีวิต โดยน าแนวคิดการคบเพื่อนต่างเพศแนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  แนวคิดการปรับ
พฤติกรรม แนวคิดทฤษฎีปัญญาสงัคม  ของการพฒันากิจกรรมในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ
กบักลุม่วยัรุ่นตอนต้นของโรงเรียนมธัยมศกึษาในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสีมา ซึง่
เป็นจังหวัดที่มีอัตราการคลอดของหญิงอายุระหว่าง 15-19 ปี จ านวน 4,258 คนต่อหญิงวัย
เดี ย วกั น (พั น ค น )(ส านั ก อน ามั ย ก า ร เจ ริญ พั น ธุ์ , 2558) เป็ น อั ต ราที่ สู ง สุ ด ใน ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นภาคที่มีหญิงคลอดบตุรอายตุ ่ากวา่20ปี จ านวน 32,377คนต่อหญิงวยั
เดียวกัน(พันคน)และเป็นอัตราหญิงวัยรุ่นตัง้ครรภ์สูงสุดใน 4 ภาคของประเทศไทย ( ส านักงาน
ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 2557)   

ทัง้นีเ้ม่ือผู้วิจยัได้ข้อค้นพบการพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นจะเกิดคณุค่าเชิงนโยบายต่อผู้บริหารสถานศึกษา
เห็นประโยชน์ในการน าโปรแกรมฯประยกุต์ใช้ในหลกัสตูรการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน  เชิง
องค์กรทางโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการท างานกบัเด็กและเยาวชนน าโปรแกรมฯเป็น
กิจกรรมเสริมในการพฒันานกัเรียนด้านการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ เชิงการปฏิบตัิ
เด็กและเยาวชนได้การพฒันาทกัษะและความสามารถในการป้องกนัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจาก
ครูผู้สอนหรือผู้ที่เก่ียวข้องที่มีความสนใจ ท าให้ผู้วิจยัใคร่สนใจศกึษาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ
นี ้โดยแบ่งการศึกษาวิจยัได้ออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกเป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ ในการศึกษาหา
ความหมายและเงื่อนไขการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ จากมุมมองของนักเรียน
มธัยมศึกษาปีที่ 1-3ที่มีคณุลกัษณะเป็นผู้น า อดทนสู้ ชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมถึง
ผู้ปกครองของนกัเรียนกลุม่นี ้และผู้ทรงคณุวฒุิที่มีประสบการณ์ในการท าโปรแกรมปรับพฤติกรรม
วยัรุ่น และมีความรู้เชิงทฤษฎีด้านจิตวิทยาพฒันาการวยัรุ่น  ระยะที่ 2 งานวิจยัเชิงปริมาณ เม่ือได้
ข้อค้นพบส าคญัจากระยะที่1 ผู้วิจยัจะน าผลที่ได้มาสร้างและพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ
รวมถึงแบบวดัพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อเป็นเคร่ืองมือวดัก่อนและ
หลงัท าการทดลองของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่1 ที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ความส าคญั
ของการวิจยันี ้คือ เป็นแนวทางส าหรับบคุคลที่เก่ียวข้องกบัเด็กและเยาวชนและผู้ที่สนใจ ในการน า
กิจกรรมไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาทกัษะและความสามารถของเด็กและเยาวชนต่อการป้องกนั
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่จะน ามาสูปั่ญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นและพฤติกรรมเสี่ยงด้านอื่นๆ 
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ค าถามการวิจัย 
1.ความหมาย และเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น

ตอนต้นเป็นอย่างไร 
2.โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี

วิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น มีลกัษณะอย่างไร 
3.โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ผู้วิจยัสร้างขึน้  มีประสิทธิผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อน

ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นหรือไม่ 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ระยะที่ 1 

เพื่อศกึษาความหมายและเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วยัรุ่น ตอนต้น 

ระยะที่ 2 
1.เพื่อพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ

อย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 
2.เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ

เพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น  

ความส าคัญของการวิจัย  
จากการศึกษาครัง้นี  ้ผู้ วิจัยคาดหวังว่าผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่นด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน ดงันี ้

1.ด้านทางวิชาการ   
จากข้อค้นพบงานวิจยัได้องค์ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาวยัรุ่นให้มีพฤติกรรมการ

คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ระหว่างการคบเพื่อนต่าง
เพศและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นเป็นการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อปิดช่องว่างทาง
ความรู้และสาเหตุทางจิตและสงัคมที่ส่งเสริมวัยรุ่นให้มีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ ซึง่น าไปสูก่ารสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนตา่ง
เพศอย่างมีวิจารณญาณในการปอ้งกนัแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวยัรุ่นได้ 
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2. ด้านการน าไปประยกุต์ใช้  
เป็นแนวทางส าหรับบคุคลที่เก่ียวข้องกบัเด็กและเยาวชนและผู้ที่สนใจ ในการน า

กิจกรรมในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาทกัษะและความสามารถของเด็กและ
เยาวชนต่อการปอ้งกนัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่จะน ามาสูปั่ญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น และปัญหา
พฤติกรรมด้านอื่นๆของวยัรุ่น   

ขอบเขตของการวิจัย  
ผู้วิจยัแบง่ขอบเขตของการวิจยัเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ขอบเขตด้านเนือ้หา 2) ขอบเขตด้าน

วิธีด าเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1.ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสานวิธีในรูปแบบการส ารวจแบบมีล าดบัขัน้ 
(The Exploratory Sequential Design) (Creswell, 2015)โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะดงันี ้

ระยะที่ 1 งานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการค้นหาความหมาย และเงื่อนไขของ
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ จากมุมมองของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มี
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงผู้ปกครองของนกัเรียนที่มีพฤติกรรม
การคบเพื่ อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ งหนึ่ งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้ ทรงคุณวุฒิที่ มี
ประสบการณ์ในการท าโปรแกรมปรับพฤติกรรมวัยรุ่น และมีความรู้เชิงทฤษฎีด้านจิตวิทยา
พัฒนาการวัยรุ่น   ซึ่งผู้ วิจัยได้น าข้อมูลในระยะที่1นีม้าสร้างและพัฒนาโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น  
ในระยะที่ 2 

ระยะที่ 2 งานวิจยัเชิงทดลอง เพื่อพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาและตรวจสอบร่างโปรแกรมฯที่สร้างขึน้และน าปรับใช้กบันกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่1 ด้วย
การทดลอง รวมถึงการออกแบบ แบบวดัพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อ
เป็นเคร่ืองมือแบบวดัก่อนและหลงัท าการทดลองของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่1 ในกลุม่ทดลองและ
กลุ่มควบคมุ ของโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดั ส าหรับตวัแปรที่ศกึษาแบ่งเป็นตวัแปรจดักระท า ได้แก่  โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่
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มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น และตวัแปรตาม ได้แก่
พฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 

ตวัแปรท่ีศกึษาในการวิจยัระยะที่ 2 
ตวัแปรที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจยัเชิงทดลองแบ่งตวัแปรที่ศึกษา 

ดงันี ้
1. ตัวแปรจัดกระท า ได้แก่  โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ มีผลต่อ

พฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 
2. ตัวแป รตาม  ได้แก่  พฤติ ก รรมการคบ เพื่ อนต่ าง เพศอย่ างมี

วิจารณญาณ 
2. ขอบเขตด้านวิธีการด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้
ระยะที่ 1  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยระยะนี ้คือ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
จ านวน 209 คน และกลุ่มผู้ปกครอง จ านวน 209 คน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 คน และกลุ่ม
คณะครูของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 1-3  จ านวน 11 คน   

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะนี ้คือ ผู้ ให้ข้อมูลแบ่งเป็นกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล
หลกั และกลุม่ผู้ให้ข้อมลูที่เก่ียวข้อง โดยกลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกัแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่   

กลุ่มที่ 1 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทัง้เพศหญิงและเพศชายอาย ุ
12-15 ที่ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ท่านระบวุ่ามีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ มี
ลกัษณะเป็นผู้น า อดทนสู้ ชีวิต และรับผิดชอบต่อหน้าที่ซึ่งเป็นคณุลกัษณะของวยัรุ่น ผู้วิจยัได้น า
คณุลกัษณะดงักลา่วมาคดัเลือกนกัเรียนที่เป็นผู้ให้ข้อมลูหลกั จ านวน 5 คน โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้
คัดเลือกจากการสังเกตพฤติกรรมขณะอยู่ในโรงเรียนและการเยี่ยมบ้าน   ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศกึษา 2560   

กลุ่มที่  2 ผู้ ปกครองของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1-3 ที่ได้รับการ
คดัเลือกจ านวน 5 คน 

กลุ่มที่  3 ผู้ ทรงคุณวุฒิที่ มีประสบการณ์ในการท าโปรแกรมปรับ
พฤติกรรมวยัรุ่น และมีความรู้เชิงทฤษฎีด้านจิตวิทยาพฒันาการวยัรุ่น จ านวน 3 คน  
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กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลที่ เก่ี ยวข้อง ได้แก่  คุณ ค รูที่ ป รึกษาของนัก เรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และคุณครูสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ครู
หวัหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ รวมทัง้สิน้ จ านวน 7 คน  ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ที่เป็นผู้ ให้ข้อมูลหลัก ทราบประวัติข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและ
ครอบครัว รวมถึงประวตัิข้อมลูการเรียนและความประพฤติของนกัเรียนขณะอยู่โรงเรียน 

ระยะที่ 2   
ประชากรและกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัระยะนีแ้บ่งออกเป็น 2 ช่วง ดงันี ้

2.1 ช่วงการทดสอบสมมตฐิาน  
มีประชากรในการเก็บข้อมลู คือ กลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 1 

จ านวน 65 คน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดั 

กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ กลุม่นกัเรียนมธัยมศกึษาทัง้เพศหญิงและเพศ
ชายที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2560 มีอายรุะหว่าง 12-
13 ปี ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงักัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั โดยคณุครูหวัหน้าฝ่ายกิจการนกัเรียนประชาสมัพนัธ์ให้นกัเรียนทัง้ระดบัมธัยมศึกษาปีที่1 
จ านวน 3 ห้องเรียน ผู้วิจยัด าเนินการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างตามความสมคัรใจและได้รับการยินยอม
จากผู้ปกครองให้เข้าร่วมการวิจยั ไม่มีโรคประจ าตวัที่เป็นอปุสรรคต่อการวิจยั และมีความสามารถ
อา่นเขียนภาษาไทยได้ ผู้วิจยัประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทยของกลุม่ตวัอย่าง
เป็นรายบคุคลจากครูหวัหน้าฝ่ายกิจการนกัเรียนและครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการเป็นผู้คดัเลือก พบว่า
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 ห้องที่หนึ่งและห้องที่สอง มีความสามารถด้านการอ่านเขียน
ภาษาไทยได้มากกว่าห้องที่สาม ดงันัน้จึงก าหนดให้นกัเรียนทัง้ 2 ห้องเป็นกลุม่ตวัอย่าง ห้องเรียน
ที่หนึง่เป็นกลุม่ทดลอง จ านวน 23 คน และแบ่งห้องเรียนที่สองเป็นกลุม่ควบคมุ จ านวน 20 คนรวม
จ านวน 43 คน ระหว่างการทดลองมีนกัเรียนกลุม่ทดลองขาดเรียนอยู่ไม่ครบโปรแกรมฯ  จ านวน 1 
คน เหลือกลุม่ทดลอง จ านวน 22 คน สว่นกลุ่มควบคมุมีนกัเรียนขาดท าการวดั posttest  จ านวน 
2 คน เหลือกลุม่ควบคมุ จ านวน 18 คน  รวมทัง้สิน้จ านวน 40 คน 

2.2 ช่วงการประเมินผลโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น 

มีประชากรในการเก็บข้อมลู คือ กลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 1 
ที่เข้ากลุ่มทดลอง จ านวน 22 คน  กลุ่มผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลอง จ านวน 22 คน 
กลุม่คณะครูและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 3 คน  และกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 2 คน 
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กลุ่มตัวอย่ างแบ่ งออกเป็น  4 กลุ่ม  ได้แก่   กลุ่ มนัก เรียน
มธัยมศกึษาปีที่ 1 ทัง้เพศหญิงและเพศชายที่เข้ากลุม่ทดลอง ผู้วิจยัคดัเลือกจากความสมคัรใจเข้า
ร่วมการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) จ านวน 9 คน กลุม่ผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมของ
กลุ่มทดลอง ผู้ วิจัยคัดเลือกจากความสมัครใจเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม  (Focus Group 
Discussion) จ านวน 9 คน  เพื่อประเมิน 3 ประเด็น ได้แก่ การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  
คณุค่า/ประโยชน์ของโปรแกรมฯ  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมฯ   ส่วนกลุ่มคณะครูและ
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจยัคดัเลือกจากผู้ที่เก่ียวข้องกบัโครงการวิจยัและมีผลกระทบต่อนโยบายของ
โรงเรียน ได้แก่ ครูหวัหน้าฝ่ายกิจกรรมนกัเรียน ครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ และผู้อ านวยการโรงเรียน  
จ านวน 3 คน  กลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการปรับพฤติกรรมวยัรุ่น ได้แก่ ผู้ มีประสบการณ์ท าโปรแกรม
การปรับพฤติกรรมเยาวชนมากกว่า 20 ปี  และผู้อ านวยการสถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราช
นครินทร์  จ านวน 2 คน ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ(Informal Interview)  เพื่อประเมิน 
3 ประเด็น ได้แก่ ความคุ้มค่า/ประโยชน์ของโปรแกรมฯ การน าประยกุต์ใช้ท ากิจกรรมกบันกัเรียน
และผู้ปกครองในโรงเรียน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมฯ 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
การคบเพื่อนต่างเพศ  หมายถึง  การท ากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนเพศตรงข้ามที่ตน

สนใจ ชอบอยู่ใกล้ชิดกัน ชอบพูดคุยปรึกษาซึ่งกันและกัน ชอบไปเที่ยวด้วยกัน และมีความรู้สึก
ตื่นเต้นเร่ืองเพศ เช่น การท าการบ้านด้วยกนั  การท างานกลุม่ การเลน่กีฬา เป็นต้น 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถงึ  การรู้จกัใช้เหตผุล พิจารณาไตร่ตรองรอบคอบ 
อาศยัหลกัฐานหลกัเกณฑ์สนับสนุน รวบรวมความรู้ตัง้สมมติฐานหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือ ใช้ความคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยการใช้หลกัคิด การตดัสินใจเช่ือหรือไม่
เช่ือที่จะกระท า  

วัยรุ่นตอนต้น  หมายถึง  วัยรุ่นเพศหญิงและเพศชายช่วงอายุระหว่าง 12 – 15 ปีที่
ก าลั งศึ กษ าระดับ มั ธยมศึ กษ า ปี ที่  1-3 ของโรง เรียนมั ธยมศึ กษ าแห่ งหนึ่ ง ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ที่มีคณุลกัษณะเป็นผู้น า อดทนสู้ ชีวิต และ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

เจตคตต่ิอการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การประเมินของวยัรุ่น
เก่ียวกบัความรู้สกึชอบอยากปฎิบตัิตนในการคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ  

การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถต่อการควบคุมภายในตนเองด้านการ
ก าหนดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณเป็นพฤติกรรมเป้าหมาย  รับผิดชอบ
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ต่อการสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมตนเอง สามารถประเมินตนเอง และได้รับการเสริมแรงตามที่
ก าหนดไว้  

การอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผลด้วยการสื่อสารทางบวก หมายถึง เทคนิคการพดูคยุ
อย่างสร้างสรรค์ สร้างความรู้สกึความสมัพนัธ์ที่ดีแบบสองทางระหวา่งผู้ปกครองกบัวยัรุ่น ด้วยการ
ใช้เหตุผลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองกับวัยรุ่นต่อสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติเก่ียวกับการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  การแสดงน า้เสียงและท่าทางที่เป็นมิตร สบตา รับฟังอย่าง
ตัง้ใจ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ความรู้สกึ ความต้องการ ช่ืนชมพฤติกรรมที่ดี ยกตวัอย่าง
พฤติกรรมที่เหมาะสม มีการสรุปบทสนทนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ จงูใจให้ร่วมมือ  ยอมรับ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ   

การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง หมายถึง การเรียนรู้ทางอ้อมจากการกระท าของ
เพื่อนผ่านตวัแบบแสดงบทบาทสมมติ  วยัรุ่นเกิดความใส่ใจ จดจ าที่จะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ
หรือปฏิบตัิตามด้านการคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ทบทวนรวบรวมศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องในภาพ
กว้างเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมลูหลกัและกลุ่ม
ตวัอย่างโดยน าเสนอตามหวัข้อต่อไปนี ้

สว่นที่ 1 การคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่น 
1.1 ความหมายของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

1.1.1 การคบเพื่อนตา่งเพศ 
ก) ความหมายของการคบเพื่อนตา่งเพศของวยัรุ่น 
ข) องค์ประกอบในการเลือกคบเพ่ือนตา่งเพศของวยัรุ่น 

1.1.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ก) ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ข) องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ค) กระบวนการฝึกคิดเพ่ือสร้างนกัคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

1.1.3 การคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 
1.2 การวดัพฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ    
1.3 งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่น 

1.3.1 ปัจจยัเชิงสาเหตขุองการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่น 
1.3.2 การปรับพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง

เพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่น 
1.3.3 ช่องวา่งความรู้ของการศกึษา     

สว่นที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการพฒันาพฤติกรรมบคุคล    
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัวยัรุ่น 

2.1.1 ความหมายของวยัรุ่น 
2.1.2 พฒันาการของวยัรุ่น      

2.2 แนวคิดการปรับพฤติกรรม 
2.2.1 การปรับพฤติกรรมทางปัญญา 
2.2.2 ทฤษฎีปัญญาสงัคม 
2.2.3 เทคนิคตา่งๆ ที่ใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญา 
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2.2.4 งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการใช้การปรับเจตคติด้วยตัวแบบ และการ
พฒันาการก ากบัตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ส่วนที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 

3.1 วิธีการพฒันาโปรแกรม 
3.2 การทดลองโปรแกรม 
3.3 การประเมินผลโปรแกรม 

สว่นที่ 4 การวิจยัผสานวิธีแบบส ารวจมีล าดบัขัน้ 
สว่นที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
สว่นที่ 6 นิยามปฏิบตัิการ 
สว่นที่ 7 สมมติฐานการวิจยั 

ส่วนที่1 การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวจิารณญาณของวัยรุ่น 
1.1 ความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวจิารณญาณ 

1.1.1 การคบเพื่อนต่างเพศ  
ก) ความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่น  ไม่พบผู้ให้ความหมายที่

ตรงตวั แตมี่กลุม่นกัวิชาการได้กลา่วถึงธรรมชาติโครงสร้างการคบเพ่ือนตา่งเพศของวยัรุ่นไว้ ดงันี ้
อดมัส์ (Adams,1980)กลา่วว่า พฒันาการทางเพศของวยัรุ่น จะมีพฤติกรรม

เลือกรักเพศตรงข้ามโดยจะเลือกเพศตรงข้ามที่ตนสนใจเป็นพิเศษ และมกัหมกมุ่นคิดถึงคนรักไม่
ยอมท าอะไร ถ้าผิดหวังในความรักจะแสดงพฤติกรรมอย่างรุนแรง หากขาดผู้ แนะน าที่ดีก็จะ
น าไปสู่การใช้วิธีผิดๆ เช่น การท าร้ายตนเอง  หันหาอบายมุข เป็นต้น สุชา จันทน์เอม (2529)  
ได้อธิบายวา่ การคบเพ่ือนตา่งเพศของวยัรุ่น โดยทัว่ไปชายหญิงจะเร่ิมคบหากนัตัง้แต่ช่วงวยัรุ่น ซึง่
เป็นวยัที่เร่ิมสนใจเพศตรงข้าม และเป็นวยัที่ต้องการมิตรภาพ ความรัก อิสระจากบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครอง วยัรุ่นจึงเร่ิมมองหาเพศตรงข้ามที่ถูกใจ มีความต้องใจกนัระหว่างวยัรุ่นชายและวยัรุ่น
หญิง เป็นบนัไดก้าวแรกที่น าไปสูค่วามรักเพศตรงข้าม สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ได้แก่ มิตรภาพ 
ความรัก และความสมัพนัธ์ทางเพศ ซึ่งวยัรุ่นตอนต้นเด็กผู้ชายกบัเด็กผู้หญิงแยกกนัเล่น แต่เร่ิมมี
ความสนใจซึ่งกันและกันอย่างไม่เปิดเผย มีความสนใจอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกันและท าตามกลุ่ม
เพื่อน ดังนัน้การอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกันจะพัฒนาไปสู่กลุ่มต่างเพศอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมี
กิจกรรมร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มเร่ิมมีการจับคู่กัน นัดพบกันจนพัฒนาสู่การแต่งงานตามมา 
สอดคล้องกับสตีเบอร์ก (Steinberg, 2017) ได้กล่าวว่า การคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่นตอนต้น 
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เป็นการท ากิจกรรมร่วมกบักลุม่เพื่อนเพศเดียวกนัก่อนเร่ิมให้ความสนใจเพื่อนต่างเพศในลกัษณะ
โรแมนติก ด้วยการเล่นกีฬา คุยกนั ไปเที่ยวด้วยกนั ซึง่ความสมัพนัธ์จะค่อยๆพฒันาในกลุ่มเพื่อน
ก่อนเปลี่ยนขัน้ต่อไป นอกจากนี ้จรูญ ทองถาวร(2530)ได้กลา่วถึง ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อนตา่ง
เพศของวยัรุ่นระยะต้นๆ ส่วนใหญ่จะสมาคมกับเพศเดียวกัน เม่ือเข้าสู่วยัรุ่นตอนปลาย มีความ
สนใจเพศตรงข้ามมากขึน้ วยัรุ่นจะคบเพ่ือนเพศเดียวกนัน้อยลง ซึง่เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางสงัคมของวยัรุ่นที่มีความส าคญัที่สดุ คือ การมีสมัพนัธภาพกบัเพศตรงข้ามในวยัรุ่นตอนปลาย 
โดยเฉพาะวยัรุ่นหญิงจะมีความสนใจเพศตรงข้ามเร็วกว่าวยัรุ่นชาย ซึ่งประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสงัคมต่างๆ วยัรุ่นชายมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบวยั
เดียวกัน  วิลาวรรณ์ ทวิชศรี (2544) ได้ให้นิยามการคบเพื่อนต่างเพศ คือ ความต้องการท า
กิจกรรมร่วมกับเพื่อนต่างเพศที่ถูกใจ ชอบอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนต่างเพศ ชอบให้คนต่างเพศสนใจ 
ด้วยคิดว่าหน้าตาตนเองชวนมอง ชอบคุยเร่ืองเพศ ส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือหรือบทละครเร่ือง
เพศ ชอบพดูคยุหรือฟังเร่ืองขบขนัเร่ืองเพศ และมีความรู้สกึตื่นเต้นเร่ืองเพศ 

ดงันัน้สามารถสรุปความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศของวยัรุ่น คือ ความ
ต้องการท ากิจกรรมร่วมกนักบัเพื่อนเพศตรงข้ามที่ตนสนใจ ชอบอยู่ใกล้ชิดกนั ชอบพดูคยุปรึกษา
ซึง่กนัและกนั ชอบไปเท่ียวด้วยกนั และมีความรู้สกึตื่นเต้นเร่ืองเพศ 

ข) องค์ประกอบในการเลือกคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่น 
โดยทัว่ไปความสนใจในการเลือกคบเพื่อนต่างเพศของวยัรุ่นชายและวยัรุ่น

หญิงไม่แตกต่างกัน ซึ่งมักจะเลือกคบเพื่อนจาก 3 องค์ประกอบ คือ สภาพสงัคมเศรษฐกิจ อาย ุ
และความคาดหมาย (ฉวีวรรณ สขุพันธ์โพธาราม, 2527) กล่าวคือ สภาพสงัคมเศรษฐกิจ วยัรุ่น
หญิงมกัเลือกวยัรุ่นชายที่มีสภาพสงัคมเศรษฐกิจสงูกว่าตนหรือเทียบเท่ากนั ในทางกลบักนัวยัรุ่น
ชายจะเลือกเพื่อนหญิงที่มีสถานภาพสงัคมเศรษฐกิจต ่ากว่าตน  สว่นองค์ประกอบด้านอาย ุวยัรุ่น
หญิงตอนต้น เร่ิมให้ความสนใจเพศตรงข้ามเชิงชู้สาวที่มีอายุมากกว่า ส าหรับวยัรุ่นชายจะเลือก
เพื่อนตา่งเพศที่มีอายนุ้อยกวา่ และองค์ประกอบด้านความคาดหมาย วยัรุ่นหญิงมกัชอบเพื่อนตา่ง
เพศที่มีระดบัการศึกษา หรือสถานภาพทางความรู้ที่อยู่ในระดบัเดียวกนั ซึ่งจะค านึงถึงชนชัน้ใน
การคบเพื่อนค่อนข้างมากต้องระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ส าหรับวัยรุ่นชายให้ความส าคัญของ
ความฉลาด ความแข็งแรง และความสามารถตา่งๆ  

ผู้วิจยัได้น าแนวคิดการคบเพื่อนต่างเพศในการศกึษาครัง้นี ้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาการคบเพื่อนต่างเพศของวยัรุ่นตอนต้น จะส่งผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างเหมาะสมได้อย่างไร ในการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวยัรุ่น และเป็นการท าความเข้าใจ
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ธรรมชาติของวยัรุ่น ซึง่น ามาสูก่ารเป็นฐานคิดในการตัง้แนวค าถามสมัภาษณ์เชิงลกึของผู้ให้ข้อมลู
หลกัในการวิจัยระยะที่1 เม่ือได้ข้อค้นพบความหมาย และเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศจาก
มมุมองของผู้ให้ข้อมลูหลกั จากนัน้จงึน าข้อค้นพบส าคญัที่พบมาสูก่ารจดักิจกรรมในการวิจยัระยะ
ที่ 2 เพื่อน ามาสูก่ารสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างวยัรุ่น เพื่อนและครอบครัว ย่อมสง่ผลให้วยัรุ่นมี
ความสขุกบัการอยู่ร่วมสงัคมกบักลุม่เพื่อน และประสบความส าเร็จในอนาคต 

1.1.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ก) ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

มีนกัวิชาการ และผู้ เช่ียวชาญหลายท่านได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ดงันี ้ 

วตัสันและเกลเซอร์ (Watson.; & Glaser, 1964) ได้ให้ความหมายของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า เป็นรูปแบบของการคิดที่ประกอบด้วย ทศันคติ ความรู้ และทกัษะ 
โดยที่ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดที่มีต่อการแสวงหาความรู้และการยอมรับการ
แสวงหาหลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่อ้างว่าเป็นจริง  แล้วใช้ความรู้ด้านการอนุมานสรุปใจความ
ส าคญัและการสรุปเป็นกรณีทัว่ไป โดยตดัสินจากหลกัฐานอย่างสมเหตสุมผล สอดคล้องกบัหลกั
ตรรกวิทยา ตลอดจนทกัษะในการใช้ทศันคติและความรู้ดงักลา่วมาประเมินผลความถกูต้อง  เอน
นิส (Ennis, 1985) ได้ให้ความหมายว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดอย่างพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างมีเหตผุลและจดุมุ่งหมายเพื่อการตดัสินใจวา่สิ่งใดควรเช่ือก่อนการลงมือปฏิบตัิ โดย
เน้นประเด็นส าคัญ  4 ประการ คือ 1. เป็นการคิดที่ใช้เหตุผล 2. เป็นการคิดที่มีการไตร่ตรอง
ตรวจสอบเหตผุลทัง้ของตนเองและผู้อื่น 3. เป็นการคิดที่เน้นสติสมัปชญัญะ 4. เป็นการคิดที่เน้น
การตัดสินใจว่าอะไรควรเช่ือ ควรปฏิบตัิ นอกจากนี ้ดิวอี ้(Dewey, 1993) ได้ให้ความหมายของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า เป็นการคิดอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง รอบคอบต่อความเช่ือหรือ
ความรู้ต่างๆ โดยอาศัยหลกัฐานมาสนับสนุน รวมทัง้ข้อสรุปอื่นๆ ที่มาเก่ียวข้องในขอบเขตของ
เร่ืองนัน้ โดยขอบเขตของการคิดอย่างมีวิจารณญาณนัน้มีขอบเขตอยู่ระหว่างสองสถานการณ์ คือ 
การคิดจะเร่ิมต้นจากสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากและสิน้สดุลงด้วยสถานการณ์ที่มีความชดัเจน  
และ Hunter (2014) ได้กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดอย่างมีเหตผุลและ
สะท้อนความคิดเพื่อการตัดสินใจว่าจะเช่ือหรือไม่ เม่ือตัดสินใจเช่ือในสิ่งที่ท า เราควรพยายาม
รวบรวมความรู้ และหาข้อเท็จจริง หรือวิธีการที่ดีที่สดุที่ท าให้บรรลเุปา้หมายอย่างประสบผลส าเร็จ  
ทัง้นีค้วามรู้ที่เป็นความเช่ือควรอยู่บนหลกัฐานที่เป็นที่ยอมรับและเพียงพอ ซึ่งหลกัฐานจะช่วยลด
ความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด เลี่ยงการใช้อคติ  
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นอกจากนี ้ทิศนา แขมมณี (2554) ได้สรุปความหมายของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไว้ คือ การแก้ปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ ต่อจากนัน้จะพิจารณาข้อมูลที่
เก่ียวข้องและตดัสินใจ เลือกโดยยึดเหตผุลเป็นหลกัส าคญั ลกัขณา สริวฒัน์ (2549) กล่าวว่า การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การใช้ความคิดในลกัษณะวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การตัดสินใจ 
และการแก้ปัญหาโดยยึดหลกัการคิด ด้วยเหตุผลจากข้อมูลที่เป็นจริงมากกว่าอารมณ์และการ
คาดเดา มีความถกูต้องแม่นย า และประเมิน ความคิดของตนเองได้  ปัทมา ปานแดง(2559) ได้ให้
ความหมายการคิดอย่างมี วิจารณญาณว่า เป็นความสามารถในการคิดพิจารณา ไตร่ตรอง ข้อมลู 
เหตกุารณ์ ปรากฏการณ์ ต่างๆ ที่ปรากฏอย่างรอบคอบ จากข้อมลูและประสบการณ์ที่เคยได้รับมา 
โดยอาศัยการสรุปอ้างอิง การยอมรับข้อตกลงเบือ้งต้น การอนุมาน การแปลความ การตีความ 
และการประเมินข้อโต้แย้งมา ประกอบการตดัสินใจว่าสิ่ งใดควรเชื่อควรท า เพื่อให้ได้ข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล พร้อมทัง้ตัดสินใจ ที่จะยอมรับหรือปฎิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยค านึงถึงคุณภาพและ
คุณประโยชน์ มากกกว่าการค านึงถึง โฆษณาชักจูง และรูปลกัษณ์จุดมุ่งหมายที่แท้จริงในการ
ยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อท าหน้าที่และปฏิบตัิงานอื่นๆได้ส าเร็จในขอบเขต และปริมาณ
ที่พอเหมาะสมพอดี โดยไม่ท าให้ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้อน อรพิณ พฒันผล(2551) ได้ให้ค านิยาม
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า เป็นความสามารถในการคิดอย่างพิจารณา ไตร่ตรองอย่าง
ละเอียดรอบคอบ  สมเหตุสมผล  มีหลักเกณฑ์  เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ หรือลงข้อสรุปของ
สถานการณ์หรือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล   ไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ(2558) ได้
รวบรวมการให้ความหมายที่ส าคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5 ประเด็น คือ 1) เป็นการ
พิจารณาไตร่ตรองอย่างชาญฉลาดโดยมีมาตรฐาน  2) การใช้เจตคติจากประสบการณ์เดิม
พิจารณาปัญหาด้วยปัญญาซึง่ต้องมีความรู้ค้นหาค าตอบด้วยเหตผุลอย่างเป็นตรรกะ และความรู้
นัน้ต้องได้รับการตรวจสอบว่ามีความน่าเช่ือถือ โดยอาศยัหลกัฐานหรือข้อเท็จจริงสนบัสนุนก่อน
สรุป 3)เป็นความสามารถในการค้นหาเหตุผลสะท้อนความคิดก่อนตัดสินใจเช่ือหรือไม่เช่ือที่
กระท าสิ่งใด4) เป็นกระบวนการฝึกฝนทางปัญญาให้มีทกัษะในการสร้างกรอบแนวคิด ประยกุต์ใช้ 
รู้จกัการวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และประเมินข้อมลูซึง่อาจได้มาจากการรวบรวมหลากหลายแหลง่
ต่างๆ หรือการสงัเกต จากประสบการณ์เดิม ซึง่จะน ามาเป็นแนวทางของความเช่ือและการกระท า 
5) เป็นกระบวนการทางปัญญาที่ใช้ไตร่ตรองข้อสมมติฐาน อย่างมีตรรกะและมีเหตผุล โดยศึกษา
ข้อมูลหรือหลกัฐานด้วยการตรวจสอบความน่าเช่ือถือและถูกต้องอย่างไม่มีอคติก่อนสรุปความ
คิดเห็นตอ่สมมติฐานหรือความรู้ที่มี เพื่อน าไปสูก่ารตดัสินใจที่ดี 
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จากความหมายที่นักวิชาการ และผู้ เช่ียวชาญทางด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ให้ไว้ข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การรู้จกั
ใช้เหตุผล พิจารณาไตร่ตรองรอบคอบ อาศัยหลักฐานหลักเกณฑ์สนับสนุน รวบรวมความรู้
ตัง้สมมติฐานหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ ใช้ความคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์ แก้ปัญหา
ด้วยการใช้หลกัคิด การตดัสินใจเช่ือหรือไม่เช่ือที่จะกระท า 

ข) องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
มีนักวิชาการและผู้ เช่ียวชาญหลายท่านได้อธิบายองค์ประกอบที่ส าคัญใน

การพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจยัน าเสนอรายละเอียดพอสงัเขป ดงันี ้
วัตสันและเกลเซอร์ (Watson.; & Glaser, 1964) ได้เสนอแนวคิดการคิด

อย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วย เจตคติ ความรู้และทกัษะ ได้แก่ 1. เจตคติ หมายถึง ความรู้สกึ
สนใจในการแสวงหาความรู้ ความสามารถในการพิจารณาปัญหา ตลอดจนมีนิสยัในการค้นหา
หลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่ อ้างว่าจริง 2. ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการอนุมาน  สรุป
ใจความส าคญั และการสรุปความเหมือน โดยพิจารณาหลกัฐานและการใช้หลกัตรรกศาสตร์ 3. 
ทกัษะ หมายถึง ความสามารถที่จะน าทัง้เจตคติและความรู้ไปประยุกต์ใช้พิจารณาตดัสินปัญหา 
สถานการณ์  ข้อความหรือข้อสรุปต่างๆ ได้ นอกจากนี ้เอนนิส (Ennis,1985) ได้เสนอแนวคิด
เก่ียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ทกัษะการนิยาม คือ  การระบุ
จุดส าคัญของประเด็นปัญหา ข้อสรุป ระบุเหตุผล ทัง้ที่ปรากฏและไม่ปรากฏ การตัง้ค าถามที่
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การระบุเงื่อนไขและข้อตกลงเบือ้งต้น 2. ทักษะการตัดสินข้อมูล 
คือ การตัดสินความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลการตัดสินความเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหา  การ
พิจารณาความสอดคล้อง  3. ทักษะการสรุปอ้างอิงในการแก้ปัญหาและการลงสรุปอย่าง
สมเหตสุมผล คือ การอ้างอิงและการสรุปแบบอปุนยั การนิรนยัโดยมีความตรง การท านายสิ่งที่จะ
เกิดขึน้ตามมาอย่างน่าเช่ือถือ   Center for critical thinkingม(1996, ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2543 อ้างถึงใน สวุิทย์ มลูค า, 2550) ได้เสนอองค์ประกอบส าคญัของการคิด
อย่างมีวิจารณญาณมี 6 ประการ ได้แก่ 1) จดุมุ่งหมาย คือ การก าหนดเปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์
ของการคิด 2) ประเด็นค าถาม คือ การค้นหาค าตอบที่ต้องรู้ในปัญหา  3) สารสนเทศ คือ ข้อมูล
ความรู้ต่างๆทัง้เชิงกว้างและลึกอย่างชดัเจน 4) ข้อมลูเชิงประจกัษ์ คือ ข้อมลูที่เช่ือถือได้ มีความ
ชดัเจน ถกูต้อง และเพียงพอ 5) แนวคิดอย่างมีเหต ุมีผล คือ การอ้างอิงหลกัฐาน ทฤษฎี กฎต่างๆ 
6) ข้อสนันิษฐาน คือ การตัง้สมมติฐาน แนวโน้มความน่าจะเป็นไปได้ในการหาค าตอบ 
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ดงันัน้ องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถสรุปได้มี  9  ประการที่
ส าคญั ได้แก่ 1.เจตคติ คือ มีความรู้สกึสนใจแสวงหาความรู้ในการพิจารณาปัญหา  2.ความรู้ คือ 
ความสามารถในการสรุปใจความส าคัญ  โดยพิจารณาหลักฐานและการใช้หลักตรรกศาสตร์  
3.ทกัษะ คือ การน าทัง้เจตคติและความรู้ไปประยกุต์ใช้พิจารณาตดัสินปัญหา สถานการณ์ต่างๆ 
ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ทกัษะได้แก่ 3.1ทกัษะการนิยาม คือ  การระบปุระเด็นส าคญัของปัญหา 
ระบุเหตผุล ข้อสรุป  3.2 ทกัษะการตดัสินข้อมลู คือ การตดัสินความเก่ียวข้องกบัประเด็นปัญหา
และความน่าเชื่อถือของแหลง่ข้อมลู  3.3 ทกัษะการสรุปอ้างอิงในการแก้ปัญหาอย่างสมเหตสุมผล 
คือ การสรุปอ้างอิงโดยสามารถท านายสิ่งที่จะเกิดขึน้ตามมาอย่างน่าเช่ือถือ  4.จุดมุ่งหมาย คือ 
การรู้จักก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ในการคิด 5.ประเด็นค าถาม คือ การค้นหาค าตอบที่
ต้องรู้ในปัญหา 6. สารสนเทศ คือ ข้อมลูความรู้ต่างๆทัง้เชิงกว้างและลกึอย่างชดัเจน 7.ข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ คือ ข้อมลูที่เช่ือถือได้ มีความชดัเจน ถกูต้อง และเพียงพอ 8.แนวคิดอย่างมีเหต ุมีผล คือ 
การอ้างอิงหลกัฐาน ทฤษฎี กฎต่างๆ  9. ข้อสนันิษฐาน คือ การตัง้สมมติฐาน แนวโน้มความน่าจะ
เป็นไปได้ในการหาค าตอบ 

ค) กระบวนการฝึกคิดเพื่อสร้างนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ควรฝึกนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน(Batenburg, 

2007 อ้างถึงใน ไพฑรูย์ สินลารัตน์และคณะ2558) ได้แก่ ขัน้ตอนที่1 การระบกุ าหนดปัญหาอย่าง
ชดัเจน โดยการฝึกตัง้ค าถามซ า้ๆ ตรวจสอบแก่นของปัญหาคืออะไร  Ruggiero (2015) กล่าวว่า
การฝึกตัง้ค าถามควรเป็นการตัง้ค าถามแบบเจาะลึกกับสิ่งที่เห็น ได้ยิน และควรฝึกท าทุกวนักับ
สถานการณ์ที่มีข้อโต้แย้งฝึกจนเป็นนิสยั ขัน้ตอนที่2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสื่อสาร การ
สงัเกต ประสบการณ์ตนเอง การวิจยั บคุคลที่เช่ือถือได้ หลกัฐานทางวิชาการ สถานการณ์ข่าวสาร  
และข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่ความรู้ทั่วไปที่ไม่ได้รับการยืนยัน ไม่สามารถพิสูจน์ได้นัน้คือความคิดเห็น
ทั่วไป ขัน้ตอนที่3 การประเมินข้อมูล โดยการประเมินความแม้นย าของข้อมูลด้วยการใช้ตรรกะ
และเหตุผล ปราศจากอคติของผู้ปฎิบตัิ  รวมถึงการรู้จักแยกแยะข้อมลู หลกัฐานจากข้อเท็จจริง
และความคิดเห็น หากได้รับการยืนยนัความถูกต้องแม่นย าจึงถือเป็นข้อเท็จจริงและมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาทัง้บุคคลที่เช่ือถือได้ และทางวิชาการ(Ruggiero, 2015) เม่ือได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือควร
น ามาจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหา เพื่อตัง้สมมติฐานในการหาความสัมพันธ์กับ
ทางเลือกที่จะเป็นไปได้ ขัน้ตอนที่4 การเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสดุและน าเสนอ ด้วยการสร้างทางเลอืก 
3 ทางในการแก้ปัญหา และประเมินผลกระทบของทางเลือก ก่อนสรุปตัดสินใจ อุษณีย์ โพธิสุข
(2543 ; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545 อ้างถึงใน   สุวิทย์ มูลค า, 2550) 
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กลา่วถึงการสรุปทางเลือกต้องใช้หลกัตรรกศาสตร์ เหตผุลแบบอปุมาและอนมุาน โดยจินตนาการ
สร้างสถานการณ์ที่เป็นจริง และสร้างประเด็นค าถามที่มีผลกระทบเลวร้ายต่อการสนทนาใน
ครอบครัว นอกจากนีใ้ห้สร้างมมุมองใหม่ในสถานการณ์ที่รู้สึกอึดอดัที่จะต้องยอมรับสิ่งที่ไม่ชอบ 
โดยมองข้อดีและข้อเสียของสถานการณ์นัน้  Ruggiero(2015) และขัน้ตอนที่5 น าทางเลือกไป
ปฏิบตั ิโดยน าเสนอผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์ลว่งหน้าและวางแผนแก้ไข ซึง่ใน
การเลือกวิธีการก่อนสรุปไปปฏิบตัิ ควรมีการประเมินความสมเหตสุมผล และน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง (อษุณีย์ โพธิสขุ, 2543 ; ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2545  อ้างถึงใน สวุิทย์  
มลูค า, 2550) สามารถสรุปกระบวนการฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามภาพประกอบ 1 ดงันี ้
 
 
 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กระบวนการฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ทัง้นีใ้นการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามกระบวนการข้างต้น จ าเป็นต้องอาศัย               
กลยุทธ์หรือเทคนิคส าคญัเพื่อให้ผู้ เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มศกัยภาพจนกลายเป็น
ลกัษณะนิสยัที่เกิดขึน้ทางปัญญา ผู้ วิจัยจึงได้รวบรวมกลยุทธ์หรือเทคนิคส าคญัในการฝึกอบรม
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ , 2558) คือ 1. เทคนิคการ
ประเมินห้องเรียน (Classroom Assessment Techniques) โดยการตัง้ค าถามและใช้สื่อให้ผู้ เรียน
มีความกระตือรืนร้น อยากรู้ อยากเห็น (Curiosity) (ประพันธ์ศิริ สเุสารัจ, 2551)และสรุปสิ่งที่ได้

คิดอย่างมี

วิจารณญาณ 

รวบรวม

ข้อมลู 

ประเมิน

ข้อมลู 

ระบุ

ก าหนด

ปัญหา 

น าไป

ปฏิบตัิ 

เลือก

ทางเลือก 
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เรียนรู้ เพื่อน าค าตอบเป็นแนวทางในการเตรียมกิจกรรมครัง้ต่อไป  2. เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(Cooperative Learning) โดยอาศยักระบวนการกลุม่ โดยการกระตุ้นผู้ เรียนทกุคนมีโอกาสสื่อสาร 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างองค์ความรู้ร่วมกนั ด้วยให้ผู้ เรียนอยู่ในสถานการณ์กลุม่ เช่น 
การต่อเร่ืองราว การแบ่งปันความส าเร็จ เล่าเร่ืองรอบวง เป็นต้น  ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ(2551) 
อธิบายเพิ่มว่า ควรฝึกให้ผู้ เรียนมีความกล้าเสี่ยงในการคิดนอกกรอบ คิดสิ่งใหม่ที่แตกต่างจาก                 
คนอื่นหรือสิ่งเดิม โดยการสร้างสถานการณ์ให้คาดเดา อาจมีหลายค าตอบให้เลือกเป็นแนวทาง         
3. ใช้กรณีศกึษาหรือวิธีอภิปราย (Case Study/ Discussion Method) โดยน ากรณีศกึษา/เร่ืองราว
กับผู้ เรียน อาจเป็นเร่ืองจริงหรือแต่งขึน้ ไม่มีบทสรุป และผู้สอนตัง้ค าถามน าให้ผู้ เรียนอภิปราย 
เพื่อให้ได้บทสรุปในกรณีนี  ้โดยใช้หลัก Problem based learning ซึ่งเป็น An active learning 
technique และมีการสื่อสารความคิดผ่านประเด็นปัญหา  ทัง้นีต้้องใช้การฟังอย่างตัง้ใจต่อข้อ
โต้แย้ง (Active listening) 4. การเรียนรู้จากการวิจัย (Research based learning) โดยกระตุ้ น
ผู้ เรียนให้มีการแก้ปัญหา แสวงหาและค้นพบความรู้ รวมถึงการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ๆด้วยตนเอง 
โดยให้คิดอย่างอิสระไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ด้วยการน ารูปแบบกระบวนการวิจัยมาจัดการเรียนการ
สอน เช่น โครงงานขนาดเล็ก ท าวิจัยเอง เป็นต้น อีกทัง้ฝึกให้ผู้ เรียนตัง้ค าถามจากการอ่าน และ
ผู้ สอนเลือกค าถามที่เป็นตัวกระตุ้ นให้เกิดการอภิปรายในห้อง   5. การเรียนรู้จากรูปแบบการ
ประชุม (Conference Style Learning) ผู้สอนใช้วิธีการมอบหมายงานให้อ่านเร่ืองหรือประเด็นที่
ได้รับการเลือก และให้ฝึกตัง้ค าถามซึ่งกันและกัน จากนัน้ให้ผู้ เรียนอภิปรายค าถาม ผู้สอนคอย
ควบคมุและช่วยชีน้ าอภิปราย 6. การมอบหมายงานเขียน (Writing Assignments) เป็นการพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงวิจารณญาณ ด้วยการสง่เสริมการพฒันาทกัษะเชิงวิภาษวิธี เพื่อให้ผู้ เรียนได้รู้จกั
การโต้แย้งจากมมุมองที่เป็นทางบวกและทางลบ สาระส าคญัคือ ควรพยายามเน้นกระบวนการ
กลุ่ม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยอภิปรายข้อเท็จจริง สู่การตดัสินใจ และ
เกิดกระบวนการคิดเชิงวิจารณญาณด้วยการฝึกอย่างสม ่าเสมอจนเป็นนิสยั 

ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการศึกษาครัง้นี ้เพื่อท าการศึกษา
พฤติกรรมทางปัญญาของวัยรุ่นตอนต้น จะส่งผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวยัรุ่นอย่างไร นอกจากนัน้การน าความหมายและองค์ประกอบมาอ้างถึงเพื่อเป็น
แนวทางการตัง้ค าถามสมัภาษณ์เชิงลกึในการค้นหาความหมาย และเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณในการวิจยัระยะที่1  อีกทัง้มีการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบักระบวนการ
ฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณและกลยุทธ์เทคนิคการสร้างนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อเป็น
แนวทางประยกุต์ความรู้ในการพฒันาและสร้างโปรแกรมฯ ร่วมกบัข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยัระยะ
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ที่1 ในการวิจัยระยะ ที่  2 เพื่อฝึกวัยรุ่นตอนต้นให้มีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ      

1.1.3 การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 
จากการประมวลวรรณกรรมข้างต้น และข้อค้นพบจากการด าเนินการวิจัยใน

ระยะที่ 1  ท าให้ผู้ วิจัยสามารถสรุปเป็นความหมายและองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่น ดงันี ้

1. ความหมายและองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของวยัรุ่น จากการประมวลวรรณกรรมข้างต้น แบ่งตามประเด็นดงันี ้

1.1 ประเด็นความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 
หมายถึง  การกระท ากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนเพศตรงข้ามที่ตนสนใจ อยากอยู่ใกล้ชิดกัน อยาก
พดูคยุปรึกษาซึง่กนัและกนั อยากไปเที่ยวด้วยกนั และมีความรู้สกึตื่นเต้นเร่ืองเพศ โดยการรู้จกัใช้
เหตุผล พิจารณาไตร่ตรองรอบคอบ อาศัยหลักฐานหลักเกณฑ์สนับสนุน รวบรวมความรู้
ตัง้สมมติฐานหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ ใช้ความคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์ ก่อนการ
ตดัสินใจที่จะลงมือกระท า   

1.2 ประเด็นองค์ประกอบของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ  จาก
นกัวิชาการ และผู้ เช่ียวชาญที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัสามารถสรุปองค์ประกอบที่ส าคญัต่อการ
คบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ ได้ดงันี ้

1).เจตคติ คือ มีความรู้สกึสนใจแสวงหาข้อมลู 3 ด้าน ได้แก่ 
1.1 ด้านสภาพสงัคมเศรษฐกิจ  วัยรุ่นหญิงจะพิจารณาเลือกวัยรุ่น

ชายที่มีสภาพสงัคมเศรษฐกิจสงูกว่าตนหรือเทียบเท่ากนั ส าหรับวยัรุ่นชายจะเลือกเพื่อนหญิงที่มี
สถานภาพสงัคมเศรษฐกิจต ่ากวา่ตน   

1.2 ด้านอาย ุวยัรุ่นหญิงตอนต้น เร่ิมให้ความสนใจเพื่อนเพศตรงข้าม
เชิงชู้สาวจะพิจารณาเลือกเพื่อนชายที่มีอายุมากกว่า ส าหรับวยัรุ่นชายจะเลือกเพื่อนต่างเพศที่มี
อายนุ้อยกวา่ 

1.3 ด้านความคาดหมายต่อระดบัการศึกษา วยัรุ่นหญิงจะพิจารณา
เพื่อนต่างเพศที่มีระดับการศึกษา หรือสถานภาพทางความรู้ที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า 
ส าหรับวยัรุ่นชายให้ความส าคญัของความฉลาด ความแข็งแรง และความสามารถต่างๆของเพศ
ตรงข้าม 
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2).ความรู้ คือ ความสามารถค้นหาหลกัฐานและการใช้หลกัตรรกศาสตร์
เก่ียวกบัสภาพทางสงัคมเศรษฐกิจ อาย ุและความคาดหมายของเพื่อนต่างเพศ และสามารถสรุป
ใจความส าคญัจากหลกัฐาน  

3).ทกัษะ คือ การน าทัง้เจตคติและความรู้ไปประยุกต์ใช้พิจารณาตดัสิน
ปัญหา สถานการณ์ต่างๆที่พบจากข้อมูลและหลกัฐาน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ทกัษะส าคัญ 
ได้แก่  

3.1 ทักษะการนิยาม คือ  การระบุประเด็นส าคัญของปัญหาของ
เพื่อนตา่งเพศที่ตนสนใจ ค้นหาเหตผุล และน ามาสูข้่อสรุป   

3.2 ทักษะการตัดสินข้อมูล คือ การตัดสินความเก่ียวข้องกับข้อมูล
ของเพื่อนตา่งเพศที่ตนสนใจ และความน่าเชื่อถือของแหลง่ข้อมลู                 

3.3 ทักษะการสรุปอ้างอิงในการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล  คือ 
ความสามารถท านายสถานการณ์ของตนเองและเพื่อนตา่งเพศที่จะเกิดขึน้ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ  

4).จุดมุ่งหมาย คือ วัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชายควรรู้จักวิธีการก าหนด
เปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์ในการคิด  

5).ประเด็นค าถาม คือ วัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชายรู้จักวิธีการตัง้ค าถาม
ค้นหาค าตอบในปัญหา  

6). สารสนเทศ คือ วยัรุ่นหญิงและวยัรุ่นชายรู้จกัแหลง่ข้อมูลความรู้ต่างๆ
ทัง้เชิงกว้างและลกึอย่างชดัเจน  

7).ข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ วัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชายรู้จักค้นหาข้อมูลที่
เช่ือถือได้ มีความชดัเจน ถกูต้อง และเพียงพอ  

8).แนวคิดอย่างมีเหตุ มีผล คือ วัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชายรู้จักวิธีการ
อ้างอิงหลกัฐานทฤษฎี  กฎต่างๆ  

9).ข้อสนันิษฐาน คือ วยัรุ่นหญิงและวยัรุ่นชายรู้จกัวิธีการตัง้สมมติฐาน 
แนวโน้มความน่าจะเป็นไปได้ในการหาค าตอบ 

1.2 การวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวจิารณญาณ  
ผู้ วิจัยพัฒนาเคร่ืองมือขึน้จากนิยามเชิงปฏิบัติการที่เกิดจากการประมวลเอกสาร

ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยในระยะที่ 1 ร่วมกับแบบสอบถาม
เก่ียวกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึง่เป็นแบบสอบถามที่ใกล้เคียงตรงกบัความต้องการของการ
วิจัยครัง้นี  ้ซึ่งสร้างโดยวัตสันและเกลเซอร์ (Watson; & Glaser,1937 อ้างถึงใน  ณัฐกาญจน์  
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เตจ๊ะเทพ, 2558) เป็นแบบสอบถามที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ฉบบัปรับปรุงส าหรับใช้กับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่3 ถึงวยัผู้ ใหญ่ ล่าสดุในปี ค.ศ. 1980 ซึ่งมีแบบสอบถาม 2 รูปแบบ 
เป็นแบบ A และ แบบ B รวมทัง้หมด 80 ข้อ แต่ละแบบประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อยในการวัด
ความสามารถในการคิดด้านต่างๆ ได้แก่ 1. ความสามารถในการอ้างอิง เป็นการวดัความสามารถ
ในการตัดสินใจและแยกแยะความน่าจะเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จ  ซึ่งมีการก าหนด
สถานการณ์ แล้วสรุปสถานการณ์ 3-5 ข้อสรุป จากนัน้ผู้ตอบต้องพิจารณาตดัสินใจ เลือกข้อสรุป 5 
ตัวเลือก ได้แก่ เป็นจริง น่าจะเป็นจริง ข้อมูลที่ให้ไม่เพียงพอ น่าจะเป็นเท็จ และเป็นเท็จ 2. 
ความสามารถในการยอมรับข้อตกลงเบือ้งต้น เป็นการวดัความสามารถในการแยกแยะ ข้อตกลง
เบือ้งต้นกับไม่ใช่ข้อตกลง  ซึ่งมีการก าหนดสถานการณ์ และมีข้อความให้เลือกตัดสินใจต่อ
สถานการณ์ละ 2-3 ข้อความ เพื่อให้ผู้ตอบพิจารณาเลือกข้อความในแต่ละข้อ ข้อความใดเป็น
หรือไม่เป็นข้อตกลงเบือ้งต้น 3. ความสามารถในการนิรนัย วัดความสามารถหาข้อสรุปอย่าง
สมเหตสุมผลจากสถานการณ์ ที่ก าหนดให้โดยใช้หลกัตรรกศาสตร์ มีการก าหนดสถานการณ์ให้ 1 
ย่อหน้า แล้วมีข้อสรุปตามมา สถานการณ์ละ 2-4 ข้อ  ผู้ ตอบพิจารณาตัดสินใจเลือกข้อสรุปที่
เป็นไปได้หรือไม่ ตามสถานการณ์นัน้ 4. ความสามารถในการตีความ เป็นการวดัความสามารถ
การให้น า้หนักข้อมูลหรือหลกัฐานเพื่อตดัสินความเป็นไปได้ของข้อสรุป มีสถานการณ์ให้ แล้วมี
ข้อสรุปสถานการณ์ละ 2-3 ข้อ ผู้ ตอบพิจารณาตัดสินใจเลือกข้อสรุปในแต่ละข้อว่า น่าเช่ือถือ
หรือไม่   5. ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง เป็นการวดัความสามารถในการจ าแนกการใช้
เหตผุล มีการก าหนดชดุของค าถามเก่ียวกบัประเด็นปัญหาส าคญัมาให้ ซึ่งแต่ละค าถามมีชดุของ
ค าตอบพร้อมเหตุผลก ากับ ผู้ตอบพิจารณาตัดสินใจเลือกค าตอบที่ส าคัญเก่ียวข้องโดยตรงกับ
ค าถามหรือไม่ และให้เหตผุลประกอบ 

คณุภาพของแบบสอบถาม “เป็นแบบสอบถามที่มีความเที่ยงแบบความสอดคล้อง
ภายใน โดยมีวิธีหาความเที่ยงแบบแบ่งคร่ึงข้อสอบ มีพิสยัระหวา่ง 0.69 ถึง 0.85 และมีความเที่ยง
แบบคงที่โดยวิธีสอบซ า้ (ระยะห่างระหว่างการสอบ 3 เดือน) เท่ากบั 0.73 มีการตรวจสอบความ
ตรง โดยค านวณคา่สมัประสิทธ์ิ สหสมัพนัธ์ของคะแนนจากแบบสอบเชาวน์ปัญญาแบบวดัเจตคติ 
และแบบสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน” Watson; & Glaser(1937) เป็นผู้พฒันาแบบประเมินชื่อ
ว่า  The Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA) พัฒนาในปี  1937 
แบบสอบถาม the WGCTA  ได้มีการด าเนินการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับ
นานาชาติมานาน ซึง่มีแบบสอบถามมาตรฐานที่ใช้เวลา 60นาที โดยใช้เป็นแบบประเมินก่อนและ
หลังในการอบรมส าหรับกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น บริการทางการเงิน ธนาคาร ประกันชีวิต 
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โรงงานผลิต การดสูขุภาพ อตุสาหกรรมเทคโนโลยีระดบัสงู  การคมนาคม และการศึกษา เป็นต้น 
ซึ่งมีมากกว่า 40 องค์กรที่ใช้แบบประเมินนี ้นอกจากนีมี้แบบสอบถามแบบสัน้ที่ใช้เวลาเพียง 30
นาที มีทัง้หมด 40 ข้อค าถามซึ่งมีองค์กรมากกว่า 20 แห่งที่ใช้แบบประเมินนี ้อีกทัง้มีงานปริญญา
นิพนธ์ต่างประเทศที่ใช้แบบประเมินนีป้ระมาณ 6 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาพยาบาล และอาจารย์
มหาวิทยาลยั 

ผู้วิจยัน าแบบสอบถามที่มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การวิจยัใน
ระยะที่ 2 ด้านการประเมินผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ โดยน าข้อค าถามของ Watson & Glaser มาเป็นแนวทางประยกุต์ใช้
ในการตัง้ข้อค าถามแบบวดัพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น
หลงัจากได้ข้อค้นพบตามวตัถปุระสงค์การศกึษาความหมายและเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณในการวิจยัระยะที่ 1 น ามาสูก่ารจดัท าแบบวดัพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลงัเข้าโปรแกรมฯในการด าเนินการวิจยัระยะที่ 2  

1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น  
ในส่วนนีเ้ป็นการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการคบเพื่อนต่างเพศ

อย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่น ในขอบเขตระยะเวลา 19 ปี ตัง้แต่ปี 2541-2560 (ค.ศ.1998-ค.ศ.
2017) โดยแบ่งการทบทวนประเด็นที่เก่ียวข้องออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ สว่นแรก ปัจจยัเชิงสาเหตุ
ของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่น ส่วนที่สอง การปรับพฤติกรรมที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น และส่วนที่สาม 
ช่องวา่งความรู้ทางการศกึษา   มีรายละเอียดดงันี ้

1.3.1 ปัจจัยเชิงสาเหตุของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วัยรุ่น 

จากการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัสาเหตขุองการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณของวยัรุ่น ได้คดัเลือกงานวิจยัมาทัง้สิน้ 15 เร่ือง แบง่เป็นงานวิจยัในประเทศจ านวน 
11 เร่ือง และงานวิจยัต่างประเทศจ านวน 4 เร่ือง โดยแบ่งสาเหตุที่เก่ียวข้องกบัการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นออกเป็น 2 ปัจจยัหลกั ได้แก่ ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก 
โดยผู้วิจยัประยกุต์ใช้ทฤษฎีปัญญาสงัคม(Social Cognitive Theory)ของแบนดรูา เป็นแนวคิดเชิง
พฤติกรรมแนวใหม่ที่ระบุว่าพฤติกรรมเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและ
สภาพแวดล้อมซึ่งต่างมีอิทธิพลส่งผลต่อกัน และเน้นมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม(อรพินทร์ ชูชม, 2559)มาเป็นแนวทางในการวางกรอบ
อธิบายปัจจยัเชิงสาเหตทุี่เก่ียวข้องทัง้ปัจจัยภายในและปัจจยัภายนอกบุคคลของวยัรุ่น  จากการ
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ประมวลงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่น สรุป
สาเหตขุองพฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่น มีรายละเอียดดงันี ้

1.ปัจจยัภายใน หมายถึง พฤติกรรมภายในของวยัรุ่นที่ไม่สามารถสงัเกตได้ 
เช่น ความรู้ อารมณ์ และความคิด จะวัดได้เม่ือถูกนิยามเชิงปฏิบัติการให้อยู่ในรูปสิ่งเร้าและ
ตอบสนอง(อรพินทร์   ชชูม, 2559) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่    

1.1 ด้านชีวภาพ (Biological) 
ปัจจัยด้านชีวภาพ ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาเพศชายมีเจตคติใน

การคบเพื่อนต่างเพศสงูกว่าเพศหญิง (ณรงค์รักษ์ ต่อศรีเจริญ และคณะ, 2549)  บุคลิกภาพใน
การแสดงตัว เปิดเผยช่างพูด มีมนุษยสัมพันธ์ มองโลกในแง่ดี ชอบเข้าสังคมและท ากิจกรรมที่
ตื่นเต้นสนกุสนาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นและมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆได้ (ดารุณี บญุวิก , 
2543; มทัธราวลัย์  วรหาญและคณะ, 2552) 

1.2 ด้านเชาว์ปัญญา (Cognitive) ในที่นีแ้บ่งออกเป็น 3 ประเด็น  
1.2.1 ด้านเจตคติ  กล่าวคือ  นักเรียนวัย รุ่นมีค่านิยมทางเพศ

เหมือนกนัทัว่ไป มีความเช่ือและความคิด ด้านการเลียนแบบตามกระแสสงัคม ด้านการบริโภคสื่อ 
ด้านค่านิยมเก่ียวกับสารเสพติด ด้านเพศสมัพันธ์ปกติ และด้านพฤติกรรมวยัรุ่น (จรรยา แก้วใจ
บญุ และ ทิติยา กาวิละ, 2553)แต่ควรมีความคิดเชิงเหตผุลและความรับผิดชอบต่อสงัคม(ปราณี 
จ้อยรอด , 2553; Rezaei.H. et al, 2017 )ด้วยการควบคุมตนเอง (Guyton.E. M,1988) ผ่าน
ประสบการณ์สะท้อนกลบัตนเอง ประสบการณ์การติดต่อสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิด และการรู้จกัสงัเกต
สาเหตตุ่างๆ (Michaelson.V, et al, 2015) โดยนกัเรียนมีเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศและการ
เรียน หมายถึง มีความคิด ความรู้สกึ ความเช่ือในการแสดงพฤติกรรมของตนต่อการคบเพื่อนต่าง
เพศ และให้ความส าคัญ เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการเรียน ซึ่งเป็นแนวโน้มการแสดง
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ (อินทิรา  จ านงค์ค า  และ สภุาพ  ฉตัราภรณ์, 
2554; กนกทอง มหาวงศนันท์, 2550; เจนจิรา เชยครบุรี, 2560) นักเรียนควรมีความคาดหวงัใน
การศึกษา หมายถึง มีการวางแผนตัง้เป้าหมายทางการเรียน เพื่อก าหนดทิศทางการประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน   
(ศิริกานต์ คุสินธุ์, 2549) และมีความเช่ืออ านาจในตน หมายถึง การรับรู้เหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ 
ที่เกิดขึน้กบัตนนัน้ เป็นผลมาจากการกระท าหรือความสามารถของตนเอง ความส าเร็จหรือความ
ล้ ม เห ล วที่ ต น ไ ด้ รั บ เกิ ด จ า ก ก า รก ระ ท า ข อ งต น เอ ง  ( เจ น จิ ร า  เช ย ค รบุ รี , 2560;   
ดารุณี บุญวิก , 2543; นิธิภทัร    บาลศิริ, 2553) ด้วยอาศยัแรงจงูใจในการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
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และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของนักเรียน  หมายถึง นักเรียนวยัรุ่นมีการกระท าตามความคิดของผู้อื่น
หรือกลุ่มเพื่อนที่มีความคาดหวังต่อตนเอง แต่นักเรียนต้องมีความปรารถนาที่จะมุ่งประสบ
ความส าเร็จลลุว่งด้วยดี ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความพยายามที่จะเอาชนะอปุสรรค และรู้สกึ
ดีใจเม่ือประสบความส าเร็จหากล้มเหลวจะแสดงความรู้สกึกงัวล สง่ผลต่อความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน  (เจนจิรา  เชยครบรีุ, 2560)  

1.2.2 ด้านความรู้ ได้แก่ การมีความรู้และทักษะปฏิบัติเร่ืองเพศ 
กล่าวคือ การมีความรู้ด้านสงัคมวิทยา  สขุวิทยา และจิตวิทยาสงูท าให้วยัรุ่นมีทศันคติที่ดีต่อการ
คบเพื่อนต่างเพศ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองเพศได้มาก(อินทิรา 
จ านงค์ค า  และ สุภาพ ฉัตราภรณ์ , 2554)ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ หมายถึง แนวทางที่นักเรียน
ปฏิบัติตนเองทางการเรียน  การบริหารเวลาในการเรียน  ความเอาใจใส่ในการเรียน  กระบวน
การศึกษาหาความรู้ ซึง่เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็ว มีความสขุ และมี
ประสิทธิภาพ บรรลผุลตามที่คาดหมายไว้ (กนกทอง มหาวงศนนัท์, 2550) 

1.2.3 ด้านทกัษะ ประกอบด้วย ความสามารถในการอ่าน  หมายถึง 
การแปลความ ตีความขยายความจบัใจความส าคญั ล าดบัเหตุการณ์ วิเคราะห์ สงัเคราะห์และ
ประเมินค่า สง่ผลต่อการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ(ดารุณี บญุวิก , 2543; กนกทอง มหา
วงศนันท์, 2550;นิธิภัทร บาลศิริ, 2553;เจนจิรา เชยครบุรี, 2560; Mahapoonyanont.N, 2012). 
รวมทัง้การมีความสามารถด้านเหตผุล หมายถึง การหาความสมัพนัธ์ของข้อมลูหรือสถานการณ์
ต่างๆ ที่ก าหนดให้แล้วน ามาวินิจฉัยหาผลสรุปของความสมัพนัธ์ได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งวดัได้โดยใช้
แบบทดสอบการจ าแนกประเภทการอุปมาอุปไมยและการสรุปความ (กนกทอง  มหาวงศนันท์, 
2550; นิธิภัทร บาลศิริ, 2553; เจนจิรา เชยครบุรี, 2560) และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี 
หมายถึง ความสามารถทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับตามคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต่เร่ิมเข้า
ศกึษา ( ศิริกานต์ คสุินธุ์, 2549)      

1.3 ด้านอารมณ์ (Affective)  
เชาว์ปัญญาทางอารมณ์ที่ดี หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ เป็น

ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ รู้จกัเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตวัเองและผู้อื่น รวมถึง
สามารถสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้อื่นได้(นิธิภทัร บาลศิริ, 2553)และความรู้สกึมีคณุค่าในตนเอง 
หมายถึง การได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน  การได้รับการยอมรับจากครูอาจารย์ และจากพ่อ
แม/่ผู้ปกครองท าให้วยัรุ่นมีทศันคติท่ีดีในการคบเพ่ือนตา่งเพศ (อินทิรา  จ านงค์ค า  และ สภุาพ ฉตั
ราภรณ์, 2554) 
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2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรมภายนอกของวัยรุ่นที่สามารถสังเกตและวัดได้ จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่  

2.1 ด้านเพื่อน (Peer) 
สมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน หมายถึง การปฏิบัติตนของ

นักเรียนและเพื่อนที่มีต่อกันทัง้ในและนอกห้องเรียน ได้แก่ การช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเรียน การห่วงใยใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งกนัและกนั และท ากิจกรรม
ต่างๆร่วมกนั สามารถพยากรณ์ เจตคติในการคบเพื่อนต่างเพศของนกัเรียนมธัยมศึกษาเพศชาย 
อย่างมีนยัส าคญัที .05 (ณรงค์รักษ์ ตอ่ศรีเจริญ และคณะ, 2549)  

2.2 ด้านครอบครัว (Family) 
ระดบัการศึกษาของผู้ปกครองส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ของนกัเรียน (ศิริกานต์ คสุินธุ์, 2549) รวมทัง้การอบรมเลีย้งดแูบบให้เหตผุล  หมายถึง การที่บิดา
มารดาหรือผู้ปกครองยอมรับในความส าคัญของนักเรียน  มีความเข้าใจพัฒนาการ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งห้ามปรามเม่ือเห็นว่าท าในสิ่งที่ไม่สมควร สง่เสริมในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
โอนอ่อนผ่อนตาม ถ้ามีเหตุผลเพียงพอและผลการกระท านัน้ไม่ท าให้ตนเองและผู้ อื่นเดือดร้อน  
รู้จักตัดสินใจได้ด้วยตนเองและรู้จักที่จะประพฤติตนให้เป็นที่ช่ืนชอบและเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น  
เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ให้ค าชมเชยแก่พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นครัง้คราวและไม่
ลงโทษนกัเรียนจนเกินเหตุ (กนกทอง มหาวงศนนัท์, 2550; มทัธราวลัย์  วรหาญและคณะ, 2552) 
และการอบรมเลีย้งดูแบบประชาธิปไตย หมายถึง บิดามารดาหรือผู้ ปกครองให้การแนะน า
ตกัเตือนด้วยความรัก เปิดโอกาสให้ตดัสินใจ ไว้วางใจ มีเหตผุล เข้าใจ เอาใจใส่และยอมรับความ
คิดเห็นและให้โอกาสในการคบเพื่อนต่างเพศตามความเหมาะสม  (ดารุณี บุญวิก , 2543;  
วิลาวรรณ์ ทวิชศรี, 2546; Mahapoonyanont.N, 2012) ทัง้นีย้งัรวมถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งวยัรุ่น
กบับิดามารดาและตวัแบบจากครอบครัว  หมายถึง การปฏิบตัิตนของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ต่อนกัเรียน และการปฏิบตัิตนต่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนั เช่น 
การให้ความรัก ความเอาใจใส่ การเช่ือฟัง เป็นต้น (ณรงค์รักษ์ ต่อศรีเจริญ และคณะ, 2549; 
ปราณี  จ้อยรอดและคณะ, 2553) และความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับผู้ ปกครอง สามารถ
พยากรณ์เจตคติในการคบเพื่อนต่างเพศของนกัเรียนมธัยมศกึษาเพศหญิง อย่างมีนยัส าคญัที่ .05 
(ณรงค์รักษ์ ตอ่ศรีเจริญ และคณะ, 2549) 
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2.3 ด้านโรงเรียน  (School) 
สภาพแวดล้อมในการเรียนและบรรยากาศในชัน้เรียน หมายถึง 

ครูผู้สอนมีการจดัรูปแบกิจกรรมที่มีความสขุ สนุกต่อการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนในชัน้เรียน และยึด
ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง (นิธิภัทร บาลศิริ, 2553; เจนจิรา เชยครบุรี, 2560; Mahapoonyanont.N, 
2012).และครูคอยให้การสนบัสนนุทางสงัคมกบัผู้ เรียน(ปราณี จ้อยรอดและคณะ, 2553) รวมทัง้มี
หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง หลกัสตูรท่ีมีเนือ้หาคาบเก่ียว 
และมีเนือ้หาเพิ่มเติมจากหลกัสตูรปกติ เป็นหลกัสตูรที่ขยายกลยทุธ์ในการสอนให้ต่างไปจากเดิม 
และมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล, 
2544 )   

2.4 ด้านสื่อเทคโนโลยี (Social Media)  
อิทธิพลจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์เก่ียวกับการคบเพื่อนต่างเพศและตัว

แบบจากสื่อ  หมายถึง การรับรู้ข้อมลูข่าวสารจากสื่อต่างๆ ที่ท าให้นกัเรียนเกิดการเลียนแบบ หรือ
ปฏิบัติตามเก่ียวกับการคบเพื่อนต่างเพศ (ณรงค์รักษ์ ต่อศรีเจริญ และคณะ, 2549; ปราณี   
จ้อยรอดและคณะ, 2553  ) 

1.3.2 การปรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น 

จากการรวบรวมงานวิจยัเชิงทดลองและงานวิจยัที่ท าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เก่ียวข้องการพฒันาพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่น  จ านวน 6 เร่ือง 
แบ่งเป็นงานวิจัยในประเทศจ านวน 5 เร่ือง และงานวิจัยต่างประเทศจ านวน 1 เร่ือง  สามารถ
แบ่งกลุม่งานวิจยัออกเป็น 2 กลุม่  มีรายละเอียดดงันี ้

กลุ่มงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบ
เพื่อนต่างเพศ พบว่า มีจ านวน 3 เร่ือง(วรรณวดี พรหมสริุนทร์. 2541; วิลาวรรณ์ ทวิชศรี, 2546; 
ดลฤดี บุญชู, 2549) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (วิลาวรรณ์ ทวิชศรี , 2546;  
ดลฤดี บุญชู, 2549)  และนิสิตปริญญาตรีปีที่2 (วรรณวดี พรหมสุรินทร์. 2541) ส าหรับแบบ
แผนการวิจยัที่ใช้เป็นการวิจยัเชิงทดลอง(วรรณวดี  พรหมสริุนทร์, 2541; วิลาวรรณ์ ทวิชศรี, 2546; 
ดลฤดี บญุช,ู 2549)   

เม่ือพิจารณาถึงลักษณะของโปรแกรมที่มีประสิทธิผล พบว่า รูปแบบการ
ปอ้งกนัพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศของวยัรุ่นเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของครูผู้สอน
ในการพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมฝึกผู้ เรียนให้รู้เท่าทันตนเองกับการคบเพื่อนต่างเพศ และผู้ท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาวัยรุ่นต้องมีความรู้และทักษะการให้ค าปรึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
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(วรรณวดี พรหมสุรินทร์, 2541; วิลาวรรณ์ ทวิชศรี, 2546; ดลฤดี บุญชู, 2549)  กิจกรรมใน
โปรแกรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศของวยัรุ่น ประกอบด้วย ให้ความรู้
แสดงสาธิตฝึกผ่อนคลายกล้ามเนือ้  ฝึกจินตนาการสถานการณ์และฝึกจดัการกบัความรู้สึกวิตก
กงัวลในการคบเพื่อนต่างเพศ ให้สมาชิกฝึกต่อเนื่องที่บ้านประมาณ 4 ครัง้ มีการติดตามผลการฝึก 
และเพิ่มสถานการณ์ที่ยากขึน้ เพื่อให้นิสิตลดความรู้สึกอ่อนไหวอย่างเป็นระบบเป็นรายบุคคล
สามารถพร้อมเผชิญกบัสถานการณ์คบเพื่อนต่างเพศได้ (วรรณวดี  พรหมสริุนทร์, 2541)ใช้วิธีการ
ให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตผุล-อารมณ์(วิลาวรรณ์  ทวิชศรี, 2546) ให้ความรู้ การเล่น
บทบาทสมมติ การวิเคราะห์สถานการณ์ และสรุปสาระส าคญั เก่ียวกบัการปฏิบตัิตนกบัเพื่อนต่าง
เพศอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกนัพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศที่ไม่เหมาะสม(ดลฤดี บุญ
ชู, 2549 ) ส าหรับผลจากการใช้โปรแกรม พบว่า นิสิตมีความวิตกกังวลในการคบเพื่อนต่ างเพศ
ลดลงหลงัจากได้รับการฝึกการลดความอ่อนไหวอย่างเป็นระบบเป็นรายบุคคล(วรรณวดี  พรหม
สริุนทร์, 2541) นกัเรียนมีเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศดีขึน้หลงัได้รับโปรแกรมให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล-อารมณ์(วิลาวรรณ์ ทวิชศรี, 2546)นักเรียนที่ได้รับการเข้าโปรแกรม
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศที่ไม่เหมาะสมของวยัรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อน
ต่างเพศที่ไม่เหมาะสมน้อยกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการเข้าโปรแกรมฯ(ดลฤดี บุญชู, 
2549 )  

กลุ่มงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของวัยรุ่นในการปรับใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน  พบว่า มีจ านวน 3 เร่ืองกลุ่มตวัอย่าง
เป็นนักศึกษาพยาบาล(วิจิตร์พร หล่อสวุรรณกุล , 2544) และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาทัง้ตอนต้น
และตอนปลาย(ปัทมา ปานแดง, 2559; Franks.J.S, 2010) ส าหรับแบบแผนการวิจยัที่ใช้เป็นการ
วิจยัเชิงทดลอง (ปัทมา ปานแดง, 2559) และการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม(วิจิตร์พร หล่อ
สวุรรณกลุ, 2544; Franks.J.S, 2010)  

เม่ือพิจารณาถึงลักษณะของโปรแกรมที่มีประสิทธิผล พบว่า รูปแบบการ
พฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นเกิดจากความร่วมมือของโรงเรียนในการมีส่วนร่วม
ของครูผู้สอนทุกท่านในการร่วมแรงกันพัฒนาวิธีการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(วิจิตร์พร หล่อสวุรรณกุล 2544;  ปัทมา ปานแดง, 2559) ส่วนการจดักิจกรรมการพฒันาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่น ประกอบด้วย การท ากิจกรรมกลุ่มโดยประยุกต์ทกัษะพืน้ฐานการ
ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีตัวอย่างข้อความหรือ
บทความจากสื่ออินเตอร์เน็ตให้นักเรียนอ่านและฝึกคิดวิเคราะห์ประเด็นตามโจทย์ค าถาม  
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(ปัทมา ปานแดง, 2559) การพฒันาหลกัสตูรเสริมวิชาการพยาบาลด้านการเรียนการสอนพฒันา
ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการทบทวนหลกัสตูรเดิม และจดัสนทนากลุ่มผู้ที่เก่ียวข้อง
กับหลักสูตร เพื่อน าข้อมูลวิเคราะห์และพัฒนาเป็นหลักสูตรเสริมที่ผู้ สอนน าไปทดลองใช้กับ
นกัศกึษา (วิจิตร์พร หลอ่สวุรรณกลุ, 2544)การพฒันารูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาและการคิด
วิเคราะห์ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงส าหรับนักเรียน โดยแบ่งการด าเนิน
กิจกรรมเป็น 3 รอบ รอบแรกผู้สอนให้สถานการณ์และค าถามในการหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัว
ผู้ เรียนเอง รอบที่สอง ผู้สอนให้แนวทางแก้ไขปัญหาและการคิดวิเคราะห์กับสถานการณ์สมมติ 
ผ่านไป 2-3 สปัดาห์จึงด าเนินกิจกรรมรอบที่สาม ผู้สอนให้สถานการณ์สมมติและให้ผู้ เรียนแก้ไข
ปัญหาตามแนวทางการแก้ไขปัญหาอีกครัง้ โดยครูแนะแนวเป็นผู้ให้คะแนนผู้ เรียนด้วยรหสัตวัเลข
แทนช่ือในรอบที่สองและสามเม่ือเสร็จสิน้กิจกรรม (Franks.J.S, 2010)  ส าหรับผลจากการใช้
โปรแกรม พบว่า หลังได้รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา  นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ความสามารถ ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตสูงขึน้  (ปัทมา ปานแดง, 
2559) หลักสูตรเสริมวิชาการพยาบาลต้องน าไปปรับปรุงพัฒนาต่อหลังจากทดลองใช้สอนกับ
นักศึกษาพยาบาล(วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล , 2544) ผลคะแนนรวมทัง้หมดของนักเรียนทุกคน
พัฒนาดีขึน้หลังได้ รับการชีแ้นะทักษะการแก้ไขปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Franks.J.S, 2010)   

กล่าวโดยสรุปจากการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวข้องทัง้ 18 เร่ือง สามารถสรุป
ได้ว่า  ปัจจัยภายใน การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น ประกอบด้วย ด้าน
ชีวภาพ ด้านเชาว์ปัญญาและด้านอารมณ์ของวัยรุ่นที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับ
อิทธิพลจากปัจจยัภายนอก ได้แก่  ด้านเพื่อน ด้านครอบครัว ด้านโรงเรียนและด้านสื่อเทคโนโลยี 
จนกลายเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุให้เกิดการแสดงพฤติกรรมภายนอกที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม  
ซึง่ในการแสดงพฤติกรรมของวยัรุ่นเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมได้ 3 ทาง (สรุางค์ โค้วตระกลู, 2553) 
ได้แก่ แสดงพฤติกรรมสนองตอบการเรียนรู้ที่ได้รับ เลือกไม่แสดงพฤติกรรมตามที่เรียนรู้ และไม่
แสดงพฤติกรรมด้วยไม่ได้รับการเรียนรู้อย่างแท้จริง  

1.3.3 ช่องว่างความรู้ของการศึกษา  
จากการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ

ทัง้สว่นที่1และ 2 ผู้วิจยัพบว่ามีช่องว่างความรู้ใน 3 เร่ือง คือ ช่องว่างด้านประเด็นที่ศกึษา ช่องว่าง
ด้านวิธีวิทยาวิจยั และช่องวา่งด้านทฤษฎี มีสาระพอสงัเขป ดงันี ้



  33 

1. ช่องว่างด้านประเด็นที่ศึกษา(Gap of Knowledge) พบว่า 1)การศึกษา
องค์ความรู้แบบองค์รวมระหว่างการคบเพื่อนต่างเพศและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่น 
และ 2)ความรู้ความเข้าใจของบิดามารดา/ผู้ปกครอง/ครูอาจารย์ต่อธรรมชาติของวยัรุ่นและการ
สื่อสารท่ีเหมาะสมกบัวยัรุ่น ควรเพิ่มเร่ือง 1)ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัพฤติกรรมการคบเพื่อนตา่ง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นต่อการเลือกคบเพื่อนต่างเพศน ามาสู่การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างไรในการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 2)ความรู้ความเข้าใจของบิดามารดา/
ผู้ปกครอง/ครูอาจารย์กบัธรรมชาติของวยัรุ่นด้านความคิด ความรู้สกึ และการแสดงพฤติกรรมการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างเหมาะสม รวมถึงทกัษะการอบรมเลีย้งดแูละการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
วยัรุ่นมีเจตคติที่ดีต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ มากกว่ามุ่งเน้นเนือ้หาทางวิชาการ
และสื่อสารเร่ืองเพศเพียงอย่างเดียวซึ่งอาจไม่เหมาะกบับริบทและวฒันธรรมไทย 2. ช่องว่างด้าน
วิธีวิทยาวิจัย (Gap of Methodology) ของงานวิจยัดงักล่าว ได้แก่ 1)ควรมีการใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพมากขึน้ต่อการศึกษามุมมองของคนในที่มีประสบการณ์จริงของวัยรุ่นแต่ละช่วง 
เนื่องจากสงัคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้าสู่สงัคมอาเซียนและวยัรุ่นเป็นกลุ่มที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลายด้านมากกวา่วยัอื่นๆ โดยครอบคลมุบริบท สิ่งแวดล้อมทางครอบครัวและสงัคม 
ทัง้นีเ้ป็นการเข้าถึงสภาพปัญหาวยัรุ่น และได้ปัจจยัเชิงสาเหตทุี่แท้จริงของกลุ่มวยัรุ่นแต่ละบริบท  
2) ควรเพิ่มและกระจายกลุ่มตัวอย่างลงในชุมชนมากขึน้ เนื่องจากมีวัยรุ่นบางกลุ่มไม่ได้อยู่ใน
ระบบโรงเรียน 3)ควรมีการศกึษารูปแบบและพฒันาโปรแกรมส าหรับวยัรุ่นที่สามารถน าทกัษะการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้จริงตามบริบท 
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาในการด าเนินชีวิต  4)ควรมีการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างครูอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อท า
ความเข้าใจธรรมชาติของวยัรุ่นและการสื่อสารที่เหมาะสมลดความขดัแย้งระหว่างครู ผู้ปกครอง
และนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้  และเจตคติที่ดีต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างเหมาะสม 
และสร้างเสริมความสมัพนัธ์ที่มัน่คงในครอบครัว และ3.ช่องว่างด้านทฤษฎี(Gap of Theory) ของ
งานวิจัยเหล่านี ้ยงัขาด 1) กลุ่มทฤษฎีพัฒนาการด้านการรู้คิดในการศึกษากระบวนการคิดของ
วยัรุ่น และ2)กลุม่ทฤษฎีการเรียนรู้แนวการรู้คิดในการท าความเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของวยัรุ่น 1)ควร
เพิ่มกลุ่มทฤษฎีพฒันาการด้านการรู้คิดของวยัรุ่น เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางสงัคม โครงสร้างและ
ความสมัพนัธ์ในครอบครัวที่เปลี่ยนไป ย่อมสง่ผลกระทบต่อความคิด ความรู้สกึของวยัรุ่นจะน ามา
สูก่ารแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมได้อย่างไร 2)ควรเพิ่มกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้แนวการรู้คิด 
เพื่อท าความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของวัยรุ่นแต่ละช่วง มีการรับรู้และตีความอย่างไร ก่อน



  34 

น าไปสู่การจดจ าระยะสัน้ และระยะยาวที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาในอนาคต และแสดงพฤติกรรมที่
พงึประสงค์ได้อย่างไร  

ในการศึกษาวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้นที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสีมา และน าบิดามารดา/ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมทัง้เป็นผู้ให้
ข้อมลูหลกัและเป็น treatment ในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยผู้ วิจัยไม่พบงานวิจัยที่น าครอบครัวเข้ามาร่วมเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มทัง้นีมี้หลายงานวิจัยที่ศึกษา
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการคบเพื่อนต่างเพศและการคิดอย่ างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น พบว่า 
สิ่งแวดล้อมครอบครัว มีอิทธิพลต่อบคุลิกภาพ เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของวยัรุ่น งานวิจัยเก่ียวกับการคบเพื่อนต่างเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณเน้นการศึกษาปัจจยั รวมถึงแนวทางการปอ้งกนัพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศที่
ไม่เหมาะสมของวยัรุ่น อีกทัง้งานวิจยัที่เก่ียวกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณสว่นใหญ่เป็นงานวิจยั
กลุ่มการศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เช่น สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เป็นต้น ผู้วิจยัจึงได้น างานวิจยับางสว่นที่ เก่ียวข้องกบัปัจจยั และแนวทางการพฒันา
ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาศึกษาในครัง้นี ้เพื่อเป็นแนวคิดพืน้ฐานในการประยุกต์องค์
ความรู้จากข้อค้นพบ เป็นแนวทางในการศึกษาความหมาย และเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณในการวิจัยระยะที่1 และน าข้อค้นพบนีม้าวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์เชิงลึกของผู้ ให้ข้อมูลหลกัน ามาสู่การสร้างและพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่
สง่ผลตอ่พฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณในการวิจยัระยะที่2  

ส่วนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาพฤตกิรรมบุคคล 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น 

2.1.1 ความหมายของวัยรุ่น  
องค์การอนามยัโลก (WHO.1994 ; Prohmmo. n.d.) ได้ให้นิยามแบ่งวยัรุ่นตาม

ช่วงอายุ คือ วยัรุ่นตอนต้นช่วงอายุ 10-14  ปี วยัรุ่นตอนกลาง ช่วงอายุ 15-19ปี และวยัรุ่นตอน
ปลายอยู่ช่วงอาย ุ20-24ปี  เพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ วยัรุ่นเป็นวยัที่
มีความโดดเด่นในวงจรชีวิต ซึ่งเป็นช่วงที่มีความท้าทายและเป็นช่วงเวลาที่มีการพฒันาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และทางสงัคม เพื่อท าหน้าที่เหมือนผู้ใหญ่ นอกจากนี ้เลสนั, วิลสนั และริคมนั, ชอรี
เกอร์ (Larson, Wilson,& Rickmon, Schlegel 2009 ; Steinberg, 2017) อธิบายว่า ในทุกสังคม
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วยัรุ่น คือ ช่วงเวลาของการเจริญเติบโตในการเคลื่อนย้ายความไม่มีวฒุิภาวะในวยัเด็กไปสู่การมี
วุฒิภาวะในวัยผู้ ใหญ่ และเป็นการเตรียมพร้อมสู่อนาคต  และสตีเบอร์ก (Steinberg, 2017)  
ได้อธิบายเพิ่มว่า วยัรุ่นเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สงัคม เศรษฐกิจ และเป็น
วยัที่เร่ิมมีความสนใจทางเพศและความสามารถทางร่างกายในการมีบุตร อีกทัง้วัยรุ่นเป็นวัยที่
ฉลาด มีความละเอียดอ่อน และสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ดีกว่าวัยเด็ก รวมถึงมีความ
ตระหนกัรู้ตนเอง มีอิสระ และให้ความส าคญักบัเร่ืองในอนาคต  

ดังนัน้อาจสรุปได้ว่า วัยรุ่น หมายถึง ช่วงอายุที่มีการพัฒนาวุฒิภาวะเข้าสู่วัย
ผู้ ใหญ่โดยแบ่งออกเป็น3ช่วงวยั ได้แก่ วยัรุ่นตอนต้นอายุ 10-14ปี วัยรุ่นตอนกลางอายุ 15-19ปี 
วยัรุ่นตอนปลายอาย ุ20-24ปี เป็นวยัที่มีการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
สงัคม เศรษฐกิจ เร่ิมมีความสนในทางเพศและการมีบุตร มีการคิดตัดสินใจด้วยตนเอง มีความ
ฉลาด ละเอียดอ่อน มีอิสระ ตระหนกัรู้ตนเองและให้ความส าคญักบัเร่ืองอนาคต 

ผู้วิจยัน าความหมายของวยัรุ่นมาใช้เป็นแนวทางในการท าความเข้าใจโครงสร้าง
และธรรมชาติของวยัรุ่นแต่ละช่วงอายุ เพื่อน ามาสู่การจดักิจกรรมที่เหมาะสมทัง้ในการวิจยัระยะ
ที่1 คือการสร้างแนวค าถามสมัภาษณ์กบัผู้ ให้ข้อมลูหลกัที่เป็นวยัรุ่นตอนต้น และการจดักิจกรรม
ในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วยัรุ่นตนอต้นในการวิจยัระยะที่2 

2.1.2 พัฒนาการของวัยรุ่น 
ธรรมชาติของวยัรุ่นมีการเจริญเติบโต และเปลี่ยนแปลงหลายด้านอย่างรวดเร็ว 

ได้แก่ ด้านความคิด ด้านอารมณ์ และด้านสงัคม ท าให้วยัรุ่นเป็นวยัที่มีวงจรชีวิตที่โดดเด่นกว่าวยั
อื่นๆ  โดยมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน และสังคม ซึ่งมีผลต่อ
พฒันาการด้านต่างๆ ของวยัรุ่น มีรายละเอียดดงันี ้ 

ก) พัฒนาการทางความคิด  
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับด้านการรู้คิดของวัยรุ่น 

พบว่า วยัรุ่นมีพฒันาการและกระบวนการคิดที่แตกต่างจากวยัอื่นๆ สง่ผลให้วยัรุ่นมีการแสดงออก
ทางพฤติกรรมอยู่บนความเชื่อ คา่นิยม และประสบการณ์ของวยัรุ่น ผู้วิจยัได้เลือกทฤษฎีที่ส าคญัที่
มีอิทธิพลตอ่การรู้คิดของวยัรุ่น คือ 

ท ฤ ษ ฎี ขั ้น พั ฒ น า ก า รท า ง ก า ร รู้ คิ ด  (Stages of Cognitive 
Development) 

Piaget(2015)เป็นผู้ ริเร่ิมศึกษากระบวนการคิดของเด็กทางด้านการ
พฒันาความฉลาดทางสติปัญญา ซึง่ได้พบวา่ การคิดของวยัรุ่นมีความแตกต่างจากการคิดของวยั
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เด็กมาก Piaget ได้กล่าวถึงช่วงอายุ 12 ปีขึน้ไปซึ่งอยู่ในขัน้ Formal Operation เป็นช่วงวัยที่
สามารถคิดอย่างมีเหตุผลเชิงตรรกะและเป็นนามธรรม สิริอร วิชชาวุธ(2554)กล่าวว่า วัยรุ่น
สามารถตัง้สมมติฐานและใช้ความคิดเชิงเปรียบเทียบได้ในการแสวงหาค าตอบจากประสบการณ์
ที่ได้เรียนรู้มา นอกจากนีย้งัสามารถคิดวิเคราะห์ตีความหมายและคิดซบัซ้อนด้วยเหตผุลมากขึน้
Steinberg (2017)ได้อธิบายเพิ่มว่า วัยรุ่นสามารถคิดได้หลายมิติเพื่อหาทางเลือกที่เป็นทาง
แก้ปัญหาได้จริงๆ อีกทัง้มีการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นนามธรรม จินตนาการในสถานการณ์ที่
ซบัซ้อนได้ดี แต่ไม่ใช่วยัรุ่นทกุคนที่จะสามารถพฒันาการรู้คิดขัน้ Formal Operation ได้  ซึง่Morris 
& Sloutsky (1998 ; Steinberg, 2017) ได้อ้างถึงบางงานวิจัย ค้นพบว่า วยัรุ่นที่ถูกสอนให้คิดหา
เหตุผลแบบอุปมา (deductive reasoning) จะสามารถมีพัฒนาการด้านการคิดขัน้นีไ้ด้ และมี
ข้อเสนอแนะว่าหากต้องการให้วัยรุ่นมีความสามารถในการพัฒนาการรู้คิดอย่างมีเหตุผล
นอกเหนือสิ่งที่เป็นอยู่ควรได้รับการฝึกฝนให้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล ด้วยการฝึกคิดในทุก
สถานการณ์และถือเป็นเร่ืองส าคญั 

ดังนัน้อาจสรุปได้ว่าทฤษฎีขัน้พัฒนาการทางการรู้คิดของเปียเจต์ ขัน้ 
Formal Operation ส าหรับวัยรุ่นอายุ 12 ปีขึน้ไป มีความสามารถด้านการคิดให้เหตุผลที่เป็น
นามธรรมใช้ตรรกะในการคิด และตัง้สมมติฐานในการแสวงหาค าตอบที่สามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่ง
การเรียนรู้นีจ้ะเกิดขึน้ได้ดีในช่วงวยัรุ่น ข้อสงัเกตต่อทฤษฎีนี ้มุ่งเน้นการพฒันาการรู้คิดด้วยตวัของ
เด็กเอง ไม่กลา่วถึงสิ่งแวดล้อมที่สง่ผลตอ่การพฒันาการรู้คิดของวยัรุ่น 

ผู้ วิจัยน าทฤษฎีขัน้พัฒนาการทางการรู้คิดในการศึกษาครัง้นี ้เพื่อเป็น
ฐานคิดและท าความเข้าใจการพฒันาการรู้คิดหรือพฤติกรรมทางปัญญาของวยัรุ่น โดยน ามาเป็น
ความรู้พืน้ฐานในการตัง้แนวค าถามสมัภาษณ์หรือจดักิจกรรมที่เหมาะสมกบัผู้ให้ข้อมลูหลกัที่เป็น
วยัรุ่นตอนต้น ในการค้นหาความหมาย และเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของวัยรุ่นตอนต้นในการวิจัยระยะที่1 หลังจากนัน้ผู้ วิจัยน าข้อค้นพบที่ได้มาสู่การจัดเนือ้หา
กิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่1ที่เป็นกลุม่ตวัอย่างเข้าร่วมโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นในการ
วิจยัระยะที่2 ต่อไป 

ข) พัฒนาการทางอารมณ์  
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องด้านพฒันาการทางอารมณ์ของ

วยัรุ่น พบว่า วยัรุ่นมีพฒันาการทางอารมณ์ที่แตกต่างจากวยัอื่นๆ ส่งผลให้วยัรุ่นมีการแสดงออก
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ทางพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมตามค่านิยม และวฒันธรรมทางสงัคม ผู้ วิจยัได้เลือก
ทฤษฎีที่ส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฒันาการทางอารมณ์ของวยัรุ่น คือ 

ทฤษฎีพัฒนาการทางจิต-เพศของ ซิกมนัด์ ฟรอยด์  เช่ือว่ามนุษย์มี
ความอ่อนไหวต่อแรงกระตุ้นทางเพศและกาม ฟรอยด์(Sigmund Freud,1856-1939; Boeree. 
2009; Stevenso,1996 )ได้กลา่วถึงพฒันาการทางเพศช่วงอายุ 12 ปีขึน้ไป ซึง่เป็นขัน้ที่เข้าสูว่ยัรุ่น
เร่ิมมีความสนใจเพศตรงข้าม (Genital Stage) เป็นระยะที่มุ่งสูค่วามต้องการทางเพศ และมีความ
สนใจในการสร้างสมัพนัธภาพกบัเพศตรงข้าม หากวยัรุ่นมีพฒันาการที่ดีในช่วงระยะแรกของชีวิต
ตัง้แต่อายุ 0-11ปี จะท าให้วยัรุ่นสามารถสร้างสมัพันธภาพกับเพศตรงข้ามได้อย่างราบร่ืน หาก
วยัรุ่นไม่สามารถปรับตวัได้ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และจากวยัเด็กเข้าสูว่ยัรุ่น สง่ผลให้
วยัรุ่นมีอารมณ์รุนแรงขดัแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย นอกจากนี ้สมทรัพย์  สขุอนนัต์(ม.ป.ป.)อธิบายเพิ่ม
ว่า เป็นช่วงที่ร่างกายพฒันาคณุลกัษณะทางเพศท าให้วยัรุ่นมีความสนใจเร่ืองเพศและพฤติกรรม
ทางเพศมากขึน้  อีกทัง้ช่วงอายตุัง้แต่ 13ปีขึน้ไป เป็นช่วงที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัวฒุิ
ภาวะทางเพศและฮอร์โมนทางเพศเร่ิมท างาน ซึ่งน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศของ
วยัรุ่น 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าพฒันาการทางจิต-เพศของซิกมนัด์ ฟรอยด์  คือ การ
สร้างสมัพนัธภาพกบัเพื่อนต่างเพศได้ดี ขึน้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายตัง้แต่อายุ 0-11ปี 
ก่อนเข้าสูว่ยัรุ่น ซึง่แตกต่างจากทฤษฎีขัน้พฒันาการทางการรู้คิดไม่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายที่มีผลต่อพัฒนาการรู้คิดของบุคคล หากบุคคลได้รับการอบรมเลีย้งดูอย่างเอาใจใส่
สม ่าเสมอ มีการกระตุ้ นพัฒนาตามวัยอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้
ประสบการณ์อย่างอิสระตอ่การฝึกคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในช่วงวยัทารถถึงวยัเด็ก ย่อมสง่ผลให้บคุคล
เข้าใจเอกลกัษณ์ของตนเองและมีความมัน่คงทางจิตใจ สามารถสร้างสมัพนัธภาพที่ดีกบัผู้อื่นเม่ือ
เติบโตเข้าสูว่ยัรุ่น 

ผู้วิจยัได้น าความรู้พฒันาการทางอารมณ์ โดยน าทฤษฎีจิต-เพศ เป็นฐาน
คิดในการท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์จิตใจของวัยรุ่น สังเกตได้ว่า ครอบครัวมี
อิทธิพลมากต่อการพฒันาพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น หากวยัรุ่นได้รับการฝึกกระตุ้นพฒันาการ
ในแต่ละขัน้ได้อย่างเหมาะสมตัง้แต่แรกเกิดจนเข้าสู่วยัเจริญพันธุ์ ส่งผลให้วยัรุ่นมีวุฒิภาวะทาง
เพศที่สมบรูณ์มากกว่าวยัเด็ก และมีแนวโน้มที่จะพฒันาพฤติกรรมทางเพศได้อย่างเหมาะสม ท า
ให้ผู้ วิจัยน าผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ ให้ข้อมลูหลกัของการวิจัยระยะที่1 ในการให้
ความหมายและเงื่อนไขของ การคบเพื่อนต่างเพศของลกูวยัรุ่น หลงัจากนัน้ผู้ วิจัยน าข้อค้นพบที่
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ได้มาสู่การจดัเนือ้หากิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับนกัเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างเข้าร่วมโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นใน
การวิจยัระยะที่ 2  

2.2 แนวคิดการปรับพฤติกรรม  
Kalish (1981อ้างถึงใน ประทีป จินงี่, 2540) ได้กลา่ววา่ การปรับพฤติกรรม หมายถึง 

การน าเอาหลักการแห่งพฤติกรรม (Behavior Principles) มาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอย่างเป็นระบบ ดงันัน้อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การปรับพฤติกรรม หมายถึง การน าหลกั
พืน้ฐานการเรียนรู้ และหลักแห่งพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้ในการทดลอง เพื่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์กลายเป็นพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์มากขึน้  

ผู้วิจยัน าแนวคิดการปรับพฤติกรรมมาในการศกึษานี ้เนื่องจากผู้วิจยัสนใจศกึษาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น จึงน าแนวคิดนี ้
เป็นกรอบแนวทางการวางแผนจดักิจกรรมซึ่งแบ่งเป็นเงื่อนไขภายใน ได้แก่ ด้านเจตคติต่อการคบ
เพื่อน   ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ และด้านการควบคมุตนเอง สว่นเงื่อนไขภายนอก ได้แก่ ด้าน
การอบรมเลีย้งดูแบบให้เหตุผลด้วยการสื่อสารทางบวก และด้านการเห็นแบบอย่างจากคนรอบ
ข้าง ซึ่งเป็น ตวัแปรที่ได้จากข้อค้นพบการวิจยัเชิงคุณภาพระยะที่ 1 จบัคู่เทียบเคียงกบัข้อค้นพบ
จากการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพื่อการทดลองใน
การวิจัยระยะที่ 2 โดยใช้แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเป็นฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณและใช้แนวคิดทฤษฎีปัญญาสังคมของ 
Bandura(1986) เป็นเทคนิคการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญาในการพฒันาเจตคติการเห็น
แบบอย่างให้นักเรียนกลุ่มทดลอง  การพัฒนาการสื่อสารทางบวกให้นักเรียนกลุ่มทดลองกับ
ผู้ปกครอง และการพฒันาการควบคมุตนเองให้นกัเรียนกลุ่มทดลอง  ตามรายละเอียดของแนวคิด
ทฤษฎีดงันี ้

2.2.1 การปรับพฤตกิรรมทางปัญญา (Cognitive Behavior Modification) 
เป็นแนวคิดของกลุ่มนักจิตวิทยาแนวใหม่ ที่มองว่าการก าหนดพฤติกรรมของ

บุคคลเกิดจากกระบวนการทางปัญญา โดยการจัดเก็บข้อมูลและแปลงเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ
ภายในปัญญา (Dryden and Golden 1987 อ้างถึงใน ประทีป จินงี่,2540) นอกจากนี ้Mahoney 
(1974) กล่าวว่าบุคคลมีการตอบสนองจากสภาพแวดล้อมที่รับรู้ ปัญญาเป็นตวัแปรที่อยู่ระหว่าง
สิ่งเร้ากับการตอบสนองของบุคคล บุคคลสามารถที่จะตอบสนองกับสิ่งเร้าด้วยพฤติกรรมที่
หลากหลายรูปแบบ แต่ถ้ามีสิ่งเร้าที่หลากหลายบุคคลสามารถตอบสนองด้วยพฤติกรรมที่
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คล้ายคลงึกนัได้ขึน้อยู่กับสภาพแวดล้อม แนวคิดนีมี้ผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของบคุคล 
โดยผ่านการปรับพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavior Modification : CBM) 

ส าหรับความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า กระบวนการทางปัญญา แสดงพฤติกรรม
อารมณ์ และ ผลกรรม จะเกิดขึน้ได้ต่อเม่ือบุคคลได้รับสิ่งเร้าเข้าไปจดักระท าในกระบวนการทาง
ปัญญา ส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมภายนอกต่อสิ่งเร้านัน้ ซึ่งกลุ่มนักพฤติกรรมทางปัญญา
นิยมมีความคิดเห็นตรงกันว่าความสัมพันธ์นี เ้ป็นลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
(Interaction)  คือ บุคคลมีการแสดงพฤติกรรมภายนอกด้วยการชีแ้นะ (Prompting) จาก
กระบวนการทางปัญญา และพฤติกรรมภายนอกส่งผลต่อพฤติกรรมทางปัญญาในเวลาเดียวกนั 
ซึ่งนักคิดกลุ่มนีเ้ช่ือว่าการเอาภาวะทางจิตใจ(Psychological Events) รวมกับกระบวนการทาง
ปัญญาและภาวะทางสรีระวิทยา(Physiological)ไว้กบัการแสดงพฤติกรรมภายนอก จากแนวคิดนี ้
หากต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในสามารถน าทฤษฎีการเรียนรู้ หรือแนวคิดอื่นๆมาใช้ได้ 
ได้แก่ ทฤษฎีปัญญาสงัคม  สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการทางปัญญากับ
พฤติกรรมอารมณ์ได้ อย่างมีปฏิสมัพนัธ์(Interaction)ซึง่กนัและกนั  แสดงดงัภาพ 
 
                           B1  กระบวนการทางปัญญา                        B2                               C 

 
 
 
 
 
องค์ประกอบเสริม 
ประสบการณ์ในอดีต 
ตวัแบบ 
สภาวะทางสรีระวิทยา                                                                   เป็นข้อมลูย้อนกลบั B1  มีผลตอ่การปรับ 
สมัพนัธภาพกบัผู้อื่น                                                                      เปลี่ยน B2   และ  B1 

 

ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะการมีปฎิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั  

ที่มา: ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, 2534 อ้างถึงใน ประทีป จินงี่, 2540 

สิ่งเร้าน าเข้า การคิดทางบวกกบัตวัเอง 

การระบสุาเหต ุ

การพดูกบัตวัเอง  ฯลฯ 

 

 

 

 

พฤติกรรม 

อารมณ์ 

ผลกรรม 
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Kazdin (1978) ให้ความหมายการปรับพฤติกรรมทางปัญญา หมายถึง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกด้วยการเปลี่ยนตัวแปรภายในบุคคล ด้านความคิด  ความเช่ือ  
การตีความของบุคคลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก ซึ่งนักปรับพฤติกรรมทาง
ปัญญานิยมมีความเช่ือพืน้ฐาน (Dodson et al, 2019) คือ 

1.กิจกรรมทางปัญญาสง่ผลตอ่พฤติกรรมภายนอก 
2.กิจกรรมทางปัญญาอาจถกูจดัให้มีขึน้และปรับเปลี่ยนได้ 
3.พฤติกรรมภายนอกที่เปลี่ยนไป อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา 

 
      
 
 
 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการปรับพฤติกรรมทางปัญญา  

จากแผนภาพ เห็นได้วา่นกัปรับพฤติกรรมทางปัญญา มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ภายนอกโดยการจดัการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรมทางปัญญาก่อน  

2.2.2 ทฤษฎีปัญญาสังคม(Social Cognitive Theory) 
ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) Bandura เป็นผู้ สร้างทฤษฎี

การเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคม มีความเช่ือว่าการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเกิดจากการ
เรียนรู้พฤติกรรมของผู้อื่น และยรุาวดี เนื่องโนราช (2558) ได้ให้นิยามการเรียนรู้ คือ กระบวนการ
ใดๆ ที่มีผลท าให้พฤติกรรมของอินทรีย์เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวรอนัเป็น
ผลมาจากประสบการณ์ หรือการฝึกหัดและพฤติกรรมของผู้อื่นถือเป็นตัวแบบที่บุคคลสามารถ
เลือกจะกระท าตามหรือไม่ ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ โอกาสและผลกรรมของพฤติกรรม นัน้แสดงว่า
บคุคลมีกระบวนการคิดตดัสินใจในการเลือกแสดงพฤติกรรม ด้วยเหตนุีแ้บนดรูา จึงได้พฒันาจาก
ทฤษฎีเดิมมาเป็นทฤษฎีการรู้คิดทางสงัคม และมาเป็นทฤษฎีปัญญาสงัคม 

ผู้วิจยัมีความสนใจเก่ียวกบัทฤษฎีปัญญาสงัคม จึงได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรม
เก่ียวกับทฤษฎีนี ้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมทางปัญญาของวัยรุ่นด้วยการเรียนรู้
(Learning)ให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวัยรุ่นจากการได้รับความรู้ใหม่(Acquired) ซึ่ง
ไม่ได้เน้นการแสดงพฤติกรรมภายออก(Performance) แต่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน

เง่ือนไขน า 

 

 

 

กระบวนการทาง

ปัญญา 

แสดงพฤติกรรมภายนอก 
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(Cognitive) ตามความคิดพืน้ฐานของแบนดรูา กลา่วคือ 1) การเรียนรู้ของวยัรุ่นเกิดจากการได้รับ
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม เช่น สงัคม ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน สื่อต่างๆ เป็นต้น ท าให้เกิดการ
แสดงพฤติกรรมภายนอกของวยัรุ่น สามารถแสดงภาพปฎิกริยาสะท้อนกลบัซึ่งกันและกันทัง้ 3 
สว่น(Transactions)ตามแนวคิดของแบนดรูา ดงันี ้  

 
                                                    B                            Behavior   (B)     = พฤติกรรม 
                                                                                  Person      (P)      = บคุคล 
                                     P                            E              Environment (E) = สภาพแวดล้อม 

ภาพประกอบ 4 ปฏกิริยาสะท้อนกลบัซึง่กนัและกนัทัง้ 3 สว่น (Transactions) 

                           ที่มา: Bandura 1986  

2) มองการเรียนรู้และการกระท ามีความต่างกนั กล่าวคือ วยัรุ่นสามารถแสดงพฤติกรรมภายนอก
สนองตอบตามความคาดหวงั ความเช่ือและความสามารถของตนเองจากการเรียนรู้ที่ได้รับ 3) 
มองว่าการแสดงพฤติกรรมของวยัรุ่นไม่อยู่คงเดิม ด้วยอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่วยัรุ่นอาศยัอยู่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Bandura, 1986)  

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีปัญญาสงัคม เป็นทฤษฎีที่เกิดจากความคิดพืน้ฐานของ
แบนดูราที่มองว่าวยัรุ่นได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม และขึน้อยู่กับความคาดหวงั ความเช่ือ 
ความสามารถของตนเองจากการเรียนรู้ที่ได้รับ ท าให้วัยรุ่นสามารถแสดงพฤติกรรมภายนอก
ตอบสนองความรู้ใหม่ได้อย่างเหมาะสมกบัตนเอง 

ผู้ วิจัยได้น าทฤษฎีปัญญาสังคม ของแบนดูรามาในการศึกษาครัง้นี ้เพื่อเป็น
ความรู้พืน้ฐานท าความเข้าใจอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เช่น ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน สื่อต่างๆ เป็น
ต้น ทฤษฎีนีผู้้ วิจยัน ามาเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญา โดยพฒันาเจต
คติการเห็นแบบอย่าง พัฒนาการสื่อสารทางบวก และพัฒนาการควบคุมตนเองเป็นกิจกรรมใน
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วยัรุ่นตอนต้นในการวิจยัระยะที่ 2 ได้อย่างไร โดยจดัเนือ้หากิจกรรมให้เหมาะสมส าหรับนกัเรียน
มัธยมศึกษาปีที่1 ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยเทคนิคการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญา 
ของแบนดรูา  
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2.2.3 เทคนิคต่างๆที่ใช้ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมทางปัญญา 
ทฤษฎีปัญญาสังคมของ Albert Bandura เป็นนักจิตวิทยาบุคลิกภาพชาว

แคนาดาที่เน้นการใช้ปัญญาส่งผลต่อพฤติกรรรมของบุคคลเกือบทุกด้าน  แบนดูรา  เช่ือว่า
พฤติกรรมของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากสภาพแวดล้อม และกระบวนการทางปัญญามี
การปรับเปลี่ยนร่วมกนัจึงสง่ผลให้พฤติกรรมภายนอกเปลี่ยนแปลงด้วย แบนดรูาจึงได้เสนอวิธีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญา  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) การเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) 
แบนดรูาได้เสนอกระบวนการส าคญัในการฝึกการเรียนรู้โดยการสงัเกต 

ด้วยการใช้เทคนิคการเป็นตวัแบบ  คือ 1)กระบวนการความใส่ใจ (Attention)  เป็นสิ่งส าคญัที่สดุ
ของผู้ เรียน ซึ่งการท าให้ผู้ เรียนมีความสนใจได้นัน้ ขึน้อยู่กับหลายองค์ประกอบ ได้แก่ วัยของ
ผู้ เรียน ทศันคติ ความสามารถทางปัญญา ทกัษะ บุคลิกภาพ และตวัแบบที่น่าสนใจ เช่น พ่อแม่ 
ดารา บุคคลที่น่าเช่ือถือ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น  2)กระบวนการจดจ า (Retention 
Process) สืบเนื่องจากความใส่ใจและต้องการจดจ าสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยผ่านตัวแบบ ซึ่งผู้ เรียนจะ
บนัทึกสิ่งที่ได้สงัเกตพฤติกรรมของตัวแบบและจดจ าไว้ในความจ าระยะยาว โดยการเข้ารหสัเป็น
ถ้อยค าเม่ือเวลาผ่านไปนานๆยงัสามารถระลกึถึงได้อีกครัง้ 3) กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือน
ตัวแบบ (Reproduction Process)  ผู้ เรียนได้น าถ้อยค าที่เข้ารหัสไว้ในการจดจ ามาแปลงเป็น
พฤติกรรมหรือการกระท าตามตวัแบบ ซึง่ขึน้อยู่กบัความพร้อมทางพทุธิปัญญา ทางร่างกาย และ
ทกัษะที่มี  และ4) กระบวนการจงูใจ (Motivation Process) เป็นการให้แรงเสริมทางบวกและทาง
ลบ เม่ือผู้ เรียนได้แสดงพฤติกรรมตามตวัแบบและสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสม ได้รับค า ช่ืนชม
ต่อการกระท าที่ท าส าเร็จ สง่ผลให้ผู้ เรียนมีความภมูิใจและพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบ
ต่อไป แต่ถ้าผู้ เรียนไม่ปฏิบตัิตามตวัแบบหรือกระท าเป็นตวัแบบที่ไม่ดี จ าเป็นต้องงดเว้นสิทธิต่างๆ
ที่เคยได้รับ เพื่อให้หยุดการแสดงพฤติกรรมนัน้   แบนดรูาได้แสดงภาพกระบวนการในการเรียนรู้
โดยการสงัเกต ตามภาพประกอบ 5 ดงันี ้(สรุางค์  โค้วตระกลู, 2553) 
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ภาพประกอบ 5 กระบวนการในการเรียนรู้โดยการสงัเกต 

                            ที่มา: ดดัแปลงจาก Bandura. 1986  
 

นอกจากนี ้Bandura (1986 )ได้แบ่งประเภทของตวัแบบเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ 1.ตวัแบบทางพฤติกรรม (Behavioral Modeling) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของบคุคลที่
เป็นตวัแบบ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างการเกิดพฤติกรรมใหม่ของบุคคล เช่น การสื่อสารทางบวกของ
บิดามารดา เป็นต้น  2.ตวัแบบทางวาจา (Verbal Modeling) หมายถึง การให้รหสัด้วยถ้อยค าเม่ือ
เห็นข้อมลู ผู้สงัเกตจะเรียนรู้และจดจ าจากการอ่าน  และแปลงเป็นรหสัที่จดจ าข้อมลูได้ง่าย และ
แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลในทิศทางที่ถูกต้อง   3.ตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic 
Modeling) หมายถึง การแสดงตวัแบบที่เป็นภาพและเสียง ผ่านสื่อ เช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน์ เป็น
ต้น ตวัแบบเหล่านีท้ าให้เกิดพฤติกรรมใหม่ บุคคลมีการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ ทัง้เป็นรูปธรรม เช่น 
การพูด การแต่งกาย เป็นต้น และนามธรรม เช่น  ค่านิยม เจตคติ เป็นต้น และ 4.ตัวแบบสมัผัส 
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(Kinesthetic Modeling) หมายถึง การสมัผสัสิ่งที่เป็นตวัแบบ เช่น เด็กตาบอดหหูนวก เรียนฝึกพดู
ด้วยการสมัผสัริมฝีปาก เป็นต้น 

ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้ใช้ตัวแบบทางวาจาและตัวแบบสัญลักษณ์ ตาม
รายละเอียดดงันี ้ 1)ตวัแบบทางวาจา คือ การแสดงบทบาทสมมติผ่านตวัแบบทางวาจาด้วยการ
อา่นบทละครในการพฒันาเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ Bandura กลา่วว่า
กระบวนการรู้คิดจากตวัแบบทางวาจาท าให้เกิดการปรับพฤติกรรมมากกว่าการมองเห็น และ2)ตวั
แบบสญัลกัษณ์ คือ การแสดงตวัแบบสญัลกัษณ์ผ่านหนังสัน้เก่ียวกับการสื่อสารทางบวกกับลกู
วยัรุ่น เพื่อพฒันาการสื่อสารทางบวกของผู้ปกครองด้วยการใช้เหตผุลพดูคยุ ไม่ใช้การต าหนิ บงัคบั 
ออกค าสัง่  เพื่อสง่เสริมให้วยัรุ่นมีการใช้ความคิดวิเคราะห์ด้วยเหตผุลในการคบเพื่อนต่างเพศและ
เกิดความสมัพนัธ์ที่ดีในครอบครัว Bandura เช่ือว่าบคุคลมีการเรียนรู้จากการสงัเกตตวัแบบท าให้
บคุคลเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก เพราะตวั
แบบสามารถถ่ายทอดทางความคิดและมีการแสดงออกพร้อมกนั โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จาก
การสงัเกตตวัแบบ 4 กระบวนการ ได้แก่ การใสใ่จ การจดจ า การแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบ และ
การจูงใจ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนเจตคติของวัยรุ่นสู่การแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบและ
สามารถปฏิบตัไิด้เหมาะสม  

2) บทบาทสมมต ิ(Role Play) 
Corey and Corey(2006) กลา่วว่า ตวัแบบสง่ผลต่อการแสดงพฤติกรรม

ของผู้สงัเกตการณ์ที่เกิดจากการสงัเกตหรือการเลียนแบบพฤติกรรม ซึง่บทบาทสมมติเป็นตวัแบบ
ที่มีการแสดงแทนบคุคลอื่นเป็นวธีิการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดทกัษะใหม่ ท าให้ผู้สงัเกตการณ์หรือสมาชิก
ในกลุม่เลน่ตามตวัละคร ทัง้นีบ้ทบาทสมมติยงัมีความเก่ียวข้องกบับคุลิกภาพของผู้แสดงบทบาท
สมมติกับ ผู้ สังเกตการณ์ที่มีความใกล้เคียงกันซึ่งจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงการรับรู้และ
พฤติกรรมของผู้ เรียนได้ดี อีกทัง้บทบาทสมมติยงัเป็นการรวบรวมเทคนิคการแสดง เพื่อให้มีการ
แสดงอารมณ์ ความรู้สกึ และสิ่งที่เหมาะสม ซึง่เป็นการให้สมาชิกกลุม่ได้สวมบทบาทที่แตกตา่งกนั
และเป็นการช่วยเพื่อนๆในกลุม่ที่ไม่ได้แสดงเกิดการรับรู้ใหม่ มีทางเลือกใหม่ หรือเป็นการสะท้อน
ถึงพฤติกรรมของเพื่อนๆและผลกรรมที่เกิดขึน้  ความทรงจ าเก่ียวกับประสบการณ์การแสดง
บทบาทสมมติเป็นการช่วยให้ผู้ เรียนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เม่ือต้องเจอกบัสถานการณ์
จริง และผู้ เรียนอาจแสดงพฤติกรรมของตวัแบบในบทบาทสมมติได้อย่างเหมาะสมกบัเหตกุารณ์
ในโลกความเป็นจริง 
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นอกจากนีก้ารแสดงบทบาทสมมติสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทาง
ปัญญาโดยอาศยักระบวนการรับรู้-เรียนรู้ของบุคคล เร่ิมจาก มีสิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นประสาทให้
ตื่นตวั เกิดการรับสมัผสัด้วยประสาทสมัผสัทัง้ห้า แล้วส่งกระแสสมัผสัไปยงัระบบสมองสว่นกลาง
ท าให้เกิดการแปลความหมาย โดยอาศัยประสบการณ์เดิมและอื่นๆ เรียกว่า การรับรู้ เม่ือแปล
ความหมายแล้วก็จะมีการสรุปผลของการรับรู้เป็นความคิดรวบยอดเกิดการเรียนรู้และมีปฏิกิริยา
ตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้าตามที่รับรู้ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ได้รับการ
เรียนรู้มา แสดงดงัภาพ 
 

 

 ภาพประกอบ 6กระบวนการการรับรู้-เรียนรู้ของบคุคล 

ที่มา: กนัยา สวุรรณแสง, 2538 อ้างถึงใน ธรรมนนัทิกา แจ้งสวา่ง, 2547 

ซึ่งสิ่ งเร้าในการวิจัยนี  ้คือ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ประกอบด้วย กิจกรรมการ
พัฒนาเจคตคติการเห็นแบบอย่างผ่านการแสดงบทบาทสมมติตามตัวแบบทางวาจา และการ
พฒันาการสื่อสารทางบวกผ่านการแสดงบทบาทสมมติตามตวัแบสญัลกัษณ์ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ โดย
การแสดงบทบาทสมมติเป็นวิธีการท าให้วยัรุ่นมีโอกาสได้สมัผสัประสบการณ์ตรงที่เกิดขึน้จริง ซึ่ง
เป็นการเพิ่มการเรียนรู้ภายในของวยัรุ่น   

3) การก ากับตนเอง (Self- Regulation)   
แบนดูรา(Bandura, 1986) ได้เสนอเทคนิคการก ากับตนเอง โดยบุคคล

ท าการควบคุมปัจจัยภายใน ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ด้วยการก าหนดการแสดง
พฤติกรรมตนเอง จากการแสดงปฎิกริยาตอบกลบัต่ออิทธิพลปัจจัยภายนอก รวมถึงมาตรฐาน
แรงจูงใจทางสังคม และจริยธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้บุคคลตัง้เป้าหมายและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกนั บคุคลจะกระท าตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ด้วยการเปรียบเทียบเป้าหมายที่
ท าให้ตนเองประสบความส าเร็จ  มาตรฐานแรงจงูใจท าให้บคุคลมีความพยายามท างานหนกัเพื่อ
บรรลุเป้าหมายและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง เช่น การให้รางวลัตนเอง เป็นต้น นอกจากนี ้
แบนดูราได้กล่าวถึงกระบวนการการก ากบัตนเองที่เป็นการจูงใจให้บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บรรลุพฤติกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) กระบวนการสังเกตตนเอง (Self-Observation) 
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กล่าวคือ บุคคลต้องรู้ว่าตนเองจะสังเกตพฤติกรรมใดและพฤติกรรมด้านใด การเลือกสังเกต
พฤติกรรมขึน้อยู่กบัลกัษณะของพฤติกรรม และเป้าหมายของผู้สงัเกตเป็นหลกั บคุคลต้องสงัเกต
และบนัทกึพฤติกรรมตนเองทนัทีเม่ือพฤติกรรมเปา้หมายเกิดขึน้ และต้องเป็นไปด้วยความซื่อสตัย์ 
สม ่าเสมอ เป็นระบบ อย่างถูกต้อง 2) กระบวนการตดัสิน (Judgment Process) กล่าวคือ บุคคล
น าข้อมลูที่ได้จากการสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมตนเอง ท าการเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
เปรียบเทียบการกระท าของตนเองกับผู้ อื่น ประเมินคุณค่าของกิจกรรมที่มีต่อตนเอง  และรับรู้
ความสามารถของตนเองที่สง่ผลต่อการกระท าให้ส าเร็จ เพื่อตดัสินใจว่าตนเองจะด าเนินการต่อไป
อย่างไร  และ 3) กระบวนการแสดงปฎิกริยาต่อตนเอง (Self-Reaction) กล่าวคือ บุคคลจะมีการ
แสดงการตอบสนองจากผลการประเมินพฤติกรรมของตนเองจากกระบวนการตดัสิน หากบุคคล
บนัทึกพฤติกรรมเป้าหมายได้เท่าหรือสูงกว่าเป้าหมาย บุคคลจะแสดงปฎิกิริยาทางบวกหรือให้
รางวลัตนเอง หรือแสดงความดีใจ ชมเชยตนเอง  ถ้าบคุคลท าได้ต ่ากวา่เปา้หมายจะแสดงปฏิกิริยา
ทางลบหรือลงโทษตนเองหรือแสดงความเสียใจ ต าหนิตนเอง 

ในการวิจัยนีผู้้ วิจัยได้ใช้การให้แรงเสริมจากการก ากับตนเอง (Self-
Regulation Reinforcement) ด้านการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณในชีวิตประจ าวนัที่โรงเรียน เม่ือนักเรียนกลุ่มตวัอย่างสามารถสงัเกตและบนัทึกได้
ตามพฤติกรรมเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งเป็นความสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองปฎิบัติตาม
ข้อก าหนดเงื่อนไข นกัเรียนกลุม่ตวัอย่างได้รับแรงเสริมด้วยการบอกความรู้สกึต่อตนเอง เช่น หาก
บันทึกได้ตามเป้าหมายนักเรียนจะช่ืนชนตนเอง  หากบันทึกไม่ได้ตามเป้าหมายจะกล่าวโทษ
ตนเองและจะพยายามให้มากขึน้ เป็นต้น นอกจากนีน้ักเรียนจะประเมินตนเองว่าควรได้ตัว
เสริมแรงอะไร ที่เป็นรางวัลให้กับตนเอง โดยมีรางวัลคูปองแทนเงินสดจ านวน 1 บาท ต่อ 1 
พฤติกรรมเป้าหมาย แลกซือ้สิน้ค้าที่ร้านค้าของโรงเรียน แบนดูราเช่ือว่าพฤติกรรมของบุคคลมี
ความสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมและลกัษณะของตวับคุคลซึง่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่สมัพนัธ์กนัและ
มีอิทธิพลต่อกัน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) ได้แก่ ความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก 
ลกัษณะทางชีวภาพ กบัปัจจยัสิ่งแวดล้อม (Environment Factors) ได้แก่  การเลีย้งด ู กลุ่มเพื่อน  
สื่อทางสงัคม ซึง่สง่ผลให้นกัเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้    

2.2.4 งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาเจตคติ ด้วยตัวแบบ และการ
พัฒนาการก ากับตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม   

1) งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเจตคตด้ิวยตัวแบบ 
Mohd Noor, M.N. et al (2013)ได้ศกึษาเร่ือง เจตคติของลกูค้าชาวมาเลเซีย

ต่อการโฆษณาเคลื่อนที่ กลุ่มตวัอย่างเป็นลกูค้าชาวมาเลเซียจ านวน 856 คน จากผลการศึกษา
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พบว่า โครงสร้างของตวัแบบมีความสมัพนัธ์ระหว่างเจตคติของลกูค้าชาวมาเลเซียต่อการโฆษณา
เคลื่อนที่ ความรู้สกึของบคุคล การควบคมุพฤติกรรมการรับรู้ และความตัง้ใจในการซือ้สินค้าและ
บริการอย่างมีนยัส าคญั 

2) งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการก ากับตนเอง 
ศิริลักษณ์ ศรีกันต์ (2552)ได้ศึกษาเร่ือง ผลของการใช้โปรแกรมการก ากับ

ตนเองที่มีความรับผิดชอบ ด้านการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลพล
ประชานุกูล อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น  จากผลการศึกษาพบว่า  1.นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาความรับผิดชอบด้านการเรียนของ
นกัเรียนรายด้านทัง้ 4 ด้าน พบวา่ ความรับผิดชอบ ด้านการเรียนของนกัเรียน ด้านการเอาใจใสต่่อ
การเรียนและงานที่ท า ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความละเอียดรอบคอบในการท างาน และด้าน
ความเพียรพยายาม อยู่ในระดบัปานกลาง 2. นกัเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมการก ากับตนเองมีความ
รับผิดชอบด้านการเรียนทัง้โดยรวม และรายด้านเพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
และในงานวิจัยของ Matric (2018) ได้ศึกษาเร่ือง การควบคุมตนเอง : ด้วยการก ากับตนเองและ
การเรียนรู้ สมัภาษณ์นกัเรียนชายและหญิงอายุ 14 ปี จ านวน 9 คน ผลการศึกษา พบว่า การฝึก
บุคคลให้ก ากับตนเองเป็นวิธีการที่ส าคัญ ท าให้บุคคลประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่ง
เป้าหมายต้องมาจากความสนใจของบุคคลและความต้องการทางสงัคม การที่บุคคลจะประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายได้ บุคคลนัน้ต้องมีประสบการณ์ที่อิ่มเอมกับความส าเร็จ การก ากับ
ตนเองยงัคงไว้ซึง่พฤติกรรมท่ีเหมาะสม และยบัยัง้พฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์ได้ 

ส่วนที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤตกิรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวจิารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น 

3.1 วิธีการพฒันาโปรแกรม  
การประมวลความรู้และประสบการณ์เพื่อน าไปสู่การพัฒนากลุ่มเป้าหมายตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อค้นพบที่ได้เพื่ อน าไปสู่การสร้างโปรแกรมและ
ปรับปรุงในการพัฒนาบุคคล คือ การสร้างระบบการปรับปรุงบุคคลมี 3 องค์ประกอบ (เรียม                   
ศรีทอง อ้างถึงใน ธัญญภสัร์ ศิรธัชนราโรจน์, 2557) ได้แก่ 1) การเตรียมด าเนินการ หรือการปรับ
ความเช่ือ แนวคิดให้ชัดเจนครบถ้วน และเตรียมปัจจัยการพัฒนาตนด้านอื่นๆ ให้พร้อม ด้วย
ด าเนินการตามกระบวนการดงันี ้ 1.1ทบทวนแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการพฒันาบุคคล 1.2 ศึกษา
ความหมายและสาเหตแุละน าข้อค้นพบหรือผลการศึกษาเสนอพิจารณาตนเองด้านต่างๆ 1.3 น า
ข้อค้นพบที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ลกัษณะพฤติกรรม หรือบุคลิกภาพที่ต้องการ
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พัฒนา 1.4 มีก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน  1.5 เลือกวิธีการ หรือ เทคนิคในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพฒันาบคุคลให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการ
หรือพฤติกรรมเป้าหมาย   และ1.6 ก าหนดแผนการปรับปรุงพัฒนาบุคคล ภายใต้เงื่อนเวลา 
สถานการณ์ สภาพแวดล้อม และเงื่อนไขของการพฒันาด้วยการลงมือปฏิบตัิตามแผนที่วางไว้  2) 
กระบวนการพฒันาบุคคล เป็นการปฏิบตัิทดลองในการปรับปรุงและพฒันาบุคคลตามแผน เม่ือ
ปฏิบตัิทดลองไประยะหนึ่ง ผู้วิจยัสงัเกตและประเมินผลการทดลองเป็นระยะๆ เม่ือพบปัญหาหรือ
อปุสรรค ต้องวิเคราะห์และปรับปรุงการทดลองใหม่ ด้วยการด าเนินการทดลองต่อไป เม่ือเสร็จสิน้
โปรแกรมการพฒันาก็ด าเนินการประเมินผลครัง้สดุท้าย ถ้าไม่บรรลตุามวตัถุประสงค์การทดลอง
จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีปรับปรุงใหม่ แต่ถ้าบรรลผุลส าเร็จดีตามวตัถปุระสงค์
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติและขยายผลไปยังการพัฒนาพฤติกรรมด้านอื่นได้อีก  3) ผลของการ
ทดลองในการพฒันาบุคคล หรือ การบรรลตุามวตัถุประสงค์การทดลองเกิดพฤติกรรมเป้าหมาย 
ซึ่งจะปรากฏเป็นบุคลิกภาพจากปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกที่ได้รับการพัฒนากลายเป็น
พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมเพิ่มขึน้ รวมถึงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ 
หรือการแก้ปัญหาที่มีคุณภาพมากขึน้ มีความฉลาดทางอารมณ์  สามารถควบคุมตนเอง หรือ
บริหารเวลาได้ดีขึน้ อีกทัง้มีความสามารถในการด ารงชีวิต ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างราบร่ืน และ
ร่วมมือช่วยเหลือสงัคมได้กว้างขวางขึน้  ซึง่ผลดีของการปรับปรุงพฒันาที่ส าคญัควรค านึงถึงหลกั 
6 ประการ (เรียม ศรีทอง อ้างถึงใน ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ , 2557) ได้แก่ 1.ผลดีต่อบุคคล 
ส่งเสริมความรู้สึกในคณุค่าแห่งตนให้สงูขึน้ และมีชีวิตอยู่ในสงัคมและโลกอย่างมีคุณค่า 2.ผลดี
ต่อคนอื่น เนื่องจากพฤติกรรมของแต่ละบคุคลมีอิทธิพลซึง่กนัและกนัเสมอ เช่น การประพฤติของ
ลกู มีผลต่อความรู้สึกของพ่อแม่ เป็นต้น ดงันัน้การปรับปรุงและพัฒนาบุคคลถือเป็นการเตรียม
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้อื่น เป็นตัวอย่างหรือเป็นแหล่งอ้างอิงให้เกิดการพฒันาต่อไป 3.ผลดีต่อ
หน่วยงาน การปรับปรุงพฒันาบคุคลเป็นการสง่เสริมการเพิ่มคณุภาพชีวิตต่อหน่วยงานและสงัคม
รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานด้วย  4.ผลดีต่อครอบครัว การพัฒนาบุคคลใน
ครอบครัวย่อมส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้มีแบบอย่างที่ดี โดยมีการจัดสรรเวลาที่มี
คณุภาพท ากิจกรรมร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นีเ้ป็นการสร้างพลเมืองที่มีคณุภาพชีวิตที่ดีไม่เป็น
ภาระของครอบครัว ชมุชน สงัคม ประเทศ 5.ผลดีต่อสงัคม เม่ือตนเองได้รับการพฒันาท าให้มีสติ 
รู้เท่าทนั ความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ ซึ่งจะช่วยให้ลดความรุนแรงความขดัแย้งในสงัคม และ
เกิดความสงบสขุ และ6.ผลดีต่อการพฒันาประเทศ ส่งผลต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ การเมือง 
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การปกครองที่ดี เม่ือมีประชาชนที่ได้รับการพัฒนากลายเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ต่อไป 

ผู้วิจยัน าวิธีการพฒันาโปรแกรมฯมาเป็นแนวทางการวางแผนการสร้างโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น 
โดยอาศยักระบวนการสร้างชดุกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมและพฒันาบุคคลด้วย 3 องค์ประกอบ
ส าคญั ได้แก่ 1)การเตรียมด าเนินการในการศกึษาแนวคิดพฒันาบคุคลที่เก่ียวข้องอย่างชดัเจนใน
การปรับพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้นในการสร้างชุด
กิจกรรมของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ 2) ด าเนินการตามกระบวนการพฒันาโดยการปฏิบตัิ
ทดลองชุดกิจกรรมที่ได้จัดท าขึน้เพื่อพัฒนาวัยรุ่นตอนต้นที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง และประเมิน 
วิเคราะห์ ปรับปรุง ปัญหาอปุสรรคเป็นระยะๆ  เพื่อปรับแก้ไขกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกบักลุ่ม
ตวัอย่างที่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3)ประสิทธิผลของโปรแกรมฯ โดยการประเมินผล
การพัฒนาวัยรุ่นตอนต้นอย่างเป็นระบบด้วยชุดกิจกรรม สังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เป้าหมายของกลุ่มตวัอย่าง คือ พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในการวิจัย
ระยะที่ 2 

3.2 การทดลองโปรแกรม 
นวลฉวี ประเสริฐสขุ(2556) ได้ให้ความหมายการทดลอง คือ เป็นการสร้างหรือ

จดักระท าเงื่อนไขบางอย่างให้เกิดขึน้ภายใต้การควบคมุอย่างเข้มงวด และสงัเกตการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมที่เกิดตามมา เพื่อสรุปความสมัพนัธ์เชิงสาเหตแุละผลระหว่างเงื่อนไขที่น ามาก่อน
และพฤติกรรมที่เกิดตามมา ซึ่งการวิจัยเชิงทดลองมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ 2 ประการคือ (นวลฉวี
ประเสริฐสขุ, 2556)1.เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหต(ุCausal relationships) โดยผู้วิจยัมีการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือสร้างสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ขึน้มา และสงัเกตพฤติกรรมท่ีเป็น
ผลของการเปลี่ยนแปลง เช่น การจดักิจกรรมออกก าลงักายให้พนกังานเพื่อลดน า้หนกัและมีระดบั
ไขมนัลดลงหรือไม่ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสภาพการณ์อื่นๆ ถ้าน า้หนกัลดและระดบัไขมนัลด ถือว่า
การออกก าลังกายเป็นสาเหตุให้น า้หนักและไขมันในเลือดลดลง เป็นต้น แต่การทดลองทาง
จิตวิทยามีข้อจ ากดักบัการท าการทดลองตามหลกัจริยธรรม เช่น การทดลองการสบูบหุร่ีกบัไม่สบู
บุหร่ีของหญิงตัง้ครรภ์ เป็นต้น  แต่สามารถใช้วิธีการอื่นที่ไม่ขัดกับจริยธรรมได้ ซึ่งเป็นการวิ จัย
ศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตใุช้การสงัเกตและรวบรวมข้อมลูตามสภาพที่เป็นอยู่โดยไม่มีการจดั
กระท า (Manipulation)ใดๆต่อตวัแปรอิสระ และไม่มีการควบคมุ (Control)เงื่อนไขใดๆ ในระหว่าง
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิจัยนี เ้รียกว่า การวิจัย เชิงเป รียบเทียบสาเหตุ  (Causal 
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comparative research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาในเชิงเปรียบเทียบผลเพื่อยืนยนัตวัแปรสาเหต ุ
หรือเรียกว่า การวิจยัย้อนข้อเท็จจริง 2.เพื่อทดสอบทฤษฎี การทดสอบทฤษฎีประกอบด้วยการอนุ
มาร (Deduction) จากทฤษฎีให้เป็นข้อความที่ทดสอบได้ เรียกว่า สมมติฐาน (Hypothesis) ซึ่ง
เป็นข้อความที่อยู่ในรูป X กับ Y จะเกิดตามมา ซึ่งเป็นการพยากรณ์ปรากฏการณ์ การทดสอบ
ทฤษฎีจึงเป็นการทดสอบการพยากรณ์ โดยการสร้าง X ให้เกิดขึน้ แล้วดูว่า Y จะเกิดขึน้ตามมา
หรือไม่ ถ้า Y ไม่เกิดตามมาก็แสดงว่าสมมติฐานผิด แต่ถ้า Y เกิดตามมา เราจะสรุปได้ว่าหลกัฐาน
สนบัสนนุทฤษฎี ซึง่เป็นการสรุปทฤษฎีผิดหรือไม่ผิดเท่านัน้  แต่ถ้าผลการทดลองขดัแย้งกบัทฤษฎี
จะแสดงวา่ทฤษฎีผิดทนัที ถึงแม้ทฤษฎีนัน้จะผ่านการทดสอบมาหลายครัง้ ดงันัน้ความรู้ที่อยู่ในรูป
ของทฤษฎีและความรู้อื่นที่ยงัไม่มีหลกัฐานยืนยนัว่าผิดก็ไม่สามารถบอกได้วา่เป็นความรู้ที่ถกูต้อง 
จงึถือเป็นความรู้ชัว่คราวเท่านัน้ (ชยัพร วิชชาวธุ อ้างถึงใน นวลฉวี ประเสริฐสขุ, 2556) 

ผู้วิจยัน าความรู้การทดลองชุดกิจกรรมในโปรแกรมฯ มากล่าวถึงในการศึกษานี ้
เนื่องด้วยผู้ วิจัยมีความต้องการทราบหลกัการทดลองที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร เพื่อน ามาสู่การ
สร้างโปรแกรมฯหรือเงื่อนไขจดักระท าด้วยการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือสร้างสถานการณ์ใน
การจดักระบวนการเรียนรู้ให้กลุม่ตวัอย่างภายใต้การควบคมุอย่างเคร่งครัด  และมีการสงัเกตการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นที่เป็นผล
ของการทดลอง ด้วยการสรุปความสมัพนัธ์เชิงสาเหต(ุCausal relationships)ตามองค์ประกอบ 4 
ประการได้แก่ 1) การสงัเกตอย่างเป็นระบบ 2) การท าให้เกิดปรากฎการณ์ 3) มีการควบคมุอย่าง
เคร่งครัด 4) ปัจจยัหนึ่งตวัหรือมากกว่าถกูท าให้ผนัแปรไป และการวิจยันีเ้ป็นการทดลองในสนาม
ตามสภาพธรรมชาติของโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสีมาในการ
วิจยัระยะที่ 2 

3.3 การประเมินผลโปรแกรม 
การประเมินโปรแกรม โดนัลต์ แอล เคิร์กแพทริก (อ้างอิงจากศูนย์ทดสอบและ

ประเมินเพื่อพฒันาการศึกษา อ้างถึงใน ธิดารัตน์ ศกัด์ิวีระกลุ, 2558) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการ
ฝึกอบรมและการประเมินการฝึกอบรมว่า “การฝึกอบรมเป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใดๆ ควรจะจดัให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม
ซึง่ถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้รู้วา่การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมนัน้มีประสิทธิผลเพียงใด” 

แนวทางการประเมินโปรแกรมของเคิร์ก แพทริก ประกอบด้วยการประเมิน 4 
ลกัษณะ ได้แก่ 1)ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)เป็นการตรวจสอบความรู้สกึ 
หรือความพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม การประเมินในขัน้นีมี้วตัถปุระสงค์ที่จะให้รู้วา่ ผู้ที่เข้ารับการ
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ฝึกอบรมนัน้ มีความรู้สกึอย่างไรต่อการฝึกอบรม เช่น ผู้ เข้ารับการอบรมพอใจหรือไม่ต่อสิ่งที่ได้รับ
จากการฝึกอบรม และมากน้อยเพียงใด การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนัน้ เราต้องการได้รับ
ข้อมูลที่มีความหมาย และเป็นความจริง เพราะข้อมูลเหล่านีจ้ะเป็นตัวบ่งชีป้ระสิทธิผลของการ
ฝึกอบรม เคิร์กแพทริก กล่าวว่า บ่อยครัง้ที่ผู้บริหารตดัสินใจให้ล้มเลิกโปรแกรมฝึกอบรมนัน้เสีย 
หรือไม่ก็ตดัสินใจให้ด าเนินการฝึกอบรมนัน้ต่อไป โดยอาศยัข้อมลูที่ได้จากการประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองเป็นพืน้ฐาน ซึ่งเคิร์กแพทริกได้ให้วิธีการได้ข้อมลูที่ตรงตามความเป็นจริงสอดคล้องกบั
ปฏิกิริยาตอบสนอง คือ 1.1ก าหนดข้อมลูที่ต้องการอย่างชดัเจน เช่น เนือ้หา หลกัสตูรการฝึกอบรม 
วิทยากร สถานที่การฝึกอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ  1.2 ออกแบบเคร่ืองมือหรือ
แบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูล 1.3 การตัง้ข้อค าถามควรใช้ค าถามปลายปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือ
ค าตอบที่สามารถน ามาแปลงเป็นตัวเลข แจกแจงความถ่ี และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้1.4 
พยายามกระตุ้นผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเขียนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในข้อค าถาม
ต่างๆ1.5 พยายามให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนองผ่านแบบสอบถามตามความ
เป็นจริงและไม่ ต้องเขียนช่ือตนเองในแบบสอบถาม  2)ประเมินผลการเรียน รู้ (Learning 
Evaluation)ควรตรวจสอบให้ครอบคลมุทัง้ด้านความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และเจตคติ
(Attitude)เป็นการประเมินผลความรู้  ทักษะ และเจตคติของผู้ เข้ารับการอบรมมีอะไรบ้างที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งความรู้ ทกัษะและเจตคติถือเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานส าคญัที่จะช่วย
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุม่ตวัอย่างที่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

ส าหรับแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่  1)วัดความรู้ ทักษะ และ 
เจตคติ ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทัง้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม  2)วิเคราะห์ทัง้คะแนนรายข้อและ
คะแนนรวมโดยเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 3)ถ้าเป็นไปได้ควรวัดกลุ่ม
ควบคุมด้วยซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม แล้วเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทักษ ะ  
เจตคติของกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองวา่แตกตา่งกนัหรือไม่ โดยใช้เคร่ืองมือวดัความรู้ ทกัษะและ
เจตคติ เคิร์กแพทริก กล่าวว่ามี 2 วิธี คือ 1.ใช้แบบทดสอบวดัความรู้ ทกัษะและเจตคติที่เป็นแบบ
วดัมาตรฐานตรงกับโปรแกรมการฝึกอบรม 2.สร้างแบบทดสอบวดัขึน้เอง แบบวดัความรู้ ทกัษะ
และเจตคติที่จะสร้างขึน้เองนีจ้ะให้มีรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ได้แก่ 2.1 แบบ 
“ถูก” หรือ “ผิด”   2.2 แบบ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ซึ่งอาจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 
หรือ 5 หรือ 6 สเกลก็ได้  2.3 แบบเลือกค าตอบที่เห็นว่าถกูต้องที่สดุ 2.4 แบบเติมค า / ข้อความลง
ในช่องว่าง  3. ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เป็นการ
ตรวจสอบวา่ผู้ผ่านการอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของโปรแกรมหรือไม่ 
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เพื่อให้รู้ว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ประสงค์หรือไม่ ซึ่งในขัน้นีต้้องใช้
เวลามากกว่าการประเมินในสองขัน้แรก เพราะต้องติดตามการประเมินผลในสถานที่จริงของผู้ เข้า
รับการอบรม และผู้ ท าการประเมินต้องมีการก าหนดขอบเขตของการประเมินล่วงหน้า เช่น  
1.ระยะเวลาในการประเมิน (1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือ คร่ึงปี หรือ 1 ปีภายหลังการฝึกอบรม)  
2.ใครเป็นผู้ให้ข้อมลูและเช่ือถือได้มากที่สดุ (ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่ปรึกษา เพื่อนร่วมชัน้เรียน หรือ
จากผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเอง) เคิร์กแพทริก เสนอแนะว่า การประเมินผลในขัน้การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมนัน้ ต้องใช้เวลาและต้องอาศยัความช านาญของผู้ประเมินเป็นอย่างมาก ดงันัน้ จึงเสนอ
ให้ท ากับโปรแกรมฝึกขนาดใหญ่ และกับโปรแกรมที่จ าเป็นต้องจัดหลายๆ ครัง้ต่อไปในอนาคต
เท่านัน้ สว่นโปรแกรมขนาดเลก็ทัว่ไปนัน้ เสนอให้ด าเนินการ ดงันี1้.ก าหนดพฤติกรรมที่คาดหวงัให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง 2.เตรียมค าถามที่ใช้ในการสมัภาษณ์ 3.ท าการสมัภาษณ์บคุคลหลายๆ กลุม่ 
ภายหลังการฝึกอบรมสกัระยะหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าพฤติกรรมที่คาดหวังนัน้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริง
หรือไม่  4.น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาแปลงเป็นตัวเลข ท าการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ  
5.ประเมินผลลพัธ์ที่เกิดขึน้ต่อหน่วยงาน (Result Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่า ผลจากการ
อบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กรหรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรในลกัษณะใดบ้าง คณุภาพขององค์กรดี
ขึน้หรือมีคุณภาพขึน้หรือไม่ การประเมินผลในขัน้นีมี้วัตถุประสงค์จะให้ รู้ว่า การฝึกอบรมได้
ก่อให้เกิดผลดีตอ่หน่วยงานอย่างไร ซึง่นบัว่าเป็นการยากที่สดุ เนื่องจากมีตวัแปรอื่นๆ อีกมากมาย
นอกเหนือจากการฝึกอบรมที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานแล้ว ยังมีตัวแปรที่ยากจะควบคุม ซึ่ง
แนวทางการประเมินในขัน้ตอนนี ้คือ การใช้กลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองและใช้ข้อมลูที่สงัเกตได้
หรือสอบวดัได้ 

ผู้ วิจัยน าความรู้เร่ืองการประเมินผลโปรแกรมฯมาในการศึกษานี ้เนื่องด้วยในการ
วิจยัระยะที่2 เป็นการวิจยัเชิงทดลองจ าเป็นต้องมีการประเมินผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรม
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้นเพื่อการพัฒนา
โปรแกรมฯ ท าให้ผู้ วิจัยได้ทราบว่าการประเมินผลโปรแกรมฯควรปฏิบตัิตามขัน้ตอน ดงันี ้1)การ
ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองด้านความรู้สึก พึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างที่เป็นนักเรียนมธัยมศึกษา  
ปีที่1และผู้ปกครองที่เข้ารับการทดลอง 2)การประเมินผลการเรียนรู้ชดุกิจกรรมในโปรแกรมฯเป็น
ระยะๆตลอดการทดลองด้วยการให้กลุ่มตวัอย่างเขียนแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละ
กิจกรรมทกุครัง้  3)การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลงัการอบรมโดยสงัเกตพฤติกรรมเปา้หมาย 
และ4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ต่อโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ด้วยการสมัภาษณ์บุคคลหลายๆ กลุ่ม เช่น ผู้บริหารโรงเรียน /อบจ.นครราชสีมา ครู
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หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ครูประจ าวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และ
ผู้ปกครองกบันกัเรียนที่เข้ารับการทดลอง ภายหลงัการฝึกอบรมสกัระยะหนึ่ง  ซึ่งในแต่ละลกัษณะ
ต้องมีการวางแผนออกแบบวิธีการประเมินที่เหมาะสม เช่น การก าหนดประเด็นค าถามที่ชดัเจนใน
การได้ข้อมลูที่เป็นจริงและตรงตามวตัถุประสงค์การวิจยั การออกแบบเคร่ืองมือวดัก่อนและหลงั
การทดลอง การตัง้ค าถาม การสมัภาษณ์ประเมินผลโปรแกรมฯหลงัการทดลอง และการวิ เคราะห์
ข้อมลูที่รวบรวมจากผู้ เข้าโปรแกรมฯ  เป็นต้น ซึ่งข้อมลูที่ได้จากการประเมินเป็นสิ่งส าคญัต่อการ
พฒันาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาวยัรุ่นให้
มีคณุภาพชีวิตท่ีดีในอนาคต 

ส่วนที่ 4 การวิจัยผสานวิธีแบบส ารวจมลี าดับขัน้ 
Creswell(2015) เป็นผู้คิดออกแบบการวิจยัผสานวิธี  ได้กล่าวว่า การวิจยัแบบผสานวิธี 

เพื่อเป็นการศึกษาวิจยัด้านสงัคม พฤติกรรม และวิทยาศาสตร์สขุภาพในการรวมกนัระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณตอนปิดท้ายงานวิจัย และการวิจัยเชิงคุณภาพตอนเร่ิมต้นงานวิจัย ซึ่งเป็นการ  
บูรณาการทัง้สองส่วนเข้ากนั  ทัง้นีเ้ป็นการออกแบบการตีความที่อยู่บนฐานงานวิจยัทัง้สองส่วน  
เพื่อท าความเข้าใจปัญหางานวิจยัมากขึน้ หรืออีกนยัหนึ่งการตัง้สมมติฐานหลกัของการวิจยัแบบ
ผสานวิธี คือ การน าข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นแนวโน้มสถิติ ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่ง เป็น
เร่ืองราวหรือประสบการณ์ของบคุคลมาร่วมกนัท าความเข้าใจปัญหางานวิจยัที่ดีกว่าการวิจยัด้วย
วิธีใดวิธีหนึง่ 

นอกจากนี ้Creswell ได้แบ่งการออกแบบการวิจยัผสานวิธี แบบพืน้ฐานเป็น 3 ประเภท 
มีรายละเอียด ดังนี  ้1)การออกแบบที่แนวโน้มคล้ายคลึงกัน (Convergent design)  เป็นการ
ออกแบบ เพื่อน าผลลพัธ์ของการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพมารวมเข้าด้วยกนั ซึ่ง
การรวมกันนีเ้ป็นการแสดงให้เห็นภาพปัญหาหลายมิติทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  2) การ
ออกแบบการอธิบายมีล าดบัขัน้  (Explanatory Sequential Design)  เป็นการออกแบบ เพื่อศกึษา
ปัญหาโดยเร่ิมจากข้อมลูเชิงปริมาณน าไปสูก่ารผลิตข้อมลูเชิงคณุภาพ และกลบัไปอธิบายผลลพัธ์
ข้อมูลเชิงป ริมาณน ามาสู่ ข้อสรุปงานวิจัย  และ 3) การออกแบบการส ารวจมีล าดับขัน้  
(Exploratory Sequential Design) เป็นการออกแบบเพื่อส ารวจปัญหาเป็นล าดับแรก โดยการ
รวบรวมข้อมลูเชิงคุณภาพ  และน าการวิเคราะห์ข้อมลูมาพฒันาเคร่ืองมือหรือสิ่งแทรกแซง และ
ติดตามด้วยระยะที่สาม ซึง่มีขัน้ตอนการด าเนินการออกแบบ ได้แก่ 

ขัน้ที่ 1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ  
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ขัน้ที่ 2 ตรวจสอบผลลพัธ์ด้วยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพื่อใช้ ข้อมูลคุณภาพนีม้า
ออกแบบองค์ประกอบเชิงปริมาณ เช่น แบบวดั เคร่ืองมือ หรือกิจกรรมแทรกแซงใหม่ เป็นต้น  

ขัน้ที่ 3 ใช้เคร่ืองมือใหม่ที่ได้ น ามาท าการทดสอบหาความน่าเช่ือถือและความ
เที่ยงตรงของคะแนน หมายถึงแบบวดัก่อน-หลงัการทดลองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแทรกแซง ถือ
เป็นองค์ประกอบใหม่ที่ใสใ่นการทดลอง  

ขัน้ที่ 4 ขัน้ตอนสุดท้าย การรายงานองค์ประกอบใหม่ที่ได้ เช่น แบบวัด เคร่ืองมือ 
หรือกิจกรรมที่ได้รับการพฒันาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วและให้เคร่ืองมือตามบริบทสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า
หรือเพิ่มกิจกรรมช่วยเหลือในการแทรกแซงนัน้ เพื่อให้การแทรกแซงมีการท างานที่ดีขึน้ดังนัน้  
การวิจัยแบบผสานวิธี เป็นการออกแบบการวิจัยที่ช่วยให้การศึกษาปัญหาการวิจัยได้รับความ
เข้าใจมากกว่าการใช้วิธีวิจัยแบบใดแบบหนึ่ง เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณและ
ข้อมลูวิจัยเชิงคุณภาพมีความหลากหลายมิติ ท าให้สามารถเข้าใจสภาพปัญหาได้ชัดเจนหลาย
มมุมอง สง่ผลตอ่การพฒันาการวิจยัที่มีประสิทธิผลมากขึน้   

ผู้ วิจัยได้น าการวิจัยแบบส ารวจมีล าดับขัน้เป็นรูปแบบที่มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ปัญหาวิจยัครัง้นี ้โดยเร่ิมจากการรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพเพื่อค้นหาความหมายและเงื่อนไขการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น  จากผู้ให้ข้อมลูในการศกึษาครัง้นีแ้บง่เป็น
กลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกั และกลุม่ผู้ให้ข้อมลูที่เก่ียวข้อง ผู้ให้ข้อมลูหลกัแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทัง้เพศหญิงและเพศชายที่ มีอายุ 13ปีขึน้ไป ในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2560  กลุ่มผู้ ปกครองของนักเรียนกลุ่มนี ท้ี่ มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด และ กลุ่ม
ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความเช่ียวชาญในการท าโปรแกรมปรับพฤติกรรมวยัรุ่น และมีความรู้เชิงทฤษฎี
ด้านจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น  ส าหรับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คุณครูที่ปรึกษาของ
นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น และคณุครูสอนวิชาสขุศกึษาและพลศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จากนัน้น าข้อมลูมาวิเคราะห์
และเทียบเคียงกับข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้องและได้ร่าง
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ จากการวิจยัระยะที่ 1 เพื่อน ามาสูก่ารสร้างและพฒันาโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น 
เป็นข้อมลูเชิงปริมาณและมีการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นผู้ปกครองและนกัเรียนที่ก าลงัศกึษา
อยู่มัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดันครราชสีมาในการวิจยัระยะที่2 และน ามาสูก่ารสรุปประสิทธิผลของโปรแกรมฯ  
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ส่วนที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
การวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ระหว่างงานวิจยัเชิงคุณภาพ

และเชิงทดลอง ผู้ วิจัยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study 
Approach) ในการศึกษาระยะที่ 1 เพื่อศึกษาความหมายและเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ ร่วมกบัการสังเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้อง เก็บข้อมมลูด้วยการสมัภาษณ์เชิง
ลกึ จากมมุมองของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 1-3  ผู้ปกครองของนกัเรียนที่ได้รับการคดัเลือก และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับการทบทวนแนวคิดการคบเพื่อนต่างเพศ ทฤษฎีพัฒนาการทางจิต-เพศ 
แนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทฤษฎีพฒันาการขัน้การรู้คิดเป็นฐาน เพื่อน าข้อค้นพบที่
ได้มาสร้างและพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลตอ่พฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นส าหรับการวิจยัในระยะที่ 2  

การวิจยัในระยะที่ 2 เพื่อพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น ในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ที่ได้ข้อค้นพบระยะที่ 1 ซึ่งผู้ วิจยัใช้ตวัแปรการเห็นแบบอย่างจาก
คนรอบข้างเป็นกระบวนการสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบนแนวคิด Interaction  ด้วย
ใช้ตวัแปรเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ โดยท าให้นกัเรียนกลุ่มทดลองเห็น
ตวัแบบของการแสดงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณผ่านการแสดงบทบาท
สมมติและได้รับแรงเสริมทางบวกเป็นค าชื่นชมจากผู้ปกครองและครูซึง่เป็นแรงจงูใจ นอกจากนีย้งั
ใช้ตัวแปรการสื่อสารทางบวก โดยผู้ วิจัยน าเสนอตัวแบบที่เป็นหนังสัน้เก่ียวกับวิธีการสื่อสาร
ทางบวกของพ่อแม่ผู้ปกครองกับวยัรุ่น และร่วมกันแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์จ าลอง 
โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองได้สังเกตตัวแบบและมีการแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนา
ร่วมกัน  เช่นเดียวกับกระบวนการเปลี่ยนเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  
ร่วมกบั แนวคิด Homogeneity เป็นการค่อยๆ ลดอิทธิพลจากภายนอกด้วยใช้ตวัแปรการควบคมุ
ตนเอง โดยผู้ วิจัยได้ให้นักเรียนกลุ่มทดลองท าการก ากับตนเองด้วยการก าหนดเป้าหมายด้วย
ตนเอง รวมถึงการก าหนดเงื่อนไขให้การเสริมแรงตนเองเมื่อกระท าพฤติกรรมได้ตามเปา้หมายที่ตัง้
ไว้ และแสดงปฏิกริยาทางลบหากนกัเรียนไม่สามารถกระท าพฤติกรรมได้ตามเปา้หมาย ดงันัน้ ตวั
แปรทัง้ 4 ตัว จึงถูกน ามาสร้างเป็นกิจกรรมของโปรแกรมนี ้ผู้ วิจัยน าไปท าการทดลองกับกลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1  โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
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พฤติกรรมการคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น และมีการประเมินโปรแกรม
ฯ หลังเสร็จสิน้การทดลอง 6 สัปดาห์เพื่อการปรับปรุงโปรแกรมฯ โดยจัดสนทนากลุ่ม(Focus 
Group Discussion) ส าหรับกลุ่มนกัเรียนกลุ่มทดลองกบักลุ่มผู้ปกครอง และท าการสมัภาษณ์ไม่
เป็นทางการ ส าหรับกลุ่มคณะครู ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ   กรอบแนวคิดการ
วิจยัสามารถสรุปได้ดงัแผนภาพ 7 

         

ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคดิการวิจยั   
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ส่วนที่ 6 นิยามปฏบิัตกิาร 
ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย วิธีการวดัตวัแปร และการแปล

ความหมายคะแนนที่ได้จากการวดั  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง การกระท า

กิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนเพศตรงข้ามด้วยการคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลก่อนตัดสินใจที่ไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออนาคตของตนเอง ซึ่งมีองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ 4 ประการดงันี ้ 

1. ความสามารถในการสังเกตเพื่อแยกแยะข้อเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะนิสัย
ความประพฤติที่ดีหรือไม่ดีของเพื่อนตา่งเพศก่อนตดัสินใจกระท ากิจกรรมร่วมกนั  

2. ความสามารถในการเลือกปฏิบัติตนกับเพื่อนต่างเพศตามกรอบประเพณี
วฒันธรรมไทยที่เหมาะสมกบัวยั  

3. ความสามารถในการก าหนดเปา้หมายที่ก่อให้เกิดผลดีตอ่อนาคต  
4. ความสามารถสรุปประเด็นส าคัญของปัญหาเพื่อท านายสถานการณ์ของ

ตนเองกบัเพื่อนตา่งเพศที่จะเกิดขึน้ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ 
ผู้วิจยัวดัพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณทัง้ก่อนและหลงัการทดลอง

ด้วยแบบวดัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้จากข้อค้นพบระยะที่ 1 ร่วมกบัการทบทวนเอกสารงานวิจยัในอดีตเป็น
แบบวดัท่ีมีข้อค าถามเก่ียวกบัสถานการณ์ของวยัรุ่น มีลกัษณะการเขียนอธิบายความคิดตอ่การชม
หนงัสัน้ที่แสดงถึงเงื่อนไขน า(Antecedence) 4 สถานการณ์  

เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนอธิบาย (Scoring Rubrics) แบ่งเป็น 5 ระดบั ได้แก่  
ไม่สามารถอธิบายองค์ประกอบ                 ได้คะแนน 0 คะแนน  
สามารถเขียนอธิบายได้   1 องค์ประกอบ   ได้คะแนน 1 คะแนน  
สามารถเขียนอธิบายครบ 2 องค์ประกอบ   ได้คะแนน 2 คะแนน  
สามารถเขียนอธิบายครบ 3 องค์ประกอบ   ได้คะแนน 3 คะแนน  
สามารถเขียนอธิบายครบ 4 องค์ประกอบ   ได้คะแนน 4 คะแนน  

การแปลผล 
ถ้านักเรียนตอบไม่มีองค์ประกอบ  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมการคบ

เพื่อนตา่เพศอย่างมีวิจารณญาณ   
ถ้านักเรียนตอบ 1 องค์ประกอบ    หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมการคบเพื่อน

ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณน้อย ต้องปรับปรุง  
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ถ้านักเรียนตอบ 2 องค์ประกอบ    หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณปานกลาง ผ่านเกณฑ์     

ถ้านกัเรียนตอบ 3 องค์ประกอบ   หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณมาก ระดบัดี   

ถ้านกัเรียนตอบ 4 องค์ประกอบ   หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณมากที่สดุ ระดบัดีมาก  

 จากเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพการเขียนอธิบาย  (Scoring Rubrics) ของนักเรียน
มธัยมศกึษาปีที่ 1 พบวา่ มีองค์ประกอบของพฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 4 
ด้าน และก าหนดระดับคุณภาพไว้ 4 ระดับ ดังนัน้คะแนนเต็มของการประเมินเขียนอธิบาย
ความคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณจึงเท่ากับ 16 คะแนน โดย
ผู้วิจยัจดักลุม่การให้คะแนน 0-4 ตามระดบัคณุภาพ ดงันี ้

คะแนน           ระดบัคณุภาพ 
≤5                      1 (ต้องปรับปรุง) 
6-9                                        2 (พอใช้) 
10- 13                                   3 (ดี) 
≥ 14                                     4 (ดีมาก)  

โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ  หมายถึง ชุดกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ พัฒนาขึน้ด้วยอาศัยแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเป็นฐาน เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณและใช้แนวคิดทฤษฎีปัญญา
สังคมเป็นเทคนิคการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญา  ที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่  1) กิจกรรม
การปรับเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการสงัเกตตวัแบบผ่านการแสดงบทบาทสมมติในบทละครและได้รับ
แรงเสริมทางบวก 2) กิจกรรมการพัฒนาการสื่อสารทางบวก ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และผู้ปกครอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการสงัเกตตวัแบบหนงัสัน้และผ่านการแสดงบทบาท
สมมตติามบทสนทนา  3) กิจกรรมการพฒันาการควบคมุตนเอง ส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 1 
โดยใช้เทคนิคการก ากบัตนเอง แบ่งกิจกรรมออกเป็น 10 ครัง้ ในครัง้ที่ 1 - 4 เป็นกิจกรรมการปรับ
เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 20 นาที  ครัง้ที่ 5 เป็น
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กิจกรรมการพฒันาการสื่อสารทางบวก ใช้เวลา 2 ชัว่โมง 30 นาที และครัง้ที่ 6 - 10 เป็นกิจกรรม
การพฒันาการควบคมุตนเอง ใช้เวลา 8 ชัว่โมง 25 นาที  

ส่วนที่ 7 สมมติฐานการวิจัย 
ผู้วิจยัก าหนดสมมติฐานการวิจยัระยะที่ 2 ไว้ว่า   พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี

วิจารณญาณของกลุม่ทดลองในระยะหลงัการทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  60 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครัง้นี ้เป็นการศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ระหว่างงานวิจัยเชิง
คณุภาพและเชิงทดลอง ผู้ วิจยัใช้การศึกษาเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี(Case Study 
Approach) ในการศึกษาระยะที่ 1 ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพเพื่อศึกษาความหมาย
และเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ร่วมกับการสังเคราะห์เอกสารที่
เก่ียวข้อง เพื่อน าไปสู่การก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ และพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มี
ผลตอ่พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ของการศกึษาระยะที่ 
2 ซึง่ในการวิจยัแต่ละระยะผู้วิจยัได้ก าหนดวิธีด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพแบบเฉพาะกรณี (Case Study) 
การศกึษาในระยะที่ 1 เป็นการวิจยัในรูปแบบวิธีการศกึษาเฉพาะกรณี  คือ วิธีการวิจยัที่

มุ่งศึกษากรณีที่เฉพาะเจาะจง จุดเน้นอยู่ที่สิ่งที่ถูกศึกษา (Stake, 2000) และเป็นการศึกษาชีวิต
จริงอยู่ในบริบทหรือสถานที่เช่นเดียวกนั มีขอบเขตที่ชดัเจน  มีความสมบรูณ์ในตวัเอง มีเวลาและ
สถานที่แน่นอน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมลูเชิงลึกด้วยอาศยัข้อมลูจากหลากหลายแหล่ง เช่น 
การสงัเกต การสัมภาษณ์ เอกสาร และรายงานต่างๆ เป็นต้น(Yin, 2009) ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็น
วิธีการด าเนินการวิจัยแบบ Instrumental Cases เนื่องจากเลือกตัวอย่างที่ท าการศึกษานัน้เป็น
ตวัแทนของกรณี ทัง้นีก้ารวิจยัระยะที่ 1 มีความมุ่งหมายเพื่อท าความเข้าใจความหมาย และค้นหา
เงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น ในมุมมองของกลุ่ม
นกัเรียนที่มีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ กลุม่ผู้ปกครองของนกัเรียนกลุม่นี ้
และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ท างานการปรับพฤติกรรมวยัรุ่น /พัฒนาการวยัรุ่น โดยมี
ขัน้ตอนด าเนินงานเชิงคณุภาพดงัตอ่ไป 

1.สนามวิจยั 
2.ผู้ให้ข้อมลูและการเข้าถึงผู้ให้ข้อมลู 
3.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเชิงคณุภาพ 
4.การเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพ 
5.การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
6.การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมลู 
ในแต่ละขัน้ตอนมีรายละเอียดตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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1. สนามวิจัย 
สนามวิจัยที่ใช้ส าหรับศึกษาวิจัยในครัง้นี  ้คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ที่ก าลงัพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน
ในโรงเรียน ซึง่เป็นการคดัเลือกสนามวิจยัแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดงันัน้จึงได้ก าหนด
คณุสมบตัิของโรงเรียนมธัยมศกึษาที่เป็นกลุม่ผู้ ให้ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เป็นโรงเรียนมธัยมศกึษาภายใต้บริบทเดียวกนัสงักดัองค์การบริหารสว่น
จงัหวดั ซึง่เป็นโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างจากสงักดัส านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ) ด้านการ
พัฒนาบุคลากรครูที่ยังขาดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอนและโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้
ทางการคิด ทางทีมบริหารขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสีมา  จึงประสานงานกบัสถาบนั
สขุภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ กรมสขุภาพจิต ให้เป็นทีมพฒันาศกัยภาพครูเพื่อสร้างระบบ
ดแูลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งในเขตสขุภาพที่ 9 ร่วมกบัศนูย์สขุภาพจิตที่ 9 และโรงพยาบาล
จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ปี 2560  

1.2 ผู้บริหารของจงัหวดัได้มีนโยบายต้องการพฒันาบคุลากรครูและนกัเรียน
ในสงักัดให้เทียบเท่าโรงเรียนในสงักัดสพฐ. และผู้บริหารโรงเรียนยินดีให้จัดกิจกรรมการวิจัยใน
โรงเรียน อีกทัง้ให้การสนบัสนนุพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนในการพฒันาศกัยภาพครูและ
นักเรียน เพื่อลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน  ผู้ วิจัยจึงคัดเลือกโรงเรียนที่มีบริบท
ใกล้เคียงกนั คือ ตัง้อยู่ในชมุชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีโรงงานอตุสาหกรรมล้อมรอบ มีแหลง่ท่องเที่ยว 
ขนาดจ านวนนกัเรียนใกล้เคียงกนั ภายใต้สงักดัเดียวกนั ได้แก่  โรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 421 คน และ โรงเรียนมธัยมศกึษาอีกแห่งหนึง่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 620 คน   

ดังนัน้ จากคุณสมบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มาเป็นตัวแทนกรณีศึกษาใน
งานวิจยัครัง้นีพ้บโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 2 แห่ง ผู้ วิจัยจึงได้ลงภาคสนามเบือ้งต้นเพื่อติดต่อพูดคุยกับผู้ บริหารและคณะครูที่
เก่ียวข้องทัง้ 2 แห่ง เพื่อท าการขอสมัภาษณ์นกัเรียนและผู้ปกครอง  
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2. ผู้ให้ข้อมูลและการเข้าถงึผู้ให้ข้อมูล  
การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงเน้นศึกษาผู้ ให้ข้อมูลที่มีความรู้

ประสบการณ์โดยตรงกบัเร่ืองที่ศกึษา (Information-rich case) และสมคัรใจให้ข้อมลูในฐานะเป็น
ผู้ ให้ข้อมูลหลัก(Key Informants) ในการศึกษาครัง้นีแ้บ่งเป็นกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มผู้ ให้
ข้อมลูที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

2.1 ผู้ ให้ข้อมูลหลัก คือ บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ชัดเจนและเพียงพอ
ส าหรับการตอบค าถามการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ที่หนึ่ง นกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 1-
3 ทัง้เพศหญิงและเพศชายที่มีอายุ 12-15 ที่มีความเป็นผู้ น า มีความอดทนสู้ ชีวิต และมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ (ดภูาคผนวก ข)ซึ่งเป็นคณุลกัษณะของวยัรุ่นที่มีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ จากการให้ข้อมลูของผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ 3 ท่าน  ผู้ วิจยัได้น าคุณลกัษณะ
ดงักล่าวมาคัดเลือกนักเรียนที่เป็นผู้ ให้ข้อมูลหลกั โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้คัดเลือกจากการสงัเกต
พฤติกรรมขณะอยู่ในโรงเรียนและการเยี่ยมบ้าน โดยผ่านระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน 
ซึ่งเด็กจะถูกจดัอยู่ในกลุ่มนกัเรียนที่มีพฤติกรรมที่ดี กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทัง้ท่ีโรงเรียนและที่บ้าน ทัง้นักเรียนเพศหญิงและเพศชาย  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560  จ านวน 5 คน กลุม่ที่สอง ผู้ปกครองของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 1-3 ที่ได้รับการคดัเลือกจาก
ครูที่ปรึกษา โดยการสังเกตพฤติกรรมขณะอยู่ในโรงเรียนและการเยี่ยมบ้าน ผ่านระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน  จ านวน 5 คน และ กลุม่ที่สาม ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีประสบการณ์ในการ
ท าโปรแกรมปรับพฤติกรรมวยัรุ่น และมีความรู้เชิงทฤษฎีด้านจิตวิทยาพฒันาการวยัรุ่น จ านวน 3 
คน และมีรายละเอียดข้อมลูพืน้ฐาน ดงัตาราง 1 และ 2 
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ตาราง 1 ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่นกัเรียนและผู้ปกครอง 

ข้อมลู ล าดบัครอบครัว 

  1 2 3 4 5 

นกัเรียน นามสมมต ิ เด็กชายเอ เด็กชายบ ี เด็กหญิงพิมพ์ เด็กหญิงดา เด็กหญิงจ ุ

อายุ )ปี(  13 14 15 12 15 

ระดบัชัน้ ม.2 ม.3 ม.3 ม.1 ม.3 

จ านวนพี่

น้อง 

1 2 2 2 2 

ผู้ปกครอง นามสมมต ิ สนีุย์ ทราย สร้อย มตุา สนัน่ 

อายุ )ปี(  34 45 46 35 48 

การศกึษา ป.6 ป.6 ม.6 ไม่ได้เรียน ม.3 

อาชีพ ลกูจ้าง

โรงงาน 

ค้าขาย ลกูจ้างโรงงาน รับจ้างทัว่ไป รับเหมา 

ก่อสร้าง 

ตาราง 2 ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ 

ล าดบัที ่ นามสมมต ิ อาย ุ )ปี(  อาชีพ ประสบการณ์ท างานด้านเด็กและเยาวชน 

1 อ  .ก าไร  58 ครูช านาญ 
การพิเศษ 

-ครูแนะแนว ให้การปรึกษาปัญหาวยัรุ่น 
-ครูด าเนินการช่วยเหลือนกัเรียนลด ละ เลิกบหุร่ี 
ยาเสพติด เป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุห ร่ี  
ปี 2558 

2. อ .สดุา  45 นกัจิตวิทยาคลินิก

ช านาญการ 

 

-บริการทดสอบความสามารถทางสติปัญญา
ของเด็กอาย ุ 6-16 ปี 
-กลุ่มบ าบัดความคิดพืน้ฐานการฝึกสติเพื่อ
ปอ้งกนัโรคซมึเศร้าในวยัรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น 
-การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรม
เด็กและวยัรุ่น 

3. อ .เอือ้  72 -ที่ปรึกษางานด้าน

เด็กและเยาวชน 

-น าเยาวชนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
กบัประเทศญ่ีปุ่ น 
-ที่ปรึกษาการด าเนินงานด้านสตรีและเยาวชน  
-สนบัสนนุงานเยาวชนด้านนนัทนาการ 
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ผู้วิจัยลงพืน้ที่คดัเลือกผู้ ให้ข้อมลูหลกัด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
และมีการก าหนดเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria) และคัดออก(Exclusion Criteria) ดัง
ตาราง 3 ดงันี ้

ตาราง 3 เกณฑ์การคดัเข้าและคดัออกของผู้ให้ข้อมลูหลกั 

ผู้ให้ข้อมลูหลกั เกณฑ์การคดัเข้า เกณฑ์การคดัออก 

1.นั ก เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า                      
ปีที่ 1-3 

1.ก าลงัศกึษาอยู่ระดบัมธัยมศกึษา          

      ปีที่ 1-3  ทัง้เพศหญิงและเพศชาย  

2. มีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณ ได้แก่  ความเป็นผู้ น า 
อดทนสู้ ชีวิต และรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดย
มีวิธีการประเมิน )าคผนวก ขภ(  จากครูที่
ป รึกษาเป็นผู้ คัดเลือกจากการสังเกต
พฤติกรรมในชัน้เรียนและการเยี่ยมบ้าน         

1.มี ภ าวะแท รก ซ้ อ น ทั ้งท า ง

ร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรค

ต่อการให้ข้อมลู 

2.อยู่ ระหว่างการบ าบัดรักษา

ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ 

 

 3.เด็กนักเรียนได้รับความยินยอมจาก

ผู้ปกครอง  นกัเรียนมีความ   

ยินดีให้ข้อมลูด้วยความสมคัรใจ 

 

2.ผู้ปกครอง 
    
 

1.เป็นผู้ดูแลหลกัของเด็กนักเรียนกลุ่มที่มี

พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี

วิจารณญาณ 

2. ผู้ ปกครองมีความยินดีให้ข้อมูลด้วย

ความสมคัรใจ 

1.มี ภ าวะแท รก ซ้ อ น ทั ้งท า ง

ร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรค

ต่อการให้ข้อมลู 

2.อยู่ ระหว่างการบ าบัดรักษา

ปัญหาทางอารมณ์ 

3. ผู้ทรงคณุวฒุิ 1. ผู้ มีประสบการณ์ในการท าโปรแกรม

ปรับพฤติกรรมวยัรุ่นมากกว่า 20 ปี 

2. ผู้ มี ความ รู้เชิงทฤษฎีด้านจิตวิทยา

พฒันาการวยัรุ่น    

ไม่มี 
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2.2 ผู้ให้ข้อมลูที่เก่ียวข้อง 
ผู้ ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องในการวิจัย ได้แก่ คุณครูที่ปรึกษาของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และคุณครูสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่  1-3                   
ครูหวัหน้าฝ่ายกิจการนกัเรียน ครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ รวมทัง้สิน้ จ านวน 7 คน  ซึง่มีความเก่ียวข้องกบั
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ที่เป็นผู้ ให้ข้อมูลหลัก ทราบประวัติข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและ
ครอบครัว รวมถึงประวตัิข้อมลูการเรียนและความประพฤติของนักเรียนขณะอยู่โรงเรียน  อีกทัง้เป็น
ฐานข้อมลูประกอบในการยืนยนัข้อมลูที่ได้รับจากผู้ ให้ข้อมลูหลกั และได้ทราบความต้องการของ
คณุครูในการพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้บริบทเดียวกนั 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ด้วยงานวิจยัระยะที่ 1 เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ มีเคร่ืองมือที่ส าคญั คือ ตวัผู้วิจยั 

และใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู ประกอบด้วย 3 ลกัษณะ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสงัเกต 
การจดบนัทกึ โดยอธิบายรายละเอียดดงันี ้

3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลหลกัเพื่อท าความเข้าใจความหมาย

และค้นหาเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น ด้วยการใช้
เคร่ืองมือเก็บข้อมลู คือ แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure) กบัผู้ ให้ข้อมลู 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 1)กลุ่มนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 1-3  2) กลุ่มผู้ปกครอง และ 3)กลุ่มผู้ทรงคุณวฒุิ ด้วยการ
สร้างแนวค าถามในกรอบที่คร่าว ๆ ส าหรับการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูด้านการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณเป็นไปอย่างมีทิศทาง ซึ่งลกัษณะค าถามจะ
เป็นประเด็นกว้างๆที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวิจยั ผู้วิจยัสร้างขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดทฤษฎี งานวิจยัที่เก่ียวข้องและกรอบค าถามการวิจยั และใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (Informal Interview) โดยสร้างประเด็นหลกัให้ผู้ตอบสามารถตอบได้กว้างและยืดหยุ่น 
ซึ่งประเด็นค าถามเรียงล าดับตามเนือ้หาและปรับเปลี่ยนค าถามตามลักษณะของผู้ ให้ข้อมูล                 
ผู้ให้ข้อมลูเป็นผู้บอกเลา่ประสบการณ์ ความคิด ความเช่ือ และความรู้สกึตอ่ประเด็นค าถามที่สร้าง
ขึน้เพื่อเป็นแนวทางการสนทนา  ขณะเดียวกนัผู้วิจยัรับฟังอย่างตัง้ใจและตอบสนองต่อเร่ืองราวที่
ผู้ ให้ข้อมูลพรรณนาออกมา พร้อมด้วยคอยกระตุ้ นผู้ ให้ข้อมูลทบทวนความคิดและความจ า
เก่ียวกับประสบการณ์  ความรู้ และความเช่ือของตนเอง โดยใช้ค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก                        
แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะส าคญั ได้แก่ 
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1) แนวค าถามหลกั (Main Question) 
ผู้ วิจัยได้ตัง้เป็นประเด็นค าถามล่วงหน้าส าหรับการสัมภาษณ์ 

เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาและตอบความมุ่งหมายของการวิจัย  โดยตัง้เป็นแนวค าถาม
ประเด็นกว้างๆ (Interview Guide) 

2)ค าถามซักเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มและชัดเจนมากขึน้ (Probing 
Question) 

ผู้ วิจัยใช้ค าถามซักหลังจากมีการสัมภาษณ์หรือสอบถามตาม
ประเด็นค าถามหลัก ซึ่งบางค าตอบยังไม่ชัดเจนขาดรายละเอียด การใช้ค าถามซักเพื่อลง
รายละเอียดมากยิ่งขึน้เพื่อให้ได้ค าตอบที่ตรงประเด็น  หรือระหว่างการสมัภาษณ์เม่ือพบประเด็น
ใหม่ๆที่นอกเหนือจากค าถามหลกัที่ผู้วิจยัก าหนดไว้ ค าถามซกัช่วยให้ผู้วิจยัได้ข้อมลูรายละเอียด
และลงลกึในประเด็นนัน้ๆ 

3)ค าถามเพื่อตามประเด็น (Follow-up Questions) 
ผู้ วิจัยใช้ค าถามตามประเด็นเม่ือพบข้อมูลใหม่ๆ ที่ มีความ

น่าสนใจและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยน ามาเป็นประเด็นถามระหว่างการ
สมัภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลกึลงไปเก่ียวกบัหวัข้องานวิจยั 

3.2 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผู้ วิจัยสร้างข้อค าถามขึน้จากการ

ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและการศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วยัรุ่นตอนต้น โดยน าแนวค าถามที่สร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้าน
พฤติกรรมศาสตร์  จ านวน 1 ท่าน ผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยัเชิงคณุภาพ จ านวน 2 ท่าน ซึง่ประเด็น
ที่ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ ได้แก่ ความมุ่งหมายของการวิจัย แนวคิดทฤษฎีที่ เก่ียวข้ อง และ
สาระส าคญัในแนวค าถามหลกัและค าถามซกั หลงัจากนัน้ผู้วิจยัน าข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
คณุภาพเคร่ืองมือ มาปรับแก้ไขประเด็นข้อค าถามสมัภาษณ์เชิงลกึ และผู้วิจยัได้น าไปทดลองเก็บ
ข้อมลูกบักลุ่มใกล้เคียงผู้ ให้ข้อมลูหลกั จ านวน 3 ครอบครัว จากนัน้ได้มีการปรับลกัษณะค าถาม
สมัภาษณ์กบักลุ่มผู้ ให้ข้อมลู โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญอีกครัง้ เพื่อให้การสมัภาษณ์
เชิงลกึสมบรูณ์ยึง่ขึน้ก่อนน าไปใช้เก็บข้อมลู เม่ือผู้วิจยัเข้าสูส่นามจริงมีการปรับแนวค าถามอีกครัง้
ตามสถานการณ์และลกัษณะของผู้ให้ข้อมลู ผู้วิจยัตัง้ค าถามปลายเปิด “อะไร” “เพราะอะไร” และ 
“อย่างไร” แต่ละหวัข้อค าถามจะมีประเด็นหลกัและประเด็นย่อยที่แตกต่างกนัของแต่ละกลุ่มผู้ ให้
ข้อมลูหลกั ได้แก่ กลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิ ซึ่งเป็น
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ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคล และยังได้ข้อมูลจากเอกสาร  เช่น ข้อมูล
สถานการณ์ของนกัเรียนในโรงเรียน  ปัจจยัที่พบจากงานวิจยั เป็นต้น  โดยมีรายละเอียดตวัอย่าง
แนวค าถามส าหรับการสมัภาษณ์เชิงลึกที่ใช้ส าหรับการวิจยัครัง้นีมี้ 3 แนวค าถาม ส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการสมัภาษณ์กลุม่ผู้ให้ข้อมลูที่ตา่งกนัดงันี ้

1) สร้างและพฒันาเคร่ืองมือค าถามการสมัภาษณ์เชิงลกึส าหรับกลุม่
นกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 1-3  ซึง่ปรากฎดงัตาราง 4 

2) สร้างและพฒันาเคร่ืองมือค าถามการสมัภาษณ์เชิงลกึส าหรับกลุม่
ผู้ปกครองของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 1-3  ซึง่ปรากฎดงัตาราง 5 

3) สร้างและพฒันาเคร่ืองมือค าถามการสมัภาษณ์เชิงลกึส าหรับกลุม่
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การปรับพฤติกรรมวัยรุ่น และพัฒนาการของวัยรุ่น ซึ่งปรากฎดัง
ตาราง 6 
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ตาราง 4 แนวทางการสร้างแนวค าถามสมัภาษณ์เชิงลกึส าหรับกลุม่นกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 1-3 

วตัถปุระสงค์ ผู้ให้ข้อมลู

หลกั 

เทคนิค

การเก็บ

รวบรวม

ข้อมลู 

ประเด็น

ค าถาม 

ตวัอย่าง

แนวค าถาม

หลกั 

ตวัอย่างแนว

ค าถามซกั 

แนวคิดและ

ทฤษฎีที่

เก่ียวข้อง 

1.เพื่อศกึษา

ความหมายของ

การคบเพื่อน

ต่างเพศอย่างมี

วิจารณญาณ 

นกัเรียน
มธัยมศกึษา
ปีที่ 1-3  ช่วง
อาย ุ            
12 -15ปี            
จ านวน 5 คน 
 

-การ
สมัภาษณ์
เชิงลกึ 
-การ

สงัเกต

พฤติกรรม 

ความ  

หมาย 

1. การคบ
เพื่อนตา่ง
เพศอย่างมี
วิจารณ   
ญาณเป็น
อย่างไร 
 

1.1 ในความคิด
ของน้อง ถ้าจะ
เลือกคบเพื่อน
ต่างเพศ น้อง
ค านงึถึงอะไรบ้าง 
 1.2 จากสิ่งที่น้อง
เลา่ น้องคบเพื่อน
ต่างเพศตามที่
เลา่หรือไม่ เพราะ
อะไร 
 1.3 น้องท า
กิจกรรมใดบ้าง
กบัเพื่อนตา่งเพศ
และใช้เวลาช่วง
ใดบ้าง  

-แนวคิดการคบ
เพื่อนตา่งเพศ 
 
 
 
-ทฤษฎีขัน้
พฒันาการ
ทางการรู้คิดของ
เปียเจต์ 

  1.4 น้องเคยได้

ยินค าว่า 

“วิจารณญาณ ”

หรือไม่  ตาม

ความเข้าใจของ

น้องคืออะไร 

1.5 จากลกัษณะ

การคบเพื่อนตา่ง

เพศอย่างมี

วิจารณญาณที่

เลา่มา น้องคิดว่า

ตนเองปฏิบตัิตาม

แบบนัน้หรือไม่ 

อย่างไร 

-แนวคิดการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 
 
 
 
 
-แนวคิดการคบ
เพื่อนตา่งเพศ 
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ตาราง 4  )ต่อ(   

วตัถปุระสงค์ ผู้ให้ข้อมลู

หลกั 

เทคนิคการ

เก็บ

รวบรวม

ข้อมลู 

ประเด็น

ค าถาม 

ตวัอย่างแนว

ค าถามหลกั 

ตวัอย่างแนว

ค าถามซกั 

แนวคิดและทฤษฎี

ที่เก่ียวข้อง 

2.เพื่อศกึษา
เง่ือนไขของการ
คบเพื่อนตา่ง
เพศอย่างมี
วิจารณญาณ 
 

นกัเรียน
มธัยมศกึษา
ปีที่ 1-3  
ช่วงอาย ุ            
12 -15ปี            
จ านวน 5 
คน 
 

-การ
สมัภาษณ์
เชิงลกึ 
-การ

สงัเกต

พฤติกรรม 

-เง่ือนไข 2.เพราะอะไร

นกัเรียนคบ

เพื่อนตา่ง

เพศอย่างมี

วิจารณญาณ 

2.1 เพราะเหตใุด
น้องจงึเลือกคบ
เพื่อนตา่งเพศ
อย่างมี
วิจารณญาณ 
2.2 เมื่อคบเพื่อน

ต่างเพศอย่างมี

วิจารณญาณ

เกิดผลกบัน้อง

อย่างไร 

-แนวคิดการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 
-ทฤษฎีขัน้
พฒันาการ
ทางการรู้คิดของ
เปียเจต์ 
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ตาราง 5 แนวทางการสร้างแนวค าถามสมัภาษณ์เชิงลกึส าหรับกลุม่ผู้ปกครอง 

วตัถปุระสงค์ ผู้ให้ข้อมลูหลกั เทคนิคการ

เก็บรวบรวม

ข้อมลู 

ประเด็น

ค าถาม 

ตวัอย่างแนว

ค าถามหลกั 

ตวัอย่างแนว

ค าถามซกั 

แนวคิดและ

ทฤษฎีที่

เก่ียวข้อง 

1. เพื่อศกึษา

ความหมาย

ของการคบ

เพื่อนตา่ง

เพศอย่างมี

วิจารณญาณ 

-ผู้ปกครองของ

นกัเรียน

มธัยมศกึษาปีที่ 

1-3 ที่มี

พฤติกรรมการ

คบเพื่อนตา่ง

เพศอย่างมี

วิจารณญาณ

และเป็นผู้ดแูล

หลกั                   

จ านวน 5 คน 

-การ
สมัภาษณ์เชิง
ลกึ 
-การสงัเกต

พฤติกรรม 

-

ความหมาย 

1. การคบ
เพื่อนตา่งเพศ
อย่างมี
วิจารณญาณ
ของลกูวยัรุ่น
ควรเป็น
อย่างไร 

1.1 ท่านทราบ
หรือไม่วา่ ลกู
ของท่านมีเพื่อน
ต่างเพศหรือไม่ 
และลกูคบเพื่อน
คนนัน้เพราะ
อะไร 
1.2 เพื่อนตา่ง
เพศที่ลกูของ
ท่านคบอยู่มี
ลกัษณะอย่างไร 

-แนวคิดการคบ
เพื่อนตา่งเพศ 
 
 
 
 
-ทฤษฎีขัน้
พฒันาการ
ทางการรู้คิดของ
เปียเจต์  

1.3 ท่านเคยได้
ยินค าว่า “ 
วิจารณญาณ” 
หรือไม่ ตาม
ความเข้าใจของ
ท่าน คืออะไร 

-แนวคิดการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 
 
 

     1.4 การคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ
ของวยัรุ่นควรมี
ลกัษณะอย่างไร 
ลองยกตวัอย่าง 

-แนวคิดการคบ
เพื่อนตา่งเพศ 
 
 
 
- 

     1.5 จากลกัษณะ
การคบเพื่อนตา่ง
เพศอย่างมี
วิจารณญาณที่
ท่านบอกมา คิด
ว่าลกูๆปฏิบตัิ
ตามแบบนี ้
หรือไม่ อย่างไร 

-แนวคิดการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงค์ ผู้ให้ข้อมลู

หลกั 

เทคนิคการ

เก็บรวบรวม

ข้อมลู 

ประเด็น

ค าถาม 

ตวัอย่างแนว

ค าถามหลกั 

ตวัอย่างแนว

ค าถามซกั 

แนวคิดและ

ทฤษฎีที่

เก่ียวข้อง 

2. เพื่อศกึษา
เง่ือนไขของ
การคบเพื่อน
ต่างเพศอย่าง
มี
วิจารณญาณ 
 

-ผู้ปกครอง

ของนกัเรียน

มธัยมศกึษาปี

ที่1-3 ที่มี

พฤติกรรมการ

คบเพื่อนตา่ง

เพศอย่างมี

วิจารณญาณ

และเป็น

ผู้ดแูลหลกั 

จ านวน5คน 

-การ
สมัภาษณ์
เชิงลกึ 
-การสงัเกต

พฤติกรรม 

-เง่ือนไข 2. อะไรที่ท าให้

ลกูวยัรุ่นมีการ

คบเพื่อนตา่ง

เพศอย่างมี

วิจารณญาณ 

2.1 เพราะเหตใุด
ลกูๆของท่าน 
เลือกคบเพื่อนตา่ง
เพศอย่างมี
วิจารณญาณ 
2.2 การคบเพื่อน

ต่างเพศอย่างมี

วิจารณญาณจะ

เกิดผลอย่างไรกบั

ลกูของท่าน 

-แนวคิดการ
คบเพื่อนตา่ง
เพศ 
-แนวคิดการ
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
-ทฤษฎี

พฒันาการทาง

จิต-สงัคมของ

อีริคสนั 
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ตาราง 6 แนวทางการสร้างแนวค าถามสมัภาษณ์เชิงลกึส าหรับกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ 

วตัถ ุ

ประสงค์ 

ผู้ให้ข้อมลู

หลกั 

เทคนิคการ

เก็บรวบรวม

ข้อมลู 

ประเด็น

ค าถาม 

ตวัอย่างแนว

ค าถามหลกั 

ตวัอย่างแนวค าถาม

ซกั 

แนวคิดและ

ทฤษฎีที่

เก่ียวข้อง 

 1. เพื่อ

ศกึษา

ความหม

ายและ

เง่ือนไข

ของการ

คบเพื่อน

ต่างเพศ

อย่างมี

วิจารณ

ญาณ 

ผู้ทรงคณุวฒุิ 
  1. ด้าน
จิตวิทยา
พฒันาการ
ของวยัรุ่น 
  2. ด้านการ

ปรับ

พฤติกรรม

วยัรุ่น 

จ านวน 3 คน 

-การ
สมัภาษณ์
เชิงลกึ 
-การสงัเกต

พฤติกรรม 

-

ความหมาย 

1. การคบ
เพื่อนต่าง
เพศอย่างมี
วิจารณญา
ณของวยัรุ่น
ควรเป็น
อย่างไร 
 

1.1 ในความคิดของ
ท่าน การเลอืกคบ
เพื่อนต่างเพศของ
วยัรุ่น ควรต้อง
ค านงึถึงอะไรบ้าง 

-แนวคิดการ
คบเพื่อนตา่ง
เพศ 
ทฤษฎีขัน้

พฒันาการ

ทางการรู้คิด

ของเปียเจต์ 

1.2 วิจารณญาณ 
ตามประสบการณ์
ทางวิชาการของ
ท่านคืออะไร 

-แนวคิดการ
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

1.3 การคบเพือ่น
ต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของ
วยัรุ่นควรมีลกัษณะ
อย่างไร ช่วย
ยกตวัอย่าง 
1.4 คิดวา่วยัรุ่นไทย
เลือกคบเพื่อนตา่ง
เพศอย่างมี
วิจารณญาณตามที่
ท่านบอกมาหรือไม่ 
อย่างไร 

-แนวคิดการ
คบเพื่อนตา่ง
เพศ 
-แนวคิดการ
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
-แนวคิดการ
คบเพื่อนตา่ง
เพศ 
-แนวคิดการ
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
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ตาราง 6 )ต่อ(  

วตัถปุระสงค์ ผู้ให้ข้อมลู

หลกั 

เทคนิคการ

เก็บรวบรวม

ข้อมลู 

ประเด็น

ค าถาม 

ตวัอย่างแนว

ค าถามหลกั 

ตวัอย่างแนว

ค าถามซกั 

แนวคิดและ

ทฤษฎีที่

เก่ียวข้อง 

 2.เพือ่ศกึษา
เง่ือนไขของ
การคบเพื่อน
ต่างเพศ
อย่างมี
วิจารณญาณ 
 

ผู้ทรงคณุวฒุิ 
  1. ด้าน
จิตวิทยา
พฒันาการ
ของวยัรุ่น 
  2. ด้านการ
ปรับ
พฤติกรรม
วยัรุ่น    
จ านวน 3 คน 

-การ
สมัภาษณ์               
เชิงลกึ 
-การสงัเกต

พฤติกรรม 

-เง่ือนไข 2. อะไรที่ท าให้
วยัรุ่นมีการคบ
เพื่อนต่างเพศ
อย่างมี
วิจารณญาณ 

2.1 ท่านคิดวา่
เพราะเหตใุด
วยัรุ่น ต้องเลือก
คบเพื่อนตา่งเพศ
อย่างมี
วิจารณญาณ 
2.2 หากวยัรุ่นคบ
เพื่อนตา่งเพศ
อย่างมี
วิจารณญาณท่าน
คิดวา่จะเกิดผล
อย่างไรกบัวยัรุ่น 

-แนวคิดการ
คบเพื่อนตา่ง
เพศ 
-แนวคิดการ
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
-ทฤษฎี
พฒันาการ
ทางจิต-สงัคม
ของอีริคสนั 

หมายเหต ุ แนวค าถามสามารถปรับยืดหยุน่ได้ตามสถานการณ์ 
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จากแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างข้างต้นผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการ
เก็บรวบรวมข้อมลู นอกจากนีย้งัมีอปุกรณ์ช่วยในการเก็บข้อมลู เนื่องจากผู้วิจยัเก็บข้อมลูเพียงคน
เดียว ซึ่งการเก็บข้อมลูครัง้นีผู้้ วิจยัได้ใช้สมดุจดบนัทึก เคร่ืองบนัทึกเสียง และกล้องถ่ายรูปมือถือ 
เพื่อบนัทกึและเก็บรายละเอียดต่างๆ โดยผู้วิจยัขออนญุาตบนัทกึเสียงและถ่ายภาพผู้ให้ข้อมลูก่อน
ทกุครัง้ 

3.3 การสังเกต แบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี ้
ก)ช่วงแรกเข้าสู่สนามเป็นระยะเวลา 3 เดือน ผู้ วิจัยใช้การสงัเกตแบบมี

ส่วนร่วม (Participant Observation) ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ วิจัยลงไปปฎิบัติหน้าที่เป็นครูสอนแนะแนว
ให้กับนักเรียนทุกระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่1-3 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสีมา เพื่อสร้างความรู้จกัคุ้นเคยด้วย
การคลุกคลี(ชาย โพธิสิตา, 2554)กับคณะคุณครูและนักเรียนเกือบทุกกิจกรรมของโรงเรียนจน
ได้รับความไว้วางใจเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน เฝา้สงัเกตปรากฎการณ์ที่เกิดขึน้และเป้าหมายของ
การวิจยั               จนผู้วิจยัได้พบคณุครูที่เป็น ผู้ ควบคมุสถานการณ์ (Gate Keeper) ในโรงเรียน
และเป็นที่ เคารพนับถือของคณะครู ผู้ ปกครอง และนักเรียน ท าให้ผู้ วิจัยสามารถวางแผน
ด าเนินการวิจยัแต่ละช่วงอย่างราบร่ืน 

ข)ช่วงอยู่ในสนามเป็นระยะเวลา 2 เดือน ผู้ วิจัยใช้การสังเกตแบบมี             
ส่ วน ร่วม  (Participant Observation) ซึ่ ง เป็ น ก ารสั ง เก ต ร่วม กั บ ก ารสัม ภ าษ ณ์ เชิ งลึ ก
(Lofland,1971) ได้แก่  1) การสังเกตบริบทของโรงเรียนมัธยม เช่น ลักษณะการเรียนการสอน 
ลกัษณะบรรยากาศภายในและภายนอกโรงเรียน ลกัษณะกิจกรรมของนกัเรียนในโรงเรียน  เป็นต้น  
2)สังเกตพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของผู้ ให้ข้อมูลหลักขณะให้การสัมภาษณ์ เช่น ท่าทาง การ
สนทนาโต้ตอบ  น า้เสียง  สีหน้า แววตาขณะให้ข้อมลู การสบตา การนัง่ เป็นต้น 

3.4 การจดบันทกึ 
ผู้วิจยัได้ท าการบนัทึกทนัทีหลงัการสงัเกตลกัษณะท่าทางต่างๆ ของผู้ ให้

ข้อมูลหลัก ขณะท าการสัมภาษณ์ อีกทัง้บันทึกลักษณะการแสดงออกที่ น่าสนใจ เช่น น า้เสียง 
ท่าทาง สีหน้า  แววตา เป็นต้น   พร้อมด้วยการทบทวนและเรียบเรียงการบนัทึกใหม่ เพื่อประเมิน
ข้อมลูจากการสมัภาษณ์มีข้อมลูที่เพียงพอหรือไม่ ควรเพิ่มเติมประเด็นใดบ้าง ซึง่การบนัทกึไม่รวม
ความคิดเห็นของผู้วิจยั  
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1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจยัแบ่งการเก็บข้อมลูออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 
1.4.1 ช่วงก่อนการลงสนามวิจัย  

ผู้ วิจัยด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยก าหนดข้อปฏิบตัิในการลงสนามวิจยัในการขอจริยธรรมในคน เช่น การขอ
เก็บข้อมูลกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนจะรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับการวิจัยต้องไม่ส่งผล
กระทบทางลบต่อผู้ ให้ข้อมลู  หากผู้ ให้ข้อมลูรู้สึกไม่สบายใจหลงัให้ข้อมลูสามารถแจ้งยกเลิกการ
ให้ข้อมูลได้ และการให้บริการปรึกษาเม่ือผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความต้องการ เป็นต้น หลงัจากได้รับ
การพิจารณาอนุมัติเอกสารรับรองจริยธรรมของโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ ผู้ วิจัยได้ท าหนังสือ
เรียนนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสีมา เพื่อชีแ้จงวตัถปุระสงค์การวิจยัและขออนญุาต
เก็บข้อมลูในโรงเรียนมธัยมศกึษาภายใต้สงักดั เม่ือได้รับการอนญุาต ช่วงแรกของการเดินทางเข้า
สู่สนามวิจัย คือ ต้นเดือนมิถุนายน จนกระทั่งถึงช่วงการถอนตัวออกมาประมาณปลายเดือน
กนัยายน พ.ศ.2560 ผู้วิจยัเร่ิมจากการติดต่อผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมศกึษาที่ได้รับการคดัเลือก 
และลงพืน้ที่สร้างความคุ้นเคยกบับคุลากรครูในโรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ฐานะครูแนะแนวให้กบันกัเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจยัใช้เวลาช่วงนีส้งัเกตและศึกษานกัเรียน
มธัยมขณะอยู่ในชัน้เรียน ท ากิจกรรมกบัเพื่อนๆในโรงเรียน และการเรียนการสอนของคณุครู เพื่อ
ได้รับความไว้วางใจและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างลึกซึง้ระหว่างนักเรียนและผู้ ปกครอง และเป็น
แนวทางเก็บรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานด้วยการพัฒนาแนวค าถามสมัภาษณ์แบบปลายเปิด (open-
ended questions guideline) ผู้ วิจัยได้น าประเด็นสัมภาษณ์นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1-3 และ
ผู้ปกครองเฉพาะที่เป็นเร่ืองเข้าใจยากมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ มีประสบการณ์การเก็บข้อมลูเชิง
คุณภาพให้ค าแนะน าปรับแก้ไขแนวค าถาม ผู้ วิจัยมีฐานะเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลท าหน้าที่ทบทวนหลักการแนวปฏิบัติในการเก็บข้อมูลภาคสนาม น าทักษะและ
ความสามารถเฉพาะตวัในการเข้าถึงข้อมลูอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อใช้ค าถามต่างๆได้เหมาะสมกบั
สถานการณ์และผู้ให้ข้อมลูที่มีประสบการณ์ต่างกนั  

ผู้ วิจัยได้น าร่างแนวค าถามนีไ้ปทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1-3 ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 3 ครอบครัวที่มีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกั แล้วน าข้อบกพร่อง
ที่พบมาปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้มีความเหมาะสมที่สดุก่อนน าไปใช้จริง เช่น บางค าถามผู้ ให้
ข้อมลูคิด ไม่ออก ตอบไม่ได้ นิ่งเงียบ หรือไม่เข้าใจค าถามเพราะเป็นศพัท์วิชาการหรือต้องอธิบาย
เพิ่มเติม ผู้ วิจัยจึงต้องปรับภาษาที่ใช้ในค าถาม เพื่อผู้ ให้ข้อมูลทุกคนเข้าใจง่ายขึน้ เป็นต้น 
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นอกจากนีผู้้ ให้ข้อมลูมีความกงัวลใจในค าตอบของตนเอง ผู้วิจยัจึงขออนุญาตให้พูดยกตวัอย่าง
กิจกรรมประกอบการให้ข้อมูลในประเด็นนัน้ๆ เพื่อการสื่อสารเข้าใจที่ตรงกัน เม่ือนักเรียนและ
ผู้ปกครองทราบว่าผู้วิจยัเป็นนกัสงัคมสงเคราะห์จิตเวชของกรมสขุภาพจิต หรือคณุครูมกัเรียกว่า 
“คณุหมอ” ผู้ให้ข้อมลูแสดงการยอมรับและยินดีให้ข้อมลูที่เข้าใจเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาวิจยั 

1.4.2 ช่วงการเก็บข้อมูลและปิดท้ายงานในสนามวิจัย 
การท างานกับคนเป็นเวลานานท าให้การวิจัยมีความน่าเช่ือถือและมีความ

เช่ือมัน่ ในช่วงการสงัเกตการในพืน้ที่ ผู้ วิจยัจ าเป็นต้องค้นหาผู้ควบคมุสถานการณ์โรงเรียน(gate 
keeper)  ที่จะท าให้ผู้ วิจัยได้รับความไว้วางใจและสามารถเข้าถึงผู้ ร่วมวิจัยในสนามวิจัยได้ ซึ่ง  
gate keeper  จะช่วยให้ผู้ ร่วมวิจัยยอมให้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ วิจัย 
(Fetterman,1989) ในงานวิจัยนีผู้้ วิจัยได้รับการช่วยเหลือจากคุณครูหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้ บ ริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนัก เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ งหนึ่ งในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสีมา และเป็นคณุครูสอนประจ าวิชา
สขุศกึษาและพลศกึษามากกวา่ 30 ปี พาผู้วิจยัแนะน าตวักบัคณะครูในสนามวิจยั ว่าเป็นคณุหมอ
มาจากสถาบนัสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ กรมสขุภาพจิต ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการท า
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เปิดโอกาสให้ผู้ วิจัยได้แนะน าตัวและอธิบายกระบวนการเก็บ
ข้อมูลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1-3 และผู้ปกครอง ต่อมาน าผู้ วิจัยท าความรู้จักคุณครูหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการเพื่อช่วยจดัตารางสอนให้ผู้วิจยัท ากิจกรรมการเรียนการสอนในคาบเรียนวิชาแนะแนว
หรือคาบว่างอื่น เม่ือผู้ วิจัยท าความรู้จักกับนักเรียนทัง้ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3  ผู้ วิจัยเร่ิม
ด าเนินการประสานครูที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูลหลักตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ คุณครู
หวัหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนช่วยประสานนักเรียน และผู้ปกครองที่เป็นผู้ ให้ข้อมลูหลกั นอกจากนี ้
ช่วยจดัสถานที่ส าหรับห้องสมัภาษณ์และแจ้งการนดัหมายผู้ ให้ข้อมลูหลกักบัผู้วิจยัล่วงหน้า  เม่ือ
ถึงวนันดัหมายแนะน าตวัผู้วิจยักบัผู้ปกครองของนกัเรียนที่ถกูคดัเลือก ผู้วิจยัแนะน าตวัในฐานะนกั
สงัคมสงเคราะห์จิตเวชคนหนึ่งตามความจริงและท าหน้าที่ครูแนะแนวในโรงเรียน ซึ่ งอาจท าให้
นักเรียนและผู้ปกครองให้ข้อมลูบิดเบือนในด้านบวกมากเกินจริง แต่ผู้ วิจัยได้ชีแ้จงวตัถุประสงค์ 
แนวค าถาม และประโยชน์ของข้อมลูในการศึกษาครัง้นีเ้พื่อการวิจยัเท่านัน้ เพื่อแสดงความจริงใจ
และสร้างความไว้วางใจส าหรับทุกฝ่าย ผู้ วิจัยให้ผู้ปกครองซักถามท าความเ ข้าใจและลงนาม
ยินยอมในฐานะผู้ มีอ านาจกระท าแทนเยาวชนอายตุ ่ากวา่ 18 ปีได้เข้าร่วมการวิจยัด้วยความสมคัร
ใจก่อนเร่ิมเก็บข้อมลู ทุกท่านทราบว่าการวิจยันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาพฒันาโปรแกรมการ
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ปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้นและ
ประโยชน์เชิงสง่เสริมปอ้งกนัพฤติกรรมเสี่ยงส าหรับวยัรุ่นกลุม่อื่นๆต่อไป 

การเร่ิมเข้าสนามจริงแนะน าตวัและเร่ิมสร้างสมัพนัธภาพ (rapport) กบันกัเรียน
มธัยมศกึษา ปีที่1-3  เพื่อให้ได้การยอมรับจากสนามวิจยัวา่เป็นผู้ที่น่าเช่ือถือไว้วางใจได้ โดยผู้วิจยั
เลือกใช้ สรรพนามแทนตวัเองว่า “ครูนิง้” เพราะเด็กนกัเรียนรู้จกัในฐานะครูแนะแนวและเป็นหมอ
จากกรุงเทพฯ ไม่ได้ใช้ค าว่า “หมอ” และสรรพนามแทนนกัเรียนเรียกชื่อเลน่ของนกัเรียนในระหวา่ง
การสมัภาษณ์ การแต่งกายของผู้วิจัยไม่มีสญัลกัษณ์ของกรมสขุภาพจิต สวมใส่ชุดสภุาพทั่วไป 
ในช่วงสปัดาห์แรกของการลงสนามวิจยั ครูหวัหน้าฝ่ายกิจการนกัเรียนให้นัง่ที่โต๊ะประจ าห้องพกัครู
ฝ่ายกิจการนกัเรียนและร่วมสนทนากบัคณะครูในห้องฝ่ายกิจการนกัเรียน ผู้วิจยัมีโอกาสได้พดูคยุ
กับครูที่ปรึกษาประจ าชัน้มัธยมศึกษาปีที่1-3  และได้เข้าสังเกตอย่างมีส่วนร่วม(Participant 
Observation)ขณะที่นกัเรียนของแต่ละห้องมาส่งงานครูประจ าชัน้ และได้รับมอบหมายงานอื่นๆ
เพิ่ม รวมถึงการท ากิจกรรมต่างๆของนักเรียนในห้องฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้ วิจัยตัง้ข้อสังเกตว่า
นกัเรียน คณะครู และผู้ปกครองมองผู้วิจยัเป็นคณุหมอมาจากกรุงเทพฯคนหนึง่ มาปฏิบตัิงานดแูล
สุขภาพจิตนักเรียนในโรงเรียนมากกว่าสถานะผู้ วิจัย ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลทัง้ทางลบและทางบวก
เก่ียวกบัสถานการณ์ของนกัเรียนและคณะครู ผู้วิจยัรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจใน
สนามวิจยั ท าให้ได้รับความร่วมมือในการเก็บข้อมลูด้านการคบเพ่ือนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของวยัรุ่นตอนต้น ผู้วิจยัลงสนามวิจยัทุกวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับผู้ ให้ข้อมูล
หลกั และเก็บข้อมลูตัง้เวลา 13.00-15.30 น. ซึง่เป็นช่วงที่นกัเรียนและผู้ปกครองสะดวกให้ข้อมลู  

ผู้วิจยัสมัภาษณ์เชิงลกึ(In-depth Interview)และมีการบนัทึกเสียงของผู้ให้ข้อมลู
หลัก บริเวณเก้าอีรั้บแขกที่เป็นสัดส่วนในห้องพักครูฝ่ายกิจการนักเรียน เนื่องจากเป็นห้องที่
นักเรียนและผู้ปกครองรู้จักเป็นอย่างดี โดยช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 
ผู้ วิจัยสัมภาษณ์นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1-3 ในบริเวณเก้าอีรั้บแขกในห้องพักครูฝ่ายกิจการ
นักเรียน และตัง้แต่สปัดาห์ที่สามของเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายนพ.ศ.2560  สมัภาษณ์
ผู้ปกครองของนกัเรียนที่เป็นผู้ ให้ข้อมลูหลกั เร่ิมต้นการสมัภาษณ์ด้วยการสร้างสมัพนัธภาพ  เพื่อ
ท าความคุ้นเคยและความเป็นมิตรระหว่างผู้ วิจยักับนกัเรียน โดยผู้วิจยัเกร่ินถามเร่ืองทัว่ไป เร่ือง
การเรียน เร่ืองเพื่อน ก่อนน าเช่ือมโยงไปสู่แนวค าถามที่เตรียมไว้ ระหว่างสัมภาษณ์ผู้ วิจัยปรับ
ค าถามให้เหมาะสมและยืดหยุ่นตามสถานการณ์เพื่อให้ค าตอบของผู้ ให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ 
ใกล้เคียงความจริง และอธิบายได้ชัดเจนมากขึน้ เม่ือสมัภาษณ์เสร็จผู้ ให้ข้อมลูทุกคนได้รับสมุด
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บนัทึกและมีข้อความดูแลสุขภาพจิตของสถาบนัสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ เป็นของ
ตอบแทน 1 เลม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

5. การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้ วิจัยจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งอยู่ใน

รูปแบบการบนัทกึเสียง และบนัทกึแบบจดข้อมลู ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูตามกระบวนการ
เชิงคณุภาพ ดงันี ้(ชาย โพธิสิตา, 2554)  

1.การจัดระเบียบข้อมูล(Data Organizing) ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลตามมุมมอง
ของผู้ ให้ข้อมูลเหล่านีม้าถอดเทปเป็นค าพูด ค าต่อค า ใส่แบบฟอร์มบรรยายให้เป็นรูปธรรมและ
อย่างเป็นระบบระเบียบ อา่นซ า้ไปซ า้มา เพื่อแบ่งประเด็นตามวตัถปุระสงค์การวิจยั 

2. การลงรหัส (Coding) น าข้อมูลดิบที่ได้มาแบ่งย่อยตามประเด็นของ
วัตถุประสงค์ที่ศึกษา เพื่อจับประเด็นของแต่ละเนือ้หา ท าให้เห็นความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของเนือ้หา ผู้ วิจัยจึงเร่ิมการลงรหัสในเนือ้หาที่คล้ายคลึงกันเป็นอันดับแรกเพื่อแยก
ระหว่างความหมายและเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกบัการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ   เม่ือเกิด
ความเข้าใจรูปแบบของความหมายและเงื่อนไข ผู้วิจยัได้ให้รหสัหวัข้อย่อยของแต่ละเร่ือง เพื่อแยก
องค์ประกอบส าคญัและน าไปอธิบายตีความในมมุมองของผู้ให้ข้อมลูหลกั  

3.น าข้อมูลที่ลงรหัสมาจัดเป็นหมวดหมู่ (Clustering) ตามลกัษณะข้อมูลที่
สมัพนัธ์กนั โดยผู้วิจยัแบ่งเป็น 2 หมวดหมู่ คือ ความหมาย  และเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณตามมมุมองของผู้ ให้ข้อมลูหลกั และน าเสนอข้อมลูในรูปแบบการพรรณนา 
ต่อมาผู้วิจยัด าเนินการสรุปและตีความ ตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของวตัถุประสงค์การ
วิจยั  ซึง่การวิเคราะห์ในขัน้นีผู้้วิจยัได้ร่วมการลงรหสักบันกัวิชาการอีกหนึง่ท่าน (Peer debriefing) 
คือ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของผู้ วิจัยซึ่งเป็นผู้ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์การ
ด าเนินการศกึษาตามระเบียบวิจยัเชิงคณุภาพ ด้วยการร่วมกนัลงรหสั ตรวจสอบรหสั และตีความ
ร่วมกนั จากนัน้น าให้ผู้ เป็นเจ้าของมมุมองเป็นผู้ตรวจสอบและตีความ 

4. การแสดงข้อมลู ผู้วิจยัน าข้อมลูที่ถกูจดัเป็นหมวดหมู่มาแสดงเป็นเร่ืองราว
ตามประเด็นความหมายและเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  ตรงตามความ
เป็นจริงกบัมมุมองของผู้ให้ข้อมลูหลกั           

6. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล  
ก า รต รว จ ส อ บ ค ว าม น่ า เ ช่ื อ ถื อ ไ ด้  (Credibility) แ ล ะ ก า รยื น ยั น ผ ล 

(Confirmability)ของข้อมูลเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อข้อมูลที่ เก็บรวมรวมมีความสอดคล้องตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และผลการวิจัยเป็นที่ยอมรับ รวมถึงสามารถถ่ายโอนผลการวิจั ย
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(Transferability)ไปยงัสภาพการณ์ที่คล้ายคลึงกนั ผู้วิจยัจึงท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
เคร่ืองมือและข้อมลูดงันี ้

1) น าแบบสมัภาษณ์ที่สร้างขึน้ให้ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และ
ด้านวิจยัเชิงคณุภาพเป็นผู้พิจารณา 

2) น าแบบสมัภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิ 
3) น าแบบสมัภาษณ์ทดลองใช้กบัตวัอย่างที่ใกล้เคียงผู้ ให้ข้อมลูหลกัจ านวน 

3 ครอบครัว เพื่อน าข้อมลูมาวิเคราะห์และพฒันาแนวค าถามสมัภาษณ์ให้เหมาะสมกบัผู้ให้ข้อมลู 
โดยตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ว่าข้อมูลที่ได้รับเพียงพอและสอดคล้องครอบคลุม
ประเด็นที่จะศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ จึงปรับแนวค าถามสัมภาษณ์ให้
เหมาะสมก่อนน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลู 

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล ผู้ วิจัยใช้การสอบทานข้อมูล ผู้ วิจัยจะ
ถอดเทปค าต่อค า วิเคราะห์แล้วน าไปให้ผู้ ให้ข้อมูลหลกั(Key Informants)ตรวจสอบการตีความ 
และน ามาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลมากที่สุด จากนัน้น าข้อมูลกลับไปให้                     
ผู้ให้ข้อมลูหลกัยืนยนั (Member Check) ด้วยการลงนามในเอกสาร อีกทัง้ผู้วิจยัมีการบนัทกึแสดง
ร่องรอยของการมีอคติจากผู้ ให้ข้อมูลและผู้ วิจัยที่เกิดขึน้ระหว่างด าเนินการเก็บข้อมูล  จากการ
สงัเกตพฤติกรรมการมีสว่นร่วม และบนัทกึข้อมลูสว่นตวัของผู้วิจยัในขณะอยู่ในสนามวิจยั 

ผู้วิจยัใช้การตรวจสอบความน่าเช่ือถือได้ของข้อมลู (Credibility) และการยืนยนั
ผล(Confirmability)โดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ยืนยันข้อมูลดังกล่าวจาก
หลายแหล่งข้อมลู(Data Triangulation) เป็นการตรวจความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมลู 
โดยการเทียบเคียงข้อมลูจากแหล่งที่แตกต่างกนั ได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้ทรงคณุวุฒิ ครูที่ปรึกษา หาก
พบข้อมูลสอดคล้องตรงกัน ผู้ วิจัยน าข้อมูลที่ได้สรุปและตีความเทียบเคียงวิเคราะห์กับแนวคิด
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ร่วมกบับนัทกึในระยะต่างๆมาสูก่ารเปรียบเทียบเพื่อพฒันาข้อมลูโดยปราศจาก
อคติของผู้วิจยั 

ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  
1.แบบแผนการทดลอง  

การวิจัย ใน ระยะที่  2 เป็ นการวิ จัย เชิ งทดลองประเภทกึ่ งทดลอง(Quasi-
Experimental Design) รู ป แ บ บ  ( Non-Randomized Control – Group Pretest-Posttest 
Design)(อรพินทร์  ชูชม.2552) เป็นการศึกษาผลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตามได้จากการ
เปรียบเทียบผลการวดัตวัแปรตามก่อนและหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 



  80 

(นวลฉวี ประเสริฐสขุ. 2556)  ตามวตัถุประสงค์การวิจยัข้อที่ 2 เพื่อการพฒันาโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น  และ
วตัถปุระสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
คบเพื่ อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัย รุ่นตอนต้น  กลุ่มตัวอย่างทั ง้กลุ่มทดลอง
(Experimental Group) และกลุ่มควบคุม(Control Group) อยู่ในห้องเรียนและโรงเรียนเดียวกัน  
เพื่อเป็นการควบคุมสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมือนกันทัง้ 2 กลุ่ม  และท ากิจกรรมใน
ช่วงเวลาเดียวกนั โดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบการวดัก่อนการทดลอง (Pretest) และวดัหลงัการ
ทดลอง (Posttest)  แสดงลกัษณะของแบบแผนการวิจยัดงัตาราง 7  

ตาราง 7 แบบแผนการทดลองของการใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

ก าหนดแบบสุม่ Pre-test โปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบ

เพื่อนตา่งเพศอย่างมี
วิจารณญาณ 

Post-test 

กลุม่ทดลอง T1E x T2E 
กลุม่ควบคมุ T1c  T2c 

 
ค าอธิบายสญัลกัษณ์ : 

X  แทน ตวัแปรอิสระ )Independent Variable  (ซึง่จดักระท าโดยผู้ทดลอง  
T1 แทน การวดัก่อนที่จะท าการทดลอง )Pretest( 
T2 แทน การวดัหลงัจากที่ท าการทดลองแล้ว)Postest( 
E แทน กลุ่มทดลอง )Experimental Group( ได้รับการจัดกระท าตามโปรแกรมการปรับ

พฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 
C แทน กลุ่มควบคุม )Control Group( ได้รับกิจกรรมอื่นเก่ียวกับการป้องกันตนเอง

ห่างไกล  ยาเสพติด 
T1E T2E แทน การวดัก่อนและวดัหลงัในกลุม่ทดลองตามล าดบั 
T1c T2c แทน การวดัก่อนและวดัหลงัในกลุม่ควบคมุตามล าดบั 
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2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัระยะนีแ้บ่งออกเป็น 2 ช่วง ดงันี ้
2.1 ช่วงการทดสอบสมมตฐิาน  

มีประชากร คือ กลุม่นกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 1 ของโรงเรียนมธัยมศกึษาแห่งหนึ่ง
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 65 คน 

กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ กลุม่นกัเรียนมธัยมศกึษาทัง้เพศหญิงและเพศชายที่ก าลงั
ศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีอายรุะหว่าง 12-13 ปี ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยคณุครูหวัหน้าฝ่ายกิจการนกัเรียนประชาสมัพันธ์ให้นกัเรียนทัง้ระดบัมธัยมศกึษา
ปีที่1 จ านวน 3 ห้องเรียนได้ทราบเก่ียวกบัรายละเอียดของโครงการวิจยัและต้องการอาสาสมคัรเข้าร่วม
กิจกรรม ผู้ วิจัยด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจและได้รับการยินยอมจาก
ผู้ปกครองให้เข้าร่วมการวิจยั ไม่มีโรคประจ าตวัที่เป็นอปุสรรคต่อการวิจยั และมีความสามารถอา่น
เขียนภาษาไทยได้ผู้วิจยัประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทยของกลุ่มตวัอย่างเป็น
รายบุคคลจากครูหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นผู้ คัดเลือก พบว่า 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 ห้องที่หนึ่งและห้องที่สอง มีความสามารถด้านการอ่านเขียน
ภาษาไทยได้มากกว่าห้องที่สาม ดงันัน้จึงก าหนดให้นกัเรียนทัง้ 2 ห้องเป็นกลุ่มตวัอย่าง ห้องเรียน
ที่หนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 23 คน และแบ่งห้องเรียนที่สองเป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 20 คน 
รวมจ านวน 43 คน ระหว่างการทดลองมีนักเรียนกลุ่มทดลองขาดเรียนอยู่ไม่ครบโปรแกรมฯ 
จ านวน 1 คน เหลือกลุม่ทดลอง จ านวน 22 คน สว่นกลุม่ควบคมุมีนกัเรียนขาดท าการวดั posttest  
จ านวน 2 คน เหลือกลุม่ควบคมุ จ านวน 18 คน  รวมทัง้สิน้จ านวน 40 คน ดงัรายละเอียดในตาราง 
ดงันี ้
 
จ านวนกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามประเภทกลุม่และห้องเรียน 
 

ประเภทกลุ่ม ห้องเรียน รวม 
ม .1/1 ม .1/2 

ทดลอง 22 - 22 
ควบคมุ - 18 18 
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2.2 ช่วงการประเมินผลโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น 

มีประชากร คือ กลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้ากลุม่ทดลอง จ านวน 22 คน
กลุม่ผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมของกลุม่ทดลอง จ านวน 22 คน กลุม่คณะครูและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 3 คน  และกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 2 คน 

กลุ่มตวัอย่างแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 1 ทัง้เพศ
หญิงและเพศชายที่เข้ากลุ่มทดลอง ผู้ วิจัยคัดเลือกจากความสมัครใจเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) จ านวน 9 คน กลุ่มผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลอง ผู้ วิจัย
คัดเลือกจากความสมัครใจเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จ านวน 9 คน
เพื่อประเมิน 3 ประเด็น ได้แก่ การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  คุณค่า /ประโยชน์ของ
โปรแกรมฯ  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมฯ   สว่นกลุม่คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจยั
คัดเลือกจากผู้ ที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยและมีผลกระทบต่อนโยบายของโรงเรียน ได้แก่ ครู
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และผู้ อ านวยการโรงเรียน  จ านวน 3 คน  
กลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการปรับพฤติกรรมวัยรุ่น ได้แก่ ผู้ มีประสบการณ์ท าโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมเยาวชนมากกว่า 20 ปี  และผู้อ านวยการสถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์  
จ านวน 2 คน ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ(Informal Interview)  เพื่อประเมิน 3 ประเด็น 
ได้แก่ ความคุ้ มค่า/ประโยชน์ของโปรแกรมฯ การน าประยุกต์ใช้ท ากิจกรรมกับนักเรียนและ
ผู้ปกครองในโรงเรียน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมฯ 

3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม

การคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น   
เคร่ืองมือหลกัที่ใช้ในการทดลองเป็นโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม

การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น โดยสร้างกิจกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่ 
1)กิจกรรมการปรับเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 2)กิจกรรมการพฒันาการ
สื่อสารทางบวก และ3)กิจกรรมการพฒันาการควบคมุตนเอง ให้มีเนือ้หาครอบคลมุตามนิยามและ
เงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยระยะที่ 1 
ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อน ามาสร้างนิยามปฏิบัติการของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 
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3.1.2 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัข้อค้นพบจากการ
วิจยัระยะที่ 1 เป็นตวัแปรเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ เจตคติต่อ
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  การควบคมุตนเอง การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุลด้วย
การสื่อสารทางบวก และการเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง โดยน ามาสร้างเป็นกิจกรรม 3 รูปแบบ 
ได้แก่ การปรับ เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณผ่านการแสดงบทบาทสมมติ 
การพฒันาการสื่อสารทางบวกส าหรับผู้ปกครอง และการพฒันาการควบคมุตนเอง โดยผู้วิจยัน า
งานวิจัยที่ เก่ียวข้องเป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรม เช่น ธรรมนันทิกา  แจ้งสว่าง (2547)                  
บญุสิทธ์ิ ไชยชนะ(2543) เป็นต้น เพื่อน ามาพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม
การคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 

3.1.3 การปรับเจตคติต่อการคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณผ่านการแสดง
บทบาทสมมติ ตามขัน้ตอนดงันี ้

3.1.3.1 วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชีว้ัด(ภาคผนวก ข)ตามความหมาย
ของพฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณท่ีผู้วิจยัได้ให้นิยามเชิงปฏิบตัิการ  

3.1.3.2 ก าหนดแก่นของเร่ืองโดยแต่ละเร่ืองราวและบทสนทนาเก่ียวกับ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการแสดงตวัแบบที่ส่งผลถึงการกระท า        
อนัมาจากการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการคบเพ่ือนตา่งเพศ 

3.1.3.3 น าบทละคร(ต้นฉบบั) จ านวน 8 เร่ือง พร้อมขัน้ตอนการจดักิจกรรม
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณารูปแบบกิจกรรม เนือ้หา ภาษา และความ
เหมาะสม 

3.1.3.4 ท าการปรับปรุงบทละคร จดัท าฉบบัร่าง และขัน้ตอนการจดักิจกรรม 
3.1.3.5 น าบทละครและรูปแบบการจดักิจกรรมให้ผู้ เช่ียวชาญด้านพฤติกรรม

ศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบเนือ้หาพิจารณาเร่ืองราว ภาษา และความเหมาะสมของ
บทละครแต่ละเร่ืองและขัน้ตอนการจัดกิจกรรมที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ว่ามีความครอบคลุมนิยาม
ปฏิบตัิการและเหมาะสมกบักลุม่ตวัอย่าง จากนัน้น ามาปรับปรุงก่อนน าไปทดลองใช้ (Try out) ซึ่ง
พบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข คือ  

ขัน้เตรียมความพร้อม ผู้ วิจัยขาดการกล่าวถึงวตัถุประสงค์ การเกร่ินน าเข้า
กิจกรรม แก้ไขข้อบกพร่อง โดยผู้วิจยักลา่วทกัทายนกัเรียน พดูถึงวตัถปุระสงค์ของกิจกรรม และมี
ค าถามเกร่ินน าเข้ากิจกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณด้วยการแสดงบทบาทสมมติ
จ านวน 8 เร่ือง แจ้งกติกาการแสดงด้วยการแบ่งกลุม่ รอบการแสดงของแต่ละกลุ่ม กลุ่มที่ยงัไม่ได้
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แสดงให้เป็น ผู้สงัเกตการณ์ และการท ากิจกรรมใบงานหลงัเสร็จสิน้การแสดงแต่ละเร่ืองครบทุก
กลุม่ 

ขัน้ เสนอตัวแบบร่วมกับการชี แ้นะทางวาจา ผู้ วิจัยขาดการอธิบาย
รายละเอียดส าหรับนักเรียนที่เป็นผู้สงัเกตการณ์ และรายละเอียดของค าถาม  แก้ไขข้อบกพร่อง 
โดยแยกขัน้เสนอตวัแบบ และขัน้การชีแ้นะทางวาจาอย่างชดั  ขัน้เสนอตวัแบบ ผู้วิจยัแจ้งนกัเรียน
ให้แสดงละครเร่ืองอะไรบ้างในแต่ละครัง้ขัน้ชีแ้นะทางวาจา ผู้ วิจัยอธิบายค าถามอย่างชัดเจน 4 
ค าถาม หลงัจากทกุกลุม่เสร็จสิน้การแสดงบทบาทสมมติของละครแต่ละเร่ือง 

ขัน้การให้ข้อมลูย้อนกลบั ผู้วิจยัขาดการให้นกัเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
แสดงบทบาทสมมติ และขาดอธิบายรายละเอียดของการให้ข้อมลูย้อนกลบัเก่ียวกบัการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขข้อบกพร่อง โดยผู้ วิจัยให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
แสดงบทบาทสมมติ การสังเกตตัวละคร และการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต และการให้ข้อมูล
ย้อนกลบัมีความสอดคล้องกบัตวัชีว้ดัของละครแตล่ะเร่ือง 

3.1.3.6 น าไปทดลองใช้ (Try out)กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
มธัยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา 
ซึง่มีลกัษณะใกล้เคียงกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 8 คน ซึง่พบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขเร่ืองความยาวของ
บทละครท าให้นักเรียนจ าบทไม่ได้ และนักเรียนไม่สามารถเข้าใจเนือ้เร่ืองในบทละครได้ทัง้หมด 
ผู้ วิจัยท าการแก้ไขปรับปรุงตามข้อบกพร่องที่พบ โดยปรับบทสนทนาให้กระชับขึน้ และเพิ่มการ
บรรยายสถานที่เกิดเหตุ แบ่งบทบาทตัวแสดงอย่างชัดเจนเพื่อผู้ แสดงเข้าใจง่ายขึน้และเป็น                 
บทละครฉบบัสมบรูณ์ ทัง้หมด 8 เร่ือง(ภาคผนวก ข) ได้แก่ 

(1) สงัเกตดรูู้ทนัเพื่อน 
(2) มองเพื่อนออก 
(3) กิจกรรมหลงัเลิกเรียน 
(4) สิ่งที่น่าสนใจ 
(5) รู้คณุรู้โทษ 
(6) เร่ิมต้นใหม่..ฝันอยู่ไม่ไกล 
(7) รู้ทนัสิ่งส าคญั 
(8) ระวงัตนระวงัภยั 
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ตวัอย่างกิจกรรม 

เวลา

ใน            

แต่ละ

ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของผู้วิจัยกับ

ผู้เรียน 

ผลที่คาดว่าผู้เรียน             

จะกระท า 

10 

นาท ี

1. ขัน้เตรียมความพร้อม 

- ผู้วิจัยสนทนากับผู้ เรียน

ในเร่ืองทัว่ไปและกลา่วถึง

วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม

ครัง้นี ้

- ให้ผู้ เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 

5 คน จ านวน 4 กลุม่ 

- เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้ผู้ เรียน 

-เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจ

อย่างถกูต้องเร่ืองการ

คบเพื่อนตา่งเพศ

อย่างมีวิจารณญาณ

ด้วยการ 

- สวสัดีคะ่นกัเรียนทกุคน ให้

นกัเรียนช่วยดเูพือ่นๆ วา่วนันี ้

มาครบหรือไม่ ขาดใครบ้าง  

-ผู้ วิจัยกล่าวถึงวัตถุประสงค์

ขอ ง กิ จก รรมค รั ง้ นี ้เพื่ อ ใ ห้

นักเรียนเข้าใจอย่างถูกต้อง

เร่ืองการคบ 

-ผู้ เรียนช่วยตรวจ

นับ จ าน วน เพื่ อ น 

และแจ้งครู 

-ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ท ราบ

วัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมและเห็น 

  แสดงบทบาทสมมติ

จ านวน 8 เร่ือง 

เ พื่ อ น ต่ า ง เพ ศ อ ย่ า ง มี

วิจารณญาณ 

-ใครเคยได้ยินการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
บ้าง 
-การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณคืออะไร และท า
อย่างไร 
- วนันีผู้้วิจยัจะให้นกัเรียน  แต่

ละกลุม่มาแสดงบทบาทสมมติ

เก่ียวกบัการคบเพ่ือนตา่งเพศ

อย่างมีวิจารณญาณ ซึง่มี

ทัง้หมด 8 เร่ือง กลุม่ที่ยงัไม่ได้

แสดงให้นกัเรียนเป็นผู้สงัเกต

การแสดงของเพือ่นๆ ตาม

หวัข้อค าถามในใบงานและมี

ตวัแทนน าเสนอหลงัทกุกลุม่

แสดงละครเสร็จรอบละ 2 เร่ือง  

ทกุคนพร้อมแสดงไหมคะ่ 

ความส าคญัของ

การร่วมกิจกรรม 

-ผู้ เรียนตอบค าถาม

ผู้วิจยั 
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3.1.4 การพฒันาการสื่อสารทางบวกส าหรับผู้ปกครอง ตามขัน้ตอนดงันี ้
3.1.4.1วิเคราะห์องค์ประกอบตามความหมายของเงื่อนไขการอบรมเลีย้งดู

แบบใช้เหตผุลด้วยการสื่อสารทางบวกที่ผู้วิจยัได้นิยามศพัท์เฉพาะไว้ 
3.1.4.2 ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกบันิยามที่ก าหนดไว้ และครอบคลมุ

องค์ประกอบของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น  
3.1.4.3 น ากิจกรรม(ต้นฉบบั) เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ

พิจารณาเนือ้หา ภาษา และความเหมาะสมต่อกลุม่ตวัอย่าง 
3.1.4.4 ท าการปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาการสื่อสารทางบวกส าหรับ

ผู้ปกครอง จดัท าฉบบัร่าง  
3.1.4.5 น ากิจกรรมฉบับร่างให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนาสื่อสารทางบวก 

จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบเนือ้หาพิจารณารูปแบบ ภาษา และความเหมาะสมของกิจกรรม
แต่ละขัน้ตอนที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ว่ามีความครอบคลุมนิยามและเหมาะสมกับผู้ปกครองของกลุ่ม
ตวัอย่าง ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try out) ซึง่พบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข  คือ  

ขัน้เตรียมความพร้อม ผู้ วิจัยไม่ได้พูดแนะน าตัวเองและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม และการเกร่ินน าก่อนเข้าสู่กิจกรรมหลกั  แก้ไขเป็น ผู้วิจยักล่าวทกัทายแนะน าตวั พดูถึง
วตัถุประสงค์ของกิจกรรมและมีค าถามเกร่ินน าเก่ียวกับการสื่อสารทางบวก รวมถึงการน าเสนอ
หนงัสัน้เก่ียวกบัการสื่อสารทางบวกกบัลกูวยัรุ่นและสงัเกตตวัละคร 

ขัน้เสนอตัวแบบและขัน้ชีแ้นะทางวาจาควรแยกกัน แก้ไขเป็น ขัน้ เสนอ                  
ตัวแบบ ผู้ วิจัยกล่าวเปิดหนังสัน้ให้ผู้ ปกครองพร้อมรับชม  ขัน้ ชีแ้นะทางวาจา ตัง้ค าถามถาม
ผู้ปกครอง 5 ประเด็นในใบงาน 

ขัน้ เขียนเล่าเร่ืองจากหนังสัน้  ให้แก้ไขรวมเข้ากับขัน้กิจกรรม โดยให้
ผู้ปกครองแบ่งกลุ่มคละชายหญิงกลุ่มละ 7 คนเพื่อท ากิจกรรมเขียนบทสนทนาร่วมกัน ตาม 3 
สถานการณ์จ าลอง และน าเสนอในรูปแบบการแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาที่ได้เขียนขึน้  

ขัน้การให้ข้อมลูย้อนกลบั ผู้วิจยักลา่วรวบยอดการเรียนรู้ทกุกิจกรรม  ตอ่ด้วย
การให้ข้อมลูย้อนกลบัด้านการสื่อสารทางบวกกบัลกูวยัรุ่น แก้ไขเป็น ให้สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยน
กนัเร่ืองการสื่อสารทางบวกกบัลกูวยัรุ่นหลงัจากเสร็จการแสดงบทบาทสมมติ และสรุปภาพรวมสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้และน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

3.1.4.6 จากนัน้น ามาปรับปรุงก่อนน าไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ปกครอง
ของนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักัด
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่าง หลังท าการ
ทดลองพบข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงเพิ่มให้เป็นกิจกรรมท่ีสมบรูณ์ (ภาคผนวก ข) คือ 

ขัน้กิจกรรม เพิ่มการมีนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างเข้ามีส่วนร่วมกบักลุ่มผู้ปกครอง
ในการแบ่งกลุ่มคละชายหญิงกลุ่มละ 3 คนเพื่อท ากิจกรรมเขียนบทสนทนาร่วมกัน ตาม 3 
สถานการณ์จ าลอง และน าเสนอในรูปแบบการแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาที่ได้เขียนขึน้ 
ขณะที่แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ มีการถ่ายวิดีโอเพื่อเป็นข้อมูลยืนยันในการประเมินและ
สะท้อนวิธีการสื่อสารทางบวกของแต่ละกลุม่มีความถกูต้องหรือไม่  

 

ตวัอย่างกิจกรรม 

เวลาใน            

แต่ละ

ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของผู้วิจัยกับ

ผู้เรียน 

ผลที่คาดว่าผู้เรียน             

จะกระท า 

15 นาท ี 1. ขัน้เตรียมความ

พร้อม 

- ผู้วิจยัสนทนากบั

ผู้ปกครองในเร่ือง

ทัว่ไปและกลา่ว

วตัถปุระสงค์ของ

กิจกรรมครัง้นี ้

 

- เพื่อเตรียมความพร้อม

ให้ผู้ปกครอง 

-เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ

เห็นความส าคญัต่อการ

สื่อสารทางบวกกบัลกู

วยัรุ่น 

- สวสัดีคะ่ผู้ปกครองทกุคน 

ก่อนอื่นผู้วิจยัต้องขอขอบคณุ

ผู้ปกครองเป็นอยา่งสงูที่

กรุณามาร่วมกิจกรรมครัง้นี ้

ผู้วิจยัขอแนะน าตวัเอง และ

ขอให้    

 ทกุท่านช่วยแนะน าตวัเอง

ด้วยค่ะ  

-ก่อนเร่ิมกิจกรรมดิฉนัขอ

กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของ

กิจกรรมครัง้นีเ้พื่อให้

ผู้ปกครองเข้าใจ  เห็น

ความส าคญัต่อการสื่อสาร

ทางบวกกบัลกูวยัรุ่น     

-ผู้ ปกครองแนะน า

ตวัเอง  

-ผู้ ปกครองได้ทราบ

วัตถุป ระสงค์ ของ

กิจกรรมและเห็น 

ความส าคญัของ

กิจกรรม 

-ผู้ ป ก ค ร อ ง ต อ บ

ค าถามผู้วิจยั 
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3.1.5 การพฒันาการควบคมุตนเอง ตามขัน้ตอนดงันี ้
3.1.5.1 วิเคราะห์องค์ประกอบตามความหมายของเงื่อนไขการควบคุม

ตนเองที่ผู้วิจยัได้นิยามศพัท์เฉพาะไว้ 
3.1.5.2 ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกบันิยามที่ก าหนดไว้ และครอบคลมุ

องค์ประกอบและตวัชีว้ดัของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น  
3.1.5.3 น ากิจกรรม(ต้นฉบบั) เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ

พิจารณารูปแบบเนือ้หา ภาษา และความเหมาะสมต่อกลุม่ตวัอย่าง 
3.1.5.4 ท าการปรับปรุงกิจกรรมการควบคมุตนเอง จดัท าฉบบัร่าง  
3.1.5.5 น ากิจกรรมฉบับร่างให้ผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา 1 ท่าน ท าการ

ตรวจสอบเนือ้หาพิจารณารูปแบบ ภาษา และความเหมาะสมของกิจกรรมที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ว่ามี
ความครอบคลมุนิยามองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ และเหมาะสม
กบักลุม่ตวัอย่าง ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนมธัยมศกึษา
แห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ซึ่งมีลกัษณะ
ใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่าง พบข้อบกพร่องเร่ือง1)นกัเรียนไม่ค่อยเข้าใจวิธีการสงัเกตและบนัทกึตาม
องค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการตัง้เป็นพฤติกรรมเป้าหมาย  
2) ระยะการติดตามนกัเรียนหลงัการบนัทึกแบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ น้อยเกินไปจากเดิม 2 วนัตอ่สปัดาห์ ที่ต้องแก้ไข  คือ1)เพิ่มการอธิบายวิธีการ
บนัทึกองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณที่ตรงกับพฤติกรรมเป้าหมาย 
และฝึกบันทึกก่อนปล่อยนักเรียนกลบัไปใช้ชีวิตประจ าวนั 2) ต้องเพิ่มระยะเวลาการบันทึกของ
นกัเรียนเป็น 3 วนัต่อสปัดาห์  เนื่องจากนกัเรียนไม่ค่อยมีกิจกรรมกระท าร่วมกบัเพื่อนต่างเพศจึง
ต้องขยายเวลาในการสงัเกตและบนัทกึ รวมถึงนกัเรียนสามารถสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณได้ที่โรงเรียนเท่านัน้ เพราะเม่ืออยู่บ้านไม่ค่อยมีกิจกรรมกับ
เพื่อนตา่งเพศ  

3.1.6 น าโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้นที่ท าการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
ทัง้หมด 3 กิจกรรม ไปใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม 
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ  มีจ านวน 3 กิจกรรมส าหรับกลุม่ทดลองประกอบด้วย 
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1) การปรับเจตคติต่อการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ  
2) การพฒันาการสื่อสารทางบวก 
3) การพฒันาการควบคมุตนเอง    

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวดัตวัแปร คือ  แบบวดัพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณ 

ผู้วิจยัได้สร้างแบบวดัตามล าดบัดงันี ้
3.2.1 ผู้วิจยัได้ท าการประมวลเอกสารเก่ียวกบั นิยาม ทฤษฎี  และผลการวิจยัทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ เร่ืองการคบเพื่อนต่างเพศ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และจิตวิทยา
พฒันาการของวยัรุ่น  เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ 

3.2.2 ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยระยะที่ 1 และวิเคราะห์ข้อมูล                
เชิงคณุภาพที่เก่ียวกบัความหมายของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 

3.2.3 ก าหนดนิยามปฏิบตัิการและพฤติกรรมของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ 4 องค์ประกอบ  ซึง่ได้จากข้อมลูเชิงคณุภาพในข้อที่  3.2.2  มีรายละเอียด ดงันี ้

องค์ประกอบที่ 1 การสงัเกตเพื่อแยกแยะข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัความ
ประพฤติที่ดีหรือไม่ดีของเพื่อนตา่งเพศก่อนตดัสินใจกระท ากิจกรรมร่วมกนั   

องค์ประกอบที่  2 การเลือกปฏิบัติตนกับเพื่อนต่างเพศตามกรอบประเพณี
วฒันธรรมไทยที่เหมาะสมกบัวยั               

องค์ประกอบท่ี 3 การก าหนดเปา้หมายที่ก่อให้เกิดผลดีตอ่อนาคต  
องค์ประกอบที่ 4 การสรุปประเด็นส าคญัของปัญหาเพื่อท านายสถานการณ์ของ

ตนเองกบัเพื่อนตา่งเพศที่จะเกิดขึน้ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ  
3.2.4 สร้างข้อค าถามตามนิยามของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี

วิจารณญาณที่ก าหนดไว้ โดยผู้วิจัยคัดเลือกสื่อหนังสัน้เก่ียวกับสถานการณ์วยัรุ่นที่เป็นเงื่ อนไข
น ามากระตุ้ นการคิดวิเคราะห์และเขียนอธิบายแสดงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณตามองค์ประกอบในข้อที่ 3.2.3   
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ตวัอย่างเช่น 
ค าอธิบาย นักเรียนชมสถานการณ์ 5 เร่ือง หลังจากชมสถานการณ์แต่ละเร่ืองจบ ให้

นกัเรียนเขียนอธิบายเหตผุลของตนเองตามโจทย์ที่ก าหนด 
 

(0) ชมสถานการณ์ที่ 4  
ถ้ามีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวหลงัเลิกเรียน นกัเรียนจะท าอย่างไร…………......................... 

.............................................................................................................................................. 
เพราะเหตใุดนกัเรียนจงึตดัสินใจท าเช่นนัน้…………………….....…….……………….. 

..............................................................................................................................................  

ถ้านกัเรียนเป็น “ฝา้ย” นกัเรียนจะไปเท่ียวตามที่ “เกม” ชวนหรือไม…่………...………... 
เพราะเหตใุดนกัเรียนจงึตดัสินใจท าเช่นนี…้…………………………............................ 

 ..............................................................................................................................................  

จากนัน้ผู้ วิจัยได้สร้างข้อค าถามเก่ียวกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนเป็นแบบสถานการณ์ตามองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 
ค าตอบเป็นการเขียนอธิบายตามความคิดของนักเรียนต่อสถานการณ์ที่ชมหนงัสัน้ ได้ข้อค าถาม
ทัง้สิน้ 4 ข้อ แบ่งเป็น 4 สถานการณ์ ได้แก่ เพื่อนตา่งเพศชวนไปเที่ยวตามล าพงั เพื่อนตา่งเพศชวน
ไปเท่ียวในวนัหยดุ เพื่อนตา่งเพศขอเป็นแฟน และเพื่อนตา่งเพศให้ช่วยติวหนงัสือ 

3.2.5 ผู้วิจยัคดัเลือกสื่อหนงัสัน้ที่น ามาใช้ในเคร่ืองมือ มีวิธีด าเนินการดงันี ้
1)ผู้ วิจัยอาศัยแบบสอบถามของวัตสันและเกลเซอร์( Watson; & Glaser, 

1937) เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามให้สอคคล้องตามองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ และเหมาะสมตามจิตวิทยาพฒันาการของวยัรุ่น 

2)ผู้ วิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันวิเคราะห์เนือ้หาที่แสดงถึงเงื่อนไขน า
(Antecedence) 5 สถานการณ์ของสื่อหนัง้สัน้ที่ใช้ในการกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และเขียนอธิบาย
แสดงพฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณตามองค์ประกอบ   

3.2.6 ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบวดัพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ จ านวน 2 ท่าน และด้าน
สถิติ จ านวน 1 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามปฏิบัติการ ตรวจสอบ
ภาษา และหนังสัน้ แล้วน ามาปรับปรุงด้านความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ การใช้ข้อความให้
กระชบัสอดคล้องกบัหนงัสัน้ และแก้ไขความซบัซ้อนของข้อค าถามตามข้อเสนอแนะ 
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3.2.7 น าแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณที่ได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้วจ านวน 5 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1 ของโรงเรียน
มธัยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา 
ซึง่มีลกัษณะใกล้เคียงกลุม่ตวัอย่างจ านวน  30 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ พบว่า อยู่ระหว่าง 
.07 - .50  และมีค่าความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคทัง้ฉบับ เท่ากับ 0.59  และ
คดัเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ .37 ปรับค าถามให้เหมาะสมได้ค าตอบที่สอดคล้อง
กบัองค์ประกอบของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

3.2.8 ผู้วิจยัสรุปค าตอบท่ีสอดคล้องกบัองค์ประกอบในภาพรวมเพื่อคดัเลือกและ
ปรับข้อค าถาม รวมทัง้สิน้ 4 ข้อค าถาม กบัสถานการณ์เงื่อนไขน า(หนงัสัน้) 4 เร่ือง(ภาคผนวก ข) 
ตวัอย่างข้อค าถาม 

ชมสถานการณ์ที่ 4 

ค าถาม : ถ้านักเรียนเป็น “ฝ้าย” นักเรียนจะไปเที่ยวสวนสาธารณะตามที่เพื่อนต่างเพศชวน 

หรือไม.่............................. 

ค าถาม : เพราะเหตใุดนกัเรียนจงึตดัสินใจท าเช่นนี ้
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนอธิบาย (Scoring Rubrics) 
 

ระดับคะแนน ลักษณะงาน 

4 
(ดีมาก) 

สามารถเขียนอธิบายครบ 4 องค์ประกอบ 

3 
(ดี) 

สามารถเขียนอธิบายครบ 3 องค์ประกอบ 

2 
(พอใช้) 

สามารถเขียนอธิบายครบ 2 องค์ประกอบ 

1 
(ต้องปรับปรุง) 

สามารถเขียนอธิบายได้ 1 องค์ประกอบ  

0 ไม่มีองค์ประกอบ 

การแปลผล   
ถ้านกัเรียนตอบไม่มีองค์ประกอบ  หมายถึง  นกัเรียนไม่มีพฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศ

อย่างมีวิจารณญาณ 
ถ้านักเรียนตอบ 1 องค์ประกอบ  หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ

อย่างมีวิจารณญาณน้อย ต้องปรับปรุง 
ถ้านักเรียนตอบ 2 องค์ประกอบ  หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ

อย่างมีวิจารณญาณปานกลาง ผ่านเกณฑ์ 
ถ้านักเรียนตอบ 3 องค์ประกอบ  หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ

อย่างมีวิจารณญาณมาก ระดบัดี 
ถ้านักเรียนตอบ 4 องค์ประกอบ  หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ

อย่างมีวิจารณญาณมากที่สดุ ระดบัดีมาก  
4.1 ระยะเตรียมการก่อนทดลอง ใช้ระยะเวลา 6 เดือน 
ผู้วิจยัด าเนินการเตรียมความพร้อมสิ่งตา่งๆก่อนการทดลอง ดงันี ้

4.1.1. ออกแบบกิจกรรมและคดัเลือกวิเคราะห์บทละครและสื่อหนังสัน้เก่ียวกับ
สถานการณ์ของวยัรุ่นที่จะน ามาใช้เป็นสื่อประกอบการท ากิจกรรมในโปรแกรมการปรับพฤติกรรม
ที่มีผลตอ่พฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 

4.1.2 ท าการสร้างแบบวดัพฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 
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4.1.3 ฝึกผู้ช่วยนักวิจัย เนื่องจากการทดลองนี ใ้ช้นักเรียนทัง้ห้องในการเข้าร่วม
กิจกรรม ผู้ วิจัยจึงต้องมีผู้ ช่วยนักวิจัยจ านวน 2 คน โดยผู้ วิจัยอธิบายขัน้ตอนการทดลอง และ
ลกัษณะของกิจกรรมเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์การวิจยั 

4.1.4 ผู้ วิจัยท าหนังสือขออนุญาตจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ติดต่อ
ประสานงานและขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา ในการด าเนินการ
วิจยัในโรงเรียนมธัยมศกึษาแห่งหนึง่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
นครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่และคาบเรียนวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา 
เนื่องจากโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯนีมี้เนือ้หาที่สอดคล้องกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 2 ว่าด้วย
เร่ืองการคบเพื่อน และความสมัพนัธ์ในครอบครัว 

4.1.5 ติดต่อประสานงานกับครูผู้ สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้นของโรงเรียน เพื่อชีแ้จงวตัถปุระสงค์รายละเอียดขัน้ตอนในการท าวิจยั และขอ
ความร่วมมือในการด าเนินการทดลอง 

4.1.6 ผู้วิจยัร่วมกบัโรงเรียนมธัยมศกึษา คดัเลือกเด็กนกัเรียนและผู้ปกครองตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อเป็นกลุม่ตวัอย่างแบ่งออกเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

กลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มที่ใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
คบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 

กลุม่ควบคมุ เป็นกลุม่ที่ได้รับกิจกรรมอื่น(ภาคผนวก ข) 
4.1.7 ผู้วิจัยประสานครูหวัหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนจัดส่งจดหมายให้ผู้ปกครอง

ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อชีแ้จงรายละเอียดของการวิจัย  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมใน
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมมีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่น
ตอนต้น รวมถึงความส าคญัและประโยชน์ที่จะได้รับ พร้อมเอกสารใบยินยอมให้นกัเรียนในความ
ปกครองเข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ 

4.1.8 ให้นกัเรียนที่เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ท าแบบวดัพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัดเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณในกลุ่มทดลอง ก่อนเร่ิมการทดลอง  และผู้ วิจัยท าการบันทึกผลคะแนนของการ
ทดสอบเป็นคะแนนก่อนการทดลองส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู 

4.1.9 ผู้วิจยัได้ท าการฝึกนกัเรียนกลุม่ทดลองเพื่อซกัซ้อมการแสดงบทบาทสมมติ 
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมในการทดลอง 
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4.2 ระยะด าเนินการทดลอง ใช้ระยะเวลา 6 สปัดาห์ 
ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมในกลุ่มทดลอง  โดยใช้โปรแกรมการปรับ

พฤติกรรม ใช้เวลาด าเนินการ  945 นาที (16 ชั่วโมง) แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียด
ดงันี ้
 
กิจกรรมที่ 1 การปรับเจตคตต่ิอการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวจิารณญาณผ่านการแสดง
บทบาทสมมติ  
 

เวลา โปรแกรมการปรับพฤตกิรรมฯ สื่อที่ใช้ 
40 นาที       ก่อนเร่ิมการแสดงครัง้ที่ 1 ผู้ วิจัยอธิบายวตัถุประสงค์ของการแสดง

บทบาทสมมติจ านวน 8 เร่ือง และขอบันทึกภาพวิดี โอที่ สะท้อน
พฤติกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครัง้พร้อมชีแ้จงกติกาการแสดงบทบาท
สมมติ มีการแสดงทัง้หมด 4 รอบๆละ 2 เร่ือง และแบ่งกลุ่ม หลังแสดง
ครบทกุกลุม่ให้สรุปสาระส าคญั 

บทละคร 8 เร่ือง 

       ก่อนเร่ิมการแสดงครัง้ที่ 2-4 ผู้วิจยักลา่วทบทวนตวัชีว้ดัหลกัของบท
ละครของแตล่ะรอบก่อนเร่ิมการแสดงเร่ืองตอ่ไป 

 

160นาที 
(2.30ชม.) 

     ผู้วิจยัให้แต่ละกลุม่แสดงบทบาทสมมติกลุ่มละ 5  นาทีตอ่เร่ืองและ
กลุม่ที่ยงัไม่ได้แสดงให้เป็นผู้สงัเกตการณ์แสดงของเพื่อนๆ เม่ือทกุกลุม่
แสดงเสร็จให้สมาชิกกลุม่ช่วยกนัสรุปสาระส าคญัของการแสดง 

1.บทละคร 8 เร่ือง 
2.เอกสารใบงาน 

40นาที     ผู้วิจยัตัง้ค าถามทบทวนผู้ เรียนให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการคบเพื่อนตา่ง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของตวัแบบของแตล่ะรอบการแสดง 

เอกสารใบงาน 

60 นาที 
(1ชม.) 

       ผู้วิจยัสรุปประเด็นส าคญั และแลกเปล่ียนความคิดเก่ียวกบัการคบ
เพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ ที่ได้จากผู้ เรียนกระท าพฤติกรรมที่
แสดงออก ตามตวัชีว้ดัหลกัของแตล่ะรอบการแสดง 

1.ข้อมลูจากการ
บนัทกึวิดีโอ 
2.ประเด็นอภิปราย 
3.แบบวดัเจตคติตอ่
การคบเพื่อนตา่ง
เพศ 
อย่างมี
วิจารณญาณ 
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กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการสื่อสารทางบวกส าหรับผู้ปกครองกบันักเรียน 
 
เวลา โปรแกรมการปรับพฤตกิรรมฯ สื่อที่ใช้ 

15 นาที       ผู้วิจยักลา่วทกัทายและชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้

ผู้ปกครองเข้าใจเห็นความส าคญัตอ่การสื่อสารทางบวกกบัลกูวยัรุ่น เร่ือง

การคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณและขอบนัทกึภาพวิดีโอที่

สะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ของแตล่ะกลุม่พร้อมชีแ้จ้งกติกา 

 

10 นาที      ผู้ วิจัยน าเสนอตัวแบบผ่านหนังสัน้ที่ มีพฤติกรรมแสดงการสื่อสาร
ทางบวกของบิดามารดากับวัยรุ่นด้านการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ 

หนงัสัน้ 

25 นาที     ผู้วิจยัตัง้ค าถามทบทวนให้ผู้ปกครองเข้าใจที่ถกูต้องเก่ียวกบัการสื่อสาร
ทางบวกด้านการคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของตวัแบบ 

เอกสารใบงาน 

50 นาที     ผู้วิจยัให้ผู้ปกครองแบ่งกลุ่มคละเพศชายหญิง ฝึกแสดงบทบาทสมมติ
ตามสถานการณ์ที่ก าหนดไว้และน าเสนอเนือ้หา โดยกระบวนการดงันี ้    

1.สถานการณ์จ าลอง 
3 เร่ือง 
2.แบบฟอร์มบท
สนทนา  

     1.แตล่ะกลุม่ร่วมกนัคิด ร่วมกนัเขียนบทสนทนาที่เก่ียวกบัสถานการณ์
จ าลอง ตามตวัแบบใช้เวลา 10 นาที 
    2.แตล่ะกลุม่แสดงบทบาทสมมติใช้เวลากลุ่มละ 5 นาที 

    3.กลุ่มที่รอการแสดงให้เป็นผู้สงัเกตการณ์           

 

30 นาที      ผู้วิจยัและผู้สงัเกตการณ์ร่วมกนัประเมินพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก

ของบิดามารดาหรือผู้ ปกครองด้านการคบเพื่ อนต่างเพศอย่างมี

วิจารณญาณของแตล่ะกลุม่ 

ข้อมลูจากการบนัทกึ
วิดีโอการแสดง
บทบาทสมมติของแต่
ละกลุม่ 

20 นาที      ผู้วิจยัให้สรุปประเด็นส าคญั และแลกเปล่ียนความคิดเก่ียวกบัการ
สื่อสารทางบวกกบัลกูวยัรุ่นด้านการคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้ปกครอง ที่ได้จากผู้ปกครองแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบ 

ประเด็นการอภิปราย 
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กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาการควบคุมตนเอง     
เวลา โปรแกรมการปรับพฤตกิรรมฯ สื่อที่ใช้ 

45 นาที       ก่อนเร่ิมการบนัทึกครัง้ที่ 1 ผู้ วิจัยสอบถามความสมัครใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมอีกครัง้  จากนัน้ผู้วิจยัอธิบายวตัถปุระสงค์ของการฝึกสงัเกต
และบันทึกพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ และ
เนือ้หาของการบนัทกึ ได้แก่ 
     1.การให้ข้อมลูย้อนกลบัเก่ียวกับคะแนนที่วดัพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ
ของแตล่ะคน  
      2.อธิบายความส าคัญและวิ ธีการตัง้พฤติกรรมเป้าหมายตาม
องค์ประกอบหลกั  
      3.อธิบายการประเมินตนเองด้วยการให้คะแนน เม่ือนกัเรียนสามารถ
บนัทึกตรงกบัองค์ประกอบหลกั การให้คะแนน 1 องค์ประกอบ เท่ากบั 1 
คะแนน ได้รับคปูองแทนเงินสด 1 บาท 
     4.ให้นัก เรียนส ารวจตัว เส ริมแรงเม่ื อนัก เรียนบันทึ ก ได้ตาม
องค์ประกอบหลักเพื่อเลือกรางวัลให้ตนเองโดยใช้คูปองแทนเงินสดที่
ได้รับแลกซือ้ 

1.องค์ประกอบของ
พฤติกรรมการคบ
เพื่อนตา่งเพศอย่าง
มีวิจารณญาณ
ทัง้หมด 4 
องค์ประกอบหลกั 
2.แบบสงัเกตและ
บนัทกึพฤติกรรม
การคบเพื่อนตา่ง
เพศอย่างมี
วิจารณญาณ 
3. คปูองแทนเงินสด 
 

              

     5.ให้นักเรียนฝึกบันทึกตามองค์ประกอบหลักในแบบฟอร์มก่อนให้
นกัเรียนสงัเกตและบนัทกึด้วยตนเอง 
    6.อธิบายระยะเวลาการบันทึก  จ านวน 3 วันต่อสัปดาห์ นาน 5 
สปัดาห์ 
แต่ละสัปดาห์ เพิ่ มการบันทึกองค์ประกอบหลักจนกระทั ง้ครบ 4 
องค์ประกอบของพฤติกกรรมการคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

 

450 นาที 
(7.50 
ชม.) 

   ผู้วิจยัให้นกัเรียนประเมินแบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมของตนเอง
แตล่ะคนด้วยการให้นกัเรียนจบัคูบ่ดัดีเ้ล่าเหตกุารณ์ตามที่บนัทึก พดูคยุ
ทีละคูใ่นห้องที่เป็นสดัส่วน หากการบนัทกึตรงกบัองค์ประกอบหลกั     
นกัเรียนจะได้รับคะแนนตามความเป็นจริง และได้รับคปูองเงินสดตามที่
ก าหนดเง่ือนไข ผู้วิจยัติดตามนกัเรียนสปัดาห์ละ 2 วนั ระยะเวลา 5 
สปัดาห์  
   ก่อนเร่ิมการบนัทกึครัง้ที่ 2-5 ผู้วิจยักลา่วทบทวนองค์ประกอบหลกัของ
พฤติกรรมการคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ  ในแตล่ะสปัดาห์
ก่อนให้นกัเรียนกลบัไปสงัเกตและบนัทกึด้วยตนเอง 

1.แบบสงัเกตและ
บนัทกึพฤติกรรม
การคบเพื่อนตา่ง
เพศอย่างมี
วิจารณญาณ 
2.องค์ประกอบของ
พฤติกรรมการคบ
เพื่อนตา่งเพศอย่าง
มีวิจารณญาณ 
3.คปูองแทนเงินสด 
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การจดักิจกรรมส าหรับกลุ่มควบคมุ ผู้ วิจยัด าเนินการจดักิจกรรมการป้องกันตนเอง
ห่างไกล ยาเสพติด ใช้เวลา 945 นาที( 16 ชั่วโมง)  ผู้ สอนด าเนินการสอนโดยใช้การบรรยาย มี
เอกสารใบงาน ตามเนือ้หาเร่ืองปอ้งกนัตนเองห่างไกลยาเสพติด โดยไม่ใช้บทละครและสื่อหนงัสัน้ 
และไม่มีการฝึกควบคมุตนเองหลงัการเรียนการสอน 

4.3 ระยะติดตามผล 
หลงัจากเสร็จสิน้ระยะการทดลอง 6 สปัดาห์ ผู้ วิจยัด าเนินการวดัพฤติกรรมการคบ

เพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ         
5. การพทิกัษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง    

หลังจากได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกสารรับรองเลขที่ SWUEC/E-257/2560 ผู้ วิจัยด าเนินการส่ง
หนงัสือขออนญุาตเก็บข้อมลูการวิจยัถึงองค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสีมา เพื่อขออนญุาตลง
เก็บข้อมลูในโรงเรียนมธัยมศกึษาท่ีคดัเลือกไว้ และเม่ือได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหารองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดันครราชสีมาให้โรงเรียนในสงักดัเข้าร่วมโครงการวิจยัได้ ผู้วิจยัได้ค านงึถึงสิทธิของกลุม่
ตวัอย่างโดยผู้วิจยัด าเนินการชีแ้จงวตัถปุระสงค์การวิจยัและเก็บรักษาความลบัด้านข้อมลูสว่นตวั
ของกลุ่มตัวอย่าง  ทัง้นีก้ลุ่มตัวอย่างมีสิทธิเข้าร่วมหรือขอยุติการเข้าร่วมการวิจัยด้วยความ              
สมคัรใจ โดยไม่สง่ผลกระทบใดๆ 

6. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
6.1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปและลกัษณะพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง  

ผู้ วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และ
แบบสอบถาม จึงก าหนดใช้ข้อมลูทัง้ในเชิงคุณภาพและในเชิงทดลอง มีสถิติวิเคราะห์ที่ น ามาใช้ 
เช่น สถิติเชิงพรรณนาส าหรับบรรยายข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 
และค่าพิสยั สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 

6.2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ส าหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยระยะที่ 2 ต้องทดสอบโปรแกรมการ

ปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น 
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลงัการทดลองกลุม่ทดลองมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ สูงกว่ากลุ่มควบคุมหรือไม่  ผู้ วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
(Analysis of Covariance : ANCOVA) เนื่องจากจ านวนกลุม่ตวัอย่างของการวิจยันีใ้นแต่ละกลุ่ม
มีจ านวนน้อย (น้อยกว่า 30) คือ กลุ่มทดลองมี 22 คน และกลุ่มควบคุมมี 18 คน และมีความ
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แตกต่างกนัในคะแนนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณวดัก่อน (Pretest) ในทัง้
สองกลุม่ อาจเป็นปัจจยัแทรกซ้อนได้ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเลือกแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางสถิติ คือ การ
ใช้สถิติทดสอบที่ลดความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนหรือความแตกต่างของคะแนนภายใน
กลุ่ม  ด้วยการควบคุมอิท ธิพลของตัวแปรร่วม(Covariate Variable) คือ คะแนนวัดก่อน 
(Pretest)ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  เพื่อเป็นการยืนยันผลลัพธ์ของตัวแปรตามที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น (Treatment) 

จากที่กล่าวมาทัง้หมดผู้วิจยัสรุปขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัจากการวิจยัระยะที่ 
1 สูก่ารวิจยัระยที่ 2 ตามภาพประกอบ 8 ดงันี ้

           

ภาพประกอบ 8 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัระยะท่ี 1 สูก่ารวิจยัระยะท่ี 2  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิจยัผสานวิธีแบบส ารวจตามล าดบั (Exploratory Sequential Method) เร่ิมต้นด้วย
งานวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เพื่อท าความเข้าใจความหมาย 
และเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น และตามด้วยการวิจยั
เชิงทดลอง โดยน าผลการวิจยัเชิงคณุภาพในระยะที่ 1  มาพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นในการวิจยัระยะที่ 2 
ในบทนีเ้ป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้

สว่นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูระยะที่ 1 การวิจยัเชิงคณุภาพ 
ตอนที่ 1.1 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมลูหลกั 
ตอนที่ 1.2 ความหมายของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 
ตอนที่ 1.3 เงื่อนไขของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

สว่นที่ 2 สรุปการเช่ือมโยงงานวิจยัจากระยะที่ 1 สูร่ะยะที่ 2 
สว่นที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูระยะที่ 2 การวิจยัเชิงทดลอง 

ตอนที่ 3.1 อธิบายลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง 
ตอนที่ 3.2 การพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ

เพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 
ตอนที่3.3 การเสนอค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ

อย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น นกัเรียนที่ได้รับและไม่ได้รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้นในระยะก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลอง 

ตอนที่ 3.4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่มีการปรับคะแนน ภายหลงัการทดลอง
โดยใช้คะแนนก่อนการทดลองเป็นตวัแปรร่วม (Covariate Variable) ของนกัเรียนที่ได้รับและไม่ได้
รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วยัรุ่นตอนต้น 

ตอนที่ 3.5 การประเมินผลโปรแกรมการปรับพฤติกรรมมีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยระยะที่  1 ผู้ วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบเฉพาะกรณี  ซึ่งเลือก

กรณีศึกษาแบบ Instrumental Cases เป็นตวัแทนของรายกรณีในการด าเนินการวิจยั ทัง้นีผู้้ วิจยั
พิจารณาเลือกกรณีศึกษาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์
คณุสมบตัิ(Inclusion Criterion)โดยแบ่งผู้ ให้ข้อมลูหลกั(Key Informants) เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุ่ม
นกัเรียน  และผู้ปกครอง  และกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีประสบการณ์ท างานด้านเด็กและเยาวชนมาไม่
ต ่ากว่า 20 ปี ส าหรับการศกึษาครัง้นีไ้ด้ศกึษาผู้ให้ข้อมลูหลกัทัง้หมดจ านวน 13 คน ซึง่ชื่อที่ปรากฎ
ในงานวิจัยเป็นนามสมมติทัง้หมดเพ่ือการพิทักษ์สิทธ์ิผู้ ให้ข้อมูล ผู้ วิจัยขอน าเสนอรายละเอียด              
แต่ละตอนดงัตอ่ไปนี ้

ตอนที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้วิจยัน าเสนอประวตัิและข้อมลูทัว่ไปของนกัเรียน ผู้ปกครอง และผู้ทรงคณุวฒุิ

เพื่อให้เห็นถึงข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ ให้ข้อมลูหลกัที่ผู้วิจยัท าการศึกษา ซึ่งมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยง
กบัการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ทัง้การให้ความหมาย ลกัษณะการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ และเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกบัการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจาณญาณของวยัรุ่น
ตอนต้น ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครอง ได้แก่ อายุ ระดับชัน้เรียน จ านวนพี่น้อง  
อาชีพ  จดุประสงค์การคบเพื่อนต่างเพศของนกัเรียน  การอบรมเลีย้งดเูร่ืองการคบเพื่อนต่างเพศ 
มุมมองเร่ืองการคบเพื่อนต่างเพศของผู้ปกครอง ส่วนกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่ อายุ อาชีพ และ
ประสบการณ์ท างานด้านเด็กและเยาวชนของผู้ให้ข้อมลูหลกั ดงัตาราง 8 และ 9  
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ตาราง 8 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่นกัเรียนและผู้ปกครอง 

ข้อมลู ครอบครัว 

  1 2 3 4 5 

นกัเรียน นามสมมติ เด็กชายเอ เด็กชายบี เด็กหญิงพิมพ์ เด็กหญิงดา เด็กหญิงจ ุ
อายุ )ปี(  13 14 15 12 15 
ระดบัชัน้ ม.2 ม.3 ม.3 ม.1 ม.3 
จ านวนพี่

น้อง 

บตุรคนเดียว ชาย 1 คน หญิง 

1 คน เป็นบตุร 

ที่ 1 

หญิง 2 คน 

เป็นบตุรคน 

ที่ 2 

หญิง 1 คน 

ชาย 1 คน เป็น

บตุรคนที่ 1 

หญิง 2 คน 

เป็นบตุรคนที่ 1 

ผู้ปกครอง นามสมมติ แม่เด็กชายเอ ปา้เด็กชายบี ปา้เด็กหญิง

พิมพ์ 
แม่เด็กหญิงดา พ่อเด็กหญิงจ ุ

อายุ )ปี(  34 45 46 35 48 
การศกึษา ป.6 ป.6 ม.6 ไม่ได้เรียน ม.3 
อาชีพ ลกูจ้างโรงงาน ค้าขาย ลกูจ้าง

โรงงาน 

รับจ้างทัว่ไป รับเหมา 

ก่อสร้าง 

จดุประสงค์การคบเพื่อน
ตา่งเพศของนกัเรียน 

เพื่อช่วยเหลือการ

เรียน คยุเล่น

เฉพาะในโรงเรียน 

เพื่อท าการบ้าน 

งานกลุม่ เลน่

กีฬาด้วยกนัที่

โรงเรียน เป็นที่

ปรึกษาทกุเร่ือง 

เพื่อท า

การบ้าน งาน

กลุม่ ไปเที่ยว

ห้างฯ 

เพื่อท าการบ้าน 

เป็นเพื่อนเลน่ที่

โรงเรียนและ

ละแวกบ้าน 

เพื่อปรึกษา

เร่ืองทัว่ไป 

และการบ้าน 

คอยเป็นเพื่อน

คยุเล่นกนัที่

โรงเรียน 
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ตาราง 8(ต่อ) 

ข้อมลู ครอบครัว 

1 2 3 4 5 

การอบรมเลีย้งดเูร่ืองการ

คบเพื่อนตา่งเพศ 

-มอบหมายงาน
บ้านให้รับผิดชอบ 
-แนะน าการเลือก
คบเพื่อนที่ดีให้
ปฎิบตัิตวั
เหมาะสมตามวยั 
-คยุด้วยเหตผุล
ตดัสินใจด้วย
ตนเอง 
 

-มอบหมายงาน
บ้านให้
รับผิดชอบ 
-แนะน าการ
เลือกคบเพื่อนที่
ดีให้ปฎิบตัิตวั
เหมาะสมตาม
วยั 
-คยุด้วยเหตผุล 
ตดัสินใจด้วย
ตนเอง 

-ยกตวัอย่างให้
เห็นผลลพัธ์ 
-ให้รางวลัเม่ือ
ท าความดี 

-มอบหมาย
งานบ้านให้
รับผิดชอบ 
-แนะน าการ
เลือกคบเพื่อน
ที่ดีให้ปฎิบตัิ
ตวัเหมาะสม
ตามวยั 
-คยุด้วย
เหตผุล
ตดัสินใจด้วย
ตนเอง 
 

-มอบหมายงาน
บ้านให้
รับผิดชอบ 
-แนะน าการ
เลือกคบเพื่อนที่
ดีให้ปฎิบตัิตวั
เหมาะสมตาม
วยั 
-คยุด้วยเหตผุล
ตดัสินใจด้วย
ตนเอง 

-ยกตวัอย่างให้
เห็นผลลพัธ์ 
 

-มอบหมาย
งานบ้านให้
รับผิดชอบ 
-แนะน าการ
เลือกคบเพื่อน
ที่ดีให้ปฎิบตัิ
ตวัเหมาะสม
ตามวยั 

-ส่งเสริม
การศกึษา
ธรรมะ 
-ยกตวัอย่าง
ให้เห็น
ผลลพัธ์ 

มมุมองเร่ืองการคบเพื่อน

ตา่งเพศของผู้ปกครอง 
คบแบบเพื่อน ขอ

ตัง้ใจเรียนก่อน 
คบแบบเพื่อน 

ขอตัง้ใจเรียน

ก่อน 

คบกนัแบบ

เพื่อน ท า

กิจกรรม

โรงเรียน 

คบแบบเพื่อน 

เล่นด้วยกนั

ตัง้แตอ่นบุาล 

คบแบบเพื่อน

คยุ เลน่

ละแวกบ้าน 

และในกลุม่

ศกึษาธรรมะ 

 

จากตาราง 8 ประวัติส่วนบุคคลและบริบทที่เก่ียวข้องนี ้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่
ผู้วิจยัน ามาประกอบการพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น  การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยเก็บข้อมูลกับผู้ ให้ข้อมูลหลัก  
(Key Informants) จ านวน 10 คน 5 ครอบครัว ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัใช้นามสมมติทัง้หมด มีทัง้
เพศชายและเพศหญิง ประกอบด้วย นกัเรียนหญิง 3 คน นกัเรียนชาย 2 คน อายอุยู่ระหวา่ง 12 ถึง
15 ปี  อยู่ระดับชัน้  ม.3 จ านวน 3 คน อยู่ระดับชัน้ ม.2 จ านวน 1 คน  และอยู่ระดับชัน้ ม.1 
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จ านวน 1 คน มีพี่น้องจ านวนสองคน 4 ครอบครัว และเป็นบตุรคนเดียว 1 ครอบครัว ซึง่นกัเรียนมี
จุดประสงค์การคบเพื่อนต่างเพศเพื่อช่วยท าการบ้านและเที่ยวเล่น จ านวน 4 ครอบครัว ได้แก่ 
เด็กชายเอ  เด็กชายบี  เด็กหญิงพิมพ์  เด็กหญิงดา และเพื่อปรึกษาเร่ืองทัว่ไป จ านวน 2 ครอบครัว 
ได้แก่ เด็กชายบี   เด็กหญิงจ ุ

ส่วนผู้ ปกครองมีทั ง้เพศชายและเพศหญิง ประกอบด้วย มารดาจ านวน  
2 ครอบครัว ปา้จ านวน 2 ครอบครัว และบิดา จ านวน 1 ครอบครัว อายอุยู่ระหวา่ง  34 ถึง 48 ปี มี
อาชีพ ลูกจ้างโรงงาน จ านวน 2 ครอบครัว  ค้าขาย จ านวน 1 ครอบครัว รับจ้างทั่วไป จ านวน   
1 ครอบครัว  และรับเหมาก่อสร้าง จ านวน 1 ครอบครัว ผู้ปกครองมีการศกึษาที่แตกต่างกนั ระดบั 
ป. 6 จ านวน 2 ครอบครัว  ม.6 จ านวน 1 ครอบครัว  ม. 3 จ านวน 1 ครอบครัว และไม่ได้ศึกษา 
จ านวน 1 ครอบครัว ผู้ ปกครองมีการเลีย้งดูเร่ืองการคบเพื่อนต่างเพศโดยให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบหน้าที่และปฏิบัติตัวเหมาะสมตามวัย จ านวน 3 ครอบครัว ได้แก่ แม่เด็กชายเอ ป้า
เด็กหญิงพิมพ์  แม่เด็กหญิงดา และอีก 2 ครอบครัว เพิ่มเติมการยกตวัอย่างให้เห็นผลลพัธ์ ได้แก่ 
ป้าเด็กชายบี  พ่อเด็กหญิงจ ุ นอกจากนีผู้้ปกครองมีมมุมองเร่ืองการคบเพื่อนต่างเพศ ให้นกัเรียน
คบเพื่อนต่างเพศแบบเพื่อนและตัง้ใจเรียน จ านวน 5 ครอบครัว ได้แก่  แม่เด็กชายเอ ปา้เด็กชายบี  
ป้าเด็กหญิงพิมพ์  แม่เด็กหญิงดา พ่อเด็กหญิงจุ  และมองว่าคบเพื่อนต่างเพศให้ชวนกันศึ กษา
ธรรมะ จ านวน 1 ครอบครัว ได้แก่ พอ่เด็กหญิงจ ุ  

ตาราง 9 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ 

ล าดบัที่ นามสมมต ิ อาย ุ )ปี(  อาชีพ ประสบการณ์ท างานด้านเด็กและเยาวชน 

1 อ.ก าไร 58 ครูช านาญ 
การพิเศษ 

-ครูแนะแนว ให้การปรึกษาปัญหาวยัรุ่น 

-ครูด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนลด ละ เลิก
บุหร่ี ยาเสพติด เป็นโรงเรียนต้นแบบปลอด
บหุร่ี ปี 2558 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ล าดบัที่ นามสมมต ิ อาย ุ )ปี(  อาชีพ ประสบการณ์ท างานด้านเด็กและเยาวชน 

2. อ.สดุา 45 นกัจิตวิทยาคลินิก

ช านาญการ 

 

-บ ริก า รท ด ส อบ ค ว าม ส าม า รถ ท า ง
สติปัญญาของเด็กอาย ุ 6-16 ปี 
-กลุ่มบ าบดัความคิดพืน้ฐานการฝึกสติเพื่อ
ป้องกันโรคซึมเศร้าในวัย รุ่นและผู้ ใหญ่
ตอนต้น 
-การก ระตุ้ น พัฒ นาการและการป รับ
พฤติกรรมเด็กและวยัรุ่น 

3. อ.เอือ้ 72 -ที่ปรึกษางานด้าน

เด็กและเยาวชน 
-น าเยาวชนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกบัประเทศญ่ีปุ่ น 
-ที่ป รึกษาการด าเนินงานด้านสตรีและ
เยาวชน  

-สนบัสนนุงานเยาวชนด้านนนัทนาการ 

 

จากตาราง 9 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ เช่ียวชาญ มีทัง้เพศหญิงและเพศชาย อายุ
ระหว่าง 45 ถึง 72 ปี ด ารงต าแหน่งระดบัผู้บริหารและเป็นที่ปรึกษา จ านวน 2 คน มีเพียงหนึ่งคน
อยู่ระดบัผู้ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาล  ผู้ เช่ียวชาญทุกคนส าเร็จการศึกษาสงูกว่าระดบัปริญญาตรี
และได้รับการอบรมเฉพาะทางตามความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ท างานกบัเด็กและเยาวชนมา
ไม่น้อยกว่า 20 ปี ได้รับรางวลัด้านการสง่เสริมพฒันากิจกรรมกบัเด็กและเยาวชน ทัง้ระดบัภมูิภาค
และระดบัประเทศ  นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญมีการผลิตองค์ความรู้และถ่ายทอดเก่ียวกบัการพฒันา
และปรับพฤติกรรมเด็กและเยาชน เม่ือพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ท างาน
กบัเด็กและวยัรุ่นไม่น้อยกวา่ 20 ปี  

ตอนที่ 1.2 ความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 
จากการทบทวนความหมายการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณยังไม่

พบว่ามีผู้ที่ให้ความหมายค านี ้การศึกษาครัง้นีจ้ึงต้องการท าความเข้าใจความหมายของการคบ
เพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณจากมมุมองของคนใน(Emic View)ผ่านความคิด ความเชื่อ และ
ประสบการณ์ตรงของผู้ ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครอง และกลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ง
สามารถสะท้อนปรากฎการณ์ของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นได้
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อย่างชดัเจนที่สดุ ทัง้นีผู้้วิจยัค้นพบความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณได้ 2 
มิติ ได้แก่ มิติการคบเพื่อนต่างเพศผ่านการคิด  และมิติการคบเพื่อนต่างเพศผ่านกิจกรรม อธิบาย
ได้ดงันี ้  

1) การคบเพื่อนต่างเพศผ่านการคิด หมายถึง การกระท าใดๆก็ตามร่วมกับ
เพื่อนเพศตรงข้ามที่อาศยัการคิดพิจารณา 2 แบบ ได้แก่ การคิดแบบไตร่ตรอง และการคิดแบบใช้
เหตผุล    

1.1 การคิดไตร่ตรอง  หมายถึง การคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญโดยการ
พิจารณาตามกรอบวัฒนธรรมประเพณีไทยเร่ืองการปฏิบัติตัวกับเพื่อนเพศตรงข้ามให้มีความ
ระมัดระวังปลอดภัยต่อตนเองไม่ส่งผลเสียหายในอนาคตและมีความเหมาะสมกับวัย   ด้วย
หลกัการคิด 2 ลกัษณะ คือ การคิดก่อนท าเพื่ออนาคต และการคิดอยู่ในกรอบไม่นอกขอบเขต  ดงั
ตวัอย่างค าสมัภาษณ์ดงันี ้   

1.1.1 การคิดก่อนท าเพื่ออนาคต  
เป็นการทบทวนสถานการณ์หรือสิ่งที่ถูกชักชวนจากเพื่อนต่าง

เพศก่อนตดัสินใจกระท าร่วมกบัเพื่อนต่างเพศ ที่สง่ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตในอนาคต   ดงัค า
สมัภาษณ์วา่ 

 
        “เวลาคุยกันก็อย่าไปคุยกันสองต่อสอง คุยกันเป็นกลุ่ม ต้องคิดก่อนท า  อย่าง
เค้าชวนไปเที่ยวหนูก็ไม่เคยไปค่ะ มันไม่ดี เกิดผลเสียต่อเราและพ่อแม่เสียใจถ้าเราท า
แบบน้ัน ที่เราใช้วิจารณญาณในการคบเพื่อนก็เพื่ออนาคตของเราและเราก็จะได้ไม่ท้อง
ก่อน เพราะล าบากค่ะเรียนก็ไม่จบ อนาคตล่มจมเลย” (เด็กหญิงดา) 
 

1.1.2 การคิดอยู่ในกรอบไม่นอกขอบเขต  
การคิดอยู่ในกรอบไม่นอกขอบเขต เป็นการค านึงถึงการกระท า

ตามหลกัประเพณีวฒันธรรมไทยและเหมาะสมกบัวยัตามค าสอนของบิดามารดา ดงัค าสมัภาษณ์
วา่ 

 
         “คือคบอย่างดี ไม่เทีย่วกลางคืน ไม่คิดนอกกรอบ ไม่คิดอย่างอ่ืน ไม่ท าอย่าง
อ่ืนคืออย่างไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหร่ี” (เด็กชายบี) 
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          “ก็คบเป็นเพื่อนกันก็พอครับ ไม่ต้องอะไรด้วย ก็พูดคุยอะไรกันเฉยๆ ก็แค่คุย
อะไรกันเล่นๆ เฉยๆ”(เด็กชายเอ) 
 
         “ก็คือ อย่างเร่ืองการไปท าอะไรเกินเลย คุยกันตามภาษาเด็กอะไรประมาณ
น้ีน่ะค่ะ อย่าเพิ่งไปเป็นแฟนไปอยู่ ด้วยกัน มันก็จะท าให้เรา เช่น ถ้าอายุ 17, 18 ก็อาจจะมี
อะไรกัน ก็ท้องก่อน”  (เด็กหญิงดา) 
 

 1.2 การคิดแบบใช้เหตุผล หมายถึง การรู้จักวิเคราะห์แยกแยะข้อดี
ข้อเสียของเพื่อนต่างเพศด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมลูที่น่าเช่ือถือ และไม่ด่วนสรุป
ตดัสินใจจนกว่าพิสจูน์ได้ว่าสิ่งนัน้ดีหรือไม่ ด้วยหลกัการค้นหาข้อเท็จจริง  ได้แก่ การสงัเกต และ
การวิเคราะห์เป็น  

1.2.1 การสงัเกต  
การสงัเกต (นักเรียนและผู้ปกครองให้มุมมองว่า) เป็นการเฝ้าดู

การกระท าของเพื่อนต่างเพศอย่างพิจารณาว่าสิ่งที่เพื่อนต่างเพศกระท าดีหรือไม่ดีทัง้ขณะอยู่ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน ดงัค าสมัภาษณ์วา่    
 
           “ดูการคบเพื่อนต่างเพศ ดูว่ามีนิสัยดีม้ัย เรียนเก่งม้ัย เขาขยันม้ัย เป็นคนดี
หรือไม่ ดูเขาไปเร่ือยๆ ว่าการเรียนเขาต้ังใจเรียนหรือปล่า การเรียน พฤติกรรมการคบ
เพื่อน ก็ดูเขาอยู่โรงเรียน ดูเวลาเรียนเขาต้ังใจเรียนหรือว่าเล่น” (เด็กชายบี) 
 

         “เราต้องดูนะคะว่า สิ่งทีเ่ราคบจะดีหรือไม่ดี อย่างคบเพื่อนตดิยา ถ้าเพื่อนตดิ
ยาถ้าเราคบเพื่อนนะถึงเราไม่ติดแต่มันก็อยู่ในกลุ่มที่เหมือนว่าเส่ียงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ เรา
สังเกตดูว่าเพื่อนคนน้ีดีไหม พฤติกรรมเป็นยังไงเราต้องสังเกตแบบน้ีใช่ไหม” (แม่
เด็กหญิงดา) 

 
1.2.2 การวิเคราะห์เป็น 

การวิเคราะห์เป็น (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นความสามารถในการรู้จัก
แยกแยะการกระท าร่วมกบัเพื่อนต่างเพศระหว่างความเป็นเพื่อนกบัการเป็นคนรักเชิงชู้สาว และ
ปฎิบตัิตวัได้ตามความเหมาะสมของวยั ดงัค าสมัภาษณ์วา่    
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         “คือเด็กต้องแยกแยะว่าเพื่อนกับแฟน ถ้าเพื่อนน้ีคือมันจับมือกันกอดคอกัน 
ถ้าเป็นแค่เพื่อน ถ้าเป็นแฟนเน้ียมันจะต่างจากเพื่อน คนที่เป็นครูจะเห็นเลยว่าคนน้ีมัน
คบกันเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อน .. (สังเกตอย่างไรค่ะ?)...ถ้าเป็นเพื่อนกันมันจะคุยกันหยอก
กันจะอยู่มากกว่า 2 คน มันจะอยู่ ร่วมกันมากกว่า 2 คนเป็นเร่ืองปกติของการคบกัน เช่น 
คุยกันหยอกกันธรรมดา แต่ถ้าเป็นแฟนดูสายตาก็รู้ว่ามันมองกันด้วยสายตามีความรักต่อ
กันนะคะ ...เอาเหตุผลเหนืออารมณ์ทางเพศไม่ใช่ว่ามีความต้องการก็จะไปมีเพศสัมพันธ์
เลย”  (อ.ก าไร) 

 
2) การคบเพื่อนตา่งเพศผ่านกิจกรรม 

ความหมายของการคบเพื่อนตา่งเพศผ่านกิจกรรมในมมุมองของนกัเรียน 
และผู้ปกครองสะท้อนออกมาได้ 2 ลกัษณะ คือ กิจกรรมในโรงเรียน และกิจกรรมนอกโรงเรียน    

2.1 กิจกรรมในโรงเรียน หมายถึง การกระท ากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน
เพศตรงข้ามภายในบริเวณโรงเรียนในช่วงเวลาพกัเที่ยงหรือคาบว่างจากการเรียน ได้แก่   สนัทนา
การ  เลน่กีฬา วิชาการ ดงัค าสมัภาษณ์วา่ 

2.1.1 สนัทนาการ   
ตามมุมมองของนักเรียนการสนัทนาการถือเป็นการท ากิจกรรม

เพื่อความผ่อนคลายด้วยการคยุ ชวนเลน่หยอกล้อกนัระหวา่งเพื่อนตา่งเพศขณะอยู่ในโรงเรียน 
 
                 “ส่วนใหญ่ก็เดนิเล่น เดนิคุยกันเล่นๆ ในโรงเรียนน่ีล่ะครับ” (เด็กชายเอ)  
 

2.1.2 เลน่กีฬา  
จากมุมมองของนักเรียน การเล่นกีฬาเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่

นกัเรียนลงมือกระท าร่วมกนัเลน่กีฬาประเภทตา่ง ๆ ตามความชอบ ความถนดัของเพื่อนตา่งเพศ 
 

    “เล่น เล่นกีฬาด้วยกัน ฟุตบอล เบตอง ก็เป็นช่วงพักเทีย่งทีโ่รงเรียน  
(หลังเลิกเรียนหรือวันหยุดล่ะ?)...เจอเป็นบางวัน” (เด็กชายบี) 
             

2.1.3 วิชาการ  
ในมมุมองของนกัเรียน งานวิชาการเป็นการช่วยเหลือกนัระหว่าง

เพื่อนต่างเพศในด้านการท างานกลุม่ หรือท าการบ้านตามที่ครูแต่ละวิชามอบหมายงาน บางครัง้มี
การให้ค าปรึกษาการท าความเข้าใจแต่ละวิชาเรียนตามความถนดัของเพื่อน 
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                      “ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นช่วยกันท างานกลุ่ม เช่น หนูถนัดคณิต แต่เขาถนัดสุข
ศึกษาส่วนใหญ่เขาก็จะช่วยหนูแบ่งกันอะไรอย่างน้ีน่ะค่ะ” (เด็กหญิงจุ) 
 

2.2 กิจกรรมนอกโรงเรียน หมายถึง การกระท ากิจกรรมร่วมกนักบัเพื่อน
เพศตรงข้ามภายนอกบริเวณโรงเรียนหลังเลิกเรียนและวันหยุด ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายจาก
มมุมองของนกัเรียนและผู้ปกครอง ได้แก่ เลน่เฟสเลน่ไลน์ นดัเพ่ือนไปเที่ยว พดูคยุกบัเพื่อนหรือพอ่
แม่เร่ืองเพื่อนต่างเพศ ชวนเพื่อนเล่นกีฬาแถวบ้าน  ศึกษาธรรมะที่วดั และบางครัง้ท างานกลุม่กบั
งานบ้าน   ดงัค าสมัภาษณ์วา่  

2.2.1 สขุสนัต์ผ่านออนไลน์และเท่ียวเลน่ 
นกัเรียนได้ให้มมุมองในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เพื่อใช้พดูคยุ

กบัเพื่อนต่างเพศ และจากมมุมองของผู้ปกครองบางครัง้นกัเรียนชวนกนัไปเที่ยวเล่นละแวกบ้าน 
หากต้องไปท่ีอื่นไกลๆ กบัเพื่อนตา่งเพศก็จะมีผู้ปกครองร่วมกิจกรรมด้วย 
 

              “ส่วนใหญ่ก็น่ังเล่นคอม แต่บางวันก็จะออกไปเทีย่วบ้าง เทีย่วกับพ่อกับแม่ 
และก็พี่” (เด็กชายเอ) 
                   “พี่สาวเขาจะพาแฟนมาบ่อยๆ เขาก็ชอบพาไปเที่ยว ออกไปกินข้าวกัน เขา
ก็หยอกล้อกันดีเขาพาน้องเล่น น้องเที่ยว อะไรอย่างเน้ีย เขาจะไม่ค่อยแบบว่าออกนอก
สังคมจนเกินไป  ส่วนมากจะเป็นครอบครัว family มากกว่า” (แม่เด็กชายเอ) 
 

2.2.2 ไขปัญหากบัเพื่อนและผู้ปกครอง 
จากมุมมองของนักเรียน ทุกครัง้ที่มีข้อสงสยัเก่ียวกับเพื่อนต่าง

เพศ หรือปัญหาอื่น ๆ เช่น  เร่ืองการบ้าน เร่ืองการเรียน เป็นต้น มกัจะขอค าปรึกษากบัเพื่อนต่าง
เพศหรือผู้ปกครอง  
 
                    “มีปรึกษาเขา(เพื่อนต่างเพศ)ไม?)..มีครับ (ปรึกษาทุกเร่ือง?)..ครับ..(กับพ่อ
แม่เราปรึกษาบ้างไม)..ปรึกษาเร่ืองแฟน” (เดก็ชายบี) 
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2.2.3 เลน่กีฬาพาเพลินละแวกบ้าน 
ผู้ปกครองได้ให้มุมมองว่า นักเรียนจะเล่นกีฬา ด้วยการชักชวน

เพื่อนต่างเพศเล่นกีฬาหรือท ากิจกรรมอื่น ๆ ด้วยกนัละแวกบ้านช่วงวนัหยุดและอยู่ในความดแูล
ของผู้ปกครอง 

 
            “ถ้าว่าคบแบบเป็นเพื่อนกันน่ีเขาก็มีค่ะ หมู่บ้านเดียวกัน เขาก็จะเล่น 
ตามปกติ เล่นธรรมดาน่ะค่ะ กิจกรรมก็พวกเล่นฟุตบอล เล่นอะไร ตีวอลเล่ย์ อะไรก็
บอก   อยู่ใกล้กัน เขาก็จะมาเล่นก็จะมาเล่นวันเสาร์ /อาทิตย์  วันหยุดอะไรเขาก็จะมา
เล่น ถ้าเป็นวันเสาร์ /อาทิตย์ ก็จะมาเล่นกัน  ถ้าเป็นวันที่ไปโรงเรียนจันทร์ -ศุ กร์ เขาก็
จะมาเล่นช่วงเย็น  ก็เล่นเหมือนเพื่อนฝูงเล่นกันตามประสาอะไรอย่างเน้ีย ”  
(แม่เด็กหญิงดา) 

 
2.2.4 ศกึษาธรรมะที่วดัใกล้บ้าน 

 จากมมุมองของผู้ปกครอง หลงัเลิกเรียนและช่วงวนัหยดุนกัเรียน
หญิงและนกัเรียนชายบางกลุม่มีการชกัชวนกนัท ากิจกรรมเรียนธรรมะท่ีวดัละแวกบ้าน  
 

             “ธรรมะอาจจะช่วยได้เยอะหน่อยนึง” (พ่อเด็กหญิงจุ) 
 

2.2.5 ท างานกลุม่และงานบ้าน 
 จากมมุมองของผู้ปกครอง นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงอาจมี

การนดัหมายกนัหลงัเลิกเรียนหรือวนัหยดุเพื่อท างานกลุม่ร่วมกนั หากไม่มีงานกลุ่มนกัเรียนแต่ละ
คนจะมีหน้าที่ช่วยเหลืองานบ้านจงึไม่มีเวลาวา่งในการนดัหมายเพื่อนตา่งเพศพบกนัในวนัหยดุ 
 
                        “ส่วนใหญ่จะกลับบ้านก็ไม่ค่อยได้เล่น จะอยู่บ้านใครบ้านมัน จะเล่น
ด้วยกันเฉพาะอยู่  โรงเรียน หรือไม่บางทกี็มีงานทีอ่าจารย์แบบงานเป็นกลุ่มอะไรอย่างเน้ีย 
ไปหากัน ถ้าเล่นน้ีไม่ค่อยมาเล่นด้วยกัน น้องหยุดกอ็ยู่บ้าน ช่วยงานบ้าน” (แม่เด็กชายเอ)   

 

กลา่วโดยสรุป จากการให้ความหมายการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณตามมมุมองของนกัเรียน ผู้ปกครอง และผู้ทรงคณุวฒุิ สามารถสรุปความหมายของ
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตผุลที่ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่ออนาคตของตนเองก่อนตัดสินใจลงมือกระท ากิจกรรมร่วมกันทัง้ภายในและ
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ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ การนัดกันท าการบ้าน การนัดกันท างานกลุ่ม การชวนเล่นเกมเล่นเฟส 
การชวนเลน่กีฬาด้วยกนัในเวลาวา่ง การชวนเที่ยวหลงัเลิกเรียนและวนัหยดุกบัเพื่อนเพศตรงข้าม   

ผู้ วิจัยสามารถสรุปการเช่ือมโยงข้อค้นพบเก่ียวกับความหมาย
ของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นตามมมุมองของผู้ให้ข้อมลูหลกัทัง้ 
3 กลุม่ ดงัภาพประกอบ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 ความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอยา่งมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 

 

 

 

สนัทนาการ เลน่กีฬา 

วิชาการ  

-สขุสนัต์ผ่านออนไลน์และเที่ยวเล่น 

-ไขปัญหากบัเพื่อนและผู้ปกครอง 

-เล่นกีฬาพาเพลินละแวกบ้าน 

-ศกึษาธรรมะที่วดัใกล้บ้าน 

-ท างานกลุม่และงานบ้าน 

ความหมายของการคบเพื่อน

ตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

ของวยัรุ่นตอนต้น 

-การสงัเกต 

-การวิเคราะห์เป็น 

 

-คิดก่อนท าเพื่ออนาคต 

-คิดอยู่ในกรอบไม่นอก

ขอบเขต 

กา
รค
ิด 

การคิดแบบไตร่ตรอง 

การคิดแบบใช้เหตผุล 

กา
รท
 ากิ
จก
รร
ม 

กิจกรรมในโรงเรียน 

กิจกรรมนอกโรงเรียน 
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ตอนที่ 1.3 เงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัทัง้ 3 กลุ่ม พบเงื่อนไขทัง้ที่เป็นเงื่อนไขภายใน

ตัวบุคคล และเงื่อนไขจากสภาพแวดล้อมทางสงัคมที่เก่ียวข้องกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ ซึง่น าไปสูก่ารสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนตา่ง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น อธิบายได้ดงันี ้

1.3.1 เงื่อนไขภายในตวับคุคล       
เงื่อนไขภายในตัวบุคคลเป็นเงื่อนไขที่ เกิดจากความเช่ือ ความรู้สึก 

ความคิด รวมเรียกวา่จิตลกัษณะของแตล่ะบคุคล  จากการศกึษาครัง้นีพ้บเงื่อนไขภายในตวับคุคล
ที่มาจากมมุมองของนกัเรียน ผู้ปกครองและผู้ทรงคณุวฒุิ มี 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย 1) เจตคติต่อ
การคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ และ 2) การควบคมุตนเอง 

1.3.1.1 เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง มี
ความคิดรู้คณุรู้โทษ บอกความรู้สกึได้ และพร้อมแสดงพฤติกรรมของตนต่อการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ  ดงันี ้

1) รู้คณุรู้โทษ 
นักเรียนที่ มีการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ มักมี

ความคิด ความเช่ือเร่ืองการคบเพื่อนต่างเพศรูปแบบให้การช่วยเหลือเร่ืองการเรียน และเลือกคบ
เพื่อนที่ดีไม่พากนัท าความเสียหายกบัตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกบัความคิด ความเช่ือของผู้ปกครอง
และผู้ทรงคณุวฒุิเร่ืองการรู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี เพื่อป้องกนัปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของวยัรุ่น เป็น
การที่นกัเรียนรู้ถึงประโยชน์และโทษที่จะสง่ผลกระทบตอ่ตนเอง ดงัค าสมัภาษณ์วา่ 
 
              “ก็เกิดผลดี อย่างผมคบเพื่อปรึกษาเร่ืองงานและก็จะได้ท างานเสร็จ ไม่รู้ไป
ถามก็จะท างานเสร็จครับ” (เด็กชายเอ)  
 
            “มันจะปลอดภัยกับเราด้วย เพราะเพื่อนไม่ดีเขาก็จะพาเราไปในทางที่ไม่ดี
ด้วย การเรียนก็จะไปไม่ได้ (ส่งผลอย่างไรกับตัวเราคะ?)...มันก็จะดีขึ้น เราก็จะดีขึ้น 
ถ้าเราคบเพื่อนทีดี่เขาก็จะพาเราไปดีขึ้น เขาก็จะสนใจเรียนมากขึ้น” (เด็กชายบี)  
 
            “เกิดผล ...อันดับแรกคือตัวเขาเลย ว่ามันจะเป็นอย่างไรกับเขาเอง ส่งผลกับ
เขาอย่างไร หมายถงึ เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเอง” (พ่อเด็กหญิงจุ) 
            “มันเกิดผลก็ 1.เขาจะไม่ท้อง 2.เขาเรียนจบเขาจะไม่ออกกลางคัน 3.เขาก็จะไม่
มีปัญหาเร่ืองสุขภาพทางเพศ สิ่งส าคัญเราจะได้ประชากรที่มีคุณภาพที่ดีที่จะไม่ต้อง
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เสียเวลาอยู่ กับเร่ืองพวกเน้ีย ก็เด็กหน่ึงคนที่ไปมีเพศสัมพันธ์แล้วมีท้องมันไม่ต้องไป
พูดถึงเร่ืองอ่ืนหรอกมันก็ วุ่นวายอยู่ กับเร่ืองมัน น้ีแหละมันก็คงไม่ท างานให้
ประเทศชาตไิด้หรอก แต่ถ้ามันพ้นตรงน้ีไปได้ประมาณ ม.6 อ่ะเขาจะรู้” (อ.ก าไร) 
 

2) บอกความรู้สกึได้ 
การบอกความรู้สึกได้ในมุมมองของนักเรียนขึน้อยู่กับ

ประสบการณ์ทัง้ด้านดีและไม่ดีของตวับคุคล ซึง่บางคนอาจมีความรู้สกึชอบที่จะคบเพื่อนที่มี
พฤติกรรมไม่ดี แต่มุมมองของนักเรียนบางคนเป็นเร่ืองที่แปลกเท่ห์ และกล้าที่จะบอกได้ว่า
ความรู้สกึที่ชอบบคุคลนัน้ๆ ด้วยเหตผุลส่วนบคุคล ดงัค าสมัภาษณ์วา่ 
 
          “มันแล้วแต่ความคิด บางคนเขาชอบคนไม่ดีค่ะ เพราะว่าอาจจะออกแนวพวก
เท่ห์ๆ ค่ะ เพราะว่าพวกชิ้งจะเป็นพวกกินเหล้าสูบบุหร่ีอยู่แล้วค่ะ จะชอบพวกสักลาย
อะไรอย่างน้ีนะคะแบบว่านักเลง เรามีเร่ืองเขาจะได้ช่วยได้ กะล่อนอะไรอย่างน้ีค่ะ แต่
สุดท้ายชีวิตเราก็ ยับ” (เด็กหญิงพมิพ์)  
 

การบอกความรู้สึกได้ในมุมมองของผู้ ปกครองเป็นการให้
บอกตามความต้องการท่ีแท้จริงของนกัเรียนเก่ียวกบัการคบเพื่อนต่างเพศ วา่จะคบกบัใคร ท า
อะไร ไปที่ไหน เพราะผู้ปกครองต้องการให้นกัเรียนปฏิบตัิตามกรอบวฒันธรรมไทยและอยู่ใน
สายตาของผู้ใหญ่ เพื่อความปลอดภยัของนกัเรียน 
 
          “ก็คือถ้าเขาคบให้คบกันได้ คือเราไม่บังคับ คือให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ คือไป
ไหนก็ให้บอกอย่างเน้ียค่ะ คือถ้าบอกว่าไปตรงน้ี ก็คือตรงน้ี ไม่ใช่บอกไปตรงน้ีแล้วไป
อีกอย่าง ถ้าสมมติน้องเขาบอกว่า ไปตรงน้ีแล้วไปอีกอย่าง พอเกิดเร่ืองมาก็จะตามไม่
ถูกจุด เราก็บอกเขาอย่างเน้ีย ไปไหนให้บอกตรงๆ” (ป้าเดก็หญิงพมิพ์) 
       

นอกจากนีก้ารบอกความรู้สกึได้ของนกัเรียนตามมมุมองของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ หากวยัรุ่นมีความเช่ือมัน่ในตนเองและมีความไว้วางใจผู้ใหญ่ นกัเรียนจะกล้าคยุ
บอกความรู้สกึของตนเองเก่ียวกบัการคบเพ่ือนตา่งเพศได้มากขึน้ 

 
          “เขาม่ันใจ แล้วก็เอ่อ ...กล้าคุยกับเรามากขึ้น กล้าคุย อย่างลูกเน่ีย ก็จะคุยเร่ือง
เพศ” (อ.สุดา) 
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3) เตรียมพร้อมกระท า 
การเตรียมพร้อมกระท าในการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี

วิจารณญาณตามมมุมองของนกัเรียน พบว่า ตวับุคคลต้องรู้จกัเลือกคบเพื่อนต่างเพศที่ดี ซึ่ง
เพื่อนตา่งเพศแต่ละคนย่อมมีข้อดีและข้อเสีย แตบ่คุคลต้องรู้จกัเลือกปฏิบตัิกบัเพื่อนตา่งเพศที่
จะสง่ผลดีกบัตนเอง ดงัค าสมัภาษณ์วา่  
 
          “ก็อยากจะบอกนะคะว่าการคบเพื่อนต่างเพศไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดี มันมีทั้งดีและ
ไม่ดี ถ้าเราเลือกคบเพื่อนทีดี่มันก็จะดีกับตัวเรา” (เด็กหญิงดา)  
 

นอกจากนีผู้้ ทรงคุณวุฒิได้ให้มุมมองเก่ียวกับความพร้อม
กระท าต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ กล่าวคือ หากวัยรุ่นคนใดเลือกตดัสินใจ
แล้วที่จะกระท ากิจกรรมร่วมกนักบัเพื่อนเพศตรงข้าม วยัรุ่นต้องมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบ
ต่อผลลพัธ์ที่จะเกิดขึน้ และสามารถแก้ไขปัญหานัน้ ๆ ด้วยตนเองได้ 
 
        “คือพร้อมเน่ีย จริงๆ แล้วมันก็มีคนที่แบบเด็กวัยรุ่นแล้วก็ท้อง เขาก็ดูแลลูกเขา
ได้ดีอย่างเน้ีย สมมติว่าโอเคอ่ะ เขายอมรับมัน อย่างที่พี่บอกว่าถ้าเขาตัดสินใจแล้ว
เขาจะมี sex กันนะ แล้วผลเป็นอย่างไร ไม่ป้องกัน ลูกออกมาก็จะรับผิดชอบอย่างน้ี 
แล้วเขาท ามันได้จนรอดอ่ะ มันก็ถือว่าเขาได้คิดแล้วนะ เขาก็ท าทุกอย่างด้วยการคิด
ตัดสินใจด้วยเหตุผลของเขา แล้วเขาก็ยอมรับตรงน้ัน” (อ.สุดา) 
 

1.3.1.2 การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถในการควบคุม
ภายในตนเองด้วย พยายามปฎิบตัิตามเปา้หมายที่ตัง้ไว้ เคารพตนเองไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม
เพื่อน ด้วยส านึกที่ดีงามระลกึถึงค าสอน  เกิดวฒุิภาวะยบัยัง้ชัง่ใจได้ และมีวินยัในตนเอง ดงั
ค าสมัภาษณ์วา่ 

1) มุ่งมัน่ตอ่เปา้หมาย 
การมุ่งมั่นต่อเป้าหมายตามมุมมองของนักเรียน พบว่า ตัว

บคุคลต้องเชื่อฟังผู้ปกครองและมีความตัง้มัน่ในการเรียน ก าหนดเปา้หมายทางการศกึษาและ
พยายามที่จะส าเร็จการศกึษาตามที่ตัง้ใจเพื่อให้มีหน้าที่การงานที่ดีก่อนมีครอบครัวและภาระ
การเลีย้งดบูตุรในวยัที่เหมาะสม 
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        “พ่อแม่บอกว่ายังไม่ให้มี บอกให้เรียนจบก่อน ผมก็คิดว่าต้องต้ังใจ แล้วก็บอก
ว่าเด๋ียวมีลูกก่อนเรียน  ก็คิดว่าน่าจะดีเพราะก็จะไม่ได้เรียนต่อ  ไม่มีงานท า”  
(เด็กชายบี)  
 

ส าหรับผู้ปกครองมีมมุมองต่อการมุ่งมัน่ต่อเป้าหมาย พบว่า 
ผู้ปกครองให้ความส าคญัต่อการตัง้ใจเรียนและมีหน้าที่การงานที่ดีก่อนเช่นกนั หากต้องการมี
แฟน ผู้ปกครองอนญุาตให้ท าพิธีอย่างถกูต้องเมื่ออยู่ในวยัท างานและพร้อมมีครอบครัว 
 
         “บอกว่าถ้ามีการมีงานท าแล้ว อยากมีครอบครัว ก็ค่อยไปหาเขามาเล้ียง แต่งเขา
เป็นพิธีไปเลย แต่ถ้าจะมาเอาวันน้ีมันก็คือความสนุกช่ัวคราว เห็นไหม รอบๆ ข้าง
เราอ่ะ สามวันดีส่ีวันด่ากันอย่างเน้ีย ไม่เอา ถ้าต้ังใจเรียนป้าก็ภมิูใจนะ”(ป้าเดก็ชายบี) 
 

2) เคารพตนเอง 
จากการศึกษามุมมองของนักเรียนเร่ืองการเคารพตนเอง 

พบว่า ตวับคุคลต้องรู้จกัรักตนเองด้วยการรู้จกัเลือกคบเพื่อนที่ดีจากการใช้ความคิดพิจารณา
นิสยั ความประพฤติของเพื่อนตา่งเพศก่อนตดัสินใจกระท ากิจกรรมร่วมกนั 
 
           “เพราะถ้าบางทีเราไม่คิดไตร่ตรอง เขาอาจจะหลอกเราก็ได้นะครับ ถ้าดูไป
เร่ือยๆ มันอาจท าให้เรามีความสุข” (เด็กชายเอ) 
 
          “อยากให้เลือกเพื่อนดีๆ ค่ะ ให้เลือกคบคนดีๆ ถ้าเป็นไปได้ควรดูนิสัยเขาให้ดี
ก่อน ไม่ใช่ว่าตัดสินใจคบเลย” (เด็กหญิงพมิพ์) 
 

3) ส านกึที่ดีงาม 
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณนักเรียนยงัต้องมี

ความตระหนกัรู้ถึงค าสอนของเร่ืองการกระท าที่เหมาะสมตามที่ผู้ใหญ่ได้พร ่าสอน  
 
          “บางทกี็ทะเลาะกับเพือ่นไม่กล้าปรึกษาพ่อกับแม่ ก็ปรึกษาครูค่ะ เขาบอกให้เรา
เช่ือใจเพื่อน ฟังความคิดเหน็ของเพื่อน ไม่เอาแต่อารมณ์ตัวเอง” (เด็กหญิงจุ)  
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4) มีวฒุิภาวะ 
การที่บุคคลสามารถคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ

นัน้ผู้ เช่ียวชาญได้ให้มมุมองเร่ืองการมีวฒุิภาวะของบุคคล พบว่า ตวับุคคลต้องรู้จกัยบัยัง้ชัง่
ใจกับสิ่งที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า  รู้ขอบเขตความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นเพื่อนกับ
การเป็นคนรัก และบคุคลสามารถปฏิบตัิตนได้เหมาะสมกบัวยั 
 
        “ส าคัญน้ันก็คือก็ต้องมีวุฒภิาวะพอสมควรนะที่คอยจะมองออกการคบเพื่อนต่าง
เพศควรจะเป็นยังไง เด็กบางคนคบเพื่อนต่างเพศแบบเป็นเพื่อนกันต้ังแต่ต้นจนจบก็
มีนะฮะ แต่บางคนคบเพื่อนต่างเพศในช่วงวัยรุ่นเน้ียมันก็เป็นช่วงที่จะเจือปนเร่ือง
ของ เอ่อ ..กับเร่ืองของ sex เร่ืองของอะไรต่ออะไรเข้ามาเน้ียมันก็มีความรู้สึกผูกพัน
เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าชอบคนน้ีแตกต่างไปจากเพื่อนปกตธิรรมดาใช่ไหมฮะ”        
(อ.เอือ้ ) 
 

5) มีวินยัในตนเอง 
การที่นักเรียนมีวุฒิภาวะรู้ขอบเขตของตนเอง นักเรียนยัง

ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทัง้ทางโรงเรียนและทางบ้าน และรู้ว่า
ตนเองต้องท าอะไรในเวลาใด ลงมือปฏิบตัิจนเป็นนิสยัให้เกิดความมีวินยัในตนเอง 
 
            “หนูก็จะมีหน้าที่ท างานบ้านแทนพ่อแม่ท าการบ้านและท างานบ้าน..(เสาร์
อาทติย์ท าอะไร?)...ท างานบ้านซักผ้า กวาดบ้านท าการบ้าน” (เด็กหญิงจุ) 
 

การเสริมสร้างการมีวินยัในตนเองจากมมุมองของผู้ปกครอง 
พบว่า นักเรียนต้องสามารถปฏิบัติงานบ้านแทนผู้ปกครองได้ และดูแลความเรียบร้อยของ
สมาชิกครอบครัว 
 

    “(งานบ้านน้ีเด็กท าอะไรบ้าง?)...ก็ทุกวันน้ีก็ ถูบ้าน กรอกน ้าท าอะไรแถบทุก
อย่างก็ ถ้าผมกลับค ่าก็จะท ากับข้าวท าอะไรให้น้องให้ตากิน  ...ซักผ้าให้น้อง ท าของ
ตัวเองกิจกรรมของตัวเองแม่เขาพยายามสอนว่า “เร่ืองท าความสะอาด” ถ้าแม่เขา
อยู่อ่ะ” (พ่อเด็กหญิงจุ) 
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1.3.2 เงื่อนไขจากสภาพแวดล้อมทางสงัคม 
สภาพแวดล้อมทางสงัคมเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ไม่ได้เกิดจากตัวบุคคล

โดยตรง แต่มาจากสภาพแวดล้อมรอบข้างที่มีส่วนเก่ียวข้องและน าไปสู่การคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณของวัย รุ่นตอนต้น ซึ่งจากการศึกษาครัง้นี  ้พบเงื่อนไขที่มาจาก
สภาพแวดล้อม  2 ประการ ประกอบด้วย 1) การอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล และ 2)การเห็น
แบบอย่างจากคนรอบข้าง  

1.3.2.1 การอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผลด้วยการสื่อสารทางบวก 
หมายถึง บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้ข้อมูลหรือวิธีการเลือกคบเพื่อนต่างเพศที่ดีและการ
วางตัวให้เหมาะสม  ด้วยพูดคุยแบบเปิดเผยเป็นกันเองรับฟังในครอบค รัวให้เกิดความ
ไว้วางใจระหว่างผู้ปกครองกับวยัรุ่น พ่อแม่คอยเฝ้าติดตามความปลอดภยั ดังค าสมัภาษณ์
ดงันี ้

1) สอนให้รู้วา่อะไรควรอะไรไม่ควร 
เงื่อนไขจากสิ่งแวดล้อมทางครอบครัวมีสว่นส าคญัในการฝึก

นักเรียนให้สามารถคิดตดัสินใจว่าสิ่งใดควรกระท าหรือไม่ควรกระท ากบัเพื่อนต่างเพศในวยั
เรียน จากการศกึษา พบว่า นกัเรียนที่มีการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณมีมมุมองใน
การเช่ือฟังปฏิบตัิตนตามค าสอนของผู้ ใหญ่และรู้จกัระวงัตนเองให้ปลอดภัยจากการกระท า
กิจกรรมร่วมกบัเพื่อนตา่งเพศ 

 
          “ไม่เคยไปไหนด้วยกันสองต่อสองค่ะ พ่อแม่ไม่อนุญาตค่ะ แล้วหนูก็ไม่อยากไป
ด้วย หนูว่าน่าจะให้ผู้ใหญ่ไปด้วยดีกว่า หนูว่ามันไม่ดี บางส่วนก็พ่อแม่บอกเอาไว้
บางส่วนก็คิดเอง”  (เด็กหญิงดา) 
 

นอกจากนีผู้้ปกครองต้องคอยฝึกให้นกัเรียนปฏิบตัิตนเองอยู่
ในขอบเขตที่เหมาะสมกับวัย ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ปกครอง รวมถึงการให้ตัวอย่าง
ลกัษณะของการคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 
 

            “ก็แม่ว่าคบได้นะ แต่เราต้องอยู่ ในขอบเขต ก็คืออยู่ ในสายตาของพ่อแม่ ก็
อะไรก็บอกเล่า เพื่อนต่างเพศมันมีหลายรูปแบบ เป็นเพื่อนกัน เป็นแฟน เป็นคนรู้จัก
ธรรมดาอะไรอย่างเน้ีย มันก็มีหลายแบบ เราก็ต้องแยก อย่างแรกก็ต้องไม่เป็นคน
เกเร ก็เป็นเดก็ปกตทิีเ่รียนทีเ่ช่ือฟังพ่อแม่” (แม่เด็กหญิงดา) 
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2) เปิดใจยอมรับฟังและแนะน าให้คิด 
การที่ นัก เรียนได้ รับการสอนให้ รู้อะไรควรไม่ควรจาก

ครอบครัวแล้วนัน้ ผู้ทรงคณุวฒุิได้ให้มมุมองเร่ืองการปลกูฝังพฤติกรรมการสื่อสารแบบเปิดเผย
ยอมรับฟังอย่างเป็นกนัเองในครอบครัว เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ปกครองกบัวยัรุ่นซึง่
เป็นเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ จากการศึกษาพบว่า วิธีการสื่อสารของบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองเป็นเงื่อนไขภายนอกที่ปิดกัน้การคิดวิเคราะห์ของวยัรุ่น ผู้ปกครองมกัใช้การสัง่สอน 
ห้าม และดุว่า หากบิดามารดาหรือผู้ ปกครองปรับพฤติกรรมการสื่อสารใหม่ จะเป็นการ
สง่เสริมให้ลกูวยัรุ่นกล้าพดูคยุ ไว้วางใจ รู้จกัให้เกียรติผู้อื่น ซึง่จะท าให้วยัรุ่นยอมรับฟังข้อมลูที่
ผู้ปกครองบอกกลา่ว และมีการคิดตดัสินใจได้อย่างรอบคอบในการคบเพ่ือนตา่งเพศ 
 
        “ปัจจัยส าคัญสุดก็คือว่า ก็ คือมันต้องดูว่าเขาถูกเล้ียงดูเป็นยังไงมาจาก
ครอบครัว ครอบครัวจึงมีอิทธิพลไง เพราะฉะน้ันเขาต้องค านึงถึง ถ้าเขาถูกเล้ียงดู
แบบเปิดเผยเข้าอกเข้าใจพูดคุยกันระหว่างพ่อแม่ลูกบ่อยจนเขาไม่มีความจ าเป็นที่
เขาจะต้องเก็บเป็นความลับเขาก็อาจจะเปิดเผยเขาก็อาจจะบอกพ่อแม่ว่าตอนน้ีเขา
ก าลังจะชอบคนโน้นคนน้ีนะ หรือพ่อแม่สังเกตดูก็รู้ว่าลูกท่าทางจะชอบคนน้ีอะไรเงี้ย 
ก็อาจจะถามอะไรเงี้ยเพราะฉะน้ันถ้าเขาสนิทสนมเป็นการเล้ียงดูแบบเพื่อน แบบคน
ที่เข้าอกเข้าใจกัน ....การอบรมเล้ียงดูบอกให้ยอมรับให้เหน็ บางคนเขาก็อบรมเล้ียงดู

ท ากียรติคนอ่ืน ฟังคนอ่ืนเขาก็จะเว่าให้เกียรติเพศตรงข้าม หรือให้เกียรติหรือว่าให้
ตามลักษณะน้ันนะ ผมว่าลักษณะนิสัยเดก็จะเป็นไปตามตรงน้ันนะครับ” (อ.เอือ้) 
 

3) พอ่แม่เฝา้ติดตาม 
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 

นกัเรียนมีมมุมองเร่ืองบิดามารดาเฝา้ติดตาม พบวา่ นกัเรียนต้องขออนญุาตมารดา/บิดา และ
หากเป็นไปได้มารดา/บิดาจะไปเป็นเพื่อนร่วมกิจกรรมกลุม่เพื่อนด้วย 
 
             “ช่วงน้ีแม่จะไม่ให้ออกจากบ้าน ถ้าไปแม่จะไปด้วยค่ะ เช่น ถ้าไปเที่ยวแม่ก็จะ
ไปด้วย ถ้าจะออกไปไหน ไปเที่ยวกับเพื่อน ก็นานๆ ที แม่ก็จะไปด้วยอย่างน้ีอ่ะค่ะ” 
(เด็กหญิงดา) 
 

การเฝ้าติดตามของบิดามารดาจากการศึกษาครัง้นี ้พบว่า 
ผู้ปกครองมีมุมมองเก่ียวกับสังคมปัจจุบันที่มีอันตรายรอบด้าน ทัง้ตัวบุคคลและสื่อสังคม
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ออนไลน์  ท าให้ผู้ปกครองต้องคอยเฝ้าระวงัทุกมิติทางสังคมที่มีความเก่ียวข้องกับนักเรียน 
เพื่อระวงัภยัร้ายสิ่งที่ไม่ปลอดภยัจากสงัคมรอบนอก 
 
              “เพราะว่าเด๋ียวน้ีมันน่ากลัวเนอะ หรือว่าข่าวมันเยอะด้วย ก็ไม่รู้มันน่ากลัว
นะเร่ืองน้ี นู้นน่ีน่ัน อันตรายรอบด้าน ก็เลยต้องคอยดูหน่อย…แม่จะเป็นเพื่อนกับน้อง
ในเฟส ในไลน์ แม่จะเป็นหมด แม่จะคอยดู แต่แม่จะไม่เข้าไปยุ่งนะ เวลาที่เขาคุยกับ
เพื่อนอย่างเน้ีย” (แม่เด็กหญิงดา) 
 

1.3.2.2 การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง หมายถึง การปฏิบตัิตัว
ของผู้ ปกครองคอยติดตามดูแลเอาใจใส่ ให้แนวทางการด าเนินชีวิตจากท าให้ดู ชีใ้ห้เห็น
ตวัอย่างและผลลพัธ์ของคนรอบตวั เสริมความรู้จากประสบการณ์ในโรงเรียน ครู เพื่อน ส่งผล
ให้นกัเรียนปฏิบตัิตามด้านการคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ ดงัค าสมัภาษณ์วา่ 

1) เป็นแบบอย่างให้เดินตาม 
นอกจากการเฝ้าระวงัของบิดามารดา ผู้ปกครองต้องปฏิบตัิ

ตวัเป็นแบบอย่างให้ลกูวยัรุ่นกระท าตามเร่ืองการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ซึง่การ
เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อผู้ สังเกตมาก จากการศึกษาครัง้นี ้
พบว่า ผู้ปกครองมีมมุมองเร่ืองการเป็นแบบอย่างให้เดินตาม โดยกระท าสิ่งที่อยากสอนให้ลกู
วยัรุ่นปฏิบตัิตาม ด้วยการท าให้ดแูละบอกเล่าวิธีการคบเพื่อนต่างเพศ  การสงัเกตการกระท า
ของเพื่อนเพื่อให้รู้จกันิสยั และสามารถปฏิบตัิตวักบัเพื่อนได้อย่างเหมาะสม  
 
           “ประสบการณ์ที่ผมสอนลูกว่า ให้คบคนน้ี อันดับแรกคือเราต้องเอาใจใส่เขา
ก่อน ถ้าเราไม่เอาใจใส่เขา เราก็ไม่ได้ใจเขากลับคืนมา ก็จะสอนอย่างน้ีมากกว่า ผม
ท าให้ลูกดูก่อน คือตอนน้ีผมคบกับเพื่อนมาประมาณ 20 กว่าปี ก็บอกว่า พ่อเน่ียคบ
กับน้าคนน้ีมานะ 20 ปี พ่อเอาใจใส่กับเขา เวลาเขามีอะไรก็ช่วยเรา เรามีอะไรก็ช่วย
เขาตลอด ก็จะบอกเขาอย่างงี ้จะได้ใจเขามา” (พ่อเด็กหญิงจุ) 
 

2) ชีน้ าทางด้วยตวัอย่างจากรอบตวั 
นอกการเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ผู้ปกครองได้ให้มมุมองของ

การชีน้ าด้วยตวัอย่างจากรอบตวั จากการศึกษาครัง้นี ้พบว่า หากต้องการให้นักเรียนเข้าใจ
และตระหนักถึงการเลือกคบเพื่อนต่างเพศที่ดี ผู้ปกครองจ าเป็นต้องยกตัวอย่างให้เห็นเป็น
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รูปธรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากกรณีตัวอย่างนัน้ ๆ ด้วยการให้นักเรียนเห็นทัง้ผลดีและ
ผลเสียที่เกิดขึน้จากสถานการณ์รอบตวั 

 
            “เราก็จะยกตัวอย่างให้ดูค่ะว่าเน่ียยังมีอย่างน้องๆ ที่บางคนเรียนไม่จบ ก็ไปต้ัง
ท้องอะไรอย่างเน้ีย เราก็ยกตัวอย่างให้เค้าดู มีตัวอย่างเน้ีย เห็นม้ัยเพราะว่าผลลัพธ์
ออกมาที่มันได้คืออะไร แล้วอนาคตต่อไปจะล าบากให้ดูเอา ก็ในชุมชนบ้างในอะไร
อย่างน้ีค่ะ คือเราเหน็ๆ คนรู้จักกันก็ให้เขาดูเป็นตัวอย่าง เค้าก็บอกว่าเขารู้ )หัวเราะ( ” 
(ป้าเดก็หญิงพมิพ์) 
 

3) เห็นภาพชดัด้วยผลลพัธ์  
 นอกจากการยกตัวอย่างให้นัก เรียน เห็น  ผู้ ปกครอง

จ าเป็นต้องเน้นย า้ผลลพัธ์ที่เกิดขึน้กบัสถานการณ์ของกรณีตวัอย่าง จากมมุมองของผู้ปกครอง 
พบว่า นกัเรียนจะเช่ือฟังและยอมปฏิบตัิตามค าสอนด้วยผู้ปกครองชวนพดูคยุถึงสถานการณ์
ที่เกิดขึน้จริงในชีวิตหรือสถานการณ์ใกล้ตวันกัเรียน  เพื่อให้นกัเรียนเห็นภาพสิ่งที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคต  

 
               “เราพูดกับเขาว่า ถ้าเกิดคบเพื่อนผู้หญิงแล้วไปนอนกับเขา แล้วเขาท้องแล้ว
ลูกออกมา ก็ไม่มีพ่อ เห็นม้ัย แล้วครอบครัวมันแตกแยก ก็ต้องมีปัญหา ถ้ามีปัญหา
ขึ้นมาก็ต้องถงึใคร ก็ต้องถงึป้าใช่ม้ัย ป้าต้องมาเล้ียงลูกเราด้วย แล้วตอนน้ีครอบครัวก็
แตกกัน ถ้าเกิดลูกเกิดมาถามว่าพ่อแม่หนูเป็นใคร แม่หนูอยู่ ยังไง แล้วดูซิมันดีม้ัย จะ
บอกเหตุผลให้เขาฟังตลอด”(ป้าเดก็ชายบี) 
 

4) ครูเพิ่มเติมเสริมความรู้  
 ผู้ เช่ียวชาญได้ให้มุมมองเก่ียวกับครูต้องมีบทบาทหน้าที่

ส าคัญในการเพิ่มเติมเสริมความรู้เร่ืองการคบเพื่อนต่างเพศ จากการศึกษาครัง้นี ้พบว่า 
วิธีการสื่อสารของครูในคาบเรียนเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักต่อ
บทบาทหน้าที่ของความเป็นผู้หญิงและผู้ชาย 
 
               “(ทางโรงเรียนมีวิธีการเรียนการสอน?)...ก็สอนที่สอนครูสุขศึกษาอ่ะเนอะ 
สอนหลักๆอยู่แล้ว หน้าที่ครูแนะแนวก็จะสอดแทรกเกือบจะทุกคาบแหละ แต่เดก็มัน
จะชอบถ้าพูดเร่ืองน้ี เด็ก ๆ จะชอบเร่ืองน้ีบางทเีราพูดอ่ะ คือครูจะไม่พูดอ้อมค้อมพูด
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ตรงๆเลย จะให้เขาเข้าใจว่าธรรมชาตขิองผู้หญิงของผู้ชายมันเป็นยังไง” (อ.ก าไร) 

5) มิตรสหายพาชีช้วน 
นอกจากการให้ความรู้เพิ่มเติมของครูแล้ว ผู้ ทรงคุณวุฒิได้ให้

มมุมองเร่ืองกลุ่มเพื่อนชีช้วน พบว่า นกัเรียนหลายๆคนที่มีการคบเพื่อนต่างเพศจากแรงสนบัสนนุ
ของกลุ่มเพื่อน หรือคอยเตือนให้กระท ากิจกรรมกบัเพื่อนต่างเพศ ซึง่เป็นเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมที่เป็น
สิ่งเร้าที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของนกัเรียนอยากทดลองตามแรงสนบัสนนุจากกลุม่เพื่อน 

 
              “เร่ิมจากเพื่อนใช่ไหม หน่ึงคือหน่ึงวัยรุ่นตอนต้นเน้ีย บางทีมันก็ยังไม่ได้จริงจังก็
อาจจะแบบเพื่อนแซว เพื่อนแบบเหมือนแหย่หรือแบบมีกิจกรรมอะไรที่ท าด้วยกันหนะ 
เออ ..ก็เป็นลักษณะแบบน้ันนะ คือหน่ึงเร่ืองเพื่อนมันมาจากโอกาสด้วยนะ โอกาสทีเ่ขาจะ

ท าได้แบบได้ กิจกรรมด้วยกัน หรือว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ ไปไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย 
คือบางทีเขาไปเป็นกลุ่มใช่ป่ะ ไปเป็นกลุ่ม บางทีก็อาจจะยังไม่ได้คิดว่าจะต้องคบเพื่อน
ต่างเพศ แต่ว่ามันมีการแบบบิ้วอารมณ์กันในกลุ่มงัย เออ ..เป็นแรงเชียร์ว่า แอ้ แอ้อย่าง

โน้นอยางน้ี ก็อาจจะอุ้ย...นิดหน่ึง)น้าเสียงเล่น ยิ้ม (เร่ิมสดุดอะไรอย่างงี้....แต่ถามว่าแบบ
จากตัวทีเ่ขาจะตัดสินใจเองไหมอ่ะ ตรงน้ีพี่คิดว่ายังน้อยนะ” (อ.สุดา) 
 

กล่าวโดยสรุป จากผลการศึกษาเก่ียวกับเงื่อนไขของพฤติกรรม
การคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น สามารถสรุปได้วา่มีเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง 
2 เงื่อนไขหลัก ได้แก่ 1) เงื่อนไขภายใน คือ เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศ  และ การควบคุม
ตนเอง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่แสดงถึงการรับรู้ทางความคิดของวยัรุ่นก่อนที่จะตัดสินใจแสดงพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศ  2) เงื่อนไขภายนอก คือ การอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล  และ การเห็น
แบบอย่างจากคนรอบข้าง ถือเป็นเงื่อนไขที่สนบัสนนุผลกัดนัให้วยัรุ่นได้เตรียมพร้อมปฏิบตัิตามค า
เตือนของผู้ปกครองและเลียนแบบอย่างในการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณที่เหมาะสม
กบัวยั เพื่อสง่ผลดีต่อการด าเนินชีวิตในอนาคต  

ผู้ วิจัยสรุปเช่ือมโยงข้อค้นพบเงื่อนไขเก่ียวกับการคบเพื่อน                  
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้นตามมุมมองของผู้ ให้ข้อมูลหลักทัง้ 3 กลุ่ม                       
ดงัภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 10 เงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 
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ส่วนที่ 2 สรุปการเชื่อมโยงงานวิจัยจากระยะที่ 1 สู่ระยะที่ 2   
การวิจยันีเ้ป็นการพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อน

ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ออกแบบการวิจัยเป็น 2 ระยะ การวิจัยระยะที่ 1 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความหมายและเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น โดยมีการเก็บข้อมมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หา (Content Analysis) ผลการวิจัยระยะที่ 1 นี ้ท าให้ทราบนิยามปฎิบัติ
การของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ น าไปสู่การสร้างแบบวดัพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในการวิจยัระยะที่ 2  และยงัสามารถระบเุงื่อนไขเป็นตวั
แปรสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ข้อ
ค้นพบดงักล่าวนีน้ าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกิจกรรมของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นในระยะที่ 2 ถือว่าเป็นการ
น าองค์ความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นระบบน าไปปฎิบตัิเพ่ือการแก้ไขปัญหา  

การวิจยัในระยะที่ 2 มุ่งพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น ในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ซึง่ผู้วิจยัใช้ข้อค้นพบเร่ืองเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ ได้แก่ ตัวแปรการเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้างเป็นกระบวนการส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบนแนวคิด Interaction  ด้วยใช้ตัวแปรเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ โดยท าให้นักเรียนกลุ่มทดลองเห็นตัวแบบของการแสดงพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณผ่านการแสดงบทบาทสมมติและได้รับแรงเสริมทางบวกเป็น       
ค าช่ืนชมจากผู้ปกครองและครูซึ่งเป็นแรงจูงใจ ท าให้นักเรียนกลุ่มทดลองเกิดความรู้สึกอยาก
ปฎิบตัิตามตวัแบบเพื่อให้ได้รับแรงเสริมทางบวกเหมือนตวัแบบ อนัเป็นผลให้นกัเรียนจะตระหนกั
ถึงประโยชน์และพร้อมแสดงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณได้  นอกจากนีย้งั
ใช้ตัวแปรการสื่อสารทางบวก โดยผู้ วิจัยน าเสนอตัวแบบที่เป็นหนังสัน้เก่ียวกับวิธีการสื่อสาร
ทางบวกของพ่อแม่ผู้ปกครองกับวยัรุ่น และร่วมกันแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์จ าลอง 
การที่นกัเรียนและผู้ปกครองได้สงัเกตตวัแบบและมีการแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาร่วมกนั
ดงักล่าวเป็นการตอกย า้วิธีการสื่อสารทางบวกให้เกิดขึน้ในครอบครัว  เช่นเดียวกับกระบวนการ
เปลี่ยนเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  ร่วมกบั แนวคิด Homogeneity เป็น
การค่อยๆ ลดอิทธิพลจากภายนอกด้วยใช้ตวัแปรการควบคมุตนเอง โดยผู้วิจยัได้ให้นกัเรียนกลุ่ม
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ทดลองท าการก ากบัตนเองด้วยการก าหนดเปา้หมายด้วยตนเอง รวมถึงการก าหนดเงื่อนไขให้การ
เสริมแรงตนเองเม่ือกระท าพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ และแสดงปฏิกริยาทางลบหาก
นกัเรียนไม่สามารถกระท าพฤติกรรมได้ตามเปา้หมาย ดงันัน้ ตวัแปรทัง้ 4 ตวั จงึถกูน ามาสร้างเป็น
กิจกรรมของโปรแกรมนี ้ผู้ วิจัยได้เร่ิมจากก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา มีจ านวน 3 ห้องเรียน และมีความสมัครใจ ด้วยแบบวัดและกิจกรรมต้องใช้
ความสามารถการอ่านเขียนภาษาไทย  ส าหรับกลุ่มตวัอย่างผู้ วิจัยใช้การประเมินความสามารถ
การอ่านเขียนภาษาไทย  พบว่า ความสามารถการอ่านเขียนภาษาไทยห้องที่หนึ่งกบัห้องที่สองมี
มากกวา่ห้องที่สาม ผู้วิจยัจงึเลือกห้องที่หนึ่งเป็นกลุม่ทดลอง  และเลือกห้องที่สองเป็นกลุม่ควบคมุ  
ผู้ วิจัยน าโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่ อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง ซึ่งความสมัพนัธ์
เช่ือมโยงของการวิจยัระยะที่ 1 และการวิจยัระยะที่ 2 ดงัภาพประกอบ 11 
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ภาพประกอบ 11 ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงของการวิจยัระยะที่ 1 และการวิจยัระยะท่ี 2 

 

ท าความเข้าใจความหมายของการคบเพื่อน

ตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

ค้นหาเง่ือนไขของการคบเพื่อนต่างเพศ

อย่างมีวิจารณญาณ 

การวิจยัระยะที่ 1 งานวิจยัเชิงคณุภาพ 

ความหมาย 

การกระท ากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนเพศตรง

ข้ามด้วยการคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลก่อน

ตัดสินใจที่ ไม่ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ

อนาคตของตนเอง 

ผลการวิจยัระยะที่ 1 

เง่ือนไข 

-เจตคติ ต่ อ ก า รคบ เพื่ อ น ต่ า ง เพ ศอย่ า ง มี
วิจารณญาณ 
-การควบคมุตนเอง 
-การสื่อสารทางบวก 
-การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง 

โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลตอ่

พฤติกรรมการคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมี

วิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 

ตวัแปรจดักระท า 

  

พฤติกรรมการคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมี

วิจารณญาณ 

ตวัแปรตาม 

การวิจยัระยะที่ 2 การวิจยัเชิงทดลอง 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยระยะที่ 2 เชิงทดลอง 
การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจัยที่น าข้อค้นพบการวิจัยระยะที่ 1 มาเป็นตวัแปรตามของ

การปรับพฤติกรรม และเป็นตวัแปรต้นในการสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลเนือ้หา 
(Content Analysis) พบวา่ทัง้ตวัแปรเง่ือนไขภายนอกและตวัแปรเง่ือนไขภายในของบคุคลมีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้วิจยัมีความเช่ือว่าหากบคุคลได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญาย่อมส่งผลดีกว่าการปรับพฤติกรรมโดยตรงและมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คงทน ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีปัญญาสงัคม (Bandura,1986) เช่ือว่าการ
ท าให้บุคคลได้รับความรู้ใหม่(Acquired) และเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน(Cognitive) 
จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก  ผู้ วิจัยจึงได้มีการจัดกระท าเพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนอันเกิดจากปัจจัยอื่นที่ไม่ได้ศึกษาด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเลือกสถิติ
วิเคราะห์ และก าหนดคณุสมบตัิเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกบัการพฒันาบุคคลและเงื่อนไขของการ
ทดลอง การจัดกระท าตัวแปรอื่นที่ไม่ได้เลือกเพื่อเป็นการยืนยันผลการทดลองมาจากโปรแกรม
อย่างแท้จริง เช่น การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่แตกต่างกันระหว่างบุคคล กลุ่มตัวอย่างมีความ
สมคัรใจเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

การวิจัยระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น  และเพื่อศกึษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลตอ่พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วยัรุ่นตอนต้นผู้ วิจัยสร้างขึน้จากข้อค้นพบการวิจัยระยะที่ 1 ที่ท าให้ทราบเงื่อนไขของพฤติกรรม
และน ามาสร้างเป็นกิจกรรมของโปรแกรมฯ ตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญา โดย
น าทฤษฎีปัญญาสงัคมมาเป็นเทคนิคในการสร้างกิจกรรมที่เป็นสิ่งเร้าปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ปัญญาสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก ด้วยการมุ่งปรับที่ตวัแปรทางปัญญา 1 ตวัที่
มีผลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ ตวัแปร
เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยใช้เทคนิคการเรียนรู้จากการสงัเกตตัว
แบบซึ่งได้จากตวัแปรภายนอกด้านการเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง อีกทัง้มีปรับเปลี่ยนตวัแปร
ภายในจากการค่อยๆลดอิทธิพลภายนอก ด้วยการใช้ตัวแปรควบคุมตนเอง และเพิ่มการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกด้วยตัวแปรการสื่อสารทางบวก  โดยคาดหวังว่านักเรียน
มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่เป็นกลุม่ทดลองหลงัจากได้รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นแล้วจะเป็นผู้ มีพฤติกรรรมการคบเพื่อน



  126 

ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณมากขึน้ โดยทดสอบสมมติฐานการวิจยัที่ว่า  พฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของกลุม่ทดลองในระยะหลงัการทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ ซึง่ผู้วิจยั
ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการวิจัย เชิงทดลองประเภทกึ่งทดลอง(Quasi-Experimental Design) 
รูปแบบ (Non-Randomized Control – Group Pretest-Posttest Design) เป็นการศึกษาผลของ
ตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตามได้จากการเปรียบเทียบผลการวดัตวัแปรตามก่อนและหลงัการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างทัง้กลุ่มทดลอง(Experimental Group) และ
กลุ่มควบคุม(Control Group) อยู่ ในห้องเรียนและโรงเรียนเดียวกันเพื่ อเป็นการควบคุม
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมือนกันทัง้ 2 กลุ่ม  และท ากิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกัน โดยใช้
แบบแผนการวิจัยแบบการวัดก่อนการทดลอง (Pretest) และวัดหลงัการทดลอง (Posttest)  ใน
ระหวา่งการทดลองนัน้ กลุม่ทดลองจะได้รับ Treatment คือ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ในขณะที่กลุม่ควบคมุได้รับ
กิจกรรมเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองการป้องกนัตนเองห่างไกลยาเสพติด และหลังเสร็จสิน้การอบรมทัง้ 2 
กลุ่มถูกวัดค่าตัวแปรตามอีกครัง้ (Posttest) แล้วน าผลมาเปรียบเทียบกัน โดยผู้ วิจัยได้ก าหนด
ขนาดตวัอย่างด้วยข้อจ ากัดขนาดห้องเรียน ความสามารถการอ่านเขียนภาษาไทย และจ านวน
ผู้ ด าเนินการทดลองที่ได้สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโปรแกรมฯ ที่
ก าหนดไว้ และการประเมินผลของโปรแกรมฯ จากการสนทนากลุ่มส าหรับผู้ เข้าร่วมโปรแกรมฯ 
และสมัภาษณ์ไม่เป็นทางการส าหรับผู้ที่เก่ียวข้องต่อการน าโปรแกรมฯไปประยุกต์ใช้ จึงก าหนด
ขนาดตวัอย่างในครัง้นีไ้ว้ที่ 40 คน แบ่งห้องเรียนที่หนึ่งเป็นกลุม่ทดลอง 22 คน และห้องเรียนที่สอง
เป็นกลุม่ควบคมุ 18 คน 

 
ก่อนการน าเสนอ ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการ

แปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
 X       หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 

�̅�𝑎𝑑  หมายถึง   คา่เฉล่ียที่ปรับแล้ว 
 SD     หมายถึง สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 n        หมายถึง จ านวนนกัเรียนในกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ 
           **    หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 SS    หมายถึง ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง )Sum of Square( 
 MS    หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบีย่งเบนยกก าลงัสอง  
     )Mean of Square( 
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  df       หมายถึง ชัน้ของความอสิระ )Degree of freedom( 
 F        หมายถึง ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution 
            p        หมายถึง  คา่ความน่าจะเป็น )p-value( 
 ES    หมายถึง ค่าอิทธิพล )Effect size( แบบอิสระตอ่กนั )Independent( 
  

ภายหลงัการทดลองใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของวัย รุ่นตอนต้น ผู้ วิจัยได้ประมวลผลการวิจัยระยะที่  2 ตาม
วตัถุประสงค์การวิจัยเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้สถิติวิเคราะห์เพื่ออธิบายลกัษณะของ
กลุ่มตัวอย่างและประเมินผลโปรแกรมฯ ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบ
สมมติฐานใช้สถิติทดสอบ ANCOVA  ซึง่น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

ตอนที่ 3.1 อธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาชัน้ปีที่ 1 ที่มีอายุระหว่าง             

12-13 ปี ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั จ านวน 40 คน โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกกลุม่ตวัอย่าง คือ มีความสมคัรใจและได้รับการ
ยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมการวิจัย ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการวิจัย และมี
ความสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ ทัง้นีก้่อนการทดลองผู้ วิจัยได้ประเมินความสามารถของ
นักเรียนด้านการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกห้องเรียน โดยได้รับ
ข้อมูลการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลจากครูหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและครูหัวหน้าฝ่าย
วิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้องที่หนึ่งและห้องที่สอง มีความสามารถ
ด้านการอ่านเขียนภาษาไทยได้มากกว่าห้องที่สามจากนัน้ผู้ วิจยัจึงคดัเลือกห้องที่หนึ่งและห้องที่
สอง ต่อมาผู้ วิจัยส่งจดหมายถึงผู้ปกครองเพื่อชีแ้จงวัตถุประสงค์ความส าคัญ ประโยชน์ และ
รายละเอียดของกิจกรรมในการท าวิจัย รวมถึงหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งมีนักเรียนสมัครใจ
และได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ทกุกิจกรรม จ านวน 43 คน และอยู่ร่วมได้
จนครบจ านวน 40 คน โดยผู้วิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง แบ่งห้องที่หนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง
จ านวน 22 คน และแบ่งห้องที่สองเป็นกลุ่มควบคุมจ านวน 18 คน ข้อมูลรายละเอียดลักษณะ
ทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างแสดงในตาราง 10 
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ตาราง 10 จ านวน ร้อยละ ของลกัษณะกลุม่ตวัอย่าง  

ลกัษณะของกลุม่
ตวัอย่าง 

กลุม่ทดลอง 
(n=22) 

กลุม่ควบคมุ 
(n=18) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ     
     ชาย 8 36.36 10 55.56 
     หญิง 14 63.64 8 44.44 
ความสามารถด้าน
อา่นเขียนภาษาไทย 

    

         ดี 16 72.73 8 55.56 
        ปานกลาง 6 27.27 10 44.44 
การรับการรักษา
โรคทางพฤตกิรรม-
อารมณ์ 

    

         ไม่มี 22 100.00 18 100.00 
         ก าลงัรักษา - - - - 
สถานภาพครอบครัว    
      บิดามารดาอยู่  
       ด้วยกนั 

11 50.00                                             9                   50.00 

      บิดามารดา  
      แยกกนัอยู่ 

7 31.90                                              5                    27.80 

      บิดามารดา       
      เลิกร้าง 

4 18.10                                              4                    22.20 
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ตาราง 10 )ต่อ(  
 

ลกัษณะของกลุม่
ตวัอย่าง 

กลุม่ทดลอง 
                       (n=22) 

กลุม่ควบคมุ 
                         (n=18) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่
ด้วย 

    

    อยู่กบับิดามารดา 8 36.40              9                         50.00                              
    อยู่กบับิดา 3 13.60              -                             -  
    อยู่กบัมารดา 3 13.60              4                          22.20  
    อยู่กบัปู่ ย่า 3 13.60              1                            5.60  
    อยู่กบัตายาย 5 22.80              4                          22.20  

 
จากตาราง 10 นกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 1 กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 40 คน เป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง 22 คน (ร้อยละ 55.0)  และเพศชาย 18 คน (ร้อยละ 45.0) เม่ือ
จ าแนกด้านความสามารถการอ่านเขียนภาษาไทย พบว่า นักเรียนมีความสามารถอ่านเขียน
ภาษาไทยได้ดี จ านวน 24 คน (ร้อยละ 60.0) เม่ือจ าแนกการรับการรักษาโรคทางพฤติกรรม -
อารมณ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างไม่มีใครได้รับการรักษาด้านนี ้40 คน (ร้อยละ 100) เม่ือจ าแนกด้าน
สถานภาพครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกนั  20 คน (ร้อยละ 50.0) รองลงมา คือ 
บิดามารดาแยกกนัอยู่ 12 คน (ร้อยละ 30.0) และเม่ือจ าแนกผู้ปกครองที่อาศยัอยู่ด้วย พบว่า สว่น
ใหญ่นักเรียนอาศัยอยู่กับบิดามารดา 17 คน (ร้อยละ 42.5) รองลงมา คือ อยู่กับตายาย 9 คน 
(ร้อยละ 22.5) 

กลุ่มทดลองมีจ านวน 22 คน เป็นเพศหญิง 14 คน เพศชาย 8 คน มีความสามารถ
ด้านอ่านเขียนภาษาไทยส่วนใหญ่อยู่ระดบัดี 16 คน การรับการรักษาโรคทางพฤติกรรม-อารมณ์ 
พบว่า ไม่มีคนใดได้รับการรักษาโรคด้านนี  ้สถานภาพครอบครัวของนกัเรียน ส่วนใหญ่บิดามารดา
อยู่ด้วยกนั 11 คนและผู้ปกครองที่นกัเรียนอาศยัอยู่ด้วย ส่วนใหญ่อาศยัอยู่กบับิดามารดา  8 คน 
กลุ่มควบคุมมีทัง้สิน้ 18 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 10 คน เป็นเพศหญิง 8 คน ส่วนใหญ่มี
ความสามารถด้านอ่านเขียนภาษาไทยอยู่ระดับปานกลาง 10 คน การรับการรักษาโรคทาง
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พฤติกรรม-อารมณ์ พบว่าไม่มีคนใดได้รับการรักษาโรคด้านนี ้และผู้ปกครองที่นักเรียนอาศยัอยู่
ด้วย สว่นใหญ่อาศยัอยู่กบับิดามารดา 9 คน 

ตอนที่ 3.2  การพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น 

การวิเคราะห์ข้อมลูด้านการพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ มีผลต่อพฤติกรรม                
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น เพื่อให้ทราบว่าเม่ือนักเรียน
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้ท ากิจกรรมในโปแกรมฯ แล้วสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของแต่ละกิจกรรม
ได้หรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลงัเสร็จสิน้โปรแกรมฯ ผู้ วิจยัด าเนินการ
พฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของวยัรุ่นตอนต้น   โดยแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ก่อนการพัฒนาโปรแกรมฯ  
1.1 ประมวลเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง สรุปสาเหตุของการคบเพื่อน                 

ต่างเพศของวยัรุ่นและองค์ประกอบของการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีรายละเอียดดงันี ้
1) สาเหตขุองการคบเพื่อนต่างเพศของวยัรุ่นทัง้ชายและหญิง ซึ่งมกัจะเลือก

คบเพื่อนจาก 3 องค์ประกอบ คือ สภาพสังคมเศรษฐกิจ อายุ และความคาดหมาย(ฉวีวรรณ  
สขุพนัธ์โพธาราม, 2527) กล่าวคือ สภาพสงัคมเศรษฐกิจ วยัรุ่นหญิงมกัเลือกวยัรุ่นชายที่มีสภาพ
สังคมเศรษฐกิจสูงกว่าตนหรือเทียบเท่ากัน ในทางกลับกันวัยรุ่นชายจะเลือกเพื่อนหญิงที่มี
สถานภาพสงัคมเศรษฐกิจต ่ากว่าตน  ส่วนองค์ประกอบด้านอาย ุวยัรุ่นหญิงตอนต้น เร่ิมให้ความ
สนใจเพศตรงข้ามเชิงชู้สาวที่มีอายุมากกว่า ส าหรับวยัรุ่นชายจะเลือกเพื่อนต่างเพศที่มีอายุน้อย
กว่า และองค์ประกอบด้านความคาดหมาย วยัรุ่นหญิงมกัชอบเพื่อนต่างเพศที่มีระดบัการศึกษา 
หรือสถานภาพทางความรู้ที่อยู่ในระดบัเดียวกนั ซึง่จะค านึงถึงชนชัน้ในการคบเพื่อนค่อนข้างมาก
ต้องระดบัเดียวกนัหรือสงูกวา่ ส าหรับวยัรุ่นชายให้ความส าคญัของความฉลาด ความแข็งแรง และ
ความสามารถตา่งๆ    

2) องค์ประกอบของการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณสรุปได้  9 
ประการที่ส าคญั  ได้แก่ 1.เจตคติ คือ ความรู้สกึสนใจในการแสวงหาความรู้ในการพิจารณาปัญหา  
2.ความรู้ คือ ความสามารถในการสรุปใจความส าคัญ  โดยพิจารณาหลักฐานและการใช้หลัก
ตรรกศาสตร์ 3.ทักษะ คือ การน าทัง้เจตคติและความรู้ไปประยุกต์ใช้พิจารณาตัดสินปัญหา 
สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ทักษะได้แก่ 3.1ทักษะการนิยาม คือ  การระบุ
ประเด็นส าคญัของปัญหา ระบุเหตุผล ข้อสรุป  3.2 ทักษะการตดัสินข้อมลู คือ การตดัสินความ
เก่ียวข้องกบัประเด็นปัญหาและความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมลู  3.3 ทกัษะการสรุปอ้างอิงในการ
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แก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล คือ การสรุปอ้างอิงโดยสามารถท านายสิ่งที่จะเกิดขึน้ตามมาอย่าง
น่าเช่ือถือ 4.จุดมุ่งหมาย คือ การรู้จักก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการคิด  5.ประเด็น
ค าถาม คือ การค้นหาค าตอบที่ต้องรู้ในปัญหา 6. สารสนเทศ คือ ข้อมลูความรู้ต่างๆทัง้เชิงกว้าง
และลึกอย่างชัดเจน 7.ข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ข้อมูลที่เช่ือถือได้ มีความชัดเจน ถูกต้อง และ
เพียงพอ 8.แนวคิดอย่างมีเหต ุมีผล คือ การอ้างอิงหลกัฐาน ทฤษฎี กฎต่างๆ  9. ข้อสนันิษฐาน คือ 
การตัง้สมมติฐาน แนวโน้มความน่าจะเป็นไปได้ในการหาค าตอบ (Watson.; & Glaser, 1964; 
Ennis.1985;  สวุิทย์ มลูค า, 2550) 

1.2 น าข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง มาเป็นกรอบ
มโนทัศน์ในการท าความเข้าใจปรากฎการณ์ และพัฒนาเคร่ืองมือแนวค าถามสัมภาษณ์ ดัง
ตวัอย่างเคร่ืองมือ เช่น การสมัภาษณ์เชิงลกึ (in-depth interview)ในการศึกษาวิจยัระยะที่ 1 เพื่อ
ศกึษาการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ โดยค้นหาเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นในโรงเรียนมธัยมศกึษา  

1.3 น าข้อค้นพบจากการวิจัยระยะที่ 1 ได้แก่ เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ  การควบคมุตนเอง  การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุลด้วยการสื่อสารทางบวก 
การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง  น ามาสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น ด้วยการออกแบบกิจกรรม และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการท ากิจกรรม ได้แก่  บทละคร หนังสัน้  แบบสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมตนเอง และวิเคราะห์บทละคร  สื่อหนังสัน้เก่ียวกบัสถานการณ์ของวยัรุ่นที่จะน ามาใช้
เป็นสื่อประกอบการท ากิจกรรม  ซึง่ผู้วิจยัพฒันาขึน้จากแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญาโดย
ใช้ทฤษฎีปัญญาสงัคมของ Bandura(1986) เป็นเทคนิคการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญา
โดยน าข้อค้นพบด้านเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณจากการวิจยัระยะที่ 1 
มาพฒันาเป็นกิจกรรม ได้แก่  

ก) ตวัแปรเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกิจกรรม
การปรับเจตคติต่อการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณให้นกัเรียนกลุม่ทดลอง  

ข) ตัวแปรการอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผลด้วยการสื่อสารทางบวก เป็น
กิจกรรมพฒันาการสื่อสารทางบวกให้นกัเรียนกลุม่ทดลองกบัผู้ปกครอง 

ค)ตัวแปรการควบคุมตนเอง  เป็นกิจกรรมพัฒนาการควบคุมตนเองให้
นกัเรียนกลุม่ทดลอง 
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การสร้าง 3 กิจกรรมนีเ้พื่อสง่ผลต่อการปรับพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณ มีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ดงันี ้

1.3.1 กิจกรรมการปรับเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 
เป็นกิจกรรมแรกส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มทดลอง ที่มุ่งปรับตวัแปรภายในด้วยการ
สร้างการเรียนรู้(Learning)จากการได้รับความรู้ใหม่(Acquired)เก่ียวกับการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้พฤติกรรมเปลี่ยน โดยเร่ิมการปรับกระบวนการทางปัญญา ด้วยใช้
เทคนิคการเรียนรู้โดยการสงัเกตตวัแบบ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญาก่อนและ
ส่งผลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก  มีกิจกกรรมหลายรูปแบบประกอบด้วย 1)การ
น าเสนอตวัแบบผ่านบทละครเก่ียวกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 8 เร่ือง 
เช่น สงัเกตดูรู้ทันเพื่อน  มองเพื่อนออก กิจกรรมหลงัเลิกเรียน 2) การแสดงตัวแบบผ่านบทบาท
สมมติ เช่น การพูดคุย การแสดงปฎิกริยา การแต่งกาย 3) การสงัเกตตัวแบบจากการแสดงของ
เพื่อนๆ กลุ่มอื่น เช่น ตวัละครหลกัที่แสดงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 4) 
สรุปสาระส าคญัของการสงัเกตตวัแบบ เช่น บคุคลใดแสดงตวัละครอะไร และรู้สกึอย่างไร 5) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ตวัละครใดที่แสดงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศที่เหมาะสม เพราะอะไร  
ได้รับผลอย่างไร 6) การทบทวนพฤติกรรมหลกั เช่น ตวัแบบในบทละครแต่ละเร่ืองแสดงพฤติกรรม
การคบเพื่อนตา่งเพศอย่างไร ก่อนเร่ิมแสดงเร่ืองตอ่ไป 

1.3.2 กิจกรรมการพฒันาสื่อสารทางบวก เป็นกิจกรรมที่สองส าหรับนกัเรียน
มธัยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มทดลองกบัผู้ปกครอง ต้องการปรับตวัแปรการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบ ให้ได้รับความรู้ใหม่ (Acquired)เก่ียวกับวิธีการ
สื่อสารทางบวกระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญาเก่ียวกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  มี
กิจกกรรมหลายรูปแบบประกอบด้วย 1) การน าเสนอตัวแบบผ่านหนังสัน้ที่แสดงถึงการสื่อสาร
ทางบวกระหว่างบิดามารดากบัลกูวยัรุ่น เช่น การสื่อสารสองทาง  การตัง้ใจรับฟัง การให้ตวัอย่าง 
2) การใช้ค าพดูชกัจงู เช่น การสอบถามวิธีการสื่อสารจากตวัแบบ  3)เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เช่น  
บิดามารดาและวยัรุ่นร่วมกนัเขียนบทสนทนาจากสถานการณ์จ าลอง  ร่วมกนัแสดงบทบาทสมมติ
ตามบทสนทนา 4) ให้ข้อมูลย้อนกลบั เช่น การประเมินการสื่อสารทางบวกจากผู้สงัเกต 5) สรุป
ประเด็นส าคญั เช่น วิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสมกบัลกูวยัรุ่น  การแสดงน า้เสียง การแสดงท่าทาง การ
ให้ความรู้เพิ่ม   
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1.3.3 กิจกรรมการพัฒนาการควบคุมตนเอง เป็นกิจกรรมที่ ต้องการ
ปรับเปลี่ยนตัวแปรการควบคุมตนเอง โดยการลดอิทธิพลจากภายนอกด้วยเทคนิคการก ากับ
ตนเอง (Self-regulatory) เร่ิมต้นด้วยการตัง้เปา้หมาย การสงัเกต การบนัทกึพฤติกรรมตนเอง และ
ให้การเสริมแรงตนเอง ด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการก ากบัตนเอง ประกอบด้วย 1) การสงัเกต
ตนเอง เช่น การก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายตามองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ พร้อมฝึกสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง ก าหนดวิธีการบันทึกและการใช้
เคร่ืองมือบนัทกึ และพิจารณาพฤติกรรมของตนเองมีความก้าวหน้าเพียงใด  2)  การตดัสินใจ เช่น 
การประเมินตนเองในการบนัทึกตรงตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบตนเองกบัเพื่อน 
3) การแสดงปฎิกริยาต่อตนเอง เช่น การให้รางวลั ให้แรงจงูใจด้วยตนเอง หากบนัทกึพฤติกรรมได้
ตามที่ตัง้ไว้   

ขัน้ที่ 2 ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมฯ 
ดังนี ้

2.1 คัดเลือกกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใกล้เคียงกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 8 
คน มีคณุสมบตัิเป็นนกัเรียนทัง้หญิงและชายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทัง้ทางร่างกายและจิตใจที่เป็น
อุปสรรคต่อการวิจัย ไม่เคยได้รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการคบเพื่อนต่ างเพศ และได้รับ
ยินยอมจากผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ไม่มีปัญหาสขุภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการ
วิจัย มีความสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้   มีความสมัครใจ ผู้ ปกครองยินยอมให้เข้าร่วม
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วยัรุ่นตอนต้น 

2.2 การทดลองใช้(Try out) โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น จ านวน 6 ครัง้ ใช้เวลาทัง้หมด 383 นาที 
เร่ิมจากชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการวิจยัและอธิบายกิจกรรมในโปรแกรมฯ 

2.3 ด าเนินการฝึกซ้อมนักเรียนในการแสดงบทบาทสมมติ ก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรมครัง้ที่1ในโปรแกรมฯ  

2.4 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามขัน้ตอนในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมมีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น และสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนและผู้ปกครองเก่ียวกบักิจกรรมในโปรแกรมฯ เมื่อเสร็จสิน้การทดสอบ(try out) 

2.5 ด าเนินการปรับแก้ไขกิจกรรมที่ 1 ได้แก่ การปรับบทละครจ านวน 8 เร่ืองให้
กระชับมากขึน้ และขีดเส้นใต้ค าพูดส าคัญที่เน้นเร่ืองการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ   



  134 

กิจกรรมที่ 2 ได้แก่ การน านกัเรียนมีส่วนร่วมในการชมสื่อหนงัสัน้เก่ียวกบัการสื่อสารทางบวกกบั
ลกูวยัรุ่น เร่ืองการแต่งกายให้เหมาะสมของลกูวยัรุ่นผู้หญิง และร่วมเขียนบทสนทนา พร้อมแสดง
บทบาทสมมติร่วมกับผู้ปกครองของตนเองตามสถานการณ์ที่ก าหนด  กิจกรรมที่ 3 ได้แก่ การ
วางแผนฝึกนกัเรียนสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณมากขึน้ 
ก่อนให้นักเรียนสังเกตและบันทึกพฤติกรรมด้วยตนเอง เนื่องจากนักเรียนมีการบันทึกที่ไม่
สอดคล้องกับการก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายหลายคน และไม่เข้าใจวิธีการก าหนดพฤติกรรม
เปา้หมายจากองค์ประกอบของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

ผู้ วิจัยสรุปภาพรวมของกิจกรรมในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น หลงัจากท าการปรับแก้ไข
จากการทดลองใช้    (Try out)  ได้ตามตาราง 11 

ตาราง 11 ภาพรวมของกิจกรรม วตัถุประสงค์ของกิจกรรม โดยใช้แนวคิดการปรับพฤติกรรมทาง
ปัญญา/ทฤษฎีปัญญาสงัคม 

ครัง้ที่ เวลา ช่ือกิจกรรม วตัถปุระสงค์ของ
กิจกรรม 

สื่อที่ใช้ เทคนิคท่ีใช้ 

1-4 200นาที 
(3.20ชม.) 

การปรับเจตคติ 
ตอ่การคบเพื่อน
ตา่งเพศอย่างมี
วิจารณญาณ 

-เพื่อปรับเปลี่ยน
ความคิด ความเช่ือใน
การคบเพื่อนตา่งเพศ
ด้วยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

บทละครจ านวน 8 เร่ือง 
 - สงัเกตดรูู้ทนัเพื่อน(1) 
 - มองเพื่อนออก(1) 
 - กิจกรรมหลงัเลิกเรียน   
(2) 
 - สิ่งที่น่าสนใจ(2) 
 - รู้คณุรู้โทษ (3) 
 - เร่ิมต้นใหม่...ฝันอยู่ไม่
ไกล(3) 
 - รู้ทนัสิ่งส าคญั (4) 
 - ระวงัตนระวงัภยั(4) 

การเรียนรู้
ด้วยการ
สงัเกตตวั
แบบผ่านการ
แสดง
บทบาท
สมมติในบท
ละครและ
ได้รับแรง
เสริม
ทางบวก 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

รัง้ที่ เวลา ช่ือกิจกรรม วตัถปุระสงค์ของ
กิจกรรม 

สื่อที่ใช้ เทคนิคท่ีใช้ 

5 150นาที 
(2.30ชม.) 

การพฒันาการ
สื่อสารทางบวก 

-เพื่อปรับเปลี่ยนการ 
สนทนาด้วยเหตผุล 
ระหวา่งผู้ปกครองกบั
วยัรุ่นเก่ียวกบัการคบ
เพื่อนตา่งเพศ 

-หนงัสัน้ 
-บทสนทนาจาก
สถานการณ์จ าลอง 
 

การเรียนรู้
ด้วยการ
สงัเกตตวั
แบบหนงัสัน้
และผ่านการ
แสดง
บทบาท
สมมติตาม
บทสนทนา   

6-10 495นาที 
(8.25ชม.) 

การพฒันาการ
ควบคมุตนเอง 

-เพื่อฝึกการควบคมุ
ตนเองในการคบเพื่อน
ตา่งเพศ 

-แบบสงัเกตและบนัทกึ
พฤติกรรมตนเอง 

การก ากบั
ตนเอง 

 
 

ขัน้ที่ 3 หลังการพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น ด าเนินการทดลองโปรแกรมฯ
ดังนี ้

3.1  คดัเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ นกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 1  จ านวน 
40 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลอง จ านวน 22 คน และกลุม่ควบคมุ จ านวน 18 คน  เป็นนกัเรียนทัง้หญิง
และชายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทัง้ทางร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการวิจัย ไม่เคยได้รับ
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมการคบเพื่อนตา่งเพศ และได้รับยินยอมจากผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
ตามโปรแกรมฯ ไม่มีปัญหาสขุภาพที่เป็นอปุสรรคต่อการวิจยั  มีความสมคัรใจ ผู้ปกครองยินยอม
ให้เข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 

3.2 ด าเนินการฝึกซ้อมนักเรียนในการแสดงบทบาทสมมติ ก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรมครัง้ที่1ในโปรแกรมฯ  

3.3 ด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามขัน้ตอนของโปรแกรมฯ ผู้ วิจยัให้กลุ่ม
ทดลองเข้ารับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
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วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น จ านวน 10 ครัง้ ใช้เวลาทัง้หมด 945 นาที ส าหรับกลุ่มควบคุม
ได้ รับการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการป้องกันตนเองห่ างไกลยาเสพติดใช้ เวลา 945 นาที  
(ดภูาคผนวก ข) 

3.4 จดัการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อประเมินโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น 
ของนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มทดลองเก่ียวกับกิจกรรมในโปรแกรมฯ  เม่ือเสร็จสิน้การทดลอง
ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่  การน าไปประยุกต์ใช้ คุณค่า /ประโยชน์ของโปรแกรมฯ และ
ข้อเสนอแนะการพฒันาโปรแกรมฯ แสดงรายละเอียดในตอนที่ 3.5  

ตอนที่ 3.3 การเสนอค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น นักเรียนที่ได้รับและไม่ได้รับโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในระยะก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง  

ตาราง 12 ค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนที่ได้รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น และไม่ได้รับโปรแกรมฯ 

แหล่งตัวแปร 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

X SD X SD 
กลุม่ทดลอง 

(n = 22) 
1.23 .97 3.32 1.76 

กลุม่ควบคมุ 
(n = 18) 

1.17 .79 1.83 1.62 

รวม 1.20 .88 2.65 1.83 

     
จากตาราง 12 พบว่า ในกลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ

อย่างมีวิจารณญาณสงูกว่ากลุ่มควบคมุในระยะก่อนการทดลอง  และในระยะหลงัการทดลองทัง้
กลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุมีคะแนนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณสงูกว่า
ก่อนการทดลอง  
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คะแนนเต็มของการประเมินเขียนอธิบายความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณจึงเท่ากบั 16 คะแนน โดยผู้วิจยัจดักลุม่การให้คะแนน 0-4 ตาม
ระดบัคณุภาพ ดงันี ้
                             คะแนน         ระดับคุณภาพ 
   ≤5                      1  )ต้องปรับปรุง(  
   6-9                                        2  )พอใช้(  
              10- 13                                   3  )ดี(  
             ≥ 14                                      4  )ดีมาก(  

 
ตอนที่  3.4 การเสนอผลการทดสอบสมมติฐานที่ ได้มีการปรับคะแนน 

ภายหลังการทดลองโดยใช้คะแนนก่อนการทดลองเป็นตัวแปรร่วม (Covariate Variable) 
ของนักเรียนที่ได้รับและไม่ได้รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น    

ก่อนการทดสอบสมมติฐาน ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการ
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) พบว่า เป็นไปตาม
ข้อตกลงเบือ้งต้น(ภาคผนวก จ) จึงสามารถใช้สถิติวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
(ANCOVA) ในการทดสอบสมมติฐานได้ สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมดัง
ตาราง 13 ดงันี ้

ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณในระยะหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุเม่ือใช้คะแนนก่อนการ
ทดลองเป็นตวัแปรร่วม (Covariate variable)  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p ES 

ตวัแปรร่วม 1.15 1 1.15 .39 .53 .54 

กลุม่การทดลอง 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 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(�̅�𝑎𝑑  กลุ่มทดลอง = 3.32, �̅�𝑎𝑑  กลุ่มควบคุม = 1.83) โดยมีค่าอิทธิพลอยู่ในระดับกลาง 
กล่าวคือ โปรแกรมฯ(Treatment)ส่งผลต่อความแตกต่างระหว่างคะแนนค่าเฉลี่ยของตวัแปรตาม
ระดบัปานกลาง แสดงว่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณระหว่างกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุเป็นผลมาจากอิทธิพลของโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น  ซึง่
ยอมรับสมมติฐานข้างต้น 

ตอนที่ 3.5 การประเมินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น 

การประเมินการใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ได้แก่ การน าไปประยกุต์ใช้ คณุค่า/ประโยชน์ของ
โปรแกรมฯ และข้อเสนอแนะการพฒันาโปรแกรมฯ ด้วยวิธีวิจัยเชิงคณุภาพหลงัจากเสร็จสิน้การ
ทดลองโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของวยัรุ่นตอนต้น โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลดงันี ้

3.5.1 ด้านการน าไปประยกุต์ใช้ 
ก) มมุมองของนกัเรียน 

จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่ได้น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันด้านการระวังตนเองในการคบเพื่อนต่างเพศและเช่ือฟัง
ผู้ปกครอง เช่นค าพดูดงันี ้

 
              “ไม่ไปที่ลับตาสองต่อสองกับเพื่อนต่างเพศเพราะเพื่อนต่างเพศอาจท าไม่ดี ” 
(สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน) 
              “ช่วยให้ป้องกันการมีอะไรกันในวัยเรียน” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน) 
              “การป้องกันที่เพื่อนชวนไปท าอะไรอย่างเงีย้ คิดก่อนท า”  ) (สัมภาษณ์ 2561, 9 
กันยายน) 
              “รู้จักฟังเหตุผลของคุณพ่อคุณแม่” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน) 
     “ได้รู้ว่าพ่อแม่หาเงินยากล าบากแค่ไหน เหมือนท างานกว่าจะได้ตังค์ จากการ
ได้คูปอง” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน) 
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นอกจากนีน้กัเรียนได้น าไปประยุกต์ใช้ด้านการเรียน ส่วนใหญ่ให้ข้อมลู
วา่ ตนเองเชื่อฟังครูและตัง้ใจเรียนมากขึน้ เช่นค าพดูดงันี ้

 
    “ตัง้ใจเรียน ไม่หนีเรียน” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน) 
            “เช่ือฟังค าสอนของคุณครู” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน) 
            “ปรับใช้ตอนขออนุญาตคุณป้าในละคร น ามาใช้ขออนุญาตคุณครูเวลาออกจาก
ห้อง บางคนไม่ขออนุญาตออกไปเลย” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน) 
 

ข) มมุมองของผู้ปกครอง 
จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)ของผู้ ปกครอง 

พบวา่ ผู้ปกครองมีการปรับเปลี่ยนการสื่อสารทางบวกกบัวยัรุ่นมากขึน้ เช่นค าพดูดงันี ้
 

   “ใช้เร่ืองที่ขออนุญาตไปบ้านเพื่อน พ่อแม่รู้วิธีพูดคุยกับลูก มีขัน้ตอนการคุยตก
ลงกัน มีการให้เหตุผลโดยลูกจะมีการมาขออนุญาตทุกครั้ง” (สัมภาษณ์  2561, 9 
กันยายน) 
          “แม่จะฟังลูกมากขึน้ ถามเหตุผล ถามความคิดลูกมากขึน้” (สัมภาษณ์ 2561, 9 
กันยายน) 

ค) มมุมองของผู้ที่เก่ียวข้อง 
จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครู พบว่า สว่นใหญ่เห็นว่าโปรแกรม

การปรับพฤติกรรมฯมีความเหมาะสมต่อการจดักิจกรรมในโรงเรียน และสามารถสอดแทรกในการ
เรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาได้  จากครูและผู้บริหารโรงเรียนได้แสดงความคิดเห็น
ดงันี ้
 
        “บทบาทสมมตจิากการพดูคุยกับนักเรียน เพราะเดก็ได้รู้ตัวตนตามบทบาทที่
ตนเองได้รับ” ครูหวัหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน, (สัมภาษณ์ 2561, 16 กันยายน) 
                 “สามารถสอดแทรกในเนือ้หาวิชาสุขศึกษา เพิ่มในจุดประสงค์ ให้เลือก
กิจกรรมและด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมที่ท าได้ และแทรกในหลักสูตรการเรียนการ
สอนสุขศึกษาระดับชัน้ ม.1 โดยให้สอดคล้องกับตัวชีว้ัดเดิมที่ มีอยู่ ในแผนการติดตาม
ปกติ เสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในเนือ้หา ใช้เทคนิคกิจกรรมตามโปรแกรมที่สร้าง 
น าเสนอกิจกรรมที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน 
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        “ดีมีประโยชน์มาก ท าให้ผู้ปกครองกับนักเรียนสานสัมพันธ์ได้ดีขึน้หนัหน้า 
เข้าหากันพูดคุยกันมากขึน้” (ผู้บริหารโรงเรียนกุดจกิวิทยา,สัมภาษณ์ 2561, 16 กันยายน ) 

3.5.2 คณุค่า/ประโยชน์ของโปรแกรมฯ 
ก) มมุมองของนกัเรียน 

จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พบว่า นักเรียน
สว่นใหญ่รู้สกึชอบกิจกรรมการสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรมเพื่อนตา่งเพศ เช่นค าพดูดงันี ้
 
       “ชอบ..สังเกตนิสัยพฤติกรรมของเพื่ อนต่างเพศ” (สัมภาษณ์  2561, 9 
กันยายน) 
      “บรรยายการกระท าของเพื่อนต่างเพศ” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน)  
   

ข) มมุมองของผู้ปกครอง 
จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พบว่าผู้ปกครอง

เห็นด้วยต่อการจดักิจกรรม และเห็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
ของวยัรุ่น  เช่นค าพดูดงันี ้

 
   “รู้สึกดี ท าให้ลูกรู้จักเลือกคบคน มีมาเล่าให้พ่อฟัง” (สัมภาษณ์ 2561, 9 

กันยายน) 
   “ลูกสามารถปฏิเสธเพื่ อนเป็น เขากล้าพูดกับพ่อมากขึน้ ถ้าจะไปไหน” 

(สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน) 
   “ลูกมีความคิดเห็น มีเหตุผล มีค าถามว่า แม่คิดว่าเพื่อนแบบไหนดี ควรคบ

เพื่อนแบบไหน” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน) 
   “ลูกมาเล่าให้ฟังว่าอยู่ โรงเรียนเพื่อนเป็นอย่างไร แม่ก็จะฟังและถามลูกกลับ 

เช่น เพื่อนหายแขนเจบ็แล้ว ฯลฯ มีการพูดถงึเพื่อนต่างเพศให้แม่ฟัง” (สัมภาษณ์ 2561, 9 
กันยายน) 

ค) มมุมองของผู้ที่เก่ียวข้อง 
จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครู พบวา่ สว่นใหญ่เห็นวา่กิจกรรมมี

ประโยชน์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน และผู้ปกครอง จากครูและ ผู้บริหาร
โรงเรียนได้แสดงความคิดเห็นดงันี ้
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             “มองว่าผู้ปกครองกับนักเรียนได้ส่ือสารกันมากขึน้ รู้ความคิดของ
นักเรียน สนิทกัน ปรับเข้าหากันมากขึน้” (ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ, สัมภาษณ์ 2561, 9 
กันยายน) 
                     “เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เปิดความรู้สึกที่
แท้จริงของตัวเองออกมา เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียน และผู้ปกครองในการแก้ไขปรับปรุง
หรือพัฒนาทางด้านพฤติกรรมของทัง้นักเรียนและผู้ปกครอง” (ครูหัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักเรียน, สัมภาษณ์ 2561, 16 กันยายน)                            
                     “ชอบเพราะเห็นเด็กมีความกระตือรือร้น สนใจ เด็กมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม มีความคิด มีหลักการในการด าเนินชีวิตมากขึน้  เด็กยึดหลักคิดมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การพูดกับเพื่อนมีการเตือนเพื่อนๆในห้องเรียน การพูดจากับคนอ่ืน 
อ้างจากกิจกรรมที่ ได้ท ามา” (ครูหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน , สัมภาษณ์ 2561, 16 
กันยายน) 
                     “ช่วยกันสังเกตพฤติกรรมเพื่อนๆ ดีขึน้มาเป็นหูเป็นตาแทนครูได้ รู้จัก
แยกแยะดีขึน้ใส่ใจเพื่อนๆมากขึน้ และมีความคิดความอ่านเพิ่มขึน้” (ผู้บริหารโรงเรียน
กุดจกิวิทยา,สัมภาษณ์ 2561, 16 กันยายน ) 
                      “ผู้ปกครองเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกดีขึน้ แต่ผู้ปกครองที่ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมยังคงไม่เข้าใจเด็ก ๆ เท่าที่ควร” (ผู้บริหารโรงเรียนกุดจิกวิทยา,สัมภาษณ์ 2561, 
16 กันยายน ) 
 

ง) มมุมองของผู้ทรงคณุวฒุิ 
จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ พบว่า เห็นด้วยกบักิจกรรมในโปรแกรม

การปรับพฤติกรรมนีแ้ละมีความเหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านปรับพฤติกรรม
เยาวชน และผู้บริหารสถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ แสดงความคิดเห็นดงันี ้
 
        “กิจกรรมก็โอเคแล้วนะ แต่ก็ต้องค านึงถึงเด็กที่เข้าร่วมว่าจะคงความสนใจ
ต่อเน่ืองได้นานไหม เช่น ในกิจกรรมแรก มันจะซ า้รูปแบบกันส่ีครัง้ เวลาน ากิจกรรมก็
ต้องหาตัวเช่ือมเช่นมีเกมสัน้ๆเพลง หรือกิจกรรมประเภท Energizer อะไรท านองนีม้า
เป็นตัวกระตุ้นเป็นต้น หรือช่วงแรกก็อธิบายความเร่ืองกิจกรรมให้ครบถ้วนช่วงต่อ ๆ ไป
ก็เป็นเพียงแสดงบทบาทสมมติเร่ืองต่อไปจบลงด้วยการสรุป เป็นต้น” (ประธาน
คณะท างานเดก็และมูลนิธิชนะใจ, สัมภาษณ์, 2561 26 กันยายน) 



  142 

         “เหมาะสมเป็นการน าเสนอ scenario & role play เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับ
เด็กวัยรุ่นและบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ มีกระบวนการติดตาม” (ผู้อ านวยการสถาบัน
สุขภาพจติเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, สัมภาษณ์, 2561 28 กันยายน) 
 

3.5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาโปรแกรมฯ 
ก) มมุมองของนกัเรียน 

จากการจดัสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) พบว่า  นกัเรียนได้
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแต่ละกิจกรรมในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า กิจกรรมเล่น
บทบาทสมมติขอให้ลดบทละครเพื่อสามารถจดจ าบทแสดงได้มากขึน้  กิจกรรมการสื่อสารกับ
ผู้ปกครองควรท าให้ผู้ปกครองมีความสนกุสนานในการร่วมกิจกรรม กิจกรรมการสงัเกตและบนัทกึ
พฤติกรรมตนเองขอให้ลดประเด็นการบนัทกึน้อยลงและง่ายต่อความเข้าใจ เช่นค าพดูดงันี ้
 
 “ขอบทน้อยลงอย่างเดียวเพราะบทยาวและมีหลายหัวข้อ” (สัมภาษณ์ 2561, 9 
กันยายน) 
 “อยากให้ผู้ปกครองมีความสนุกสนานในการแสดงครับ” (สัมภาษณ์ 2561, 9 
กันยายน) 
 “อยากให้ปรับปรุงหวัข้อน้อยลงครับ” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน) 
“อยากให้หวัข้อบันทกึง่ายกว่านี”้ (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน) 
 

ข) มมุมองของผู้ปกครอง 
จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พบว่า ผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่ต้องการให้จดักิจกรรมเช่นนีข้ึน้ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และให้มีการเพิ่มเติมกิจกรรม
อื่นๆ  เช่นค าพดูดงันี ้
 
 “เพิ่มเร่ืองการสอนความรับผิดชอบ หน้าที่ ของเด็ก ความกระตือรือร้น การ
ด ารงชีวิตประจ าวัน ดูแลตนเองได้ เพื่อพัฒนาตนในการเลือกคบเพื่อนต่างเพศได้  ถ้าลูก
รับผิดชอบได้ ลูกก็น่าจะรับผิดชอบในเร่ืองอ่ืน ๆ ได้” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน) 
            “ควรมีการสอนเทคนิคในการพูดคุยกับสมาชิกในบ้าน เพื่อให้ผู้ปกครองได้
ส่ือสารกับลูกในแนวทางเดียวกัน” “อยากให้เพิ่มกิจกรรม อยากให้มาทัง้พ่อและแม่” 
(สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน) 
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            “อยากให้มีภาพยนตร์ตัวอย่างมากขึน้ในสถานการณ์อื่น ๆ” (สัมภาษณ์ 2561, 9 
กันยายน) 
   “สถานที่ที่โรงเรียนเหมาะแล้ว วันอาทิตย์จะดี น่าจะใช้เวลาสัก 3 ช่ัวโมง เดือน
หน่ึงสัก 2 ครัง้ ช่วงเวลาเช้าเหมาะสมแล้ว” (สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน) 
   “อยากให้เอาลูกมาน่ังเขียนบทด้วย ให้ลูกเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพ่อแม่ตัง้แต่ต้น” 
(สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน) 
 

ค) มมุมองของผู้ที่เก่ียวข้อง 
จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครู พบว่า  ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้

จดัโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วยัรุ่นตอนต้นในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และเสนอให้ปรับปรุงบางกิจกรรม จากครูและ ผู้บริหาร
โรงเรียนได้แสดงความคิดเห็นดงันี ้
 
             “อยากให้กิจกรรมเปิดกว้าง โดยให้นักเรียนทุกห้องทุกชัน้ได้เข้าร่วม โดย
จะท าให้โรงเรียนและผู้ปกครองได้ท ากิจกรรมร่วมกันมากขึน้” (ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ, 
สัมภาษณ์ 2561, 9 กันยายน) 
  “เนือ้หาและเวลากระชับขึน้ โดยเลือกกิจกรรมที่จ าเป็นที่สุด” (ครูหัวหน้า
ฝ่ายกิจการนักเรียน, สัมภาษณ์ 2561, 16 กันยายน) 
            “ถ้าได้จัดกิจกรรมให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน จะสามารถช่วยกัน
ดูแลแก้ไขพฤตกิรรมนักเรียนได้ดีขึน้ และครูที่ปรึกษาจะได้มีข้อมูลและช่วยแก้ไข ส่งเสริม 
นักเรียน ร่วมด้วยช่วยกันไปในทางที่ดีขึน้ ขอให้มีการนิเทศ ติดตามอย่างเป็นระบบ
ต่อเน่ืองต่อไป” (ผู้บริหารโรงเรียนกุดจกิวิทยา,สัมภาษณ์ 2561, 16 กันยายน ) 
 

ง) มมุมองของผู้ทรงคณุวฒุิ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า  เห็นควรเพิ่มสมาชิกกลุ่มย่อย

ส าหรับกิจกรรมการสื่อสารทางบวก และเพิ่มความหลากหลายของบทบาทสมมติให้มีความ
ทนัสมยั และนกัเรียนมีสว่นร่วมในการคดัเลือกเร่ืองที่น่าสนใจ อีกทัง้ปรับการให้รางวลัที่เหมาะสม
กบัวยัรุ่นมากขึน้ จากผู้ทรงคณุวฒุิด้านปรับพฤติกรรมเยาวชน และผู้ บริหารสถาบนัสขุภาพจิตเด็ก
และวยัรุ่นราชนครินทร์ แสดงความคิดเห็นดงันี ้
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  “กิจกรรมที่ท ากับพ่อแม่ก็ดีน่าสนุก ขอติงนิดเดียว เวลาจับกลุ่มพ่อแม่
ท างานสองคนอาจน้อยไปไหม เพราะถ้าเจอค าถามที่ ล่อแหลมอาจเขินไม่กล้าพูด ถ้ามี
สามคนน่าจะดีกว่า หรือไม่ก็รวมสองกลุ่มเป็นสี่คนท างานด้วยกันจะดีกว่าไหม ยิ่งเหน็ต้อง
มีแสดงบทบาทสมมติด้วย สองคนน่าจะวังเวง ก็มีแค่นีน้อกนั้นก็ดีแล้ว” (ประธาน
คณะท างานเดก็และมูลนิธิชนะใจ, สัมภาษณ์, 2561 26 กันยายน) 
        “1.เพิ่มจ านวนเร่ืองของบทบาทสมมติให้มากขึน้ ทนัสมัยและให้เด็กนักเรียน
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกเร่ืองที่สนใจ เพื่อเพิ่มการมีส่วนเกี่ยวข้อง participation  2.
กระบวนการข่าว ขัน้ชีแ้นวทางวาจา การสนทนาของผู้วิจัยกับนักเรียน ควรจัดเรียง
กระบวนการให้เกิด impact มากขึน้ เช่น Event     feeling     thought     reform ท า role 
play ใหม่และให้เด็กนักเรียน feed back และ 3. พิจารณาปรับ rewards ให้เหมาะสมกับ
วัยของเด็กนักเรียน” (ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, 
สัมภาษณ์, 2561 28 กันยายน) 

สรุปผลการประเมินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นดงันี ้

 1. ด้านเนือ้หา/กิจกรรม ได้แก่ 
1.1 กิจกรรมการปรับเจตคติต่อการคบเพื่ อนต่างเพศอย่างมี

วิจารณญาณๆผ่านการแสดงบทบาทสมมติ ควรมีการปรับปรุง ได้แก่ บทละครควรสัน้กระชบัมาก
ขึน้  มีความทนัสมยัต่อยคุปัจจบุนัและให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเลือก ขัน้ชีแ้นะทางวาจาผู้วิจยั
ควรจดัเรียงกระบวนการสนทนาใหม่ให้เกิดผลกระทบ(impact) มากขึน้   

1.2 กิจกรรมการพัฒนาการสื่อสารทางบวกผ่านการชมหนังสัน้และ
แสดงบทบาทสมมติ ควรมีการปรับปรุง ได้แก่ เพิ่มความสนกุสนานส าหรับผู้ปกครอง  เพิ่มสื่อหนงั
สัน้ให้หลากหลายเหตกุารณ์  เพิ่มเร่ืองความรับผิดชอบหน้าที่ของเด็ก  เพิ่มเทคนิคการสื่อสารกบั
สมาชิกครอบครัว เพิ่มการมีส่วนร่วมของเด็กกบัผู้ปกครองในการเขียนบทละครตัง้แต่เร่ิมต้น เพิ่ม
สมาชิกกลุม่ผู้ปกครองเป็น 3-4 คน 

1.3 กิจกรรมการควบคุมตนเองด้วยการสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรม
ตนเอง ควรมีการปรับปรุง ได้แก่ หัวข้อการบันทึกและง่ายต่อความเข้าใจ  ปรับการให้รางวัล                  
ให้เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 

1.4 กิจกรรมสามารถสอดแทรกในวิชาสขุศึกษาและพลศึกษาได้ แต่
ต้องเลือกบางกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีสดุต่อการคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 
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 2. ด้านระยะเวลา/สถานที่ ได้แก่ ส าหรับกลุม่ผู้ปกครองควรจดัวนัอาทิตย์
ตอนเช้าระยะเวลา 3 ชั่วโมง เพิ่มการจัดกิจกรรมได้เดือนละ 2 ครัง้ สถานที่ที่โรงเรียนมีความ
เหมาะสมดีแล้ว 

 3. ด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ควรจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกระดบัชัน้  
ควรเพิ่มสมาชิกครอบครัวในการเข้าร่วมกิจกรรม 

4. ด้านการติดตามประเมินผล ได้แก่ ควรมีการจดักิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
และมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบที่โรงเรียน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศกึษาเร่ือง การพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น เป็นการวิจัยผสานวิธีแบบส ารวจตามล าดับ
(Exploratory Sequential Mixed  Methods) มีความมุ่งหมายของการวิจยั 3 ข้อ ได้แก่ 

1.เพื่อศึกษาความหมายและเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของวยัรุ่นตอนต้น 

2.เพื่อการพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 

3.เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 

การวิจยัครัง้นีเ้ร่ิมด้วยการวิจยัระยะที่ 1 โดยวิธีการศกึษาแบบเฉพาะกรณี (Case Study)
เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจัยที่  1 ผู้ ให้ข้อมูลหลัก  ได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับ
มธัยมศึกษาปี 1 – 3 ทัง้เพศหญิงและเพศชาย อายุ 12-15 ปี ของโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั จ านวน 5 คน ที่มีลกัษณะเป็นผู้น า 
อดทนสู้ ชีวิต และรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมถึงผู้ปกครองของนกัเรียนกลุม่นี ้จ านวน 5 คน ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และผู้ทรงคณุวฒุิที่มีประสบการณ์ในการท าโปรแกรมปรับพฤติกรรมวยัรุ่น 
และมีความรู้เชิงทฤษฎีด้านจิตวิทยาพัฒนาการวยัรุ่น   จ านวน 3 คน ท าการคัดเลือกผู้ ให้ข้อมูล
หลักแบบเจาะจง (Purposeful Sampling) ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) ด้วยเคร่ืองมือแนวค าถามสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) และวิเคราะห์เนือ้หาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Content Analysis) เพื่อน าข้อค้นพบที่ได้ใช้
สร้างเคร่ืองมือในการวิจยัระยะที่ 2  

เม่ือเข้าสูก่ารวิจยัระยะที่ 2 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกคือ การ
ทดสอบสมมติฐาน เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจัยที่ 2-3 โดยเร่ิมจากการพัฒนาโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น
กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 1 อายุระหว่าง 12-13 ปี ของโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่ง
หนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2560 
คุณครูหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทัง้ระดับ มัธยมศึกษาปีที่  1  
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จ านวน 3 ห้องเรียนได้ทราบเก่ียวกับรายละเอียดของโครงการวิจัยและต้องการอาสาสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม ผู้วิจยัด าเนินการคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างที่มีความสมคัรใจ  ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
ให้เข้าร่วมการวิจัย ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการวิจัย และมีความสามารถอ่านเขียน
ภาษาไทยได้ ผู้ วิจัยประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างเป็น
รายบุคคลจากครูหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นผู้ คัดเลือก  พบว่า 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 ห้องที่หนึ่งและห้องที่สอง มีความสามารถด้านการอ่านเขียน
ภาษาไทยได้มากกว่าห้องที่สาม ดังนัน้จึงก าหนดให้นักเรียนทัง้ 2 ห้องเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน  
40 คน แบ่งเป็นกลุม่ทดลอง จ านวน 22 คน  และกลุ่มควบคมุ จ านวน 18 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposeful Sampling) โดยมีเคร่ืองม่ือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ โปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1)การปรับเจตคติต่อการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 2)การ
พฒันาการสื่อสารทางบวก และ3)การพฒันาการควบคุมตนเอง จดักระท าในกลุ่มทดลองทัง้หมด 
10 ครัง้ ใช้เวลาท ากิจกรรมทัง้สิน้ 16 ชัว่โมง  สว่นแบบวดัตวัแปรตามเป็นแบบวดัพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ แบบวดัดงักล่าวมีลกัษณะเป็นข้อค าถามเก่ียวกบัการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่น เป็นสถานการณ์หนังสัน้กระตุ้นความคิดให้นักเรียนตอบ
ค าถามด้วยการเขียนอธิบายตามความคิดต่อสถานการณ์ที่ชมหนังสัน้ จ านวน 5 ข้อ มีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง .07 - .50  และมีค่าความเช่ือมั่นแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคทัง้
ฉบบั เท่ากบั 0.59  และคดัเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ .37 ปรับค าถามให้เหมาะสม
ได้ค าตอบที่สอดคล้องกบัองค์ประกอบ ด้วยมีสถานการณ์เงื่อนไขน า(หนงัสัน้) 4 เร่ือง รวมทัง้สิน้  
4 ข้อค าถาม ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์การคบเพื่อนต่างเพศ โดยชมสื่อ
หนงัสัน้ที่แสดงเงื่อนไขน า(Antecedence) 4 สถานการณ์ วดัก่อนหลงัการทดลอง ผู้วิจยัวิเคราะห์
ข้อมลูด้วยค่าสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าความ
เบ้ และค่าความโดง่  

ส่วนความมุ่งหมายของการวิจัยข้อที่ 3 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ได้แก่ ค่า
ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) เพื่อทดสอบว่า พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนี ้ช่วงการ
ประเมินผลโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น ผู้ วิจัยใช้การสนทนากลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลกับ 4 กลุ่ม ได้แก่   
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กลุม่นกัเรียนที่เข้ากลุม่ทดลอง จ านวน 9 คน กลุม่ผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมของกลุม่ทดลอง จ านวน 
9 คน  เพื่อประเมิน 3 ประเด็น ได้แก่ การน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  คณุค่า/ประโยชน์ของ
โปรแกรมฯ  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมฯ   สว่นกลุม่คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจยั
คัดเลือกจากผู้ ที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยและมีผลกระทบต่อนโยบายของโรงเรียน ได้แก่ ครู
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และผู้ อ านวยการโรงเรียน  จ านวน 3 คน  
กลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการปรับพฤติกรรมวัยรุ่น ได้แก่ ผู้ มีประสบการณ์ท าโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมเยาวชนมากกว่า 20 ปี  และผู้อ านวยการสถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์  
จ านวน 2 คน ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ(Informal Interview)  เพื่อประเมิน 3 ประเด็น 
ได้แก่ ความคุ้ มค่า/ประโยชน์ของโปรแกรมฯ การน ากิจกรรมไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครองในโรงเรียน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมฯ  

ในส่วนนีผู้้ วิจัยน าเสนอการสรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะจากงานวิจัยตามล าดับ
ดงันี ้

สว่นที่ 1 สรุปผลการวิจยั 
1.1สรุปผลการวิจยัระยะที่ 1  
1.2สรุปผลการวิจยัระยะที่ 2  

สว่นที่ 2 อภิปรายผลการวิจยั 
1.3อภิปรายผลการวิจยัระยะที่ 1 
1.4อภิปรายผลการวิจยัระยะที่ 2 

สว่นที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

1. สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจยัสามารถสรุปผลการวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจยั 

3 ข้อ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1.1 สรุปผลการวิจยัระยะที่ 1  

ผลการวิจยัระยะที่ 1 เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ เพื่อศกึษาความหมายและเงื่อนไขของ
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ในมมุมองของนักเรียนมธัยมศึกษา
ตอนต้น ผู้ปกครอง และผู้ทรงคณุวฒุิ สรุปผลการวิจยัดงันี ้
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1.1.1 ความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น
ตอนต้น 

ผู้ให้ข้อมลูหลกั จ านวน 13 คน ให้ความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณ ว่าหมายถึง การคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตผุลที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออนาคต
ของตนเองก่อนตดัสินใจลงมือกระท ากิจกรรมร่วมกันทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน ได้แก่ การ
นดักนัท าการบ้าน การนดักนัท างานกลุม่ การชวนเลน่เกมเลน่เฟส การชวนเลน่กีฬาด้วยกันในเวลา
วา่ง การชวนเที่ยวหลงัเลิกเรียนและวนัหยดุกบัเพื่อนเพศตรงข้าม  

1.1.2 เงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น
ตอนต้น  

เงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น 
พบว่า มี 4 เงื่อนไข ประกอบด้วย เงื่อนไขภายในและเงื่อนไขภายนอก ซึ่งเงื่อนไขภายใน ได้แก่ 1)
เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง มีความคิดรู้คุณรู้โทษ บอก
ความรู้สกึได้ และพร้อมแสดงพฤติกรรมของตนต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  และ 
2)การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถในการควบคุมภายในตนเองด้วย พยายามปฎิบัติ
ตามเปา้หมายที่ตัง้ไว้ เคารพตนเองไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเพื่อน ด้วยส านึกที่ดีงามระลกึถึงค าสอน 
เกิดวุฒิภาวะยับยัง้ชั่งใจได้ และมีวินัยในตนเอง ส่วนเงื่อนไขภายนอก ได้แก่ 3)การอบรมเลีย้งดู
แบบใช้เหตุผลด้วยการสื่อสารทางบวก หมายถึง บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้ข้อมลูหรือวิธีการ
เลือกคบเพื่อนต่างเพศที่ดีและการวางตวัให้เหมาะสม ด้วยพดูคยุแบบเปิดเผยเป็นกนัเองรับฟังใน
ครอบครัวให้เกิดความไว้วางใจระหว่างผู้ปกครองกบัวยัรุ่น พ่อแม่คอยเฝ้าติดตามความปลอดภยั 
และ4)การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง หมายถึง การปฏิบตัิตวัของผู้ปกครองคอยติดตามดแูล
เอาใจใส ่ให้แนวทางการด าเนินชีวิตจากท าให้ด ูชีใ้ห้เห็นตวัอย่างและผลลพัธ์ของคนรอบตวั เสริม
ความรู้จากประสบการณ์ในโรงเรียน ครู เพื่อน ส่งผลให้นกัเรียนปฏิบตัิตามด้านการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ  จากความหมายและเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น ในการวิจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวมา ผู้ วิจัยได้น ามาเป็นนิยาม
ปฏิบัติการในการสร้างแบบวัดของตัวแปรตาม และน าเงื่อนไข 4 ประเด็นส าคัญ ร่วมกับ
องค์ประกอบที่ได้จากนิยามปฏิบตัิการมาสร้างกิจกรรมในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นในการวิจยัระยะที่ 2 
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1.2 สรุปผลการวิจยัระยะที่ 2  
ผลการวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจัยข้อที่           

2-3 โดยผู้วิจยัสรุปผลการวิจยัตามความมุ่งหมายของการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
1.2.1 ข้อมูลเบือ้งต้นของกลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง 22 คน (ร้อยละ 55.0)  และเพศชาย 18 คน (ร้อยละ 45.0) เม่ือ
จ าแนกด้านความสามารถการอ่านเขียนภาษาไทย พบว่า นักเรียนมีความสามารถอ่านเขียน
ภาษาไทยได้ดี จ านวน 24 คน (ร้อยละ 60.0) เม่ือจ าแนกการรับการรักษาโรคทางพฤติกรรม -
อารมณ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างไม่มีใครได้รับการรักษาด้านนี ้40 คน (ร้อยละ 100) เม่ือจ าแนกด้าน
สถานภาพครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกนั  20 คน (ร้อยละ 50.0) รองลงมา คือ 
บิดามารดาแยกกนัอยู่ 12 คน (ร้อยละ 30.0) และเม่ือจ าแนกผู้ปกครองที่อาศยัอยู่ด้วย พบว่า สว่น
ใหญ่นักเรียนอาศัยอยู่กับบิดามารดา 17 คน (ร้อยละ 42.5) รองลงมา คือ อยู่กับตายาย 9 คน 
(ร้อยละ 22.5) 

1.2.2 สรุปผลการวิจัยในความมุ่งหมายการวิจัยข้อที่ 2  
จากความมุ่งหมายการวิจยัข้อที่ 2 เพื่อพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่

มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น  ผู้วิจยัได้ด าเนินการ
พฒันาโปรแกรมฯ แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 

ขัน้ที่ 1 ก่อนการพัฒนาโปรแกรมฯ  
1.1 ประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สรุปสาเหตุของการคบ

เพื่อนตา่งเพศของวยัรุ่นและองค์ประกอบของการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
1.2 น าข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มา

เป็นกรอบมโนทศัน์ในการท าความเข้าใจปรากฎการณ์ และพฒันาเคร่ืองมือแนวค าถามสมัภาษณ์ 
ในการศกึษาวิจยัระยะที่ 1 เพื่อศกึษาการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ โดยค้นหาเงื่อนไข
ของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นในโรงเรียนมธัยมศกึษา  

1.3 น าข้อค้นพบจากการวิจยัระยะที่ 1 ได้แก่ เจตคติต่อการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ  การควบคุมตนเอง  การอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผลด้วยการสื่อสาร
ทางบวก การเห็นแบบอย่างจากคนรอบข้าง  น ามาสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ด้วยการออกแบบกิจกรรม 
และจดัเตรียมอปุกรณ์ประกอบการท ากิจกรรม ซึ่งผู้วิจยัพฒันาขึน้จากแนวคิดการปรับพฤติกรรม
ทางปัญญาโดยใช้ทฤษฎีปัญญาสังคมของ Bandura(1986) เป็นเทคนิคการปรับเปลี่ยน
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กระบวนการทางปัญญาโดยน าข้อค้นพบด้านเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณจากการวิจยัระยะที่ 1 มาพฒันาเป็นกิจกรรม ได้แก่  

ก) ตวัแปรเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ เป็น
กิจกรรมปรับเจตคติต่อการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณให้นกัเรียนกลุม่ทดลอง  

ข) ตัวแปรการอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผลด้วยการสื่อสารทางบวก 
เป็นกิจกรรมพฒันาการสื่อสารทางบวกให้นกัเรียนกลุม่ทดลองกบัผู้ปกครอง 

ค)ตวัแปรการควบคมุตนเอง  เป็นกิจกรรมพฒันาการควบคมุตนเอง
ให้นกัเรียนกลุม่ทดลอง 

ขัน้ที่  2 ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมฯ ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมฯ 
ดังนี ้

2.1 คัดเลือกกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 8 คน มีคณุสมบตัิเป็นนกัเรียนทัง้หญิงและชายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทัง้ทางร่างกายและ
จิตใจท่ีเป็นอปุสรรคต่อการวิจยั ไม่เคยได้รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ และ
ได้รับยินยอมจากผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ไม่มีปัญหาสขุภาพที่เป็นอปุสรรคต่อ
การวิจยั มีความสามารถการอา่นเขียนภาษาไทยได้   มีความสมคัรใจ ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าร่วม
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วยัรุ่นตอนต้น 

2.2 การทดลองใช้(Try out) โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น จ านวน 6 ครัง้ ใช้เวลา
ทัง้หมด 383 นาที(6.30 ชม.) เร่ิมจากชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและอธิบายกิจกรรมใน
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วยัรุ่นตอนต้น 

2.3 ด าเนินการฝึกซ้อมนักเรียนในการแสดงบทบาทสมมติ ก่อนการ              
เข้าร่วมกิจกรรมครัง้ที่ 1 ในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น  

2.4 ด าเนินการจดักิจกรรมตามขัน้ตอนในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น และสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียนและผู้ปกครองเก่ียวกบักิจกรรมในโปรแกรมฯ เมื่อเสร็จสิน้การทดลองใช้ 

2.5 ด าเนินการปรับแก้ไขกิจกรรมที่ 1 ได้แก่ การปรับบทละครจ านวน 8 
เร่ืองให้กระชับมากขึน้ และขีดเส้นใต้ค าพูดส าคัญที่ เน้นเร่ืองการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
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วิจารณญาณกิจกรรมที่ 2 ได้แก่ การน านกัเรียนมีสว่นร่วมในการชมสื่อหนงัสัน้เก่ียวกบัการสื่อสาร
ทางบวกกบัลกูวยัรุ่น เร่ืองการแต่งกายให้เหมาะสมของลกูวยัรุ่นผู้หญิง และร่วมเขียนบทสนทนา 
พร้อมแสดงบทบาทสมมติร่วมกับผู้ปกครองของตนเองตามสถานการณ์ที่ก าหนด  กิจกรรมที่ 3 
ได้แก่  การวางแผนฝึกนักเรียนสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณมากขึน้ ก่อนให้นกัเรียนสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมด้วยตนเอง เนื่องจากนกัเรียนมี
การบนัทกึที่ไม่สอดคล้องกบัการก าหนดพฤติกรรมเปา้หมายหลายคน และไม่เข้าใจวิธีการก าหนด
พฤติกรรมเปา้หมายจากองค์ประกอบของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

ผู้วิจยัสรุปภาพรวมของกิจกรรมในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น หลงัจากท าการปรับแก้ไข
จากการทดลองใช้  ได้ตามตาราง 14 

ตาราง 14 ภาพรวมของกิจกรรม วตัถุประสงค์ของกิจกรรม โดยใช้แนวคิดการปรับพฤติกรรมทาง
ปัญญา/ทฤษฎีปัญญาสงัคม 

 
ครัง้ที่ เวลา ช่ือกิจกรรม วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม สื่อที่ใช้ เทคนิคที่ใช้ 
1-4 200นาที 

(3.20ชม.) 
การปรับเจตคติ 
ต่อการคบเพื่อนต่าง
เ พ ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ 

-เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด 
ความเช่ือในการคบเพื่อน
ต่างเพศด้วยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

บทละครจ านวน 8 เร่ือง 
 - สงัเกตดรูู้ทนัเพื่อน(1) 
 - มองเพื่อนออก(1) 
 - กิจกรรมหลงัเลิกเรียน   (2) 
 - สิ่งที่น่าสนใจ(2) 
 - รู้คณุรู้โทษ (3) 
 - เร่ิมต้นใหม่.ฝันอยู่ไม่ไกล(3) 
 - รู้ทนัสิ่งส าคญั (4) 
 - ระวงัตนระวงัภยั(4) 

การเรียนรู้ด้วย
การสั ง เกตตั ว
แบบผ่ าน การ
แสดงบทบาท
ส ม ม ติ ใ น บ ท
ละครและได้รับ
แ ร ง เ ส ริ ม
ทางบวก 

5 150นาที 
(2.30ชม.) 

ก า ร พั ฒ น า ก า ร
สื่อสารทางบวก 

-เพื่อปรับเปลี่ยนการ 
ส น ท น า ด้ ว ย เห ตุ ผ ล 
ระหว่างผู้ปกครองกบัวยัรุ่น
เก่ียวกับการคบเพื่อนต่าง
เพศ 

-หนงัสัน้ 
-บทสนทนาจากสถานการณ์
จ าลอง 
 

การเรียนรู้ด้วย
การสั ง เกตตั ว
แ บ บ ห นั ง สั ้น
แ ล ะ ผ่ า น ก า ร
แสดงบทบาท
สมมติตามบท
สนทนา   

6-10 495นาที 
(8.25ชม.) 

ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ควบคมุตนเอง 

-เพื่อฝึกการควบคุมตนเอง
ในการคบเพื่อนตา่งเพศ 

-แ บ บ สั ง เก ต แ ล ะ บั น ทึ ก
พฤติกรรมตนเอง 

ก า ร ก า กั บ
ตนเอง 
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ขัน้ที่ 3 หลังการพัฒนาโปรแกรมฯ ด าเนินการทดลองโปรแกรมฯดังนี ้
3.1 คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ นักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 1  

จ านวน 40 คน แบ่งเป็นกลุม่ทดลอง จ านวน 22 คน และกลุม่ควบคมุ จ านวน 18 คน  เป็นนกัเรียน
ทัง้หญิงและชายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทัง้ทางร่างกายและจิตใจที่เป็นอปุสรรคต่อการวิจยั ไม่เคย
ได้รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ และได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการวิจัย มีความสามารถอ่าน
เขียนภาษาไทยได้ มีความสมคัรใจ ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าร่วมโปรแกรมฯ 

3.2 ด าเนินการฝึกซ้อมนักเรียนในการแสดงบทบาทสมมติ ก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรมครัง้ที่1ในโปรแกรมฯ  

3.3 ด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามขัน้ตอนของโปรแกรมฯ ผู้วิจัย
ให้กลุม่ทดลองเข้ารับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น จ านวน 10 ครัง้ ใช้เวลาทัง้หมด 945 นาที  

1.2.3 สรุปผลการวิจัยในความมุ่งหมายการวิจัยข้อที่ 3 
จากความมุ่งหมายการวิจัยข้อที่ 3 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม

การปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 
ผลการวิจยัพบว่า  พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองในระยะ
หลงัการทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึง่ผลการวิเคราะห์นีจ้ึง
สนบัสนนุสมมติฐานการวิจยั 

นอกจากนีผู้้ วิจยัสรุปผลการประเมินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นหลงัเสร็จสิน้การทดลอง 
ผู้ วิจัยประเมิน3 ด้าน ได้แก่ การน าไปประยุกต์ใช้  คุณค่า /ประโยชน์ของโปรแกรมฯ  และ
ข้อเสนอแนะปรับปรุงกิจกรรมในโปรแกรมฯ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น โดยจดัสนทนากลุม่ (Focus 
Group Discussion) และสมัภาษณ์รายบคุคล แบง่สรุปเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 

1) กลุ่มนักเรียน จ านวน 9 คนในกลุ่มทดลองที่ มีคะแนนสูงและ
คะแนนต ่าจากแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจาณญาณ   พบว่า นักเรียน                  
ส่วนใหญ่ได้น าความรู้และทักษะการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ด้านการระวงัตนเองในการคบเพื่อนต่างเพศและเช่ือฟังผู้ปกครอง เช่ือฟังครูและ
ตัง้ใจเรียนมากขึน้  ส าหรับกิจกรรมในโปรแกรมฯ นกัเรียนชอบกิจกรรมการควบคมุตนเองโดยการ
สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณมากที่สดุ แต่มีข้อเสนอแนะ
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ส าหรับ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การปรับเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณผ่านการ
แสดงบทบาทสมมติ ควรปรับลดบทละครเพื่อจดจ าบทได้มากขึน้  2) การพัฒนาการสื่อสาร
ทางบวกส าหรับผู้ปกครอง ควรท าให้ผู้ ปกครองมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม 3) การ
พฒันาการควบคมุตนเอง ขอให้ลดประเด็นการบนัทกึน้อยลงและง่ายต่อความเข้าใจ 

2) กลุ่มผู้ ปกครอง จ านวน 9 คน ของนักเรียนกลุ่มทดลอง พบว่า  
ส่วนใหญ่ผู้ปกครองเห็นด้วยต่อการจดักิจกรรม และเห็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศของเด็ก และมีการปรับเปลี่ยนการสื่อสารทางบวกกับวัยรุ่นมากขึน้  
นอกจากนีผู้้ปกครองให้ข้อเสนอแนะในการพฒันากิจกรรมของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น  ผู้ปกครองส่วนใหญ่
ต้องการให้จัดกิจกรรมเช่นนีข้ึน้ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และให้มีการเพิ่มเติมกิจกรรมอื่นๆ เช่น 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความกระตือรือร้น  เทคนิคการพดูคยุกบัสมาชิกในบ้าน  เป็นต้น  

3) กลุม่ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่เก่ียวข้อง  และกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ พบว่า 
การจดัโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของวยัรุ่นตอนต้น ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมนีใ้นโรงเรียนซึ่งมีผลต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนกัเรียนด้านการคบเพื่อนต่างเพศ และสามารถสอดแทรกในการเรียนการสอนวิชา
สขุศึกษาและพลศึกษาได้  นอกจากนีโ้ปรแกรมฯ  มีความคุ้มค่าและเหมาะสมต่อการจดักิจกรรม
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการคบเพื่อนต่างเพศของ
วัยรุ่น    แต่มีข้อเสนอแนะในการเพิ่มสมาชิกกลุ่มย่อยส าหรับกิจกรรมการพัฒนาการสื่อสาร
ทางบวก และเพิ่มความหลากหลายของบทบาทสมมติให้มีความทนัสมยั และนกัเรียนมีสว่นร่วมใน
การคดัเลือกเร่ืองที่น่าสนใจ อีกทัง้ปรับการให้รางวลัที่เหมาะสมกบัวยัรุ่นมากขึน้ 

2. อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นการวิจยัผสานวิธีแบบตามล าดบั 2 ระยะ โดยเร่ิมการวิจยัเชิงคณุภาพ

โดยวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) และตามด้วยงานวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผู้ วิจัยแบ่งการ
อภิปรายผลการวิจยัออกเป็น 2 ระยะตามความมุ่งหมายของการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 อภปิรายผลการวิจัยระยะที่ 1 
การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความหมายและเงื่อนไขของ

การคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ในมมุมองของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 
1-3 ผู้ปกครอง และผู้ทรงคณุวฒุิ จากข้อค้นพบผู้วิจยัมีประเด็นที่จะอภิปรายดงันี ้
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2.1.1ความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  
ข้อค้นพบเก่ียวกบัความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณจาก

มมุมองของทัง้ 3 กลุ่ม คือ “การคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตผุลที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออนาคต
ของตนเองก่อนตดัสินใจลงมือกระท ากิจกรรมร่วมกันทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน ได้แก่ การ
นดักนัท าการบ้าน การนดักนัท างานกลุม่ การชวนเลน่เกมเลน่เฟส การชวนเลน่กีฬาด้วยกนัในเวลา
ว่าง การชวนเที่ยวหลงัเลิกเรียนและวนัหยดุกบัเพื่อนเพศตรงข้าม”  จากความหมายการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในมมุมองทัง้ 3 กลุ่มนีส้อดคล้องกบัการให้ความหมายการคบเพื่อน
ต่างเพศและการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากหลากหลายแนวคิด นัน้คือการกระท ากิจกรรมร่วมกนั
กับเพื่อนเพศตรงข้ามที่ตนสนใจ อยากอยู่ใกล้ชิดกัน อยากพูดคุยปรึกษาซึ่งกันและกัน อยากไป
เที่ยวด้วยกนั และมีความรู้สกึตื่นเต้นเร่ืองเพศ โดยการรู้จกัใช้เหตผุล พิจารณาไตร่ตรองรอบคอบ 
อาศยัหลกัฐานหลกัเกณฑ์สนบัสนุน รวบรวมความรู้ตัง้สมมติฐานหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือ ใช้ความคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์ ก่อนการตดัสินใจที่จะลงมือกระท ากิจกรรมกบัเพื่อนเพศ
ตรงข้าม  อันจะท าให้วัยรุ่นมีอนาคตที่ดีและประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมาย (Watson.; & 
Glaser. 1964, Ennis. 1985, Dewey. 1993, Hunter, 2014) ดงันัน้เม่ือพิจารณาจากความหมาย
ของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณตามมมุมองของคนใน(Emic View)ดงักล่าวข้างต้น 
จึงสอดคล้องกับทฤษฎีขัน้พัฒนาการทางการรู้คิด (Stages of Cognitive Development)ของ
Piaget (2015) ซึง่ได้พบวา่ ช่วงอาย ุ12 ปีถึงวยัผู้ใหญ่ซึง่อยู่ในขัน้ Formal Operation เป็นช่วงวยัที่
สามารถคิดอย่างมีเหตผุลเชิงตรรกะและเป็นนามธรรม อีกทัง้สามารถแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ต่างๆ ได้ หากวัยรุ่นถูกสอนให้คิดหาเหตุผลแบบอุปมา (deductive reasoning) จะสามารถมี
พฒันาการด้านการคิดได้ดี   ด้วยวยัรุ่นเป็นวยัที่มีความสามารถทางการคิดได้หลายมิติในการหา
ทางเลือกที่เป็นทางแก้ปัญหา เพราะมีการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นนามธรรม จินตนาการใน
สถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ดีแต่ไม่ใช่วัยรุ่นทุกคนที่จะสามารถพัฒนาการรู้คิดขัน้นีไ้ด้ (Morris & 
Sloutsky,1998 ; Steinberg, 2017) 

ส่วนองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น
ตอนต้น  จากข้อค้นพบความหมายของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณดงักล่าวข้างต้น 
ผู้ วิจัยพบองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1). ความสามารถในการสังเกตเพื่อแยกแยะ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัความประพฤติที่ดีหรือไม่ดีของเพื่อนต่างเพศก่อนตดัสินใจกระท า
กิจกรรมร่วมกัน ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม (2527) ได้กล่าวว่าการเลือกคบเพื่อนต่างเพศของ
วยัรุ่นหญิงจะมีการพิจารณาเลือกคบเพื่อนต่างเพศที่มีระดบัการศึกษา หรือสถานภาพทางความรู้
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ที่อยู่ในระดบัเดียวกนั และค านงึถึงชนชัน้ในการคบเพื่อนค่อนข้างมากต้องอยู่ระดบัเดียวกนัหรือสงู
กว่า ส าหรับวยัรุ่นชายให้ความส าคญัของความฉลาด ความแข็งแรง และความสามารถต่างๆของ
เพื่อนต่างเพศ  โดยวยัรุ่นต้องมีความรู้สกึสนใจในการแสวงหาความรู้ข้อมลูเก่ียวกบัเพื่อนต่างเพศ 
และมีนิสัยในการค้นหาหลักฐานมาสนับสนุนอ้างอิงอันจะน าไปสู่การแยกแยะข้อเท็จจริงได้ 
(Watson.; & Glaser, 1964) 2).ความสามารถในการเลือกปฏิบตัิตนกับเพื่อนต่างเพศตามกรอบ
ประเพณีวฒันธรรมไทยที่เหมาะสมกับวยั  ฉวีวรรณ สขุพนัธ์โพธาราม (2527) กล่าวว่าการเลือก
คบเพื่อนต่างเพศของวยัรุ่นได้ค านึงถึงด้านอายุ วยัรุ่นหญิงตอนต้นเร่ิมให้ความสนใจเพศตรงข้าม
เชิงชู้ สาวที่มีอายุมากกว่า ส าหรับวัยรุ่นชายจะเลือกเพื่อนต่างเพศที่มีอายุน้อยกว่า โดยวัยรุ่น
จะต้องน าความรู้ข้อมูลเก่ียวกับเพื่อนต่างเพศมาพิจารณาตดัสินใจได้เหมาะสมกับสถานการณ์
และขอบเขตของตนเอง (Watson.; & Glaser, 1964) 3).ความสามารถในการก าหนดเป้าหมายที่
ก่อให้เกิดผลดีต่ออนาคต ซึ่งสอดคล้องกับCenter for critical thinkingม (1996, ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 อ้างถึงใน สวุิทย์ มลูค า, 2550) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
หนึ่งของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วัยรุ่นต้องมีจุดมุ่งหมายด้วยการก าหนดเป้าหมายหรือ
วตัถปุระสงค์ของการคิดเพื่อหาค าตอบที่ต้องรู้เก่ียวกบัประเด็นปัญหาของตนเองกบัเพื่อนต่างเพศ 
อนัจะน ามาสู่ผลดีต่ออนาคต และ 4). ความสามารถสรุปประเด็นส าคัญของปัญหาเพื่อท านาย
สถานการณ์ของตนเองกับเพื่อนต่างเพศที่จะเกิดขึน้ตามมาอย่างน่าเช่ือถือ  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วัตสันและเกล เซอ ร์  (Watson.; & Glaser, 1964) ที่ กล่ าวว่าการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณ บุคคลต้องมีความสามารถในการคาดคะเน สรุปใจความส าคญั และสามารถสรุป
ความเหมือนของประเด็นปัญหา โดยพิจารณาจากหลกัฐานและใช้การวิเคราะห์อย่างมีเหตผุลหรือ
หลกัตรรกศาสตร์ ด้วยใช้ทกัษะการสรุปอ้างอิงข้อมลูในการแก้ปัญหาและสรุปประเด็นส าคญัจาก
ข้อเท็จจริงอย่างสมเหตุสมผล  เพื่อน าไปสู่การดูแนวโน้มสถานการณ์ที่จะเกิดขึน้ตามมาอย่าง
น่าเช่ือถือ (Ennis,1985) 

จากที่ได้กลา่วมาข้างต้นจะเห็นได้วา่องค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้นจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบการเลือกคบเพื่อนต่างเพศและ
องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งองค์ประกอบการเลือกคบเพื่อนต่างเพศมี 2 ประการ 
ได้แก่ 1) ด้านระดบัการศึกษาและความสามารถของเพื่อนต่างเพศ วยัรุ่นหญิงจะมีการพิจารณา
เลือกคบเพื่อนต่างเพศที่มีระดบัการศึกษา หรือสถานภาพทางความรู้ที่อยู่ในระดบัเดียวกัน และ
ค านึงถึงชนชัน้ในการคบเพื่อนค่อนข้างมากต้องอยู่ระดบัเดียวกนัหรือสงูกว่า ส าห รับวยัรุ่นชายให้
ความส าคัญของความฉลาด ความแข็งแรง และความสามารถต่างๆของเพื่อนต่างเพศ   และ 2) 
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ด้านอาย ุวยัรุ่นหญิงตอนต้นเร่ิมให้ความสนใจเพศตรงข้ามเชิงชู้สาวที่มีอายมุากกว่า ส าหรับวยัรุ่น
ชายจะเลือกเพื่อนต่างเพศที่มีอายนุ้อยกว่า(ฉวีวรรณ สขุพนัธ์โพธาราม , 2527)  ส่วนองค์ประกอบ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมี  5 ประการ ได้แก่ 1) ความรู้สึกสนใจในการแสวงหาความรู้ข้อมูล
เก่ียวกับเพื่อนต่างเพศ และมีนิสัยค้นหาหลักฐานมาสนับสนุนอ้างอิง 2)การน าความรู้ข้อมูล
เก่ียวกบัเพื่อนต่างเพศมาพิจารณาตดัสินใจได้เหมาะสมกบัสถานการณ์และขอบเขตของตนเอง 3) 
การมีจุดมุ่งหมายด้วยการก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของการคิดเพื่อหาค าตอบที่ต้องรู้
เก่ียวกับประเด็นปัญหาของตนเองกับเพื่อนต่างเพศ 4) ความสามารถในการคาดคะเน สรุป
ใจความส าคญั และสามารถสรุปความเหมือนของประเด็นปัญหา ด้วยพิจารณาจากหลกัฐานและ
การใช้การวิเคราะห์อย่างมีเหตผุลหรือหลกัตรรกศาสตร์ และ5) การใช้ทกัษะการสรุปอ้างอิงข้อมลู
ในการแก้ปัญหาและสรุปประเด็นส าคญัจากข้อเท็จจริงอย่างสมเหตสุมผล (Watson.; & Glaser. 
1964, Center for critical thinkingม,1996 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2543 
อ้างถึงใน สวุิทย์ มลูค า. 2550, Ennis,1985) ทัง้นีจ้ากองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณที่กลา่วข้างต้นผู้วิจยัได้น ามาสร้างเป็นแบบวดัพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณส าหรับกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัระยะที่ 2   

2.1.2 เงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น เก่ียวข้องกับ  2 

เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขภายใน ประกอบด้วย 2 มูลเหตุ คือ  เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ เช่น การรู้คณุรู้โทษต่อการคบเพื่อนต่างเพศ  สามารถบอกความรู้สกึที่มีต่อ
เพื่อนต่างเพศ  เป็นต้น และการควบคุมตนเอง เช่น  ความมุ่งมัน่ต่อเป้าหมายเร่ืองการเรียน การ
เคารพตนเองจะไม่ท าสิ่งเป็นอนัตรายต่อชีวิต เป็นต้น เงื่อนไขภายนอก ประกอบด้วย 2 มลูเหต ุคือ 
การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผลด้วยการส่ือสารทางบวก เช่น ผู้ปกครองสอนให้รู้สิ่งที่ควร
หรือไม่ควรท า เปิดใจยอมรับฟังและแนะน าให้คิด เป็นต้น  และการเห็นแบบอย่างจากคนรอบ
ข้าง เช่น เป็นแบบอย่างให้เดินตาม ชีน้ าทางด้วยตัวอย่างจากรอบตัว เป็นต้น จากข้อค้นพบ
ดงักล่าวนีเ้ทียบเคียงกบัทฤษฎีปัญญาสงัคม(Social Cognitive Theory)ของแบนดรูา เป็นแนวคิด
เชิงพฤติกรรมแนวใหม่ที่ระบวุ่าพฤติกรรมเป็นผลมาจากปฏิสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและ
สภาพแวดล้อมซึ่งต่างมีอิทธิพลส่งผลต่อกัน และเน้นมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม(อรพินทร์ ชูชม , 2559) มาเป็นแนวทางในการวางกรอบ
อธิบายปัจจยัเชิงสาเหตทุี่เก่ียวข้องทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกบคุคลของวยัรุ่น  เพื่อน ามา
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สร้างและพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่า งมี
วิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นในการวิจยัระยะที่ 2  

ปัจจัยการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณที่เป็นเงื่อนไขภายในตัวบุคคล  
ได้แก่ เจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ และการควบคมุตนเอง ซึ่งเป็นมมุมอง
ตามประสบการณ์ที่วัยรุ่นได้เรียนรู้จากสังคมถ่ายทอดความคิดหลากหลายมิติส่งถึงความคิด  
ความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยมของวยัรุ่น  เม่ือเทียบเคียบกับแนวคิดของ แบนดูรา(Bandura, 1986) 
กล่าวว่า การที่บคุคลท าการควบคมุปัจจยัภายใน ได้แก่ ความคิด ความรู้สกึ ความเช่ือ   ด้วยการ
ก าหนดการแสดงพฤติกรรมตนเอง จากการแสดงปฎิกริยาตอบกลับต่ออิทธิพลปัจจัยภายนอก 
รวมถึงมาตรฐานแรงจงูใจทางสงัคม และจริยธรรม ซึง่เป็นกระบวนการที่ท าให้บคุคลตัง้เป้าหมาย
และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกนั บคุคลจะกระท าตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ด้วยการเปรียบเทียบ
เป้าหมายที่ท าให้ตนเองประสบความส าเร็จ  มาตรฐานแรงจูงใจท าให้บุคคลมีความพยายาม
ท างานหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Matric (2018) ได้ศึกษาเร่ือง การควบคมุตนเอง : ด้วยการก ากบัตนเองและการเรียนรู้ สมัภาษณ์
นกัเรียนชายและหญิงอายุ 14 ปี จ านวน 9 คน จากการศกึษาพบว่า การฝึกบคุคลให้ก ากบัตนเอง
เป็นวิธีการที่ส าคญั  ท าให้บคุคลประสบความส าเร็จตามเป้าหมายซึ่งต้องมาจากความสนใจของ
ตนเองและความต้องการทางสงัคม การที่บคุคลจะประสบความส าเร็จตามเปา้หมายได้ บคุคลนัน้
ต้องมีประสบการณ์ที่อิ่มเอมกับความส าเร็จ การควบคุมตนเองยังเป็นการคงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่
เหมาะสม และยบัยัง้พฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์   

ปัจจยัการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณที่เป็นเงื่อนไขภายนอกตวับคุคล 
ได้แก่ การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุลด้วยการสื่อสารทางบวก และการเห็นแบบอย่างจากคนรอบ
ข้าง เป็นมุมมองของวัยรุ่นผู้ เป็นเจ้าของประสบการณ์ที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ได้แก่  
ครอบครัว ครู และเพื่อน ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของ
วัยรุ่น ซึ่งแบนดูราได้กล่าวว่าตัวแบบทางพฤติกรรม (Behavioral Modeling) เป็นการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลที่เป็น ตัวแบบ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างการเกิดพฤติกรรมใหม่ของบุคคล เช่น 
บิดามารดายกตัวอย่างที่ดีหรือไม่ดีและชีใ้ห้เห็นผลลัพธ์ของการคบเพื่อนต่างเพศ การแสดง
พฤติกรรมที่ เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศของกลุ่มเพื่อน เป็นต้น  อีกทัง้วัยรุ่น สามารถแสดง
พฤติกรรมภายนอกสนองตอบตามความคาดหวงั ความเช่ือและความสามารถของตนเองจากการ
เรียนรู้ที่ได้รับ และการแสดงพฤติกรรมของวยัรุ่นไม่อยู่คงเดิม ด้วยอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่
วยัรุ่นอาศยัอยู่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Bandura, 1986) ทัง้นีอ้ธิบายได้ว่า ปัจจุบนัเด็กวยัรุ่น
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อยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์(globalization) โลกไร้พรมแดนที่สามารถเช่ือมต่อหรือรับรอง
ความคิด ความเช่ือ เจตคติต่อพหวุฒันธรรมซมึซบัมาเป็นวิถีของชีวิต เกิดค่านิยมการคบเพื่อนต่าง
เพศด้วยตนเอง ท าให้การเช่ือถือผู้ ใหญ่ที่ลดลงส่งผลให้วยัรุ่นแก้ปัญหาด้วยตนเอง คบเพื่อนต่าง
เพศแบบไม่เปิดเผย เพราะกลวัคนรู้จกัเห็นและน าไปนินทา ท าให้วยัรุ่นเลือกสถานที่และเวลาที่ไม่
เหมาะสม และไม่มีความรู้เก่ียวกบัเพศศึกษาที่ดี ท าให้ไม่สามารถยบัยัง้ชัง่ใจได้  (พรรษชล บญุมี, 
2545) นอกจากนีย้งัมีมุมมองการคบเพื่อนต่างเพศเป็นเร่ืองของครูที่ควรจะสอนและมองว่าบุตร
หลานยงัเด็กเกินไปที่จะรู้ (Pruttasarote, 2005) งามตา วนินทานนท์ (2545) ได้อธิบายว่าในการ
ถ่ายทอดทางสงัคม สมาชิกใหม่เรียนรู้ค่านิยม แนวทางการปฏิบตัิจากการสงัเกตการกระท าของ
ผู้ใหญ่ในสงัคมเป็นส าคญั และเป็นการเรียนรู้ที่สมาชิกในสงัคมเรียนรู้ได้มากที่สดุ ซึง่สอดคล้องกบั  
ณรงค์รักษ์ ต่อศรีเจริญ และคณะ (2549) ได้ศกึษา ปัจจยัทางชีวสงัคมที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในการ
คบเพื่อนต่างเพศของนักเรียนมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร รายงานการวิจยัของการเรียน
การสอนรายวิชา จต 325 (สาขาจิตวิทยา) พบวา่ การปฏิบตัิตนของนกัเรียนและเพื่อนที่มีต่อกนัทัง้
ในและนอกห้องเรียน ได้แก่ การช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการ
เรียน การห่วงใยใกล้ชิดสนิทสนมซึง่กนัและกนั และท ากิจกรรมตา่งๆร่วมกนั สามารถพยากรณ์เจต
คติในการคบเพื่อนต่างเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญที .05 และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรียนกบัผู้ปกครอง สามารถพยากรณ์เจตคติในการคบเพื่อนต่างเพศของ
นกัเรียนมธัยมศกึษาเพศหญิง อย่างมีนยัส าคญัที่ .05   เม่ือผู้ปกครองสร้างความไว้วางใจแก่วยัรุ่น
ได้ จะท าให้วยัรุ่นกล้าที่จะเปิดเผยและเล่าเร่ืองราวของตนเองออกมามากขึน้ และผลจากความ
ไว้วางใจนีท้ าให้สามารถแก้พฤติกรรมเสี่ยงได้มาก (Smetana,2010)           

2.2 อภปิรายผลการวิจัยระยะที่ 2  
การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้ วิจยัขออภิปรายผลการวิจัยในประเด็น

ส าคัญเพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจัยที่ 3  จากการทดสอบสมมติฐานที่ว่า  พฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองในระยะหลงัการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม  
พบวา่นกัเรียนกลุม่ทดลองที่ได้รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น มีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
สงูกวา่นกัเรียนกลุม่ควบคมุที่ไม่ได้รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผล
การศกึษาเป็นไปตามสมมติฐาน ทัง้นีเ้นื่องจากนกัเรียนกลุม่ที่ได้รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น เกิดการเปลี่ยนแปลง
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กระบวนการทางปัญญา อนัเป็นผลมาจากการที่ผู้วิจยัใช้แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่
สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนรู้จากการสงัเกตและการ
ก ากบัตนเองตามทฤษฎีปัญญาสงัคมของแบนดรูา โดยโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ใช้ในการวิจยั
นี ้เร่ิมต้นจากการเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ซึง่เป็นตวัแปร
ปัจจัยภายในส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณที่พบจาก
การศึกษาในระยะที่ 1  การเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ โดย
ท าให้นักเรียนกลุ่มทดลองเห็นตัวแบบของการแสดงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณแล้วเกิดความรู้สกึอยากท าตาม ตวัอย่างเช่น  นิดเฝา้ดนูิสยัความประพฤติของเพื่อน
ก่อนตดัสินใจเลือกสมาชิกกลุ่ม และน าส่วนดีส่วนเสียของเพื่อนมาพฒันางาน ภทัรก็สงัเกตนิสยั
ของเพื่อนเพื่อหาส่วนดีท างานร่วมกัน (B) คุณครูกล่าวชมนิดและภัทรที่ช่างสังเกตนิสัยและ
พฤติกรรมของเพื่อนที่น าส่วนดีของเพื่อนมาท างานร่วมกัน“ช่างสงัเกตนิสยัและพฤติกรรมเพื่อน 
การท างานด้วยกันต้องรู้ส่วนดี ส่วนเสียของกันและกัน และแก้ไขส่วนที่บกพร่องให้ดีขึน้ ” (C+)  
แนทรู้จกันิสยัและพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีของเพื่อนๆ ก่อนตดัสินใจไปเที่ยววดัตามค าชวนของจ้อย 
(B) คณุปา้จ าปากลา่วชื่นชม แนท ที่รู้จกัเลือกคบเพ่ือนที่ดี และท ากิจกรรมที่ดีกบัเพื่อนๆ “เออ.ดีนะ
เด็กสมัยนีช้วนกันไปวัด หนูก็เป็นเด็กดี จะไปไหนมาขออนุญาตผู้ ใหญ่ ดีแล้วที่หนูรู้จักเลือกคบ
เพื่อนที่ดีน่าช่ืนใจ” (C+)  แพรวอธิบายกิจกรรมที่ควรจะท าร่วมกบัต้นกล้าหลงัเลิกเรียน(B) แพรว
รู้สึกดีใจและภูมิใจในตนเองที่อธิบายกิจกรรมที่เหมาะสมกับต้นกล้า และกล่าวช่ืนชมต้นกล้าที่
เข้าใจและยอมปฏิบตัิตามความต้องการของแพรว “ขอบใจมากๆ.. ต้นกล้า น่ารักที่สดุ ที่เข้าใจและ
เห็นแก่เรา อย่างนีซ้ิจะได้เป็นเพื่อนกนันานๆ” (C+)  เจมส์พยายามโน้มน้าวหากิจกรรมที่น่าสนใจ
และรู้ใจเพ่ือนเพ่ือชกัชวนหวานไปเท่ียวท่ีบ้าน และเจมส์แสดงความบริสทุธ์ิใจไปขออนญุาตแม่ของ
หวาน(B) คุณแม่มะลิกล่าวช่ืนชมทัง้หวานและเจมส์ที่เป็นเด็กดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม รู้จักขอ
อนุญาตผู้ ใหญ่ “แม่ช่ืนชมเราสองคนที่เป็นเด็กดี รู้จักมาขออนุญาตผู้ ใหญ่ ท าอะไรให้เหมาะสม   
เรายงัอยู่วยัเรียนนะลกู” (C+)   โน้ตและเพื่อนเห็นความแตกต่างระหว่างการตัง้ใจเรียนช่วยกนัติว
หนงัสือ กบัการไม่สนใจเรียน ไม่รับผิดชอบงาน จึงชวนกนัติวหนงัสือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มอยู่เสมอ 
ท าให้ได้ผลการเรียนที่ดี(B) คณุครูการะเกศชื่นชม บี ยี่และโน้ต ที่ตัง้ใจเรียนและช่วยกนัติวหนงัสือ 
ส่งผลให้มีผลการเรียนที่ดีขึน้ “เก่งมากนกัเรียน ใครที่ตัง้ใจเรียนช่วยกนัติวหนงัสือ รับผิดชอบงาน
เสมอ มกัจะมีอนาคตที่สดใส ขอให้ท าแบบนีต้ลอดไปนะคะ” (C+) บอยกลบัใจเร่ิมต้นใหม่ด้วยการ
เข้ากลุ่มติวหนงัสือกบั บี ยี่ และโน้ต ด้วยเห็นทัง้สามคนมีผลการเรียนที่ดีขึน้ และเห็นตวัอย่างจาก
รุ่นพี่ที่ตัง้ใจเรียนช่วยกนัติวหนงัสือสอบติดโรงเรียนดีๆ(B) คณุครูช่ืนชมบอยที่กลบัตวักลบัใจ และ
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คิดเร่ิมต้นใหม่เข้าร่วมกลุ่มติวหนังสือกับเพื่อนๆ เพื่อให้มีผลการเรียนที่ดีขึน้ “ดีมากบอย อนาคต
ของเธอ เธอเป็นคนก าหนดเอง ขอให้ประสบความส าเร็จทุกคนนะคะ” (C+)  เกศสามารถรู้ทัน
สถานการณ์ส าคัญระหว่างเรืองกับตนเอง จากการที่เรืองขอให้เกศติวหนังสือที่บ้าน และไม่มี
ผู้ปกครองอยู่บ้าน รวมถึงป้าปริกไม่ชอบหน้าเรือง ท าให้เกศแก้ไขสถานการณ์ได้ดี(B) เกศรู้สึก  ดี
ใจ โล่งใจ และภมูิใจในตนเอง ที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ โดยไม่ท าให้ป้าปริกเสียใจ และเรือง
ยังคงรู้สึกดีกับตนเอง สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป(C+) จันคาดเดาสถานการณ์ที่เป็น
อันตรายอาจเกิดขึน้ได้กับเพื่อนต่างเพศ นึกถึงค าสอนของแม่ เม่ือเพื่อนชวนไปบ้านขณะที่ไม่มี
ผู้ปกครองอยู่บ้าน จันจึงป้องกันตนเองจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภยั เลี่ยงที่จะท าให้ตนเองเสีย
อนาคตและท าให้แม่เสียใจ(B) คุณแม่กล่าวขอบใจและอวยพรให้ลูกปลอดภัย เม่ือจันโทรขอ
อนุญาตแม่ และไม่ผิดค าสญัญากบัแม่ “บุญรักษา ขอบใจที่โทรมาบอกแม่ ดแูลตวัเองดีๆนะลกู” 
(C+) การที่ตวัแบบแสดงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในตัวชีว้ดัทัง้ 8 ตัว
แล้วได้รับการเสริมแรงทางบวก ซึ่งกระบวนการเสริมแรงทางบวกดงักลา่วท าหน้าที่เป็นแรงจงูใจที่
จะท าให้นกัเรียนกลุ่มทดลองเกิดความรู้สกึอยากปฏิบตัิตาม (vicarious reinforcement)เพื่อให้ได้
ตวัเสริมแรงเหมือนกบัตวัแบบ การท่ีนกัเรียนได้สงัเกตตวัแบบแสดงพฤติกรรมการคบเพื่อนตา่งเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ(Behavior) แล้วได้รับผลกรรม(Consequence)ที่เป็นการเสริมแรงทางบวก  
( Positive  reinforcement )ซึง่เป็นค าชมเชยของครูและผู้ปกครองนัน้เป็นแรงจงูใจที่ท าให้นกัเรียน
เกิดความรู้สกึที่ดีต่อการท าพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ และอยากปฏิบตัิ
ตามเพื่อให้ได้การเสริมแรงทางบวกอย่างที่ตัวแบบได้บ้าง   (vicarious reinforcement ) ซึ่งท าให้
นักเรียนกลุ่มทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติที่เป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกในทางที่ดีต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณได้ด าเนินการซ า้ 8 ครัง้  จึงมีผลท าให้เจตคติ
ของกลุ่มทดลองเพิ่มขึน้ ดังจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเจตคติต่อการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ ที่ผู้วิจยัท าการวดัก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่
มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณส าหรับกลุ่มทดลอง พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณอยู่ที่ 95.00 ในระยะหลงัการ
ทดลองสงูกว่าระยะก่อนการทดลองซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  89.91 ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
Mohd Noor, M.N.et al (2013)ได้ศึกษาเร่ือง เจตคติของลูกค้าชาวมาเลเซียต่อการโฆษณา
เคลื่อนที่ กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าชาวมาเลเซียจ านวน 856 คน พบว่า โครงสร้างของตัวแบบมี
ความสมัพนัธ์ระหว่างเจตคติของลกูค้าชาวมาเลเซียต่อการโฆษณาเคลื่อนที่ ความรู้สกึของบคุคล 
การควบคมุพฤติกรรมการรับรู้ และความตัง้ใจในการซือ้สินค้าและบริการอย่างมีนยัส าคญั   
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นอกจากนีผู้้วิจยัยงัได้ใช้เทคนิคการเรียนรู้โดยการสงัเกต ในการเปลี่ยนแปลงตวัแปร
ภายนอก คือการสื่อสารทางบวก จากข้อค้นพบการวิจัยระยะที่ 1 ด้วยการพัฒนาการสื่อสาร
ทางบวกระหวา่งผู้ปกครองกบันกัเรียนกลุม่ทดลอง โดยเร่ิมจากผู้วิจยัน าเสนอตวัแบบที่เป็นหนงัสัน้
เก่ียวกบัวิธีการสื่อสารทางบวกของพ่อแม่ผู้ปกครองกบัลกูวยัรุ่น เร่ืองปอ้งกันภยัจากเพื่อนต่างเพศ
ด้วยการแต่งกายให้เหมาะสม  โดยให้นกัเรียนกบัผู้ปกครองรับชมหนงัสัน้  ต่อมาร่วมกนัเขียนบท
สนทนาตามตวัแบบจากสถานการณ์จ าลอง 3 เหตกุารณ์ เช่น เพื่อนผู้ชายชวนลกูสาวไปเที่ยวบ้าน  
เป็นต้น พร้อมทัง้ร่วมกนัแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาที่แต่ละกลุ่มได้ร่วมกนัคิดซึ่งเป็นการ
ตอกย า้การแสดงวิธีการสื่อสารทางบวกตามตวัแบบ เช่น แสดงการให้เหตุผลต่อส่ิงที่ควรและไม่
ควรปฏิบัติ  แสดงน า้เสียงที่เป็นมิตร  แสดงท่าทีใส่ใจ สบตา  รับฟังอย่างตัง้ใจ เป็นต้น  การที่
นักเรียนและผู้ปกครองได้สังเกตตัวแบบและมีการแสดงบทบาทสมมติตามบทสนทนาร่วมกัน
ดงักล่าวท าหน้าที่เป็นสิ่งเร้าเข้าไปจัดกระท ากระบวนการทางปัญญาที่เป็นการได้รับความรู้ใหม่
(Acquired)ของนักเรียนและพ่อแม่ ผู้ ปกครองอันเป็นผลให้เกิดการเรียนรู้(Learning)เก่ียวกับ
วิธีการสื่อสารทางบวกเกิดขึน้ เช่นเดียวกับกระบวนการเปลี่ยนเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ  ผู้วิจัยได้ท าการประเมินผลเก่ียวกับการพฒันาวิธีการสื่อสารทางบวกด้วย
การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ส าหรับกลุ่มผู้ ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมใน
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 
เก่ียวกบัการน าไปประยกุต์ใช้ พบว่า  ผู้ปกครองมีการปรับเปลี่ยนการสื่อสารทางบวกกบัลกูวยัรุ่น
ไปในทิศทางที่ดีขึน้ เช่นค าพดูดงันี ้

“ใช้เร่ืองที่ขออนุญาตไปบ้านเพื่อน พ่อแม่รู้วิธีพูดคุยกับลูก มีขัน้ตอนการคุย
ตกลงกัน มีการให้เหตุผลโดยลูกจะมีการมาขออนุญาตทุกครั้ง” (สัมภาษณ์ 2561,  
9 กันยายน) 

“แม่จะฟังลูกมากขึน้ ถามเหตุผล ถามความคิดลูกมากขึน้” (สัมภาษณ์ 2561, 
9 กันยายน) 

นอกจากนี ้ Schuster et al (2008) ได้ศกึษา เร่ืองการประเมินผลโปรแกรมการอบรม
เลีย้งดดู้วยใช้ที่ท างานเป็นฐาน ฝึกการพูดคยุของผู้ปกครองกบัสขุภาพที่ดีของวยัรุ่น เพื่อส่งเสริม
การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกบัวยัรุ่นเก่ียวกบัสขุภาพทางเพศ : ทดลองแบบควบคมุด้วยการสุ่ม  
เป็นการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมจากการติดตามระยะยาวและวัดผลในเดือนที่เก้า พบว่า 
ผู้ปกครองกบัวยัรุ่นในกลุ่มทดลองมีความสามารทางการสื่อสารซึ่งกนัและกนัเก่ียวกบัเร่ืองเพศได้
ดีกวา่กลุม่ควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ(P<0.001) และเปิดใจในการสื่อสารเก่ียวกบัเร่ืองเพศ
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ(P<0.001) และ ปราโมทย์ วงศ์สวสัด์ิ และคณะ(2019) ได้ศกึษา เร่ืองผล
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ของโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทกัษะของผู้ปกครองในการสื่อสารเร่ืองเพศศึกษากบับุตรหลาน
วยัรุ่นเพื่อปอ้งกนัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรและการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม เป็นการวิจยักึ่งทดลอง 
กลุม่ตวัอย่างเป็นผู้ปกครองเพศหญิงที่มีบตุรหลานวยัรุ่นเพศหญิงก าลงัศกึษาอยู่ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น เลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 45 คน และกลุ่มควบคุม 45 คน ผลการวิจัย 
พบว่า ภายหลังการจัดโปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีความรู้เก่ียวกับเพศศึกษา เจตคติเก่ียวกับการ
สื่อสารเร่ืองเพศศึกษา การรับรู้ความสามารถตนเองในการสื่อสารเร่ืองเพศศึกษา การรับรู้ผลลพัธ์
ของการสื่อสารเร่ืองเพศศกึษา และทกัษะการสื่อสารเร่ืองเพศศกึษากบับตุรหลานวยัรุ่นสงูกวา่ก่อน
การจดัโปรแกรม และสงูกวา่กลุม่ควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ส าหรับปัจจัยภายในอีกหนึ่งตัวจากข้อค้นพบการวิจัยระยะที่ 1  คือ การควบคุม
ตนเอง ผู้วิจยัใช้แนวคิดการควบคมุภายในด้วยการค่อยๆลดอิทธิพลจากภายนอก โดยน าเทคนิค
การก ากับตนเอง (Self-Regulation) ของแบนดูรามาจัดกระท า โดยผู้ วิจัยได้ให้นักเรียนกลุ่ม
ทดลองท าการก ากับตนเองด้วยการก าหนดเป้าหมายด้วยตนเอง ฝึกการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมตนเองได้ ตดัสินใจเก่ียวกบัการประเมินการกระท าของตนเองด้วยการเปรียบเทียบการ
กระท าของตนเองกับเพื่อน และให้นักเรียนก าหนดเงื่อนไขการให้การเสริมแรงตนเองเม่ือกระท า
พฤติกรรมได้ตามเปา้หมายที่ตัง้ไว้ หากนกัเรียนไม่สามารถกระท าพฤติกรรมได้ตามเปา้หมายที่ตัง้
ไว้นักเรียนจะแสดงปฎิกริยาทางลบต่อตนเองจากแบบส ารวจตัวเสริมแรง (ภาคผนวก ข) ซึ่ง
กระบวนการดงักล่าวท าให้นักเรียนสามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งจากการพัฒนาตวัแปรทัง้ 3 ตัว
แปรด้วยแนวคิดการพัฒนากระบวนการทางปัญญาเพื่อให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ภายนอกโดยใช้ทฤษฎีปัญญาสงัคมของแบนดรูาตามที่กลา่วมาแล้วนี ้ท าให้นกัเรียนกลุม่ทดลองมี
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณสงูขึน้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากคะแนน
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณมีค่าเฉลี่ย 0.21 ในช่วงก่อนการทดลอง หลงั
การพฒันาตวัแปรการควบคุมตนเองของกลุ่มทดลองค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้เป็น 8.70 ในระยะหลงัการ
ทดลอง และจากผลการเก็บข้อมลูก่อนและหลงัท าตวัแปรการควบคมุตนเองสอดคล้องกบัการวิจยั
ที่ใช้วิธีการก ากบัตนเองในการพฒันาพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเพิ่มขึน้ ได้แก่ ผลงานของ ศิริลกัษณ์ ศรี
กันต์ (2552)ได้ศึกษาเร่ือง ผลของการใช้โปรแกรมการก ากับตนเองที่มีความรับผิดชอบด้านการ
เรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล  อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น  จากผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมการก ากับตนเองมีความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนทัง้โดยรวม และรายด้านเพิ่มสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Matric (2018) ได้ศกึษาเร่ือง การควบคมุตนเอง : ด้วยการก ากบัตนเอง
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และการเรียนรู้ สมัภาษณ์นกัเรียนชายและหญิงอาย ุ14 ปี จ านวน 9 คน ผลการศกึษา พบว่า การ
ฝึกบุคคลให้ก ากับตนเองเป็นวิธีการที่จ าเป็น ท าให้บุคคลประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่ง
เป้าหมายต้องมาจากความสนใจของบุคคลและความต้องการทางสงัคม การที่บุคคลจะประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายได้ บุคคลนัน้ต้องมีประสบการณ์ที่อิ่มเอมกับความส าเร็จ การก ากับ
ตนเองยังคงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสม และยับยัง้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ นอกจากนี ้
Leopold and Leutner (2015) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาเนือ้หาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนด้วย
การใช้อภิปัญญาการก ากบัตนเองเป็นกลวิธีประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้  แบ่งการทดลองเป็น 3 การ
ทดลอง การทดลองที่ 1 ใช้วิธีการควบคุมเงื่อนไข การทดลองที่ 2 ใช้การฝึกกลยุทธทางความคิด 
และการทดลองที่ 3 ใช้กลวิธีทางความคิดร่วมกบัการใช้อภิปัญญาการก ากบัตนเอง ผลการศึกษา 
พบวา่ การฝึกอบรมให้นกัเรียนใช้อภิปัญญาการก ากบัตนเองท าให้นกัเรียนมีความประพฤติที่ดีขึน้ 

จากการที่นักเรียนได้ฝึกการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญาผ่านประสบการณ์
ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อมไปพร้อมกนัจาก 3 กิจกรรมในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ส่งผลให้นักเรียนมี
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึน้ โดยพิจารณาจากคะแนนพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณเฉลี่ย  0.21 ในช่วงก่อนการทดลอง เพิ่มขึน้เป็น 3.32 
ในช่วงหลงัการทดลอง  

3.ข้อดีและข้อจ ากัดของการวิจยั 
งานวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยผสนวิธีแบบส ารวจตามล าดับ(Exploratory Sequential 

Mixed  Methods) มีความมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อศึกษาความหมายและเงื่อนไขของการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ในการวิจัยระยะที่ 1  น าข้อค้นพบมาสู่การ
พฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของวัยรุ่นตอนต้น และศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมฯจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักเรียน
มธัยมศึกษาป่ีที่ 1 ในการวิจยัระยะ ที่ 2 และจากผลงานวิจยันีไ้ด้ทราบข้อดีและข้อจ ากดัของการ
วิจัย เพื่อน ามาสู่การเป็นข้อเสนอแนะของการน าไปใช้ เชิงนโยบาย และการพัฒนางานวิจัยครัง้
ต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ข้อดีของการวิจัย 
1) ใช้หลกัการพฤติกรรมศาสตร์ในการค้นหาสาเหตุและอธิบายพฤติกรรมของ

บุคคล  โดยบูรณาการตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมแบบสหวิทยาการที่น าองค์ความรู้ทาง
จิตวิทยา ร่วมกบัทางสงัคมศาสตร์  ซึง่เป็นปัจจยัเชิงสาเหตภุายในและภายนอกของบคุคลเก่ียวกบั
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พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  มาสร้างและพัฒนาโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น โดย
พิสูจน์ประสิทธิผลของโปรแกรมฯ ซึ่งพบผลดีในการวิจัยครัง้นีจ้ากตัวสาเหตุที่ได้มาจากเจ้าของ
ประสบการณ์และเทียบกับการประมวลเอกสาร ร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้นในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1-3 ในโรงเรียนที่เข้า
โครงการวิจยั ผลการวิจยัแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการอธิบายพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 

2) คุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ในการวิจัยครัง้นี ้มีการสร้างและ
พัฒนาโปรแกรมฯ โดยผู้ วิจัยสร้างขึน้ใหม่ด้วยการน าปัจจัยเชิงสาเหตุตามมุมมองของเจ้าของ
ประสบการณ์โดยตรง ด้วยการอาศัยกรอบแนวคิดการปรับเปลี่ยนทางปัญญาเป็นฐานและใช้
แนวคิดทฤษฎีปัญญาสังคม(Social Cognitive Theory)ของแบนดูรา เป็นเทคนิคในการปรับ
กระบวนการทางปัญญาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก  การสร้างโปรแกรมฯผ่านการ
ปรับปรุงและตรวจสอบโครงสร้างเนือ้หาจากคณะผู้ เช่ียวชาญหลายสาขาวิชาที่เก่ียวข้องและผ่าน
การทดลองใช้กบันกัเรียนที่ใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่าง  และปรับปรุงโปรแกรมฯตามข้อเสนอแนะ 

3.2 ข้อจ ากัดของการวิจัย     
1) คณุภาพของเคร่ืองมือวดัในการวิจยั การวิจยันีไ้ด้สร้างแบบวดัชนิดแบ่งระดบั

คณุภาพ (Scoring Rubric)ซึง่เป็นแบบวดัที่ใช้ประเมินผลงานของนกัเรียน โดยผู้วิจยัสร้างแบบวดั
ขึน้ใหม่จ านวน 1 ฉบบั มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ ด้วยการน าข้อค้นพบจากการวิจยัระยะที่ 1 ด้าน
องค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณและให้สอดคล้องตามพฒันาการของ
วยัรุ่น นอกจากนีไ้ด้น าข้อค าถามของ Watson & Glaser มาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการตัง้ข้อ
ค าถามแบบวดัพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น  เพื่อกระตุ้น
ให้กลุ่มตวัอย่างคิดวิเคราะห์และอธิบายความคิดจากการรับชมตัวแบบหนงัสัน้ แบบวดันีผ้่านการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงจากคณะผู้ เช่ียวชาญและผ่านการทดลองใช้ และประเมินคุณภาพของ
แบบวดั มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ในระดบัปานกลางและทัง้ฉบบัมีความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่า เท่ากับ .59 ดังนัน้กล่าวได้ว่า แบบวัดนีมี้ข้อจ ากัดในการตอบข้อค าถามด้วยการเขียน
อธิบายความคิดจากการรับชมหนังสัน้เก่ียวกับสถานการณ์ถูกเพื่อนต่างเพศชักชวนซึ่งมีความ
ซบัซ้อนในการตอบข้อค าถาม ด้วยกลุ่มตวัอย่างต้องใช้ความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย
และเกณฑ์การให้คะแนนนกัเรียนต้องตอบได้ตรงตามองค์ประกอบของการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณ จงึท าให้คา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิ แอลฟ่าของแบบวดั เท่ากบั .59  
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2) งานวิจยันีแ้สดงผลเก่ียวกบัประสิทธิผลของโปรแกรมฯจากการทดสอบตวัแปร
ตามระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ซึ่งต้องมีการพิสูจน์ด้วยการติตตามผลระยะยาวต่อไป 
ด้วยงานวิจัยนีมี้การตัง้สมมติฐาน พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในระยะ
หลงัการทดลองของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุ จึงควรมีการติดตามพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองในระยะยาวประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี เพื่อพิสจูน์ผล
ของโปรแกรมฯและน าไปประยกุต์ใช้ในวงกว้าง 

3) การวิจัยครัง้นีศ้ึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนหญิงและชาย เพื่อป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนกัเรียนทกุคนในโรงเรียนมธัยมแบบสหศกึษา เพราะจากสถานการณ์
ข่าวที่วยัรุ่นมีปัญหาพฤติกรรมทางเพศมาก เช่น การใช้สารเสพติด การตัง้ครรภ์ เป็นต้น จึงท าให้
ผู้วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณกับนักเรียนชายและหญิง
พร้อมกนั  ทัง้นีเ้พื่อให้ทราบประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้นอย่างชดัเจน ควรมีการทดลองใช้โปรแกรม
ฯส าหรับนกัเรียนหญิงล้วน หรือนกัเรียนชายล้วนด้วยเช่นกนั 

4.ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยัแบ่งเป็น 2 สว่น คือ ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ และข้อเสนอแนะ

เพื่อการวิจยัครัง้ตอ่ไป ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
4.1 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 

ผลการวิจยันี ้เสนอเป็นแนวทางหนึ่งในการพฒันาทักษะชีวิตด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อการป้องกนัปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวยัรุ่น เช่น การตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 
การเสพสารเสพติด การใช้ความรุนแรง เป็นต้น ด้วยการวิจยัท าให้วยัรุ่นได้รับการฝึกฝนด้านการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  วัยรุ่นสามารถเกิดการกระท ากิจกรรมต่างๆกับเพื่อน                
ต่างเพศอย่างเหมาะสมด้วยการคิดอย่างมีเหตุผลในการตดัสินใจที่ไม่ส่งผลเสียต่ออนาคต ดงันัน้
ผู้วิจยัจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบตัิเก่ียวกบัการพฒันาพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับผู้ที่เก่ียวข้องกบัเด็กและเยาวชน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

4.1.1 ส าหรับผู้ปกครองในการฝึกลูกวยัรุ่นให้มีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ มี 3 วิธี ได้แก่ 1) การสื่อสารแบบเปิดเผยยอมรับฟังอย่างเป็นกันเองใน
ครอบครัว เพื่อสร้างความไว้วางใจระหวา่งผู้ปกครองกบัวยัรุ่น หลีกเลี่ยงการใช้ค าสัง่ ห้าม และดวุ่า  
ซึง่จะส่งเสริมให้ลกูวยัรุ่น กล้าพดูคยุ ไว้วางใจ รู้จกัให้เกียรติผู้อื่น และท าให้วยัรุ่นยอมรับฟังข้อมลู
จากผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการช่วยให้วยัรุ่นมีการคิดตัดสินใจอย่างรอบคอบในการคบเพื่อนต่างเพศ 
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และให้ข้อคิดเห็นสิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท าส าหรับวยัรุ่น  2) การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
คบเพื่อนต่างเพศ โดยให้ปฏิบตัิตนในสิ่งที่อยากสอนลกูเพื่อให้ลกูปฏิบตัิตวัได้เหมาะสมกับเพื่อน
ต่างเพศ 3) การยกตวัอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมและผลลพัธ์ที่เกิดขึน้จากกรณีตวัอย่างนัน้ เน้นย า้
ผลลพัธ์ที่เกิดขึน้กบัสถานการณ์ของกรณีตวัอย่างด้วยการชีใ้ห้เห็นผลดีและผลเสียที่เกิดขึน้ 

4.1.2 ส าหรับคณะครู สามารถน ารูปแบบการจัดกิจกรรมนีป้ระยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนได้ ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่1- 3  โดยจดัเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนการสอนวิชา
สขุศึกษาและพลศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เร่ือง การคบเพื่อนต่างเพศ และความสมัพันธ์ใน
ครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ เป็นประสบการณ์ตรงและ
ประสบการณ์ทางอ้อม และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้จริง  

4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ส าหรับผู้ บริหารโรงเรียน สามารถน าโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษา
ปีที่1- 3 เป็นกิจกรรมหนึ่งในโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของเยาวชนไทย โดยสง่เสริมให้นกัเรียนทัง้เพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่างเพศที่ เหมาะสม และรู้จักใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นหลักยึดปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวนั  

4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
การวิจัยนี เ้ป็นการวิจัยที่มุ่งสร้างความรู้ใหม่ เพื่อเสนอเป็นทางเลือกในการ

ป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวยัรุ่นที่เป็นปัญหามายาวนานของประเทศ ด้วยการ
ค้นหาแนวคิดทฤษฎีที่สอดคล้องกบับริบทของวยัรุ่นในการปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่มีสาเหตุ
มาจากความบกพร่องของพฤติกรรมระดับบุคคล โดยเร่ิมจากการวิจัยระยะที่ 1 เป็นการวิจัย                 
เชิงคุณภาพแบบเฉพาะกรณีเพื่อท าความเข้าใจความหมายและค้นหาเงื่อนไขของการคบเพื่อน  
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น ด้วยการคดัเลือกผู้ ให้ข้อมลูหลกัแบบเจาะจงและ
สัมภาษณ์เชิงลึก ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเนือ้หา ผลการวิจัยท าให้ทราบความหมายของการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ และเงื่อนไขสาเหตขุองพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณได้ ซึ่งข้อค้นพบนีไ้ด้รับการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  แล้วน าไปสู่การวิจยัระยะที่ 2 
เป็นการน าองค์ความรู้ไปสู่การปฎิบัติป้องกันแก้ไขปัญหาด้วยการปรับพฤติกรรมการคบเพื่อน                 
ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น  ดงันัน้ ในการพฒันาการวิจยัในอนาคต ผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้
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1) เนื่องจากงานวิจยันีมี้ข้อจ ากดัในรูปแบบกิจกรรมต้องใช้ความสามารถใน
การอธิบายความคิดด้วยการอ่านเขียน การคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างจ าเป็นต้องใช้ความสามารถด้าน
การอ่านเขียนภาษาไทย จึงต้องก าหนดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากการประเมิน
ความสามารถของบุคคล ดังนัน้การวิจัยส าหรับกลุ่มวัยรุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าเป็นต้องเลือก
กิจกรรมที่มีความง่ายมากขึน้ในการฝึกสื่อสารอธิบายความคิด  

2) จากผลการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น พบว่า กลุ่มทดลองมี
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณสงูขึน้ในระยะหลงัการทดลอง ดงันัน้ควรมีการ
วิจยัติดตามระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณอย่างคงทน 

3) จากการศกึษาการพฒันาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนมธัยมศกึษา
ปีที่ 1 ทัง้เพศหญิงและเพศชาย ดังนัน้ควรมีการวิจัยโดยน าโปรแกรมฯทดลองใช้กับโรงเรียนที่มี
นกัเรียนเพศชายล้วน หรือนกัเรียนเพศหญิงล้วน เพื่อยืนยนัผลของโปรแกรมฯตอ่ปัจจยัทางเพศ 
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ใบรับรองจริยธรรมการวจิัย 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิัย 

1.แบบคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักส าหรับกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
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5.บทบาทสมมตสิ าหรับกลุ่มทดลองและการวิเคราะห์บทการแสดงบทบาทสมมติ 
6.วิเคราะห์ตวัแบบผ่านบบทบาทสมมตด้ิานการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวจิารณญาณ 
7.วิเคราะห์ตัวแบบหนังสัน้เพื่อพัฒนาการส่ือสารทางบวก ส าหรับผู้ปกครอง 
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1.แบบคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  

 

 

ลักษณะของพฤตกิรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

มีความเป็นผู้น า อดทนสู้ชีวิต รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
        □ มีความคิดริเร่ิม        □ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ         □ สง่งานครูครบ 

        □ กล้าแสดงออก        □ สู้กบัความล าบาก         □ ช่วยงานบ้าน 

        □ เข้ากบัเพื่อนได้           □ ไม่หนีเรียน 

        □ กล้าตดัสินใจ           □ มีวินยัในตนเอง 

        □ มีเหตผุล   
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2.ก าหนดการด าเนินการในกลุ่มทดลอง 
วันที่ 1 กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 9.00-10.15 น . 
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของผู้วิจัยกับ
ผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
10 นาที 1. ขัน้เตรียมความพร้อม 

- ผู้ วิจัยสนทนากับผู้ เรียนในเร่ือง
ทั่วไปและกล่าวถึงวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมครัง้นี ้
- ให้ผู้ เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน 
จ านวน 4 กลุม่ 

- เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้ผู้ เรียน 
-เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจอย่าง
ถกูต้องเร่ืองการคบเพื่อน
ตา่งเพศอย่างมี
วิจารณญาณด้วยการ
แสดงบทบาทสมมติ
จ านวน 8 เร่ือง 

- สวสัดีคะ่นกัเรียนทกุคน ให้
นกัเรียนช่วยดเูพื่อนๆ วา่วนันี ้
มาครบหรือไม่ ขาดใคร 
บ้าง  
-ผู้ วิจัยกล่าวถึงวัตถุประสงค์
ข อ ง กิ จ ก รรม ค รั ้ง นี ้เพื่ อ ใ ห้
นกัเรียนเข้าใจอย่างถกูต้องเร่ือง
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ 
-ใครเคยได้ยินการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณบ้าง 
-ก า รคบ เพื่ อ น ต่ า งอ ย่ า ง มี
วิจารณญาณคืออะไร และท า
อย่างไร  
- วันนีผู้้ วิจัยจะให้นักเรียน  แต่
ละกลุ่มมาแสดงบทบาทสมมติ
เก่ียวกับการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่ า ง มี วิ จ ารณญ าณ  ซึ่ ง มี
ทัง้หมด 8 เร่ือง กลุ่มที่ยังไม่ได้
แสดงให้นักเรียนเป็นผู้ สังเกต
การแสดงของเพื่ อนๆ  ตาม
หัวข้อค าถามในใบงานและมี
ตัวแทนน าเสนอหลังทุกกลุ่ม
แสดงละครเสร็จรอบละ  

-ผู้ เรียนช่วยตรวจนับ
จ าน วน เพื่ อน  และ
แจ้งครู 
-ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ท ร า บ
วัต ถุ ป ระ ส ง ค์ ข อ ง
กิ จ ก ร รม แ ล ะ เห็ น
ความส าคัญของการ
ร่วมกิจกรรม 
-ผู้ เรียนตอบค าถาม
ผู้วิจยั 
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วันที่ 1 กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 9.00-10.15 น ) .ต่อ(  
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
   2 เร่ือง  ทกุคนพร้อมแสดง

ไหมคะ่ 
 

40 นาที 2. ขัน้เสนอตวัแบบร่วมกบัการ
ชีแ้นะทางวาจา 
   ที่หน้าชัน้เรียน ผู้วิจยัให้นกัเรียน
แตล่ะกลุม่แสดงบทบาทสมมติกลุม่
ละ 5  นาทีและกลุม่ที่ยงัไม่ได้แสดง
ให้ 
นกัเรียน  เป็นผู้สงัเกตการแสดงของ
เพื่อนๆ เม่ือทกุกลุม่แสดงเสร็จให้
ทกุคนสรุปสาระส าคญัของการ
แสดง 
 

- เพื่อน าเสนอตวัแบบ
ผ่านบทบาทสมมติที่มี
พฤติกรรมแสดงถึงการ
คบเพื่อนตา่งเพศอย่างมี 
วิจารณญาณ 

-นกัเรียนแสดงบทบาทสมมติ
เร่ืองที่ 1 : สงัเกตดรูู้ทนัเพื่อน 
เร่ืองที่ 2 : มองเพื่อนออก 

-ผู้ เรียนแสดงบทบาท
สมมติ 

10นาที 1. ขัน้ชีแ้นะทางวาจา 
ในขัน้นีผู้้วิจยัตัง้ค าถามถามผู้ เรียน 
 

- เพื่ อ ชี แ้ น ะ ให้ ผู้ เ รี ย น
เข้ า ใจถึ งพ ฤติ ก รรม ที่
แสดงถึงการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ
ของ ตวัแบบ 

1)เร่ืองนีต้วัละครก าลงัท า
อะไร เหมาะสมหรือไม่ 
2) ตวัละครได้รับผลอย่างไร
หลงัจากการกระท านี ้
3)นกัเรียนรู้สกึอย่างไรกบัการ
กระท าของตวัละครที่ตนเอง
แสดง และจากสงัเกตเพื่อน
แสดง 
4) ถ้านกัเรียนเป็นตวัละคร
นัน้ๆ นกัเรียนจะท าอย่างไร 
เพราะอะไร 

-ผู้ เรียนตอบค าถาม
ผู้วิจยั 
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วันที่ 1 กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 9.00-10.15 น ) .ต่อ(  
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
15 นาที 4.ขัน้การใหข้้อมูลยอ้นกลบั 

เม่ือผู้ เรียนท ากิจกรรมเสร็จสิน้ 
ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ย้ อ น ก ลั บ 
(Feedback) แ ล ะ แ ล ก เป ลี่ ย น
ความคิดเก่ียวกับการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ  ที่ได้จาก
การที่ผู้ เรียนกระท าพฤติกรรมที่
แสดงออก ตามตวัชีว้ดัหลกัของบท
ละครเร่ืองที่ 1 และ 2  

 

- สรุปผลเพื่อให้ผู้ เรียน 
ตระหนกัในพฤติกรรมที่ 
แสดงถึงการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ 
ตามตัวชีว้ัดหลักของบท
ละครเร่ืองที่ 1 และ 2 

- จากการที่นกัเรียนแสดง
บทบาทสมมติและสงัเกตตวั
ละคร  ใครได้เรียนรู้อะไร และ
จะน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิต
อย่างไร  
- ผู้วิจยัให้ข้อมลูย้อนกลบั 
และแลกเปล่ียนความคิด
เก่ียวกบัการคบเพื่อนตา่งเพศ
อย่างมีวิจารณญาณตาม
ตวัชีว้ดัหลกัของบทละครเร่ือง

ที่ 1 และ 2 

- การท ากิจกรรม
ร่วมกบัเพื่อนตา่งเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ 
ตามตวัชีว้ดัหลกัของ
ละครเร่ืองที่ 1 และ 2 
-ผู้ เรียนเข้าใจที่
ถกูต้องและเห็นผลดี
ตอ่เร่ืองการคบเพื่อน
ตา่งเพศอย่างมี
วิจารณญาณ 

 
วันที่ 1 กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 10.45-12.00น . 
  

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
10 นาที 1. ขัน้เตรียมความพร้อม 

- ผู้ วิจัยสนทนากับผู้ เรียนในเร่ือง
ทัว่ไปและกล่าวทบทวนตวัชีว้ดัหลกั
ของละครเร่ืองที่ 1 และ 2 ได้แสดง
รอบแรกของกิจกรรมครัง้นี ้
- ให้ ผู้ เรียนแบ่ งกลุ่ ม ๆละ  5 คน 
จ านวน 4 กลุม่ 

- เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้ผู้ เรียน 
-เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจอย่าง
ถกูต้องเร่ืองการคบเพื่อน
ตา่งเพศอย่างมี
วิจารณญาณด้วยการ
แสดงบทบาทสมมติ
จ านวน 8 เร่ือง 

- สวสัดีคะ่นกัเรียนทกุคน ให้
นกัเรียนช่วยดเูพื่อนๆ มาครบ
หรือไม่ ขาดใครบ้าง  
-ผู้ วิ จั ย ก ล่ า ว ท บ ท ว น
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณตาม
ตัวชีว้ัดหลักของละครเร่ืองที่ 
1 และ 2 อีกครัง้ ก่อนเร่ิม 

-ผู้ เรียนช่วยตรวจนับ
จ าน วน เพื่ อน  และ
แจ้งครู 
-ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ท ร า บ
วัต ถุ ป ระ ส ง ค์ ข อ ง
กิ จ ก ร รม แ ล ะ เห็ น
ความส าคญัของการ 
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วันที่ 1 กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 10.45-12.00น ).ต่อ(  
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
   แสดงบทบาทสมมติเร่ืองที่ 3 

และ 4 
 -ทวนย า้การคบเพื่ อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณเร่ือง
ก า รสั ง เก ต เพื่ อ แ ย ก แย ะ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะ
นิสยัความประพฤติที่ดีหรือไม่
ดี ข อ ง เพื่ อ น ต่ า ง เพ ศ  ท า
อย่างไร ตามตวัชีว้ดัหลกัเร่ือง
ที1่ และ 2 
- ผู้วิจยัจะให้นกัเรียน แสดง
บทบาทสมมติเร่ืองที่ 3 และ 
4  กลุม่ที่ยงัไม่ได้แสดงให้
นกัเรียนเป็นผู้สงัเกตการ

แสดงของเพื่อนๆ ตามหวัข้อ
ค าถามในใบงานและมี

ตวัแทนน าเสนอหลงัทกุกลุม่
แสดงละครเสร็จทัง้ 2 เร่ือง 
ทกุคนพร้อมแสดงไหมคะ่ 

-ผู้ เรียนตอบค าถาม
ผู้วิจยั 

40 นาที 2. ขัน้เสนอตวัแบบร่วมกบัการ
ชีแ้นะทางวาจา 
   ที่หน้าชัน้เรียน ผู้วิจยัให้นกัเรียน
แตล่ะกลุม่แสดงบทบาทสมมติกลุม่
ละ 5  นาทีและกลุม่ที่ยงัไม่ได้แสดง 

- เพื่ อน า เสนอตัวแบบ
ผ่านบทบาทสมมติที่ มี
พฤติกรรมแสดงถึงการ
คบเพื่อนตา่งเพศอย่างมี 
วิจารณญาณ 

-นกัเรียนแสดงบทบาทสมมติ
เร่ืองที่ 3 : กิจกรรมหลงัเลิก
เรียน 
เร่ืองที่ 4 : สิ่งที่น่าสนใจ 

-ผู้ เรียนแสดงบทบาท
สมมติ 
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วันที่ 1 กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 10.45-12.00น ).ต่อ(  
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
 ให้นกัเรียนเป็นผู้สงัเกตการแสดง

ของเพื่อนๆ เม่ือทกุกลุม่แสดง
เสร็จให้ทกุคนสรุปสาระส าคญั
ของการแสดง 
 

   

10นาที 3.ขัน้ชีแ้นะทางวาจา 
ในขัน้นีผู้้วิจยัตัง้ค าถามถาม
ผู้ เรียน 
 

- เพื่อชีแ้นะให้ผู้ เรียนเข้าใจ
ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
คบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณของ ตวัแบบ 

1)เร่ืองนีต้วัละครก าลงัท า
อะไร เหมาะสมหรือไม่ 
2) ตวัละครได้รับผลอย่างไร
หลงัจากการกระท านี ้
3)นกัเรียนรู้สกึอย่างไรกบั
การกระท าของตวัละครที่
ตนเองแสดง และจาก
สงัเกตเพือ่นแสดง 
4) ถ้านกัเรียนเป็นตวัละคร
นัน้ๆ นกัเรียนจะท าอย่างไร 
เพราะอะไร 

-ผู้ เรียนตอบค าถาม
ผู้วิจยั 

15 นาที 4.ขัน้การใหข้้อมูลยอ้นกลบั 
เม่ือผู้ เรียนท ากิจกรรมเสร็จสิน้ 
ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ย้ อ น กลั บ 
(Feedback) แล ะแลก เป ลี่ ย น
ความคิดเก่ียวกับการคบเพื่อน
ตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ ที่ได้
จากการที่ผู้ เรียนกระท าพฤติกรรม
ที่แสดงออก ตามตวัชีว้ดัหลกัของ
บทละครเร่ืองที่ 3 และ 4  

- สรุปผลเพื่อให้ผู้ เรียน 
ตระหนกัในพฤติกรรมที่ 
แสดงถึงการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ 
ตามตวัชีว้ดัหลกัของบท
ละครเร่ืองที่ 3 และ 4  

- จากการที่นักเรียนแสดง
บทบาทสมมติและสังเกต
ตวัละคร  ใครได้เรียนรู้อะไร 
และจะน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตอย่างไร  
- ผู้ วิจัยให้ข้อมูลย้อนกลับ 
และแลกเปลี่ยนความคิด
เก่ียวกับการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ 

- ก า รท า กิ จ ก ร รม
ร่วมกับเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ 

ตามตัว ชี ว้ัดหลัก
ของละครเร่ืองที่  3 
และ 4 
-ผู้ เ รี ย น เ ข้ า ใ จ ที่
ถูกต้องและเห็นผลดี
ตอ่เร่ืองการคบเพื่อน 
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วันที่ 1 กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 10.45-12.00น ).ต่อ(  
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
   ตามตวัชีว้ดัหลกัของบท

ละครเร่ืองที่ 3 และ 4 
ตา่งเพศอย่างมี
วิจารณญาณ 

 
วันที่ 1 กิจกรรมช่วงบ่าย เวลา 13.00-14.15น. 
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
10 นาที 1. ขัน้เตรียมความพร้อม 

- ผู้ วิจัยสนทนากับผู้ เรียนในเร่ือง
ทั่วไปและกล่าวทบทวนตัวชีว้ัด
หลกัของละครเร่ืองที่ 3 และ 4 ได้
แสดงรอบสองของกิจกรรมครัง้นี ้
- ให้ผู้ เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน 
จ านวน 4 กลุม่ 

- เพื่อเตรียมความพร้อมให้
ผู้ เรียน 
-เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจอย่าง
ถกูต้องเร่ืองการคบเพื่อน
ตา่งเพศอย่างมี
วิจารณญาณด้วยการแสดง
บทบาทสมมติจ านวน 8 
เร่ือง 

- สวสัดีคะ่นกัเรียนทกุคน 
ให้นกัเรียนช่วยดเูพื่อนๆ มา
ครบหรือไม่ ขาดใครบ้าง  
-ผู้ วิ จั ย ก ล่ า ว ท บ ท ว น
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ
ตามตัวชีว้ัดหลักของละคร
เร่ือ งที่  3 และ  4 อี กค รั ง้ 
ก่ อ น เ ร่ิม แสด งบ ทบ าท
สมมติเร่ืองที่ 5 และ 6 
 -ทวนย า้การคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ
เร่ืองการเลือกปฏิบตัิตนกับ
เพื่อนต่างเพศตามกรอบ
ประเพณีวัฒนธรรมไทยที่
เหมาะสมกบัวยัท าอย่างไร  

-ผู้ เรียนช่วยตรวจนับ
จ าน วน เพื่ อน  และ
แจ้งครู 
-ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ท ร า บ
วัต ถุ ป ระ ส ง ค์ ข อ ง
กิ จ ก ร รม แ ล ะ เห็ น
ความส าคัญของการ
ร่วมกิจกรรม 
-ผู้ เรียนตอบค าถาม
ผู้วิจยั  
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วันที่ 1 กิจกรรมช่วงบ่าย เวลา 13.00-14.15น. )ต่อ(  
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
   ตามตัวชีว้ัดหลักเร่ืองที่3 

และ4 
- ผู้วิจยัจะให้นกัเรียน แสดง
บทบาทสมมติเร่ืองที่ 5 และ 
6  กลุ่มที่ยังไม่ได้แสดงให้
นักเรียนเป็นผู้ สังเกตการ
แสด งขอ ง เพื่ อ น ๆ  ต าม
หวัข้อค าถามในใบงานและ
มีตัวแทนน าเสนอหลังทุก
กลุ่มแสดงละครเสร็จทัง้ 2 
เร่ือง ทกุคนพร้อมแสดงไหม
คะ่ แสดงไหมคะ่ 

 

40 นาที 2. ขั้นเสนอตัวแบบร่วมกับการ
ชีแ้นะทางวาจา 
   ที่หน้าชัน้เรียน ผู้วิจยัให้นกัเรียน
แตล่ะกลุม่แสดงบทบาทสมมติ
กลุม่ละ 5  นาทีและกลุม่ที่ยงั
ไม่ได้แสดงให้นกัเรียน  เป็นผู้
สงัเกตการแสดงของเพื่อนๆ เม่ือ
ทกุกลุม่แสดงเสร็จให้ทกุคนสรุป
สาระส าคญัของการแสดง 

- เพื่อน าเสนอตัวแบบผ่าน
บ ท บ า ท ส ม ม ติ ที่ มี
พฤติกรรมแสดงถึงการคบ
เพื่อนตา่งเพศอย่างมี 
วิจารณญาณ 

-นกัเรียนแสดงบทบาท
สมมติเร่ืองที่ 5 : รู้คณุรู้โทษ 
เร่ืองที่ 6 : เร่ิมต้นใหม่...ฝัน
อยู่ไม่ไกล 

-ผู้ เรียนแสดงบทบาท
สมมติ 
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วันที่ 1 กิจกรรมช่วงบ่าย เวลา 13.00-14.15น. )ต่อ(  
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
10นาที 3.ขัน้ชีแ้นะทางวาจา 

ในขัน้นีผู้้วิจยัตัง้ค าถามถาม
ผู้ เรียน 
 

- เพื่อชีแ้นะให้ผู้ เรียนเข้าใจ
ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
คบ เพื่ อนต่ างเพศอย่ างมี
วิจารณญาณของ ตวัแบบ 

1)เร่ืองนีต้วัละครก าลงัท า
อะไร เหมาะสมหรือไม่ 
2) ตวัละครได้รับผลอย่างไร
หลงัจากการกระท านี ้
3)นกัเรียนรู้สกึอย่างไรกบั
การกระท าของตวัละครที่
ตนเองแสดง และจาก
สงัเกตเพื่อนแสดง 
4) ถ้านกัเรียนเป็นตวัละคร
นัน้ๆ นกัเรียนจะท าอย่างไร 
เพราะอะไร 

-ผู้ เรียนตอบค าถาม
ผู้วิจยั 

15 นาที 4.ขัน้การใหข้้อมูลยอ้นกลบั 
เม่ือผู้ เรียนท ากิจกรรมเสร็จสิน้ 
ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ย้ อ น กลั บ 
(Feedback) แล ะแลก เป ลี่ ย น
ความคิดเก่ียวกับการคบเพื่อน
ตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ ที่ได้
จากการที่ผู้ เรียนกระท าพฤติกรรม
ที่แสดงออก ตามตวัชีว้ดัหลกัของ
บทละครเร่ืองที่ 5 และ 6  

 

- สรุปผลเพื่อให้ผู้ เรียน 
ตระหนกัในพฤติกรรมที่ 
แสดงถึงการคบเพื่ อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ 
ตามตวัชีว้ดัหลกัของบท
ละครเร่ืองที่ 5 และ 6  

- จากการที่นักเรียนแสดง
บทบาทสมมติและสงัเกตตวั
ละคร  ใครได้เรียนรู้อะไร 
และจะน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตอย่างไร  
- ผู้ วิจัยให้ข้อมูลย้อนกลับ 
และแลกเปลี่ยนความคิด
เก่ียวกับการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ
ตามตัวชี ว้ัดหลักของบท
ละครเร่ืองที่ 5 และ 6 

- การท า กิจกรรม
ร่วมกับ เพื่ อนต่าง
เ พ ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ 

ตามตัวชีว้ัดหลัก
ของละครเร่ืองที่  5 
และ 6 
-ผู้ เ รี ย น เ ข้ า ใ จ ที่
ถู ก ต้ อ งแ ล ะ เห็ น
ผลดีต่อเร่ืองการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณ 
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วันที่ 1 กิจกรรมช่วงบ่าย เวลา 14.45-16.00น. 
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของ
ผู้วิจัยกับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่าผู้เรียน             
จะกระท า 

10 นาที 1. ขัน้เตรียมความพร้อม 
- ผู้ วิจัยสนทนากับผู้ เรียนในเร่ือง
ทั่วไปและกล่าวทบทวนตัวชีว้ัด
หลกัของละครเร่ืองที่ 5 และ 6 ได้
แสดงรอบสองของกิจกรรมครัง้นี ้
- ให้ผู้ เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน 
จ านวน 4 กลุม่ 

- เพื่อเตรียมความพร้อมให้
ผู้ เรียน 
-เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจอย่าง
ถกูต้องเร่ืองการคบเพื่อนตา่ง
เพศอย่างมีวิจารณญาณด้วย
การแสดงบทบาทสมมติ
จ านวน 8 เร่ือง 

- สวสัดีคะ่นกัเรียนทกุคน 
ให้นกัเรียนช่วยดเูพื่อนๆ 
มาครบหรือไม่ ขาดใคร
บ้าง  
-ผู้ วิ จั ย ก ล่ า ว ท บ ท วน
พฤติกรรมการคบเพื่อน
ต่ า ง เ พ ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณตามตวัชีว้ดั
หลักของละครเร่ืองที่  5 
และ 6 อีกครัง้  ก่อนเร่ิม
แสดงบทบาทสมมติเร่ือง
ที่ 7 และ 8 
 -ทวนย า้การคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ
เร่ืองการก าหนดเป้าหมาย
ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ดี ต่ อ
อนาคตท าอย่างไร ตาม
ตั ว ชี ้วั ด ห ลั ก เ ร่ื อ งที่  5             
และ 6 
- ผู้ วิ จั ย จ ะ ให้ นั ก เรีย น 
แสดงบทบาทสมมติเร่ือง
ที่  7 แล ะ  8  ก ลุ่ ม ที่ ยั ง
ไม่ได้แสดงให้นกัเรียนเป็น
ผู้ สัง เกตการแสดงของ
เพื่อนๆ ตามหวัข้อค าถาม
ในใบงานและมีตวัแทน 

-ผู้ เรียนช่วยตรวจนับ
จ านวนเพื่อน และแจ้ง
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 าคัญของการ
ร่วมกิจกรรม 
-ผู้ เ รียนตอบค าถาม
ผู้วิจยั  

 
 



  195 

 
 
วันที่ 1 กิจกรรมช่วงบ่าย เวลา 14.45-16.00น. )ต่อ(  
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของ
ผู้วิจัยกับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่าผู้เรียน             
จะกระท า 

   น า เส น อห ลั งทุ ก ก ลุ่ ม
แสด งละค รเส ร็จทั ง้  2 
เร่ือง ทุกคนพร้อมแสดง
ไหมคะ่ แสดงไหมคะ่ 

 

40 นาที 2. ขัน้เสนอตวัแบบ 
   ที่หน้าชัน้เรียน ผู้วิจยัให้นกัเรียน
แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ
กลุ่มละ 5  นาทีและกลุ่มที่ ยัง
ไม่ ได้แสดงให้นัก เรียน  เป็นผู้
สังเกตการแสดงของเพื่อนๆ เม่ือ
ทุกกลุ่มแสดงเสร็จให้ทุกคนสรุป
สาระส าคญัของการแสดง 

- เพื่อน าเสนอตัวแบบผ่าน
บทบาทสมมติที่มีพฤติกรรม
แสดงถึงการคบเพื่ อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ 

-นกัเรียนแสดงบทบาท
สมมติเร่ืองที่ 7 : รู้ทนัสิ่ง
ส าคญั 
เร่ืองที่ 8 : ระวงัตนระวงั
ภยั 

-ผู้ เรียนแสดงบทบาท
สมมติ 

10นาที 3.ขัน้ชีแ้นะทางวาจา 
ในขัน้นีผู้้วิจยัตัง้ค าถามถาม
ผู้ เรียน 
 

- เพื่อชีแ้นะให้ผู้ เรียนเข้าใจ
ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
คบ เพื่ อนต่ างเพศอย่ างมี
วิจารณญาณของ ตวัแบบ 

1)เร่ืองนีต้วัละครก าลงัท า
อะไร เหมาะสมหรือไม่ 
2) ตวัละครได้รับผล
อย่างไรหลงัจากการ
กระท านี ้
3)นกัเรียนรู้สกึอย่างไรกบั
การกระท าของตวัละครที่
ตนเองแสดง และจาก
สงัเกตเพื่อนแสดง 
4) ถ้านกัเรียนเป็นตวั
ละครนัน้ๆ นกัเรียนจะท า
อย่างไร เพราะอะไร 

-ผู้ เ รียนตอบค าถาม
ผู้วิจยั 
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วันที่ 1 กิจกรรมช่วงบ่าย เวลา 14.45-16.00น. )ต่อ(  
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของ
ผู้วิจัยกับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
15 นาที 4.ขัน้การใหข้้อมูลยอ้นกลบั 

เม่ือผู้ เรียนท ากิจกรรมเสร็จสิน้ 
ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ย้ อ น กลั บ 
(Feedback) แล ะแลก เป ลี่ ย น
ความคิดเก่ียวกับการคบเพื่อน
ตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ ที่ได้
จากการที่ผู้ เรียนกระท าพฤติกรรม
ที่แสดงออก ตามตวัชีว้ดัหลกัของ
บทละครเร่ืองที่ 7 และ 8  

 

- สรุปผลเพื่อให้ผู้ เรียน 
ตระหนกัในพฤติกรรมที่ 
แสดงถึงการคบเพื่ อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ 
ตามตวัชีว้ดัหลกัของบท
ละครเร่ืองที่ 7 และ8  

- จากการที่นักเรียนแสดง
บทบาทสมมติและสงัเกต
ตัวละคร  ใครได้ เรียน รู้
อ ะ ไ ร  แ ล ะ จ ะ น า ไ ป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตอย่างไร  
- ผู้วิจยัให้ข้อมลูย้อนกลบั 
และแลกเปลี่ยนความคิด
เก่ียวกับการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ
ตามตัวชีว้ัดหลักของบท
ละครเร่ืองที่ 7 และ 8 
-ส รุปทบทวนภาพรวม
เก่ียวกับการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ  

- ก า รท า กิ จ ก ร รม
ร่วมกับเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ 
ตามตัวชีว้ัดหลักของ
ละครเร่ืองที่ 7 และ 8 
-ผู้ เ รี ย น เ ข้ า ใ จ ที่
ถูกต้องและเห็นผลดี
ต่อเร่ืองการคบเพื่อน
ต่ า ง เพ ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ 

 
วันที่ 2 กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 9.00-11.00 น . 
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของ
ผู้วิจัยกับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
15 นาที 1. ขัน้เตรียมความพร้อม 

- ผู้ วิจัยสนทนากับผู้ ปกครองใน
เร่ืองทัว่ไปและกล่าววตัถปุระสงค์
ของกิจกรรมครัง้นี ้

- เพื่อเตรียมความพร้อมให้
ผู้ปกครอง 
-เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจเห็น
ความส าคญัตอ่การสื่อสาร
ทางบวกกบัลกูวยัรุ่น 

- สวสัดีคะ่ผู้ปกครองทกุ
คน ก่อนอื่นผู้วิจยัต้อง
ขอขอบคณุผู้ปกครองเป็น
อย่างสงูที่กรุณามาร่วม 
 

-ผู้ ป กครองแนะน า
ตวัเอง  
-ผู้ ปกครองได้ทราบ
วัต ถุ ป ระ ส ง ค์ ข อ ง
กิจกรรมและเห็น 
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วันที่ 2 กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 9.00-11.00 น. )ต่อ(  
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของ
ผู้วิจัยกับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
   กิ จ ก รรม ค รั ้ง นี ้ ผู้ วิ จั ย                

ขอแนะน าตวัเอง และ 
ขอให้ทุกท่านช่วยแนะน า
ตั ว เอ ง ด้ ว ย ค่ ะ  ( มี ท่ า
ประกอบการแนะน าตวั) 
-ก่อนเร่ิมกิจกรรมดิฉันขอ
กล่าวถึงวตัถปุระสงค์ของ
กิ จก รรม ค รั ง้ นี ้เพื่ อ ใ ห้
ผู้ ปกครองเข้าใจ   เห็ น
ค ว าม ส า คั ญ ต่ อ ก า ร
สื่ อสารทางบวกกับลูก
วยัรุ่น 
-ท่ า น เค ย ไ ด้ ยิ น ก า ร
สื่อสารทางบวกหรือไม่  
-ท่านคิดว่าการสื่อสาร
ทางบวกเป็นอย่างไร 
-เวลาท่านคยุกบัลกูๆเร่ือง
เพื่อนต่างเพศพูดอย่างไร 
และผลเป็นอย่างไร 
- เราจะมาดูกันนะคะว่า
การสื่อสารทางบวกกับ
วั ย รุ่ น จ ริ ง ๆ แ ล้ ว เ ป็ น
อย่างไรและมีผลอย่างไร  
วั น นี ้ดิ ฉั น มี ห นั ง สั ้น
เก่ียวกบัการสื่อสาร 

ความส าคญัของ
กิจกรรม 
-ผู้ปกครองตอบ
ค าถามผู้วิจยั 
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วันที่ 2 กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 9.00-11.00 น. )ต่อ(  
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของ
ผู้วิจัยกับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
   ทางบวกกับลูกวัยรุ่นมา

ให้ผู้ปกครองรับชม  ขณะ
ชมหนังสัน้ขอให้ทุกท่าน
สังเกตตัวละครแต่ละตัว 
อ ย่ า งตั ้ง ใจ  แ ล ะตอบ
ค าถามตามใบงาน  ขอ
เชิญทกุท่านรับชมคะ่ 

 

10 นาที 2. ขัน้เสนอตวัแบบ 
    ที่หน้าชัน้เรียนผู้ วิจัยเปิดหนัง
สัน้เก่ียวกับการสื่อสารทางบวก
ของบิ ด าม ารด ากับ วัย รุ่น ใ ห้
ผู้ ป ก ค ร อ ง รั บ ช ม พ ร้ อ ม ตั ้ง
ข้อสงัเกต 

- เพื่ อน าเสนอตัวแบบผ่าน
หนังสัน้ที่ มีพฤติกรรมแสดง
การสื่อสารทางบวกของบิดา
มารดากับวัยรุ่นด้านการคบ
เพื่ อ น ต่ า ง เพ ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ 

-เปิดหนังสัน้เก่ียวกับการ
สื่อสารทางบวกของบิดา
ม า ร ด า กั บ วั ย รุ่ น ใ ห้
ผู้ปกครองรับชมพร้อมตัง้
ข้อสงัเกต 
 

-ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ
นักเรียนตอบค าถาม
ผู้วิจยั 

 

25 นาที 3.ขัน้ชีแ้นะทางวาจา 
    - ในขัน้นีผู้้วิจยัตัง้ค าถามถาม
ผู้ปกครองโดยมีใบงาน 

- เพื่ อ ชี แ้ น ะให้ ผู้ ป กครอง
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการ
สื่อสารทางบวกด้านการคบ
เพื่ อ น ต่ า ง เพ ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณของตวัแบบ 

1) ถ้าพิจารณาเร่ือง
ความสมัพนัธ์ใน
ครอบครัว ท่านมองเห็น
อะไร คิดอย่างไร 
2) ถ้าพิจารณาเร่ือง “การ
สื่อสารระหวา่งพ่อแม่ลกู” 
ท่านมองเห็นอะไร คิด
อย่างไร 
3) “แก้ม” ได้รับผล
อย่างไรหลงัการพดูคยุ

ครัง้นี ้
 

-ผู้ ปกครองเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับการ
สื่อสารทางบวกด้าน
การคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณ
ของตวัแบบ 
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วันที่ 2 กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 9.00-11.00 น. )ต่อ(  
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของ
ผู้วิจัยกับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
   4) ท่านคิดวา่แต่ละคน

รู้สกึอย่างไร ขณะพดูคยุ
กนั 
5) ถ้าผู้ปกครอง เป็น “พ่อ
แม่ของแก้ม”จะคยุ
อย่างไรกบัลกู                  
เพราะอะไร 

 

50 นาที 4. ขัน้กิจกรรม 
 -แบ่งผู้ปกครองออกเป็นกลุ่มคละ
เพศชายหญิงกลุม่ละ 7 คน ผู้วิจยั 
ให้สถานการณ์ 3 เร่ือง  
เร่ืองที่  1 “ลูกสาวขออนุญาตไป
เที่ยวบ้านเพื่อนผู้ชาย” 
เร่ืองที่ 2 “ลูกชายแอบชอบเพื่อน
ผู้หญิงในชัน้เรียน” 
เร่ืองที่ 3 “ลกูสาวมีแฟน และแฟน
ชกัชวนให้มีเพศสมัพนัธ์” 
- ให้แต่ละกลุ่มร่วมกนัคิด ร่วมกัน
เขี ย น บ ท สน ท น าที่ เ ก่ี ย ว กั บ
สถานการณ์จ าลอง ตามตัวแบบ            
หนังสัน้ที่ได้ชมใช้เวลา 20 นาที 
และแต่ละกลุ่มเตรียมน าเสนอบท
สนทนาตามสถานการณ์จ าลองที่
ได้รับมอบหมาย ด้วยการแสดง 

- เพื่ อ ผู้ ป กค รอ งสามารถ
สื่อสารทางบวกด้านการคบ
เพื่ อ น ต่ า ง เพ ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณกบัวยัรุ่นได้ 

 

- ให้ผู้ ปกครองแบ่งกลุ่ม
คละเพศชายหญิงกลุ่มละ 
7 คนและนัง่เป็นกลุ่ม เม่ือ
ทุกกลุ่มพร้อมผู้ วิจัยจะ
แจกกระดาษและดินสอ 
- ให้ ทุ กคน ร่วมกัน คิ ด 
ร่วมกันเขียนบทสนทนาที่
เก่ียวกับสถานการณ์  3 
เร่ือง  
เร่ืองที่ 1 “ลกูสาวขอ
อนญุาตไปเที่ยวบ้าน
เพื่อนผู้ชาย” 
เร่ือ งที่  2 “ลูกชายแอบ
ชอบเพื่อนผู้ หญิ งในชัน้
เรียน” 
เร่ืองที่  3 “ลูกสาวมีแฟน 
และแฟนชักชวน ให้ มี
เพศสมัพนัธ์” 

- ผู้ เรียนในกลุ่ม
ร่วมกนัคิด ร่วมกนั
เขียน 
- เกณฑ์การประเมิน 
1)เ ก่ี ย ว กั บ
สถานการณ์ 3 เร่ือง  
เร่ืองที่  1 “ลูกสาวขอ
อนุญาตไปเที่ยวบ้าน
เพื่อนผู้ชาย” 
เร่ืองที่ 2 “ลกูชายแอบ
ชอบเพื่อนผู้ หญิงใน
ชัน้เรียน” 
เร่ืองที่  3 “ลูกสาวมี
แฟน และแฟนชกัชวน
ให้มีเพศสมัพนัธ์” 
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วันที่ 2 กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 9.00-11.00 น . )ต่อ(  
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
 บทบาทสมมติทีละกลุ่มใช้เวลา

กลุม่ละ 10 นาที 
-ผู้สงัเกตประเมินพฤติกรรมการ 
สื่อสารทางบวกของบิดามารดา
หรือผู้ ปกครองด้านการคบเพื่อน
ตา่งเพศ 
อย่างมีวิจารณญาณ  ตามการ
วดัผลการทดลอง 

 - วิธีท าคือ สมาชิกกลุม่ต้อง 
ร่วมกันคิด ร่วมกันเขียนบท
ส น ท น า ที่ เ ก่ี ย ว กั บ
สถานการณ์  3  เร่ือง และ
น า เส น อ แส ด งบ ท บ าท
สมมติ(Role play) ตามตัว
แบบหนังสัน้ที่ ได้ชม โดย
สลบักนัเป็นพ่อแม่ในกลุ่ม 3 
คน ใช้เวลากลุ่มละ10  นาที 
น าเสนอทีละกลุม่  

2) สมาชิกช่วยกันคิด 
ช่ ว ย กั น เขี ย น บ ท
สนทนาตามตัวแบบ
หนั งสั น้ และแสด ง
บทบาทสมมติส าเร็จ
ตามโจทย์ 
 

20 นาที 5.ขัน้การใหข้้อมูลยอ้นกลบั 
     เม่ือผู้ปกครองท ากิจกรรมเสร็จ
สิน้การแสดงบทบาทสมมติทีละ
กลุ่มผู้ วิจัยให้ ข้อมูล ย้อนกลับ 
(Feedback) แล ะแลก เป ลี่ ย น
ความคิด เก่ียวกับการสื่ อสาร
ทางบวกกับลูกวยัรุ่นด้านการคบ
เ พื่ อ น ต่ า ง เ พ ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณของผู้ปกครอง ที่ได้
จากผู้ ปกครองแสดงพฤติกรรม
ตามตวัแบบ 

- สรุปผลเพื่อให้ผู้ ปกครอง
ตระหนักในพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวกกบัวยัรุ่นด้าน
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ 
 

- ผู้ วิจัยให้ข้อมูลย้อนกลับ
เม่ือผู้ ปกครองท ากิจกรรม
เสร็จสิน้การแสดงบทบาท
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
เก่ียวกบัการสื่อสารทางบวก
กับลูกวัย รุ่น ด้านการคบ
เพื่ อ น ต่ า ง เพ ศ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณของผู้ปกครอง 
ที่ ได้จากผู้ ปกครองแสดง
พฤติกรรมตามตวัแบบ 

- ก า รท า กิ จ ก ร รม
ร่วมกันระหว่างกลุ่ม
ผู้ปกครอง 
- ผู้ปกครองเข้าใจและ
แ ล ะพ ร้อ ม ป ฏิ บั ติ
เก่ียวกับการสื่อสาร
ทางบวกกบัลกูวยัรุ่น 
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วันที่ 2 กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 9.00-11.00 น . )ต่อ(  
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
   -สรุปภาพรวมหลังเสร็จการ

แสดงทุ กกลุ่ ม  จากการที่
ผู้ปกครองชมหนงัสัน้และ 
แสดงบทบาทสมมติ ใครได้
เรียน รู้อะไร  และจะน าไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตอย่างไร 

 

 
วันที่ 2 กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 11.00-12.00 น .   
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
10 นาที 1. ขัน้เตรียมความพร้อม 

    - ผู้วิจยัสนทนากบันกัเรียนเร่ือง
การฝึกควบคมุตนเองหลงัเสร็จ
กิจกรรมกลุ่ม 
 

-เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นัก เรียน ฝึกการควบคุม
ต น เอ ง ใ น ก า ร แ ส ด ง
พฤติกรรมการคบเพี่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณใน
ชีวิตประจ าวนั 

-ส วัส ดี ค่ ะ วัน นี ้เร า จ ะม า
ทบทวนเร่ืองการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่ างมี วิจารณญ าณ 
ก่ อ น ที่ เ ร า จ ะ ไ ป ใ ช้
ชีวิตประจ าวันนะคะ และ 
สอบถามความสมัครใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมอีกครัง้   
-อธิบายวตัถปุระสงค์ของการ
ฝึ ก สั ง เ ก ต แ ล ะ บั น ทึ ก
พฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่ างมี วิจารณญ าณ 
และเนือ้หาของการบนัทกึ 

ผู้เรียนพร้อมเข้าร่วม
กิ จ ก รรม  และ ให้
ความร่วมมือ 
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วันที่ 2 กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 11.00-12.00 น. )ต่อ(   
 

เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
15นาที 2.ขัน้ชีแ้นะทางวาจา 

   อธิบายวิธีการตัง้พฤติกรรม
เปา้หมายและการได้คะแนน 

-เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวี ธี
การตัง้พฤติกรรมเป้าหมาย 
ก า รสั ง เก ต แ ล ะบั น ทึ ก
พฤติกรรมตนเอง   

 -การให้ข้อมลูย้อนกลบั
เก่ียวกบัคะแนนที่วดั
พฤติกรรมการคบเพื่อนตา่ง
เพศอย่างมีวิจารณญาณก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมของแตล่ะคน  
-อธิบายความส าคญัและ
วิธีการตัง้พฤติกรรมเปา้หมาย
ตามองค์ประกอบหลกั 
-อธิบายการประเมินตนเอง
ด้วยการให้คะแนน เม่ือ
นกัเรียนสามารถบนัทกึตรง
กบัองค์ประกอบหลกั การให้
คะแนน 1 องค์ประกอบ 
เท่ากบั 1 คะแนน ได้รับคปูอง
แทนเงินสด 1 บาท 
-ใ ห้ นั ก เ รี ย น ส า ร ว จ ตั ว
เสริมแรงเม่ือนักเรียนบันทึก
ได้ตามองค์ประกอบหลกัเพื่อ
เลือกรางวัลให้ตนเองโดยใช้
คูปองแทนเงินสดที่ได้รับแลก
ซือ้ 

ผู้ เรียน เข้าใจและ
สามารถสงัเกตและ
บันทึ กพฤติ กรรม
เป้ า ห ม า ย ต า ม
องค์ประกอบหลัก
ได้ 
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วันที่ 2 กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 11.00-12.00 น. )ต่อ(   

 
เวลาใน            
แต่ละ
ขัน้ 

ขัน้ตอนกิจกรรม วัตถุประสงค์ การสนทนาของผู้วิจัย
กับผู้เรียน 

ผลที่คาดว่า
ผู้เรียน             

จะกระท า 
   -ให้นักเรียนฝึกบันทึกตาม

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก ใ น
แบบฟอร์มก่อนให้นักเรียน
สงัเกตและบนัทกึด้วยตนเอง 

-อธิบายระยะเวลาการบนัทึก 
จ านวน 3 วนัต่อสปัดาห์ นาน 
5 สัปดาห์ แต่ละสัปดาห์เพิ่ม
การบันทึกองค์ประกอบหลัก
จ น ก ร ะ ทั ้ ง ค ร บ  4 
องค์ประกอบของพฤติกกรรม
การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ 

 

20นาที 3.ขัน้กิจกรรม 
   ให้นกัเรียนฝึกการบนัทกึตาม
แบบฟอร์ม 

-เพื่ อให้นักเรียนฝึกเขียน
แบบสั ง เกต และบั น ทึ ก
พฤติกรรมตนเอง 

-ให้นกัเรียนลงมือปฎิบตัิ 
-นดัหมายวนัที่ผู้วิจยัจะ
ติดตามการบนัทึก 5 รอบๆละ 
2 วนั 

ผู้ เรียนสมารถลงมือ
ปฏิบตัิในชีวิต 
ประจ าวนัได้ 
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3.ก าหนดการด าเนินการในกลุ่มควบคุม 

 
 ภาพรวมของกิจกรรม และวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมการปอ้งกนัตนเองห่างไกลยาเสพติด  
 
ครัง้ที่ เวลา ช่ือกิจกรรม วตัถปุระสงค์ของ

กิจกรรม 
สื่อที่ใช้ เทคนิคท่ีใช้ 

1-4 200
นาที 

รู้จักภัยร้ายจาก
ยาเสพติด 

-เพื่ อ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
อันตราย ภัยร้ายจาก
ยาเสพติด 

    -แผ่นพับเก่ียวกับยา
เสพติด 
   -กระดาษ A 4 

-ให้แต่ละกลุ่มอ่าน
และสรุปสาระส าคัญ
เ ก่ี ย ว ภั ย ข อ ง ย า                 
เส พ ติ ด  แ ล ะ ก า ร
ปอ้งกนัตนเอง 
-ใ ห้ แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม
น า เ ส น อ แ ล ะ
แลก เปลี่ ย นค วาม
คิดเห็นในห้องเรียน 

5 150
นาที 

ส ารวจตนแอง -เพื่อส ารวจความชอบ/
ไม่ชอบของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัว 
-เ พื่ อ ส า ร ว จ
ค วาม ส าม า รถ ข อ ง
ตนเอง 

   - กระดาษ A 4 -นั ก เรีย นน า เสน อ
หน้าห้องเรียน 
-แลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นกับ เพื่ อนใน
กลุม่ 

6-10 495
นาที 

วางแผนป้องกัน
ภยัในชีวิต 

-เ พื่ อ ฝึ ก ว า ง แ ผ น
ป้องกันตนเองห่างไกล                
ยาเสพติด 
-เ พื่ อ น า แ ผ น ไ ป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง 

 - กระดาษ A 4 -นักเรียนแลกเปลี่ยน
กั บ เ พื่ อ น ๆ ใ น
ห้องเรียนหลงัจากน า
แผนไปปฎิบตัิ 
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4.ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชีว้ัดบทบาทสมมติ 
 

สถานการณ์
ที่ 

(บทบาท
สมมต)ิ 

 

องค์ประกอบที่ 1 
 

องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4   

ตวัชีว้ดัที่ 
1 
 

ตวัชีว้ดัที่ 
2 

ตวัชีว้ดัที่ 
3 

ตวัชีว้ดัที่ 
4 

ตวัชีว้ดัที่ 
5 

ตวัชีว้ดัที่ 
6 

ตวัชีว้ดัที่ 
7 

ตวัชีว้ดัที่ 
8 

1 √√ √ 
 

- - - - - - 

2 √ 
 

√√ - - - - - - 

3 - - √√ √ 
 

- - - - 

4 - - √ 
 

√√ - - - - 

5 - - - - √√ √ 
 

- - 

6 - - - - √ 
 

√√ - - 

7 - - - - - - √√ √ 
 

8 - - - - - - √ 
 

√√ 

 

หมายเหต ุ   เคร่ืองหมาย √√  หมายถึงตวัชีว้ดัหลกั  เคร่ืองหมาย √ หมายถึงตวัชีว้ดัรองใน                        
แต่ละบทละครในการแสดงบทบาทสมมต ิ
องค์ประกอบที่ 1 การสงัเกตเพ่ือแยกแยะข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัความประพฤติท่ีดีหรือไม่

ดีของเพื่อนตา่งเพศก่อนตดัสินใจกระท ากิจกรรมร่วมกนั  

ตวัชีว้ดัท่ี 1 การสงัเกตนิสยัความประพฤตขิองเพื่อนตา่งเพศ 

ตวัชีว้ดัท่ี 2 บอกลกัษณะนิสยัความประพฤติท่ีดหีรือไม่ดีของเพื่อนได้ 
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องค์ประกอบที่ 2 การเลือกปฏิบตัิตนกบัเพื่อนตา่งเพศตามกรอบประเพณีวฒันธรรมไทยที่

เหมาะสมกบัวยั       

            ตวัชีว้ดัท่ี 3 การบรรยายการกระท ากิจกรรมกบัเพื่อนตา่งเพศ 

ตวัชีว้ดัท่ี 4 การยกตวัอย่างกิจกรรมที่จะกระท า 

องค์ประกอบที่ 3 การก าหนดเปา้หมายท่ีก่อให้เกิดผลดตี่ออนาคต 

ตวัชีว้ดัท่ี 5 การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียที่สง่ผลตอ่อนาคต 

  ตวัชีว้ดัท่ี 6 การเช่ือมโยงผลท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

องค์ประกอบที่ 4 การสรุปประเด็นส าคญัของปัญหาเพื่อท านายสถานการณ์ของตนเองกับเพื่อน

ต่างเพศท่ีจะเกิดขึน้ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ 

ตวัชีว้ดัท่ี 7 การระบปุระเด็นส าคญัของสถานการณ์ 

  ตวัชีว้ดัท่ี 8 การคาดคะเนบอกสถานการณ์ของตนกบัเพื่อนตา่งเพศ 

 
5. บทบาทสมมตสิ าหรับกลุ่มทดลอง 
 

เร่ืองที่ 1   สงัเกตดรูู้ทนัเพ่ือน 

องค์ประกอบที่ 1 การสงัเกตเพ่ือแยกแยะข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัความประพฤติท่ีดีหรือไม่

ดีของเพื่อนตา่งเพศก่อนตดัสินใจกระท ากิจกรรมร่วมกนั  

ตวัชีว้ดัหลกั ได้แก่ ตวัชีว้ดัที่ 1 การสงัเกตนิสยัความประพฤติของเพ่ือนตา่งเพศ 

ตวัชีว้ดัรอง  ได้แก่ ตวัชีว้ดัที่ 2 บอกลกัษณะนิสยัความประพฤติที่ดหีรือไม่ดีของเพื่อนได้ 

   

          ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในห้องเรียนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต คณุครูมอบหมายงานกลุ่ม

ให้คละทัง้นกัเรียนหญิงและนกัเรียนชาย โดยต้องท าโครงงานเร่ืองจิตอาสาท าประโยชน์ให้สว่นรวม

พร้อมย า้วา่ให้ทกุคนช่วยเหลือกนั โดยไม่มีงบประมาณใดๆ ให้นกัเรียนแบง่กลุม่กนัด้วยตวัเอง 

ฉากที่1/1 ณ ห้องเรียน นกัเรียนนัง่รอคณุครูในห้องเรียน ครูเดินเข้ามาในห้องเรียน 

ภทัร  :        นกัเรียนเคารพ 

ทกุคน :      สวสัดีคะ่/ครับ คณุครู 

คณุครูเปิล้ :  สวสัดีคะ่นกัเรียน  วนันีค้รูจะมาคยุเร่ืองจิตอาสา ใครรู้จกับ้างคืออะไร 
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นิด :            หนเูคยเห็นในทีวี ที่มีคนใสห่มวกสีฟ้า ผ้าพนัคอสีเหลือง มาช่วยกนัเก็บขยะในคลอง 

คณุครูเปิล้ :  เก่งมาก ใครเห็นจิตอาสาที่ไหนอีก 

เกม :            เห็น ......คนช่วยกนัเก็บขยะบนชายหาดที่บางแสนครับเห็นในทีวีครับ มี  

คณุครูเปิล้ :  ใช่แล้วคะ่ เราดจูากอะไรท่ีเรียกวา่จิตอาสา 

ภทัร :           ดจูากที่คนช่วยกนัท าความดีให้สว่นรวม และไม่มีค่าตอบแทนครับ 

คณุครูเปิล้ :  ถกูต้องแล้วคะ่ งัน้วนันีค้รูจะให้พวกเราท าโครงงานจิตอาสา ให้จบักลุม่ 3 คนนะคะ 

นิด )ก าลงัคิดเลือกสมาชิกกลุ่ม ( :  เราจะเข้ากลุ่มกับใครดีหนอ .....นายเกมชอบเอาใจแต่คร ูู ไม่

ชอบเรียน ไม่ค่อยช่วยงาน   นายภทัรก็ดีที่เป็นคนมีน า้ใจชอบช่วยเหลือทุกคน แต่เรียนไม่ค่อยเก่ง  

เอ .....เราจะเอาไงดี                 

คณุครูเปิล้ :  นิด เธอคิดจะเข้ากลุม่กบัใคร เพราะอะไร 

นิด :         จากการสงัเกตนิสยัเพื่อนๆ หนคูิดว่า จะขอร่วมงานกบัภทัรและเกม เพราะภทัรเป็นคนมี

น า้ใจ ช่วยเหลือผู้อื่น รับผิดชอบงาน สว่นเกมเป็นผู้ประสานงานที่ดีได้ค่ะ แม้จะขาดเรียนบอ่ย 

คณุครูเปิล้ :  อือ ....คิดอย่างไรภทัรกบัเกมละ่ มีความ  

ภทัร :         ยินดีมากเลยครับ เพราะนิดเป็นคนเรียนเก่ง รับผิดชอบงานดี แม้จะไม่ชอบยุ่งกบัใคร  

สว่นเกมบ้านผมกบัเกมอยู่ใกล้กนั ผมจะพยายามตามมาโรงเรียน 

คณุครูเปิล้ :  เกมละ่ คิดอย่างไร 

เกม :          ผมอย่างไรก็ได้ ดีใจที่นิดเห็นคณุค่าในตวัผม และภทัรก็เป็นเพื่อนสนิทกบัผม 

คณุครูเปิล้ :  ขอบใจเธอนิดและภทัรมาก ช่างสงัเกตนิสยัและพฤติกรรมเพื่อน การท างานด้วยกนั

ต้องรู้สว่นดีสว่นเสียของกนัและกนั และแก้ไขสว่นที่บกพร่องให้ดีขึน้ 
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การวิเคราะห์บทการแสดงบทบาทสมมติ เร่ืองที่ 1 สงัเกตเป็นรู้ทนัเพื่อน ตามองค์ประกอบ

และตวัชีว้ดัของนิยามปฏิบตัิการของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

 

การสงัเกตเพ่ือแยกแยะข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัความประพฤติที่ดีหรือไมด่ีของเพื่อนตา่ง
เพศก่อนตดัสนิใจกระท ากิจกรรมร่วมกนั 

ตวัชีว้ดัหลกั คือ การสงัเกตนิสยัความประพฤติของเพื่อนตา่งเพศ ตวัชีว้ดัรอง คือ บอกลกัษณะนิสยั
ความประพฤติที่ดีหรือไม่ดีของเพื่อน

ได้ 

ภทัร  “นกัเรียนเคารพ” 
ทกุคน  “สวสัดีค่ะ/ครับ คณุครู” 
คณุครูเปิล้  “สวสัดีค่ะนกัเรียน  วนันีค้รูจะมาคยุเร่ืองจิตอาสา ใครรู้จกั
บ้างคืออะไร” 
นิด  “หนูเคยเห็นในทีวี ที่มีคนใส่หมวกสีฟ้า ผ้าพันคอสีเหลือง มา
ช่วยกนัเก็บขยะในคลอง” 
คณุครูเปิล้  “เก่งมาก ใครเห็นจิตอาสาที่ไหนอีก” 
เกม “เห็น......เห็นในทีวีครับ มีคนช่วยกันเก็บขยะบนชายหาดที่บาง
แสนครับ” 
คณุครูเปิล้  “ใช่แล้วคะ่ เราดจูากอะไรที่เรียกวา่จิตอาสา 
ภัทร “ดูจากที่คนช่วยกันท าความดีให้ส่วนรวม และไม่มีค่าตอบแทน
ครับ” 
คุณครูเปิล้ “ถูกต้องแล้วค่ะ งัน้วันนีค้รูจะให้พวกเราท าโครงงานจิต
อาสา ให้จบักลุม่ 3 คนนะคะ” 
นิด “เราจะเข้ากลุ่มกับใครดีหนอ.....นายเกมชอบเอาใจแต่ครู ไม่ชอบ
เรียน ไม่คอ่ยช่วยงาน   นายภทัรก็ดีที่เป็นคนมีน า้ใจชอบช่วยเหลือทกุ 
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การสงัเกตเพ่ือแยกแยะข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัความประพฤติที่ดีหรือไมด่ีของเพื่อนตา่ง
เพศก่อนตดัสนิใจกระท ากิจกรรมร่วมกนั 

ตวัชีว้ดัหลกั คือ การสงัเกตนิสยัความประพฤติของเพื่อนตา่งเพศ ตวัชีว้ดัรอง คือ บอกลกัษณะนิสยั
ความประพฤติที่ดีหรือไม่ดีของเพื่อน

ได้ 

คน แตเ่รียนไม่คอ่ยเก่ง  เอ.....เราจะเอาไงดี”  
คณุครูเปิล้ “นิด เธอคิดจะเข้ากลุม่กบัใคร เพราะอะไร” 
นิด  “จากการสงัเกตนิสยัเพื่อนๆ หนูคิดว่า จะขอร่วมงานกับภัทรและ
เกม เพราะภัทรเป็นคนมีน า้ใจช่วยเหลือผู้อื่น รับผิดชอบงาน ส่วนเกม
เป็นผู้ประสานงานที่ดีได้คะ่ แม้จะขาดเรียนบอ่ย” 
คณุครูเปิล้ “ อือ....ภทัรกบัเกมล่ะ มีความคิดอย่างไร” 
ภัทร  “ยินดีมากเลยครับ เพราะนิดเป็นคนเรียนเก่ง รับผิดชอบงานดี 
แม้จะไม่ชอบยุ่งกับใคร ส่วนเกมบ้านผมกับเกมอยู่ใกล้กัน ผมจะ
พยายามตามมาโรงเรียน” 
คณุครูเปิล้  “เกมละ่ คิดอย่างไร” 
เกม  “ผมอย่างไรก็ได้ ดีใจที่นิดเห็นคุณค่าในตัวผม และภัทรก็เป็น
เพื่อนสนิทกบัผม” 
คณุครูเปิล้ “ขอบใจเธอนิดและภทัรมาก ช่างสงัเกตนิสยัและพฤติกรรม
เพื่อน การท างานด้วยกนัต้องรู้ส่วนดีส่วนเสียของกนัและกนั และแก้ไข
ส่วนที่บกพร่องให้ดีขึน้” 

 

 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทของตวัละครในเร่ืองที่ 1 พบว่า มีองค์ประกอบที่ 1 

การสงัเกตเพื่อแยกแยะข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัความประพฤติที่ดีหรือไม่ดีของเพื่อนต่าง

เพศก่อนตัดสินใจกระท ากิจกรรมร่วมกัน  มีตัวชีว้ัดที่หลัก คือ ตัวชีว้ัดที่ 1 การสังเกตนิสัยความ

ประพฤติของเพื่อนต่างเพศ ตวัชีว้ดัรอง คือ ตวัชีว้ดัท่ี 2 บอกลกัษณะนิสยัความประพฤติที่ดีหรือไม่

ดีของเพื่อนได้  
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6.วิเคราะห์ตวัแบบผ่านบบทบาทสมมตด้ิานการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวจิารณญาณ  

ผู้วิจยัวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการ Vicarious Reinforcement  

ที่จะเป็นแรงจงูใจท าให้เกิดเจตคติ 

 

การวิเคราะห์   A                         B                    C 

             A  หมายถงึ  เงื่อนไขน าที่ท าให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย 
  B  หมายถงึ  พฤติกรรมเป้าหมาย 
  C  หมายถงึ  ผลที่เกิดขึน้ 
   C+ หมายถงึ  ผลที่เกิดขึน้ตามหลังส่งผลให้พฤติกรรมเป้าหมายเพิ่มขึน้ 
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เร่ืองที่ 2   มองเพื่อนออก 

องค์ประกอบที่ 1 การสงัเกตเพ่ือแยกแยะข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัความประพฤติท่ีดีหรือไม่

ดีของเพื่อนตา่งเพศก่อนตดัสินใจกระท ากิจกรรมร่วมกนั  

ตวัชีว้ดัหลกั ได้แก่ ตวัชีว้ดัที่ 2 บอกลกัษณะนิสยัความประพฤติที่ดหีรือไม่ดีของเพื่อนได้ 

ตวัชีว้ดัรอง  ได้แก่ ตวัชีว้ดัที่ 1 การสงัเกตนิสยัความประพฤติของเพ่ือนตา่งเพศ 

   

 หลงัเลิกเรียนเย็นวนัศกุร์ที่บ้านของ “แนท” และ “จ้อย” ทัง้ 2 คน ก าลงัคยุโทรศพัท์มือถือ

ด้วยกนั“จ้อย” โทรชวนเพื่อนไปเที่ยวในวนัเสาร์ 

ฉากที่ 2/1  บ้านจ้อย  บ้านแนท 

จ้อย :  โหล  ....จ้อยเอง แนทเหรอ  

แนท :  รู้แล้ว ...มีอะไรเหร อ 

จ้อย :   พรุ่งนีว้า่งหรือเปลา่ วา่จะชวนไปไหว้พระที่วดัศาลาลอย ไปไหม 

แนท :   ไปอยา่งไง ก่ีโมง มีใครไปบ้าง 

จ้อย :   ไปพรุ่งนี ้เก้าโมง ไปกนั 2 คนได้ไหม 

แนท :   อยากไป แต่ไม่ควรไป 2 คนนะ ชวนเพื่อนไปอีกซสินกุดี แล้วต้องขออนญุาตคณุปา้ก่อน 

จ้อย :   โอเค เดี๋ยวเราจะโทรไปชวน “โบว์” จะได้ไปกนั 3 คน จะได้ไม่มีคนมองไม่ด ี 

แนท :   โอเค ตามนัน้นะ 

จ้อย : โหล  ....โหล โบว์   

โบว์ : วา่ไงจ้อย 

จ้อย : เราจะชวนไปเที่ยววดัศาลาลอย ไปพรุ่งนีว้า่งไหม 

โบว์ : ไปดิ ว่างพอดี มีใครไปบ้าง 

จ้อย : แนทไปด้วยนะ 

โบว์ : เยี่ยมเลย พรุ่งนีเ้จอกนัที่วดันะ 

 

ฉากที่ 2/2 บ้านแนท คณุปา้จ าปานัง่อา่นหนงัสือที่มมุห้องนัง่เลน่ 

แนท :  คณุปา้จ าปาขา หนู  ......หนู ....  

คณุปา้จ าปา : มีอะไรหรือหลาน  
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แนท :  คือหนจูะมาขออนญุาต คณุปา้ ไปไหว้พระที่วดัศาลาลอย พรุ่งนีเ้ช้าคะ่ 

คณุปา้จ าปา : ไปกบัใครละ่หลาน 

แนท :  ไปกบัจ้อยและโบว์คะ่  

คณุปา้จ าปา : หลานคิดวา่เพ่ือน 2 คนนีเ้ป็นคนนิสยัอย่างไร  

แนท :  จ้อย เป็นเด็กเรียนเกง่ ชอบชว่ยเหลือ ให้เกียรติผู้หญิง เคารพผู้ใหญ่ค่ะ   สว่นโบว์ เรียนไม่

ค่อยเก่ง แตมี่น า้ใจ ช่วยเหลือเพื่อนๆเสมอค่ะ 

คณุปา้จ าปา : เออ ...ดีนะเด็กสมยันีช้วนกนัไปวดั หนกู็เป็นเด็กดี จะไปไหนมาขออนญุาตผู้ใหญ่ ดี

แล้วที่หนรูู้จกัเลือกคบเพ่ือนที่ดี  น่าช่ืนใจ 
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การวิเคราะห์บทการแสดงบทบาทสมมติ เร่ืองที่ 2 มองเพื่อนออก   ตามองค์ประกอบและ

ตวัชีว้ดัของนิยามปฏิบตัิการของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

 

การสงัเกตเพ่ือแยกแยะข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัความประพฤติที่ดีหรือไมด่ีของเพื่อนตา่ง
เพศก่อนตดัสนิใจกระท ากิจกรรมร่วมกนั 

ตวัชีว้ดัหลกั คือ บอกลกัษณะนิสยัความประพฤติที่ดีหรือไม่ดีของเพื่อน
ได้ 

ตัวชีว้ัดรอง คือ การสังเกตนิสัยความ
ประพฤติของเพื่อนตา่งเพศ 

จ้อย  “โหล....จ้อยเอง แนทเหรอ” 
แนท  “รู้แล้ว...มีอะไรเหรอ” 
จ้อย  “พรุ่งนีว้า่งหรือเปลา่ วา่จะชวนไปไหว้พระที่วดัศาลาลอย ไปไหม” 
แนท  “ไปอย่างไง ก่ีโมง มีใครไปบ้าง” 
จ้อย “ ไปพรุ่งนี ้เก้าโมง ไปกนั 2 คนได้ไหม” 
แนท  “อยากไป แตไ่ม่ควรไป 2 คนนะ ชวนเพื่อนไปอีกซิสนกุดี แล้วต้อง
ขออนญุาตคณุปา้ก่อน” 

จ้อย “ โอเค เดี๋ยวเราจะโทรไปชวน “โบว์” จะได้ไม่ไปกนั 2 คน จะได้ไม่

มีคนมองไม่ดี”  
แนท  “โอเค ตามนัน้นะ” 

จ้อย  “โหล....โหล โบว์”  
โบว์  “วา่ไงจ้อย” 

จ้อย  “เราจะชวนไปเที่ยววดัศาลาลอย ไปพรุ่งนีว้า่งไหม” 

โบว์ “ไปดิ วา่งพอดี มีใครไปบ้าง” 
จ้อย  “แนทไปด้วยนะ” 
พอร์ต “เย่ียมเลย พรุ่งนีเ้จอกนัที่วดันะ” 
แนท  “คณุปา้จ าปาขา หน.ู.....หน.ู...” 
คณุปา้จ าปา  “มีอะไรหรือหลาน”  
แนท  “คือหนจูะมาขออนญุาต คณุป้า ไปไหว้พระที่วดัศาลาลอย พรุ่งนี ้
เช้าคะ่” 
คณุปา้จ าปา  “ไปกบัใครล่ะหลาน” 

แนท  “ไปกบัจ้อยและโบว์คะ่”  
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การสงัเกตเพ่ือแยกแยะข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัความประพฤติที่ดีหรือไมด่ีของเพื่อนตา่งเพศก่อน
ตดัสินใจกระท ากิจกรรมร่วมกนั 

ตวัชีว้ดัหลกั คือ บอกลกัษณะนิสยัความประพฤติที่ดีหรือไม่ดีของเพื่อนได้ ตัวชีว้ัดรอง คือ การสังเกตนิสัยความ
ประพฤติของเพื่อนตา่งเพศ 

 คณุปา้จ าปา  “หลานคิดว่าเพื่อน 2 คนนีเ้ป็นคนนิสยัอย่างไร”  
แนท “จ้อย เป็นเด็กเรียนเก่ง ชอบช่วยเหลือ ให้เกียรติผู้หญิง เคารพผู้ ใหญ่ค่ะ   

ส่วนโบว์เรียนไม่คอ่ยเก่ง แตมี่น า้ใจ ช่วยเหลือเพื่อนๆเสมอคะ่” 
คณุปา้จ าปา  “เออ...ดีนะเด็กสมยันีช้วนกนัไปวดั หนก็ูเป็นเด็กดี จะไปไหนมาขอ
อนญุาตผู้ใหญ่ ดีแล้วที่หนรูู้จกัเลือกคบเพื่อนที่ดี  น่าช่ืนใจ” 

 

 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทของตวัละครในเร่ืองที่ 2 พบว่า มีองค์ประกอบที่ 1 

การสงัเกตเพื่อแยกแยะข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัความประพฤติที่ดีหรือไม่ดีของเพื่อนต่าง

เพศก่อนตดัสินใจกระท ากิจกรรมร่วมกนั มีตวัชีว้ดัที่หลกั คือ ตวัชีว้ดัที่ 2 บอกลกัษณะนิสยัความ

ประพฤติที่ดีหรือไม่ดีของเพื่อนได้ ตวัชีว้ดัรอง  ได้แก่ ตวัชีว้ดัท่ี 1 การสงัเกตนิสยัความประพฤติของ

เพื่อนตา่งเพศ  
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วิเคราะห์ตวัแบบผ่านบบทบาทสมมตด้ิานการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

ผู้วิจยัวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการ Vicarious Reinforcement  

ที่จะเป็นแรงจงูใจท าให้เกิดเจตคติ 
 
 

การวิเคราะห์   A                           B                        C 

A  หมายถงึ  เงื่อนไขน าที่ท าให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย 
  B  หมายถงึ  พฤติกรรมเป้าหมาย 
  C  หมายถงึ  ผลที่เกิดขึน้ 
   C+ หมายถงึ  ผลที่เกิดขึน้ตามหลังส่งผลให้พฤติกรรมเป้าหมายเพิ่มขึน้ 
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เร่ืองที่ 3   กิจกรรมหลงัเลิกเรียน 

องค์ประกอบที่ 2 การเลือกปฏิบตัิตนกบัเพื่อนตา่งเพศตามกรอบประเพณีวฒันธรรมไทยที่

เหมาะสมกบัวยั       

ตวัชีว้ดัหลกั ได้แก่  ตวัชีว้ดัท่ี 3 การบรรยายการกระท ากิจกรรมกบัเพื่อนตา่งเพศ 

 ตวัชีว้ดัรอง  ได้แก่ ตวัชีว้ดัที่ 4 การยกตวัอย่างกิจกรรมที่จะกระท า 

 

 ที่หน้าห้องสมดุในโรงเรียนแห่งหนึ่งช่วงเวลาพกัเที่ยง “ต้นกล้า” นดั “แพรว” ไปเที่ยวหลงั

เลิกเรียน ซึง่วนันีมี้การบ้านหลายวิชา 

ฉากที่ 3/1 ต้นกล้า ยืนอยู่หน้าห้องสมดุ แพรวเดินมาจากห้องสมดุ 

ต้นกล้า :   แพรว ...แพรว  ไม่เห็นหน้าตั ้ งคร่ึงวนั คิดถึงจงั 

แพรว   :   จะบ้าเหรอ ...อยู่ห้องสมดุ ช่วยครูจดัหนงัสือ มีอะไรหรือ  

ต้นกล้า :   เย็นนีห้ลงัเลิกเรียนวา่งหรือเปลา่ 

แพรว :     ท าไมหรือ  

ต้นกล้า :   จะชวนไปนัง่เลน่ที่อา่งเก็บน า้ล าพระเพลิง ไปไหม 

แพรว : )ยืนนิ่ง ก าลงัคิดตดัสินใจ(  

ตวัแสดงความคิดแพรว ตวัที่ 1 : เราจะไปกบัต้นกล้า ..ดีไหมนะ เขาเป็นคนคยุสนกุ เป็นนกักีฬา แต่

เขาเป็นคนที่ชอบขบัรถซิ่ง ชอบเที่ยวกบัสาวๆหลายคน เขาอาจท าอะไรไม่ดีกบัเราก็ได้ ถ้าพ่อแม่รู้

ท่านต้องเสียใจมากๆท่ีเราไปเท่ียวกบัต้นกล้า   

ตวัแสดงความคิดแพรว ตวัที่ 2 : อมึ ...วนันีเ้ราก็มีการบ้านหลายวิชา ถ้าเราไปเที่ยว การบ้านก็จะไม่

เสร็จ ไม่มีส่งครู ถกูครูด ุถูกหกัคะแนน พ่อแม่ก็เสียใจ อย่างนัน้เราควรชวน “ต้นกล้า”ไปห้องสมดุ

หลงัเลิกเรียนดีกวา่ 

ต้นกล้า :   แพรว ...แพรว ตกลงวา่ไง  

แพรว   :  เราคิดว่าวนันีห้ลงัเลิกเรียน เราไปท าการบ้านที่ห้องสมดุด้วยกนัดีกว่า เรามีอะไรให้เธอ

ช่วยด้วย เราอยากให้ต้นกล้าช่วยค้นหาหนงัสือท ารายงานวิชาภาษาไทยที่ครูมอบหมายด้วยกนั 

ต้นกล้า :   ก็ได้ เราเห็นแก่ความขยนั ตัง้ใจเรียนของแพรวนะ วนัหลงัต้องไปเที่ยวกบัเรานะ 

แพรว )ยิม้ดีใจ ภมูิใจตนเอง( :  ขอบใจมากๆ....ต้นกล้า น่ารักที่สดุ ที่เข้าใจและเห็นแก่เรา อย่างนีซ้ิ

จะได้เป็นเพื่อนกนันานๆ 
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การวิเคราะห์บทการแสดงบทบาทสมมติ เร่ืองที่ 3 มองเพื่อนออก   ตามองค์ประกอบและ

ตวัชีว้ดัของนิยามปฏิบตัิการของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

 

การเลือกปฏิบตัิตนกบัเพื่อนตา่งเพศตามกรอบประเพณีวฒันธรรมไทยที่เหมาะสมกบัวยั 
ตวัชีว้ดัหลกั คือ การบรรยายการกระท ากิจกรรมกบัเพื่อนตา่งเพศ ตวัชีว้ดัรอง คือ การยกตวัอย่างกิจกรรม

ที่จะกระท า 
ต้นกล้า    “แพรว...แพรว  ไม่เห็นหน้าตัง้คร่ึงวนั คิดถึงมาก” 
แพรว   “จะบ้าเหรอ...อยู่ห้องสมดุ ช่วยครูจดัหนงัสือ มีอะไรหรือ” 
ต้นกล้า  “เย็นนีห้ลงัเลิกเรียนวา่งหรือเปลา่” 
แพรว  “ท าไมหรือ”  
ต้นกล้า  “จะชวนไปนัง่เล่นที่อา่งเก็บน า้ล าพระเพลิง ไปไหม” 
แพรว  (ยืนนิ่ง ก าลงัคิดตดัสินใจ) 
ตวัแสดงความคิดแพรว ตวัที่ 1 “เราจะไปกับต้นกล้า..ดีไหมนะ เขา
เป็นคนคุยสนุก เป็นนกักีฬา แต่เขาเป็นคนที่ชอบขบัรถซิ่ง ชอบเที่ยว
กบัสาวๆหลายคน เขาอาจท าอะไรไม่ดีกบัเราก็ได้ ถ้าพ่อแม่รู้ท่านต้อง
เสียใจมากๆที่เราไปเที่ยวกบัต้นกล้า”   
ตวัแสดงความคิดแพรว ตวัที่ 2  “อึม...วนันีเ้ราก็มีการบ้านหลายวิชา 
ถ้าเราไปเที่ยว การบ้านก็จะไม่เสร็จ ไม่มีส่งครู ถกูครูด ุถกูหกัคะแนน 

พ่อแม่ก็เสียใจ อย่างนัน้เราควรชวน “ต้นกล้า”ไปห้องสมดุหลงั
เลิกเรียนดีกวา่” 

ต้นกล้า “แพรว...แพรว ตกลงว่าไง” 
แพรว  “เราคิดว่าวนันีห้ลงัเลิกเรียน เราไปท าการบ้านที่ห้องสมดุ
ด้วยกนัดีกวา่ เราอยากให้ต้นกล้าช่วยค้นหาหนงัสือท ารายงานวิชา
ภาษาไทยที่ครูมอบหมายด้วยกนั” 
ต้นกล้า  “ก็ได้ เราเห็นแก่ความขยนั ตัง้ใจเรียนของแพรวนะ วนัหลงั
ต้องไปเที่ยวกบัเรานะ” 
แพรว “ขอบใจมากๆ....ต้นกล้า น่ารักที่สุด ที่เข้าใจและเห็นแก่เรา 
อย่างนีซ้ิจะได้เป็นเพื่อนกนันานๆ” 

 

 

 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทของตวัละครในเร่ืองที่ 3 พบว่า มีองค์ประกอบที่ 2 

การเลือกปฏิบัติตนกับเพื่อนต่างเพศตามกรอบประเพณีวัฒนธรรมไทยที่เหมาะสมกับวัย   มี
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ตัวชีว้ัดหลัก คือ ตัวชีว้ัดที่ 3 การบรรยายการกระท ากิจกรรมกับเพื่อนต่างเพศ ตัวชีว้ัดรอง  คือ 

ตวัชีว้ดัท่ี 4 การยกตวัอย่างกิจกรรมที่จะกระท า   
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วิเคราะห์ตวัแบบผ่านบบทบาทสมมตด้ิานการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

ผู้วิจยัวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการ Vicarious Reinforcement  

ที่จะเป็นแรงจงูใจท าให้เกิดเจตคติ 

 

การวิเคราะห์ A                      B                        C 

            A  หมายถงึ  เงื่อนไขน าที่ท าให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย 
  B  หมายถงึ  พฤติกรรมเป้าหมาย 
                    C  หมายถงึ  ผลที่เกิดขึน้ 
   C+ หมายถงึ  ผลที่เกิดขึน้ตามหลังส่งผลให้พฤติกรรมเป้าหมายเพิ่มขึน้ 
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เร่ืองที่ 4   สิ่งท่ีน่าสนใจ 

องค์ประกอบที่ 2 การเลือกปฏิบตัิตนกบัเพื่อนตา่งเพศตามกรอบประเพณีวฒันธรรมไทยที่

เหมาะสมกบัวยั       

ตวัชีว้ดัหลกั ได้แก่  ตวัชีว้ดัท่ี 4 การยกตวัอย่างกิจกรรมที่จะกระท า 

ตวัชีว้ดัรอง  ได้แก่  ตวัชีว้ดัท่ี 3 การบรรยายการกระท ากิจกรรมกบัเพื่อนตา่งเพศ 
               

 ที่สนามฟตุบอลของโรงเรียนแห่งหนึง่ “หวาน” กบั “เจมส์” ก าลงัเดินกลบับ้านด้วยกนั 

“เจมส์” พยายามชกัชวน “หวาน” ให้ไปเท่ียวที่บ้านของ“เจมส์” ซึง่ทัง้ 2 คนเป็นเพ่ือนสนิทกนัตัง้แต่

ประถมศกึษาปีที่5 

ฉากที่ 4/1 สนามฟตุบอลของโรงเรียน 

หวาน :  เลน่ฟตุบอลเหนื่อยไหม 

เจมส์ :   นิดหน่อย สนกุด ีตวัเองชอบฟตุบอลไหม 

หวาน :  พอได้ ..แต่ชอบอย่างอื่นมากกวา่  

เจมส์ :   อะไรเหรอ ...ไปดหูนงัท่ีบ้านเราไหม มีเร่ือ ง หลวงพ่ีแจ็สภาคแรก ที่หวานชอบไง เสร็จแล้ว

เราท ารายงานกลุม่ด้วยกนัดไีหม 

หวาน :   ต้องขออนญุาตแม่ก่อน ไม่รู้ท่านจะว่าอย่างไร 

เจมส์ :   เราจะไปขออนญุาตแม่เองนะ 

ฉากที่ 4/2 บ้านหวาน แมน่ัง่เย็บผ้าอยู่บนเก้าอี ้น้องชายหวานนอนอา่นหนงัสือการ์ตนู 

เจมส์    :  สวสัดีครับแม่ 

แม่มะลิ :  เจมส์เป็นไง ...ไม่ได้เจอกนัตัง้นาน มีธุระอะไรหรือเปลา่  

เจมส์   :   สบายดีครับ คือ ....ผมตัง้ใจมาขออนญุาตคณุแม่ พาหวานไปดหูนงัและท ารายงานที่บ้าน

ผมครับ 

แม่มะลิ : หวานวา่ยงัไง 

หวาน   : หนอูยากดหูนงั และท ารายงานที่บ้านเจมส์ ได้ไหมคะ่ 

แม่มะลิ : ไปได้แต่ต้องพาน้องชายไปด้วย และกลบัไม่เกินหกโมงเย็นนะ 

น้องชายหวาน : ได้เลย   ...ปานอยากดหูนงัพอดี  

เจมส์   :  คณุแม่ไม่ต้องห่วงครับ คณุแม่ผมก็อยู่บ้านด้วยท่านท าอาหารเย็นให้ด้วยครับ 
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แม่มะลิ : ตามใจ รีบไปรีบกลบันะ 

หวาน  :  ขอบคณุค่ะแม่ หนรัูกแม่ที่สดุเลยค่ะ 

แม่มะลิ : แม่ช่ืนชมเราสองคนที่เป็นเด็กด ีรู้จกัมาขออนญุาตผู้ใหญ่ ท าอะไรให้เหมาะสม .....เรายงั

อยู่วยัเรียนนะลกู   
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การวิเคราะห์บทการแสดงบทบาทสมมติ เร่ืองที่ 4 สิ่งที่น่าสนใจ   ตามองค์ประกอบและ

ตวัชีว้ดัของนิยามปฏิบตัิการของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

 

การเลือกปฏิบตัิตนกบัเพื่อนตา่งเพศตามกรอบประเพณีวฒันธรรมไทยที่เหมาะสมกบัวยั 
ตวัชีว้ดัหลกั คือ การยกตวัอย่างกิจกรรมที่จะกระท า ตวัชีว้ดัรอง คือ การบรรยายการกระท า

กิจกรรมกบัเพื่อนตา่งเพศ 
หวาน “เล่นฟตุบอลเหน่ือยไหม” 
เจมส์  “นิดหน่อย สนกุดี ตวัเองชอบฟตุบอลไหม” 
หวาน “พอได้..แตช่อบอย่างอื่นมากกวา่” 
เจมส์  “อะไรเหรอ...ไปดหูนงัที่บ้านเราไหม มีเร่ือง หลวงพี่แจ็สภาค
แรก ที่หวานชอบไง เสร็จแล้วเราท ารายงานกลุ่มด้วยกนัดีไหม” 
หวาน  “ต้องขออนญุาตแม่ก่อน ไม่รู้ท่านจะวา่อย่างไร” 
เจมส์  “เราจะไปขออนญุาตแม่เองนะ” 
เจมส์    “ สวสัดีครับแม่” 
แม่มะลิ  “เจมส์เป็นไง...ไม่ได้เจอกนัตัง้นาน มีธุระอะไรหรือเปลา่” 
เจมส์   “สบายดีครับ คือ....ผมตัง้ใจมาขออนญุาตคณุแม่ พาหวานไป
ดหูนงัและท ารายงานที่บ้านผมครับ” 
แม่มะลิ  “หวานวา่ยงัไง” 
หวาน   “หนอูยากดหูนงั และท ารายงานที่บ้านเจมส์ ได้ไหมคะ่” 
แม่มะลิ “ไปได้แตต้่องพาน้องชายไปด้วย และกลบัไม่เกินหกโมงเย็น
นะ” 
น้องชายหวาน “ได้เลย...  ปานอยากดหูนงัพอดี” 
เจมส์   “คุณแม่ ไม่ ต้องห่วงครับ คุณแม่ผมก็อยู่ บ้านด้วยท่าน
ท าอาหารเย็นให้ด้วยครับ” 
แม่มะลิ  “ตามใจ รีบไปรีบกลบันะ” 

หวาน  “ขอบคณุคะ่แม่ หนรัูกแม่ที่สดุเลยค่ะ 
แม่มะลิ  “แม่ช่ืนชมเราสองคนที่เป็นเด็กดี รู้จกัมาขออนญุาตผู้ใหญ่ 
ท าอะไรให้เหมาะสม.....เรายงัอยู่วยัเรียนนะลกู” 
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จากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทของตวัละครในเร่ืองที่ 4 พบว่า มีองค์ประกอบที่ 2 

การเลือกปฏิบัติตนกับเพื่อนต่างเพศตามกรอบประเพณีวัฒนธรรมไทยที่เหมาะสมกับวัย   มี

ตวัชีว้ดัหลกั คือ ตวัชีว้ดัที่ 4 การยกตวัอย่างกิจกรรมที่จะกระท า ตวัชีว้ดัรอง คือ ตวัชีว้ดัที่ 3 การ

บรรยายการกระท ากิจกรรมกบัเพื่อนตา่งเพศ  
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วิเคราะห์ตวัแบบผ่านบบทบาทสมมตด้ิานการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

ผู้วิจยัวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการ Vicarious Reinforcement  

ที่จะเป็นแรงจงูใจท าให้เกิดเจตคติ 

 

การวิเคราะห์  A                               B                                C 
   A  หมายถงึ  เงื่อนไขน าที่ท าให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย 
  B  หมายถงึ  พฤติกรรมเป้าหมาย 
                    C  หมายถงึ  ผลที่เกิดขึน้ 
   C+ หมายถงึ  ผลที่เกิดขึน้ตามหลังส่งผลให้พฤติกรรมเป้าหมายเพิ่มขึน้ 
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เร่ืองที่ 5   รู้คณุรู้โทษ 

องค์ประกอบที่ 3 การก าหนดเปา้หมายท่ีก่อให้เกิดผลดตี่ออนาคต 

ตวัชีว้ดัหลกั ได้แก่ ตวัชีว้ดัที่ 5 การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียที่สง่ผลตอ่อนาคต 

ตวัชีว้ดัรอง  ได้แก่ ตวัชีว้ดัที่ 6 การเช่ือมโยงผลท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

 

ที่สวนพกัผ่อนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง บี ยี่ และโน้ต ชวนกนัอ่านหนงัสือทกุคาบวา่ง และมกัชวนกนัติว

หนงัสือทกุวนัหยดุ บอย เพื่อนร่วมชัน้เรียน เห็นทัง้สามคนขยนัตัง้ใจเรียนเสมอและมีผลการเรียนที่

ดี 

ฉากที่5/1 สวนพกัผ่อนของโรงเรียน บี ยี่ นัง่อา่นหนงัสือ โน้ต เดินถือหนงัสือมา 3 เลม่ 

บี : โน้ตไปห้องสมดุมาเหรอ ได้หนงัสืออะไรมา 

ยี่ : นัง่ก่อนซิโน้ต 

โน้ต : ขอบใจ )ลงนั่ง (เราไปยืมหนังสือมาใหม่ 3 เล่ม วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชา

วิทยาศาสตร์ 

บี : เอามาท าอะไรเยอะจงั 

โน้ต : ครูการะเกศ บอกวา่เราเป็นนกัเรียนยคุ 4.0 ต้องรู้จกัค้นคว้าความรู้ใหม่ๆและติวเพ่ือนๆได้ 

ยี่ : จริงดิ งัน้เร่ิมติวให้เรา 2 คนก่อนเลยนะ 

โน้ต : ได้เลย เราจะได้เข้าใจวิชาภาษาไทย วิชาภาษาองักฤษ วิชาวิทยาศาสตร์มากขึน้ จากการ

อา่นหนงัสือ และท าให้พวกเรามีผลการเรียนที่ดีขึน้  

บี : ดีเลย เรายิ่งไม่เข้าใจวิชาภาษาไทย โคตรยากเลยอะ่ 

โน้ต : เรามาเร่ิมกนัเลยนะ 

บอย : คยุอะไรกนัอะ่ เราคยุด้วยได้เปลา่ 

ยี่ : ได้ซิ โน้ตก าลงัจะติววิชาภาษาไทยให้พวกเรา บอยสนใจไหม 

บอย : โอ้ย ...น์กบัสาวๆดีกวา่เสียเวลา ไปเลน่เกมมือถือ คยุไล  

โน้ต : ไม่เป็นไร เอาที่นายสบายใจเลยนะ เออ ..บอย นายจ าพี่โจที่ เพิ่งจบ ม.3 ได้เปลา่ 

บอย : จ าได้ ท าไมเหรอ 

โน้ต : เขาสอบเข้าโรงเรียนราชสีมาได้นะ พี่โจ เค้าตัง้ใจเรียน รับผิดชอบงานเสมอ ส่วนพี่จิ๊บที่เป็น

นกักีฬาฟตุซอล สอบไม่ติดท่ีไหนเลย เพราะไม่สนใจเรียน เลน่แต่เกม ขาดเรียน ขาดฝึก 
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บี : จริงด้วย  เราเห็นพี่โจ  เข้าห้องสมดุติวหนงัสือกบัเพื่อนๆช่วงพกักลางวนัเสมอ สว่นพี่จิ๊บเอาแต่

คยุกบัสาวๆ 

ยี่ : นัน้ซิ สดุท้ายพี่โจก็สามารถสอบเข้าโรงเรียนที่ดีได้ เก่งจงั 

บอย : โอ้ย ....เสียเวลาเลน่เกม ไปก่อนนะ  

 

ฉากที่ 5/2 ห้องเรียน ครูการะเกศประกาศผลสอบเทอมที่ 1 

ครูการะเกศ : บอย คะแนนแย่ลงมาก เธอต้องมาพบครูหลงัเลิกเรียนวนันี ้แต่ บี ยี่และโน้ต สอบได้

คะแนนดีขึน้มาก โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย 

โน้ต : คือ เราสามคนช่วยกนัติวหนงัสือครับ 

บอย : ตัง้แต่พรุ่งนี ้พวกเธอช่วยติวหนงัสือให้เราบ้างนะ 

โน้ต : ได้เลยเพื่อน ยินดีเสมอ 

ครูการะเกศ : เก่งมากนักเรียน ใครที่ตัง้ใจเรียนช่วยกันติวหนังสือ รับผิดชอบงานเสมอ มักจะมี

อนาคตที่สดใส ขอให้ท าแบบนีต้ลอดไปนะคะ 
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การวิเคราะห์บทการแสดงบทบาทสมมติ เร่ืองที่ 5 รู้คุณรู้โทษ  ตามองค์ประกอบและ

ตวัชีว้ดัของนิยามปฏิบตัิการของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

 

การก าหนดเปา้หมายท่ีก่อให้เกิดผลดีตอ่อนาคต 
ตวัชีว้ดัหลกั คือ การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียที่สง่ผลตอ่อนาคต ตวัชีว้ดัรอง คือ การเช่ือมโยงผลที่จะ

เกิดขึน้ในอนาคต 
บี “โน้ตไปห้องสมดุมาเหรอ ได้หนงัสืออะไรมา” 
ย่ี “นัง่ก่อนซิโน้ต” 
โน้ต  “ขอบใจ(ลงนั่ง) เราไปยืมหนังสือมาใหม่ 3 เล่ม วิชาภาษาไทย 
วิชาภาษาองักฤษ วิชาวิทยาศาสตร์” 
บี  “เอามาท าอะไรเยอะจงั” 
โน้ต  “ครูการะเกศ บอกว่าเราเป็นนักเรียนยุค 4.0 ต้องรู้จักค้นคว้า
ความรู้ใหม่ๆและติวเพื่อนๆได้” 
ย่ี  “จริงดิ งัน้เร่ิมติวให้เรา 2 คนก่อนเลยนะ 
โน้ต : ได้เลย เราจะได้เข้าใจวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชา
วิทยาศาสตร์มากขึน้ จากการอ่านหนังสือ และท าให้พวกเรามีผลการ
เรียนที่ดีขึน้” 
บอย  “โอ้ย...เสียเวลา ไปเลน่เกมมือถือ คยุไลน์กบัสาวๆดีกวา่” 
โน้ต “ไม่เป็นไร เอาที่นายสบายใจเลยนะ เออ..บอย นายจ าพี่โจที่เพิ่ง
จบ ม.3 ได้เปล่า” 
บอย  “จ าได้ ท าไมเหรอ” 
โน้ต “เขาสอบเข้าโรงเรียนราชสีมาได้นะ พี่โจ เค้าตัง้ใจเรียน รับผิดชอบ
งานเสมอ ส่วนพี่จิ๊บที่เป็นนกักีฬาฟุตซอล สอบไม่ติดที่ไหนเลย เพราะ
ไม่สนใจเรียน เล่นแตเ่กม ขาดเรียน ขาดฝึก 
บี “จริงด้วย  เราเห็นพี่โจ  เข้าห้องสมุดติวหนังสือกับเพื่อนๆช่วงพัก
กลางวนัเสมอ ส่วนพี่จิ๊บเอาแตค่ยุกบัสาวๆ” 
ย่ี “นัน้ซิ สดุท้ายพี่โจก็สามารถสอบเข้าโรงเรียนที่ดีได้ เก่งจงั” 
บอย “โอ้ย....เสียเวลาเลน่เกม ไปก่อนนะ” 
ครูการะเกศ “บอย คะแนนแย่ลงมาก แต่ บี ย่ีและโน้ต สอบได้คะแนนดี
ขึน้มาก โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย” 
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การก าหนดเปา้หมายท่ีก่อให้เกิดผลดีตอ่อนาคต 
ตวัชีว้ดัหลกั คือ การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียที่สง่ผลตอ่อนาคต ตวัชีว้ดัรอง คือ การเช่ือมโยงผลที่จะ

เกิดขึน้ในอนาคต 
โน้ต  “คือ เราสามคนช่วยกนัติวหนงัสือครับ” 
บอย “ตัง้แตพ่รุ่งนี ้พวกเธอช่วยติวหนงัสือให้เราบ้างนะ” 
โน้ต “ได้เลยเพื่อน ยินดีเสมอ” 
ครูการะเกศ  “เก่งมากนักเรียน ใครที่ตัง้ใจเรียนช่วยกันติวหนังสือ 
รับผิดชอบงานเสมอ มกัจะมีอนาคตที่สดใส ขอให้ท าแบบนีต้ลอดไปนะ
คะ” 
 

 

 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทของตวัละครในเร่ืองที่ 5 พบว่า มีองค์ประกอบที่ 3 

การก าหนดเป้าหมายที่ก่อให้เกิดผลดีต่ออนาคต มีตวัชีว้ดัหลกั คือ ตัวชีว้ดัที่ 5 การเปรียบเทียบ

ข้อดีข้อเสียที่สง่ผลตอ่อนาคต ตวัชีว้ดัรอง  คือ ตวัชีว้ดัท่ี 6 การเชื่อมโยงผลท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต    
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วิเคราะห์ตวัแบบผ่านบบทบาทสมมตด้ิานการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

ผู้วิจยัวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการ Vicarious Reinforcement  

ที่จะเป็นแรงจงูใจท าให้เกิดเจตคติ 
 

การวิเคราะห์   A                                          B                                C 
                      A  หมายถึง  เงื่อนไขน าที่ท าให้เกิดพฤตกิรรมเป้าหมาย 
    B  หมายถึง  พฤตกิรรมเป้าหมาย 
     C  หมายถงึ  ผลที่เกิดขึน้ 
                      C+ หมายถึง  ผลที่เกิดขึน้ตามหลังส่งผลให้พฤตกิรรมเป้าหมายเพิ่มขึน้ 
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เร่ืองที่ 6   เร่ิมต้นใหมฝั่นอยู่ไม่ไกล.. 

องค์ประกอบที่ 3 การก าหนดเปา้หมายท่ีก่อให้เกิดผลดตี่ออนาคต 

ตวัชีว้ดัหลกั ได้แก่ ตวัชีว้ดัที่ 6 การเช่ือมโยงผลท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

 ตวัชีว้ดัรอง  ได้แก่ ตวัชีว้ดัที่ 5 การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียที่สง่ผลตอ่อนาคต 

ที่หน้าระเบียงห้องกิจการนกัเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน บอย นัง่หน้า

เศร้าอยู่ที่ม้านัง่ ด้วยมีผลการเรียนที่ไม่ดีต้องสอบซอ่มทกุวิชา บี ยี่ และโน้ต มีผลการเรียนที่ดีขึน้ทกุ

วิชา ทัง้สามคนเดินยิม้หวัเราะอย่างมีความสขุ 

ฉากที่ 6/1 หน้าระเบียงห้องกิจการนกัเรียน 

โน้ต : บอย ...นายเป็นอะไร ท าไมท าหน้าเศร้าจงั  

บอย : ผลการเรียนไม่ดี เราโดน พอ่ แม่ ปา้ บน่จนหชูา  

บี    : บอย  ....คิดว่าเป็นเพราะอะไร ท่ีท าให้นายได้คะแนนไม่ดี  

บอย : ก้อ ......เราเอาแต่เลน่เกมมือถือ คยุไลน์กบัแฟน ไม่อา่นหนงัสือ ไม่สง่งาน  

ยี่    : ไม่เป็นไรนะบอย มาเร่ิมต้นใหม่ได้ยงัไม่สาย แล้วนายอยากท าอะไรก่อนดีละ่ 

บอย : อมึ .....การติวหนงัสือ ท าให้เราเรียนดีขึน้จริงเหรอ  

โน้ต : ลองคิดดู พวกเราสามคนมีคะแนนดีขึน้ จากสอบเก็บคะแนนครัง้แรก ในห้อง เพราะเรา

ช่วยกนัอา่นหนงัสือและมาช่วยกนัติวไงละ่ นายก็เห็น 

ครูการะเกศ )เดินผ่านมาเห็น ( : คยุอะไรกนั ยงัไม่กลบับ้านกนัอีก 

บอย : ผมก าลงัคยุเร่ืองติวหนงัสือ มนัช่วยให้เรียนดีขึน้จริงไหมครับ 

ครูการะเกศ : มีส่วนนะ แต่เราต้องตัง้ใจเรียนและขยันในห้องเรียนด้วย และการติวหนังสือกับ

เพื่อนๆเป็นการทบทวนบทเรียนอยู่เสมอจะท าให้ผลการเรียนดีขึน้ ชีวิตคนเราเร่ิมต้นใหม่ได้เสมอ 

ความส าเร็จก็จะตามมา  

ยี่ : จริงค่ะครู พวกหนูสามคนก็เร่ิมต้นจากเห็นรุ่นพี่ขยันเรียนช่วยกันติวหนังสือ จนพี่ๆ สอบติด

โรงเรียนดีๆได้ 

บอย : งัน้ ...มติวกบัทัง้สามคนนีด้้วยครับผมจะขอเข้ากลุ่  

ครูการะเกศ : ดีมากบอย อนาคตของเธอ เธอเป็นคนก าหนดเอง ขอให้ประสบความส าเร็จทุกคน

นะคะ 

ทกุคน : ขอบคณุครับ / ขอบคณุค่ะ 
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การวิเคราะห์บทการแสดงบทบาทสมมติ เร่ืองที่  6 เร่ิมต้นใหม่ ..ฝันอยู่ไม่ไกล  ตาม

องค์ประกอบและตวัชีว้ดัของนิยามปฏิบตัิการของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

 

การก าหนดเปา้หมายท่ีก่อให้เกิดผลดีตอ่อนาคต 
ตวัชีว้ดัหลกั คือ การเชื่อมโยงผลที่จะเกิดขึน้ในอนาคต ตวัชีว้ดัรอง คือ การเปรียบเทียบข้อดี

ข้อเสียที่สง่ผลต่ออนาคต 
โน้ต  “บอย...นายเป็นอะไร ท าไมท าหน้าเศร้าจงั” 
บอย  “ผลการเรียนไม่ดี เราโดน พ่อ แม่ ปา้ บน่จนหชูา” 
บี   “บอย.... คิดวา่เป็นเพราะอะไร ที่ท าให้นายได้คะแนนไม่ดี” 
บอย  “ก้อ......เราเอาแต่เล่นเกมมือถือ คุยไลน์กับแฟน ไม่อ่านหนงัสือ 
ไม่สง่งาน” 
ย่ี   “ ไม่เป็นไรนะบอย มาเร่ิมต้นใหม่ได้ยังไม่สาย แล้วนายอยากท า
อะไรก่อนดีล่ะ 
บอย : อมึ.....การติวหนงัสือ ท าให้เราเรียนดีขึน้จริงเหรอ” 
โน้ต  “ลองคิดด ูพวกเราสามคนมีคะแนนดีขึน้ จากสอบเก็บคะแนนครัง้
แรก ในห้อง เพราะเราช่วยกนัอา่นหนงัสือและมาช่วยกนัติวไงล่ะ นายก็
เห็น” 
ครูการะเกศ “คยุอะไรกนั ยงัไม่กลบับ้านกนัอีก” 
บอย  “ผมก าลงัคยุเร่ืองติวหนงัสือ มนัช่วยให้เรียนดีขึน้จริงไหมครับ” 
ครูการะเกศ  “มีส่วนนะ แต่เราต้องตัง้ใจเรียนและขยนัในห้องเรียนด้วย 
และการติวหนังสือกับเพื่อนๆเป็นการทบทวนบทเรียนอยู่เสมอจะท า
ให้ผลการเรียนดีขึน้ ชีวิตคนเราเร่ิมต้นใหม่ได้เสมอ ความส าเร็จก็จะ
ตามมา” 
ย่ี “จริงค่ะครู พวกหนสูามคนก็เร่ิมต้นจากเห็นรุ่นพี่ขยนัเรียนช่วยกนัติว
หนงัสือ จนพี่ๆ สอบติดโรงเรียนดีๆได้” 
บอย  “งัน้...ผมจะขอเข้ากลุม่ติวกบัทัง้สามคนนีด้้วยครับ” 
ครูการะเกศ “ดีมากบอย อนาคตของเธอ เธอเป็นคนก าหนดเอง ขอให้
ประสบความส าเร็จทกุคนนะคะ” 
ทกุคน “ขอบคณุครับ / ขอบคณุคะ่” 
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 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทของตวัละครในเร่ืองที่ 6 พบว่า มีองค์ประกอบที่ 3 

การก าหนดเป้าหมายที่ก่อให้เกิดผลดีต่ออนาคต มีตวัชีว้ดัหลกั คือ ตวัชีว้ดัที่ 6 การเช่ือมโยงผลที่

จะเกิดขึน้ในอนาคต   ตวัชีว้ดัรอง  คือ  ตวัชีว้ดัท่ี 5 การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียที่สง่ผลตอ่อนาคต  
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วิเคราะห์ตวัแบบผ่านบบทบาทสมมตด้ิานการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

ผู้วิจยัวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการ Vicarious Reinforcement  

ที่จะเป็นแรงจงูใจท าให้เกิดเจตคติ 

 

การวิเคราะห์   A                                   B                                C 
                     A  หมายถึง  เงื่อนไขน าที่ท าให้เกิดพฤตกิรรมเป้าหมาย 
  B  หมายถงึ  พฤติกรรมเป้าหมาย 
   C  หมายถงึ  ผลที่เกิดขึน้ 
                    C+ หมายถงึ  ผลที่เกิดขึน้ตามหลังส่งผลให้พฤตกิรรมเป้าหมายเพิ่มขึน้ 
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เร่ืองที่ 7   รู้ทนัสิ่งส าคญั 

องค์ประกอบที่ 4 การสรุปประเด็นส าคญัของปัญหาเพื่อท านายสถานการณ์ของตนเองกับเพื่อน

ต่างเพศท่ีจะเกิดขึน้ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ 

ตวัชีว้ดัหลกั ได้แก่ ตวัชีว้ดัที่ 7 การระบปุระเด็นส าคญัของสถานการณ์ 

ตวัชีว้ดัรอง  ได้แก่ ตวัชีว้ดัที่ 8 การคาดคะเนบอกสถานการณ์ของตนกบัเพื่อนตา่งเพศ  

 

 ที่โรงอาหารในโรงเรียนแห่งหนึง่ “เรือง” กบั “เกศ” เป็นคนรักกนั ก าลงันัง่รับประทาน

อาหารกลางวนัด้วยกนั “เรือง” กบั “เกศ” สนิทสนมกนัมาก ปรึกษาชว่ยเหลือกนัเกือบทกุเร่ือง วนั

หนึง่ “เรือง” อยากชวน “เกศ” ไปติวหนงัสือที่บ้าน 

ฉากที่ 7/1 ที่โต๊ะกินข้าวในโรงอาหารของโรงเรียน 

เรือง :  เกศ จะกินอะไรอีกไหม 

เกศ : ไม่แล้วละ่ เดี๋ยวอ้วน 

เรือง : อ้วน-ผอม ไม่เป็นไร ขอให้เป็นเกศก็พอแล้ว 

เกศ : บ้า  ......พดูอะไรอ่ะ  

เรือง : พดูจริงๆ เราคบกนัมาตัง้แต่ป.5 ก็เห็นอยู่วา่เกศเป็นยงัไง 

เกศ : เป็นไงอะ่ 

เรือง : เป็นเด็กเรียนสดุๆ ขยนัอา่นหนงัสือ ไม่เกเร และชอบกินไอติมมากๆๆ 

เกศ : สว่นเรือง ตรงข้ามกบัเราเลยนะ เอาแต่เท่ียวเลน่ ไม่ค่อยสนใจเรียน ดนีะท่ีมีน า้ใจช่วยเหลือ

เราทกุเร่ือง ยกเว้นเร่ืองเรียน ).....หวัเราะ(  

เรือง : เราอยากเรียนให้รู้เร่ืองเหมือนเธอบ้าง ต้องท าไงอะ่ 

เกศ : อนัดบัแรก ลดการเลน่มือถือ  ช่วงเวลาวา่งอ่านหนงัสือเรียน โดยเฉพาะวิชาที่เธอไม่เข้าใจ 

เรือง : โห้  ....ยากจงั  เร่ิมแรกเธอช่วยตวิการบ้านภาษาไทยให้ก่อนได้เปลา่อะ่  

เกศ :  ได้ซิ เม่ือไหร่ ที่ไหน 

เรือง : เย็นนีไ้ปติวกนัท่ีบ้านเรานะ สงบด ีพ่อแม่ไม่อยู่บ้าน 

เกศ : )งคิดตดัสินใจนัง่นิ่งก าลั(  

ตวัแสดงความคิดของเกศ ตวัที่1 : อมึ ....ถ้าเราไม่ไป เรืองจะโกรธเราไหม เดีย๋วเขาจะเลิกคบกบัเรา

ไหมหนอ คบกนัมาตัง้นานแล้ว เรือง คงไมก่ล้าลว่งเกินเราหรอก 
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 ตวัแสดงความคิดของเกศ ตวัที่2 : จะไปดีไหมหนอ ...ไม่มีใครอยู่บ้านเรืองเลย เรากบัเรืองก็ต้องอยู่

นตามล าพงัสองตอ่สอง ใครมาเห็นก็ไมด่ี เอาไปบอกปา้ปริก  ปา้ปริกรู้เข้าคงเสียใจ ผิดหวงัในตวักั

เรามากๆๆ เราก็ต้องถกูดวุา่ และแกจะยิ่งเกลียดเรืองยิ่งขึน้  โอ้ย  ...น่ากลวั .....  

เกศ : เอายงังีไ้ด้ไหม พรุ่งนีเ้ธอมาแต่เช้า เรามาตวิที่โรงเรียน แล้วเข้าเรียนเลย จะได้จ าแม่นๆไง 

เรือง : แหม ...เกศ ไม่ไว้ใจเราเหรอ  

เกศ : เปลา่ ......ไม่ใช่ไม่ไว้ใจ แต่เราต้องขออนญุาตปา้ปริกก่อน ปา้ยิ่งไม่ชอบหน้าเธอนะ เกศวา่ติว

ที่โรงเรียนดีแล้ว เราสองคนจะได้ไม่ถกูปา้ตอ่วา่ไง 

เรือง : ก้อ ....ได้  

เกศ )และภมูิใจในตวัเองยิม้ด้วยความดีใจ โลง่ใจ  ( : ต้องอย่างนีซ้ิ ถึงจะรักกนัจริง 
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การวิเคราะห์บทการแสดงบทบาทสมมติ เร่ืองที่ 7 รู้ทนัสิ่งส าคญั ตามองค์ประกอบและ

ตวัชีว้ดัของนิยามปฏิบตัิการของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

 

การสรุปประเด็นส าคญัของปัญหาเพ่ือท านายสถานการณ์ของตนเองกบัเพื่อนตา่งเพศที่จะเกิดขึน้
ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ 

ตวัชีว้ดัหลกั คือ การระบปุระเด็นส าคญัของสถานการณ์ ตัว ชี ว้ัดรอง คือ  การคาดคะเนบอก
สถานการณ์ของตนกบัเพื่อนตา่งเพศ 

เรือง “เกศ จะกินอะไรอีกไหม” 
เกศ “ ไม่แล้วล่ะ เดี๋ยวอ้วน” 
เรือง “อ้วน-ผอม ไม่เป็นไร ขอให้เป็นเกศก็พอแล้ว” 
เกศ “บ้า......พดูอะไรอะ่” 
เรือง “พดูจริงๆ เราคบกนัมาตัง้แตป่.5 ก็เห็นอยู่ว่าเกศเป็นยงัไง” 
เกศ  “เป็นไงอะ่” 
เรือง “ เป็นเด็กเรียนสดุๆ ขยนัอ่านหนงัสือ ไม่เกเร และชอบกินไอติ
มมากๆๆ” 
เกศ “ส่วนเรือง ตรงข้ามกบัเราเลยนะ เอาแตเ่ที่ยวเล่น ไม่คอ่ยสนใจ
เรียน ดีนะที่มีน า้ใจช่วยเหลือเราทกุเร่ือง ยกเว้นเร่ืองเรียน” 
เรือง “เราอยากเรียนให้รู้เร่ืองเหมือนเธอบ้าง ต้องท าไงอะ่” 
เกศ “อันดับแรก ลดการเล่นมือถือ  ช่วงเวลาว่างอ่านหนังสือเรียน 
โดยเฉพาะวิชาที่เธอไม่เข้าใจ” 
เรือง “โห้....ยากจงั  เร่ิมแรกเธอช่วยติวการบ้านภาษาไทยให้ก่อนได้
เปล่าอะ่” 
เกศ “ได้ซิ เมื่อไหร่ ที่ไหน” 
เรือง “เย็นนีไ้ปติวกนัที่บ้านเรานะ สงบดี พ่อแม่ไม่อยู่บ้าน” 
เกศ (นัง่นิ่งก าลงัคิดตดัสินใจ) 
ตวัแสดงความคิดของเกศ ตวัที่1 “อมึ....ถ้าเราไม่ไป เรืองจะโกรธเรา
ไหม เดี๋ยวเขาจะเลิกคบกบัเราไหมหนอ คบกนัมาตัง้นานแล้ว เรือง 
คงไม่กล้าล่วงเกินเราหรอก” 
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การสรุปประเด็นส าคญัของปัญหาเพ่ือท านายสถานการณ์ของตนเองกบัเพื่อนตา่งเพศที่จะเกิดขึน้
ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ 

ตวัชีว้ดัหลกั คือ การระบปุระเด็นส าคญัของสถานการณ์ ตัว ชี ว้ัดรอง คือ  การคาดคะเนบอก
สถานการณ์ของตนกบัเพื่อนตา่งเพศ 

ตวัแสดงความคิดของเกศ ตวัที่2 “จะไปดีไหมหนอ...ไม่มีใครอยู่บ้าน
เรืองเลย เรากับเรืองก็ต้องอยู่กันตามล าพงัสองต่อสอง ใครมาเห็นก็
ไม่ดี เอาไปบอกป้าปริก  ป้าปริกรู้เข้าคงเสียใจ ผิดหวังในตัวเรา
มากๆๆ เราก็ต้องถูกดุว่า และแกจะยิ่งเกลียดเรืองยิ่งขึน้  โอ้ย...น่า
กลวั.....” 
เกศ  “เอายงังีไ้ด้ไหม พรุ่งนีเ้ธอมาแตเ่ช้า เรามาติวที่โรงเรียน แล้วเข้า
เรียนเลย จะได้จ าแม่นๆไง” 
เรือง “แหม...เกศ ไม่ไว้ใจเราเหรอ” 
เกศ  “เปล่า......ไม่ใช่ไม่ไว้ใจ แต่เราต้องขออนุญาตป้าปริกก่อน ป้า
ยิ่งไม่ชอบ 
หน้าเธอนะ เกศวา่ติวที่โรงเรียนดีแล้ว เราสองคนจะได้ไม่ถกูปา้ตอ่วา่
ไง” 
เรือง “ก้อ....ได้” 

เกศ “ต้องอย่างนีซ้ิ ถึงจะรักกนัจริง” 

 

 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทของตวัละครในเร่ืองที่ 7 พบว่า มีองค์ประกอบที่ 4 

การสรุปประเด็นส าคญัของปัญหาเพื่อท านายสถานการณ์ของตนเองกบัเพื่อนต่างเพศที่จะเกิดขึน้

ตามมาอย่างน่าเช่ือถือ มีตัวชีว้ัดหลัก คือ ตัวชีว้ัดที่ 7 การระบุประเด็นส าคัญของสถานการณ์ 

ตวัชีว้ดัรอง  คือ ตวัชีว้ดัท่ี 8 การคาดคะเนบอกสถานการณ์ของตนกบัเพื่อนตา่งเพศ  
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วิเคราะห์ตวัแบบผ่านบบทบาทสมมตด้ิานการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

ผู้วิจยัวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการ Vicarious Reinforcement  

ที่จะเป็นแรงจงูใจท าให้เกิดเจตคติ 

 

การวิเคราะห์   A                              B                          C 
                    A  หมายถงึ  เงื่อนไขน าที่ท าให้เกิดพฤตกิรรมเป้าหมาย 
  B  หมายถงึ  พฤติกรรมเป้าหมาย 
   C  หมายถงึ  ผลที่เกิดขึน้ 
                    C+ หมายถงึ  ผลที่เกิดขึน้ตามหลังส่งผลให้พฤตกิรรมเป้าหมายเพิ่มขึน้ 
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เร่ืองที่ 8   ระวงัตนระวงัภยั 

องค์ประกอบที่ 4 การสรุปประเด็นส าคญัของปัญหาเพื่อท านายสถานการณ์ของตนเองกับเพื่อน

ต่างเพศท่ีจะเกิดขึน้ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ 

ตวัชีว้ดัหลกั ได้แก่  ตวัชีว้ดัท่ี 8 การคาดคะเนบอกสถานการณ์ของตนกบัเพื่อนตา่งเพศ  

ตวัชีว้ดัรอง  ได้แก่  ตวัชีว้ดัท่ี 7 การระบปุระเด็นส าคญัของสถานการณ์ 

 

 ที่ม้านัง่เลน่ช่วงเช้าวนัเสาร์ ทกุคนมาท างานกลุม่ในโรงเรียนแห่งหนึง่ “จนั” “พิมพ์” “เดช” 

และ “ยอด” นัง่คยุเลน่กนัและก าลงัชวนกนัไปงานเลีย้งวนัเกิดของ “ยอด” หลงัท างานกลุม่เสร็จ

และพอ่แม่ของยอดไม่อยู่บ้านไปเย่ียมญาติที่ตา่งจงัหวดั 

เดช : เอย่ ....อดนิ ใช่เปลา่ยอดวนันีว้นัเกิดย  

ยอด : ใชเ่พื่อน ขอบใจท่ีจ าได้ 

จนั : สขุสนัต์วนัเกิดนะ 

พิมพ์ : ขอให้มีความสขุมากๆนะยอด  

ยอด : วนันีท้กุคนวา่งไหม หลงัเสร็จงานกลุม่ไปกินอะไรกนัท่ีบ้านเรา พ่อแม่เราไม่อยู่ 

เดช : ดีๆ เอาดิ ไปกินเลีย้งวนัเกิดยอดกนั 

จนั )คยุกบัพิมพ์เพื่อปรึกษา ( : จะดีเหรอ  ....พิมพ์ พอ่แมย่อดไม่อยู่บ้าน เกิดยอดกบัเดชชวนเราสอง

คนดื่มเหล้า เมา และพวกเราอาจจะมีอะไรกนัโดยไม่รู้ตวั  เราสองคนอาจมีลกูทัง้ๆที่ยงัเรียนไม่จบ 

เราต้องออกจากโรงเรียน แม่ต้องเสียใจมาก เราสญัญากบัแม่แล้ววา่จะเรียนสงูๆมีงานดีๆท าเลีย้ง

แม่        

พิมพ์ )นัง่คิดทบทวน ( : อมึ  ...จริงนะ เราเหน็ในละคร เวลาเมามีอะไรกนัทกุครัง้ แล้วก็ท้องไมมี่พอ่  

ต้องเลีย้งลกูคนเดียว ตงัค์ก็ไม่มี 

จนั : นัน้ซิ งัน้เราบอก ยอด กบั เดช ไปห้างเดอะมอลล์กนัดีกวา่ พิมพ์วา่ไง 

พิมพ์ : เออ  ...ดี...ชอบให้ไปบ้านใครดี เห็นด้วยกบัจนั เพราะแม่เราสองคนไม่  

จนั : เรากบัพิมพ์ คิดวา่ไปห้างเดอะมอลล์กนัดีกว่า มีเค็กไอติมท่ียอดชอบและได้เดินเลน่คยุกนั

ด้วย 

ยอด : แล้วแต่เพ่ือนๆเลย เอาไงก็ได้ 

เดช : โห้  ....นานๆที ไม่เป็นไรหรอกจนั  
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จนั : อมึ ....ไมด่ีกวา่นะ เราสญัญากบัแม่ไว้  พิมพ์วา่ไง 

พิมพ์ : เราเห็นด้วยกบัจนั ถ้าไปห้างฯเราคิดวา่ แม่จนัคงอนญุาต 

เดช : จนัเป็นอย่างงีท้กุทีเลย เอาแตเ่ช่ือแม่ ขยนัเรียน ไม่รู้จะเรียนไปถึงไหน 

จนั : อ้าว ...ใครจะเหมือนเดชละ่ เอาแตเ่ลน่เฟส มีสาวๆเยอะ ดีที่มีน า้ใจช่วยเพ่ือน  เชน่ ซือ้ขนม น า้ 

บริการเพื่อนๆเวลาท างานกลุม่อะ่ )...หวัเราะ(  

ยอด  : ไม่ต้องทะเลาะกนั เอาเป็นวา่ไปเดอะมอลล์นะ ไปกินเค๊กไอติม เราอยากกิน 

จนั     : เราขอโทรบอกแม่ก่อนนะ แม่จะได้ไม่เป็นหว่ง 

แม่พิน : วา่ไง ...จนั ...ท างานกลุม่เสร็จไหม  

จนั     : เสร็จแล้วคะ่ หนจูะขออนญุาตแม่ไปเดอะมอลล์กบัเพื่อนๆนะคะ วนันีว้นัเกิดยอด จะไปกิน

เค๊กกนัคะ่ 

แม่พิน : ไปก่ีคน กลบัก่ีโมงลกู 

จนั     : มี พิมพ์ ยอด และเดช คะ่แม่ หนจูะกลบัไม่เกินหกโมงเยน็นะคะ 

แม่พิน : บญุรักษา ขอบใจท่ีโทรมาบอกแม ่ดแูลตวัเองดีๆนะลกู 

จนั     : ค่ะแม ่เสร็จแล้วหนจูะรีบกลบันะคะ 
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การวิเคราะห์บทการแสดงบทบาทสมมติ เร่ืองที่ 8 ระวงัตนระวงัภยั ตามองค์ประกอบและ

ตวัชีว้ดัของนิยามปฏิบตัิการของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

 

การสรุปประเด็นส าคญัของปัญหาเพ่ือท านายสถานการณ์ของตนเองกบัเพื่อนตา่งเพศที่จะเกิดขึน้
ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ 

ตวัชีว้ดัหลกั คือ การคาดคะเนบอกสถานการณ์ของตนกบัเพื่อนต่าง
เพศ 

ตัวชีว้ดัรอง คือ การระบุประเด็นส าคัญ
ของสถานการณ์ 

เดช “เอย่....วนันีว้นัเกิดยอดนิ ใช่เปล่ายอด” 
ยอด “ใช่เพื่อน ขอบใจที่จ าได้” 
จนั “สขุสนัต์วนัเกิดนะ” 
พิมพ์ “ขอให้มีความสขุมากๆนะยอด” 
ยอด “วนันีท้กุคนวา่งไหม หลงัเสร็จงานกลุม่ไปกินอะไรกนัที่บ้านเรา 
พ่อแม่เราไม่อยู่” 
เดช “ดีๆ เอาดิ ไปกินเลีย้งวนัเกิดยอดกนั” 
จนั(คยุกบัพิมพ์เพื่อปรึกษา) “จะดีเหรอ....พิมพ์ พ่อแม่ยอดไม่อยู่บ้าน 
เกิดยอดกบัเดชชวนเราสองคนดื่มเหล้า เมา และพวกเราอาจจะมี
อะไรกนัโดยไม่รู้ตวั  เราสองคนอาจมีลกูทัง้ๆที่ยงัเรียนไม่จบ เราต้อง
ออกจากโรงเรียน แม่ต้องเสียใจมาก เราสญัญากบัแม่แล้ววา่จะเรียน
สงูๆมีงานดีๆท าเลีย้งแม่”        
พิมพ์ (นัง่คิดทบทวน) “ อมึ...จริงนะ เราเห็นในละคร เวลาเมามีอะไร
กนัทกุครัง้แล้วก็ท้องไม่มีพ่อ ต้องเลีย้งลกูคนเดียว ตงัค์ก็ไม่มี” 
จนั “นัน้ซิ งัน้เราบอก ยอด กบั เดช ไปห้างเดอะมอลล์กนัดีกวา่ พิมพ์
วา่ไง” 
พิมพ์ “ เออ...ดี...ดี เห็นด้วยกบัจนั เพราะแม่เราสองคนไม่ชอบให้ไป
บ้านใคร” 
จนั “เรากบัพิมพ์ คิดวา่ไปห้างเดอะมอลล์กนัดีกว่า มีเค็กไอติมที่ยอด
ชอบและได้เดินเล่นคยุกนัด้วย” 
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การสรุปประเด็นส าคญัของปัญหาเพ่ือท านายสถานการณ์ของตนเองกบัเพื่อนตา่งเพศที่จะเกิดขึน้
ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ 

ตวัชีว้ดัหลกั คือ การคาดคะเนบอกสถานการณ์ของตนกบัเพื่อนต่าง
เพศ 

ตัวชีว้ดัรอง คือ การระบุประเด็นส าคัญ
ของสถานการณ์ 

ยอด “แล้วแตเ่พื่อนๆเลย เอาไงก็ได้” 
เดช “โห้....นานๆที ไม่เป็นไรหรอกจนั” 
จนั “อมึ....ไม่ดีกวา่นะ เราสญัญากบัแม่ไว้ พิมพ์วา่ไง” 
พิมพ์ “ เราเห็นด้วยกบัจนั ถ้าไปห้างฯเราคิดวา่ แม่จนัคงอนญุาต” 
เดช “จนัเป็นอย่างงีท้กุทีเลย เอาแตเ่ช่ือแม่ ขยนัเรียน ไม่รู้จะเรียนไป
ถึงไหน” 
จนั “อ้าว...ใครจะเหมือนเดชล่ะ เอาแตเ่ล่น 
เฟส มีสาวๆเยอะ ดีที่มีน า้ใจช่วยเพื่อน เช่น ซือ้ขนม น า้ บริการ
เพื่อนๆเวลาท างานกลุม่อะ่.” 
ยอด “ไม่ต้องทะเลาะกนั เอาเป็นวา่ไปเดอะมอลล์นะ ไปกินเค๊กไอติม 
เราอยากกิน” 
จนั  “เราขอโทรบอกแม่ก่อนนะ แม่จะได้ไม่เป็นห่วง” 
แม่ผิน “วา่ไง...จนั...ท างานกลุ่มเสร็จไหม 
จนั “เสร็จแล้วค่ะ หนจูะขออนญุาตแม่ไปเดอะมอลล์กบัเพื่อนๆนะคะ 
วนันีว้นัเกิดยอด จะไปกินเค๊กกนัคะ่” 
แม่ผิน “ไปก่ีคน กลบัก่ีโมงลกู” 
จนั   “มี พิมพ์ ยอด และเดช ค่ะแม่ หนจูะกลบัไม่เกินหกโมงเย็นนะ
คะ” 
แม่ผิน “บญุรักษา ขอบใจที่โทรมาบอกแม่ ดแูลตวัเองดีๆนะลกู” 

จนั  “คะ่แม่ เสร็จแล้วหนจูะรีบกลบันะคะ” 

 

 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทของตวัละครในเร่ืองที่ 8 พบว่า มีองค์ประกอบที่ 4 

การสรุปประเด็นส าคญัของปัญหาเพื่อท านายสถานการณ์ของตนเองกบัเพื่อนต่างเพศที่จะเกิดขึน้

ตามมาอย่างน่าเช่ือถือ มีตัวชีว้ดัหลกั คือ ตวัชีว้ดัที่ 8 การคาดคะเนบอกสถานการณ์ของตนกับ

เพื่อนตา่งเพศ ตวัชีว้ดัรอง  คือ ตวัชีว้ดัท่ี 7 การระบปุระเด็นส าคญัของสถานการณ์ 
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วิเคราะห์ตวัแบบผ่านบบทบาทสมมตด้ิานการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

ผู้วิจยัวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการ Vicarious Reinforcement  

ที่จะเป็นแรงจงูใจท าให้เกิดเจตคติ 

การวิเคราะห์   A                            B                        C 

                        A  หมายถึง  เงื่อนไขน าที่ท าให้เกิดพฤตกิรรมเป้าหมาย 
      B  หมายถึง  พฤติกรรมเป้าหมาย 
       C  หมายถึง  ผลที่เกิดขึน้ 
                        C+ หมายถึง  ผลที่เกิดขึน้ตามหลังส่งผลให้พฤตกิรรมเป้าหมายเพิ่มขึน้ 
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สรุปภาพรวมกระบวนการ Vicarious Reinforcement ที่เป็นแรงจูงใจท าให้เกดิเจตคต ิ
 

เร่ืองที่ 1        B                                                                                   C+ 

 

 

 

 
 

 

 

เร่ืองที่  2        B                                                                                  C+ 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 3        B                                                                                 C+ 

 

 

นิดเฝา้ดนูิสยัความประพฤติของเพื่อนก่อน

ตัดสินใจเลือกสมาชิกกลุ่ม และน าส่วนดี

ส่วนเสียของเพื่อนมาพัฒนางาน ภัทรก็

สงัเกตนิสยัของเพื่อนเพื่อหาส่วนดีท างาน

ร่วมกนั 
 

คุณครูกล่าวชมนิดและภัทรที่ช่างสังเกตนิสัย

และพฤติกรรมของเพื่อนที่น าส่วนดีของเพื่อนมา

ท างานร่วมกัน“ช่างสังเกตนิสัยและพฤติกรรม

เพื่อน การท างานด้วยกันต้องรู้ส่วนดี ส่วนเสีย

ของกันและกัน และแก้ไขส่วนที่บกพร่องให้ดี

ขึน้” 
 

แนทรู้จักนิสัยและพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี

ของเพื่อนๆ ก่อนตัดสินใจไปเที่ยววัดตาม

ค าชวนของจ้อย 

 

คณุปา้จ าปากล่าวช่ืนชม แนท ที่รู้จกัเลือกคบ

เพื่อนที่ดี และท ากิจกรรมที่ดีกบัเพื่อนๆ 

 “เออ ...ดีนะเด็กสมยันีช้วนกนัไปวดั หนก็ูเป็นเด็ก

ที่หนรูู้จกัดี จะไปไหนมาขออนญุาตผู้ใหญ่ ดีแล้ว

เลือกคบเพื่อนที่ดี น่าช่ืนใจ” 

 

แพรวอธิบายกิจกรรมที่ควรจะท าร่วมกับ

ต้นกล้าหลงัเลิกเรียน 

 

แพรวรู้สึกดี ใจและภูมิ ใจในตนเองที่ อ ธิบาย

กิจกรรมที่เหมาะสมกับต้นกล้า และกล่าวช่ืนชม

ต้นกล้าที่เข้าใจและยอมปฏิบตัิตามความต้องการ

ของแพรว “ขอบใจมากๆ ....ต้นกล้า น่ารักที่สุด ที่

เข้าใจและเห็นแก่เรา อย่างนีซ้ิจะได้เป็นเพื่อนกัน

นานๆ” 
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สรุปภาพรวมกระบวนการ Vicarious Reinforcement ที่เป็นแรงจูงใจท าให้เกดิเจตคติ  )ต่อ(  
 

เร่ืองที่  4              B                                                                             C+ 
    

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 5             B                                                                             C+     

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 6            B                                                                               C+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจมส์พยายามโน้มน้าวหากิจกรรมที่น่าสนใจ

และรู้ใจเพื่อนเพื่อชกัชวนหวานไปเที่ยวที่บ้าน 

และเจมส์แสดงความบริสทุธ์ิใจไปขออนญุาต

แม่ของหวาน 

 

 

 

 

 

 

คณุแม่มะลิกล่าวช่ืนชมทัง้หวานและเจมส์ที่เป็น

เด็กดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม รู้จักขออนุญาต

ผู้ใหญ่ 

“แม่ ช่ืนชมเราสองคนที่ เป็นเด็กดี  รู้จักมาขอ

อนุญาตผู้ ใหญ่ ท าอะไรให้เหมาะสม .....เรายัง

อยู่วยัเรียนนะลกู” 
 

โน้ตและเพื่อนเห็นความแตกต่างระหว่างการ

ตัง้ใจเรียนช่วยกันติวหนังสือ กับการไม่สนใจ

เรียน ไม่รับผิดชอบงาน จึงชวนกันติวหนังสือ

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มอยู่เสมอ ท าให้ได้ผลการ

เรียนที่ด ี

 

คุณครูการะเกศช่ืนชม บี ย่ีและโน้ต ที่ตัง้ใจเรียน

และช่วยกนัติวหนงัสือ ส่งผลให้มีผลการเรียนที่ดี

ขึน้ 

“เก่งมากนักเรียน ใครที่ตัง้ใจเรียนช่วยกันติว

หนังสือ รับผิดชอบงานเสมอ มักจะมีอนาคตที่

สดใส ขอให้ท าแบบนีต้ลอดไปนะคะ” 

 

บอยกลบัใจเร่ิมต้นใหม่ด้วยการเข้ากลุ่มติว

หนังสือกับ บี ย่ี และโน้ต ด้วยเห็นทัง้สาม

คนมีผลการเรียนที่ดีขึน้ และเห็นตัวอย่าง

จากรุ่นพี่ที่ตัง้ใจเรียนช่วยกนัติวหนงัสือสอบ

ติดโรงเรียนดีๆ 

 

คณุครูช่ืนชมบอยที่กลบัตวักลบัใจ และคิดเร่ิมต้น

ใหม่เข้าร่วมกลุ่มติวหนงัสือกบัเพื่อนๆ เพื่อให้มีผล

การเรียนที่ดีขึน้ 

“ดีมากบอย อนาคตของเธอ เธอเป็นคนก าหนด

เอง ขอให้ประสบความส าเร็จทกุคนนะคะ” 
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สรุปภาพรวมกระบวนการ Vicarious Reinforcement ที่เป็นแรงจูงใจท าให้เกดิเจตคติ  )ต่อ(  

 

เร่ืองที่ 7               B                                                                          C+  

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 8             B                                                                             C+                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกศสามารถ รู้ทันสถานการณ์ ส าคัญ

ระหว่างเรืองกับตนเอง จากการที่ เรือง

ขอให้ เกศติ วหนังสื อที่ บ้ าน  และไม่ มี

ผู้ ปกครองอยู่บ้าน รวมถึงป้าปริกไม่ชอบ

หน้าเรือง ท าให้เกศแก้ไขสถานการณ์ได้ดี 

 

เกศ รู้สึกดี ใจ โล่งใจ และภูมิ ใจในตนเอง ที่

สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ โดยไม่ท าให้          

            ป้าปริกเสียใจ และเรืองยังคงรู้สึกดีกับ

ตนเอง สามารถรักษาความสมัพนัธ์ที่ดีตอ่ไป 

 

จนัคาดเดาสถานการณ์ที่เป็นอันตรายอาจ

เกิดขึน้ได้กับเพื่อนต่างเพศ นึกถึงค าสอน

ของแม่ เม่ือเพื่อนชวนไปบ้านขณะที่ไม่มี

ผู้ปกครองอยู่บ้าน จนัจึงป้องกนัตนเองจาก

สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เลี่ยงที่จะท าให้

ตนเองเสียอนาคตและท าให้แม่เสียใจ 

 

คุณแม่กล่าวขอบใจและอวยพรให้ลูกปลอดภัย 

เม่ือจนัโทรขออนุญาตแม่ และไม่ผิดค าสญัญากับ

แม่ “บญุรักษา ขอบใจที่โทรมาบอกแม่ ดแูลตวัเอง

ดีๆนะลกู” 
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7.วิเคราะห์ตัวแบบหนังสัน้เพื่อพัฒนาการส่ือสารทางบวก ส าหรับผู้ปกครอง 
 

การวิเคราะห์   A                             B                             C 

A  หมายถงึ  เงื่อนไขน าที่ท าให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย 
 B  หมายถงึ  พฤติกรรมเป้าหมาย 
  C  หมายถงึ  ผลที่เกิดขึน้ 
          C+ หมายถงึ  ผลที่เกิดขึน้ตามหลังส่งผลให้พฤตกิรรมเป้าหมายเพิ่มขึน้ 

 

 

 

 เร่ือง การส่ือสารทางบวกกับลูกวัยรุ่นเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 
 

   A                                 B                                  C+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ห้องรับแขกที่บ้านของพ่อแม่แก้ม มี แม่ 

แก้ม และพ่อ นัง่คยุกันเร่ืองการแต่งกายโป๊

ของวยัรุ่นผู้หญิง เพราะแก้มต้องการจะใส่

เสือ้สายเดี่ยว กางเกงขาสัน้เหมือนวัยรุ่น

ผู้ หญิ งในตลาด แม่ ชี ใ้ห้ เห็น เหตุการณ์

ตัวอย่าง วันที่แม่กับแก้มไปตลาดมีกลุ่ม

วัย รุ่นชายคุยถึงวัย รุ่นหญิ งที่แต่งตัวโป๊

ในทางลบ พ่อให้ข้อมูลเก่ียวกับความคิด

ของผู้ชายที่คิดถึงเร่ืองเพศเวลาเห็นผู้หญิง

แต่งตวัโป๊ และแนะน าวิธีการป้องกนัตนเอง

จากเพื่อนผู้ ชาย  นอกจากนีแ้ม่พ่อเปิด

โอกาสให้แก้มร่วมแสดงความคิดเห็นเป็น

ระยะขณะสนทนา 

แ ก้ ม  ตั ้ง ใจ ฟั งแล ะ เร่ิม เห็ น ภั ย

อันตรายจากเพื่อนต่างเพศ และได้

รับรู้วิธีการป้องกนัตนเองด้วยการใส่

เสือ้ผ้าให้มิดชิดและไม่ไว้ใจเพื่อน

ผู้ ชายง่ายๆ เพราะรู้ถึงความคิดที่

แตกต่างกันระหว่างเพศชายและ

เพศหญิง จากการให้เหตุผล และ

การยกสถานการณ์ตวัอย่างของพ่อ

แม่ 

แก้ม ยิม้สบตาพ่อแม่ 

ตอบรับ “คะ่ พ่อ แก้มดี

ใจนะที่เราได้นัง่คยุกนั

แบบนี”้ พ่อแม่ และแก้ม

จบัมือกอดกนั ยิม้ให้กนั 
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8.แบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

 
ชดุท่ี  

    วนัที่      เดอืน             พ.ศ.       
 

แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง: การพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น 
 
เรียน  ผู้ตอบแบบทดสอบทุกท่าน 
           ท่านเป็นตวัแทนของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 1 ในการร่วมวิจัยทดลองโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น
และผลการวิจยันีจ้ะน าไปพฒันาโปรแกรมฯส าหรับวยัรุ่นตอนต้น ซึง่ประกอบด้วย 

- แบบทดสอบพฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ   จ านวน 4  ข้อ 
 (ก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรมฯ) 

 ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่สละเวลาในการร่วมวิจัยทดลองโปรแกรมฯ และตอบ
แบบทดสอบ ดงันัน้จึงขอความกรุณาตอบแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ ความสมบรูณ์ของการตอบ
แบบทดสอบจะ มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการวิจยัในครัง้นี ้ และขอให้ท่านได้เช่ือมัน่วา่ค าตอบของท่าน
จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะน าข้อมลูมาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านัน้   
 
                                                                                    ขอขอบคณุเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี ้

 
                                                      นางสาวสรรกมล กรนุ่ม 

                                         นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ 
                                         สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ค าชีแ้จง   กรุณาเติมข้อความในช่องวา่ง และในช่องให้ตรงกบัความจริงเก่ียวกบัความคิดเห็นของ
ตวัท่านมากที่สดุ หลงัจากชมแต่ละสถานการณ์หนงัสัน้ 
 

 

ชมสถานการณ์ที่ 4 

ค าถาม : ถ้านักเรียนเป็น “ฝ้าย” นักเรียนจะไปเที่ยวสวนสาธารณะตามที่เพื่อนต่างเพศชวน                             

หรือไม.่............................. 

ค าถาม : เพราะเหตใุดนกัเรียนจงึตดัสินใจท าเช่นนี ้
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สื่อหนังสัน้ 

     ในการทดลองครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้เทคนิคการเสนอตัวแบบสญัลกัษณ์ด้วยการน าเสนอสื่อ

หนงัสัน้เป็นเคร่ืองมือในวดัตวัแปร  โดยมีรายละเอียดลกัษณะของสื่อท่ีน ามาใช้ ดงันี ้

     สื่อประเภทหนงัสัน้เก่ียวกบัสถานการณ์ของวยัรุ่น เพื่อทดสอบการเขียนอธิบายด้วยการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณในการคบเพื่อนต่างเพศ จ านวน 8 เร่ืองแบ่งเป็นวัดก่อนการทดลอง

โปรแกรมการปรับพฤติกรรม จ านวน 4 เร่ือง และวดัหลงัการทดลองโปรแกรมการปรับพฤติกรรม 

อธิบายลกัษณะหนงัสัน้ดงันี ้

                 1)สื่อหนงัสัน้ที่ใช้วดัก่อนการทดลองโปรแกรมการปรับพฤติกรรม จ านวน 4 เร่ือง ได้แก่ 

       เร่ืองที่ 1 เพื่อนตา่งเพศชวนหนีเรียน 

                         
                        เด็กหญิงรินก าลงันัง่รอเด็กชายเอกอยู่ที่สวนสาธารณะ เมื่อเอกมาพบรินจงึชกัชวน

รินไปเที่ยวไม่ไปโรงเรียน ซึง่เด็กหญิงรินก าลงัคิดตดัสินใจ 

 

  เร่ืองที่ 2 เพื่อนตา่งเพศชวนดหูนงัที่บ้าน 

                         
                        เด็กหญิงหวานก าลงัเดินทางกลบับ้านหลงัเลิกเรียนและมีเพื่อนผู้ชายเดินทางกลบั

ด้วยกนัตามล าพงั เพื่อนผู้ชายเป็นเพื่อนสนิทและทราบว่าเด็กหญิงหวานชอบดหูนงั ขณะเดินทาง

กลบับ้านก าลงัชกัชวนหวานไปดหูนงัที่บ้านของตน  
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  เร่ืองที่ 3 เพื่อนตา่งเพศชวนเที่ยวในวนัหยดุ 

                         
                         เด็กหญิงแนทก าลงัคยุไลน์กบัเพื่อนผู้ชาย 2 คน ก าลงัปรึกษากนัว่าจะไปเที่ยวที่

ไหนในวนัหยดุ เพื่อนผู้ชายที่ช่ือพอร์ตเสนอความคิดชกัชวนแนทและเพื่อนผู้ชายอีก 1 คนในกลุ่ม

ไลน์ไปเท่ียววดัในวนัหยดุ 

 

  เร่ืงที่ 4 เพื่อนตา่งเพศขอเป็นแฟน 

                          
                         เด็กหญิงแมวน า้และเด็กชายมินตันมาเข้าค่ายต่างจังหวัดกับทางโรงเรียน

เด็กหญิงแมวน า้ก าลงันัง่เล่นที่สวนต้นสนตามล าพงั เด็กชายมินตนัเดินเข้ามานัง่คยุด้วยและถาม

แมวน า้ขอคบเป็นมากกวา่เพื่อนได้หรือไม่  

                  

                  2) สื่อหนังสัน้ที่ใช้วัดหลังการทดลองโปรแกรมการปรับพฤติกรรม จ านวน 4 เร่ือง 

ได้แก่ 

  เร่ืองที่ 1 เพื่อนตา่งเพศขอให้ติวหนงัสือ 

                     
                         เพื่อนผู้ชายร่วมห้องเรียนกบัเด็กหญิงน า้เพชรก าลงัง้อขอโทษน า้เพชรที่เคยแกล้ง 

และขอร้องน า้เพชนช่วยติวหนงัสือสอบ น า้เพชรก าลงัคิดตดัสินใจ 
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                        เร่ืองที่ 2 เพื่อนตา่งเพศชวนเที่ยวในวนัหยดุ 

                         
                        เพื่อนผู้ชายต่างห้องเรียนมารอรับเด็กหญิงฝา้ยหน้าห้องเรียนเพื่อกลบับ้านพร้อม

กนัหลงัเลิกเรียน ขณะเดินกลบับ้านเพื่อนผู้ชายก าลงัชกัชวนเด็กหญิงฝ้ายไปเที่ยวสวนสาธารณะ

ในวนัหยดุ เด็กหญิงฝา้ยก าลงัคิดตดัสินใจ 

 

 เร่ืองที่ 3 เพื่อนตา่งเพศชวนเที่ยวหลงัเลิกเรียน 

                        
                        เด็กหญิงแมวน า้ก าลังเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียน และพบเพื่อนผู้ ชายร่วม

ห้องเรียนขอเดินทางกลบัด้วยกนั แต่เพื่อนผู้ชายก าลงัชกัชวนแมวน า้ไปเที่ยวสนามหลวงก่อนกลบั

บ้านเพราะเป็นทางผ่านกลบับ้าน  

 

  เร่ืองที่ 4 เพื่อนตา่งเพศขอเป็นแฟน 

                         
                        เด็กหญิงแอนนาก าลังนั่งคุยเล่นกับเด็กชายอะตอมที่ลานพักหน้าอาคารเรียน 

ขณะพดูคยุกนัเด็กชายอะตอมถามเด็กหญิงแอนนาขอคบเป็นมากกวา่เพื่อนได้หรือไม่  
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เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนอธิบาย (Scoring Rubrics) 
 

ระดับคะแนน ลักษณะงาน 
4 

(ดีมาก) 
สามารถเขียนอธิบายครบ 4 องค์ประกอบ 

3 
(ดี) 

สามารถเขียนอธิบายครบ 3 องค์ประกอบ 

2 
(พอใช้) 

สามารถเขียนอธิบายครบ 2 องค์ประกอบ 

1 
(ต้องปรับปรุง) 

สามารถเขียนอธิบายได้ 1 องค์ประกอบ  

0 ไม่มีองค์ประกอบ 
 
การแปลผล   

ถ้านกัเรียนตอบไม่มีองค์ประกอบ      หมายถึง  นกัเรียนไม่มีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ 

ถ้านกัเรียนตอบ 1 องค์ประกอบ  หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่าง
มีวิจารณญาณน้อย ต้องปรับปรุง 
 ถ้านักเรียนตอบ 2 องค์ประกอบ   หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณปานกลาง ผ่านเกณฑ์ 

ถ้านักเรียนตอบ 3 องค์ประกอบ   หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณมาก ระดบัดี 

ถ้านักเรียนตอบ 4 องค์ประกอบ   หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่างมีวิจารณญาณมากที่สดุ ระดบัดีมาก  

 
วิธีการก าหนดเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 1.พิจารณาคา่กลางจากระดบัคะแนนท่ีก าหนดไว้ 
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 2.น าคา่กลางที่ได้มาค านวณหาค่าร้อยละของแต่ละระดบัคะแนน จากนัน้ค านวณในรูป

คะแนนดิบ 

 3.ก าหนดชว่งคะแนนของแต่ละระดบัตามรายละเอยีดดงันี ้
จากตารางเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนอธิบาย (Scoring Rubrics) ของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบวา่ มีองค์ประกอบของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 
4 ด้าน และก าหนดระดับคุณภาพไว้ 5 ระดับ ดังนัน้คะแนนเต็มของการประเมินเขียนอธิบาย
ความคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณจึงเท่ากบั 16 คะแนน 

 
 ขัน้แรก พิจารณาค่ากลางจากระดบัคะแนนแต่ละช่วงที่ก าหนดไว้ ผลที่ได้คือ   1.5  2.5 
และ 3.5 ดงัรูป 
                                                       1.5           2.5           3.5 
 
                                            1              2              3              4 
           
  ขัน้ทสีอง น าค่ากลางที่ได้มาค านวณหาคา่ร้อยละของแต่ละระดบัคะแนน ดงันี ้

                                1.5 x 100 = 37.5%      2.5 x 100 = 62.5%      3.5 x 100 = 87.5% 

                                 4                                 4                                 4 

                         น าคะแนนร้อยละมาแปลงเป็นคะแนนดบิ 

                                    37.5    x 16 = 6        62.5   x 16 = 10    87.5  x16 = 14 

                                    100                           100                      100 
    ขัน้ที่สาม ก าหนดช่วงคะแนนแต่ละระดบัดงันี ้
   คะแนน   ระดับคุณภาพ 
   ≤5                      1 )ต้องปรับปรุง(  
   6-9                                        2 )พอใช้(  
              10- 13                                   3 )ดี(  
              ≥ 14                                     4 )ดีมาก(  
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10.แบบสอบถามเจตคตต่ิอการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

ชดุท่ี  
    วนัที่      เดอืน             พ.ศ.       

แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง: การพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ
อย่าง มีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น 
 
เรียน  ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
           ท่านเป็นตวัแทนของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 1 ในการช่วยตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการ
วิจัย และผลการวิจัยนีน้ าไปเป็นแนวทางในการศึกษาเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ ในการวิจัยทดลองโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น 
 โดยแบบสอบถามมีทัง้หมด 2 ตอน  ประกอบด้วย : 
 1) ข้อมูลสอบถามข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไป                            จ านวน    6  ข้อ 
 2) แบบสอบถามเจตคติต่อการคบเพือ่นต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  จ านวน      24 ข้อ 
 ขอขอบคณุนกัเรียนทกุคนที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ดงันัน้จงึขอความกรุณาตอบ
แบบสอบถามให้   ครบทุกตอน   และตอบให้ครบทุกข้อ  ความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามจะมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยในครัง้นี ้ และขอให้ท่านได้เช่ือมั่นว่าค าตอบของ
ท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะน าข้อมลูมาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านัน้   
หมายเหตุ  :  หากท่านยินดีเข้าร่วมการวิจัยทดลองโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่ มีผลต่อ
พฤติกรรมการคบเพื่อน  ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัย รุ่นตอนต้น    เม่ือท่านตอบ
แบบสอบถามชุดนีแ้ล้วผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้  และท่านมีความประสงค์เข้าร่วมการวิจัย
ทดลองโปรแกรมฯ   โปรดกรุณาระบรุายละเอียดดงันี ้  
 
 ช่ือ                                     นามสกลุ                /ช่ือเลน่                       
ห้องที่    เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้                        
 
                                                                                     ขอขอบคณุเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี ้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ฐานทั่วไป  
 

ค าชีแ้จง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  หรือเติมข้อความในช่องวา่ง ให้ตรงกบัความจริง
เก่ียวกบัตวัท่านมากที่สดุ 
 
1. เพศ          ชาย           หญิง 
2. อาย ุ ปี  
3. ท่านสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ 

 ดี                                    ปานกลาง                   น้อย                       ต้องปรับปรุง 

4. ปัจจบุนัทา่นได้รับการรักษาโรคใดหรือไม่ 

 ไม่มี                                ก าลงัรักษา  โปรดระบโุรค................................................  .. 

5. สถานภาพครอบครัว 
   บิดามารดาอยู่ด้วยกนั      บิดามารดาแยกกนัอยู่       บิดามารดาเลิกร้าง 
   บิดาหรือมารดาเสียชีวติ 

6. ปัจจบุนัทา่นพกัอาศยัอยูก่บัใคร   
 อยู่คนเดียว   อยู่กบัเพื่อน           อยูก่บับิดามารดา 
 อยู่กบับิดา                      อยู่กบัมารดา                       อยูก่บัปู่ ย่า 
 อยู่กบัตายาย              อืน่ๆ ระบ…ุ……………..…………………………… 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเจตคตต่ิอการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวจิารณญาณ  
 

ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามนีเ้ป็นเพียงการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ขอให้นกัเรียนตอบตาม

ความเป็นจริง และตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมลูของนกัเรียนจะถกูเก็บเป็นความลบั การวิเคราะห์

ข้อมูลจะท าในรูปของกลุ่มเท่านัน้  ก่อนลงมือตอบโปรดอ่านวิธีการตอบที่แนะน า และ

ขอขอบคณุนกัเรียนที่สละเวลาอนัมีคา่ให้แก่โครงการวิจยันี ้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 

ค าแนะน าวิธีตอบ 

ขัน้ที่ 1 อา่นข้อความแต่ละประโยคให้เข้าใจ 

ขัน้ที่ 2 ขอให้นกัเรียนคิดวา่ ข้อความนีเ้ป็น “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” 

……………….… 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง                

…………………… 
เห็นด้วย 

………………… 
ไม่แน่ใจ 

…………………… 
ไม่เห็นด้วย 

…………………… 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ขัน้ที่ 3 ขีดเคร่ืองหมาย  √ ในข้อที่ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนจริงๆ 

  3.1 ถ้าตรงกบัความคิดเห็นมาก                         ขีด √      ที ่“เห็นด้วยอย่างยิ่ง”      

  3.2 ถ้า ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง                 ขีด   √    ที่   “เห็นด้วย” 

  3.3 ถ้าไม่มัน่ใจกบัความคดิเห็น                          ขีด √    ที่ “ไม่แน่ใจ”                

  3.4 ถ้าไม่ตรงกบัความคิดเห็นปานกลาง              ขีด √    ที่ “ไมเ่ห็นด้วย”      

  3.5 ถ้าไม่ตรงกบัความคิดเห็นมาก                       ขีด √   ที่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง”    

       ตวัอย่างประโยค  เช่น 

   1.ฉนัคิดวา่การศกึษานิสยัใจคอเพ่ือนตา่งเพศก่อนตดัสินใจคบกนั ท าให้ฉนัมัน่ใจได้วา่ไม่ถกู

หลอก 

 

……………….… 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง                

………√ …… 
เห็นด้วย 

………………… 
ไม่แน่ใจ 

…………………… 
ไม่เห็นด้วย 

…………………… 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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แบบสอบถามของนักเรียน 
ชุด ...ความคิดเหน็เกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  

ค าชีแ้จง 

 โปรดอา่นข้อความตอ่ไปนีท้ีละประโยค แล้วพิจารณาข้อความเหลา่นีต้รงกบัความคิดเห็น

 ของนกัเรียนมากน้อยเพียงใด ตามความคดิของนกัเรียนกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ 

1.ฉนัชอบสงัเกตพฤติกรรมเพื่อนตา่งเพศ ท าให้ได้รู้จกันิสยัเพื่อนมากขึน้ 

……………….… 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง                

…………………… 
เห็นด้วย 

………………… 
ไม่แน่ใจ 

…………………… 
ไม่เห็นด้วย 

…………………… 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

 2.ฉนัมีความสขุท่ีได้ท างานกลุม่กบัเพื่อนต่างเพศที่ดแูล้ววา่ มีความรับผิดชอบงาน 

……………….… 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง                

…………………… 
เห็นด้วย 

………………… 
ไม่แน่ใจ 

…………………… 
ไม่เห็นด้วย 

…………………… 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผู้ วิจัยสร้างขึน้จากข้อค้นพบการวิจัยระยะที่ 1 ประกอบด้วยประโยคบอกเล่าเก่ียวกับ

ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ การเห็นคณุหรือโทษ และการพร้อมแสดงพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น  มีทัง้ข้อความเชิงบวกและเชิงลบ มีลกัษณะเป็นมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั คือ  เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย  ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  จ านวนข้อค าถามทัง้หมด 24 ข้อ ผู้ ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบความเที่ยงของ
เนือ้หาและผู้ วิจัยได้คัดเลือกข้อค าถามที่ผ่านค่า IOC ที่ 0.67 เกณฑ์ในการให้คะแนน  ถ้าเป็น
ข้อความเชิงบวก มีคะแนนต ่าสุดและสูงสดุคือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน มากที่สุดให้ 5 
คะแนนสว่นข้อความเชิงลบ จะให้คะแนนในทางตรงกนัข้าม 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมอืตามล าดับดังนี ้

       1. ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา นิยาม ทฤษฎี  และเอกสารที่เก่ียวข้องครอบคลุมเงื่อนไข
สาเหตเุร่ืองการคบเพื่อนต่างเพศของวยัรุ่น  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  องค์ประกอบของเจตคติ 
เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ 
        2. ผู้วิจยัเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพในการวิจยัระยะที่ 1 และวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพที่
เก่ียวกบัเงื่อนไขของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 

       3. ก าหนดนิยามปฏิบัติการและพฤติกรรมของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี

วิจารณญาณ 4 องค์ประกอบ ซึง่ได้จากข้อมลูเชิงคณุภาพในข้อที่ 2  มีรายละเอียด ดงันี ้

องค์ประกอบที่ 1 การสงัเกตเพ่ือแยกแยะข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัความ

ประพฤติที่ดหีรือไม่ดีของเพื่อนตา่งเพศก่อนตดัสินใจกระท ากิจกรรมร่วมกนั   

องค์ประกอบที่ 2 การเลือกปฏิบตัิตนกบัเพื่อนตา่งเพศตามกรอบประเพณี

วฒันธรรมไทยที่เหมาะสมกบัวยั                

องค์ประกอบที่ 3 การก าหนดเปา้หมายท่ีก่อให้เกิดผลดตี่ออนาคต  

องค์ประกอบที่ 4 การสรุปประเด็นส าคญัของปัญหาเพื่อท านายสถานการณ์ของ

ตนเองกบัเพื่อนตา่งเพศที่จะเกิดขึน้ตามมาอย่างน่าเชื่อถือ  

      4. สร้างข้อค าถามตามนิยามของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณที่ก าหนด

ไว้และตามเงื่อนไขด้านเจตคติต่อการคบเพ่ือนตา่งเพศจากข้อค้นพบการวิจยัระยะที่ 1  
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เกณฑ์การให้คะแนน                                                                                    ทางบวก      ทาง
ลบ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบัความคิดของนกัเรียนมาก                  5               1 
เห็นด้วย              หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบัความคิดของนกัเรียนปานกลาง          4               2 

ไม่แน่ใจ              หมายถึง ข้อความนัน้อาจจะไมม่ัน่ใจกบัความคิดของนกัเรียน        3               3 

ไม่เห็นด้วย         หมายถึง ข้อความนัน้ไมต่รงกบัความคิดของนกัเรียนปานกลาง       2               4 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง  ข้อความนัน้ไม่ตรงกบัความคิดของนกัเรียนมาก           1              5 

  5. ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบวัดเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศ

อย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ 1 ท่าน ด้าน

พฒันาสงัคม 1 ท่าน และด้านจิตวิทยา 1 ท่าน(ภาคผนวก ค) ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อ

ค าถามกับนิยามปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษา แล้วน ามาปรับปรุงด้านความเหมาะสมของ

ภาษาที่ใช้ การใช้ข้อความให้กระชบั และแก้ไขความซบัซ้อนของข้อค าถามตามข้อเสนอแนะ และ

ให้ค่าดชันีความสอดคล้อง (INDEX OF CONSISTENCY: IOC) ระหวา่งคะแนน +1, 0, -1  

  6. น าข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญหาค่า IOC โดยคดัเลือกข้อค าถามที่มีค่าดชันีความ

สอดคล้องที่ 0.67 ส่วนข้อความที่มีความสอดคล้องต ่ากว่า 0.5 ผู้ วิจัยได้มีการปรับแก้ให้มีความ

เหมาะสมตามข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้พิจารณา

ตรวจสอบอีกครัง้ จากนัน้ปรับปรุงแบบวดัก่อนน าไปทดลองใช้ จ านวน 35 ข้อค าถาม 

  7. น าเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรียนมธัยมศกึษาปี

ที่ 1 ของโรงเรียนวงัน า้เขียวพิทยาคม อ.วงัน า้เขียว  จ.นครราชสีมา ซึ่งมีลกัษณะใกล้เคียงกลุ่ม

ตวัอย่างจ านวน 100 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก โดยคดัเลือกข้อที่มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ที่มี

นยัส าคญั .05 
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  8. น าข้อค าถามที่เลือกใช้ในข้อ 1.2.7 หาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิ

อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient)   ได้ข้อค าถามตามแต่ละด้านของแต่ละ

องค์ประกอบของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณร่วมกบัองค์ประกอบเจตคติ 

ทัง้หมด 35 ข้อ ได้ค่าความเช่ือมัน่รวมทัง้ฉบบัเท่ากบั .80 เลือกข้อที่มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  และปรับบางข้อค าถามให้ครบองค์ประกอบ เหลือข้อค าถามองค์ประกอบละ 8 ข้อ รวมทัง้สิน้ 

24 ข้อ 
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11.แบบสังเกตและบันทกึพฤตกิรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ  

 
วนัท่ี ................เดือน........................ปี ......................  

 

1. พฤติกรรมเปา้หมายของฉนัคือ.............................................................................................. 

2. วนันีฉ้นัมีกิจกรรมร่วมกนักบัเพื่อนตา่งเพศ        มี จ านวน....... ...ครัง้         ไม่มี )ข้ามข้อ 3-6( 

3. ครัง้ที่........... เร่ืองเก่ียวกบั ..................................................................................................  

 4. ท าอย่างไร )เลา่เหตกุารณ์     (  

 

 

 

 

 

 

5.ประเมินตนเอง )ให้ะแนน.................................( ความรู้สกึตอ่คะแนนตนเอง  . ...........................  

6. ให้สิง่ใดกบัตนเองเมื่อท าได้ตามเปา้หมาย  ................................................... ..........................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  275 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัดดัแปลงมาจากแบบบนัทึก ของ บญุสิทธ์ิ ไชยชนะ(2543:54)ประกอบด้วยประโยค

บอกเล่าเก่ียวกับการท ากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนต่างเพศในแต่ละครัง้ เกณฑ์การให้คะแนนตาม

การบนัทึกที่ตรงกบัองค์ประกอบของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 

4 องค์ประกอบ  ให้ 1 องค์ประกอบ เท่ากบั 1 คะแนน 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมอืตามล าดับดังนี ้
1. ผู้วิจยัได้ท าการศกึษา นิยาม ทฤษฎี  และเอกสารที่เก่ียวข้องครอบคลมุเงื่อนไขสาเหาตุ

เร่ืองการคบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่น  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บ
ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
 2. ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยระยะที่ 1 และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่
เก่ียวกบัเงื่อนไขของการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณของวยัรุ่นตอนต้น 
            3. ผู้วิจยัสร้างข้อค าถามตามนิยามและเงื่อนไขด้านการควบคมุตนเอง จากข้อค้นพบการ

วิจัยระยะที่ 1 โดยผู้ วิจัยศึกษาทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการควบคุมตนเองเพิ่ม และได้รับ

ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จากนัน้ผู้วิจยัท าการสร้างข้อค าถามแแบบสงัเกต

และบนัทกึพฤติกรรมการคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ   

4. ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการคบเพื่อนต่าง
เพศอย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาและการควบคุมตนเอง 1 ท่ าน  
(ภาคผนวก ค)  ตรวจสอบด้านความสอดคล้องของข้อค าถามกบันิยามและตรวจสอบภาษา แล้ว
น าปรับปรุงด้านความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ การใช้ข้อความที่กระชบัและแก้ไขความซบัซ้อนของ
ข้อค าถาม ตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try out)  

 5.น าแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณที่ได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบันกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 1 ของโรงเรียนมธัยมศกึษาแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา ซึ่งมีลกัษณะใกล้เคียง
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คน  เพื่อหาความเหมาะสมของข้อค าถามให้ได้ค าตอบที่สอดคล้องกับ
นิยามและเงื่อนไขด้านการควบคมุตนเอง  ผู้วิจยัดดัแปลงมาจากแบบบนัทกึของ บญุสิทธ์ิ ไชยชนะ
)2543:54( 
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12. แบบส ารวจตัวเสริมแรง 

เพิ่มตารางตัวเสริมแรง 
หากนกัเรียนสามารถกระท าพฤติกรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณก่อนท ากิจกรรม

ร่วมกนักบัเพื่อนตา่งเพศได้ในช่วงเวลา 3 วนั  นกัเรียนต้องการสิ่งใดเป็นรางวลัให้กบัตวัเอง  

(ให้เรียงล าดบัความส าคญั 3 อย่าง) 

1. ............................................................................................................... 

2. ............................................................................................................... 

3. ...............................................................................................................

. 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒทิี่ตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจิัย 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒทิี่ตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 

 

1.รองศาสตราจารย์ลดัดาวลัย์  เกษมเนตร  ผู้ เช่ียวชาญด้านการสร้างเคร่ืองมือวดัและสถิติ 
       ข้าราชการบ านาญ 

       สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภทัราวิวฒัน์ ผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยัและสถิติ 
       สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศกุร์  จนัประเสริฐ ผู้ เช่ียวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์และวิจยัเชิง  

                                                                          คณุภาพ 

       สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 

       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ศรัณย์ พิมพ์ทอง            ผู้ เช่ียวชาญด้านพฒันาสงัคม 
       สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
5. อาจารย์ ดร.พิชญาณี  พนูพล   ผู้ เ ช่ียวชาญ ด้านการสื่ อสารและวิจัย เชิ ง  
                                                                          คณุภาพ 
       สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
6. อาจารย์ ดร .เจนนิเฟอร์  ชวโนวานิช   ผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา 
                  สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
7.อาจารย์ ดร.ธรรมนนัทิกา  แจ้งสวา่ง  ผู้ เช่ียวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยับรูพา 
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8. อาจารย์ ดร. แก้วตะวนั ศิริลกัขณานนัท์             ผู้ เช่ียวชาญด้านวิจยัการศกึษา 

       คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเซนต์หลยุส์ 

9. ดร.รัตนศกัด์ิ  สนัติธาดากลุ   ผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา 
       นกัจิตวิทยาคลินิกช านาญการพิเศษ 
       สถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ 

       กรมสขุภาพจิต 

10.อาจารย์อติวตัน์  พรหมาสา   ผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาและการควบคุม  
                                                                          ตนเอง 
      คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา  
                                                                          มหาวิทยาลยัหวัเฉียว เฉลิมพระเกียรติ 

11.นางสาวอษุา  ศรีจินดารัตน์   ผู้ เช่ียวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
       สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
12.นางสวุรรณา วิริยะประยรู   ผู้ เช่ียวชาญด้านพฒันาการสื่อสารทางบวก 

       นกัฝึกอบรม10  การไฟฟ้านครหลวง 
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ภาคผนวก ง 
การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น  
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การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น 

 
ตารางแสดงค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ 

 ตาราง 15 ค่าอ านาจจ าแนก r )คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อกบัคะแนนรวม (และค่า

ความเชื่อมัน่แบบวดัพฤตกิรรมการคบเพ่ือนตา่งเพศอยา่งมีวิจารญาณ 

 

 

 

 

 

ค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั  .59 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คา่อ านาจจ าแนก 

 ล าดบัข้อ r Cronbach’s Alpha if Item Deleted 

 1 .07 .68 
 2 .37 .53 
 3 .45 .54 
 4 .48 .45 
 5 .50 .44 

คา่ความเช่ือมัน่ = .59 
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ตารางแสดงค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัดเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี
วิจารณญาณ   

 ตาราง 16 ค่าอ านาจจ าแนก r (คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อกบัคะแนนรวม) และคา่

ความเช่ือมัน่แบบวดัเจตคติต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารญาณ 

 

 

 

  

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คา่อ านาจจ าแนก 

ข้อที่ t r Cronbach’s Alpha if Item Deleted 

1 5.16* .40 .79 

2 .81 .00 .80 

3 1.22 -.28 .81 

4 3.26* .36 .79 

5 3.59* .31 .79 

6 4.67* .50 .79 

7 3.59* .36 .79 

8 2.36* .18 .80 

9 2.19* .20 .79 

10 3.24* .32 .79 

11 .36 -.11 .80 

12 1.07 .16 .80 

13 3.67* .38 .79 

14 2.03* .00 .80 

15 6.25* .63 .78 

16 4.82* .40 .79 

17 5.06* .41 .79 

18 2.76* .04 .81 

19 2.06* .27 .79 

20 5.98* .50 .78 

21 7.63* .46 .78 

22 5.70* .53 .78 

23 2.75* .15 .80 

24 2.79* .30 .79 

25 8.53* .56 .78 

26 5.74* .32 .79 

27 7.26* .48 .78 

28 5.04* .31 .79 

29 5.09* .21 .79 

30 1.83 .10 .80 

31 4.48* .43 .79 

32 3.67* .38 .79 

33 3.00* .34 .79 
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 ตาราง 16  )ต่อ(  

 

 

 

 

 
* = p < .05 

ค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คา่อ านาจจ าแนก 

ข้อที่ t r Cronbach’s Alpha if Item Deleted 

34 1.72 .23 .79 

35 3.43* .26 .79 

 คา่ความเช่ือมัน่ = .80 
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ภาคผนวก จ 
ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการใช้สถติิ ANCOVA 
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ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติ ิANCOVA 
 

ก่อนการทดสอบสมมติฐาน ผู้ วิจยัได้ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ข้อมลู

ด้วยสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) มีรายละเอียดดงันี ้

 1) การแจกแจงของตัวแปรเป็นปกติ กลุม่ตวัอย่างในการวิจยันีมี้จ านวน กลุ่ม

ทดลอง 22 คน และกลุ่มควบคมุ 18 คน การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมลูจึงใช้การตรวจสอบ

ความเบ้และความโดง่ของตวัแปรตามแตล่ะตวั ควบคูไ่ปกบัการใช้สถิติ Homogeneity test (กลัยา 

วานิชย์บญัชา. 2561: 172) ซึง่ผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบวา่จากการทดสอบด้วย ตวัแปรพฤติกรรม

การคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในระยะก่อนการทดลองมีการแจกแจงแบบไม่เป็นโค้ง

ปกติ (Shapiro-Wilk = .83, p < .05) และหลังการทดลองมีการแจกแจงแบบไม่เป็นโค้งปกติ

เช่นกัน (Shapiro-Wilk = .92, p < .05) แต่ เม่ือพิจารณา ค่าความเบ้  และความโด่งพบว่า 

พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในระยะก่อนการทดลอง มีความเบ้เท่ากบั -1 

และมีความโด่งเท่ากบั 1.69 สว่นในระยะหลงัการทดลอง พบว่ามีความเบ้เท่ากบั .79 และมีความ

โด่งเท่ากบั .10 ซึ่งมีค่าความเบ้และความโด่ง ไม่เกิน 2 จึงสามารถสรุปได้ว่าข้อมลูมีการแจกแจง

แบบโค้งปกติ (George & Mallery, 2010) 

 2) ความเท่ากันของความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) ตาม

ข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มที่น ามา

เปรียบเทียบไม่ควรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน ซึ่งจากการทดสอบด้วย Levene’s Test เพื่อ

เปรียบเทียบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่ าทัง้สองกลุ่มมีความ

แปรปรวนไม่แตกตา่งกนั (F = .39, p = ns) 

 3) ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรตาม (Linearity) จากการ

ตรวจสอบความเป็นเส้นตรงระหว่างพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในระยะ

ก่อนการทดลองในฐานะตวัแปรปรวนร่วมและพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ

ในระยะหลังการทดลองในฐานะตัวแปรตาม ผลการทดสอบพบว่า ทั ง้สองตัวแปรไม่ มี

ความสมัพนัธ์กนั (r=.11, p = ns)   
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 4) การทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความชันเส้นถดถอย จากการทดสอบ

ความชนัของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณในระยะหลงัการทดลอง ระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ทัง้สองกลุ่มมีความชันของพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศ

อย่างมีวิจารณญาณในระยะหลงัการทดลองไม่แตกต่างกนั (F= 2.91,p=ns) 

จากการทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม พบว่า เป็นไปตาม

ข้อตกลงเบือ้งต้น จึงสามารถใช้สถิติวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) 

ในการทดสอบสมมติฐานได้ 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียเจตคตต่ิอการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี

วิจารณญาณของกลุ่มทดลอง 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียเจตคตต่ิอการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี

วิจารณญาณของกลุ่มทดลองระยะหลังและก่อนรับกิจกรรมพัฒนาเจตคติการเหน็

แบบอย่างในโปรแกรมการปรับพฤตกิรรม 

 

ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเจตคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมี

วิจารณญาณของกลุ่มทดลองระยะหลงัและก่อนรับกิจกรรมพัฒนาเจตคติการเห็นแบบอย่างใน

โปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนตา่งเพศอย่างมีวิจารณญาณ 

  

ตวัแปร ระยะ X 
Mean 

difference 
t  

เจตคติต่อการคบเพ่ือนตา่ง

เพศอย่างมีวิจารณญาณ 

หลงัทดลอง 95.00 
5.09 3.77**  

ก่อนทดลอง 89.91 

 ** = p < .01 

 จากตาราง 17 พบว่า กลุม่ทดลองในระยะหลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยเจตคติต่อการคบเพื่อ

ต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณสูงกกว่าในระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ที่ระดบั .01  
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล สรรกมล  กรนุม่ 
สถานที่เกิด นนทบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2540  สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบญัฑิต สาขาสงัคมสงเคราะห์       

คณะสงคัมสงเคราะห์ศาสตร์   
จาก มหาวิทยาลยธัรรมศาสตร์   
พ.ศ. 2544  สงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบญัฑิต                                           
สาขาสงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (ฝ่ายจิต)       
คณะสงคัมสงเคราะห์ศาสตร์   
จาก มหาวิทยาลยธัรรมศาสตร์   
พ.ศ. 2562  ปรัชญาดษุฎีบณฑัิต                                         
สาขาวิชาการวิจยพัฤติกรรมศาสตร์ประยกต์ุ       
สถาบนัวัิจยัพฤติกรรมศาสตร์   
จาก มหาวิทยาลยศัรีนครินทรวิโรฒ     
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