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          The purposes of this research were: 1) to compare the interaction with opposite 
sex of female students of the experimental group before and after using the activities to improve 
the interaction with opposite sex, 2) to compare the experimental group and the control group 
after the treatment. A sample group was 40 female students in the junior high school of 
Thedsaban Song Wat Sanaeha (Samakpolphadung) School, Nakonpathom Province, who gained 
score on the interaction with opposite sex test lower than 50 percentile and paired them up in 
groups of two by score matching and divided them again into groups of twenty of control and 
groups of twenty of the experimental group by lot. 
 Instruments used to collect data were 1) Ten group activities for developing the 
interaction with opposite sex which the researcher created up. 2) A questionnaire about the 
interaction with opposite sex. Both the control and the experimental group took pretest and 
posttest. Data were analyzed through t-test (Dependent Sample). The results were:  
 1.The student’s interaction with opposite sex after using group activities was significantly 
higher than that before using group activities at the 0.5 level.  
 2.The student's interaction with opposite sex after using group activities was significantly 
higher than that group not using group activities at the 0.5 level.  
 In conclusion, the results of this research revealed that group activities could improve 
student’s interaction with opposite sex effectively. 
 
 
 
 
Department of Psychology and Guidance                                                  Graduate School, Silpakorn University            
Student’s signature………………………            Academic Year 2016 

Thesis Advisors’s sighanture   1…………………………………………………..      2………………………………………………. 
 

 



ฉ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.อุรปรีย์ เกิดใน
มงคล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม อาจารย์ ดร.นงนุช โรจนเลิศ ประธานกรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ นันทิกา แย้ม
สรวล ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้เสียสละเวลาให้ความช่วยเหลือ คอยให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า ตลอดจน
ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องจนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสนี้ด้วย 
 ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการ วิลาสินี ชุณหะชา และคณะครูของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัด
เสนหา (สมัครพลผดุง) ที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านการเป็นที่ปรึกษา และให้ความร่วมมือส าหรับ
การท าวิจัยเป็นอย่างดี 
 และท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณส าหรับครอบครัวที่ให้ก าลังใจและคอยสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษามาโดยตลอด  ขอบคุณเพ่ือนที่อยู่เคียงข้างและให้ก าลังใจเสมอ คุณราตรี เผ่าดี และขอบคุณ 
พ่ีน้อง ในองค์กรไทยแลนด์แคมพัสครูเสดที่คอยให้ก าลังใจ อธิษฐานเผื่อ และที่สุดขอบคุณพระเจ้าที่
พระองค์ประทานสติปัญญา และ โอกาสให้ได้พัฒนาตนเองเพ่ือถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ช 

 

สารบัญ 

           

           หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย.......................................................................................... ........................... ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………………………. จ 
กิติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………………………………………… ฉ 
 
บทที ่
1     บทน า…………………………………………………………………………………………………………………… 1 
       ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา…………………………………………………………… 1 
   วัตถุประสงค์การวิจัย…………………………………………………………………………………….. 6 
   สมมติฐานการวิจัย………………………………………………………………………………………… 7 
   ขอบเขตการวิจัย…………………………………………………………………………………………… 7 
   นิยามศัพท์เฉพาะ…………………………………………………………………………………………. 8 
2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง……………………………………………………………………………… 11 
   วัยรุ่นและพัฒนาการของวัยรุ่น………………………………………………………………………… 12 
   ความหมายของวัยรุ่น…………………………………………………………………………………….. 12 
   พัฒนาการของวัยรุ่น……………………………………………………………………………………… 13 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม……………. 15 
   ความหมายของการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม……………………………. 15 
   วัยรุ่นกับการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม……………………………………… 22 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกลุ่ม………………………………………………………….. 23 
   ความหมายของกิจกรรมกลุ่ม………………………………………………………………………….. 23 
   ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่ม…………………………………………………………………………… 25 
   ประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่ม……………………………………………………………………………. 30 
   เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม…………………………………………….. 37 
   เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการวิจัย……………………………………………………………………. 39 
 บริบทโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)……………………………………………….. 53 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง………………………………………………………………………………………………. 54 
 



ซ 

 

บทที ่    หน้า 
 
3 วิธีด าเนินการวิจัย………………………………………………………………………………………………….  57 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง…………………………………………………………………………….  58 
   ตัวแปรที่ศึกษา……………………………………………………………………………………………..  58 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย………………………………………………………………………………..  58 
   การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ………………………………………………………………………..  58 
   รูปแบบการทดลอง……………………………………………………………………………………….  61 
   วิธีด าเนินการทดลอง……………………………………………………………………………………..  62 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล……………………………………………………………………………………  64 
   การวิเคราะห์ข้อมูล………………………………………………………………………………………..  64 
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล……………………………………………………………………………………………  66 
   ตารางที่ 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการปฎิบัติตน  
   ต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการเข้าร่วม  
   กิจกรรมกลุ่ม…………………………………………………………………………………………………  67 
   ตารางที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการปฎิบัติตน  
   ต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง หลังการเข้าร่วม  
   กิจกรรมกลุ่ม………………………………………………………………………………………………..  68 
5  สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………  70 
   สรุปผลการวิจัย……………………………………………………………………………………………...  71 
   การอภิปรายผล………………………………………………………………………………………………  71 
   ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………..  80 
  รายการอ้างอิง………………………………………………………………………………………………………..  81 
   ภาคผนวก ก แบบสอบถามการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม………………  87 
   ภาคผนวก ข กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม.. 112 
  ประวัติผู้วิจัย…………………………………………………………………………………………………………. 116 



 

 

วิทยานิพนธ์นี้ 

 

 

ได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ของบัณฑิตวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 

1 
 

 

 

บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  วัยรุ่นเป็นช่วงเปลี่ยนวัย เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่เปลี่ยนจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็น
ผู้ใหญ่มีความอ่อนไหวท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ง่าย วัยรุ่นมีความแตกต่างจากวัยอ่ืนๆ เพราะมีการ
เปลี่ยน แปลงมาก และรวดเร็วในทุกด้านของพัฒนาการ ช่วงระยะวัยรุ่นโดยทั่วๆ ไปเป็นช่วง
ระยะเวลาคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กต่อเนื่องกับความเป็นผู้ใหญ่ นับเป็นเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของ
ชีวิต ถ้าเด็กวัยรุ่นใดได้ด าเนินชีวิตในช่วงเวลานี้ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น มีปัญหาไม่ซับซ้อนมากนัก เด็ก
วัยรุ่นผู้นั้นย่อมเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ด้วยดี และมักจะจัดการกับชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้อย่างราบรื่น แต่ถ้า
เป็นไปในทางตรงกันข้าม วัยนี้จะเป็นวัยที่ประสบความยุ่งยากมาก จนนักวิชาการในหลายทศวรรษที่
ผ่านมาเรียกว่าเป็น“วัยวิกฤต”ดังที่ แอริคสัน แสดงทัศนะว่า วัยรุ่นเป็นระยะเวลาที่มนุษย์มีความ
สับสนทางจิตใจมากที่สุดยิ่งกว่าวัยอ่ืนๆ (Erikson,1986 อ้างถึงใน ศรีเรือน แก้วกังวาล,2553:329) 
หากนับการเริ่มต้นของความเป็นวัยรุ่นตามลักษณะพัฒนาการ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าช่วงวัยรุ่นเริ่มต้น
แล้วก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางกายภายนอก เช่น ความสูง ผิวหนัง รูปร่างหน้าตา การมีหน้าอก ฯลฯ 
และการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย เช่น สมองพัฒนาเต็มที่ ฮอร์โมนเพศเริ่มท างาน ฯลฯ พร้อมๆ กับ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายก็มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะพัฒนาการด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น ทาง
สังคม อารมณ์ ค่านิยม ความสนใจ การแสวงหาเอกลักษณ์ ความสนใจเพศตรงข้าม และ ศรีเรือน 
แก้วกังวาล ยังได้อธิบายเพิ่มเติมถึงพัฒนาการทางด้านสังคมในวัยรุ่นว่าเด็กจะให้ความส าคัญกับเพ่ือน
ร่วมวัยมากกว่าในระยะวัยเด็กตอนกลาง เด็กจับกลุ่มกันนานแน่นแฟ้นและผูกพันกับเพ่ือนในกลุ่มมาก
ขึ้นกลุ่มเด็กไม่มีเฉพาะเพ่ือนเพศเดียวกันเท่านั้น แต่เพ่ือนต่างเพศเข้ามาสมทบด้วย การเข้ากลุ่ม
นอกจากเป็นช่องทางให้เด็กได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานทางสังคมในแง่ต่างๆ เช่น 
ฐานะ ต าแหน่ง ค ายกย่อง มีเพ่ือนผู้เข้าใจและร่วมทุกข์สุขแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เด็กชายและเด็กหญิง
ได้รู้จักมักคุ้น เข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศรู้จักประพฤติตามบทบาททางเพศรู้จักปฎิบัติตนต่อ
เพ่ือนร่วมเพศและต่างเพศ สัมพันธภาพของชายและหญิงบางคู่อาจพ้นขีดของความสัมพันธ์ฉันเพ่ือ
ไปสู่ความสัมพันธ์ฉันคู่รักและอาจลงเอยด้วยการแต่งงานในวัยผู้ใหญ่ แต่โดยมากมักไม่ได้แต่งงานกัน
เพราะความรักใคร่ผูกพันของชายหญิงในช่วงนี้เป็นแบบไม่จริงจังนัก(Puppy love)ตามปกติเด็กหญิง
มักนิยมเพื่อนชายที่มีอายุมากกว่าตนเพราะหญิงมีกระบวนการพัฒนาเร็วกว่าชายวัยเดียวกัน 
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เด็กหญิงมักนิยมเพ่ือนชายที่มีอายุมากกว่าตนเพราะหญิงมีกระบวนการพัฒนาเร็วกว่าชายวัยเดียวกัน
ประมาณ 2 ปี ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตั้งแต่ระยะวัยเด็กเป็นต้นมาจนถึงสิ้นสุดช่วงวัยรุ่น     
(ศรีเรือน แก้วกังวาล,2553:330-353) 

  ความเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางร่างกายส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลงในด้าน
สังคมของวัยรุ่นและสิ่งที่เด่นชัดของพฤติกรรมวัยรุ่นนั่นก็คือพฤติกรรมทางเพศ ปัญหาของวัยรุ่น
เกี่ยวกับการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อวัยรุ่นเองรวมไปถึงสังคม
และวัฒนธรรม ดังที่ อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ (2554:167) ที่ได้ศึกษาตัวแบบการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ต่อปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทย ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยใน
ภาพรวมถือได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตเพราะวัยรุ่นไทยทั้งหญิงและชายมีทัศนคติเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เป็น
เรื่องปกติธรรมดาไม่เสียหาย การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 11 -21 ปี กับคนรักหรือ
คู่รัก การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นชายมักจะมีการวางแผนที่จะมีเพศสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าโดยท า
ให้วัยรุ่นหญิงเกิดความเชื่อไว้วางใจ ส่วนวัยรุ่นหญิงการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่ได้
คาดคิดมาก่อนล่วงหน้าและอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 12-15 ปี และการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งต่อมาส่วน
ใหญ่จะเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจหรือเกิดเพราะตามใจแฟน อารมณ์พาไป รู้สึกกลัวว่าจะท้องหรือ
ผู้ปกครองทราบและกลัวว่าแฟนหรือคู่รักจะท้ิงไป ดังนั้นการอยู่ร่วมกันของวัยรุ่นไทยโดยไม่แต่งงานจึง
เป็นเรื่องเพศสัมพันธ์ จากพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การขายบริการทางเพศ การติดยาเสพติด และปัญหาด้านวัฒนธรรม  และ
บทความเรื่องปลดล็อกแม่วัยรุ่นมีที่ยืนในสังคม ของ ประภาศรี โอสถานนท์ ส านักข่าวเนชั่น : 
กระทรวงศึกษาธิการ (2559) ได้กล่าวว่า “ท้องในวัยเรียน ท้องในวัยรุ่น” ถือว่าเป็นปัญหาสังคมไทยที่
มีต่อเนื่องมานาน เพราะการคบเพ่ือนต่างเพศเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นทั่วไป เด็กบางคนมีอิสระใน
การใช้ชีวิต ท าอะไรตามใจตัวเอง สภาพพ่อไปทางแม่ไปทางหรือพ่อแม่มุ่งแต่ท ามาหากิน ไม่มีเวลาให้
ลูก ท าให้ไปคบเพ่ือนต่างเพศ จนขาดความยับยั้งชั่งใจ ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบั น
ก้าวหน้าไปมาก ทั้งแอพพลิเคชั่นไลน์ หรือการใช้เฟซบุ๊กติดต่อ ท าให้การสื่อสารระหว่างเพ่ือนต่างเพศ
เป็นเรื่องง่าย จากการส ารวจพบว่า การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นและปัญหาการตั้งท้องในวัยที่ไม่พร้อม
เป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในกลุ่มเด็กนักเรียนในประเทศไทย โดยมีรายงานว่าการมีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรกทั้งของเพศหญิงและเพศชาย เริ่มเมื่ออายุเฉลี่ยประมาณ 13 ปี มีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม
มากกว่า 1 แสนราย ถือเป็นตัวเลขท่ีน่าตกใจอย่างยิ่ง โดยวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 15 ปี มีอัตราตั้งครรภ์โดย
ไม่พร้อมเพ่ิมจาก 4 คนต่อวัน ในปี 2543 เป็น 9 คนต่อวัน ในปี 2556 และวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี มี
อัตราการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมจาก 240 คนต่อวัน เป็น 334 คนต่อวัน และยังพบการตั้งครรภ์ในเด็ก
วัยแค่ 10 ปี อีกด้วย และส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน เมื่อผิดพลาดจน “ท้อง” แน่นอนว่า เด็กคงไม่
สามารถอยู่ในโรงเรียนเพราะเกิดความอับอายขายหน้าถูกเพ่ือนล้อเลียนเหยียดหยาม ท าให้ต้องออก
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จากโรงเรียนกลางคัน หมดอนาคต บางคนตัดสินใจไป “ท าแท้ง” ที่คลินิกเถื่อน ซึ่งแม่วัยใสบางคน
โชคดีสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ บางคนโชคร้ายเสียชีวิตหรือติดโรคในระหว่างการท าแท้ง 
บางคนก็ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ แต่บางคนครอบครัวพ่อแม่พ่ีน้องรับไม่ได้กดดันท าให้ต้อง “ฆ่าตัว
ตาย”  

  นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ไม่เหมาะสมในลักษณะอ่ืนเช่น การใช้วาจา กิริยา
อาการไม่เหมาะสมที่สื่อถึงการเรียกร้องความสนใจจากเพ่ือนต่างเพศ ซึ่งอาจจะมีลักษณะค าพูดที่เชื้อ
ชวน หรือ เป็นลักษณะค าพูดที่แข็งกระด้าง รวมไปถึงการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะที่
ล่อแหลมกระตุ้นความรู้สึกทางเพศของเพ่ือนต่างเพศ ดลฤดี บุญชู(2549 :8)ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของวัยรุ่น และสร้างแบบคัดกรองโปรแกรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพ่ือนต่างเพศ
ที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น กล่าวว่า การกระท าที่มีแนวโน้มต่อการแสดงที่ไม่เหมาะสมในการปฎิบัติตน
กับเพ่ือนต่างเพศ ได้แก่ การแสดงกิริยาก้าวร้าว การพูดคุยด้วยวาจาหยาบคาย การไม่ให้ความ
ช่วยเหลือในด้านการเรียน การแสดงความห่วงใยเกินความเป็นเพ่ือน การแสดงออกให้ทราบว่าตนเอง
ชื่นชอบเกินไป และยังมีการท ากิจกรรมกับเพ่ือนต่างเพศ ได้แก่ การชักชวนกันเที่ยวหรือสังสรรค์กัน
ตามสถานบันเทิง การเที่ยวกับเพ่ือนต่างเพศตามล าพังสองต่อสองในที่ไม่เหมาะสม การชวนกันหนี
เรียน มั่วสุมสิ่งเสพติด ไม่รู้จัก ปฎิเสธเมื่อถูกชักชวน แต่ในอีกด้านหนึ่งนักเรียนหญิงวัยรุ่นอาจจะมี
พฤติกรรมที่ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้ามีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างเพศ อาจจะเนื่องด้วยสังคมและ
วัฒนธรรมไทยที่มีความเคร่งครัดต่อวัยรุ่นหญิงในการคบเพ่ือนต่างเพศส่งผลให้วัยรุ่นหญิงมีพฤติกรรม
การป้องกันตัวเอง โดยการปฏิเสธการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างเพศ ในความเป็นจริงแล้วการคบเพ่ือน
ต่างเพศเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับวัยรุ่น ดังที ่สุพัณณี ชวนสนิท และ อภิรัตน์ 
สิงห์ตระหง่าน (2554:13) กล่าวถึงความส าคัญในการคบเพ่ือนต่างเพศไว้ว่า เพ่ือนเป็นบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของวัยรุ่นทุกคน เพราะสามารถสร้างความสุขสดชื่น สนุกสนาน และเป็นคน
ที่คอยแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่เราทั้งในยามทุกข์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการคบเพ่ือนถือเป็นรูปแบบการ
พัฒนาการทางสังคมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของวัยรุ่น การคบเพ่ือนต่างเพศจะช่วยให้วัยรุ่นมีการปรับตัว
ทางเพศและสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการเท่าเทียมกัน การนับถือ และให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน 

  จากปัญหาของวัยรุ่นในการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศที่ไม่เหมาะสม ผู้วิจัยเห็นว่าการ
ช่วยแนะน าเด็กวัยรุ่นหญิงให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติกับเพ่ือนต่างเพศได้อย่างเหมาะสม นอกจากจะ
ช่วยพัฒนาทักษะด้านสังคมให้กับเด็กแล้ว ยังช่วยลดความกดดันของเด็กในเรื่องของความสนใจเพ่ือน
ต่างเพศได้อีกด้วย เนื่องจากเด็กได้เรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติต่อเพ่ือนต่างเพศ และเข้าใจถึงทักษะ
ทางสังคมที่ควรปฏิบัติ เป็นการช่วยเหลือให้เด็กวัยรุ่นหญิงสามารถเติบโต และมีพัฒนาการทางด้าน
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สังคม ในการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนนักเรียนชายได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขเหมาะสมกับวัย 
ดังที่ ภาวิดา ตุ้ยสา (2553:17-20) กล่าวว่า การปรับตัวกับเพ่ือนต่างเพศมีความส าคัญกับวัยรุ่นเป็น
อย่างมาก วัยรุ่นคนใดที่สามารถปรับตัวกับเพ่ือนต่างเพศได้อย่างเหมาะสมก็จะไม่เกิดความอับอาย
หรือคับข้องหมองใจ สามารถท างานร่วมกับเพ่ือนต่างเพศได้มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข แต่วัยรุ่นคนใดที่ปรับตัวกับเพ่ือนต่างเพศไม่เหมาะสมอาจน าไปสู่การ
กระท าท่ีก่อให้เกิดปัญหาได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้แก่ เกิดความคับข้องใจ ไม่ยอมรับตนเอง เข้า
กลุ่มกับเพื่อนต่างเพศไม่ได้ ไม่สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข หรืออาจท าให้วัยรุ่นประพฤติผิดโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์และอาจเป็นปัญหาสังคมในที่สุด และยังกล่าวว่า พฤติกรรมการคบเพ่ือนต่างเพศของ
วัยรุ่นนั้นเป็นลักษณะธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามวัย เด็กหญิง เด็กชาย เริ่มสนใจซึ่งกันและกันมี
การคบหาสมาคมในลักษณะต่างๆ เช่น คบหากันในฐานะเพ่ือน การเป็นคู่รัก ได้มีการนัดพบ นัดเที่ยว 
และการการติดพัน ถ้าผู้ปกครอง ผู้ที่เก่ียวข้องกับตัวเด็กเข้มงวดกวดขัน หรือปล่อยเด็กมีเสรีในการคบ
หาสมาคมกับเพ่ือนต่างเพศมากเกินไปจะท าให้เด็กวัยรุ่นเหล่านี้อาจจะหาทางออกในรูปแบบ
พฤติกรรมไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามบรรทัดฐานสังคมได้ 

  ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยการสัมภาษณ์ครูแนะแนว และสังเกตพฤติกรรมการปฎิบัติตนต่อ
เพ่ือนต่างเพศ ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนแห่งนี้ในระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 22 
มกราคม 2559 จากข้อมูลการสัมภาษณ์ครูแนะแนวพบว่า นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมในการปฎิบัติกับ
เพ่ือนต่างเพศในลักษณะที่ก้าวร้าว เช่น การตบศีรษะ การโอบไหล่ การถูกเนื้อต้องตัว ใช้ค าพูดที่
หยาบคายไม่ให้เกียรติ ล้อเลียนเพ่ือนนักเรียนชาย นอกจากนี้ยังมีนักเรียนหญิงบางส่วนที่ไม่ชอบร่วม
กิจกรรมกับเพ่ือนนักเรียนชายรวมไปถึงการปฎิเสธที่จะช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียนชายในด้านการเรียน 
และจากการสังเกตของผู้วิจัย ในเวลาหลังเลิกเรียน พบว่านักเรียนหญิงและนักเรียนชายส่วนมากรู้จัก
กันดี ลักษณะการแสดงออกของนักเรียนหญิงส่วนมากแสดงความสนิทสนม และพูดคุย หยอกล้อใน
ลักษณะที่ถึงเนื้อถึงตัว รวมไปถึงมีการล้อเลียน ใช้ค าพูดที่บ่งบอกถึงความชื่นชอบต่อเพ่ือนนักเรียน
ชาย และก็พบว่านักเรียนหญิงบางส่วนก็มีการแบ่งกลุ่มอย่างชัดเจนไม่ได้พูดคุยหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
เพ่ือนนักเรียนชายโดยนักเรียนหญิงส่วนนี้ก็จะพูดคุยเรื่องหนัง ละคร แฟชั่น เป็นต้น 

  จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ครูแนะแนว และ การสังเกตนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ผู้วิจัยเห็นว่าควรให้แนวทางกับเด็กนักเรียน
หญิงในการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติ
ตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นที่ช่วยฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน รวมทั้งเป็น
การฝึกฝนบทบาทในการรับฟังและเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม ช่วยฝึกทักษะในการคิดพิจารณา 
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เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงค่านิยมต่างๆ ที่สังคมยอมรับ และกิจกรรม
กลุ่มยังช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน เรียนรู้การท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน และกิจกรรมกลุ่มยังก่อให้เกิดแนวคิด การจดจ าเนื้อหาจากการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มได้
เป็นอย่างดี ดังที่ อัญชิสา สุรีย์แสง (2553:38) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่ม คือ เทคนิค วิธีการ เครื่องมือที่
เป็นสื่อในการจัดประสบการณ์ให้แก่สมาชิกกลุ่มได้มีการปฎิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม ส ารวจความรู้สึก ความคิด พฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยมของตนเอง รู้จักคิด
วิเคราะห์และแสดงพฤติกรรม พัฒนาจิตใจและปรับตัวให้อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สอดคล้องกับ สุภาวดี กิจประเสริฐ (2550:32) ที่กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มท าให้สมาชิกเข้าใจ
ตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน รู้จักท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน มีความเห็นอกเห็นใจ
และเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน ท าให้มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ มีทักษะในการแก้ปัญหา สามารถคิด
อย่างมีเหตุผล ท าให้เกิดความคิดและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองในด้านอารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา นอกจากนี้กิจกรรมกลุ่มยังมีคุณค่าด้านการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
อาชีพ ด้านการวินิจฉัย ด้านการบ าบัด และคุณค่าต่อโรงเรียน และชุมชนด้วย  

  การสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มมีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อวัยรุ่นเนื่องเนื่องจากวัยรุ่นเป็น
วัยที่อยู่ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่เป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในร่างกาย เช่นสมอง
พัฒนาเต็มที่ ฮอร์โมนเริ่มท างาน อารมณ์และสติปัญญา ความคิด ความรู้สึก มีความต้องการเป็นอิสระ
ด้านสังคม มีการพยายามปรับตัวเข้าสังคม ค้นหาเอกลักษณ์แห่งตน ต้องการเป็นที่ ยอมรับ รวมทั้ง
สนใจเพ่ือนต่างเพศ วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่บุคคลไม่ควรได้รับการปฎิบัติเยี่ยงเด็ก แต่ก็ไม่พร้อมที่จะ
ได้รับการปฎิบัติเยี่ยงผู้ใหญ่ วัยนี้จึงต้องการค าแนะน า และความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ซึ่ง
ลักษณะของกิจกรรมกลุ่มมีเทคนิคการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา และหาแนวทางร่วมกับสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มจึงท าให้เกิดการเรียนรู้และจดจ า
ได้เป็นอย่างดีสามารถน าความรู้ แนวคิด และ ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มไปใช้ 
ดังที่ ประภักดิ์ กันหาชิน (2544:บทคัดยอ่) ได้ศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการปฎิบัติตนกับเพ่ือน
ต่างเพศ ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 
20 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 10 คน กลุ่มทดลองได้รับการฝึกกิจกรรมกลุ่ม
และกลุ่มควบคุมได้รับข้อสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนปฎิบัติตนกับเพ่ือนต่างเพศสูงขึ้น หลังเข้า
ฝึกกิจกรรมกลุ่ม และหลังจากได้รับข้อสนเทศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่
เข้ากิจกรรมกลุ่ม กับ นักเรียนที่ได้รับการให้ข้อสนเทศปฎิบัติตนกับเพ่ือนเหมาะสมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งประภักดิ์ กันหาชน (2544:8) ได้แบ่งการปฎิบัติตนกับเพ่ือนต่างเพศ
ไว้ 3 ด้าน คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างเพศ ด้านการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนต่างเพศ 
และ ด้านการร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนต่างเพศ  
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  งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสม โดยใช้เทคนิค เกม บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง และ การอภิปรายกลุ่ม และได้แบ่งการ
ปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม  3 ด้าน คือ ด้านการแต่งกาย ด้านวาจา และ ด้านกิริยา
ท่าทาง เพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมให้แก่นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม เพ่ือสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมต่อไป  

วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

          การวิจัยเรื่องผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 
ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้  

 1.เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมของนักเรียนหญิงกลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 2.เพ่ีอเปรียบเทียบการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมของนักเรียนหญิงกลุ่ม
ทดลองและนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุม 

 ค ำถำมของกำรวิจัย 

 1.หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศ
อย่างเหมาะสมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือไม่   

 2.หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศ
อย่างเหมาะสม สูงกว่านักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมหรือไม่ 

 สมมติฐำนกำรวิจัย 

1.หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศ
อย่างเหมาะสมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 2.หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศ
อย่างเหมาะสมสูงกว่านักเรียนหญิงกลุ่มควบคุม 
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 ขอบเขตกำรวิจัย 

1.ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย 

 ประชากร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
เทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 ที่มีคะแนนการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ลงมา ได้
จ านวน 49 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา 
(สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีคะแนนการ
ปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 จ านวน 40 คน ได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่ายแล้วน ามาสุ่มแบบจับคู่คนที่มีคะแนนการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมใกล้เคียง
กัน เป็นคู่กันและในแต่ละคู่ใช้สุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากเพ่ือแยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
กลุ่มละ 20 คน 

2. ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

      ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 

       ตัวแปรตาม คือ  การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 

3.นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1. การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนหญิงที่
แสดงถึงการเกี่ยวข้อง หรือ สร้างสัมพันธ์กับเพ่ือนนักเรียนชาย รวมถึงการวางตัวอย่างเหมาะสมต่อ
เพ่ือนนักเรียนชาย โดยมีกรอบการประพฤติท่ีดีงาม ค านึงถึงความถูกต้อง และ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
แบ่งออก เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

  1.1 ด้านการแต่งกาย หมายถึง การที่นักเรียนหญิงแต่งกายอย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ เมื่ออยู่กับเพื่อนต่างเพศ โดยไม่น าไปสู่การกระตุ้นทางเพศต่อเพ่ือนนักเรียนชาย ได้แก่ การ
หลีกเลี่ยงการแต่งกายที่มีลักษณะรัด หรือเน้นรูปร่าง การไม่นุ่งสั้น ใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดอวัยวะอย่าง
มิดชิด 

  1.2 ด้านวาจา หมายถึง การที่นักเรียนหญิงพูดจา หรือใช้ค าพูดอย่างเหมาะสมกับ
เพ่ือนนักเรียนชายอันน าไปสู่การมีสัมพันธภาพที่ดีในฐานะเพ่ือน โดยการใช้ถ้อยค าที่สุภาพให้เกียรติ 
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การไม่พูดจาส่อเสียด หรือ ท้าทาย ไม่พูดก้าวร้าว รวมถึงการพูดอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้แก่ การพูดทักทาย ขอบคุณ ชมเชย แสดงความยินดี การปฎิเสธ และการให้ก าลังใจ รวมไปถึงการ
ที่นักเรียนหญิงไม่ใช้ค าพูดที่มีลักษณะการแสดงออกถึงการเชิญชวน เย้ายวน ที่น าไปสู่การกระตุ้นทาง
เพศต่อเพ่ือนนักเรียนชาย 

  1.3 ด้านกิริยาท่าทาง หมายถึง การที่นักเรียนหญิงแสดงกิริยาท่าทางต่อเพ่ือน
นักเรียนชายอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ โดยการแสดงสีหน้าท่าทางที่สอดคล้องกับเรื่องราว 
มองและตั้งใจฟัง ยิ้มแย้มอย่างเป็นมิตร ไม่แสดงท่าทางก้าวร้าวและไม่เหมาะสม ได้แก่ การทักทาย
ด้ายการตบศีรษะ ส่งของให้เพ่ือนอย่างนุ่มนวลไม่กระแทกกระทั้น รวมไปถึงการไม่เปิดโอกาสให้เพ่ือน
ชายหยอกล้อถึงเนื้อถึงตัว โดยการแตะเนื้อต้องตัว โอบกอด จับมือถือแขน ไม่อยู่สองต่อสอง และไม่
แสดงกิริยาท่าทางที่เย้ายวน เชิญชวนที่น าไปสู่การกระตุ้นทางเพศต่อเพ่ือนนักเรียนชาย 

      2. กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม    หมายถึง 
กิจกรรมที่มีลักษณะที่พัฒนาการแสดงออกเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 
ได้แก่ ด้านการแต่งกาย ด้านวาจา และด้านกิริยาท่าทาง ซึ่งกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อ
เพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมเป็นกระบวนการพัฒนา เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ การวิเคราะห์ และ
การแก้ปัญหาด้วยตัวเองของสมาชิกในกลุ่ม อันเนื่องมาจากกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์กันของสมาชิก
ในกลุ่ม ที่ช่วยกันกระตุ้นซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ความสามารถของแต่ละ
คนในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายในการพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่าง
เพศได้อย่างเหมาะสมของสมาชิกในกลุ่ม  

2.1 ขั้นตอนของกิจกรรมกลุ่มประกอบไปด้วย 5 ข้ันตอนดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ขั้นน า คือการเตรียมความพร้อมในการเรียนให้แก่ผู้เรียน เช่น การทบทวนความรู้เดิม 
การสร้างบรรยากาศในการเรียนให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 

 ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรม คือ การที่ให้สมาชิกกลุ่มได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ได้เตรียมไว้ เพ่ือให้
สมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยผ่านการมีบทบาทในกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้
กับสมาชิกกลุ่มโดยตรงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 

 ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ คือ การที่สมาชิกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก จากกิจกรรมที่ได้
ปฏิบัติ รวมทั้งได้รับฟังถึงความคิดเห็น และความรู้สึกของสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน โดยครูหรือผู้น ากิจกรรม
อาจจะต้องค าถามว่า อะไร อย่างไร ท าไม เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มสามารถวิเคราะห์ไปในทิศทางค าถาม
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เดียวกัน ซึ่งขั้นตอนการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและแนวทาง รวม
ไปถึงการได้เข้าใจตนเอง และผู้อ่ืน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมได้ 

 ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประยุกต์หลักการ คือ การที่สมาชิกกลุ่มช่วยกันรวบรวมแนวคิด และ
ช่วยกันสรุปในสิ่งที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมกลุ่ม โดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถน าแนวคิด 
และข้อสรุปที่ของกลุ่มมาประยุกต์ใช้กับแนวคิดของตนเองเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศ
อย่างเหมาะสมในแบบวิธีการของตนเองได้ 

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน คือ สมาชิกกลุ่มประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง โดยบอกถึงประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 
และผู้วิจัยประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของสมาชิกกลุ่ม โดยการสังเกต ความสนใจ การให้ความ
ร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น และการสรุปของสมาชิกกลุ่ม 

 ซึ่งกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้จะท าให้สมาชิกกลุ่มสามารถจดจ าได้อย่างดีผ่านการปฏิบัติ 
การวิเคราะห์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม 

 2.2 เทคนิคของกิจกรรมกลุ่มที่ใช้ มี 4 เทคนิค คือ การอภิปรายกลุ่ม บทบาทสมมติ กรณี
ตัวอย่าง และ เกม  

  2.2.1 การอภิปรายกลุ่ม หมายถึง กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้แสดงออกทาง
คิดจากประเด็นการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมที่ได้ก าหนด เพ่ือให้สมาชิกได้พูดคุย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนๆในกลุ่ม โดยการแสดงความคิดเห็นจะเป็นไปอย่าง
เสรีและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการตัดสินว่าความคิดไหนถูกหรือผิด 

  2.2.2 บทบาทสมมติ หมายถึง วิธีสอนที่ให้สมาชิกกลุ่มได้สวมบทบาทในสถานการณ์
ที่สมมติข้ึนซึ่งใกล้เคียงกับสถานการณ์ความเป็นจริงซึ่งเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการปฎิบัติตนต่อเพ่ือน
ต่างเพศอย่างเหมาะสม โดยครูผู้สอนได้จัดสถานการณ์และให้สมาชิกกลุ่มแสดง เป็นวิธีที่ฝึกฝนทักษะ
ความคิด การวิเคราะห์ การอภิปรายและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลว่าวิธีใดที่ช่วยแก้ปัญหาได้ดีที่สุด 

  2.2.3 กรณีตัวอย่าง หมายถึง วิธีการสอนที่ใช้กรณีต่างๆ จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศมาดัดแปลง ใช้เป็นเครื่องมือในการสอนโดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์ ตอบประเด็นค าถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วน าเอามาอภิปรายเพ่ือสร้างความเข้าใจ และ
ฝึกฝนการใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพ่ือน าไปสู่การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสม 
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  2.2.4 เกม หมายถึง กิจกรรมนันทนาการที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติภายใต้กติกา กฎเกณฑ์ 
มักแข่งขันเพ่ือความสนุกสนาน เชื่อความสัมพันธ์ และยังสามารถใช้เนื้อหา ข้อมูลจาก พฤติกรรม 
วิธีการเล่นและผลของการเล่น มาใช้อภิปรายเพ่ือการเรียนรู้ในการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสมได ้

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

 1.นักเรียนหญิงกลุ่มทดลองปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมสูงขึ้น หลังจากได้เข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 

 2.ท าให้ได้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม และ
สามารถใช้พัฒนานักเรียนหญิงที่ปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศไม่เหมาะสมต่อไปได้  
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามล าดับดังนี้ 
1. วัยรุ่นและพัฒนาการของวัยรุ่น 
 1.1 ความหมายของวัยรุ่น 
 1.2 พัฒนาการของวัยรุ่น 
2. แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 
 2.1 ความหมายของการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 
 2.2 ลักษณะของการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 
 2.3 วัยรุ่นกับการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 
3. แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมกลุ่ม 
 3.1 ความหมายของกิจกรรมกลุ่ม 
 3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่ม 
 3.3 ขนาดของกิจกรรมกลุ่ม 
 3.4 เวลาของการด าเนินการกิจกรรมกลุ่ม 
 3.5 ประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่ม 
 3.6 ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
 3.7 กิจกรรมที่ใช้ในกิจกรรมกลุ่ม 
 3.8 เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการวิจัย 
4. บริบทของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1.วัยรุ่น และ พัฒนำกำรของวัยรุ่น 

     1.1 ควำมหมำยของวัยรุ่น 

 “วัยรุ่น” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า adolescere แปลว่า การเจริญเติบโตไปสู่วุฒิ
ภาวะ (to grow to maturity) อลิซาเบธ เฮอร์ลอด (Elizabeth Hurlock, อ้างถึงใน โสภัณฑ์ นุช
นาถ, 2542:13) กล่าวถึง ความหมายของวัยรุ่นไว้ว่าวัยรุ่นเป็นลักษณะที่เด็กจะพัฒนาไปสู่ความเป็น
ผู้ใหญ่ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เด็กจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ และ
ทัศนคติไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ และมักถือค่านิยมตามสิ่งแวดล้อมของตนมากยิ่งขึ้นตามล าดับ 

 คนึงนิจ พุ่มพวง (2546:35) ได้ให้ความหมายว่า วัยรุ่น (Adolescent) คือวัยที่มีช่วงอายุ 12-
25 ปีเป็นช่วงอายุที่ขยายออกไปจากเดิม เนื่องจากเด็กทุกวันนี้ ต้องอยู่ในสถาบันการศึกษานานขึ้น 
การเป็นผู้ใหญ่ที่พ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจต้องยืดเวลาออกไป อีกทั้งรูปแบบชีวิตสมัยใหม่ ท าให้เด็กมี
วุฒิภาวะทางจิตใจช้ากว่ายุคสมัยที่ผ่านมา ช่วงของวัยรุ่นมีความแตกต่างจากวัยอ่ืนๆ เพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงมากและรวดเร็วในทุกด้านของพัฒนาการ เช่น ทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
การเปลี่ยนแปลงภายนอก เช่น ความสูง ผิวหนัง รูปร่างหน้าตา การมีหน้าอก ฯลฯ การเปลี่ยนแปลง
ภายในร่างกาย เช่น สมองพัฒนาเต็มที่ ฮอร์โมนเพศเริ่มท างาน ฯลฯ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกาย ก็มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะพัฒนาการด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ทางสังคม ทางอารมณ์ 
ค่านิยม ความสนใจ การแสวงหาเอกลักษณ์ ความสนใจเพศตรงข้าม ฯลฯ 

 ฮอล์ (Hall.1964:55,อ้างถึงใน อุบลรัตนา แสวงผล,2548:31) ได้กล่าวถึงวัยรุ่นว่า เป็นวัย
พายุบุแคม เป็นวัยที่เหมือนเด็กแต่ก็เหมือนผู้ใหญ่ด้วยระยะเวลาของวัยรุ่นเป็นระยะที่เริ่มต้นวัยเด็ก
ตอนปลายจนย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ด้วย อาจจะมีการกระท าที่แสดงออกถึงความเป็นเด็กอยู่หลายอย่าง
แม้ว่าจะเป็นเวลาที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตาม วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่บุคคลไม่ควรได้รับการ
ปฏิบัติเยี่ยงเด็ก แต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะได้รับการปฏิบัติเยี่ยงผู้ใหญ่ ช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างวัยเด็กและวัย
ผู้ใหญ่จึงเรียกว่า วัยรุ่น 

ดลฤดี บุญชู (2549:33) ได้ให้ความหมายของวัยรุ่น ว่า วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงจาก
วัยเด็ก เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ทั้ง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม และวุฒิภาวะทางเพศ 

 ประภาพันธ์ ปั้นชู (2551:6) กล่าวว่า วัยรุ่น คือ วัยที่มีพัฒนาการจากเด็กสู่ผู้ใหญ่ มีความคิด 
ความรู้สึก สภาพร่างกาย อารมณ์ จิตใจที่ไม่คงที่ มีความต้องการเป็นอิสระ และต้องการความอบอุ่น 
ความแนะน าจากผู้ใหญ่อย่างมาก มีพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญาอย่างรวดเร็ว 
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มีการปรับตัวหลายด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงลักษณะและพฤติกรรมทางเพศ เพ่ือค้นหา
เอกลักษณ์แห่งตน เพ่ือก้าวเข้าสูวัยผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ 

 ศรีเรือน แก้วกังวาล(2553:329)ได้กล่าวถึงวัยรุ่นในภาพรวมในแง่มุมต่างๆซึ่งเน้นความส าคัญ
ต่อการเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นหรือการสิ้นสุดวัยรุ่นตามพัฒนาการว่า สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าช่วงวัยรุ่น
เริ่มต้นแล้วคือ การเปลี่ยนแปลงทางกายภายนอก เช่น ความสูง ผิวหนัง รูปร่างหน้าตา การมีหน้าอก 
ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย เช่น สมองพัฒนาเต็มที่ ฮอร์โมนเริ่มท างานฯลฯ พร้อม ๆ กับ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายก็มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะพัฒนาการด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น ทาง
สังคม อารมณ์ ค่านิยม ความสนใจ การแสวงหาเอกลักษณ์ ความสนใจเพศตรงข้าม ฯลฯ 

 สโตนและเซิร์จ (Stone and Church,อ้างถึงใน สุพัณณี ชวนสนิท และ อภิรัตน์ สิงห์
ตระหง่าน,2554:15) ได้ให้ความหมายของวัยรุ่นว่าเป็นช่วงวัยที่เด็กจะเกิดการพัฒนาไปสู่ความเป็น
ผู้ใหญ่ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ระยะนี้เด็กจะให้ความสนใจตนเอง ค้นหา
ตนเอง แสวงหาค่านิยมและปรัชญาชีวิต ขณะเดียวกันมักจะมีความวิตกกังวลกี่ยวกับตัวเอง ส่วน
ทางด้านจิตใจ วัยรุ่นจะพัฒนาในด้านของความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์แตกต่างไปจากวัยเด็ก ทั้งนี้เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจึงเป็นสาเหตุให้เกิดการแปรปรวนทาง
อารมณ์ ด้วยการแสดงออกทางอารมณ์ค่อนข้างจะรุนแรง  

 จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า วัยรุ่น คือ วัยที่อยู่ระหว่างเด็กและวัยผู้ใหญ่ เป็น
วัยที่ก าลังเข้าสู่ความมีวุฒิภาวะของผู้ใหญ่ เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่ างกาย และ 
สังคม การเปลี่ยนแปลงภายนอก เช่น ความสูง ผิวหนัง สรีระ รูปร่างหน้าตา เป็นต้น ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงภายใน เช่น สมองพัฒนาเต็มที่ ฮอร์โมนเพศเริ่มท างาน รวมไปถึง อารมณ์และสติปัญญา 
ในวัยนี้ มีความคิด ความรู้สึก และ อารมณ์ที่ไม่คงที่ มีความต้องการเป็นอิสระทางด้านสังคม มีการ
พยายามปรับตัวเข้าสังคม ค้นหาเอกลักษณ์แห่งตน ต้องการเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีความสนใจเพศตรง
ข้าม วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่บุคคลไม่ควรได้รับการปฏิบัติเยี่ยงเด็ก แต่ก็ไม่พร้อมที่จะได้รับการปฏิบัติ
เยี่ยงผู้ใหญ่ ดังนั้นวัยนี้จึงต้องการค าแนะน า และความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 1.2 พัฒนำกำรของวัยรุ่น 

  จากหนังสือ จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม 2 ของ ศรีเรือน แก้วกังวาล (2553 
:330-353) ได้กล่าวว่า พัฒนาการของวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงบางอย่างกะทันหันรวดเร็วไม่แน่นอน เข้าใจ
ค่อนข้างยาก และละเอียดซับซ้อน ท าให้พัฒนาการในระยะวัยรุ่นเป็นช่วงที่น่าสนใจมากช่วงหนึ่ง 
สามารถสรุปได้ดังนี้คือ 
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              พัฒนาการของวัยรุ่น ทางกายเป็นไปในแง่ของความงอกงาม เจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณ์ 
เพ่ือท าหน้าที่อย่างเต็มที่ ความเจริญเติบโตมีทั้งส่วนภายนอกที่มองเห็นได้ง่าย เช่น ส่วนสูง น้ าหนัก 
รูปหน้า ส่วนสัดของร่างกาย ลักษณะเส้นผม ฯลฯ และความเจริญส่วนภายใน เช่น การท างานของ
ต่อมบางชนิด โครงกระดูกแข็งแรงขึ้น การผลิตเซลล์สืบพันธุ์ในเด็กชาย การมีประจ าเดือนของ
เด็กหญิง ฯลฯ ในด้านความเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตทาง
ร่างกายทั้งภายในและภายนอกกระทบกระเทือนแบบแผนอารมณ์ของเด็กวัยแรกรุ่นและวัยรุ่น เด็กมี
อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย สับสน อ่อนไหว มีความเข้มของอารมณ์สูง ไม่มั่นคง อารมณ์ที่เกิดกับเด็ก
วัยรุ่นนั้นมีทุกประเภท อาทิ รัก ชอบ โกรธ เกลียด อิจฉา ริษยา โอ้อวด แข่งดี ถือดี เจ้าทิฐิ อ่อนไหว 
หลงใหล วุ่นวายใจ เห็นอกเห็นใจ สับสน หงุดหงิด ฯลฯ ไม่ว่าอารมณ์ประเภทใดมักมีความรุนแรง 
อ่อนไหวง่าย เปลี่ยนแปลงง่าย ควบคุมอารมณ์ยังไม่สู้ดี ไม่ค่อยเข้าระดับพอดี พัฒนาการด้านความคิด
ในระยะวัยรุ่นเด็กมีความเจริญเติบโตทางสมองถึงขีดเต็มที่ จึงสามารถคิดได้ในทุก ๆ แบบและทุก ๆ 
แบบของวิธีคิด หากเด็กได้รับการศึกษาอบรมมาตามขั้นตอนด้วยดี ระยะนี้เป็นระยะที่เด็กจะแสดง
ความปราดเปรื่องอย่างชัดเจน และเห็นความแตกต่างของเด็กวัยนี้กับวัยอ่ืนๆ ได้ชัด การเรียนรู้เรื่อง
ยาก ๆ เรื่องที่เป็นนามธรรมซับซ้อน เด็กก็สามารถเข้าใจได้ อย่างไรก็ตาม พึงนึกเสมอว่าคุณภาพของ
ความคิดของเด็กขึ้นกับคุณภาพของสมอง พันธุกรรม การเรียนรู้ในวัยที่ผ่านมา และบทเรียนทาง
วิชาการต่างๆ ที่เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือหรือไม่เอ้ือต่อพัฒนาการทางความคิด
ของเด็ก ด้านทางสังคมในวัยรุ่นระยะนี้จึงเริ่มต้นชีวิตกลุ่มท่ีแท้จริง (Gang age)  

 การเปลี่ยนแปลงทางกายอย่างรวดเร็วเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กรวมกลุ่ม เพราะสามารถร่วม
สุขร่วมทุกข์แก้ไขและเข้าใจปัญหาของกันและกันดีกว่าคนต่างวัย ถ้าเปรียบเทียบกับวัยต่างๆ แล้ว 
ระยะวัยรุ่นเป็นระยะที่คนมีความรู้สึกต้องการผูกพันกับเพ่ือนและกลุ่มมากกว่าวัยอ่ืน จึงกล่าวได้ว่า
กลุ่มเพ่ือนมีความส าคัญต่อชีวิตจิตใจและอนาคตของเด็กอย่างมาก ครอบครัวเริ่มมีอิทธิพลน้อยลง 
ฉะนั้นลักษณะชั่วดีของกลุ่มเพ่ือนจึงเป็นเครื่องชี้ชะตาชีวิตของเด็กในระยะวัยรุ่นและระยะผู้ใหญ่ 
สัมพันธภาพระหว่างเด็กหญิงและเด็กชายแปลกไปจากเด็กวัยเด็กตอนปลายความเจริญเติบโต ของ
ลักษณะทุติยภูมิทางเพศเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กชายและเด็กหญิงเริ่มสนใจซึ่งกันและกัน และมีความ
พอใจพบปะสังสรรค์ ร่วมเล่น เรียน ท างาน พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อเด็กชายและเด็กหญิง
เริ่มสนใจกันและกันแล้ว ทั้งสองฝ่ายเริ่มให้ความส าคัญต่อการประพฤติปฏิบัติตามบทบาททางเพศของ
ตน (Sex role) และพัฒนาการด้านศีลธรรมจรรยา ศรีเรือน แก้วกังวาล (2553:353) กล่าวถึงขั้นตอน
การพัฒนาด้านศีลธรมตามทฤษฎีของ Kohlberg ไว้ซึ่งผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้คือ ขั้นตอนการพัฒนาด้าน
ศีลธรรมของวัยรุ่นและผู้ใหญ่ส่วนมากจะเลือกกฎระเบียบและศีลธรรมนั้น จากความต้องการความรัก
และเอ้ืออาทรจากผู้อ่ืน และ อาจพัฒนาไปถึงการแสวงหากฎเกณฑ์ทางสังคมและกฎระเบียบเมื่อมี
ความเข้าใจถูกต้อง ก็จะปรารถนาจะปฎิบัติตาม ลักษณะขั้นพัฒนาด้านศีลธรรมจรรยานี้สามารถน ามา
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ปรับใช้และพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมของนักเรียนหญิงได้เพราะเป็นขั้นของ
การตัดสินใจในการมีส่วนร่วมตามกฎระเบียบของสังคมซึ่งถ้านักเรียนมีความเข้าใจและมีความ
ปรารถนาจะปฎิบัติย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศให้อยู่ใน
กฎระเบียบของสังคมและศีลธรรมอันดีได้ 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตนต่อเพื่อนต่ำงเพศอย่ำงเหมำะสม 

 2.1 ควำมหมำยของกำรปฏิบัติตนต่อเพื่อนต่ำงเพศอย่ำงเหมำะสม 

 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัตินต่อเพ่ือนต่างเพศและการคบเพ่ือนต่างเพศ
อย่างเหมาะสม มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

 ประภักดิ์ กันหาชิน(2544:8)กล่าวว่า การปฏิบัติตนกับเพ่ือนต่างเพศ หมายถึง วิธีการที่
นักเรียนแสดงพฤติกรรมกับเพ่ือนต่างเพศ 

 ชุดการเรียนทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 (2546:55) 
กล่าวว่าการปรับตัวทางเพศท่ีเหมาะสม คือ การรู้จักวางตัวในบทบาทท่ีเหมาะสมกับเพศของตน ซึ่งจะ
ช่วยให้เรามีความรู้สึกมั่นคงในการเป็นหญิง หรือ ความเป็นชายของตนเอง ไม่ประหม่าอึดอัด หรือ 
ปรับตัวไม่ได้เมื่ออยู่ต่อหน้าเพ่ือนต่างเพศ 

 ศุภาวดี กิจประเสริฐ (2550:15) ได้กล่าวว่า การคบเพ่ือนต่างเพศ หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกทางเพศ ได้แก่ ความต้องการไปเที่ยวกับเพ่ือน ชอบอยู่ใกล้กับเพ่ือนต่างเพศ ท ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนต่างเพศ การคุยกับเพ่ือนต่างเพศ เป็นต้น โดยวัยรุ่นจะรู้สึกว่าการคบเพ่ือนเป็นสิ่งส าคัญ
และมีอิทธิพลต่อตัวเอง และวัยรุ่นหญิงจะต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองในขอบเขตที่เหมาะสม มิฉะนั้น
อาจพลาดพลั้งตั้งครรภ์ก่อนถึงเวลาอันควรได้ 

 ภาวิดา ตุ้ยสา (2553:6) กล่าวว่า การปฎิบัติตนของเพ่ือนต่างเพศของนักเรียนเพ่ือให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน 

 สุมาลี สวยสะอาด (2555:178) ได้กล่าวว่า การวางตัวต่อเพศตรงข้าม หมายถึง การที่ชาย
และหญิงประพฤติหรือปฎิบัติต่อกันเพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันในสถานภาพต่างๆ กัน เช่น 
ฐานะเพ่ือน ฐานะคนรัก หรือ ฐานะคู่ครอง ภายใต้สภาพแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ 

 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การปฏิบัติตนต่อเ พ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 
หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนหญิงที่แสดงถึงการเกี่ยวข้อง หรือ สร้างสัมพันธ์กับเพ่ือนนักเรียน
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ชาย รวมถึงการวางตัวอย่างเหมาะสมต่อเพ่ือนนักเรียนชาย โดยมีกรอบการประพฤติที่ดีงาม ค านึงถึง
ความถูกต้องและให้เกียรติซึ่งกันและกัน  

 2.2 ลักษณะกำรปฎิบัติตนต่อเพื่อนต่ำงเพศอย่ำงเหมำะสม 

 นาฎสุคนธ์ อู่เงิน (2543:9-10) กล่าวว่าลักษณะของกรคบเพ่ือนต่างเพศของนักเรียนวัยรุ่น
ตามลักษณะของการยึดขนบธรรมเนียมประเพณี คือ 

 1. การขออนุญาติหรือบอกกล่าวผู้ปกครองก่อนออกไปเที่ยวกับเพ่ือนต่างเพศทุกครั้ง 

 2. ไม่นัดพบเพือ่นต่างเพศตามล าพังในที่ท่ีไม่เหมาะสม ได้แก่ ที่เปลี่ยว ที่รโหฐาน 

  3. ไม่ถูกต้องเนื้อตัวเพ่ือนต่างเพศในลักษณะที่ไม่จ าเป็น ได้แก่ การจับมือถือแขน หรือ เดิน
โอบกอดตามสถานที่ต่างๆ 

 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพื่อนต่างเพศ 

 ประภักดิ์ กันหาชิน (2544:8) การปฏิบัติตนกับเพ่ือนต่างเพศมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. การสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างเพศ โดยการใช้วาจาและแสดงกิริยา ท่าทาง ได้แก่ 
การยิ้มอย่างเป็นมิตร การพูดด้วยถ้อยค าที่สุภาพ น้ าเสียงไพเราะ การกล่าวค าชมเชยและการพูดให้
ก าลังใจ ไม่พูดหรือแสดงกิริยาก้าวร้าวกับเพ่ือนต่างเพศ 

 2. การให้ความช่วยเหลือเพ่ือนต่างเพศ โดยการช่วยเหลือเพ่ือนต่างเพศในสิ่งที่ถูกต้อง และ
กระท าตามความสามารถที่มีอยู่ ได้แก่ การช่วยอธิบายเนื้อหาวิชาที่เพ่ือนต่างเพศไม่เข้าใจ การให้
เพ่ือนต่างเพศยืมอุปกรณ์การเรียนหรือสมุดจดงาน หรือ เงิน การแสดงความเข้าใจ ปลอบใจเมื่อเพ่ือน
ต่างเพศไม่สบายใจ รับฟังปัญหาจากเพ่ือนต่างเพศ 

 3. การร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนต่างเพศ นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นกีฬาและ
ร่วมกิจกรรมชุมนุมกับเพ่ือนต่างเพศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนต่างเพศ ท างานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายร่วมกับเพ่ือนต่างเพศ ท างานกลุ่มร่วมกับเพ่ือนต่างเพศ ด้วยความสบายใจรวมทั้งเห็น
ประโยชน์บทบาทของสมาชิก 

 ชุดการเรียนทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต1( 2546:56) 
กล่าวว่า การคบเพ่ือนต่างเพศท่ีเหมาะสมของวัยรุ่นหญิง คือ  
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 1. นักเรียนหญิงควรแต่งกายเรียบร้อยมิดชิด ไม่ควรแต่งกายในลักษณะที่ยั่วยุให้เกิดอารมณ์
ทางเพศเม่ือไปกับเพ่ือนชาย 

 2. หลีกเลี่ยงการคบเพื่อนหรือออกไปเที่ยวกับเพ่ือนต่างเพศที่ไม่ได้รู้จักดีพอ 

 3. วางตัวเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ควรมีการล่วงเกินทางเพศ 

 4. มีกิริยา มารยาท มีความอดทนอดกลั้น  

 จินตนา พึ่งโพธิ์ (2547:5) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมในด้านความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งได้แก่ 

 1. การวางตัวให้เหมาะสมกับเพศตรงข้าม 

 2. การรักนวลสงวนตัว 

 3. การไม่พูดและแสดงออกในเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง 

 4. ไม่เปิดเผยในเรื่องเพศ 

 5. ไม่แต่งกายยั่วยุทางเพศ 

 6. ไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนวัยอันสมควร 

 7. มีการแสดงพฤติกรรมทางเพศในกาลเทศะที่เหมาะสม 

 8. การให้ความส าคัญกับระเบียบประเพณีไทยในเรื่องการแต่งงาน 

 ประพิมพ์ พยอมใหม่ (2549:5)การปฏิบัติตนในการคบเพ่ือนต่างเพศในฐานะเพ่ือนมี
รายละเอียดดังนี้ ได้แก่ การแสดงออกของนักเรียนต่อเพ่ือนต่างเพศ ด้วยการถูกเนื้อต้องตัว ไม่คิดเรื่อง
ชู้สาว การพูดคุย การแสดงความห่วงใย การช่วยเหลือ ด้านการเรียน การแสดงความชื่นชม และการ
นัดเที่ยวสังสรรค์เป็นกลุ่มโดยการขออนุญาตผู้ปกครอง 

 ภาวิดา ตุ้ยสา (2553:6) การปฏิบัติตนของเพ่ือนต่างเพศของนักเรียน เพ่ือให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันได้แก่ การให้ความรัก ความเอาใจใส่ การช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกัน การ
ห่วงใยใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องของการศึกษา 

 สุพัณณี ชวนสนิท และ อภิรัตน์ สิงห์ตระหง่าน (2554 :13) ได้กล่าวว่าการคบเพ่ือนต่างเพศ
ของวัยรุ่นหญิงจะต้องระลึกถึงสิ่งต่อไปนี้ คือวัยรุ่นหญิงควรแต่งกายเรียบร้อยและมิดชิด ไม่ควรแต่ง
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กายในลักษณะที่ยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศเมื่อไปกับเพ่ือนชาย หลีกเลี่ยงการคบเพ่ือนหรือออกเที่ยว
กับเพ่ือนต่างเพศท่ีไม่รู้จักดีพอ วางตัวเป็นสุภาพสตรีให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (อ้างถึงใน สุพัณณี ชวนสนิท และ อภิรัตน์ สิงห์
ตระหง่าน 2554:25) กล่าวว่า แนวทางการคบเพ่ือนต่างเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ได้เสนอ
แนวทางเพ่ือนักเรียนจะได้รู้และเข้าใจหรือพิจารณาน ามาปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อตัวเองในโอกาสต่างๆ 
ดังนี้ 

      1. การรู้จักวางตัวระหว่างเพศ การวางตัวที่ดีแสดงถึงการมีมารยาททางสังคมของคนนั้น จาก
ธรรมชาติของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันในหลายเรื่อง จึงต้องรู้จักระมัดระวังและวางตัว
ให้ดี เช่น เพ่ือนชายไม่ควรถูกเนื้อต้องตัวเพ่ือนหญิง การจับมือถือแขนหรือการโอบกอดก็ยิ่งเป็นสิ่งที่
ไม่สมควรปฏิบัติ ถึงแม้จะสนิทสนมกันเพียงใดก็ตาม เพราะคนทั่วไปมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ 
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของคนไทย เพ่ือนหญิงก็เช่นกันไม่ควรกล้าจนเกินงาม โดยเปิดโอกาสให้เพ่ือน
ชายได้ใกล้ชิดหยอกล้อถึงเนื้อถึงตัวเพราะพฤติกรรมดังกล่าวจะท าให้ผู้หญิงถูกสังคมมองในแง่ลบได้
ง่ายกว่าผู้ชาย ดังนั้นจึงควรวางตัวให้ถูกกาลเทศะของวัยด้วย 

      2. การเลือกคบเพ่ือนต่างเพศที่ดี เพ่ือนต่างเพศมีหลายลักษณะมีทั้งที่เป็นคนดีและไม่ดี จึง
ควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการเลือกคบให้รอบคอบ เพราะจะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของ
นักเรียนได้มากหากเลือกคบไม่ถูกต้อง การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นเพ่ือนนั้น ควรมอง
ตามสภาพความเป็นจริงที่เหมาะสมกับสถานภาพของตน โดย เฉพาะ เรื่องนิสัยใจคอ ความชอบ 
ความพึงพอใจในพฤติกรรมระหว่างกัน ซึ่ งเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในการยึดเหนี่ยวต่อกันไว้ได้ 
สังคมไทยปลูกฝังเกี่ยวกับการคบเพ่ือนไว้ คือ เพื่อนที่ดีจะน าพาทั้งเราและเพ่ือนไปสู่ทางที่เจริญ ได้แก่ 
ชักชวน หรือ ชี้น ากัน ตั้งใจเรียน ไม่ชักชวนเพ่ือนให้เล่นการพนันและสารเสพติด เช่น ดื่มเหล้า เบียร์ 
หรือสูบบุหรี่ เพ่ือนที่ดีลักษณะนี้ควรคบหาสมาคมเพราะเป็นสิ่งที่ดีที่สังคมยกย่องนับถือและยอมรับ 
อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมให้เกิดคุณค่าในตนเองอีกด้วย 

      3. การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างเพศ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นลักษณะเฉพาะของความ
เป็นไทย ซึ่งคนไทยมีวัฒนธรรมเรื่องความมีน้ าใจต่อกันช้านาน จนเป็นที่ยอมรับของชาวโลก ซึ่งการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเพศก็เป็นสิ่งสมควรปลูกฝังและปฏิบัติต่อกันเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วย
สานสัมพันธ์ระหว่างเพศให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ผู้หญิงจะรู้สึกภูมิใจมากถ้าเพ่ือนชายของตนเป็นคนดี มี
น้ าใจ และอยากคบหาสมาคมไว้นาน ส่วนผู้ชายก็เช่นกันต้องการความมีน้ าใจช่วยเหลือ เกื้อกูลจาก
เพ่ือนหญิง ถึงแม้บางครั้งจะไม่แสดงออกถึงความต้องการโดยตรง แต่รู้สึกดีถ้าเพ่ือนหญิงของตนมี
พฤติกรรมเหล่านี้ ตัวอย่างของการแสดงออกถึงความมีน้ าใจด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างเพศ เช่น 
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เพ่ือนชายช่วยเพื่อนหญิงถือของ สละที่นั่งให้ อาสาพาไปส่งในที่ปลอดภัย ลุกขึ้นต้อนรับเมื่อเพ่ือนหญิง
มาหาส่วนสิ่งที่แสดงน้ าใจที่เพื่อนหญิงมีต่อเพศชาย เช่น ช่วยสอนการบ้าน ช่วยอ านวยความสะดวกใน
เรื่องอาหารการกิน ช่วยดูแลห่วงใยเมื่อเจ็บป่วย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้นอกจากท าให้สัมพันธภาพระหว่าง
เพ่ือนมั่นคงยืนยาวแล้ว สังคมภายนอกยังยกย่องสรรเสริญอีกด้วย 

 สุมาลี สวยสอาด (2555:179) ได้กล่าวว่า การวางตัวต่อเพศตรงข้ามมีความส าคัญมากในช่วง
วัยรุ่นเนื่องจากเป็นพ้ืนฐานของการเลือกคู่ครองในอนาคต ซึ่งได้ให้ลายละเอียดเกี่ยวกับการวางตัวต่อ
เพศตรงข้ามของฝ่ายหญิงไว้ดังนี้ คือ 

 1. แต่งกายให้สุภาพ สะอาดเรียบร้อย รัดกุม ไม่ควรแต่งตัวล่อแหลม นุ่งห่มน้อยชิ้น ถ้าพบ
โดยบังเอิญในขณะที่แต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่ควรหยุดพูดคุยด้วยต้องขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้
เรียบร้อยก่อนจึงมาพูดคุยด้วยในภายหลัง 

 2. ใช้วาจาสุภาพเหมาะสมให้สมกับเป็นกุลสตรี ไม่พูดหยาบคาย ส่งเสียงดัง แม้จะมีความ
สนิทสนมกับฝ่ายชายมากก็ตาม 

 3. ควรแสดงกิริยาที่เหมาะสม สุภาพ ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติด ต้องส ารวมตนให้
ดูเรียบร้อยเป็นกุลสตรี รู้จักมารยาทสังคม การเดิน การนั่ง การยืนดูเรียบร้อย สง่ างามเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

 4. ควรมีน้ าใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจเมื่อได้รับการช่วยเหลือจาก
ฝ่ายชาย 

 5. ไม่ควรอยู่ล าพังกับฝ่ายชายสองต่อสองในที่ลับตาคน ไม่แสดงกิริยาสนิทสนมเกินขอบเขต 

 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาเพ่ิมเติมถึงพฤติกรรมการคบเพ่ือนต่างเพศที่ไม่เหมาะสมของ
วัยรุ่น และ การปฎิบัติตนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงวัยรุ่นหญิง มี
ดังนี้คือ  

 ดลฤดี บุญชู (2549:8) กล่าวว่า การกระท าท่ีมีแนวโน้มต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมในการ
ปฎิบัติตนกับเพ่ือนที่ไม่ใช่เพศเดียวกับตนเอง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 

 1. การปฎิบัติตนกับเพ่ือนต่างเพศที่ไม่เหมาะสมในฐานะเพ่ือน ได้แก่ การแสดงกิริยาก้าวร้าว 
การพูดคุยกับเพื่อนต่างเพศด้วยวาจาที่หยาบคาย การไม่ให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียน การแสดง
ความห่วงใยต่อเพ่ือนต่างเพศเกินความเป็นเพ่ือน การแสดงออกเพ่ือให้ทราบว่าตนเองชื่นชอบมาก
เกินไป นอกจากนี้ยังมีการท ากิจกรรมกับเพ่ือนต่างเพศ 
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 2. การท ากิจกรรมต่างๆ กับเพ่ือนต่างเพศ ได้แก่ การชักชวนกันเที่ยวหรือสังสรรค์กันตาม
สถานบันเทิง การเที่ยวกับเพ่ืนต่างเพศตามล าพังสองต่อสองในที่ที่ไม่เหมาะสม การชักชวนกันหนี
เรียน และการชักชวนไปม่ัวสุมเสพสิ่งเสพติด การอยู่ในกลุ่มเพ่ือนที่ชอบหนีเรียนและอยู่ในกลุ่มที่ชอบ
มั่วสุมกัน การไม่รู้จักการปฎิเสธเมื่อถูกชักชวน 

 3. การปฎิบัติตนกับเพ่ือนต่างเพศในฐานะคนรัก ได้แก่ การแสดงออกให้ผู้อ่ืนรู้ว่าเป็นคู่รัก 
การคบหาเพ่ือนต่างเพศในฐานะที่เป็นคนรักหลายๆ คนพร้อมกัน ชอบอยู่กับเพ่ือนต่างเพศมากกว่า
เพ่ือนเพศเดียวกับตน การแสดงความเป็นเจ้าของกันและกัน 

 สุภาวดี กิจประเสริฐ (2550:4) พฤติกรรมเสี่ยงในการคบเพ่ือนต่างเพศไม่เหมาะสม หมายถึง
การกระท าที่มีแนวโน้มต่อการแสดงออกท่ีไม่เหมาะสมในการปฎิบัติตนกับเพ่ือนเพศตรงข้ามกับตนเอง 
ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ด้านคือ 

 1. ด้านความคิด คือ พฤติกรรมภายในที่กระตุ้นให้เกิดการกระท าที่มีแนวโน้มไปสู่การคบ
เพ่ือนต่างเพศไม่เหมาะสม ได้แก่ การยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ว่าเป็นเรื่องปกติหรือเป็น
เรื่องท่ีน่าลอง 

  2. ด้านร่างกาย คือ การกระท า การแสดงออกหรือการตอบสนองที่น าไปสู่การคบเพ่ือนต่าง
เพศไม่เหมาะสม ได้แก่ การถูกเนื้อต้องตัว จับมือ กอดจูบกันในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น 

 รางวัล สุขี (2551:7) กล่าวว่า การปฎิบัติตนกับเพศตรงข้ามที่น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ 
การจับมือถือแขน การกอดจูบ รวมถึงการอยู่กับเพศตรงข้ามตามล าพัง ในบริเวณที่แสงสว่างน้อย 
บริเวณท่ีไกลตาผู้คน 

 อรนุช เอ่ียมสุขา(2554:10)ได้กล่าวว่า การปฎิบัติตนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ประกอบด้วย  

 1. การหลีกเลี่ยงการสัมผัสในเชิงชู้สาว หมายถึง การที่นักเรียนวัยรุ่นหญิงหลีกเหลี่ยงหรือปฎิ
เสธพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฎิบัติต่อเพศตรงข้ามในเชิงชู้สาว ได้แก่ การอยู่ใกล้ชิดกันสองต่อ
สอง การจับมือถือแขน การโอบกอด การหอมแก้มการกอดจูบ และการสัมผัส ลูบคล าทั้งในขณะที่มี
และไม่มีเสื้อผ้า 

  2. การหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หมายถึง การที่นักเรียน
วัยรุ่นหญิง หลีกเลี่ยงหรือปฎิเสธไม่ให้มีโอกาสที่จะดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม อันจะท า
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ให้เกิดความมึนเมา หรือขาดสติในการยับยั้งชั้งใจเมื่อเวลาพบปะหรืออยู่กับเพศตรงข้าม จนอาจท าให้
เกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 

 3. การหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่เสี่ยงอันตรายที่จะเกิดจากเพศตรงข้าม หมายถึง การที่
นักเรียนวัยรุ่นหญิงไม่ไปสถานที่ลับหูลับตาคน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงพฤติกรรม
ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ เช่น คาราโอเกะ โรงภาพยนต์ การไปในสถานที่เปลี่ยว เป็นต้น 

 4. การหลีกเลี่ยงการแต่งกายและแสดงกิริยาท่าทางที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ หมายถึง การ
หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่รัดรูป และการแสดงท่าทางเย้ายวนส่อเจตนาการกระตุ้นอารมร์ทางเพศ 

 5. การรู้จักหลีกเลี่ยงการรับสื่อกระตุ้นอารมณืทางเพศ หมายถึง การที่นักเรียนวัยรุ่นหญิ ง
สามารถยับยั้งชั้งใจ ยั้งคิดและรู้จักปฎิเสธสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศที่ไม่เหมาะสม เช่น การอ่าน หรือ
ดูหนังสือที่ท าให้เกิดการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ การเปิดเวบไซต์ในอินเตอร์เน็ตที่แสดงถึงการกอดจูบ
เล้าโลม หรือเปลือยกาย เป็นต้น 

 จากการศึกษาถึงแนวคิดและลักษณะการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม รวมไปถึง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมข้างต้น สรุปได้ว่าลักษณะของการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม
สามารถจ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ   

1. ด้ำนกำรแต่งกำย หมายถึง การที่นักเรียนหญิงแต่งกายอย่างเหมาะสมต่อกาลเทศะ เมื่อ
อยู่กับเพ่ือนต่างเพศ โดยไม่น าไปสู่การกระตุ้นทางเพศต่อเพ่ือนนักเรียนชาย ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการ
แต่งกายที่มีลักษณะรัด หรือเน้นรูปร่าง การไม่นุ่งสั้น ใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดอวัยวะอย่างมิดชิด 

2. ด้ำนวำจำ หมายถึง การที่นักเรียนหญิงพูดจา หรือใช้ค าพูดอย่างเหมาะสมกับเพ่ือน
นักเรียนชายอนัน าไปสู่การมีสัมพันธภาพที่ดีในฐานะเพ่ือน โดยการใช้ถ้อยค าที่สุภาพให้เกียรติ การไม่
พูดจาส่อเสียด หรือ ท้าทาย ไม่พูดก้าวร้าว รวมถึงการพูดอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ 
การพูดทักทาย ขอบคุณ ชมเชย แสดงความยินดี การปฎิเสธ และการให้ก าลังใจ รวมไปถึงการที่
นักเรียนหญิงไม่ใช้ค าพูดที่มีลักษณะการแสดงออกถึงการเชิญชวน เย้ายวน ที่น าไปสู่การกระตุ้นทาง
เพศต่อเพ่ือนนักเรียนชาย 

3. ด้ำนกิริยำท่ำทำง หมายถึง การที่นักเรียนหญิงแสดงกิริยาท่าทางต่อเพ่ือนนักเรียนชาย
อย่างเหมาะสมในถานการณ์ต่างๆ โดยการแสดงสีหน้าท่าทางที่สอดคล้องกับเรื่ องราว มองและตั้งใจ
ฟัง ยิ้มแย้มอย่างเป็นมิตร ไม่แสดงท่าทางก้าวร้าวและไม่เหมาะสม ได้แก่ การทักทายด้ายการตบ
ศีรษะ ส่งของให้เพ่ือนอย่างนุ่มนวลไม่กระแทกกระทั้น รวมไปถึงการไม่เปิดโอกาสให้เพ่ือนชายหยอก
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ล้อถึงเนื้อถึงตัว โดยการแตะเนื้อต้องตัว โอบกอด จับมือถือแขน ไม่อยู่สองต่อสอง และไม่แสดงกิริยา
ท่าทางที่เย้ายวน เชิญชวนที่น าไปสู่การกระตุ้นทางเพศต่อเพ่ือนนักเรียนชาย 

2.3 วัยรุ่นกับกำรปฎิบัติตนต่อเพื่อนต่ำงเพศอย่ำงเหมำะสม 

วิลาวรรณ ทวิชศรี (2543:1)วัยรุ่นได้มีโอกาสรู้จักคุ้นเคยกับเพ่ือนต่างเพศท าให้ได้เรียนรู้ความ
แตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างเพศ การวางตัว มารยาท รวมถึงความประพฤติของเพ่ือน
ต่างเพศซึ่งเป็นส่วนที่จะช่วยในการปรับตัวและสร้าง เจตคติ ค่านิยมที่ดีในการคบเพ่ือนต่างเพศ แต่
ทั้งนี้ต้องยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม รู้จักหักห้ามใจไม่ให้ประพฤติผิดในศีลธรรมจรรยาทางเพศ   

กิตติกร มีทรัพย์ (2529,อ้างถึงในอินทิรา จ านงค์ค า,2554:15) กล่าวว่าโดยทั่วไปแล้ววัยรุ่น
ต้องการมีเพ่ือนด้วยเหตุผลผลักดันหลายอย่าง สาเหตุหนึ่งที่ส าคัญคือประสบการณ์ในความสัมพันธ์กับ
คนอ่ืน ๆในกลุ่มเพื่อน วัยรุ่นมีโอกาสมากกว่าที่จะเรียนรู้การสร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือนทั้งเพศเดียวกัน
และต่างเพศว่าจะเป็นที่ยอมรับกันหรือไม่ อย่างไรก็ตามการเรียนรู้เช่นนี้จะช่วยในการปรับปรุงตัวให้
รู้จักการเข้าสังคม และได้รับประสบการณ์แก้ไขตนเองให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโอกาส
พัฒนาทักษะทางสังคมของวัยรุ่นเกี่ยวกับความสามารถและเทคนิคการสนทนา การแสดงมารยาทที่ดี
งามในการเข้ากลุ่มและความสามารถในการยืดหยุ่น ประนีประนอม เช่น ทักษะในกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ 
การเล่น การพูดคุย การแต่งตัว การวางตัว เป็นต้น 

 ภาวิดา ตุ้ยสา (2553:18) กล่าวว่าการคบกับเพื่อนต่างเพศมีผลดีดังนี้คือ 

 1. การคบกับเพ่ือนต่างเพศเป็นการตอบสนองความสนใจตามพัฒนาการของวัยรุ่น
และนพ้าสื่งที่ตนได้รู้ได้พบเห็นจากการติดต่อกับเพ่ือนต่างเพศมาฝึกฝนตนเอง เช่นเดิมเป็นคนขี้อาย 
เก็บตัว ไม่มีความมั่นใจในตนเอง แต่งตัวไม่ถูกกาลเทศะ ถ้าได้มีโอกาสพบปะกับเพ่ือนต่างเพศก็จะช่วย
ได้โดยปริยาย เช่น การปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองให้ดีขึ้น 

 2. ตามหลักจิตวิทยา มนุษย์มีความต้องการส าคัญอย่างหนึ่งคือต้องการมีพวกพ้องมีเจ้าของ
และเป็นเจ้าของ โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นมีความต้องการในเรื่องการเป็นที่ยอมรับจากผู้อ่ืนว่าเป็นคนหนึ่ง
ของพวก และเป็นที่รู้จักดังนั้นการคบกับเพ่ือนก็เป็นการตอบสนองดังกล่าว 

 3. ท าให้ได้รับความสนุกสนาน เป็นการพักผ่อนหย่อนใจอย่างหนึ่ง การนัดเที่ยวกันอาจ
ออกมาในรูปแบบของการดูภาพยนต์ ฟังเพลง เต้นร า รับประทานอาหาร สถานที่บางแห่งต้องการ
ผู้ชายดูแลคุ้มครอง ฉะนั้นผู้ชายจึงมีโอกาสฝึกฝนตนเองให้เป็นสุภาพบุรุษ 
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4. การคบเพ่ือนต่างเพศมาก ๆ ท าให้ได้พบเห็นบุคลิกภาพหลายแบบ ท าให้เกิดความช านาญ
ในการปรับตัวเองให้เข้ากับคนอ่ืน รับรู้ความต้องการและความรู้สึกของผู้อ่ืนและรู้จักที่จะเลือกคบแต่
คนที่ถูกใจและไปกับตน 

สุวรรณี โตคาบ(2544,อ้างถึงในอินทิรา จ านงค์ค า,2554:14) ได้พูดถึงประโยชน์ของการคบ
เพ่ือนต่างเพศไว้ดังนี้ 

 1เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพ่ือนต่างเพศ ท าให้เกิดพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ 

 2.ตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ 

 3.เปิดโอกาสให้หญิง ชาย เลือกคู่ที่จะแต่งงานกันได้ เรียนรู้นิสัยใจคอ และเข้าใจในธรรมชาติ
ของเพศตรงข้าม 

สุพณัณี ชวนสนิท และ อภิรัตน์ สิงห์ตระหง่าน(2554:13)กล่าวถึงความส าคัญในการคบเพ่ือน
ต่างเพศแล้วพบว่า เพ่ือนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของวัยรุ่นทุกคน เพราะสามารถสร้าง
ความสุขสดชื่น สนุกสนาน และเป็นคนที่คอยแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่เราทั้งในยามทุกข์ได้เป็น
อย่างดี ซึ่งการคบเพ่ือนถือเป็นรูปแบบการพัฒนาการทางสังคมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของวัยรุ่น การคบ
เพ่ือนต่างเพศจะช่วยให้วัยรุ่นมีการปรับตัวทางเพศและสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ
การเท่าเทียมกัน การนับถือ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

จากการศึกษาวัยรุ่นกับการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม สามารถสรุปได้ว่าการ
คบเพ่ือนต่างเพศจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการทางด้านสังคมให้กับวัยรุ่น เมื่อวัยรุ่นรู้จักขอบเขตใน
การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม ให้เกียรติและไม่ผิดศีลธรรม เนื่องจากการคบเพ่ือนต่าง
เพศจะเป็นโอกาสให้วัยรุ่นได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างเพศ ตอบสนองความต้องการทั้งทางด้าน
จิตวิทยา ด้านชีวภาพ และด้านสังคม ความแตกต่างระหว่างเพศจะท าให้วัยรุ่นเรียนรู้จักปรับตัวเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนต่างเพศ 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกลุ่ม  

 3.1 ควำมหมำยของกิจกรรมกลุ่ม 

 ค าว่า “กิจกรรมกลุ่ม” มีค าที่ใช้เรียกชื่อด้วยกันหลายค าในความหมายเดียวกัน เช่น 
กระบวนการกลุ่ม กลุ่มสัมพันธ์ พลวัตรกลุ่ม พลังกลุ่ม หรือศาสตร์กลุ่ม ในภาษาอังกฤษก็มี ค าที่ใช้ได้
หลายค า เช่น Group Dynamics ,Group Process, Group Psychology เป็นต้น (ไพโรจน์ ปานอยู่ 
2536:7) 
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    ประภักดิ์ กันหาชิน (2544:11) ได้สรุปว่า กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การจัดกิจกรรมและ
การจัดประสบการณ์ต่างๆ มาวางแผนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยทุกคนได้มี
ส่วนร่วมลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และเกิดทักษะ ในการ
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน โดยวิเคราะห์พฤติกรรมของสมาชิกเอง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง 

  คมเพชร ฉัตรศุภกุล(2546:16)ให้ความหมายว่า กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การน าเอา
ประสบการณ์มาวางแผนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการในสมาชิก
แต่ละคน และการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มโดยส่วนรวม มีการปฎิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิก ภายในกลุ่ม
ด้วย ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ประสบการณ์ในกลุ่มจะท าให้เกิดการพัฒนาในตัวบุคคลทุกคน 

 สุภาพร พรมสา(2550 :20)กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การจัดกิจกรรมและการจัด
ประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยสมาชิกทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการปฎิบัติ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และมีปฎิสัมพันธ์ต่อเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน 
โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของสมาชิกเอง และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่กลุ่มก าหนดร่วมกัน 

 นฤมล ช านิ และ คณะ (2551:53) กล่าวว่ากิจกรรมกลุ่ม หมายถึง กลวิธีหรือวิธีการต่างๆ ที่จ
จะให้สมาชิกของกลุ่มมีส่วนร่วมในการจัดท ากิจกรรมอันก่อให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนานเอง เกิด
ทักษะในการท างานร่วมกันซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องมาจากการที่ได้คิดวิเคราะห์ตนเองและวิเคราะห์บุคคลอ่ืน 
ทั้งนี้เป็นไปตามที่ผู้น ากิจกรรมได้จัดสถานการณ์ขึ้นเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของสมาชิกให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

 อัญชิสา สุรีย์แสง (2553:38) อธิบายว่า กิจกรรมกลุ่มหมายถึง เทคนิค วิธีการ เครื่องมือที่
เป็นสื่อในการจัดประสบการณ์ให้แก่สมาชิกกลุ่มได้มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม ส ารวจความรู้สึก ความคิด พฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยมของตนเอง รู้จักคิด
วิเคราะห์และแสดงพฤติกรรม พัฒนาจิตใจและปรับตัวให้อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 ปัทมา เวียงวุธ (2556:30) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมกลุ่ม ว่าหมายถึง การจัดกิจกรรมที่มี
จ านวนสมาชิก 2 คนขึ้นไป มาท ากิจกรรมร่วมกัน ด้วยวิธีการในรูปแบบต่างๆ เป็นการให้เด็กได้มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนภายในกลุ่ม และมีส่วนร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก าหนดขึ้นในกลุ่ม
ลักษณะ กิจกรรมกลุ่มเน้นให้เด็กเป็นสมาชิกของกลุ่ม ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
เพ่ือให้กิจกรรมกลุ่มนั้นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบ กติกา ข้อตกลง โดยผ่าน
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กระบวนการเรียนรู้ที่มีความสนุกสนานตามขั้นตอนของการจัดกิจกรรมกลุ่ม เรียนรู้ร่วมกันจนเกิด
ทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน อันจะน าให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมที่จะ
ท าให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 จากความหมายของกิจกรรมกลุ่ม ที่ได้รวบรวมไว้ข้างต้น พอสรุปได้ว่า กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง 
กระบวนการพัฒนาเพื่อให้เกิด ทักษะ และการเรียนรู้ การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาด้วยตัวเองของ
สมาชิกในกลุ่ม อันเนื่องมาจากกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์กันของสมาชิกในกลุ่ม ที่ช่วยกันกระตุ้นซึ่ง
กันและกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ความสามารถของแต่ละคนในสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่งเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายในการพัฒนาทักษะต่างๆ ของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้ใช้กิจกรรมกลุ่มในการพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศของนักเรียนหญิง เพ่ือให้เกิด
กระบวนการพัฒนาตนต่อไป 

 3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่ม 

 ทิศนา แขมมณี และคณะ (2522:12) ได้เขียนไว้ในต ารากลุ่มสัมพันธ์ : ทฤษฎีและแนวปฎิบัติ 
เล่ม 1 มีทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม (Group process) ดังต่อไปนี้ 

ทฤษฎีบุคลิกภำพของกลุ่ม(Group Syntality Theory) 

ทฤษฎีบุคลิกภำพของกลุ่ม (Group Syntality Theory) ของ แคทแทล (Cattel) ทฤษฎีนี้อาศัย
หลักการจากทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) คือ กฎแห่งผล (Law of Effect) เพ่ือ
อธิบายพฤติกรรมของกลุ่ม แนวคิดในทฤษฎีนี้ประกอบด้วย 

 ลักษณะของกลุ่มประกอบด้วย 

 1. กลุ่มแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีบุคลิภาพเฉพาะตัว (Population Traits) ได้แก่
สติปัญญา ทัศนคติ บุคลิกภาพเป็นต้น 

 2. กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีบุคลิกภาพเฉพาะกลุ่ม (Syntality Traits หรือ Personality Traits) 
หรือความสามารถที่กลุ่มได้รับจากสมาชิกดังกล่าวมาแล้วในข้อ 1 ซึ่งจะท าให้แต่ละกลุ่มมีลักษณะที่
แตกต่างกันออกไป บุคลิกภาพของกลุ่มได้แก่ ความสามารถของกลุ่มที่มีอยู่ การกระท าของสมาชิก
ร่วมกัน การตัดสินใจ รวมทั้งพฤติกรรมหรือการแสดงออกของสมาชิกเป็นต้น 

 3. กลุ่มแต่ละกลุ่มมีลักษณะโครงสร้างภายในโดยเฉพาะ (Characteristic of Internal 
Structure) ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และแบบแผน หรือ ลักษณะในการรวมกลุ่ม เช่น 
มีการแสดงบทบาท ต าแหน่งหน้าที่ มีการสื่อสารระหว่างสมาชิก เป็นต้น 
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 4. การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของกลุ่ม (Dynamics of Syntality) หมายถึงการแสดง
กิจกรรมหรือความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างเหนึ่ง การกระท าของ
สมาชิกจะมีลักษณะ 2 ประการ คือ 

 4.1 ลักษณะที่ท าให้กลุ่มรวมกันได้ (Maintenance Synergy) หมายถึง ลักษณะของ
ความร่วมมือในการกระท ากิจกรรมของสมาชิกแต่ละกลุ่มเพ่ือให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกเป็นไปได้
อย่างราบรื่น และก่อให้เกิดความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจกัน (Cohesion) ซึ่งจะท าให้การรวมกลุ่ม
โดยไม่มีการแตกแยก หรือการถอนตัวออกจากกลุ่มเป็นไปได้อย่างราบรื่น 

 4.2 ลักษณะที่ท าให้กลุ่มประสบผลส าเร็จ ( Effective Synergy) หมายถึง กิจกรรมที่
สมาชิกกระท าเพ่ือให้กลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 

ทฤษฎีสัมฤทธิผลของกลุ่ม (A Theory of Group Achievement) 

ทฤษฎีสัมฤทธิผลของกลุ่ม (A Theory of Group Achievement) สต๊อกดิลล์ (Stogdill) รวบรวม
องค์ประกอบของทฤษฎีนี้ไว้ 3 ประการ คือ 

 1. การลงทุนของสมาชิก (Member Inputs) เมื่อบุคคคลมารวมกัน จะมีการแสดงออก มีปฎิ
สัมพันธ์และมีความคาดหวังผลซึ่งเป็นการลงทุนของสมาชิกเพ่ือให้เกิดผลจากการรวมกลุ่ม ลักษณะ
ด้านนี้อธิบายได้ดังนี้ 

  1.1. เมื่อบุคคลมาอยู่รวมกัน จะมีปฎิสัมพันธ์เกิดขึ้น มีการกระท า มีปฎิกิริยา
ตอบสนอง หรือการแสดงออกระหว่างสมาชิก 

  1.2. การแสดงออก (Performance) หมายถึง การได้โต้ตอบหรือการตอบสนอง 
(Response) ของสมาชิกอันเป็นส่วนหนึ่งของการมีปฎิสัมพันธ์ เช่น การตัดสนินใจ การเตรียมการ
สื่อสาร การร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นต้น 

  1.3. ความคาดหวัง (Expectations) หมายถึง สิ่งที่ประกอบกันเข้าเพ่ือช่วยเสริมแรง
ให้สมาชิกคาดหวังความพอใจที่จะได้รับจากการรวมกลุ่ม เช่น จุดมุ่งหมายของกลุ่ม การแสดงบทบาท
ต่างๆ ความมั่นคงของกลุ่ม 

 2. สื่อกลางของการลงทุนของสมาชิก (Mediating Variables) เมื่อสมาชิกมีการลงทุนโดย
การกระท า หรือมีปฎิสัมพันธ์รวมทั้งการคาดหวังผลร่วมกันแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะท าให้กลุ่มบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่ต้องการ คือการก าหนดโครงสร้างของกลุ่มขึ้น เพ่ือเป็นสื่อให้การลงทุนของสมาชิกบัง
เกิดผล โครงสร้างของกลุ่มประกอบด้วย 
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  2.1 โครงสร้างอย่างเป็นทางการ (Formal Structure) คือสิ่งที่คาดหวังจากการมีปฎิ
สัมพันธ์ของสมาชิก เช่น การก าหนดต าแหน่งให้แก่สมาชิกแต่ละคนให้มีสถานะ (Status) และหน้าที่ 
(Functions) ตามท่ีควรจะเป็นเพ่ือให้สมาชิกกระท าและมีปฎิกิริยาตามที่คาดหวังไว้และท าให้ผลของ
การท างานเป็นจริงขึ้นมาได้ 

  2.2 โครงสร้างเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิก (Role Structure) คือโครงสร้างของกลุ่ม
ที่เชื่อว่าจะมีอยู่ภายในตัวสมาชิกแต่ละคน สมาชิกแต่ละคนจะมีอิสระที่จะแสดงบทบาทของตนได้
อย่างเต็มที่ บทบาทท่ีกล่าวถึงได้แก่ ความรับผิดขอบ และ อ านาจในการท าตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 3. ผลของกลุ่ม (Group Outputs) หรือสัมฤทธิผลของกลุ่ม (Group Achievement) 
หมายถึงผลที่ได้รับจากการลงทุนของสมาชิกจากการแสดงออก การมีปฎิสัมพันธ์ และการคาดหวังผล
โดยผ่านการแสดงออกตามโครงสร้างและการกระท าของกลุ่มที่ก าหนดขึ้น ผลของกลุ่มที่ได้รับนี้มีอยู่ 3 
ประการ คือ  

  3.1 ผลของการท างาน ( Productivity) ซึ่งเกิดจากความคาดหวังหรือจุดมุ่งหมาย 
และการกระท าเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 

  3.2 จริยธรรมกลุ่ม (Group Moral) คือขอบเขตความเป็นอิสระในการท างาน หรือ
การแสดงพฤติกรรมที่จะให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว ถ้ากลุ่มมีการก าหนดโครงสร้างและปฎิบัติตาม
โครงสร้างนั้น จริยธรรมของกลุ่มจะมีมากข้ึน เพราะช่วยให้กลุ่มทราบเกี่ยวกับผลที่จะได้รับ 

  3.3 ความสามัคคี (Cohesion) หรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม (Group 
Integration) หมายถึงการรักษาระดับการกระท าและโครงสร้างของกลุ่มไว้ในสภาพที่ต้องการซึ่งจะ
ปรากฎเป็นความพอใจของกลุ่มหรือการสนองความต้องการของสมาชิกในกลุ่ม 

ทฤษฎีกำรแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่ม (Exchange Theory) 

ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่ม (Exchange Theory) ของธิโบลท์และเคลลีย์ (Thibaut 
and Kelley) แนวคิดของทฤษฎีนี้พยายามจะอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกและกระบวนการ
ของกลุ่ม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลจากการรวมกลุ่ม แนวคิดจากทฤษฎีนี้จะเป็นพ้ืนฐานของการท าหน้าที่ใน
กลุ่มได้อย่างดี มีแนวคิดที่ส าคัญของทฤษฎีนี้ 3 ประการด้วยกันคือ 

 1. ในการรวมกลุ่มจะมีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกนี้จะเกิดจากการที่สมาชิกมีปฎิสัมพันธ์ต่อกันในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
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สื่อสาร หรือการแสดงพฤติกรรมที่บุคคลหนึ่งแสดงต่ออีกคนหนึ่งและมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคลนั้นด้วย การแสดงพฤติกรรมนี้เป็นการแสดงออกทางด้านการกระท า (Motor acts) หรือ
ค าพูด (Verbal acts) ก็ได้ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการ พฤติกรรมที่แสดงออกภายในกลุ่มนี้
จะต้องเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการเลือกสรรขัดเกลา (Behavior Repertoire)หรือพิจารณาแล้วว่าจะ
แสดงกับใครอย่างไรบ้าง ดังนั้นแนวคิดประการแรกของทฤษฎีนี้จึงสรุปได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้ 

  1.สมาชิกมีความสัมพันธ์กัน (Interpersonal relationship) 

  2.สมาชิกมีปฎิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction) 

  3.การแสดงปฎิสัมพันธ์หมายถึงการแสดงพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ (Behavior 
sequences) ของสมาชิก 

  4.พฤตจิกรรมที่แสดงออกภายในกลุ่มจะเป็นพฤติกรรมที่เลือกสรรแล้ว (Behavior 
Repertoire) 

 2. การแลกเปลี่ยนพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกจะก่อให้เกิดผลของกลุ่ม 
(Group outcomes) ขึ้นจึงเป็นผลจากการปฎิสัมพันธ์ของสมาชิก (Consequences of 
interaction) ซึ่ งประกอบด้วยรางวัล (Reward) จากการมีปฎิสัมพันธ์  เช่น ความสบายใจ 
(Pleasurable) ความสนุ กสนาน  (Enjoyable) ความ อ่ิมอก อ่ิม ใจ  (Gratifying) ความพอใจ 
(Satisfying) และเห็นคุณค่าของการพยายามกระท า พฟติกรรมนั้นให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการ 
 รางวัลและคุณค่าท่ีได้รับจากการแสดงพฤติกรรมจะพิจารณาได้สองลักษณะคือ 

  2.1 ลักษณะของแต่ละบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล (Exogeneous 
Factors) คือลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล เช่น ค านิยม ทักษะ ความต้องการ ฯลฯ ซึ่ งจะท าให้บุคคล
สามารถแสดงพฤติกรรมได้ผลดีมากน้อยต่างกันและท าให้คุณค่าและรางวัลที่บุคคลได้รับต่างกัน
ออกไปด้วย 

  2.2 ลักษณะที่ได้รับจากความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก (Endogeneous Factors) 
หมายถึงสิ่งที่ เกิดจากการมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เช่น ความร่วมมือ การรู้สัก
ประสานงานกัน ความสามัคคี เป็นต้น รวมทั้งลักษณะที่ไม่มีคุณค่าเช่นความไม่รู้จักพอ ความเหนื่อย
ล้า หรือความเข้ากันไม่ได้ของสมาชิก ผลจากความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกจะช่วยก าหนดคุณค่าและ
รางวัลจากการแสดงปฎิสัมพันธ์ของสมาชิก 
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ทฤษฎีพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  

ทฤษฎีพ้ืนฐานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือ FIRO (Fundamental Interpersonal Relations 
Orientations) ของ ซุทซ์ (Schutz) ทฤษฎีนี้จะพิจารณาพฤติกรรมระหว่างสมาชิกที่พยายามปรับตัว
เข้าหากัน โดยเชื่อว่าคนทุกคนจะมีลักษณะเฉพาะในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนความต้องการที่จะมี
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมี 3 ลักษณะ คือ 

 1. ความต้องการเชื่อมโยงกับผู้อ่ืน (Inclusion) ได้แก่ ความต้องการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งบุคคล
พยายามจะแสดงออกเพ่ือให้เกิดชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนับถือและความมีเกียรติเป็นต้น 

 2. ความต้องการในการควบคุม (Control) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลตัดสินใจเพ่ือจะมี
อิทธิพล(Authority) มีอ านาจ(Power)หรือความต้องการควบคุมผู้อ่ืน ซึ่งอาจจะแสดงออกมาในสอง
ลักษณะคือ การควบคุมผู้อ่ืน หรือ ถูกผู้อื่นควบคุม 

 3. ความต้องการเป็นที่รักใคร่ของผู้อ่ืน (Affection) หมายถึง ความรู้สึกและอารมณ์ส่วนตัวที่
เกิดขึ้นะหว่างบุคคลสองคน เช่น ความรัก ความเป็นมิตร การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การสร้างความ
ผูกพันทางอารมณ์เพ่ือให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมต่อกัน  

 เมื่อบุคคลมีความสัมพันธ์กันแต่ละคนจะแสดงพฤติกรรมและความต้องการเฉพาะตนซึ่ง
พัฒนาขึ้นจากการได้รับการสนองความต้องการในวัยเด็ก ความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มอาจเป็นใน
ลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) หรือเข้ากันไม่ได้ (Incompatibility) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลที่
สัมพันธ์กันและลักษณะในการแสดงความสัมพันธ์กันเป็นส าคัญ 

 ลักษณะที่บุคคลพยายามปรับตัวเข้ากันมี 3 ลักษณะ คือ  

 1. การพยายามปรับตัวเข้าหากันโดยแสดงความรู้สึกที่ต้องการ โดยบุคคลจะพยายามแสดง
ความรู้สึกท่ีเป็นความต้องการของตนซึ่งมีอยู่ 3 ประการดังกล่าวมาแล้ว และถ้าบุคคลมีความต้องการ
คล้ายกันก็จะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 2. การพยายามปรับตัวเข้าหากันโดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ริ เริ่ม จะมีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้แสดงความ
ต้องการของตนโดยริเริ่มกิจกรรมของกลุ่ม ถ้าผู้ อ่ืนซึ่งเป็นผู้รับไม่ต้องการจะร่วมกิจกรรมนั้น          
ปฎิสัมพันธ์นั้นจะเป็นลักษณะที่สมาชิกเข้ากันไม่ได้ 

 3. การปรับตัวโดยแลกเปลี่ยนความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตนปรารถนา (Reciprocal 
Compatibility) โดยการแสดงความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมให้อีกคนหนึ่งทราบและถ้าความพอใจ
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ของสมาชิกไม่ตรงกัน หรือบุคคลไม่สามารถแสดงความต้องการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตนพอใจให้บุคคล
อ่ืนทราบ ทั้งคู่จะเข้ากันไม่ได้ 

 สรุปทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มของ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2522:13-15) สามารถสรุปได้ดังนี้คือ 

 1. ลักษณะการรวมกลุ่มหรือรูปแบบการรวมกลุ่มอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือ เกิดขึ้นจาก
ความตั้งใจที่มีหลักการอย่างชัดเจน 

 2. ลักษณะของสมาชิกในกลุ่มมีความส าคัญต่อกลุ่ม 

 3. สมาชิกในกลุ่มมีความส าคัญต่อเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม เช่น การช่วยพัฒนาความคิด ทัศนคติ 
พฤติกรรม ปรับลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

 4. สมาชิกกลุ่มจะมีความผูกพันธ์กันเนื่องจากการมีปฎิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มอันเนื่องจาก
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้มีส่วนร่วมกัน 

 5. กลุ่มจะมีความยั่งยืนหรืออยู่ได้นานหรือไม่ข้ึนอยู่กับลักษณะของกลุ่ม รวมทั้งเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม  

3.3 ประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่ม 

 การท ากิจกรรมกลุ่มได้ก่อประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างมากมาย ซึ่งมีนักวิชากร
ได้กล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่มดังต่อไปนี้ 

 พนม ลิ้มอารีย์ (2542: 56-57) กล่าวว่ากิจกรรมกลุ่มจะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกเกิดการพัฒนา
ตนเองในหลายด้าน สรุปได้ดังนี้คือ 

 1. กลุ่มเป็นที่ช่วยฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน เช่น เด็กวัยรุ่นที่ต้องการคบกับเพ่ือน
ต่างเพศ แต่มีความรู้สึกเคอะเขิน หากเด็กได้เข้าร่วมการท ากิจกรรมกลุ่ม มีการท ากิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน ปฏิกิริยาดังกล่าวจะค่อย ๆ หายไปและเป็นปกติได้ 

 2. กลุ่มเป็นที่ช่วยฝึกทักษะการคิดพิจารณาและแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทัศนคติ ความคิดเห็น รวมทั้งการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสะท้อน
ให้สมาชิกได้พิจารณาเห็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขตนเอง 
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 3. กลุ่มเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยให้เกิดกับตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ต่างๆ ที่สังคมยอมรับ เมื่อสมาชิกเข้ากลุ่มต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ร่วมกัน เพราะสมาชิกมีความ
ต้องการแสวงหาการยอมรับจากกลุ่ม และต้องการความรักความผูกพันเป็นเจ้าของกลุ่ม 

 4. กลุ่มช่วยให้สมาชิกเกิดความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย ให้ก าลังใจ ให้ความรัก ให้การยอมรับ
อย่างไม่มีเงื่อนไข ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและสมาชิกจะได้รับการฝึกทักษะเหล่านี้ร่วมกัน 

 โรเจอร์ (Roger. 1970, อ้างถึงในสุภาวดี กิจประเสริฐ,2550:30) ได้กล่าวถึง คุณค่าของ
กิจกรรมกลุ่ม ดังนี้ 

 1. บุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการรับรู้ทางความรู้สึก ตลอดจนเปิดเผยความรู้สึก มี
ความจริงใจและเป็นไปอย่างธรรมชาติ มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการควบคุมความรู้สึกต่างๆ 
ของตนเอง แสดงพฤติกรรมที่ตรงกับความรู้สึกของตนเองได้ 

 2. มีการตระหนักถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นมากข้ึน 

 3. มีแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ หมายถึง การเข้าใจตนเอง (Self-actualization) การรู้จัก
ตัดสินใจด้วยตนเอง 

 4. มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยบุคคลจะยอมรับตนเอง 
พัฒนาคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง และมีความม่ันคงมากยิ่งขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อ่ืน การใช้อ านาจ
ลดน้อยลง มีการยอมรับผู้อื่นมากขึ้น ลดการสั่งสอนและควบคุมผู้อื่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น   

และมีความรู้สึกพ่ึงพากันและกัน เชื่อในความสามารถของบุคคลอ่ืน มีการแก้ปัญหาโดยการท างาน
เป็นกลุ่ม และเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 

 ประภักดิ์ กันหาชิน (2544:20) กล่าวว่า คุณค่าของกิจกรรมกลุ่มนั้น ท าให้สมาชิกของกลุ่ม
ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน สามารถเข้าใจตนเอง และ
เข้าใจผู้อ่ืนเป็นอย่างดี ซึ่งจะท าให้ได้พัฒนาตนเองรู้จักปรับตัวเอง เพ่ือสามารถอยู่ในสั งคมได้อย่างมี
ความสุข นอกจากนี้การจัดกิจกรรมกลุ่มยังเป็นการสร้างโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้เกี่ยวกับการติดต่อ
สัมพันธ์กับคนอ่ืนในบรรยากาศที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันเพ่ือสมาชิกกลุ่มได้ช่วยเหลือกลุ่มและช่วยเหลือ
บุคคลแต่ละคนก้าวไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ 

 สุภาวดี กิจประเสริฐ (2550:32) กล่าวว่า คุณค่าของกิจกรรมกลุ่มท าให้สมาชิกเข้าใจตนเอง
และเข้าใจผู้อ่ืน รู้จักท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน มีความเห็นอกเห็นใจและเอ้ือ
อาทรต่อผู้อ่ืน ท าให้มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ มีทักษะในการแก้ปัญหา สามารถคิดอย่างมี



32 
 

 

เหตุผล ท าให้เกิดความคิดและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองในด้านอารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา นอกจากนี้กิจกรรมกลุ่มยังมีคุณค่าด้านการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านอาชีพ ด้าน
การวินิจฉัย ด้านการบ าบัด และคุณค่าต่อโรงเรียน และชุมชนด้วย  

 ปัทมา เวียงวุธ (2556:41) ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมกลุ่มว่าจะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมของบุคคลและพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเมื่อได้ท างานร่วมกัน บุคคลจะเรียนรู้
และรู้จักท่ีจะเข้าใจและยอมรับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม และรู้จักวิธีการติดต่อสื่อสาร การใช้ค าพูด ท่าทาง
ต่างๆ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอ่ืน เป็นการพัฒนาให้บุคคลสามารถที่จะปรับตัวให้
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 จากประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมกลุ่มข้างต้น กล่าวได้ว่า กิจกรรมกลุ่มเป็นที่ช่วยฝึก
ทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน รวมทั้งเป็นการฝึกฝนบทบาทในการรับฟังและเสนอแนะได้อย่าง
เหมาะสม ช่วยฝึกทักษะในการคิดพิจารณา เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึง
ค่านิยมต่างๆ ที่สังคมยอมรับ และกิจกรรมกลุ่มยังช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และ 
เข้าใจตนเองและผู้อื่น เรียนรู้จักการท างานกับผู้อ่ืน กิจกรรมกลุ่มยังก่อให้เกิดแนวคิด การจดจ าเนื้อหา
จากการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มได้เป็นอย่างดี  

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสม กับกลุ่มนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในด้านของการแต่งกาย ด้านวาจา ด้านกิริยา
ท่าทางและด้านการเรียนโดยการใช้ขั้นตอนของกิจกรรมกลุ่มซึ่งเป็นการช่วยฝึกทักษะการ
ติดต่อสื่อสาร ฝึกบทบาทการรับฟังและเสนอแนะ  เพ่ือให้เกิดทักษะและการเรียนรู้ พิจารณา ในการ
เข้าใจตนเองและผู้อื่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมได้ 
 3.4 ขนำดของกิจกรรรมกลุ่ม 

 ประภักดิ์ กันหาชิน (2544:18)ได้กล่าวว่า ขนาดที่เหมาะสมของการท ากิจกรรมกลุ่ม ควรเป็น
กลุ่มท่ีมีขนาดเล็กตั้งแต่ 6-12 คน และมากที่สุดไม่ควรเกิน 15 คน เพราะถ้าจ านวนสมาชิกมากเกินไป 
จะมีผลเสียต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือในการท างานของสมาชิก 

 กาญจนา ไชยพันธ์ (2549:18)กล่าวว่า จ านวนสมาชิกในกลุ่มที่มีผลต่อปฎิสัมพันธ์ในกลุ่ม
ตลอดจนการสื่อสารระหว่างสมาชิก จ านวนสมาชิกที่จะจัดเกี่ยวกับการช่วยในงานหรือการเรียนการ
สอน สมาชิกที่เหมาะสมคือ 5-10 คน 

 สุภาวดี กิจประเสริฐ (2550:34) กล่าวว่า ขนาดของกลุ่มควรมีสมาชิกตั้งแต่ 5-15 คน จึงจะ
เหมาะสมที่สุด เพราะถ้าหากสมาชิกกลุ่มมีมากเกินไปจะมีผลเสียต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือใน
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การท างานของสมาชิกในกลุ่มจากความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าขนาดของกลุ่มควรมีขนาด
เล็ก สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่ กลุ่มควรมีสมาชิก 8-12 คน แต่ไม่ควรเกิน 15 
คน ทั้งนี้ควรจะพิจารณาถึงวุฒิภาวะและธรรมชาติของสมาชิกกลุ่มเพ่ือจะได้ก าหนดจ านวนสมาชิกได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งกลุ่มที่มีสมาชิกอยู่ในช่วงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ขนาดของกลุ่ม ควรมีสมาชิกจ านวน 6-10 
คน เพ่ือผู้น ากลุ่มจะได้สามารถน ากลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในกลุ่ม
อย่างทั่วถึง  

 สุภาพร พรมสา (2550:22)กล่าวว่าขนาดที่เหมาะสมในการท ากิจกรรมกลุ่ม ควรเป็นกลุ่ม
ขนาดเล็กและมีสมาชิกตั้งแต่ 6-12 คน แต่ถ้ามากกว่านั้นก็ไม่ควรจะเกิน 15 คน เพราะถ้าจ านวน
สมาชิกมากเกินไปจะมีผลเสียต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือในการท างานของสมาชิก 

 นฤมล ช านิ และ คณะ (2551:48)กล่าวว่า ขนาดของกลุ่มที่เหมาะในการท ากิจกรรมกลุ่ม
และจะท าให้กลุ่มมีประสิทธิภาพ ควรมีสมาชิกอยู่ระหว่าง 5-15 คน เพ่ือสมาชิกจะได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงแต่กลุ่มก็สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ 

 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสมซึ่งขนาดของกลุ่มที่ท ากิจกรรมกลุ่มจะมีขนาด 5 คน เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้ร่วม
กิจกรรมกลุ่มอย่างทั่วถึงและเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสมในกลุ่มนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.5 เวลำและจ ำนวนครั้งของกำรด ำเนินกำรกิจกรรมกลุ่ม 

 Trotzer (1977, อ้างถึงใน มณฑินี นามบุญ,2545:30) ให้ความเห็นไว้สรุปได้ว่าการก าหนด
ระยะเวลาและความถี่ของการเข้ากลุ่มนั้น หากจัดท ากับสถานศึกษานั้นด้วย เช่น โรงเรียนส่วนมากจะ
จัดเวลาเป็นคาบคาบละ 50 นาที เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถก าหนดได้ว่า ควรใช้เวลาในการเข้า
กลุ่มนานเท่าใด ส าหรับจ านวนครั้งในการเข้ากลุ่มขึ้นอยู่กับเป้าหมายของกลุ่ม และธรรมชาติของ
สมาชิกกลุ่มแต่อย่างน้อยท่ีสุดควรจะเข้ากลุ่มไม่ต่ ากว่า 8 ครั้ง ถ้ามากกว่านี้ได้ก็ยิ่งเป็นการดี 

 ประภักดิ์ กันหาชิน (2544:18)กล่าวว่า เวลาในการเข้าร่วมในกิจกรรมกลุ่มในแต่ละครั้ง ควร
ค านึงถึงการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาของสมาชิกในกลุ่ม จ านวนครั้งในการเข้ากลุ่มควรจะ
ไม่ต่ ากว่า 8 ครั้ง และควรจัดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

 สุภาวดี กิจประเสริฐ (2550:35)กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มควรจัดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละไม่
เกิน 1 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมากน้อยเพียงใด ส าหรับจ านวน
ครั้งในการเข้ากลุ่มไม่ควรต่ ากว่า 8 ครั้ง ถ้ามากกว่า 8 ครั้งยิ่งดี 
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 อัญชิสา สุรีย์แสง (2553:39) กล่าวว่า ควรจัดกิจกรรมกลุ่มให้มีจ านวนครั้งในการเข้ากลุ่มไม่
ต่ ากว่า 8 ครั้ง ซึ่งถ้ามากกว่านี้ได้ก็จะเป็นการดี และควรจัดช่วงเวลาสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง และใช้เวลา
ประมาณ 60-90 นาที ส่วนในเด็กระดับชั้นประถมศึกษาเวลาไม่ควรเกิน 60 นาที เพ่ือไม่ให้เกิดความ
เบื่อหน่ายก่อนที่กิจกรรมกลุ่มจะบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการก าหนดเวลาต้องก าหนดให้เหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการของบุคคลด้วย 

 สรุปได้ว่าเวลาและจ านวนครั้งในการเข้ากลุ่มเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่จะท าให้กิจกรรมกลุ่ม
ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นกิจกรรมกลุ่มควรให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ควรจัดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ จ านวนไม่ต่ ากว่า 8 ครั้ง และใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที ทั้งนี้ควรจะต้องก าหนดเวลาให้
เหมาะสมกับวัยของสมาชิกกลุ่ม และเวลาของคาบเรียนของกลุ่มสมาชิก กรณีที่สมาชิกเป็นนักเรียน 
และใช้เวลาเรียนในคาบในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาและความถี่ของการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมเป็น
ก าหนดให้วันพุธ และ วันศุกร์ช่วงเวลา 14.30-15.20 สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที จ านวน 10 
ครั้ง ตามแนวความคิดของ ประภักดิ์ กันหาชิน ที่กล่าวว่า เวลาในการเข้าร่วมในกิจกรรมกลุ่มในแต่ละ
ครั้ง ควรค านึงถึงการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาของสมาชิกในกลุ่ม จ านวนครั้งในการเข้า
กลุ่มควรจะไม่ต่ ากว่า 8 ครั้ง และควรจัดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

 3.6 ขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรมกลุ่ม 

 พล แสงสว่าง (2545,อ้างถึงใน ปัทมา เวียงวุธ,2556:36) ได้เสนอแนะขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรมกลุ่มว่าควรประกอบไปด้วยขั้นตอนใหญ่ ๆ 3 ขั้นตอนด้วยกันคือ 

 1. ขั้นกิจกรรม ในขั้นนี้จะให้รายละเอียดในการน าสมาชิกเข้าสู่กิจกรรมรวมทั้งการด าเนิน
กิจกรรมเป็นขั้นตอนเรียงล าดับความเหมาะสม ในขั้นตอนกิจกรรมนี้ผู้จัดกิจกรรมควรที่จะศึกษา
รายละเอียดให้เข้าใจอย่างดีและควรจะได้ค านึงถึงการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่
ใช้ได้ง่ายและสะดวก ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความขลุกขลักและความสับสนในการด าเนินกิจกรรม 
อันจะเป็นการท าให้เสียเวลาและเสียจังหวะในการด าเนินกิจกรรม สิ่ งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ 
ในขณะที่สมาชิกก าลังปฏิบัติกิจกรรมอยู่นั้น ผู้จัดกิจกรรมควรเอาใจใส่ สังเกต ปฏิกิริยา พฤติกรรม
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกเพราะสิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการด าเนินกิจกรรมขึ้นต่อไป 

 2. ขั้นวิเคราะห์ หลังจากสมาชิกได้ร่วมในกิจกรรมเฉพาะอย่างที่จัดให้นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ผู้จัดกิจกรรมจะต้องให้สมาชิกได้วิเคราะห์อภิปรายสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ร่วมกิจกรรมอยู่ ผู้จัด
กิจกรรมควรช่วยและกระตุ้นให้สมาชิกได้ใช้ความคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ในขั้นนี้ผู้
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จัดกิจกรรมจะให้แนวทางและค าถามซึ่งผู้จัดกิจกรรมสามารถจะน าไปใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ 

 3. ขั้นประยุกต์ใช้และสรุป ในกระบวนการกลุ่มเพ่ือการเรียนการสอนนี้ถือว่าสมาชิกจะได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาหากสามารถน าความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตจริงดังนั้นหลังจากที่กลุ่มสมาชิกได้
อภิปรายกันจนได้ข้อยุติหรือข้อคิดเห็นที่พอใจแล้วผู้จัดกิจกรรมควรจะได้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ช่วยกัน
คิดและอภิปรายว่าจะสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับนั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนได้อย่างไร
จากนั้นผู้จัดกิจกรรมอาจจะช่วยสรุปหรือเพ่ิมเติมความเหมาะสมเช่นเดียวกับข้ันวิเคราะห์ผู้จัดกิจกรรม
อาจให้แนวทางแก่สมาชิกโดยเสนอแนะในรูปของค าถามต่างๆซึ่งอาจให้การเรียนรู้ได้ผู้จัดกิจกรรมควร
หาทางปรับค าถามต่างๆ เหล่านี้ให้เหมาะสมกับระดับและลักษณะของสมาชิก 

 ทิศนา แขมมณี (2545 :147) กล่าวถึงขั้นตอนในการจัดกิจกรรมกลุ่มให้สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ไว้เป็นขั้นตอน ดังนี้ 

 1.ขั้นน า คือการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การทบทวนความรู้เดิม การ
สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่จะตามมา 

 2.ขั้นกิจกรรม คือ การให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรรมได้ลงมือท ากิจกรรมที่เตรียมไว้ 

 3.ขั้นอภิปราย คือ การให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด 
ความรู้สึกและการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน 

 4.ขั้นสรุปและน าไปใช้ เป็นขั้นตอนของการรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ จากขั้น
กิจกรรมและอภิปรายมาประสานกัน จนได้ข้อสรุปที่ชัดเจน รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าเอา
การเรียนรู้ที่ได้ไปปฏิบัติและใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 5.การประเมินผลภายหลังการเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้ด าเนินกิจกรรมประเมินผลดูว่าผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

 จุฑานุช บุษปวนิช (2547:24-25) กล่าวถึงข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มไว้ดังนี้ 

 1. ขั้นการมีส่วนร่วม ระยะนี้นักเรียนมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งและเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม หรือค้นคว้าแสวงหาสิ่งที่ต้องการรู้ด้วยตนเอง ผลจากการเรียนรู้จะเกิดกับผู้เรียนโดยตรง ผู้ที่
มีส่วนร่วมมากก็จะได้รับผลการเรียนรู้นั้นๆ มากขึ้นด้วย 
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 2. ขั้นวิเคราะห์ เป็นระยะที่ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ประสบการณ์การเรียนรู้ทันทีหลังจากที่ลง
มือกระท ากิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างขวาง สามารถประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม วิธีการเรียน ผลการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองมากขึ้น 

 3. ขั้นสรุปและประยุกต์หลักการ เป็นระยะท่ีผู้เรียนจะรวบรวมแนวคิดที่ตนเองค้นพบแนวคิด
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน แล้วสรุปเป็นหลักการของตนเอง ซึ่งผู้เรียนสามารถน า
หลักการนั้นไปประยุกต์ใช้ในอนาคต หรือประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตนเองได้ 

 4. ขั้นประเมินผล โดยให้นักเรียนเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่ม จาก
การอภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ และติชมกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม 

 ประภักดิ์ กันหาชิน (2544:6) ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มว่าประกอบไปด้วย 
ขั้นการมีส่วนร่วม ขั้นวิเคราะห์ ขั้นสรุปและประยุกต์หลักการ และข้ันประเมินผล ซึ่งล าดับขั้นของการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา มีโอกาสพัฒนา สติปัญญา อารมณ์ ด้วย
วิธีการที่เหมาะสมซึ่งจะท าให้การเรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

 สุภาวดี กิจประเสริฐ (2550:34) กล่าวว่า ล าดับขั้นของกิจกรรมกลุ่มนั้น จะประกอบไปด้วย 
ขั้นการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความคุ้นเคย ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ ขั้นสรุปและ
ประยุกต์หลักการเพ่ือน าไปใช้กับตนเอง และขั้นประเมินผล โดยให้นักเรียนร่วมกันประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ตนเองได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

 จากล าดับขั้นของกิจกรรมกลุ่มดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ล าดับขั้นของกิจกรรมกลุ่มนั้น
ประกอบไปด้วยขั้นตอน ของกิจกรรม 5 ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ขั้นน า คือการเตรียมความพร้อมในการเรียนให้แก่ผู้เรียน เช่น การทบทวนความรู้เดิม 
การสร้างบรรยากาศในการเรียนให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 

 ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรม คือ การที่ให้สมาชิกกลุ่มได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ได้เตรียมไว้ เพ่ือให้
สมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยผ่านการมีบทบาทในกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้
กับสมาชิกกลุ่มโดยตรงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 

 ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ คือ การที่สมาชิกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก จากกิจกรรมที่ได้
ปฏิบัติ รวมทั้งได้รับฟังถึงความคิดเห็น และความรู้สึกของสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน โดยครูหรือผู้น ากิจกรรม
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อาจจะต้องค าถามว่า อะไร อย่างไร ท าไม เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มสามารถวิเคราะห์ไปในทิศทางค าถาม
เดียวกัน ซึ่งขั้นตอนการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและแนวทาง รวม
ไปถึงการได้เข้าใจตนเอง และผู้อ่ืน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมได้ 

 ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประยุกต์หลักการ คือ การที่สมาชิกกลุ่มช่วยกันรวบรวมแนวคิด และ
ช่วยกันสรุปในสิ่งที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมกลุ่ม โดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถน าแนวคิด 
และข้อสรุปที่ของกลุ่มมาประยุกต์ใช้กับแนวคิดของตนเองเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศ
อย่างเหมาะสมในแบบวิธีการของตนเองได้ 

 ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน คือ สมาชิกกลุ่มประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง โดยบอกถึงประโยชน์
และข้อเสนอแนะของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสม และผู้วิจัยประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของสมาชิกกลุ่ม โดยการสังเกต ความสนใจ 
การให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น และการสรุปของสมาชิกกลุ่ม 

 ซึ่งกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้จะท าให้สมาชิกกลุ่มสามารถจดจ าได้อย่างดีผ่านการปฏิบัติ 
การวิเคราะห์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม  

3.7 เทคนิคและวิธีกำรในกำรด ำเนินกิจกรรมกลุ่ม                                           

 การด าเนินกิจกรรมกลุ่มนั้น มีเทคนิคและวิธีการต่างๆ มาใช้เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจ 
เรียนรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีผู้กล่าวถึงเทคนิคหรือวิธีการของกิจกรรม
ที่สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมกลุ่มดังนี้ คือ 

 ทิศนา แขมมณี (2545:152)กล่าวถึงการจัดกิจกรรมกลุ่ม ให้สอดคล้องกับหลักทฤษีของ
กิจกรรมกลุ่ม มีอยู่หลายวิธี ดังนี้ 

  1. เกม (Game) เป็นวิธีการหนึ่ง ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการสอนได้ดี โดยครูผู้สอนสร้าง
สถานการณ์ หรือเกมการเล่นขึ้น แล้วให้ผู้เรียนลงเล่นด้วยตนเองภายในข้อที่ตกลง หรือกติกา
บางอย่างที่ก าหนดไว้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องตัดสินใจท าอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะมีผลออกมาในรูปของการ
แพ้การชนะ วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหาและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ 

 2. บทบาทสมมติ (Role-Play) วิธีการนี้มีลักษณะเป็นสถานการณ์สมมติ เช่นเดียวกับเกม แต่
มีการก าหนดบทบาทของผู้เล่นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้น แล้วให้ผู้เรียนเข้าสวมบทบาทนั้นและ
แสดงออกตามธรรมชาติโดยอาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดของตนเป็นหลัก 
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ดังนั้นวิธีการนี้จึงมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาวิเคราะห์ถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของตน
อย่าง ลึกซึ้ง  

 3. กรณีตัวอย่าง (Case) เป็นวิธีการสอนอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งใช้กรณี หรือ เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จริง ๆ น ามาดัดแปลงและใช้เป็นตัวอย่างในการให้ผู้เรียนได้ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและฝึกฝนหาทางแก้ไขปัญหานั้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดและพิจารณา
ข้อมูลที่ตนได้รับอย่างถี่ถ้วน และการอภิปรายจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและ
กัน รวมทั้งการน าเอากรณีต่างๆ ซึ่งคล้ายกับชีวิตจริงมาใช้ จะช่วยให้การเรียนรู้มีลักษณะใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริง ซึ่งมีส่วนท าให้การเรียนรู้มีความหมายส าหรับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็น
วิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอให้พบกับปัญหาจริง 

 4. สถานการณ์จ าลอง (Simulation) คือการจ าลองเหตุการณ์จริง เพ่ือให้ผู้เรียนลงไปอยู่ใน 
สถานการณ์นั้น และได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงในเรื่องนั้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ทดลองแสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งในสถานการณ์จริง ผู้เรียนอาจไม่กล้าแสดง เพราะเป็นการเสี่ยงต่อผล
ที่ได้รับจนเกินไป 

 5. ละคร (Acting or Dramatization) คือ วิธีการที่ให้ผู้เรียนได้ทดลองแสดงบทบาทตามบท
ที่เขียนหรือก าหนดไว้ให้ โดยผู้แสดงจะต้องพยายามแสดงให้สมตามบทที่ก าหนดไว้ โดยไม่น าเอา
บุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะมีส่วนท าให้เกิดผลเสียต่อการ
แสดงบทบาทนั้นๆ วิธีการนี้เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สาระโดยการช่วยกันน าสาระมาแสดงให้
เห็นชัด การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงละครร่วมกัน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบในการเรียน
ร่วมกัน ได้ฝึกการท างานร่วมกัน 

 6. การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group) เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการแสดงออก และช่วยให้ผู้เรียนได้ข้อมูลเพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้น การจัดกลุ่มย่อยมีหลายแบบต่างๆ กัน
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้จัด เช่น การอภิปรายกลุ่มแบบระดมสมอง (Brainstorming) การ
อภิปรายกลุ่มแบบฟิลิป 66 (Philip 66) หรือแบบกลุ่มหึ่ง (Buzz Group) การอภิปรายกลุ่มแบบเวียน
รอบวง (Circular Response) และอภิปรายกลุ่มแบบกลุ่มซ้อน (FishbowTechnique) เป็นต้น  

 จากการศึกษาถึงกิจกรรมที่ใช้ในกิจกรรมกลุ่มมีความหลากหลาย การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้
เลือกกิจกรรมที่ใช้ในกิจกรรมกลุ่มเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม ได้แก่ 
การอภิปรายกลุ่ม บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง และเกม ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น ได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจและจดจ าได้เป็นอย่างดี 
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 3.8 เทคนิคและวิธีกำรที่ใช้ในกำรวิจัย 

 1. การสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small group Discussion) 

 1.1 ความหมายของการอภิปรายกลุ่ม 

การอภิปรายกลุ่ม (Group Disscussion) การอภิปรายกลุ่มเป็นเทคนิคเบื้องต้นในการท างานกลุ่มซึ่งมี
ประโยชน์มากเพราะท าให้บุคคลในกลุ่มมีโอกาสร่วมมือกันอย่างเสรี โดยมีรากฐานมาจากความ
ทัดเทียมกัน นอกจากนี้การอภิปรายกลุ่มยังถือได้ว่าเป็นแกนของประชาธิปไตยเพราะมีส่วนส่งเสริมให้
สมาชิกทุกคนได้ฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดี เหมาะสมกับการเป็นสมาชิกในสังคมแบบ
ประชาธิปไตย (คมเพชร ฉัตรศุภกุล,2546 :68-73) 

 การอภิปรายกลุ่ม คือ วิธีสอนโดยใช้อภิปรายกลุ่มย่อย คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดยการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 4-8 คน 
และให้ผู้เรียนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและประสบการณ์ในประเด็นที่ก าหนด 
และสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม (ทิศนา แขมมณี,2550:49-55) 

 สรุปได้ว่า การอภิปรายกลุ่ม คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้แสดงออกทางคิดจาก
ประเด็นที่ได้ก าหนด พูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม โดยการแสดง
ความคิดเห็นจะเป็นไปอย่างเสรี และให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการตัดสินว่าความคิดไปไหนถูก
หรือผิด 

 1.2 คุณค่าของการอภิปรายกลุ่ม (Values of group discussion) 

 ทิศนา แขมมณี ได้เขียนต ารา “14 วิธีสอนส าหรับครูมืออาชีพ”(2550:49-55)ได้กล่าวถึง
คุณค่าของการอภิปรายกลุ่มว่า การอภิปรายกลุ่มนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าการอภิปรายกลุ่มมีคุณค่าส าหรับสมาชิกคนแต่ละคน และขณะเดียวกันก็มี
คุณค่าต่อกลุ่มหรือชุมชนด้วย เพราะเมื่อสมาชิกกลุ่มมีคุณสมบัติที่ดี ผลที่ตามมาคือการสร้างสรรค์สิ่ง
ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มนั่นเอง คุณค่าท่ีเกิดข้ึนมีดังนี้ 

 1. การอภิปรายกลุ่มจะส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคนได้รับกายกย่องนับถือ ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะได้ร่วมมือกับกลุ่มแล้วประสบผลส าเร็จโดยปกติแล้วสมาชิกแต่ละคนจะมีส่วนร่วมในการท างาน
กลุ่มตามสัดส่วนแห่งความสามารถของตนเองและประสบการณ์ที่เคยมีอยู่ ดังนั้นบุคคลแต่ละคนจึง
เป็นสมาชิกที่มีความส าคัญของกลุ่มโดยการให้ความช่วยเหลือกลุ่ม ในคุณค่าที่เกิดขึ้นนี้ กลุ่มสามารถ
สนองความต้องการของบุคคลขั้นมูลฐานได้ ทั้งนี้เพราะโดยปกติแล้ว ตามทฤษฎีความต้องการของ
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มาสโลว์(Maslow) ความต้องการของมนุษย์ประการส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การได้รับการยกย่อง 
(Self-esteem) นั่นเอง 

 2. การอภิปรายกลุ่มจะส่งเสริมให้สมาชิกใช้ความคิดอย่างวิพากษ์วิจารณ์ (Critical thinking) 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการพูดต่อหน้าสมาชิกในกลุ่ม การอภิปรายกลุ่มนั้นควรจะเร้าให้สมาชิกทุก
คนได้คิดถึงในสิ่งที่มีคุณค่า ซึ่งมีรากฐานมาจากข้อมูลที่ถูกต้อง บางครั้งเมื่อสมาชิกได้พูดอะไรออกไป
แล้ว เมื่อน ามาเปรียบกับคนอ่ืนอาจจะท าให้เข้าใจว่าการพูดของเข้านั้นไม่ดีเลยแสดงถึงการไม่มีภูมิ
ปัญญา ไม่กระจ่างแจ้งนความคิดและการสรุปผิดพลาด นอกจากนี้เขาอาจจะรู้ว่าเขาล้มเหลวในการ
สื่อความคิดไปยังบุคคลอ่ืน เบื้องหลังขบวนการการคิดอย่างวิพากษ์วิจารณ์ที่มีประโยชน์ต่อการ
อภิปรายอย่างมีประสิทธิ ภาพนั้น จะต้องมีทัศนคติส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความมีจิตใจที่เปิดเผย มี
ความสนใจที่เต็มไปด้วยความจริงและมีความรับผิดชอบต่อการเผชิญในเหตุการณ์ต่อไป ทัศนคติ
เหล่านี้ควรจะน าไปอยู่ในกระบวนการของการคิดของบุคคล 

 3. การอภิปรายกลุ่มจะกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคคลได้มีความคิดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น โดยปกติแล้ว
สมาชิกในกลุ่มอาจจะได้รับฟังปัญหาบางประการ เมื่อเขาได้มีโอกาสเข้ากลุ่มและได้รับฟังความคิด
ตลอดจนประสบการณ์ของคนอ่ืนๆ สมาชิกอาจจะเรียนรู้ที่จะร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในการแก้ไขปัญหา
กลุ่ม และในขณะเดียวกันก็อาจจะรับเอาความคิดเห็นของบุคคลในกลุ่มมาผสมกับความคิดของตนเอง 
และความรู้สึกของตนเอง ดังนั้นอาจจะท าให้ความมีเกียรติในตนเองนั้นไม่มีมากจนเกินอคติทางด้าน
อารมณ์ได้รับการกล่อมเกลา ทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปในทางท่ีดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผล
ของการอภิปรายกลุ่ม การอภิปรายกลุ่มจะท าให้สมาชิกมีพัฒนาการในเรื่องความนับถือความคิดของ
บุคคลอ่ืน มีความรู้สึกไวต่อการที่จะพูดไม่ควรพูด ความส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การป้องกันไม่ให้
สมาชิกในกลุ่มต้องตามความคิดของคนในกลุ่มมากจนเกินไป แต่จะต้องแสดงความคิดของตนได้ 

 4. การอภิปรายกลุ่มจะช่วยสร้างทัศนคติด้านจิตใจที่สมบูรณ์ (Healthy mental attitudes) 
ในการอภิปรายกลุ่มนั้นอาจจะเป็นการช่วยลดความเครียดทางด้านจิตใจลงไปได้ ในขณะเดียวกันจะ
เป็นการเพ่ิมความสามารถในการเข้ากับสังคมและน าไปสู่ความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองอย่าง
ลึกซึง้ ในบางครั้งการอภิปรายกลุ่มอาจจะท าความกระจ่างแจ้งให้กับปัญหาของบุคคล โดยที่จะต้องมี
ความคิดแบบเป็นกลางต่อสมาชิกคนอ่ืนๆ ส าหรับคุณค่าของการอภิปรายกลุ่มนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับ
กลุ่มเช่นเดียวกับบุคคล สิ่งที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ในสังคมมักจะเกิดจากการอภิปรายกลุ่ม การมี
สัมพันธภาพกันใหม่ ๆ การไม่ตกลงในด้านความคิดเห็นมักจะท าให้เกิดการค้นหาบูรณาการแห่ง
ความคิดและความต้องการ จึงอาจจะถือได้ว่าการอภิปรายกลุ่มมีคุณค่าต่อกลุ่มโดยรวมด้วย 
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1.3 ประเภทของการอภิปรายกลุ่ม (Types of group discussion) 

 ทิศนา แขมมณี ได้เขียนต ารา “14 วิธีสอนส าหรับครูมืออาชีพ”(2550:49-55) ได้กล่าวถึง
ประเภทของการอภิปรายกลุ่มว่าการอภิปรายกลุ่มมีหลายรูปแบบ การแบ่งประเภทการอภิปรายนี้จะ
อาศัยปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เช่นระดับความมีพิธีรีตรอง จ านวนผู้ร่วมฟังการ
อภิปราย ขนาดของกลุ่ม ระดับของการจัดและความรับผิดชอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันของหัวหน้าที่ได้รับ
การแต่งตั้งและสมาชิกในกลุ่ม ประเภทต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

 1. Forum เป็นการบรรยายเสียส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น หรือถามค าถาม แต่ก็ให้เวลาไม่มากนัก ดังนั้นการอภิปรายกลุ่มแบบนี้จึงเป็นแบบไม่มีการ
ยืดหยุ่น 

 2. Lecture discussion การอภิปรายแบบนี้จะเป็นการอภิปรายแบบบรรยายแตกต่างจาก
Forum ในแง่ของความมีพิธีรีตองน้อยกว่า และเป็นการอภิปรายที่มักจะเป็นไปในรูปของพวกคงแก่
เรียนมากกว่า ดังนั้นจึงเป็นการอภิปรายในชั้นเรียน ครูเป็นผู้ให้ความรู้พ้ืนฐานแก่นักเรียน แล้วให้
นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายอย่างเสรี การบรรยายจะท าให้นักเรียนหันมาสนใจในหัวข้อบรรยายจึง
เหมาะในการที่จะให้ความรู้แก่นักเรียน การอภิปรายในชั้นจะช่วยให้การจ าบทเรียนได้ดีขึ้น และ
นอกจากนี้จะช่วยให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับวิชาอ่ืนๆ ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหา  

 3.Symposium การอภิปรายในลักษณะนี้จะเป็นการเสนอผลงานของการวิจัยการศึกษา
เรื่องราวเฉพาะโดยผู้เชี่ยวชาญหลังจากมีการเสนอผลงานแล้วจะมีการอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่าง ผู้พูดและผู้ฟัง ส าหรับการอภิปรายนั้นจะเป็นพิธีรีตองหรือไม่ก็ได ้

 4. Panel เป็นการอภิปรายระหว่างบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเรื่องที่จะอภิปราย เป็น
การอภิปรายกลุ่มเล็กก่อนที่จะมีการอภิปรายทั่วไปในกลุ่มใหญ่ดั้งเดิม การอภิปรายในลักษณะดังกล่าว
แล้ว จะเป็นรูปแบบที่ไม่มีพิธีรีตอง มีจ านวนผู้เข้าร่วมไม่เกินหนึ่ งร้อยคน จึงจะท าให้การสนทนาใน
กลุ่มด าเนินไปอย่างเป็นที่พอใจ โดยอุดมคติสมาชิกที่เข้ากลุ่มนี้จะต้องมีความรู้ในหัวข้อที่อภิปรายแต่
ไม่ได้เตรียมแนวในการอภิปราย นอกจากเตรียมเรื่องทั่วๆ ไป 

 5. Platform conversation มีความคล้ายคลึงกับ Panel แต่แตกต่างในประเด็นที่ว่า เป็น
กลุ่มเล็กกว่า กลุ่มผู้อภิปรายนั่งบนที่จัดเตรียมเอาไว้ และน าการอภิปรายระหว่างกลุ่มของเขาเองโดยมี
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญสามประการคือ การแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาความคิดในการปฏิบัติงานบางอย่าง 
เป็นการพัฒนาความคิดของบุคคลและเป็นการแสดงให้เห็นถึงการสนทนาที่ดีอย่างมีหลักเกณฑ์ 
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 6.Town meeting ในสมัยก่อนเป็นการนั่งชุมนุมเพ่ืออภิปรายถึงการปกครองในท้องถิ่นของ
ประเทศอังกฤษ แต่ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นการอภิปรายความคิดโดยทั่วไปที่เห็นว่ามีความส าคัญ 

 7. Parliamentary discussion เป็นการอภิปรายตามหลักของรัฐสภามีการเสนอญัตติ
อภิปรายและลงคะแนนเสียง ซึ่งมักจะน ามาใช้ในกลุ่มของนักเรียนที่รับผิดชอบในการท างาน ถึงแม้ว่า
จะใช้กับผู้ใหญ่ แต่การให้นักเรียนมีประสบการณ์ก็เป็นผลดีต่อเขาด้วย 

 8. Bull session เป็นการอภิปรายที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการก าหนด และเป็นการอภิปรายที่ไม่มี
พิธีรีตอง ไม่เลือกสถานที่ เช่น หลังจากเรียนวิชาบางวิชา นักเรียนจะคุยกัน และมีการอภิปรายกันถึง
ความคิดต่างๆ 

 9. Round table เป็นการประชุมรวมกันในลักษณะกลุ่มเล็ก เพ่ือปรึกษาหารือกัน หรือ
ท างานตามโครงการ บางครั้งอาจจะเรียกว่า “Conference” 

 10. Seminarโดยปกติเป็นการประชุมของบุคคลที่ท างานด้านการวิจัยเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เช่นอาจจะเป็นการประชุมระหว่างอาจารย์ และนิสิตปริญญาโท หรือปริญญาเอก แต่ใน
บางครั้งการประชุมอะไรก็ตามที่มีธรรมชาติคล้ายๆ กับด้านการวิจัยอาจจะเรียกว่าเป็น Seminar ได้
เช่นกัน 

 11. Committees เป็นกลุ่มเล็ก ไม่ใช่กลุ่มเล็กประเภท Subgroup แต่เป็นกลุ่มเล็กที่จัดตั้ง
ขึ้นมาเพ่ือท างานบางอย่างนอกเวลางานตามปกติ สมาชิกแต่ละคนได้รับหน้าที่ต่างๆ เพ่ือน ามา
ด าเนินงานให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดให้ 

 1.4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดกลุ่มอภิปรายแบบต่างๆ 

 การจัดกลุ่มอภิปรายมีมากมายหลายแบบ ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2550:52)  ได้น าเสนอรูปแบบ
การอภิปรายกลุ่ม ไว้ในต ารา 14 วิธสีอนส าหรับครูมืออาชีพ ไว้ดังนี้คือ 

 1. การจัดกลุ่มอภิปรายแบบกันเอง (Informal Group Discussion) กลุ่มแบบนี้
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน จ านวนประมาณ 6-10 คน มาพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์กัน เพ่ือแสวงหาข้อยุติหรือข้อตกลงร่วมกันในประเด็นต่างๆ 
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ในกลุ่มจะมีประธานน าการอภิปราย ช่วยดูแลและกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มแสดง
ความคิดเห็นอย่างเสรี 

 2. การจัดกลุ่มอภิปรายแบบฟิลลิป66 (Phillip 66or Buzz Group) กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วย
สมาชิก 6 คนที่นั่งใกล้กัน หันหน้าเข้าหากัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นใดประเด็น
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หนึ่ง คนละ 1 นาที รวมเป็น 6 นาที จุดประสงค์ของการจัดกลุ่มแบบนี้ก็เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกทุก
คนมีโอกาสเนอความคิดเห็นในประเด็นหรือปัญหาที่กลุ่มใหญ่ก าลังพิจารณาอยู่ 

 3. การจัดกลุ่มอภิปรายแบบซินดิเคต (Syndicate Group) กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วยสมาชิก
ระหว่าง 6-10 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ต่างกัน จุดประสงค์ก็เพ่ือให้กลุ่มย่อยนี้ได้ศึกษาหรือ
พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่ สมาชิกจะแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กนในเรื่องท่ีได้รับมอบหมายโดยผลัดกันท าหน้าที่ประธานและเลขานุการกลุ่ม 

 4. การจัดกลุ่มอภิปรายแบบระดมสมอง (Brainstorming Group) กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วย
สมาชิกประมาณ 2-6 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์พอสมควรในเรื่องที่จะอภิปราย จุดประสงค์
ของกลุ่มนี้ก็เพ่ือให้ได้ความคิดมากที่สุด ในเวลาที่จ ากัด และเพ่ือแสวงหาความคิดสร้างสรรค์จากกลุ่ม 
กลุ่มจะมีประธานน าการอภิปรายและกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยไม่มีการ
ตัดสินว่าถูก ผิด ดี ไม่ดี เพื่อให้ได้ความคิดจ านวนมาก เลขานุการกลุ่มจดบันทึกความคิดทั้งหมดไว้ ขั้น
ต่อไปจึงน าความคิดที่ได้มาวิเคราะห์และปรับปรุง เพ่ือให้ได้ความคิดท่ีสร้างสรรค์ในเรื่องนั้น 

 5. การจัดกลุ่มอภิปรายแบบโต๊ะกลม (Round Table Group) กลุ่มแบบนี้ มีลักษณะเหมือน
การอภิปรายแบบซินดิเคต คือเป็นการอภิปรายในประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่หรือที่
สมาชิกเลือกตามความสนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เพ่ือให้ได้ข้อสรุป
ร่วมกัน เพียงแต่การจัดกลุ่มจะอยู่ในลักษณะเป็นรูปวงกลม ซึ่งสมาชิกทุกคนสามารถมองเห็นกันได้ 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน กลุ่มแบบนี้อาจไม่จ าเป็นต้องจัดในรูปวงกลม สามารถจัดในลักษณะอ่ืนได้ 
เช่น จัดที่นั่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก็เรียกว่าเป็นการประชุมโต๊ะกลม หากมีจุดประสงค์ตามการ
อภิปรายแบบโต๊ะกลม 

 6. การจัดกลุ่มอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion Group) การจัดกลุ่มแบบนี้มี
จุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการ
ประชุมประมาณ 3-6 คน มาร่วมอภิปรายต่อหน้าผู้ ฟัง เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี
ผู้ด าเนินการอภิปราย (Moderator)เป็นผู้เชื่อมโยงความคิดเห็นซักถาม ควบคุมเวลาในการอภิปราย
และสรุปผลการอภิปราย 

 7. การจัดกลุ่มอภิปรายแบบสัมมนา (Seminar Group)การจัดกลุ่มแบบนี้มีสมาชิกกลุ่ม
ประมาณ  20 คนขึ้นไป มีจุดประสงค์เพ่ือให้สมาชิกร่วมกันศึกษาหาความรู้หรือค้นคว้าในหัวข้อใด
หัวข้อหนึ่ง โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าช่วยเหลือปัญหาของการสัมมนามักจะกว้าง สามารถแบ่งเป็น
หัวข้อย่อยได้จ านวนมาก ผู้เข้าสัมมนาจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับความรู้ ความคิดเห็น การสัมมนาไม่มีการ
ลงมติ เป็นเพียงการประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่างๆ 



44 
 

 

 8. การจัดกลุ่มอภิปรายแบบใกล้ชิด (Knee Group) กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วยสมาชิก
ประมาณ  3-5 คน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างใกล้ชิด สนิทสนม เปรียบเสมือนการจับเข่า
คุยกัน 

 9. การจัดกลุ่มอภิปรายแบบฮัดเดิล ( Huddle Group) กลุ่มแบบนี้เป็นการจัดกลุ่มย่อยที่
แยกออกมาจากกลุ่มใหญ่ โดยใช้วิธีการสุ่ม เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มคละกันไป จุดประสงค์แล ะการ
ด าเนินการมีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มอภิปรายแบบกันเอง 

 10. การจัดกลุ่มอภิปรายแบบเวียนรอบวง (Circular Response Group) กลุ่มแบบนี้
ประกอบ ด้วยสมาชิกไม่ควรเกิน 10 คน มีจุดประสงค์เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มทุกคนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น โดยการให้สมาชิกแต่ละคนพูดรอบละประมาณ 1-2 นาที เวียนกันไปทางซ้ายหรือขวา ทีละ
คนจนครบทุกคน ถ้าผู้ใดต้องการสนับสนุนหรือโต้แย้ง ต้องรอจนกว่าจะถึงเวลาที่ตนมีโอกาสพูด ถ้ามี
เวลามากและต้องการความคิดเห็นเพิ่มขึ้น เริ่มรอบสองต่อไปเรื่อยๆ 

 11. การจัดกลุ่มอภิปรายแบบกลุ่มซ้อน (Fish Bowl Group) กลุ่มแบบนี้มีลักษณะเป็นกลุ่ม
ซ้อนกันเป็น 2 วง กลุ่มวงในและวงนอก มีสมาชิกจ านวนเท่าๆ กัน ประมาณ 4-8 คนในขณะที่สมาชิก
กลุ่มวงในประชุมอภิปรายกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สมาชิกกลุ่มวงนอกจะท าหน้าที่สังเกตการณ์ 
จุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วมสังเกตการณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อภิปราย แต่ไม่มีความจ าเป็นต้องมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย ได้เรียนรู้ความคิดเห็นของผู้อภิปรายวงในอย่างใกล้ชิด ในบางกรณีอาจมีการ
สับเปลี่ยนบทบาทให้ผู้ที่อยู่วงนอกเข้าไปอยู่ในวงในแล้วท าหน้าที่อภิปราย และสมาชิกในวงในออกมา
อยู่ในวงนอกเป็นผู้สังเกตการณ์สับเปลี่ยนกัน 

 12. การจัดกลุ่มอภิปรายแบบปุจฉาวิสัชนา (Questioning-Answering) กลุ่มแบบนี้
ประกอบด้วยสมาชิก 6-8 คนเป็นผู้ด าเนินการอภิปราย 1 คน มีผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยาการที่รับเชิญมา
ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ฟังผู้ด าเนินการอภิปรายให้ผู้แทนผู้ฟังเสนอข้อค าถามให้
วิทยากรตอบ และเป็นตัวกลางช่วยเชื่อมโยงและสรุปความคิดเห็น จุดประสงค์ของกลุ่มแบบนี้ก็คือ
การช่วยให้สมาชิกกลุ่มเกิดความเข้าใจในปัญหาหรือเรื่องที่ศึกษาในแง่มุมต่างๆ ตามความต้องการ 
หรือความสนใจของผู้ฟัง  

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้การอภิปรายแบบระดมสมอง(Brainstorming Group) เพ่ือให้
สมาชิกในกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้มากที่สุดอย่างเสรีและน าความคิดเห็นมาวิเคราะห์ 
ปรับปรุง และสรุปให้เกิดแนวทางที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ในการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสม 
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 2. บทบาทสมมติ (Role Playing) 

 2.1 ความหมายของบทบาทสมมติ 

 เทเลอร์และแวลฟอร์ด (Taylor and Walford. 1972:19,อ้างถึงในคมเพชร ฉัตรศุภกุล 
,2546:85) ให้ความหมายว่าการแสดงบทบาทสมมติ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สวมบทบาทใน
สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือฝึกว่าตนควรมีพฤติกรรมแบบใด จึงจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียน รู้ความต้องการที่ซ่อนเร้น (Hidden agenda) ภายในตัวผู้เรียน 
ได้แก่ แรงจูงใจ ความต้องการซึ่งจะมีผลต่อการท างานและการตัดสินใจของกลุ่ม ท าให้เกิดความเข้าใจ
ในความสัมพันธ์ของตนเองต่อผู้อื่น ต่อสังคม เข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน และท าให้ครูได้รู้จัก
นักเรียนมากยิ่งข้ึน  

 คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546:84-87)การแสดงบทบาทสมมติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ 
และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในขอบเขตของความสัมพันธ์ของบุคคล โดยการแสดงออกมาใน
สถานการณ์ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับปัญหาของชีวิตจริง โดยใช้บทบาทสมมติในสถานการณ์ เทคนิคนี้
จะช่วยเปลี่ยนนิสัยและความรู้สึกเกี่ยวกับบุคคลอ่ืน ขจัดความคิดที่เป็นแบบเดียวกันหมด และจะ
แสดงให้เห็นถึงประชาธิปไตยในการปฏิบัติ  

 ทิศนา แขมมณี (2550:67-71) กล่าวว่าวิธีสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ คือกระบวนการที่
ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาท
ในสถานการณ์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตน และ
น าเอาการแสดงออกของผู้แสดง ทั้งทางด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมที่สังเกตพบ มา
เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

  วลัย พานิช (2549:90)การแสดงบทบาทสมมติเป็นวิธีสอนที่จะท าให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ
การคิด การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การอภิปราย การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และการแสดง เพ่ือให้
เข้าใจในพฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง โดยที่ครูผู้สอนเป็นผู้จัดสถานการณ์และให้นักเรียนได้แสดง
บทบาทต่างๆ ในสถานการณ์นั้นๆ 

 จิดาภา พงษ์ชุบ (2549:11) กล่าวว่า การแสดงบทบาทสมมติ หมายถึง การที่ผู้เรียนได้สวม
บทบาทในสถานการณ์ที่สมมติข้ึนและแสดงออกตามธรรมชาติโดยอาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณ์และ
ความรู้สึกนึกคิดของตนเองเป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมของผู้เรียน 

 จากความหมายของการแสดงบทบาทสมมติข้างต้น สรุปได้ว่าการแสดงบทบาทสมมติ คือวิธี
สอนที่ให้สมาชิกกลุ่มได้สวมบทบาทในสถานการณ์ท่ีสมมติขึ้นซึ่งใกล้เคียงกับสถานการณ์ความเป็นจริง 
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โดยครูผู้สอนได้จัดสถานการณ์และให้สมาชิกกลุ่มแสดง เป็นวิธีที่ฝึกฝนทักษะความคิด การวิเคราะห์ 
การอภิปรายและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลว่าวิธีใดที่ช่วยแก้ปัญหาได้ดีที่สุด  

 2.2 คุณค่าของการแสดงบทบาทสมมติ 

 คมเพชร ฉัตรมงคล(2546:-88)ได้เขียนในต ารากิจกรรมกลุ่มในโรงเรียนถึงคุณค่าของการ
แสดงบทบาทไว้ดังนี้คือ 

 1. พัฒนาความส านึกในปัญหาร่วมกันในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งและหยั่งเห็น
สถานการณ์ทางสังคมโดยทั่วไป 

 2. มีความเข้าใจในพฤติกรรมของตนเองและพฤติกรรมของผู้อ่ืน เรียนรู้ที่จะท าตนให้เหมือน
คนอ่ืน รู้สึกเหมือนคนอ่ืนค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมของคนอ่ืน พยายามเข้าใจว่าท าไมบุคคลจึงมีพฤติ
กรมแทนความรู้สึกในเชิงนิเสธ (Negative feelings) 

 3. เพ่ือเรียนรู้ถึงความเหมาะสมของพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีรากฐานมาจาก
ความรู้สึก 

 4. เพ่ือให้ได้รับเทคนิคท่ีจะวิเคราะห์สถานการณ์ และพบกับปัญหาของกลุ่ม 

 5. เพ่ือพัฒนาตนเองและให้โอกาสบุคคลแต่ละคนทดลองแสดงพฤติกรรมโดยไม่มีการลงโทษ 
ถ้าหากเขาไม่ประสบผลส าเร็จก็จะได้พยายามใหม่ 

 2.3 ขั้นตอนของการแสดงบทบาทสมมติ 

 คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546:85-86)ได้เขียนขั้นตอนของการแสดงบทบาทสมมติ ในต ารา 
กิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน ไว้ดังนี้คือ 

 1.ขั้นเตรียมการ แบ่งออกเป็นสองระยะดังนี้ 

 1.1 ก าหนดขอบเขตของปัญหาที่จะน ามาแสดงเพ่ือให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าปัญหาที่
แท้จริงคืออะไร และต้องการให้นักเรียนมองเห็นในจุดใด 

 1.2 ก าหนดสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมา แล้วเขียนบทบาทของตัวละครที่จะแสดง บทบาท
ที่เขียนขึ้นมาจะเป็นบทบาทที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจความขัดแย้งต่างๆ ได้มีโอกาสในการ
แก้ปัญหาและมีโอกาสที่จะตัดสินในบางอย่าง 

 2. ขั้นแสดง 
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 2.1 การน าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือให้อยากท่ีจะเรียนรู้ในเรื่องที่จะสอน และยังเป็นการวางพ้ืนฐาน
ต่างๆ ของผู้เรียนให้ตรงกันด้วย 

 2.2 การคัดเลือกผู้แสดงบทบาทต่างๆ จะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความเข้าใจในเรื่องที่จะแสดง 
และจะสามารถแสดงได้ดีสมบทบาทที่ก าหนดเอาไว้ ทั้งนี้อาจจะเลือกบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างไป
บ้างก็ได้ แต่ต้องอยู่ในสภาวะที่ผู้แสดงเต็มใจไม่ถูกบังคับ 

 2.3 การจัดสถานที่ จัดฉากการแสดงให้มีความเหมาะสม หรือมีลักษณะเหมือนสภาพจริง จะ
ท าให้มีบรรยากาศในการแสดง 

 2.4 การจัดเตรียมตัวผู้ชม ให้เข้าใจว่า ตนเองจะต้องชมการแสดงไปพร้อมๆ กับการวิเคราะห์
เนื้อหาสาระของตัวละครด้วย เพราะจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี และ จะมีผลต่อการอภิปรายในชั้น
ต่อไป 

 2.5 การเตรียมตัวของผู้แสดงก่อนแสดง ถ้านักเรียนเข้าใจบทบาทที่ได้รับเตรียมตัวเองโดย
การซ้อมบทให้การแสดงเป็นไปตามธรรมชาติที่สุด ผู้แสดงจะต้องมีความสบายใจไม่กังวลใจมาก จน
เป็นสาเหตุของการแสดงที่ล้มเหลว และเตือนถึงการควบคุมอารมณ์ในขณะแสดงว่าจะต้องไม่มีการ
หัวเราะเม่ือประหม่าเพราะจะท าให้เกิดผลเสีย 

 2.6 การแสดงบทบาทสมมติ เมื่อนักเรียนพร้อมแล้วก็ให้ท าการแสดงเลย อย่าให้มีเหตุการณ์
อะไรมาท าให้การแสดงหยุดชะงักลงไป เพราะจะท าให้เสียบรรยากาศหมดและบทบาทจะไม่สมจริง
สมจังต่อไป 

 2.7 การสิ้นสุดหรือยุติการแสดง เมื่อแสดงบทบาทครบสมบูรณ์แล้วก็เป็นอันว่าสิ้นสุดการ
แสดง แต่บางครั้งถ้าการแสดงได้เนื้อหาสาระสมบูรณ์แล้ว ครูอาจจะให้หยุดก่อนก็ได้ 

 3. ขั้นวิเคราะห์การแสดงและการอภิปราย ถือว่าเป็นขั้นที่ส าคัญมาก เพราะจะท าให้นักเรียน
มีความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่ครูต้องการที่จะให้เกิดขึ้น การวิเคราะห์จะเป็นการ
อภิปรายร่วมกันทั้งผู้ชมและผู้แสดง โดยเน้นความมีเหตุผลในการพูดคุยกันด้วย ทั้งนี้จะไม่มีการ
วิจารณ์ว่าใครแสดงดีกว่าใคร เพราะไม่ใช่เรื่องส าคัญ 

 4. ขั้นการแสดงเพ่ิมเติม หากการแสดงครั้งแรกไม่เป็นที่พอใจ ควรจะให้มีการแสดงเพ่ิมเติม
ได้ เช่นบางตอนไม่ชัดเจน ครูจะให้ผู้แสดงขึ้นไปแสดงใหม่ แล้วก็มีการวิจารณ์กันอีกได้ 
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 5. ขั้นสรุป และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเอง กระตุ้นให้นักเรียนฝึกคิดและน า
ประสบการณ์ทั้งหลายที่เคยได้รับมาร่วมกันอภิปราย แต่ละคนก็จะได้ประโยชน์จากกลุ่มจะท าให้เกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ 

 2.4 เทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆ 

 ทิศนา แขมมณี (2550:67-71) ได้เขียนต ารา “14 วิธีสอนส าหรับครูมืออาชีพ” ได้กล่าวถึง
เทคนิคและข้อเสนอแนะในการใช้วิธีการสอนโดยการใช้การแสดงบทบาทสมมติให้มีประสิทธิภาพไว้
ดังนี้คือ 

 1. ขั้นเตรียมการ ผู้สอนก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะให้ชัดเจน และสร้างสถานการณ์และ
บทบาทสมมติท่ีจะช่วยสนองวัตถุประสงค์นั้น สถานการณ์และบทบาทสมมติที่ก าหนดขึ้น ควรมีความ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ส่วนจะมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับวัตถุประสงค์ ผู้สอนอาจใช้
บทบาทสมมติแบบละคร ซึ่งจะก าหนดเรื่องราวให้แสดง แต่ไม่มีบทบาทให้ ผู้สวมบทบาทจะต้องคิด
แสดงเอง หรืออาจใช้บทบาทสมมติแบบแก้ปัญหา ซึ่งจะก าหนดสถานการณ์ที่มีปัญหาหรือความ
ขัดแย้งให้ และอาจให้ข้อมูลเพ่ิมเติมมากบ้าง น้อยบ้าง ซึ่งผู้สวมบทบาทจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการ
แสดงออก และแก้ปัญหาตามความคิดของตน 

 2. การเริ่มบทเรียน ผู้สอนสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้หลายวิธี เช่น โยง
ประสบการณ์ใกล้ตัวผู้เรียน หรือประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนครั้งก่อน ๆ เข้าสู่เรื่องที่จะ
ศึกษา หรืออาจใช้วิธีเล่าเรื่องราวหรือสถานการณ์สมมติที่เตรียมมาแล้ว ทิ้งท้ายด้วยปัญหา เป็ นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากคิด อยากติดตาม หรือาจใช้วิธีชี้แจงให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์จากการเข้าร่วม
แสดง และช่วยกันคิดแก้ปัญหา 

 3. การเลือกผู้แสดง ควรเลือกให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการแสดง เช่น เลือกผู้แสดงที่มี
ลักษณะเหมาะสมกับบทบาท เพ่ือช่วยให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นตามวัตถุประสงค์ได้อย่าง
รวดเร็ว หรือเลือกผู้แสดงที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับบาทที่ก าหนดให้ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนคนนั้นได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ ได้ทดลองแสดงพฤติกรรมใหม่ๆ และเกิดความเข้าใจในความรู้สึกและพฤติกรรม
ของผู้ที่มีลักษณะต่างๆ ไปจากตน หรืออาจให้ผู้ เรียนอาสาสมัคร หรือเจาะจงเลือกคนใดคนหนึ่งด้วย 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการช่วยให้บุคคลนั้นเกิดการเรียนรู้ เมื่อได้ผู้แสดงแล้ว ควรให้เวลา ผู้แสดง
เตรียมการแสดง โดยอาจให้ฝึกซ้อมบ้างตามความจ าเป็น 

 4. การเตรียมผู้สังเกตการณ์หรือผู้ชม ผู้สอนควรเตรียมผู้ชมและท าความเข้าใจกับผู้ชมว่า 
การแสดงบทบาทสมมตินี้ จัดขึ้นมิใช่มุ่งที่ความสนุกเพลิดเพลินเท่านั้น แต่มุ่งที่จะให้เกิดการเรียนรู้เป็น



49 
 

 

ส าคัญ ดังนั้นจึงควรชมด้วยความสังเกต ผู้สอนควรให้ค าแนะน าว่าควรสังเกตอะไร และควรบันทึก
ข้อมูลอย่างไร และผู้สอนอาจจัดท าแบบสังเกตการณ์ให้ผู้ชมใช้ในการสังเกตด้วยก็ได้ 

 5. การแสดง ก่อนการแสดงอาจมีการจัดฉากการแสดงให้ดูสมจริง ฉากการแสดงอาจเป็นฉาก
ง่ายๆ หรืออาจจะจัดให้ดูสวยงาม แต่ไม่ควรจะใช้เวลามาก และควรค านึงถึงความประหยัดด้วย เมื่อ
ทุกฝ่ายพร้อมแล้ว ผู้สอนให้เริ่มการแสดง และสังเกตการแสดงอย่างใกล้ชิดไม่ควรมีการขัดการแสดง
กลางคัน นอกจากกรณีที่มีปัญหาเมื่อการแสดงออกนอกทาง ผู้สอนอาจจ าเป็นต้องให้ค าแนะน าบ้าง 
เมื่อการแสดงด าเนินไปพอสมควรแล้ว ผู้สอนควรตัดบท ยุติการแสดง ไม่ควรให้การแสดงยืดยาว เยิ่น
เย้อ จะท าให้ผู้ชมเกิดความเบื่อหน่าย การตัดบทควรท าเมื่อเห็นว่าการแสดงได้ให้ข้อมูลแก่กลุ่มเพียง
พอที่จะน ามาวิเคราะห์และอภิปราย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือตัดบทเมื่อการ
แสดงเริ่มยืดเยื้อ หรือเมื่อผู้ชมจะเดาได้ว่า เรื่องราวจะด าเนินต่อไปอย่างไร หรือในกรณีที่ผู้แสดงเกิด
อารมณ์สะเทือนใจมากเกินไปจนแสดงต่อไปไม่ได้ ควรตัดบททันท ี

 6. การวิเคราะห์อภิปรายผลการแสดง ขั้นนี้เป็นขั้นส าคัญมาก เพราะเป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ เทคนิคที่จ าเป็นส าหรับการอภิปรายในช่วงนี้มีหลายประการ 
ที่ส าคัญคือการสัมภาษณ์ความรู้สึกและความคิดของผู้แสดงและจดบันทึกไว้บนกระดาน ต่อจากนั้นจึง
สัมภาษณ์ผู้ชม หรือผู้สังเกตการณ์ถึงข้อมูลที่สังเกตได้ ผู้สอนควรจดบันทึกข้อความเหล่านี้บนกระดาน 
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเห็นประเด็นในการอภิปรายและสรุปต่อจากนั้น จึงให้ทุกฝ่ายร่วมกันอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น และสรุปประเด็นการเรียนรู้ สิ่งส าคัญมากที่ผู้สอนพึงค านึงในการอภิปรายก็คือ การให้
ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ ก็เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ใช้บทบาทเป็นเครื่องมือในการดึงความรู้สึกนึกคิด การ
รับรู้ เจตคติ หรืออคติต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของผู้แสดงออกมาเพ่ือเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ ดังนั้น
การอภิปรายจึงต้องมุ่งเน้นและอภิปรายในเรื่องของพฤติกรรมที่ผู้สวมบทบาทแสดงออก และ
ความรู้สึกที่เป็นเหตุผลักดันให้เกิดการแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา การซักถาม จึงควรมุ่งประเด็นไป
ที่ว่าผู้แสดงได้แสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ท าไมจึงแสดงพฤติกรรมเช่นนั้น และพฤติกรรมนั้นก่อให้เกิด
ผลอะไรตามมา การอภิปรายไม่ควรมุ่งประเด็นไปที่การแสดงของผู้สวมบทบาทว่า แสดงได้ดี ไม่ดี
เพียงใด เพราะนอกจากจะเป็นการอภิปรายที่ผิดวัตถุประสงค์แล้ว ยังอาจท าให้ผู้แสดงเสียความรู้สึก
ได้ ในกรณีที่การอภิปรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนเสนอแนะแนวคิดและแนวทางอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมแตกต่างไปจากผู้สวมบทบาทแสดง ผู้สอนอาจให้มีการแสดงและการอภิปรายเพ่ิมเติม และ
สรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่ง 

 การวิจัยในครั้งนี้ได้น าแนวความคิดของ ทิศนา แขมมณี (2550:67-71) ในการด าเนินขั้นตอน
ของการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งสรุปได้ว่าการแสดงบทบาทสมมติให้มีประสิทธิภาพควรด าเนินตามขึ้น
ตอนต่อไปนี้คือ  
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 1. ขั้นเตรียมการ คือ ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะให้ชัดเจนและสร้างสถานการณ์และ
บทบาทสมมติที่จะช่วยสนองวัตถุประสงค์นั้น สถานการณ์และบทบาทสมมติที่ก าหนดขึ้นควรมีความ
ใกล้เคียงความเป็นจริง  

 2. การเริ่มบทเรียน ผู้วิจัยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เช่น โยงจากประสบการณ์ใกล้ตัว
ผู้เรียน หรือประสบการณ์ท่ีผู้เรียนได้จากการเรียนครั้งก่อนๆเข้าสู่เรื่องที่จะศึกษา  

 3. การเลือกผู้แสดงผู้วิจัยเลือกผู้แสดงที่มีลักษณะเหมาะสมกับบทบาทเพ่ือช่วยให้การแสดง
เป็นไปอย่างราบรื่นตามวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้ผู้แสดงแล้ว ผู้วิจัยให้เวลาเตรียมการแสดง 
โดยให้ซ้อมบ้างตามความจ าเป็น 

 4. การเตรียมผู้สังเกตการณ์หรือผู้ชม ผู้วิจัยเตรียมผู้ชมและท าความเข้าใจกับผู้ชมว่าการ
แสดงบทบาทสมมติจัดขึ้นมิใช่มุ่งที่ความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่มุ่งที่จะให้เกิดความรู้และแนวทางที่
เหมาะสมในการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศ ดังนั้นควรตั้งใจรับชมโดยผู้วิจัยได้ให้แนวทางในการสังเกต 
เช่นสังเกตลักษณะการแสดงออก หรือ ลักษณะของค าพูด เป็นต้น 

 5. การแสดง ก่อนแสดงผู้วิจัยได้จัดฉากการแสดงที่เป็นฉากการแสดงให้เหมาะสมโดย
ค านึงถึงทิศทางที่เหมาะสมที่ผู้ชมสามารถรับชมได้อย่างทั่วถึงและอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ถูกรบกวนการแสดง
กลางคัน และเมื่อทุกฝ่ายพร้อมผู้วิจัยให้เริ่มแสดง โดยผู้วิจัยคอยสังเกตพฤติกรรมของผู้ชมว่ามีความ
ตั้งใจชมหรือไม่ รวมไปถึงการร่วมสังเกตการแสดงเพ่ือควบคุมเรื่องเวลาและความชัดเจนในการแสดง
เพ่ือให้ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 6. การวิเคราะห์อภิปรายผลการแสดง ในขั้นนี้มุ่งเน้นและอภิปรายในเรื่องของพฤติกรรมที่ผู้
สวมบทบาทแสดงออกและความรู้สึกที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา ผู้วิจัยจึง
ได้ก าหนดค าถามเพ่ือเป็นแนวทางในการอภิปรายกันในกลุ่ม คือผู้แสดงได้แสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง 
ท าไมจึงแสดงพฤติกรรมเช่นนั้น และผลกระทบจากพฤติกรรมนั้นมีอะไรบ้าง และแนวทางในการ
ปฎิบัติที่เหมาะสมในการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศควรเป็นอย่างไร  

 3. เกม (Games) 

 3.1 ควำมหมำย 

 ทิศนา แขมมณี (2550:81-85) วิธีสอนโดยใช้เกม คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่มเกมตามกติกา และน าเนื้อหา
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และข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปราย
เพ่ือสรุปการเรียนรู้  

 โรม วงศ์ประเสริฐ (2545:19) กล่าวว่า เกม (Game) หมายถึง กิจกรรมนันทนาการ ซึ่งการ
เข้าร่วมในบางครั้ง อาจไม่ทราบจุดมุ่งหมายและกฎเกณฑ์ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความสนใจเป็นพิเศษ เกมเป็นกิจกรรมที่ไม่มีกติกามากมายนัก มักแข่งขันเพ่ือความสนุกสนานเชื่อม
ความสัมพันธ์ โดยไม่หวังผลแพ้หรือชนะ 

 จิดาภา พงษ์ชุบ(2549)ได้ให้ความหมายของ เกม ว่าหมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วย
ตนเองอย่างสนุกสนานภายใต้กฎเกณฑ์ กติกา ที่ก าหนดไว้เน้นให้ผู้เรียนต้องตัดสินใจท าอย่างใดอย่าง
หนึ่งจากสถานการณ์ที่สมมติข้ึนเพื่อให้เกิดผลออกมาในรูปการแพ้ 

 จากความหมายของเกมข้างต้น สรุปได้ว่า เกม หมายถึง กิจกรรมนันทนาการที่ผู้เรียนได้
ปฏิบัติภายใต้กติกา กฎเกณฑ์ มักแข่งขันเพ่ือความสนุกสนาน เชื่อความสัมพันธ์ และยังสามารถใช้
เนื้อหา ข้อมูลจาก พฤติกรรม วิธีการเล่นและผลของการเล่น มาใช้อภิปรายเพื่อการเรียนรู้ได้ 

3.2 เทคนิคและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ในกำรใช้วิธีสอนโดยใช้เกมให้มีประสิทธิภำพ 

 1. การเลือกและน าเสนอเกม 

 เกมที่น ามาใช้ในการสอนส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เรียกว่า “เกมการศึกษา” คือเป็นเกมที่มี
วัตถุประสงค์ มุ่งให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ มิใช่เล่นเพียงเพ่ือความสนุกสนานเท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม ผู้สอนอาจมีการน าเกมท่ีเล่นกันเพ่ือความบันเทิงเป็นส าคัญ มาใช้ในการสอน โดยน ามา
เพ่ิมขั้นตอนส าคัญ คือการวิเคราะห์อภิปรายเพ่ือการเรียนรู้ได้ เกมที่ได้รับการออกแบบให้เป็นเกม
การศึกษาโดยตรงมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ 1)เกมแบบไม่มีการแข่งขัน เช่น เกมการสื่อสาร เกม
การตอบค าถาม เป็นต้น 2) เกมแบบแข่งขัน มีผู้แพ้ ผู้ชนะ เกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบนี้ เพราะการ
แข่งขันจะช่วยให้การเล่นเพ่ิมความสนุกสนานมากขึ้น และ 3)เกมจ าลองสถานการณ์ (Simulation 
game) เป็นเกมท่ีจ าลองความเป็นจริง สถานการณ์จริงซึ่งผู้เล่นจะต้องคิดตัดสินใจจากข้อมูลที่มี และ
ได้รับผลจากการตัดสินใจ เหมือนกับที่ควรจะได้รับในความเป็นจริง 

 การเลือกเกมเพ่ือมาใช้สอนท าได้หลายวิธี  ผู้สอนอาจเป็นผู้สร้างเกมขึ้นให้เหมาะกับ
วัตถุประสงค์ของการสอนของตนก็ได้ หรืออาจน าเกมที่มีผู้สร้างขึ้นแล้วมาปรับดัดแปลงให้เหมาะกับ
วัตถุประสงค์ตรงกับความต้องการของตน แล้วน าไปใช้สอนเลยก็ได้ หากผู้สอนต้องการสร้างเกมขึ้นใช้
เอง ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสร้างและต้องทดลองใช้เกมที่สร้างหลายๆ ครั้ง 
จนกระท่ังแน่ใจว่าสามารถใช้ได้ผลดีตามวัตถุประสงค์ ในกรณีที่ผู้สอนต้องการเลือกเกมที่มีผู้จัดท าและ
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เผยแพร่แล้ว (Published game) มาใช้ผู้สอนจ าเป็นต้องแสวงหาแหล่งข้อมูลว่า มีใครท าอะไรไว้บ้าง
แล้ว ซึ่งปัจจุบันเกมประเภทนี้มีเผยแพร่และวางจ าหน่ายในท้องตลาดจ านวนมาก ซึ่งก็ต้องมีการปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสอนของตนได้ 

 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพ่ือให้บรรยากาศในการร่วมกิจกรรมในครั้งแรกของ
นักเรียนสมาชิกกลุ่มรวมทั้งผู้วิจัย เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยเกมที่
น ามาใช้เป็นเกมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยเกมเปิดโอกาสให้นักเรียนสมาชิกกลุ่มได้
ท าความรู้จักกันและกัน และกระตุ้นโดยการให้ของรางวัลกับคู่นักเรียนที่ชนะ  

4. วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่ำง(Case) 

 4.1 ควำมหมำยวิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่ำง 

 วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็นจริง และตอบ
ประเด็นค าถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วน าค าตอบและเหตุผลที่มาของค าตอบนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการ
อภิปราย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ (ทิศนา แขมมณี, 2550:75-77) 

 อัญชิสาห์ สุรีย์แสง (2554:42) ได้กล่าวว่า กรณีตัวอย่าง คือ เป็นการใช้กรณีหรือเรื่องราว
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงมาดัดแปลงและใช้เป็นสื่อตัวอย่าง หรือ เครื่องมือ ในการให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ
อภิปรายร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจและฝึกฝนการใช้ความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆ วิธีการนี้ช่วยให้
ผู้เรียนได้คิดพิจารณาข้อมูลที่ตนได้รับอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งการน าเอากรณีต่างๆ ที่คล้ายกับชีวิตจริงมา
ใช้ ช่วยให้ผู้เรียนมีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้เ รียนมีความสามารถทางการ
เรียนรู้มากข้ึน 

 จากความหมายของการสอนแบบกรณีตัวอย่างข้างต้น สรุปได้ว่า กรณีตัวอย่าง คือ วิธีการ
สอนที่ใช้กรณีต่างๆ จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมาดัดแปลง ใช้เป็นเครื่องมือในการสอนโดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์ตอบประเด็นค าถามเก่ียวกับเรื่องนั้น แล้วน าเอามาอภิปรายเพ่ือสร้างความเข้าใจ และฝึกฝน
การใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

 4.2 เทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆในการใช้วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพ 

 1. การเตรียมการ ก่อนการสอน ผู้สอนจ าเป็นต้องเตรียมกรณีตัวอย่างให้พร้อม กรณีตัวอย่าง
ที่เหมาะสมจะต้องมีสาระ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ มีลักษณะใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริง กรณีที่น ามาใช้ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องที่มีสถานการณ์ปัญหาขัดแย้ง ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
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ความคิดของผู้เรียน หากไม่มีสถานการณ์ที่เป็นปัญหาขัดแย้ง ผู้สอนอาจใช้วิธีการตั้งประเด็นค าถามที่
ท้าทายให้ผู้เรียนคิดก็ได้ ผู้สอนอาจน าเรื่องจริงมาเขียนเป็นกรณีตัวอย่าง หรืออาจใช้เรื่องจาก
หนังสือพิมพ์ ข่าวและเหตุการณ์ รวมทั้งจากสื่อต่างๆ เช่นภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ เป็นต้น เมื่อได้
กรณีที่ต้องการแล้ว ผู้สอนจะต้องเตรียามประเด็นค าถามส าหรับการอภิปรายเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่
ต้องการ 

 2. การน าเสนอกรณีตัวอย่าง ผู้สอนอาจเป็นผู้น าเสนอกรณีตัวอย่าง หรืออาจใช้เรื่องจริงจาก
ผู้เรียน เป็นกรณีตัวอย่างก็ได้ (แต่ครูต้องมีความช านาญในการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างนั้ น และตั้ง
ประเด็นค าถามได้เร็ว) วิธีการน าเสนอท าได้หลายวิธี เช่น การพิมพ์เป็นข้อมูลมาให้ผู้เรียนอ่าน การเล่า
กรณีตัวอย่างให้ฟัง หรือน าเสนอโดยใช้สื่อ เช่น สไลด์ วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ หรืออาจให้ผู้เรียนแสดงเป็น
ละครหรือบทบาทสมมติก็ได้ 

 3. การศึกษากรณีตัวอย่างและการอภิปราย ผู้สอนควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยให้เวลาอย่าง
เพียงพอในการศึกษากรณีตัวอย่างและคิดหาค าตอบ ไม่ควรให้ผู้เรียนตอบประเด็นค าถามทันที ผู้เรียน
แต่ละคนควรมีค าตอบของตนเตรียมไว้ก่อน แล้วจึงร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม และน าเสนอผลการ
อภิปรายระหว่างกลุ่ม เป็นการแลกเปลี่ยนกัน ผู้สอนพึงตระหนักว่าการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างนี้ มิได้
มุ่งท่ีค าตอบใดค าตอบหนึ่ง ค าถามส าหรับการอภิปรายนี้ ไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิดอย่างชัดเจนแน่นอน 
แต่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นค าตอบและเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดที่กว้างขึ้น 
มองปัญหาในแง่มุมที่หลากหลายขึ้น อันจะช่วยให้การตัดสินใจมีความรอบคอบขึ้น ด้วยเหตุนี้การ
อภิปรายจึงควรมุ่งความสนใจไปที่เหตุผลหรือที่มาของความคิดท่ีผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหาเป็นส าคัญ 

 ส าหรับการวิจัยกลุ่มในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การน าเสนอกรณีตัวอย่างเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
สอนโดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการน าเสนอในรูปแบบวีดีโอโดยใช้เรื่องราวที่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือการเรียนการสอน
และจากข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5 คน เพ่ือจะให้สมาชิกกลุ่มได้
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม และน าผลสรุปน ามาเสนอเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ระหว่างกลุ่ม   

4.บริบทโรงเรียนเทศบำล ๒ วัดเสนหำ (สมัครพลผดุง) 

 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลวัดเสนหา(สมัคร
พลผดุง)” โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็กพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เปิดการสอน
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2465 และได้โอนมาเป็นโรงเรียนเทศบาลครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 
พฤษภาคม พ.ศ. 2479 จนถึง พ.ศ.2487 รวมเวลา 9 ปี จากนั้นทางราชการได้รับโอนมาเป็นโรงเรียน
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ประชาบาลอีกเป็นเวลา 19 ปีและได้โอนกลับมาเป็นโรงเรียนเทศบาลอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2506   

 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านการบริหาร บุคลากร และ ด้านคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเน้นให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและเพ่ือความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยนโยบายด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน เร่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมสุนทรียภาพทั้งด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ร่วมอนุรักษ์กีฬาพ้ืนบ้าน
กระบี่กระบอง และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมซึ่งโรงเรียนมีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริม
ให้นักเรียนพัฒนาในส่วนนี้ผ่านชั่วโมงกิจกรรม คือ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมการสวด
มนต์เพ่ือที่จะบ่มเพาะให้นักเรียนเข้าใจในหลักธรรมและวิถีการปฎิบัติธรรมของพุทธศาสนา และเมื่อ
ผู้วิจัยได้เข้าไปด าเนินการขออนุญาติเพ่ือท าวิจัยกับนักเรียนหญิงในโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ให้ความ
ร่วมมือในทุกด้านทั้งในด้านของช่วงเวลาการเก็บข้อมูลเบื้องต้น การอนุญาตให้ใช้ห้องเพ่ือท ากิจกรรม
กลุ่ม รวมไปถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนเนื่องจากผู้บริหารและคณะครูเล็งเห็นว่ากิจกรรมกลุ่ม
เพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม มีความเหมาะสมและเป็นแนวทางที่จะ
พัฒนาศีลธรรมอันดีให้แก่นักเรียนหญิงในการปฎิบัติตนอย่างเหมาะสมกับเพ่ือนนักเรียนชายได้   

5. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ประภักดิ์ กันหาชิน (2544:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการปฏิบัติตนกับ
เพ่ือนต่างเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานครจ านวน 
20 คน แล้วสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 10 คน กลุ่มทดลองได้รับการฝึก
กิจกรรมกลุ่ม กลุ่มควบคุมได้รับข้อสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนปฏิบัติตนกับเพ่ือนต่างเพศ
เหมาะสมขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และ หลังจากได้รับข้อสนเทศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ นักเรียนที่ร่วมเข้ากิจกรรมกลุ่ม กับ นักเรียนที่ได้รับการให้ข้อสนเทศปฏิบัติตนกับ
เพ่ือนต่างเพศเหมาะสมขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์ (2548:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะ
ชีวิต ต่อความสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างเพศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้กิจกรรมกลุ่มกับนักเรียนจ านวน 70 ราย เป็นกลุ่มทดลอง 37 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 33 คน  
ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้า
สู่วัยรุ่น สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ต่างเพศที่เหมาะสม สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนทักษะการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและทักษะการปฏิเสธ ไม่แตกต่างกัน 
การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

   ดลฤดี บุญชู (2549:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาโดยการสร้างแบบคัดกรองและโปรแกรมป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพ่ือนต่างเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น โดยใช้กิจกรรมกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัยพบว่า.นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพ่ือนต่างเพศที่ไม่เหมาะสมของ
วัยรุ่นลดลงหลังจากที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพ่ือนต่างเพศที่ไม่
เหมาะสมของวัยรุ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพ่ือนต่างเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การคบเพ่ือนต่างเพศที่ไม่เหมาะสมน้อยกว่านักเรียนกลุ่มทดลองที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพื่อนต่างเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  สุภาวดี กิจประเสริฐ (2550:55) ศึกษาเรื่องรายงานการใช้โปรแกรมการพัฒนานักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงในการคบเพ่ือนต่างเพศไม่เหมาะสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่
ขิงวิทยา โดยใช้กิจกรรมกลุ่มกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม
การพัฒนานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการคบเพ่ือนต่างเพศไม่เหมาะสมก่อนและหลังพบว่า โดย
ภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่าด้านความคิดและด้านร่างกาย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วมโปรแกรม มีพฤติกรรมเสี่ยงในการคบเพ่ือนต่างเพศสูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างหลังเข้าร่วมโปรแกรม     

 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม จะเห็นได้ว่าการใช้กิจกรรมกลุ่ม
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มสมาชิกอย่างได้ผล ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้กิจกรรมกลุ่มเป็น
โปรแกรมพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่องผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสมของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

             ตัวแปรต้น       ตัวแปรตำม 

 

 กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อ

เพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 

 

การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง

เหมาะสม 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง“ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่ างเพศอย่าง
เหมาะสมของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research ) แบบมีกลุ่มควบคุมท าการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest Control 
Group Design) มีรายละเอียดของวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 4. รูปแบบการทดลอง 

 5. วิธีด าเนินการทดลอง 

 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๒ 
วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มี
คะแนนการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ลงมา ได้จ านวน 49 
คน  

กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา 
(สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีคะแนนการ
ปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 จ านวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย แล้วน ามาสุ่มแบบจับคู่คนที่มีคะแนนการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมใกล้เคียง
กัน เป็นคู่กันและในแต่ละคู่ใช้สุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากเพ่ือแยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
กลุ่มละ 20 คน  

2. ตัวแปรที่ศึกษำ 

ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม              
ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม  

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือดังนี้ 

 1. แบบสอบถามการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม  

 2. กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 

กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ 

1. แบบสอบถามการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 

 1.1. ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการปฎิบัติตนต่อ
เพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม เพ่ือก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ 
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 1.2. สร้างเครื่องมือตามนิยามศัพท์เฉพาะและวัตถุประสงค์ของการวิจัยภายใต้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 1.3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ( Content Validity) โดยน า
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวนทั้งหมด 37 ข้อ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน ตรวจสอบเพ่ือดูความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามศัพท์ในแต่ละ
องค์ประกอบเป็นรายข้อและให้คะแนนความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดย
ผู้วิจัยก าหนดระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 

 +1 = เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 

  0  = เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 

 -1 = เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่ได้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ 

 ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Item 
objective Congruence;IOC)ระหว่างค าถามกับนิยามเชิงปฎิบัติ โดยผู้วิจัยเลือกข้อค าถามที่มี
คะแนนตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เหลือจ านวน 37 ข้อ 

 1.4. น าแบบสอบถามการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมที่ผ่านการแก้ไขและ
ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัด
พระงาม) จ านวน 30 คน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

 1.5. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 
(Reliability) โดยการใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่า ของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) ด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไปได้ข้อค าถามจ านวน 32ข้อ และมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .852 

 แบบสอบถามการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมมีจ านวน 32 ข้อ จ าแนกเป็น 3
ด้าน คือ ด้านการแต่งกาย ด้านวาจา และด้านกิริยาท่าทาง  โดยแต่ละด้านมีจ านวนข้อของ
แบบสอบถามดังนี้คือ  

  1. ด้านการแต่งกาย จ านวน  10 ข้อ 

  2. ด้านวาจา     จ านวน 12 ข้อ 

  3. ด้านกิริยาท่าทาง จ านวน 10 ข้อ 
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 แบบสอบถามการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 ระดับ คือ  

  น้อยที่สุด     หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฎิบัติของผู้ตอบน้อยที่สุด 

  น้อย           หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฎิบัติของผู้ตอบน้อย 

  ปานกลาง    หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฎิบัติของผู้ตอบปานกลาง 

  มาก        หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฎิบัติของผู้ตอบมาก 
  มากที่สุด     หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับการปฎิบัติของผู้ตอบมากท่ีสุด 

  เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความที่แสดงถึงการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่า ง
เหมาะสม ถ้าหากตอบมากที่สุด จนถึงน้อยที่สุด จะให้คะแนน 5,4,3,2 และ 1 ตามล าดับ ผู้ที่ ได้
คะแนนมากจะเป็นผู้ที่มีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย 

 โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของระดับการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม
ตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best,1981:179-182) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.49  หมายถึง นักเรียนมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม
       ในระดับน้อยที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50-2.49  หมายถึง นักเรียนมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม
       ในระดับน้อย     

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50-3.49  หมายถึง นักเรียนมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม
       ในระดับปานกลาง                                                                                                                                                                       
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50-4.49 หมายถึง นักเรียนมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม
       ในระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50-5.00 หมายถึง นักเรียนมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 

     ในระดับมากท่ีสุด  
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2. กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนำกำรปฎิบัติตนต่อเพื่อนต่ำงเพศอย่ำงเหมำะสม 

  กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม เป็นกิจกรรมกลุ่มที่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนการสร้างและพัฒนากิจกรรมการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสมดังนี้ 

 1. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับวิธีการ และเทคนิคในการจัดกิจกรรมกลุ่มและการพัฒนาการปฎิบัติ
ตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม แล้วน ามาสร้างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือน
ต่างเพศอย่างเหมาะสม 

 2. เสนอแผนการจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมให้
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
จากนั้นปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมตาม
ค าแนะน า 

 3. น าแผนการจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมที่
แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา
(สมัครพลผดุง) ที่มีคะแนนการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50  
จ านวน 9 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงที่ใช้ในการวิจัย 

 4. น าแผนการจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมไป
ด าเนินการทดลองต่อไป  

4. รูปแบบกำรทดลอง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การทดลองแบบ Pretest – posttest Control Group Design  ซึ่งมี
รูปแบบดังนี้ 

กลุ่ม Pretest Treatment Posttest 
RmE 01 X 02 

RmC 03  04 

        

เมื่อ Rm  คือ การสุ่มแบบจับคู่ 

E  คือ กลุ่มทดลอง 
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C  คือ กลุ่มควบคุม 

01  03  คือ Pretest ทดสอบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

02  04  คือ Posttest ทดสอบหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

X    คือ กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 

5. วีธีด ำเนินกำรทดลอง 

 ขั้นก่อนกำรทดลอง ผู้วิจัยได้ติดต่อขออนุญาตทางโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพล
ผดุง) ในการเก็บข้อมูลการวิจัยโดยท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยส่งไปให้ทางโรงเรียน จากนั้นได้เข้า
พบกับรองผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การท าวิจัยและขอความร่วมมือในการเข้า
ด าเนินการเก็บข้อมูลนักเรียนหญิงช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 98 คนเมื่อได้รับอนุญาตผู้วิจัยจึง
ขอความร่วมมือนักเรียนหญิงให้ท าแบบสอบถามการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม และ
ผู้วิจัยตรวจแบบสอบถามให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด แล้วน าคะแนนของนักเรียนทุกคนมา
เรียงล าดับคะแนนสูงมาต่ าและคัดเฉพาะผู้ที่มีคะแนนการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมต่ า
กว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ลงมาเพ่ือให้ได้มาซึ่งประชากรผู้ที่มีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสมน้อย จ านวน 49 คน จากนั้นน าสุ่มอย่างง่ายมาจ านวน 40 คนแล้วน ามาสุ่มแบบจับคู่คนที่มี
คะแนนการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมใกล้เคียงกัน เป็นคู่กันและในแต่ละคู่ใช้สุ่มอย่าง
ง่ายโดยการจับฉลากเพ่ือแยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน 

 ขั้นกำรทดลอง ผู้วิจัยน ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสมมาใช้ทดลอง 10 กิจกรรม ซึ่งใช้เวลาท ากิจกรรมละ 60 นาที ตั้ งแต่เวลา 14.30-15.30 ใน
วันพุธและวันศุกร์ สัปดาห์ละ 2 วันเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี และ กิจกรรมจริยธรรม กับทางโรงเรียนตามปกติ ส าหรับกลุ่มทดลองผู้วิจัยได้ขอความ
ร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มทดลองไม่ให้น าเรื่องกิจกรรมที่ได้ เข้าร่วมในการวิจัยไปพูดคุยให้เพ่ือนคน
อ่ืนๆ ฟังจนกว่าจะเสร็จสิ้นซึ่งได้อธิบายผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลการวิจัยให้กับนักเรียนทราบ 

 กำรทดลองแต่ละครั้งมีกำรด ำเนินกิจกรรมไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ 5 ข้ันตอนดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ขั้นน า คือการเตรียมความพร้อมในการเรียนให้แก่ผู้เรียน เช่น การทบทวนความรู้เดิม 
การสร้างบรรยากาศในการเรียนให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 
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 ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรม คือ การที่ให้สมาชิกกลุ่มได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ได้เตรียมไว้ เพ่ือให้
สมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยผ่านการมีบทบาทในกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้
กับสมาชิกกลุ่มโดยตรงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 

 ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ คือ การที่สมาชิกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก จากกิจกรรมที่ได้
ปฏิบัติ รวมทั้งได้รับฟังถึงความคิดเห็น และความรู้สึกของสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน โดยครูหรือผู้น ากิจกรรม
อาจจะต้องค าถามว่า อะไร อย่างไร ท าไม เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มสามารถวิเคราะห์ไปในทิศทางค าถาม
เดียวกัน ซึ่งขั้นตอนการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและแนวทาง รวม
ไปถึงการได้เข้าใจตนเอง และผู้อ่ืน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมได้ 

 ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประยุกต์หลักการ คือ การที่สมาชิกกลุ่มช่วยกันรวบรวมแนวคิด และ
ช่วยกันสรุปในสิ่งที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมกลุ่ม โดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถน าแนวคิด 
และข้อสรุปที่ของกลุ่มมาประยุกต์ใช้กับแนวคิดของตนเองเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศ
อย่างเหมาะสมในแบบวิธีการของตนเองได้ 

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน คือ สมาชิกกลุ่มประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง โดยบอกถึงประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 
และผู้วิจัยประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของสมาชิกกลุ่ม โดยการสังเกต ความสนใจ การให้ความ
ร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น และการสรุปของสมาชิกกลุ่ม 
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ตำรำงท่ี 1 ก ำหนดกำรด ำเนินกำรทดลอง 

กิจกรรม
ที ่

ชื่อกิจกรรม วัน เดือน ปี เวลำ 

 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Pretest 
ตามหาหัวใจ 
ช่วยหน่อยนะ 
เกือบโดนข่มขืนเพราะนุ่งสั้น 
ทักษะการขอบคุณ การปฎิ เสธ ใช้ค าพูดอย่าง
เหมาะสม 
เพ่ือนท าได้ 
ลักษณะค าพูดที่เชื้อเชิญและยั่วยวนเพื่อนต่างเพศ 
เพ่ือนเข้าใจ 
ท้องไม่พร้อม 
ทางผ่านกามเทพและพลับพลึงสีชมพู 
ทบทวน อภิปราย และ แนวทาง 
posttest 

 27 พ.ค 2559 
 13 ก.ค 2559 
 15 ก.ค 2559 
 20  ก.ค 2559 
 22  ก.ค 2559 
 
 27 ก.ค 2559 
 29 ก.ค 2559 
   3 ก.ค 2559 
   5 ก.ค 2559  
 10 ส.ค 2559 
 18 ส.ค 2559 
 26 ส.ค 2559 

14.30-15.30 
14.30-15.30 
14.30-15.30 
14.30-15.30 
14.30-15.30 
 
14.30-15.30 
14.30-15.30 
14.30-15.30 
14.30-15.30 
14.30-15.30 
14.30-15.30 
14.30-15.30 

 

6. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

 1. ด าเนินการตามขั้นตอนทางราชการ คือ ขอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่ง
หนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียน วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) จังหวัดนครปฐม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) จังหวัด
นครปฐม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยด าเนินการเก็บข้อมูลในนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

7. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 เมื่อรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลมาด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
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 1.หาค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และจัดระดับของคะแนนการปฎิบัติตนต่อ
เพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองและนักเรียนหญิง
กลุ่มควบคุม 

 2.เปรียบเทียบคะแนนการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมก่อนและหลังการทดลอง
ของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองและนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุม โดยใช้ t-test (Dependent Sample) 

 3.ค านวนหาค่าความแตกต่างของการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมของนักเรียน
หญิงกลุ่มทดลองและนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมหลังการทดลองโดยใช้ t-test (Dependent Sample)
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บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสมของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมและกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยายดังต่อไปนี้  

  สัญลักษณ์ท่ีใช้การวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

n แทนจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 

x̅ ค่าเฉลี่ย (Mean) 

S.D.  แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

t แทนค่าสถิติใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบที (t-distribution) 

*         แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแยกออกมาเป็น 2 
ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนการปฎิบัติตน
ต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
ตอนที่ 2 เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปฎิบัติตน
ต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม ของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลอง กับนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุม หลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม โดยการน าเสนอการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมของนักเรียนหญิง
โดยรวมและแยกเป็นรายด้าน คือ 1) การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านการแต่ง
กาย 2) การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านวาจา และ 3) การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่าง
เพศอย่างเหมาะสมในด้านกิริยาท่าทางรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี ้
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ตอนที่ 1  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรศึกษำเปรียบเทียบคะแนนกำรปฎิบัติตนต่อเพื่อนต่ำงเพศ
อย่ำงเหมำะสมของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสม และ ค่า t เปรียบเทียบการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมโดยรวมและรายด้าน
ของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม      n          x̅        S.D.      ค่าระดับ        t 
ด้านการแต่งกาย 
     ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม                             20         4.06      .54       มาก              4.63* 
     หลังเข้าร่วมกิจกรรม                             20         4.58       .39      มากที่สุด 
ด้านวาจา 
     ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม                             20         3.21      .30      ปานกลาง      10.51* 
     หลังเข้าร่วมกิจกรรม                             20         4.07       .28      มาก 
ด้านกิริยาท่าทาง 
      ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม                            20         3.10      .42      ปานกลาง        7.52* 
      หลังเข้าร่วมกิจกรรม                            20         4.03       .30      มาก 

การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 
โดยรวม 
     ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม                             20         3.43       .29      ปานกลาง       9.79* 
     หลังเข้าร่วมกิจกรรม                             20         4.22       .25       มาก 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางที่ 2 พบว่าก่อนทดลอง นักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือน

ต่างเพศอย่างเหมาะสมด้านการแต่งอยู่ในระดับมาก (x̅=4.06) และมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศ

อย่างเหมาะสม ด้านวาจา ด้านกิริยาท่าทาง และโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.21, x̅ =3.10 

และ x̅=3.43 ตามล าดับ) และหลังการทดลองพบว่ามีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม

ในด้านการแต่งกายอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.58) และพบว่าการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง

เหมาะสม ด้านวาจา ด้านกิริยาท่าทาง และโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ =4.07, x̅=4.03 และ 

x̅=4.22 ตามล าดับ)        
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  เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม
ของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยใช้ 
Dependent t-test พบว่าหลังการทดลองมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมทั้งโดยรวม
และรายด้านสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรศึกษำเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกำรปฎิบัติตนต่อเพื่อนต่ำง
เพศอย่ำงเหมำะสมของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองกับนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมหลังกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง            
เหมาะสม และ ค่า t เปรียบเทียบความแตกต่างการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมโดยรวม
และรายด้านของนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมกับนักเรียนหญิงกลุ่มทดลอง หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
โดยรวม และแยกรายด้าน  

การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม       n          x̅        S.D.      ค่าระดับ        t 
ด้านการแต่งกาย 
     กลุ่มควบคุม                                          20       3.84     .49      มาก          5.19* 
     กลุ่มทดลอง                                          20       4.58     .39      มากที่สุด 
ด้านวาจา 
     กลุ่มควบคุม                                          20       3.11     .34      ปานกลาง    9.71* 
     กลุม่ทดลอง                                          20       4.07     .28      มาก 
ด้านกิริยาท่าทาง 
      กลุ่มควบคุม                                         20       3.48     .40      ปานกลาง    4.87* 
      กลุ่มทดลอง                                         20        4.03     .30      มาก 

การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 
โดยรวม 
     กลุ่มควบคุม                                          20       3.44     .28      ปานกลาง    9.17* 
     กลุ่มทดลอง                                          20        4.22     .25      มาก 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 จากตารางที่ 3 พบว่าหลังการทดลองนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีการปฎิบัติตนต่อ

เพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านการแต่งกายอยู่ในระดับมากที่สุด x̅=4.58 และพบว่าการปฎิบัติ

ตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม ด้านวาจา ด้านกิริยาท่าทาง และโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ 
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=4.07, x̅=4.03 และ x̅=4.22 ตามล าดับ) ในนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่าง

เพศอย่างเหมาะสมด้านการแต่งกายอยู่ในระดับมาก (x̅=3.84) และพบว่าด้านกิริยาท่าทาง ด้านวาจา 

และโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.48, x̅=3.11 และ x̅=3.44 ตามล าดับ) 

 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสมของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองกับนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มโดย
ใช้ Dependent t-test พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมของ
นักเรียนในกลุ่มทดลองทั้งโดยรวมและรายด้านสูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมมีอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05  



 

70 
 

 
 

บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสมของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
จังหวัดนครปฐม” ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมและกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสม 

 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
เทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) ที่มีคะแนนการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมต่ ากว่า
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ลงมา จ านวน 49 คน ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
การจับฉลากเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน แล้วน ามาสุ่มการจับคู่ (Random Matching) โดยการ
จับคู่คนที่มีคะแนนใกล้เคียงกันเป็นคู่กัน สุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและควบคุมกลุ่มละ 20 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ เแบบสอบถามการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสม และ แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมของ
นักเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองและน าข้อมูลที่
ได้มาท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยสังคมศาสตร์ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยติดต่อขอความร่วมมือกับคณะครู นักเรียน และ ด าเนินการ
ทดลองและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย การใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศ
อย่างเหมาะสมของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพล
ผดุง) จังหวัดนครปฐม ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฎิบัติตน
ต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และเปรียบเทียบการปฎิบัติตน
ต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุมโดยใช้ Dependent t-test
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สรุปผลกำรวิจัย 

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมทั้งรายด้าน และ 
โดยรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วม และ ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
เพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมสรุปได้ว่า 

 1. หลังการทดลองนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 2. หลังการทดลองนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม
สูงกว่านักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

  จากการศึกษา ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสมของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

  1. หลังการทดลอง นักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสมทั้งโดยรวมและรายด้านสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่าหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มทดลองมีการปฎิบัติตนต่อ
เพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม โดยก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า  ด้านวาจา และ ด้านกิริยาท่าทาง อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการแต่งกายอยู่
ในระดับมาก และหลังการทดลองมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ
มากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวาจา และ ด้านกิริยาท่าทาง อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
การแต่งกายอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่านักเรียนในกลุ่มทดลองพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่าง
เพศอย่างเหมาะสมทั้งโดยรวมและรายด้านเพ่ิมขึ้นจนอยู่ในระดับมาก และ มากที่สุดในด้านของการ
แตง่กาย อภิปรายได้ว่ากิจกรรมกลุ่มสามารถพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมของ
นักเรียนหญิงได้ เนื่องจากกิจกรรมกลุ่มเหมาะสมกับวัยรุ่นเนื่องด้วยเป็นวัยที่ไม่ชอบการบังคับให้เชื่อ
ฟังแต่ต้องการที่จะคิดวิเคราะห์ หาเหตุผลเพ่ือน าไปพิจารณาที่จะน าไปสู่การปฎิบั ติเอง รวมทั้ง
ลักษณะของการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มยังเป็นที่ช่วยฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน 
รวมทั้งเป็นการฝึกฝนบทบาทในการรับฟังและเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม ฝึกการคิดพิจารณา 
เสริมสร้างระเบียบวินัย จริยธรรมและคุณธรรม รวมไปถึงถึงค่านิยมต่างๆ ที่สังคมยอมรับ และ
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กิจกรรมกลุ่มยังช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน เรียนรู้จักการ
ท างานกับผู้อ่ืน ก่อให้เกิดแนวคิดการจดจ าเนื้อหาจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ดังที่ สุภาวดี กิจ
ประเสริฐ (2550:32) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มท าให้สมาชิกเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน รู้จักท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้ อ่ืนมีความเห็นอกเห็นใจและเอ้ืออาทรต่อผู้ อ่ืน ท าให้มีทักษะในการ
ค้นคว้าหาความรู้ มีทักษะในการแก้ปัญหาสามารถคิดอย่างมีเหตุผลท าให้เกิดความคิดและการ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองในด้านอารมณ์ สังคม และ สติปัญญา นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ พนม ลิ้มอารีย์ (2542:56-57) ที่กล่าวว่ากลุ่มเป็นที่ช่วยฝึกทักษะการติดต่อสื่อสาร ช่วย
ฝึกทักษะการคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ ความคิดเห็น 
รวมทั้งการให้ก าลังใจ และกลุ่มยังเสริมสร้างความมีวินัยให้กับตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ต่างๆ ที่สังคมยอมรับ ดังที่ ประภักดิ์ กันหาชิน (2544 :20) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มท าให้สมาชิกของ
กลุ่มได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน สามารถเข้าใจตนเองและ
ผู้อื่นได้อย่างดี ซึ่งจะท าให้ได้พัฒนาตนเองรู้จักปรับตัวเอง เพ่ือสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 จากการใช้กิจกรรมกลุ่มผู้วิจัยพบว่านักเรียนหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าในระยะชั่วโมงกิจกรรม
ในครั้งแรกที่มีการปฐมนิเทศนักเรียนมีพฤติกรรมที่เขินอาย ไม่กล้าแสดงออก หรือพูดคุยกับเพ่ือนต่าง
ห้อง แต่เมื่อได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั่วโมงต่อมานักเรียนก็มีการปรับพฤติกรรมที่จะท าความรู้จักกัน 
ร่วมมือกันในการวิเคราะห์ เสนอความคิดเห็น และ บรรยากาศในการเรียนการสอนก็เป็นไปอย่าง
สนุกสนานคุ้นเคยกันจึงท าให้การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากการได้รับความร่วมมือจากนักเรียน และความสนใจ 
กระตือรือร้นของนักเรียนเอง จึงส่งผลให้การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมของนักเรียนใน
กลุ่มทดลองพัฒนาสูงขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มดังจะอธิบายดังต่อไปนี้คือ 

 ด้านการแต่งกาย การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านการแต่งกายสูงขึ้นกว่า
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ.05 โดยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมาก (�̅�=4.06) หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มค่าเฉลี่ยของการปฎิบัติตนต่อเพ่ือน

ต่างเพศอย่างเหมาะสมด้านการแต่งกายเพ่ิมสูงขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.58) ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค 
การอภิปรายกลุ่ม และ กรณีตัวอย่างเป็นเทคนิคท่ีใช้ในการพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสมในด้านการแต่งกาย เนื่องจากการอภิปรายกลุ่มเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงออกทางความคิดจากประเด็นที่ได้ก าหนดพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนสมาชิกคน
อ่ืนๆ ในกลุ่มโดยการแสดงออกความคิดเห็นเป็นไปอย่างเสรีเท่าเทียมกันและไม่มีการตัดสินว่าใครถูก
หรือผิด ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2550:49-55) ได้กล่าวา การอภิปรายกลุ่มนั้น
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เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการอภิปรายกลุ่มมีคุณค่าส าหรับ
สมาชิกแต่ละคนและขณะเดียวกันก็มีคุณค่าต่อกลุ่มหรือชุมชนด้วย เพราะเมื่อสมาชิกกลุ่มมีคุณสมบัติ
ที่ดีผลที่ตามมาคือการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มนั่นเอง และการใช้เทคนิคกรณี
ตัวอย่าง เป็นวิธีการสอนที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อ
เพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมอีกวิธีหนึ่งเนื่องจากการสอนแบบกรณีตัวอย่างเป็นวิธีการสอนที่ใช้กรณี
ต่างๆ จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมาดัดแปลงใช้เป็นเครื่องมือในการสอนโดยผู้เรียนสามารถร่วม
วิเคราะห์ตอบประเด็นค าถามเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ แล้วน ามาอภิปรายเพื่อสร้างความเข้าใจและฝึกการใช้
ความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ อัญชิสาห์ สุรีย์แสง (2554:42) ที่กล่าวว่า
การใช้กรณีหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริงมาดัดแปลงและใช้เป็นสื่อตัวอย่าง หรือ เครื่องมือในการให้
ผู้เรียนวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้าใจและฝึกฝนการใช้ความคิดในการแก้ปัญหา
ต่างๆ วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้คิดพิจารณาข้อมูลที่ตนได้รับอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งการน าเอากรณี
ต่างๆ ที่คล้ายกับชีวิตจริงมาใช้ ช่วยให้ผู้เรียนมีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริงซึ่งมีส่วนช่วยให้
ผู้เรียนมีความสามารถทางการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และจากการสังเกตและการแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านการแต่งกาย พบว่านักเรียน
สามารถแยกแยะและวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงการอภิปรายถึง
ลักษณะการแต่งกายที่เหมาะสมได้ ดังนี้คือ นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งกายที่ไม่
เหมาะสม เช่น การนุ่งสั้น การใส่รัดรูป และใส่เสื้อผ้าที่บางโดยไม่ใส่ซับในว่านอกจากจะไม่สะดวกใน
การเคลื่อนไหวหรือท ากิจกรรมต่างๆ ยังส่งผลให้เกิดอันตรายต่อตนเองในเรื่องความไม่ปลอดภัยจาก
การถูกมองอย่างละลาบละล้วง และอาจเป็นเหยื่อถูกข่มขืนได้ เนื่องจากการแต่งกายที่อาจไปกระตุ้น
ความต้องการทางเพศของผู้ชาย นอกจากนี้นักเรียนยังได้แนวคิดในการแต่งกายให้เหมาะสม เช่น การ
ใส่เสื้อคอไม่ลึก ไม่นุ่งสั้น ถ้าเสื้อบางควรใส่ซับใน ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวกในการท ากิจกรรมต่างๆ กับ
เพ่ือนนักเรียนชาย รวมทั้งยังน าแนวความคิดนี้ไปปรับใช้กับการแต่งกายตามโอกาสต่างๆ เพ่ือความ
เหมาะสมและเพ่ือเป็นการป้องกันตนเองจากภัยของการตกเป็นเป้าหมายของการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ 

 การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านวาจา พบว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
การปฎิบัติตนที่เหมาะสมด้านวาจาสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 โดยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีค่าเฉลี่ยการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมใน

ด้านวาจาอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.21) หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอยู่ในระดับ

มาก (�̅�= 4.07) แสดงให้เห็นว่าเทคนิคที่ใช้ คือกรณีตัวอย่าง และบทบาทสมมติ มีประสิทธิภาพและ
เป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมเนื่องจากการเรียนจากกรณีตัวอย่างเป็นกระบวนการสอนใช้ในการช่วยให้
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ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็นจริง
และตอบประเด็นค าถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วน าค าตอบและเหตุผลที่มาของค าตอบนั้นมาใช้เป็น
ข้อมูลในการอภิปรายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ (ทิศนา แขมมณี ,2550 : 75) และ
การใช้บทบาทสมมติ เป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะความคิด กรวิเคราะห์และ
อภิปรายและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลว่าวิธีใดที่ช่วยแก้ปัญหาได้ดีที่สุด สอดคล้องกับ วลัย พานิช 
(2549:90) ที่กล่าวว่าการแสดงบทบาทสมมติเป็นวิธีการสอนที่จะท าให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิด 
การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การอภิปราย การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและการแสดงเพ่ือให้เข้าใจใน
พฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง และยังสอดคล้องกับ จิดาภา พงษ์ชุบ (2549:11) ที่กล่าวว่า การแสดง
บทบาทสมมติ เป็นการที่ผู้เรียนได้สวมบทบาทในสถานการณ์ที่สมมติขึ้นและแสดงออกตามธรรมชาติ
โดยอาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดของตนเองเป็นหลักซึ่งจะส่งผลต่อการปรับ
พฤติกรรมของผู้เรียน ดังเช่นในกิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 5 (ภาคผนวก ข) เรื่อง “เพ่ือนท าได้” ได้ให้
นักเรียนแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ท่ีเพ่ือนนักเรียนชายมีความกังวลเกี่ยวกับการได้รับคัดเลือก
ไปสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ ในบทบาทสมมติมีนักเรียนหญิงสองคนที่เข้าไปคุยกับเพ่ือนนักเรียนชาย
โดยใช้ลักษณะค าพูดที่แตกต่างกัน หลังจากนั้นได้ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย เสนอความคิดเห็น ถึง
ลักษณะค าพูดของนักเรียนหญิงทั้งสองคนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และลักษณะค าพูดแบบไหนที่
นักเรียนคิดว่าควรใช้พูดกับเพ่ือน  ซึ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มพบว่านักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
ว่าการใช้วาจาเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพ่ือนต่างเพศ
จ าเป็นจะต้องใช้ค าพูดอย่างเหมาะสมกับเพ่ือนนักเรียนชายอันน าไปสู่การมีสัมพันธภาพที่ดีในฐานะ
เพ่ือน โดยการใช้ถ้อยค าที่สุภาพให้เกียรติ การไม่พูดจาส่อเสียด หรือ ท้าทาย ไม่พูดก้าวร้าว รวมถึง
การพูดอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ เนื่องจากความแตกต่างระหว่างเพศดังนั้นการใช้ค าพูดที่
เหมาะสมยังรวมไปถึงการที่ไม่ใช้ค าพูดที่มีลักษณะการแสดงออกถึงการเชิญชวน เย้ายวน ที่น าไปสู่
การกระตุ้นทางเพศต่อเพ่ือนนักเรียนชายอีกด้วย 

 การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านกิริยาท่าทาง พบว่านักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีการปฎิบัติตนที่เหมาะสมในด้านกิริยาท่าทางสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีค่าเฉลี่ยการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศ

อย่างเหมาะสมในระดับปานกลาง (�̅�=3.10) หลังเข้าร่วมกิจกรรมกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอยู่ในระดับ

มาก (�̅�= 4.03) ซึ่งเทคนิคที่ใช้ส าหรับด้านกิริยาท่าทางผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคที่หลากหลายส าหรับชั่วโมง
กิจกรรมแต่ละครั้ง ซึ่งประกอบการแสดงบทบาทสมมติ การดูกรณีตัวอย่างจากคลิปวีดีโอ จากละคร
และการอภิปรายกลุ่ม พบว่านักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และจากการ
อภิปรายกลุ่มพบว่านักเรียนส่วนมากไม่ทราบว่ากิริยาท่าทางบางอย่างไม่เหมาะสมที่จะปฎิบัติกับเพ่ือน
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นักเรียนชาย เช่น การตบศีรษะ การตบไหล่ นักเรียนคิดว่าเป็นการแสดงความสนิทสนมในฐานะเพ่ือน 
นอกจากนั้นยังพบว่าการรับฟังเพ่ือนอย่างตั้งใจและแสดงสีหน้าที่เข้าใจและเห็นอกเห็นใจเพ่ือนเป็นสิ่ง
ที่นักเรียนไม่เคยได้ตระหนักถึง การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มท าให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นว่าการปฎิบัติตนที่
เหมาะสมกับเพ่ือนต่างเพศอย่างไร นอกจากจะไม่แสดงกิริยาท่าทางที่เป็นการเชื้อเชิญ ยั่วยวน เปิด
โอกาสให้เพ่ือนนักเรียนชายถูกเนื้อต้องตัวแล้ว ยังต้องมีลักษณะกิริยาท่าทางที่เหมาะสมที่จะต้อง
ปฎิบัติโดยการให้เกียรติให้ความสนใจขณะพูดคุย และมีสีหน้าสอดคล้องกับเรื่องราว เพ่ือเป็นการ
พัฒนาตนเองให้มีลักษณะกิริยาท่าทางที่เหมาะสมต่อเพ่ือนต่างเพศ 

 2. หลังการทดลองนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม
โดยรวมและรายด้านสูงกว่านักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่าหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มทดลองมีการปฎิบัติ ตนต่อ
เพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม โดยหลังการทดลอง
นักเรียนกลุ่มทดลองมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวาจา และ ด้านกิริยาท่าทาง อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการแต่งกาย
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มควบคุมมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวาจา และ ด้านกิริยาท่าทางอยู่ในระดับปาน
กลางเช่นกัน ส่วนด้านแต่งกายอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมกลุ่มกิจกรรมกลุ่มสามารถ
พัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมให้กับนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองได้ดีกว่า นักเรียน
หญิงที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ดังที่ คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546:20-23) ได้กล่าวถึงคุณค่าของ
กิจกรรมกลุ่มไว้หลายด้าน ในที่นี้ขอสรุปคุณค่าของกิจกรรมกลุ่มในด้านพัฒนาการดังนี้คือ กิจกรรม
กลุ่มสามารถสร้างพัฒนาการให้บุคคลในกลุ่มเป็นอย่างดี กิจกรรมแต่ละประเภทจะสนองความพึง
พอใจของบุคคลแตกต่างกันออกไป คุณค่าด้านพัฒนาการจะเกิดขึ้นดังนี้ คือ การสนองความต้องการ
พ้ืนฐานบุคคล นักจิตวิทยาได้พยายามแยกแยะให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ ถ้าบุคคลจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข เขาจะต้องได้รับการตอบสนองทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจอย่างสมดุล ความต้องการบางประการอาจจะได้รับการตอบสนองด้วยกิจกรรมกลุ่ม 
คือ ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ความต้องการนี้จะได้รับการตอบสนองส าเร็จเมื่อบุคคลนั้น
เป็นที่ยอมรับของกลุ่มว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ดังนั้นกลุ่มก็จะเป็นที่ปลอดภัยและอุ่นใจ เขาสามารถ
แสดงความรู้สึกนึกคิดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กิจกรรมกลุ่มยังสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม
ให้กับสมาชิกกลุ่มกล่าวคือบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเขาจะได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการปฎิบัติในสังคม
และขณะเดียวกันเขาก็จะเรียนรู้เรื่องการควบคุมการแสดงออกทางด้านอารมณ์ด้วย ทั้งนี้เพราะเขาจะ
รับประสบการณ์จากสมาชิกแต่ละคน เนื่องจากบุคคลบางคนแสดงออกในทางที่ดีและส าหรับบางคนที่
แสดงตัวไม่เหมาะสมตลอดจนการแสดงออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสม เช่น โกรธโดยไม่มีเหตุผล 
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สมาชิกอ่ืนก็จะไม่เอาเยี่ยงอย่างเพราะได้มองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ ไม่ดี ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มสามารถให้
ประสบการณ์ทั้งทางด้านสังคมและอารมณ์ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้าน ทัศนคติ ความ
สนใจ ความสามารถของสมาชิก เนื่องจากสมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้เรื่องของสังคมสามารถแสดงพฤติกรรม
ให้เหมาะสม และกิจกรรมกลุ่มยังช่วยพัฒนาไปสู่ความรู้และทักษะจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
กล่าวคือ ในณะที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอาจจะได้รับความรู้และทักษะบางประการ เช่น การพูดในที่
สาธารณะ การอภิปรายกลุ่ม กฎระเบียบการท างานของหมู่คณะ สรุปได้ว่า นักเรียนที่เข้ากลุ่มย่อม
ได้รับโอกาสอันดี มีประโยชน์ต่อตนเองมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้เข้ากลุ่ม ดังจะเห็นได้จากผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมทั้งโดยรวมและรายด้านของ
นักเรียนหญิงกลุ่มทดลองและนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม พบว่า นักเรียน
หญิงกลุ่มทดลองมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมโดยรวมและรายด้านสูงกว่านักเรียน
หญิงกลุ่มควบคุม อธิบายเป็นรายด้านดังนี้คือ  

 กิจกรรมกลุ่มการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านการแต่งกายใช้เทคนิคการ
อภิปรายกลุ่ม เรื่อง “ช่วยหน่อยนะ” (ภาคผนวก ข) ผู้วิจัยได้เล่าสถานการณ์จ าลองให้นักเรียนฟัง
เกี่ยวกับนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่จะต้องออกไปท ารายงานกับเพ่ือนนักเรียนคนอ่ืนซึ่งในกลุ่มก็มีเพ่ือน
นักเรียนชายไปด้วย ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันวาดรูปนักเรียนหญิงคนนี้ขึ้น และให้ออกแบบ
ในการแต่งกาย เมื่อนักเรียนช่วยกันวาดรูปและออกแบบการแต่งกายเรียบร้อยผู้วิจัยได้ให้นักเรียนใน
กลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงการแต่งกายของแบบที่วาดออกมาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร แล้วให้
ตัวแทนของกลุ่มออกมาน าเสนอเพ่ือให้แต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดที่ได้แต่ละกลุ่ม 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ใช้เทคนิคกรณีตัวอย่าง (ภาคผนวก ข) โดยผู้วิจัยได้เปิดคลิปวีดีโอ “เกือบโดน
ข่มขืนเพราะนุ่งสั้น” เมื่อนักเรียนดูวีดีโอจบผู้วิจัยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงปัจจัยที่ท าให้คนร้ายใน
คลิปตัดสินใจที่จะกระท าช าเราเหยื่อ และยังให้นักเรียนในกลุ่มได้เรียงล าดับการแต่งกายที่เหมาะสม
จากรูปภาพที่ผู้วิจัยเตรียมมา โดยมีการเรียงล าดับการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมมากที่สุดไปถึงการแต่ง
กายที่เหมาะสม และผู้วิจัยก็ให้นักเรียนได้ร่วมอภิปรายกันในกลุ่มว่าเพราะอะไรการแต่งกายแต่ละ
แบบถึงไม่เหมาะสม ซึ่งผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มในด้านการแต่งกายทั้งสองกิจกรรมพบว่า
นักเรียนหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมและผลกระทบของ
การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมได้เป็นอย่างดีจากการรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิกกลุ่ม และ จาก
การเรียนรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ขณะที่นักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
ยังขาดกระบวนการในการวิเคราะห์ ไตร่ตรอง ถึงผลกระทบในการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม จะเห็นได้
จากผลคะแนนการเปรียบเทียบการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านการแต่งกายของ
นักเรียนหญิงกลุ่มทดลอง และ นักเรียนหญิงกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง พบว่า หลังการทดลอง
นักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านการแต่งกายอยู่ใน
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ระดับมากท่ีสุด และ นักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้าน
การแต่งกายอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่านักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมถึงแม้จะรับรู้ถึงผลกระทบของ
การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมมาบ้าง อาจมาจากแหล่งข่าวตามหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือทางโทรทัศน์ 
แต่ก็ยังขาดความตระหนัก ไตร่ตรองและวิเคราะห์ ประกอบกับกลุ่มเพ่ือนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและ
พฤติกรรมเมื่ออยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้คิดไตร่ตรองถึงความเหมาะสมของการแต่งกาย และ ไม่ได้ตระหนักถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มยังไม่พัฒนาในด้านการแต่ง
กายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 กิจกรรมกลุ่มการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านวาจา มีจุดประสงค์เพ่ือ
พัฒนาให้นักเรียนหญิงใช้ค าพูดอย่างเหมาะสมกับเพ่ือนนักเรียนชายเพ่ือน าไปสู่สัมพันธภาพที่ดีใน
ฐานะเพ่ือน โดยการใช้ถ้อยค าที่สุภาพให้เกียรติ การไม่พูดจาส่อเสียด ท้าท้าย หรือก้าวร้าว รวมไปถึง
การรู้จักพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การพูดทักทาย ขอบคุณ ชมเชย แสดงความยินดี 
ให้ก าลังใจ และรู้จักปฎิเสธ โดยผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค กรณีตัวอย่างผ่านวีดีโอ การแสดงบทบาทสมมติ 
และการอภิปรายกลุ่ม ซึ่งจากการสังเกตในขณะที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มแต่ละครั้งพบว่านักเรียน
ให้ความร่วมมือ และมีความตั้งใจในการเรียนรู้ ทั้งจากรูปแบบของการสรุปของผู้วิจัยและการเสนอ
ความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนักเรียนในกลุ่มสามารถจดจ า
เนื้อหาสาระส าคัญของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากแต่ละกิจกรรมกลุ่มนักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม ได้สังเกต ได้รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกคนอ่ืน ท าให้
นักเรียนสามารถน ามาปรับใช้เพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านวาจาได้
เป็นอย่างดี ซึ่งแตกต่างจากนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ท าให้ไม่ได้
รับประสบการณ์การเรียนรู้จากเทคนิคในกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นความรู้ความเข้าใจถึงความเหมาะสมใน
การใช้วาจา รวมไปถึงการชี้แนะแนวทางการวางตัวต่อเพ่ือนต่างเพศ และ วิธีการที่เหมาะสมในการใช้
วาจาต่อเพ่ือนต่างเพศ ดังจะเห็นได้จากผลการเปรียบเทียบคะแนนการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศ
อย่างเหมาะสมของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองและนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มในด้านวาจา พบว่า นักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมใน
ด้านวาจาอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีการปฎิบัติตน
ต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านวาจาปานกลาง 

  กิจกรรมกลุ่มการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านกิริยาโดยใช้เทคนิคของ
การแสดงบทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง และ การอภิปรายกลุ่ม ซึ่งลักษณะของกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้
นักเรียนในกลุ่มได้วิเคราะห์ เสนอแนวความคิด อภิปราย และน าไปประยุกต์ใช้  จากการสังเกตจาก
การวิเคราะห์ เสนอแนวความคิด และ การอภิปรายของนักเรียนสามารถสรุปได้ดังนี้คือ นักเรียน
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ส่วนมากของสมาชิกไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของกิริยาท่าทางที่เหมาะสมที่จะสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับเพ่ือนต่างเพศ เนื่องจากนักเรียนหญิงส่วนมากคิดว่าลักษณะกิริยาท่าทางที่ตนได้กระท าไม่ได้มี
ผลกระทบต่อความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ของการเป็นเพ่ือน ส่วนมากนักเรียนจะคิดว่ากิริยาอาการที่
แสดงไปเป็นการแสดงออกถึงความสนิทสนมในความเป็นเพ่ือน เช่น การที่ปล่อยให้เพ่ือนนักเรียนชาย
จับไหล่ จับมือ จับศีรษะเล่น หรือ การที่นักเรียนไม่ได้สนใจฟังเพ่ือนนักเรียนชายในการพูดเพราะคิด
ว่าบางเรื่องตนเองก็ไม่อยากฟัง ซึ่งเมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนักเรียนได้เข้าใจถึงบทบาทของ
ความเป็นเพ่ือนที่มีความแตกต่างระหว่างเพศมากขึ้น จากการได้รับข้อมูลจากการน าเสนอของ
กิจกรรมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์ เสนอความคิดเห็น การอภิปรายของกลุ่มอ่ืน  
ท าให้นักเรียนได้เข้าใจและตระหนักถึงความจ าเป็นต่อการสร้างความสัมพัธ์อันดีต่อเพ่ือนต่างเพศมาก
ขึ้น และยังตระหนักถึงความเหมาะสมในการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศในด้านกิริยาท่าทางที่ไม่สื่อถึง
การยั่วยวน เชิญชวนเพ่ือนต่างเพศ รวมไปถึงไม่เปิดโอกาสให้เพ่ือนต่างเพศแตะต้องเนื้อตัวถึงแม้จะ
เป็นเพือ่นในกลุ่มเดียวกันซึ่งแตกต่างจากนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
ท าให้ไม่ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากเทคนิคในกิจกรรมต่างๆ ขาดความรู้ความเข้าใจถึงความ
เหมาะสมของกิริยาท่าทางในการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศว่าควรอยู่ในขอบเขตใดจึงจะเหมาะสม 
รวมไปถึงลักษณะของกิริยาท่าทางในการสื่อสารที่แสดงออกถึงการให้เกียรติ เนื่องจากไม่มีโอกาสเข้า
ร่วมกระบวนการวิเคราะห์ หาแนวทางจากการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน รวมไปถึงการ
ขาดการชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากผลการเปรียบเทียบ
คะแนนการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านกิริยาท่าทางของนักเรียนหญิงกลุ่ม
ทดลองและนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง พบว่านักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีคะแนนการ
ปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนหญิงกลุ่มควบคุมมีคะแนนการ
ปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านกิริยาท่าทางอยู่ในระดับปานกลาง  

 สรุปได้ว่ากิจกรรมกลุ่มสามารถพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมให้กับ
นักเรียนได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดจากการปฎิรูปการศึกษา
ในสหรัฐอเมริกาของ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี 2545:4) ว่า โรงเรียนมี
หน้าที่ในการเตรียมเด็กให้สามารถเผชิญชีวิตในสังคมได้ ไม่ใช่มีหน้าที่แต่เพียงถ่ายทอดความรู้เท่านั้น 
และวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมคือ การเรียนรู้จากการกระท า หรือ “Learning by doing” จาก
แนวความคิดนี้ได้กลายมาเป็นหลักการที่ส าคัญในการจัดการศึกษาที่เน้นการรวมกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้ 
การรวมกลุ่มเพ่ือการท างาน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการให้นักเรียนปกครองตนเอง ดังนั้น
ครูจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมและฝึกทักษะการท างานร่วมกันให้นักเรียน เช่น ความร่วมมือในการท างาน 
ความเป็นผู้น า ผู้ตาม การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม และทักษะในการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สอดคล้องกับ 
ปัทมา เวียงวุธ (2556:41) ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมกลุ่มจะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
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บุคคลและพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเมื่อได้ท างานร่วมกัน บุคคลจะเรียนรู้และรู้จักที่จะ
เข้าใจและยอมรับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มและรู้จักวิธีการติดต่อสื่อสาร การใช้ค าพูด ท่าทางต่างๆ การ
มีปฎิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอ่ืนเป็นการพัฒนาให้บุคคลสามารถที่จะปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

  สอดคล้องกับจากการศึกษาของ ประภักดิ์ กันหาชิน (2544:51) ที่ได้ศึกษาผลของกิจกรรม
กลุ่มท่ีมีต่อการปฎิบัติตนกับเพ่ือนต่างเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีการปฎิบัติตนกับเพ่ือนต่างเพศ
เหมาะสมขึ้นมากกว่านักเรียนที่ได้รับข้อสนเทศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์ (2548:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนา
ทักษะชีวิตต่อความสัมพันธ์กับเ พ่ือนต่างเพศ ของนักเรียนชั้นประถมศึมศึกษา ปีที่  5 เขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 70 คน เป็นกลุ่มทดลอง 37 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 33 คน ผลการ
ทดลองภายหลังการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่
วัยรุ่นสูงกว่าก่อนการทดลอง และความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างเพศที่เหมาะสมสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการตัดสินใจ 
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและทักษะการปฎิเสธไม่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ดลฤดี บุญชู (2549:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาโดยการสร้างแบบคัดกรองและ
โปรแกรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพ่ือนต่างเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพ่ือนต่างเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นลดลงหลังจากที่
ได้เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพ่ือนต่างเพศที่ไม่
เหมาะสมของวัยรุ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพ่ือนต่างเพศ
ที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคบเพ่ือนต่างเพศที่ไม่เหมาะสมน้อยกว่านักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือการป้องกันพฤติกรรมเสียงต่อการคบเพ่ือนต่างเพศที่
ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาวดี กิจ
ประเสริฐ (2550:55) ที่ได้ศึกษาการใช้โปรแกรมการพัฒนานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการคบเพ่ือน
ต่างเพศที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการคบเพ่ือนต่างเพศ
ไม่เหมาะสมก่อนและหลังพบว่า โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าด้านความคิดและด้านร่างกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงในการ
คบเพ่ือนต่างเพศสูงกว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรม                                                                                                

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

     1.1 การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมกลุ่มสามารถพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่าง
เพศได้อย่างเหมาะสมได้ จึงควรส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้การใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือที่จะสามารถน า
กิจกรรมกลุ่มไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนในช่วงที่เข้า
สู่วัยรุ่น 

     1.2 ควรน ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมไปใช้
กับนักเรียนหญิงในโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือที่จะสามารถให้นักเรียนหญิงได้รู้แนวทางในการปฎิบัติตนต่อ
เพ่ือนต่างเพศได้อย่างเหมาะสม 

2. ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 

     2.1 ควรมีการทดลองใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง
เหมาะสมกับนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย 

     2.2 ควรมีการติดตามผลระยะยาวส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือติดตามการ
ปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมของนักเรียน 

     2.3 ควรมีการใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านความมีวินัย ความ
ซื่อสัตย์ การประหยัด เป็นต้น 
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แบบสอบถำมกำรปฎิบัติตนต่อเพื่อนต่ำงเพศ 

ค ำอธิบำย  

 แบบสอบถามนี้มีจ านวน 32 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยข้อค าถามที่เก่ียววกับการปฎิบัติตน

ต่อเพ่ือนต่างเพศของนักเรียนจ านวน 3 ด้าน คือ ด้านการแต่งกาย ด้านวาจา ด้านกิริยาท่าทาง ให้

นักเรียนพิจารณาการปฎิบัติตนของนักเรียนว่ามีการปฎิบัติตนในแต่ละประเด็นมากน้อย แล้วใส่

เครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือ ตามความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่ปฏิบัติ ระดับการปฎิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้ำนกำรแต่งกำย  
1. นักเรียนใส่เสื้อซับในเมื่อแต่งเครื่องแบบนักเรียน 

     

2. นักเรียนเลือกขนาดของชุดพละให้เหมาะสมกับตัวเองโดย
ไม่เล็ก หรือ รัดรูปมากเกินไป 

     

3. นักเรียนเลือกใส่ชุดนักเรียนที่ค่อนข้างรัดรูป      

4. เมื่อไปเที่ยวกับกลุ่มเพ่ือนที่มีผู้ชาย นักเรียนจะใส่กางเกง
หรือกระโปรงที่คลุมหรือเลยเข่าลงมา  

     

5. หากต้องไปกับเพ่ือนผู้ชาย นักเรียนจะไม่ใส่เสื้อที่คอลึก 
หรือกว้างมากจนเกินไป 

     

6. หากเสื้อนักเรียนลึก นักเรียนจะหาเข็มกลัดมาติดเพ่ือให้
คอเสื้อตื้นขึ้น 

     

7. นักเรียนหลีกเลี่ยงใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อบาง หรือใส่เสื้อซับใน
เมื่อต้องไปไหนมาไหนกับเพื่อนผู้ชาย 

     

8. นักเรียนใส่กางเกงซับในเสมอเมื่อใส่กระโปรงนักเรียน      

9. เมื่อต้องไปกับเพ่ือนผู้ชาย นักเรียนจะหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อ
แขนกุด สายเดี่ยว  

     

10. หากนักเรียนมีเหตุจ าเป็นต้องใส่เสื้อที่มีลักษณะโชว์ไหล่ 
นักเรียนจะใส่เสื้อทับหรือหาผ้าคลุมเพ่ือจะได้ปิดไหล่ไว้ 
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พฤติกรรมที่ปฏิบัติ ระดับการปฎิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้ำนวำจำ 
11. เมื่อเจอเพ่ือนนักเรียนชายร่วมห้อง หรือ เพื่อน 
นักเรียนชายที่รู้จักนักเรียนจะกล่าวทักทายเพ่ือน
ด้วยถ้อยค าที่สุภาพ 

     

     

12. นักเรียนพูด “ขอบใจ” เพ่ือนนักเรียนชายเมื่อ
ได้รับการช่วยเหลือ 

     

13. หากเพ่ือนนักเรียนชายในห้องประสบ
ความส าเร็จ เช่น ได้รับรางวัลแข่งขันต่างๆ หรือ ได้
คะแนนดี นักเรียนจะพูดแสดงความยินดีและชื่นชม
เพ่ือน 

     

14. นักเรียนหลีกเลี่ยงการใช้สรรพนามท่ีไม่สุภาพ
ในการเรียกเพ่ือนนักเรียนชาย แต่จะใช้การเรียกชื่อ
เพ่ือน หรือ “เธอ” แทน 

     

15. เมื่อมีเพ่ือนนักเรียนชายในห้องก าลังมีเรื่องทุกข์
ไม่สบายใจ นักเรียนจะพูดให้ก าลังใจเพ่ือน 

     

16. เมื่อมีเพ่ือนนักเรียนชายท าให้นักเรียนโกรธ 
นักเรียนจะต่อว่ากลับไป ด้วยถ้อยค าที่รุนแรง ไม่
สุภาพ 

     

17. นักเรียนพูดปฏิเสธเพ่ือนนักเรียนชายอย่าง
สุภาพเมื่อไม่สามารถช่วยเหลือในสิ่งที่เพ่ือนขอร้อง
ได้ 

     

18. เมื่อนักเรียนต้องการให้เพ่ือนนักเรียนชาย
ช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือ เช่น ช่วยยกเก้าอ้ี 
หรือช่วยเบาเสียงลงเมื่อเพ่ือนท าเสียงดัง นักเรียน
จะใช้ถ้อยค าท่ีสุภาพ 

     

19. นักเรียนหลีกเลี่ยงการใช้ค าพูดส่อเสียดหรือ
ค าพูดที่ท าให้รู้สึกอับอาย เสียใจ หรือเป็นการเหน็บ
แนมเพ่ือนนักเรียนชาย 
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พฤติกรรมที่ปฏิบัติ ระดับการปฎิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

20. นักเรียนมีการใช้ค าพูดในเชิงท้าทายเพ่ือน
นักเรียนชาย เช่น ลองดูม้ัยหล่ะ หรือ กล้าหรือเปล่า 
เป็นต้น เมื่อต้องการหยอกล้อ หรือไม่พอใจเพ่ือน
นักเรียนชาย 

     

21. นักเรียนใช้ค าพูดที่แสดงออกว่านักเรียนชื่น
ชอบเพื่อนนักเรียนชายคนนั้นมากเป็นพิเศษ เช่น 
เราชอบนายมากเลยนะหรือนายน่ารักจัง 

     

22. นักเรียนไม่ต่อว่า หรือ ไม่พูดปฎิเสธ เมื่อเพ่ือน
มาหยอกล้อโดยการโอบกอด หรือแตะต้องเนื้อตัว. 

     

ด้ำนกิริยำท่ำทำง 
23. เมื่อเจอเพ่ือนนักเรียนชายที่รู้จัก นักเรียนจะ
ทักทายด้วยการยิ้มอย่างเป็นมิตร 

     

24. นักเรียนมักหัวเราะเพ่ือนนักเรียนชาย เมื่อ
เพ่ือนโดนครูดุหรือต าหนิ 

     

25. นักเรียนจะแสดงท่าทางหรือสีหน้าที่บ่งบอกถึง
การตั้งใจฟัง เช่น ยิ้มหรือพยักหน้าขณะคุยกับเพ่ือน
นักเรียนชาย 

     

26. นักเรียนแสดงสีหน้าเห็นอกเห็นใจเพ่ือน
นักเรียนชายเมื่อรู้ว่าเพ่ือนมีปัญหา 

     

27. เมื่อเพ่ือนนักเรียนชายมีเรื่องน่ายินดี หรือ
ประสบผลส าเร็จนักเรียนแสดงความยินดีกับเพ่ือน
โดยการปรบมือหรือยกนิ้วให้ 
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พฤติกรรมที่ปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

28. นักเรียนมักจะทักทายเพ่ือนนักเรียน
ชาย ด้วยการตบศีรษะ หรือ ไหล่  

     

29. นักเรียนดึงเสื้อ หรือ จับแขนของ
เพ่ือนนักเรียนชายเมื่อต้องการจะคุยด้วย 

     

30. นักเรียนส่งของให้เพ่ือนนักเรียนชาย
อย่างสุภาพนุ่มนวลโดยไม่โยนของใส่
เพ่ือน 

     

31. นักเรียนไม่ไปเที่ยว หรือ อยู่กับเพ่ือน
นักเรียนชายสองต่อสอง 

     

32. นักเรียนหลีกเลี่ยงการแตะต้องเนื้อตัว
เพ่ือนผู้ชายโดยไม่โอบกอด จับมือ หรือ
หยอกล้ออย่างถึงเนื้อถึงตัว รวมถึงไม่
แสดงกิริยาท่าทางในเชิงยั่วยวนเพื่อน
ผู้ชาย เช่น ส่งสายตาให้ เป็นตน้ 
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กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนำกำรปฎิบัติตนต่อเพื่อนต่ำงเพศอย่ำงเหมำะสม 

ครั้งที่ 1 

หัวข้อเรื่อง : การปฐมนิเทศ  

วัตถุประสงค์: 1. เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจัยกับนักเรียน 

        2. เพ่ือให้สมาชิกทราบถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ บทบาท หน้าที่ของทั้งผู้วิจัยและ

นักเรียนในการเข้ารว่มกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 

เวลา : 50 นาที 

เทคนิคที่ใช้ : เกม และ การอภิปราย 

อุปกรณ์ท่ีใช้  

 1. กระดาษรูปหัวใจ 

 2. ดินสอ 

 3. กระดาษ 

 4. นกหวีด 

ขั้นตอนของกิจกรรม 

1.ขั้นน ำ 

 1. 1.ผู้วิจัยกล่าวต้อนรับและแนะน าตัวเองกับสมาชิกและให้นักเรียนแนะน าตัวเองทีละคน 

 1.2.ผู้วิจัยชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ของทั้งผู้วิจัยและนักเรียนในการเข้าร่วม

กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 

2. ข้ันกิจกรรม ผู้วิจัยให้นักเรียนเล่นเกม “ตามหาหัวใจ” โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 2.1 ผู้วิจัยแจกกระดาษรูปหัวใจซึ่งตัดเป็นครึ่งซีกให้กับนักเรียนทุกคน 
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 2.2 ผู้วิจัยชี้แจงให้นักเรียนทราบกติกาและวิธีการเล่นเกม โดยนักเรียนทุกคนจะต้องตามหา

หัวใจอีกซีกหนึ่งจากเพ่ือนนักเรียนกลุ่มอื่น 

 2.3 หลังจากได้อธิบายกฎกติกาแล้วผู้วิจัยเป่านกหวีดให้สัญญาณเพ่ือให้เริ่มต้นตามหา

กระดาษรูปหัวใจอีกครึ่งหนึ่งของตนเอง (ขณะที่นักเรียนตามหาคู่ของตนจะมีเพลงเปิดและปิด เพ่ือให้

สัญญาณ) โดยที่มีกฎกติกาว่าต้องหาคู่ของตัวเองให้ได้เร็วที่สุดและเมื่อเพลงหยุดใครยังหาคู่ไม่ได้จะถูก

ท าโทษ 

 2.4 เมื่อสมาชิกพบคู่ของตนเองแล้ว ผู้วิจัยแจกกระดาษและดินสอ เพ่ือให้สมาชิกผลัดกัน

ซักถามข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนที่เป็นคู่ของตัวเองให้ได้มากที่สุด โดยใช้เวลา 10 นาที 

 2.5 ผู้วิจัยให้สมาชิกแต่ละคู่ออกมาแนะน าเพื่อนที่เป็นคู่ของตนเอง ในเรื่องที่ได้ซักถามเพ่ือให้

เพ่ือนนักเรียนคนอื่นได้รู้จักด้วย 

3.ขัน้วิเครำะห์ ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมนี้ โดยกล่าวถึงข้อคิดและประโยชน์

ที่ได้จากกิจกรรม “ตามหาหัวใจ” 

4.ขั้นสรุป ผู้วิจัยสรุปข้อคิดเห็นจากนักเรียนแต่ละกลุ่ม จากนั้นเปิดโอกาสให้สมาชิกถามข้อสงสัย

เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่าง

เหมาะสม และนัดหมายวันและเวลา รวมทั้งสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มครั้งต่อไป 

5.ขั้นกำรประเมิน ผู้วิจัยประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกโดยการสังเกต ความสนใจ การตอบ

ค าถาม และการให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสมาชิก 
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กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนำกำรปฎิบัติตนต่อเพื่อนต่ำงเพศอย่ำงเหมำะสม 

ครั้งที่ 2 

หัวข้อเรื่อง การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม (ด้านการแต่งกาย) 

ชื่อกิจกรรม “ช่วยหน่อยนะ” 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักเรียนหญิงสามารถพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศของนักเรียนหญิงใน

ด้านการแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ ไม่น าไปสู่การกระตุ้นทางเพศต่อเพ่ือนนักเรียนชาย 

เวลา : 50 นาที 

เทคนิคที่ใช้: การอภิปรายกลุ่ม  

อุปกรณ์ท่ีใช้   1. เอกสารสถานการณ์จ าลอง เรื่อง “ช่วยหน่อยนะ” 

        2. กระดาษวาดภาพ 

        3. ดินสอ ปากกา ดินสอสี สีเมจิก 

ขั้นตอนของกิจกรรม 

1. ข้ันน ำ  

 1.1 ผู้วิจัยกล่าวทักทายสรุปถึงกิจกรรมที่ได้ท าในครั้งก่อนและอธิบายขั้นตอนการปฎิบัติ

ร่วมกันใน         ครั้งนี้ 

 1.2 ผู้วิจัยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 

2. ข้ันกิจกรรม 

 2.1 ผู้วิจัยอธิบายถึงสถานการณ์จ าลองให้นักเรียนฟัง 

  2.2 ผู้วิจัยเล่าถึงสถานการณ์จ าลองเรื่อง “ช่วยหน่อยนะ”ให้นักเรียนฟัง 
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 2.3 ผู้วิจัยให้นักเรียนช่วยกันวาดรูป “ก้อย” และออกแบบการแต่งตัวให้ก้อยโดยใช้อุปกรณ์ที่

เตรียมไว้ไห้ ซึ่งการแต่งกายจะเป็นไปตามที่นักเรียนในกลุ่มช่วยกันออกแบบการแต่งกายให้ก้อย โดย

ผู้วิจัยให้เวลา 10 นาที 

 2.4 เมื่อนักเรียนช่วยกันวาดรูปออกแบบการแต่งตัวรวมทั้งตกแต่งภาพวาดเรียบร้อยแล้ว 

ผู้วิจัยให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบายถึงการแต่งตัวของภาพที่ร่วมกันออกแบบและวาด

ออกมาว่าเพราะอะไรจึงเลือกการแต่งกายในลักษณะนั้น โดยให้เวลาแต่ละกลุ่มอธิบายกลุ่มละ 5 นาที  

3. ข้ันวิเครำะห์ 

 3.1 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าการแต่งกายของเพ่ือนแต่ละกลุ่ม มีความเหมาะสมหรือไม่

อย่างไร  

 3.2 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะการแต่งกายท่ีไม่เหมาะสมที่อาจน าไปสู่การกระตุ้น

ทางเพศต่อเพ่ือนนักเรียนชาย 

4. ข้ันสรุปและประยุกต์หลักกำร 

 4.1 ให้นักเรียนเลือกตัวแทนกลุ่มเพ่ือน าเสนอผลการอภิปรายของสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับ

ลักษณะการแต่งกายของแบบวาดภาพการแต่งกายของเพ่ือนแต่ละกลุ่ม และ น าเสนอผลการอภิปราย

ของสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับลักษณะการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมที่น าไปสู่การกระตุ้นทางเพศต่อเพ่ือน

นักเรียนชาย 

 4.2 ผู้วิจัยสรุปเพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะการแต่งกายอย่างเหมาะสมของนักเรียนหญิงที่ไม่

น าไปสู่การกระตุ้นทางเพศต่อเพ่ือนนักเรียนชาย 

 5.ขั้นประเมิน 

 5.1 ผู้วิจัยสังเกตความสนใจของสมาชิกขณะปฎิบัติกิจกรรม 

 5.2 ผู้วิจัยสังเกตการให้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นและ

การสรุปของนักเรียน 
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สถำนกำรณ์จ ำลอง“ช่วยหน่อยนะ” 

ชั่วโมงเรียนวิชาสังคม คุณครูไห้การบ้านโดยไห้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันกลุ่มละ 5 คนเพ่ือช่วยกันท า

รายงานเรื่อง สังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งเงื่อนไขของการแบ่งกลุ่มก็คือภายในกลุ่มจะต้องมีเพ่ือนนักเรียน

ชายอย่างน้อย 1 คนในกลุ่ม เนื่องจากคุณครูเห็นว่านักเรียนชายมีน้อยไม่อยากไห้นักเรียนชาย

รวมกลุ่มกันเองเหมือนครั้งที่ผ่านมา ดังนั้นกลุ่มรายงานในครั้งนี้จึงมีเพ่ือนนักเรียนชายอยู่ในกลุ่มด้วย 

 วันนี้เป็นวันเสาร์ก้อยก าลังจะออกไปท ารายงานกลุ่มกับเพ่ือนๆ ที่นัดกันไว้ที่โรงเรียนเพ่ือท า

รายงาน 

“ช่วยหน่อยนะ” 

1.ให้นักเรียนช่วยกันวาดภาพก้อยและแต่งตัวให้ก้อย เพ่ือจะออกไปท ารายกลุ่มกับเพื่อนๆ หน่อยนะ  
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กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนำกำรปฎิบัติตนต่อเพื่อนต่ำงเพศอย่ำงเหมำะสม 

ครั้งที่ 3 

หัวข้อเรื่อง : การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม (ด้านการแต่งกาย) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนแต่งกายโดยไม่น าไปสู่การกระตุ้นทางเพศต่อเพ่ือนนักเรียนชาย 

เวลา 50 นาท ี

เทคนิคที่ใช้ : กรณีตัวอย่าง และ การอภิปรายกลุ่ม 

อุปกรณ์ที่ใช้ : 1.คลิปจากรายการนาทีฉุกเฉิน “เกือบโดนข่มขืนเพราะนุ่งสั้น” และรูปภาพการแต่ง
กายในลักษณะล่อแหลมต่างๆ 

         2.ใบงาน จ านวน 4 แผ่น 

         3.ปากกา 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร 

1.ขั้นน ำ ผู้วิจัยกล่าวทักทาย สรุปกิจกรรมในครั้งก่อนและอธิบายขั้นตอนการปฎิบัติร่วมกันในครั้งนี้ 

2.ขั้นกิจกรรม 

 2.1 ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (โดยให้นักเรียนนับเลข1-4 ) 

 2.2 ผู้วิจัยแจกเอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับลักษณะการแต่งกายในลักษณะ
ล่อแหลมต่างๆ ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมกับใบงานกลุ่มละ 1 แผ่น 

 2.3 ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งอธิบายเพ่ิมเติม  และเปิดคลิปจาก
รายการเรื่องจริงผ่านจอ 

3.ขั้นกำรวิเครำะห์ 

 3.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 

  3.1.1 จากคลิปของรายการนาทีฉุกเฉินนักเรียนคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ท าให้คนร้าย
ในข่าวลงมือข่มขืนเหยื่อ จงอธิบาย 
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  3.1.2 ให้นักเรียนเลือกรูปภาพที่เตรียมไว้ไห้โดยเรียงล าดับความเหมาะสมในการแต่ง
กายจากภาพที่มีการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมมากไปถึงภาพที่มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม โดย
เรียงล าดับจากหมายเลข 1-4และเขียนหมายเลขไว้ 

 4.ขั้นสรุปและประยุกต์หลักการ 

 4.1 ผู้วิจัยให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม  

 4.2 ผู้วิจัยสรุปเพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะและประโยชน์ของการแต่งกายอย่างเหมาะสมให้กับ
นักเรียน 

 5.ขั้นประเมินผล 

 5.1 ผู้วิจัยสังเกตการแสดงความสนใจ การให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียน 

 5.2 ผู้วิจัยสังเกตผลการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ของนักเรียน 

กรณีตัวอย่าง 

 เนื้อหาโดยสรุปของข่าวคือ ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งรถตู้กลับบ้านหลังจากเลิกงานและผู้หญิงคนนี้ก็
โทรศัพท์บอกแม่ทันทีเมื่อนั่งรถตู้เพ่ือไม่ไห้แม่เป็นห่วง และด้วยระยะทาง 20 กม.ท าให้ผู้หญิงหยิบ
โทรศัพท์มือถือมาเล่น ผู้โดยสารหญิงคนนี้เริ่มผิดสังเกตเมื่อเห็นว่าคนขับรถตู้ไม่ยอมรับผู้โดยสารคน
ไหนเลย เธอจึงโทรคุยกับแม่ของเธอ และสุดท้ายคนขับรถจึงหยุดรถและบังคับผู้หญิงไปที่เบาะหลัง 
และเอาทรัพย์สินเงินทองและลวนลาม ผู้โดยสารหญิงจึงส่งเงินให้ทั้งหมด และร้องขอชีวิต จนต่อรอง
ว่ามีบัตรเอทีเอ็มและมีเงินอยู่ คนร้ายจึงบังคับผู้หญิงลงไปกดเงินด้วย และจังหวะที่คนร้ายก าลังกดเงิน
อยู่ หญิงสาวก็พยายามส่งสัญญาณไห้คนละแวกนั้นรู้ว่าก าลังโดนร้าย และผู้หญิงคนนี้ก็โทรแจ้งต ารวจ 
และต ารวจก็จับคนร้ายได้และคนร้ายบอกว่าเห็นว่าผู้โดยสารคนนี้นุ่งสั้น!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=jcykKvxm3Qk นาทีฉุกเฉิน จะโดนข่มขืนเพราะนุ่งสั้น 



 
98 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
99 

 

 

กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนำกำรปฎิบัติตนต่อเพื่อนต่ำงเพศอย่ำงเหมำะสม 

ครั้งที่ 4 

หัวข้อเรื่อง : การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม (ด้านวาจา) 

วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถใช้ค าพูดได้อย่างเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ขอบคุณ ปฎิเสธ 
โดยไม่ใช้ค าพูดที่ก้าวร้าว ส่อเสียด หรือ ท้าทายเพ่ือนต่างเพศ  

เวลา 50 นาที 

เทคนิคที่ใช้ : กรณีตัวอย่าง  การอภิปรายกลุ่ม 

อุปกรณ์ท่ีใช้ : 1. เอกสารกรณีตัวอย่าง (คลิปวีดีโอ) 

       2. ใบงาน จ านวน 4 แผ่น 

       3. ปากกา 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร 

1.ขั้นน ำ ผู้วิจัยกล่าวทักทาย สรุปกิจกรรมในครั้งก่อนและอธิบายขั้นตอนการปฎิบัติร่วมกันในครั้งนี้ 

2.ขั้นกิจกรรม 

 2.1 ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (โดยให้นักเรียนนับเลข1-4 ) 

 2.2 ผู้วิจัยแจกเอกสารซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างในการใช้วาจาต่อเพ่ือนต่างเพศ กลุ่มละ 1 แผ่น 
พร้อมกับใบงาน 

 2.3 ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม   

3.ขั้นกำรวิเครำะห์ 

 3.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ตามประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 

       3.1.1 จากคลิปวีดีโอให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายถึงลักษณะค าพูดการปฎิเสธที่ไม่
เหมาะสมต่อเพ่ือนต่างเพศ และผลกระทบจากการใช้ค าพูดปฎิเสธที่ไม่เหมาะสมต่อเพ่ือนต่างเพศว่า
ส่งผลอย่างไรบ้าง 
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      3.1.2 จากคลิปวีดีโอให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะการปฎิเสธต่อเพ่ือนต่างเพศ
ว่าควรมีลักษณะค าพูดเช่นไร พร้อมทั้งยกตัวอย่าง  

4.ขั้นสรุปและประยุกต์หลักกำร 

 4.1 ผู้วิจัยให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม  

 4.2 ผู้วิจัยสรุปเพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะและประโยชน์ของการใช้วาจาอย่างเหมาะสมต่อ
เพ่ือนต่างเพศแก่นักเรียน 

 5.ขั้นประเมินผล 

 5.1 ผู้วิจัยสังเกตการแสดงความสนใจ การให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียน 

 5.2 ผู้วิจัยสังเกตจากผลการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ของนักเรียน 

กรณีตัวอย่าง (คลิปวีดีโอทักษะการขอบคุณ การปฎิเสธ โดยไม่ใช้วาจาก้าวร้าว) 

สรุปโดยย่อเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ  

 ในคลิปวีดีโอน าเสนอ โดยมีการสร้างสถานการณ์ต่างๆ ขึ้นเพ่ือให้เพ่ือนนักเรียนชายชวน
เพ่ือนนักเรียนหญิงไปเที่ยวที่บ้าน ไปงานเลี้ยง ไปท างานที่ไม่ดี ซึ่งในบทบาทของนักเรียนหญิงในคลิป
วีดีโอก็จะมีการปฎิเสธในลักษณะต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในการปฎิเสธเพ่ือนต่างเพศ
ตามสถานการณ์ต่างๆ  

https://www.youtube.com/watch?v=k8gCJrDZjyo ทักษะการปฎิเสธ เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 ก.พ 
2559 
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กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนำกำรปฎิบัติตนต่อเพื่อนต่ำงเพศอย่ำงเหมำะสม 

ครั้งที่ 5 

หัวข้อเรื่อง การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม (ด้านวาจา) 

 ชื่อกิจกรรม : เพื่อนท าได้ 

วัตถุประสงค์ : นักเรียนสามารถปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศในด้านวาจาได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ การ
พูดทักทาย แสดงความยินดี ชมเชย และการให้ก าลังใจ 

เวลา 50 นาที 

เทคนิดที่ใช้ : บทบาทสมมติ 

อุปกรณ์ท่ีใช้  1.เอกสารบทบาทสมมติ เรื่อง “เพ่ือนท าได้” 

         2.ปากกา 

ขั้นตอนของกิจกรรม 

1.ขั้นน ำ ผู้วิจัยกล่าวทักทายสรุปกิจกรรมในครั้งก่อนและอธิบายกิจกรรมกลุ่มในครั้งนี้ 

2.ขั้นกิจกรรม 

 2.1ผู้วิจัยแจกเอกสารเกี่ยวกับการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนอย่างเหมาะสมในด้านวาจา พร้อมทั้งขอ
อาสาสมัครเพ่ือร่วมแสดงบทบาทสมมติตามเนื้อเรื่องดังกล่าว 

 2.2 นักเรียนที่ได้รับบทบาทแสดงบทบาทที่ตนเองได้รับ  

3.ขั้นวิเครำะห์ 

      3.1 เมื่อผู้แสดงแสดงจบ ผู้วิจัยให้ผู้แสดงและนักเรียนที่เหลือร่วมกันอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นตามประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  3.1.1 จากบทบาทของนริน นักเรียนคิดว่านรินมีความรู้สึกอย่างไรต่อการเป็นตัวแทน
ไปสอบแข่งภาษาอังกฤษของโรงเรียน 

  3.1.2 จากบทบาทการแสดงระหว่างสุดา และ อารีย์ ถ้านักเรียนเป็นนริน นักเรียน
คิดว่านักเรียนจะเลือกคบเพ่ือนแบบไหน จงอธิบาย 
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  3.1.3 นักเรียนได้ข้อคิดอย่างไรบ้างในการใช้วาจาต่อเพ่ือนต่างเพศ จากละครเรื่อง 
“เพ่ือนท าได้”จงอธิบาย 

4.ขั้นสรุปและประยุกต์หลักกำร  

      4.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่ม       

       4.2 ผู้วิจัยสรุปอีกครั้งเก่ียวกับการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านวาจา 
ได้แก่ การพูดทักทาย แสดงความยินดี และการให้ก าลังใจเพ่ือนต่างเพศ 

5.ขั้นประเมิน 

 5.1 ผู้วิจัยสังเกตการแสดงความสนใจ การให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียน 

 5.2 ผู้วิจัยสังเกตจากผลการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ของนักเรียน 
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เอกสำรประกอบกำรใช้บทบำทสมมติ ครั้งที่ 5 

เรื่อง “เพื่อนท ำได้” 

 ในห้องเรียน ม.1/3 นรินนั่งอยู่ในห้องคนเดียว เนื่องจากนรินมาถึงโรงเรียน ตั้งแต่เช้า นรินนั่ง
กลุ่มถึงเรื่องที่นิรนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนแข่งขันภาษาอังกฤษที่จังหวัด นรินไม่มีความมั่นใจกลัว
ว่าทุกคนจะผิดหวัง ถ้าเขาไม่สามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ ขณะที่นรินนั่งคิดอยู่ สุดา และ อารีย์ ก็
เข้ามาในห้อง สุดา ทักทายนรินว่า “สวัสดีตอนเช้าจ๊ะนริน” นรินตอบกลับว่า “สวัสดี” และ สุดา ก็
พูดว่า “เรายินดีด้วยนะที่นรินได้เป็นตัวแทนห้องไปสอบแข่งขันภาษาอังกฤษนะ” นริน พยักหน้าและ
ท าหน้าเครียด และบอกว่า “เราก็ดีใจนะแต่ก็กลุ้มๆ กลัวๆ ว่าจะท าไม่ได้ กลัวเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศ
ไม่ได้ แล้วจะท าให้ทุกคนผิดหวังนะ” อารีย์ ซึ่งอยู่ในห้องก็พูดว่า “ไม่ต้องกลุ้มมากหรอก คงไม่มีใคร
คาดหวังเธอหรอก ตกรอบก็กลับมาแค่นั้นเอง” นรินตอบกลับไปว่า “เธอคิดอย่างนั้นเหรอ” อารีย์ 
ตอบกลับไปว่า “ใช่ แข่งขันแค่ระดับจังหวัดไม่ใช่ระดับประเทศเธอก็แค่ได้คะแนนภาษาอังกฤษดีกว่า
พวกเรานิดหน่อยแค่นั้นแหละ” นริน ท าหน้าแศร้า และตอบว่า “นั่นซิเนอะ” สุดาซึ่งอยู่ในเหตุการณ์
จึงพูดว่า “นริน เราว่านรินเก่งภาษาอังกฤษนะและเราก็เชื่อว่านรินท าได้ แค่นรินมีความมั่นใจใน
ตนเอง ตั้งใจท่องศัพท์ให้เยอะขึ้นก่อนการแข่งขันสัปดาห์หน้า เราเชื่อว่านรินท าได้ไม่แพ้โรงเรียนอ่ืน
แน่นอน และถึงแม้จะเข้ารอบชิงไม่ได้ แต่อย่างน้อยนรินก็ได้พบเพ่ือนใหม่ ได้รับประสบการณ์และได้
เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ เพ่ิมไงจ๊ะ  เราและเพ่ือนๆ ในห้องจะคอยเป็นก าลังใจให้นะ” นริน ยิ้ม และตอบ
กลับสุดาว่า “ขอบใจมากนะสุดาที่ให้ก าลังใจเรานะ เราจะท าให้เต็มที่" 

บทของ นริน : สมมติว่าฉันชื่อ นริน เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1/3  ในโรงเรียนแห่งนี้ ฉัน
ก าลังนั่งริมหน้าต่าง เอามือเท้าคาง และมองออกไปนอกห้อง เมื่อสุดา ทักทาย ฉันจึงตอบไปว่า 
“สวัสดี” เมื่อ สุดา เข้ามาแสดงความยินดีที่ได้รับคัดเลือกไปแข่งขันภาษาอังกฤษ ฉันพยักหน้า และท า
หน้าเครียด และบอกว่า “เราดีใจนะแต่ก็กลุ้มๆ กลัวๆ ว่าจะท าไม่ได้ กลัวเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศ
ไม่ได้ แล้วจะท าให้ทุกคนผิดหวังนะ” เมื่อ อารีย์พูด “ไม่ต้องกลุ้มหรอกคงไม่มีใครคาดหวังเธอหรอก
ตกรอบก็แค่กลับมาแค่นั้นเอง” ฉันจึงตอบไปว่า “เธอคิดอย่างนั้นเหรอ” เมื่ออารีย์พูดว่า “มันเป็นแค่
การแข่งขันระดับจังหวัดไม่ใช่ระดับประเทศ และนรินก็มีคะแนนภาษาอังกฤษดีกว่าคนอ่ืนในห้องนิ ด
หน่อยเท่านั้น” ฉัน ท าหน้าเศร้าพร้อมตอบกลับว่า “นั่นซิเนอะ” และสุดาก็พูดว่า “นรินเก่ง
ภาษาอังกฤษนะและเราก็เชื่อว่านรินท าได้ แค่นรินมีความมั่นใจในตนเอง ตั้งใจท่องศัพท์ให้เยอะขึ้น
ก่อนการแข่งขันสัปดาห์หน้า เราเชื่อว่านรินท าได้ไม่แพ้โรงเรียนอ่ืนแน่นอน และถึงแม้จะเข้ารอบชิง
ไม่ได้ แต่อย่างน้อยนรินก็ได้พบเพ่ือนใหม่ ได้รับประสบการณ์และได้เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ เพ่ิมไงจ๊ะ  
เราและเพ่ือนๆ ในห้องจะคอยเป็นก าลังใจให้นะ” ฉันยิ้ม และตอบกลับสุดาว่า “ขอบใจมากที่เป็น
ก าลังใจให้เรา เราจะท าให้เต็มที่” 
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 บทบาทของ สุดา สมมติว่าฉันชื่อ สุดา เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1/3  ในโรงเรียน
แห่งนี้ เดินมากับอารีย์และเห็นว่านรินนั่งคนเดียว จึงทักทายนรินว่า “สวัสดีตอนเช้าจ๊ะนริน” และ 
กล่าวแสดงความยินดีที่นิรนได้เป็นตัวแทนของห้องไปแข่งขันภาษาอังกฤษระดับจังหวัด และบอกว่า 
ว่า “เรายินดีด้วยนะที่นรินได้เป็นตัวแทนห้องไปสอบแข่งขันภาษาอังกฤษนะ” เมื่อได้เห็นว่านรินมีสี
หน้าเครียดๆ และบอกว่ากลุ้มใจ กลัวจะไม่เข้ารอบชิงชนะเลิศ และท าให้คนอ่ืนผิดหวัง สุดาให้ก าลังใจ
กับนรินว่า “นรินเก่งภาษาอังกฤษนะและเราก็เชื่อว่านรินท าได้ แค่นรินมีความมั่นใจในตนเอง ตั้งใจ
ท่องศัพท์ให้เยอะขึ้นก่อนการแข่งขันสัปดาห์หน้า เราเชื่อว่านรินท าได้ไม่แพ้โรงเรียนอ่ืนแน่นอน และ
ถึงแม้จะเข้ารอบชิงไม่ได้ แต่อย่างน้อยนรินก็ได้พบเพ่ือนใหม่ ได้รับประสบการณ์และได้เรียนรู้ค าศัพท์
ใหม่ๆ เพ่ิมไงจ๊ะ  เราและเพ่ือนๆ ในห้องจะคอยเป็นก าลังใจให้นะ” 

บทบาทของ อารีย์ สมมติว่าฉันชื่อ อารีย์ เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1/3  ในโรงเรียนแห่งนี้ 
เดินมากับสุดา และเห็นว่านรินนั่งอยู่คนเดียว ฉันไม่ได้สนใจที่จะทักทายเดินผ่านไป และเมื่อได้ยินว่าน
รินกลุ้มจเรื่องการแข่งขันภาษาอังกฤษสัปดาห์หน้า ฉันจึงพูดไปว่า “ไม่ต้องกลุ้มมากหรอก คงไม่มีใคร
คาดหวังเธอหรอก ตกรอบก็กลับมาแค่นั้นเอง” เมื่อนรินตอบกลับว่า “เธอคิดอย่างนั้นเหรอ?” ฉันก็
ตอบกลับไปว่า “ใช่ แข่งขันแค่ระดับจังหวัดไม่ใช่ระดับประเทศเธอก็แค่ได้คะแนนภาษาอังกฤษดีกว่า
พวกเรานิดหน่อยแค่นั้นแหละ” 
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กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนำกำรปฎิบัติตนต่อเพื่อนต่ำงเพศอย่ำงเหมำะสม 

ครั้งที่ 6 

หัวข้อเรื่อง  การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม (ด้านวาจา) 

วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถใช้ค าพูดได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ใช้ลักษณะค าพูดที่เชิญชวน ยั่วยวน
เพ่ือนต่างเพศ 

เวลา : 50 นาที 

เทคนิคที่ใช้ : กำรอภิปรำยกลุ่ม 

อุปกรณ์ท่ีใช้ : 1.ใบงานจ านวน 4 แผ่น 

          2.ปากกา 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

1.ขั้นน ำ  

 1.1 ผู้วิจัยกล่าวทักทาย สรุปกิจกรรมในครั้งก่อนและอธิบายขั้นตอนการปฎิบัติร่วมกันในครั้ง
นี้ 

2.ขั้นกิจกรรม 

 2.1 ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มสมาชิกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (โดยให้นักเรียนนับเลข1-4 ) 

 2.2 ผู้วิจัยแจกใบงานข้อค าถามเก่ียวกับการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้าน
วาจา  

 2.3 ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม 

3.กำรวิเครำะห์ 

 3.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ตามประเด็นต่างๆต่อไปนี้ 

      3.1.1 จงเขียนค าพูดที่ท่านคิดว่าเป็นค าพูดที่มีลักษณะการเชิญชวน ยั่วยวนเพ่ือนต่างเพศ
อย่างน้อย 3 ประโยค พร้อมทั้งอธิบาย 
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      3.1.2 นักเรียนคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ต่อการใช้ค าพูดจากข้อ 1 ต่อเพ่ือนต่างเพศ 
เพราะอะไร จงอธิบาย 

4. ขั้นสรุปและประยุกต์หลักกำร 

 4.1 ผู้วิจัยให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม 

 4.2 ผู้วิจัยสรุปเพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะของการใช้วาจาต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม โดย
ไม่ใช้ค าพูดที่มีลักษณะการเชิญชวน ยั่วยวน 

 5. ขั้นประเมินผล 

 5.1 ผู้วิจัยสังเกตการแสดงความสนใจ การให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียน 

 5.2 ผู้วิจัยสังเกตผลการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ของนักเรียน 
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กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนำกำรปฎิบัติตนต่อเพื่อนต่ำงเพศอย่ำงเหมำะสม 

ครั้งที่ 7 

หัวข้อเรื่อง  การพัฒนาการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม (ด้านกิริยาท่าทาง : การแสดงสี
หน้าท่าทางท่ีสอดคล้องกับเรื่องราว และให้ความสนใจขณะที่สนทนากับเพ่ือนต่างเพศ)  

วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศในด้านกิริยาท่าทางได้อย่างเหมาะสม โดย
สามารถแสดงสีหน้าท่าทางที่สอดคล้องกับเรื่องราว และให้ความสนใจขณะที่สนทนากับเพ่ือนต่างเพศ 

เวลา : 50 นาที   

เทคนิคที่ใช้ : บทบาทสมมติ และ การอภิปรายกลุ่ม 

อุปกรณ์ท่ีใช้  1. เอกสารบทบาทสมมติ เรื่อง“เพ่ือนเข้าใจ” 

       2. ปากกา 

ขั้นตอนของกิจกรรม 

1. ข้ันน ำ ผู้วิจัยกล่าวทักทายสรุปกิจกรรมในครั้งก่อนและอธิบายกิจกรรมกลุ่มในครั้งนี้ 

2. ข้ันกิจกรรม 

 2.1 ผู้วิจัยแจกเอกสารเกี่ยวกับการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนอย่างเหมาะสมการปฎิบัติตนต่อเพ่ือน
ต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านกิริยาท่าทางเรื่อง “เพ่ือนเข้าใจ” พร้อมทั้งขออาสาสมัครเพ่ือร่วมแสดง
บทบาทสมมติตามเนื้อเรื่องดังกล่าว 

 2.2 นักเรียนที่ได้รับบทบาทแสดงบทบาทที่ตนเองได้รับ  

3. ข้ันกำรวิเครำะห์ 

 3.1 เมื่อผู้แสดงแสดงจบ ผู้วิจัยให้ผู้แสดงและนักเรียนที่เหลือร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นตามประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  3.1.1 จากบทบาทของโตโน่ในเรื่อง นักเรียนคิดว่าโตโน่ก าลังอยู่ในสถานการณ์
อย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
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  3.1.2 จากบทบาทการแสดงออกของน้ าตาลและน้ าหวาน นักเรียนคิดว่าการแสดง
กิริยาท่าทางแบบไหนที่จะช่วยให้โตโน่รู้สึกดีข้ึน จงอธิบาย   

  3.1.3 จากบทบาทการแสดงของเพ่ือนนักเรียนเรื่อง “เพ่ือนเข้าใจ” นักเรียนได้ข้อคิด
ในการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศในด้านกิริยาท่าทางอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 

4. ข้ันสรุปและประยุกต์หลักกำร  

 4.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่ม       

 4.2 ผู้วิจัยสรุปอีกครั้งเกี่ยวกับการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านกิริยา
ท่าทาง โดยสามารถแสดงสีหน้าท่าทางที่สอดคล้องกับเรื่องราว และให้ความสนใจขณะที่สนทนากับ
เพ่ือนต่างเพศ 

5. ข้ันประเมินผล 

 5.1 ผู้วิจัยสังเกตการแสดงความสนใจ การให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียน 

 5.2 ผู้วิจัยสังเกตจากผลการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ของนักเรียน 
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เอกสำรประกอบกำรใช้บทบำทสมมติ ครั้งที่ 7 

เรื่อง “เพื่อนเข้ำใจ” 

แสดงสีหน้าท่าทางท่ีสอดคล้องกับเรื่องราว และให้ความสนใจขณะที่สนทนากับเพ่ือนต่างเพศ 

น้ าตาล น้ าหวาน และโตโน่ เป็นเพ่ือนสนิทกันเนื่องจากทุกคนจบชั้นประถมจากโรงเรียนเดียวกัน 
โตโน่เป็นเพื่อนนักเรียนชายในกลุ่มที่น้ าหวานและน้ าตาลสนิท วันหนึ่งเมื่อน้ าตาล และ น้ าหวานมาถึง
โรงเรียน น้ าตาลกับน้ าหวานทักทายโตโน่ตามปกติ แต่วันนี้น้ าหวานรู้สึกว่า โตโน่แปลก ๆ ไปเงียบๆ 
จึงพูดกับน้ าตาลว่า “วันนี้โตโน่ดูเงียบๆ เศร้าๆ ดูแปลกๆ ไป” น้ าตาล พูดว่า “ไม่หรอก ก็คงจะยัง
งัวเงีย ยังไม่ตื่นดีมั้ง สงสัยจะนอนดึก ไม่เป็นไรหรอก” แม้น้ าตาลจะบอกอย่างนั้น แต่น้ าหวานก็ยัง
กังวลใจเกี่ยวกับโตโน่ และคิดว่าเย็นนี้จะหาเวลาคุยกับโตโน่ พอเลิกเรียนน้ าหวานชวนน้ าตาลไปหาโต
โน่ ที่นั่งเล่นที่โต๊ะหิน หน้าโรงเรียน น้ าหวานถามโตโน่ว่า “โตโน่ดูไม่ค่อยพูดเลยวันนี้ มีเรื่องไม่สบายใจ
อะไรหรือเปล่า?” (ในขณะที่คุยกันน้ าหวานก็สังเกตสีหน้าของโตโน่ด้วย) โตโน่เงียบไปครู่หนึ่ง จึงตอบ
ว่า “เรามีเรื่องไม่สบายใจ” ยังไม่ทันท่ี โตโน่จะพูดต่อ น้ าตาลเหลือบไปเห็นขนมโตเกียวมาขายที่ริมรั้ว
โรงเรียน จึงเรียบพูดว่า “เดี๋ยวฉันไปซื้อขนมก่อนนะ พวกเธอคุยกันไปเถอะ” น้ าหวานจึงถามโตโน่ต่อ
ว่า “แล้วเธอไม่สบายใจเรื่องอะไรเหรอ บอกเราได้หรือเปล่า?” โตโน่ จึงตอบว่า “พ่อกับแม่เรา
ทะเลาะกัน เมื่อคืนพ่อก็ออกจากบ้านไปทั้งคืน เช้านี้พ่อก็ยังไม่กลับมาเลย เรากลัวว่าพ่อกับแม่จะเลิก
กัน และเราคงไมรู่้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อ เราอาจจะไม่ได้เรียนที่นี่อีก ถ้าพ่อกับแม่เลิกกันเราอาจจะต้อง
ไปอยู่กับแม่ท่ีต่างจังหวัด”(ในขณะที่โตโน่พูด น้ าตาลก็เข้ามา และชวนกินขนม แล้วก็หยิบมือถือมากด
เล่นในระหว่างที่น้ าหวานกับโตโน่พูดกัน) น้ าหวาน จึงพูดว่า “เธอได้ยินเหรอว่าพ่อกับแม่จะเลิกกัน
นะ” โตโน่ ส่ายหน้า น้ าหวานจึงปลอบใจโตโน่ “พ่อเธอคงออกไปใช้เวลาคิดทบทวน สงบสติอารมณ์ 
เดี๋ยวพ่อเธอก็กลับมา เรื่องของผู้ใหญ่ให้เวลาพ่อกับแม่หน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้น เราว่าเธอตั้งใจเรียนอย่าวิตก
กังวลมาก เพราะใกล้สอบแล้วเดี๋ยวจะเสียการเรียนนะ” โตโน่ จึงบอกว่า “ขอบใจมากนะน้ าหว่าน เรา
สบายใจขึ้นเยอะเลย” น้ าหวาน จึงตอบกลับว่า “ไม่เป็นไรจ๊ะ ยินดีรับฟังจ๊ะ” 
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กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนำกำรปฎิบัติตนต่อเพื่อนต่ำงเพศอย่ำงเหมำะสม 

ครั้งที่ 8 

หัวข้อเรื่อง : การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม (ด้านกิริยาท่าทาง : การไม่เปิดโอกาสให้
เพ่ือนชายหยอกล้อถึงเนื้อถึงตัว โดยการแตะเนื้อต้องตัว โอบกอด ไม่ไปในที่ไม่สมควร ไม่อยู่สองต่อ
สอง) 

วัตถุประสงค์ : นักเรียนสามารถปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านกิริยาท่าทาง คือ ไม่
เปิดโอกาสให้เพ่ือนชายหยอกล้อถึงเนื้อถึงตัว โดยการแตะเนื้อต้องตัว โอบกอด ไม่ไปในที่ไม่สมควร ไม่
อยู่สองต่อสอง  

เวลา : 50 นาที  

เทคนิคที่ใช้ : กรณีตัวอย่าง และ การอภิปรายกลุ่ม 

อุปกรณ์ท่ีใช้ : 1. คลิปวีดีโอ (ท้องไม่พร้อม)  

        2. ใบงาน จ านวน 4 แผ่น 

        3. ปากกา 

ขั้นตอนกิจกรรม 

1. ข้ันน ำ ผู้วิจัยกล่าวทักทายสรุปกิจกรรมในครั้งก่อน และอธิบายขั้นตอนการปฎิบัติร่วมกันในครั้งนี้ 

2. ข้ันกิจกรรม 

 2.1 ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (โดยให้นักเรียนนับเลข1-4 )  

 2.2 ผู้วิจัยแจกใบงานกลุ่มละ 1 แผ่น 

 2.3 ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม   

2.4 ผู้วิจัยเปิดคลิปวีดีโอ “ท้องไม่พร้อม” 

 3.ขั้นกำรวิเครำะห์ 

 3.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ตามประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 
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     3.1.1 จากคลิปวีดีโอจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เกินเลยของเอ้และปอนด์เริ่มจาก
พฤตกิรรมแบบไหน จงอธิบาย 

      3.1.2 ผลกระทบจากการที่มีความสัมพันธ์ที่เกินเลยจนมีเพศสัมพันธ์ ส่งผลให้เอ้และ
ปอนด์ ต้องพบกับปัญหาอะไรบ้าง จงอธิบาย 

     3.1.3 นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากคลิปวีดีโอนี้ และนักเรียนจะมีวิธีในการป้องกัน
ตนเองอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนอย่างเอ้ในคลิปวีดีโอ จงอธิบาย 

4.ขั้นสรุปและประยุกต์หลักกำร 

 4.1 ผู้วิจัยให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม 

 4.2 ผู้วิจัยสรุปเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อเพ่ือต่างเพศอย่างเหมาะสมในด้านกิริยา
ท่าทาง คือ ไม่เปิดโอกาสให้เพื่อนชายหยอกล้อถึงเนื้อถึงตัว โดยการแตะต้องเนื้อตัว โอบกอด ไม่ไปใน
ที่ไม่สมควร ไม่อยู่สองต่อสอง 

 5.ขั้นประเมินผล 

 5.1 ผู้วิจัยสังเกตการแสดงความสนใจ การให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียน 

 5.2 ผู้วิจัยสังเกตจากผลการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ของนักเรียน 
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ครั้งที่ 8 

กรณีตัวอย่ำง 

สรุปเนื้อหา จาก คลิปละคร (ท้องไม่พร้อม) 

ซึ่งเนื้อหาของคลิปวีดีโอ (ท้องไม่พร้อม) เริ่มต้นด าเนินเรื่องโดยมีนักเรียนหญิง(เอ้) และนักเรียนชาย 
(ปอนด์) ที่เริ่มต้นชอบพอกันและพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟน เอ้แสดงบทบาทที่เปิดโอกาสให้เพ่ือน
นักเรียนชายใกล้ชิด ถึงเนื้อถึงตัว และอยู่กันสองต่อสอง ถึงแม้เพ่ือนๆ ในกลุ่มจะช่วยเตือนเอ้แต่ก็ไม่
ได้ผลเนื่องจากเอ้กลัวเสียความสัมพันธ์กับปอนด์ และสุดท้ายปอนด์ก็ชวนเอ้ไปอยู่เป็นเพ่ือนเพราะพ่อ
แม่ไม่อยู่ไปต่างจังหวัด แม้เอ้จะปฏิเสธตอนแรกเพราะไม่อยากขาดเรียนแต่สุดท้ายก็ยอมไปเพราะไม่
อยากให้ปอนด์โกรธ สุดท้ายเอ้ก็ตกเป็นของปอนด์และท้อง ทั้งสองตัดสินใจออกไปอยู่ด้วยกัน หยุด
เรียน และหางานท า เมื่อต้องเจอภาวะเศรษฐกิจ และความรับผิดชอบที่มากขึ้นปอนด์เครียดติดเหล้า 
เอ้ซึ่งอุ้มท้องอยู่ก็ต้องไปรับจ้างล้างจาน ความสัมพันธ์ของเอ้และปอนด์เริ่มแย่ลงถึงขั้นที่ใช้ความ
รุนแรง สุดท้ายเอ้ถูกท าร้ายและแท้งลูก 
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กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนำกำรปฎิบัติตนต่อเพื่อนต่ำงเพศอย่ำงเหมำะสม 

ครั้งที่ 9 

หัวข้อเรื่อง : การปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม (ด้านกิริยาท่าทาง :ไม่มีกิริยาท่าทางใน
ลักษณะที่เย้ายวน หรือ เชิญชวน กระตุ้นทางเพศต่อเพ่ือนต่างเพศ) 

วัตถุประสงค์ : นักเรียนสามารถมแสดงกิริยาท่าทางต่อเพ่ือนต่างเพศได้อย่างเหมาะสม โดยไม่แสดง
กิริยาท่าทางที่เย้ายวนหรือ เชิญชวนเพื่อนต่างเพศ  

เวลา : 50 นาที 

เทคนิคที่ใช้ : กรณีตัวอย่าง และ การอภิปรายกลุ่ม 

อุปกรณ์ : 1. คลิปละคร เรื่อง ท่างผ่านกามเทพ และ พลับพลึงสีชมพู 

   2. ใบงาน จ านวน 4 แผ่น 

   3. ปากกา 

ขั้นตอนกิจกรรม 

1. ข้ันน ำ ผู้วิจัยกล่าวทักทายสรุปกิจกรรมในครั้งก่อนและอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกันในครั้งนี้ 

 2. ขั้นกิจกรรม 

 2.1 ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มสมาชิกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน (โดยให้นักเรียนนับเลข1-4 ) 

 2.2 ผู้วิจัยแจกใบงานกลุ่มละ 1 แผ่น 

 2.3 ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม 

 2.4 ผู้วิจัยเปิดคลิปละครให้นักเรียนชม 

3. ข้ันที่ 3 กำรวิเครำะห์ 

 3.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ตามประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 
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  3.1.1 นักเรียนคิดว่าในคลิปละครนักแสดงหญิงท่านนี้แสดงกิริยาการเชิญชวน
นักแสดงชายด้วยการใช้อวัยวะอะไรในการยั่วยวน เชิญชวนเพื่อนต่างเพศ      

  3.1.2 นักเรียนคิดว่าการแสดงลักษณะกิริยาดังกล่าวเป็นการแสดงออกที่เหมาะสม
หรือไม่ จงอธิบาย 

 4. ขั้นสรุปและประยุกต์หลักกำร 

 4.1 ผู้วิจัยให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม 

 4.2 ผู้วิจัยสรุปเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฎิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม โดยไม่แสดง
กิริยาท่าทางที่เย้ายวน เชิญชวน กระตุ้นทางเพศเพ่ือนนักเรียนชาย 

5. ข้ันประเมินผล 

 5.1 ผู้วิจัยสังเกตการแสดงความสนใจ การให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียน 

 5.2 ผู้วิจัยสังเกตจากผลการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ของนักเรียน  
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กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติตนต่อเพื่อนต่ำงเพศอย่ำงเหมำะสม 

ครั้งที่ 10 

หัวข้อเรื่อง : การปัจฉิมนิเทศ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนต่างเพศอย่างเหมาะสม 

เวลา : 50 นาที 

เทคนิคที่ใช้ : การอภิปราย 

อุปกรณ์ท่ีใช้  

 1.กระดาษ 

 2. ดินสอ 

ขั้นตอนของกิจกรรม 

 1. ข้ันน ำ ผู้วิจัยกล่าวทักทายนักเรียน 

 2. ข้ันกิจกรรม ผู้วิจัยให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มเป็นห้ากลุ่ม (โดยให้นักเรียนนับจาก 1-4) 

 3. ขั้นวิเครำะห์ ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนออกความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มที่ได้
เข้าร่วม รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรม และให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอแนวคิดที่ที่ได้จาก
กลุ่มสมาชิก 

 4. ขั้นสรุป ผู้วิจัยกล่าวสรุปและสรุปผลกิจกรรมทั้งหมดให้นักเรียนฟัง รวมทั้งกล่าวขอบคุณ
ส าหรับการให้ความร่วมมือของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนต่อเพ่ือน
ต่างเพศอย่างเหมาะสม 

 5.ขั้นกำรประเมิน ผู้วิจัยประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกโดยการสังเกต ความสนใจ 
การตอบค าถาม และการให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสมาชิก 
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