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บทัคัิดย�อ

 งานัวิจััย์นีั�มีวัตถุุประสุงค์เพ่�อั 1. พัฒนัาโปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดตามแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุม

ตนั และการเรีย์นัรู้แบุบุฉากทัศน์ัเป็นัฐานัสุำาหรับุนัักเรีย์นัมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์ 2. เพ่�อัศึกษาผลการทดลอังนัำาร�อัง

การนัำาโปรแกรมไปใช้จััดการเรีย์นัการสุอันั โดย์มีวิธีการดำาเนิันังานัวิจััย์ 2 ระย์ะ ค่อั ระย์ะที� 1 การศึกษาเอักสุาร

และงานัวจัิัย์ที�เกี�ย์วข้้อังเพ่�อัพัฒนัาโปรแกรมและแบุบุบุนััทึกการเรีย์นัรู้ การประเมนิัค�าความตรงตามเน่ั�อัหา ทฤษฎีี 

และวัตถุุประสุงค์ ด้วย์วิธีการประเมินัความสุอัดคล้อังราย์ข้้อั (IOC) โดย์ผู้ทรงคุณีวุฒิ การวิเคราะห์ผลการวิจััย์

ประกอับุไปด้วย์ การวิเคราะห์ความตรงข้อังโปรแกรมและแบุบุบัุนัทึกการเรีย์นัรู้จัากการประเมินัค�า IOC มีค�า

เท�ากับุ 1.00 และข้้อัมูลป้อันักลับุข้อังผู้ทรงคุณีวุฒิ พบุว�า ต้อังปรับุปรุงเพิ�มความซัับุซ้ัอันัข้อังสุถุานัการณ์ี คำาถุาม 

และการวิเคราะห์บุทเรีย์นั สุ่�อัการเรีย์นัรู้ให้มีความต�อัเน่ั�อัง เข้้าใจัง�าย์ และเหมาะสุมกับุผู้เรีย์นัย์ิ�งขึ้�นั ระย์ะที� 2 

การทดลอังนัำาร�อังข้อังโปรแกรม จัำานัวนั 3 บุทเรีย์นั กลุ�มตัวอัย์�างเป็นันัักเรีย์นัระดับุมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์ จัำานัวนั 

8 คนั เก็บุข้้อัมูลโดย์ใช้แบุบุสัุงเกต และวิเคราะห์ข้้อัมูลเชิงคุณีภาพจัากแบุบุสัุงเกตผลการวิจััย์ พบุว�า โปรแกรม

ประกอับุด้วย์ หลักการข้อังโปรแกรม ได้แก� 1) การนัำาผู้เรีย์นัเผชิญสุถุานัการณ์ีที�มีความขั้ดแย์้ง 2) การให้ผู้เรีย์นั

วางแผนัอันัาคตตามสุถุานัการณี์ 3) การช�วย์เหล่อัผู้เรีย์นัในัการสุร้างทางเล่อักเพ่�อัตัดสิุนัใจั 4) การสุนัับุสุนัุนั

ให้ผู้เรีย์นักำากับุติดตามตนัเอัง 5) การอัภิปราย์ผลการเรีย์นัรู้ 6) การสุรุปผลการเล่อักโปรแกรม ประกอับุไปด้วย์ 

6 ขั้�นัตอันั ได้แก� 1) ขั้�นัเผชิญสุถุานัการณ์ี และปัญหา 2) ขั้�นัรับุรู้ตนัเอัง 3) ขั้�นัวางแผนัมุ�งอันัาคตและสุร้างทาง

เล่อัก 4) ขั้�นัดำาเนิันัการตามแผนั 5) ขั้�นัอัภิปราย์ถึุงสุาเหตุและผลข้อังการตัดสิุนัใจั 6) ขั้�นัสุร้างกรอับุทางจัริย์ธรรม 

และผลการทดลอังนัำาร�อังพบุว�า ผู้เรีย์นัสุามารถุเรีย์นัรู้ตามกิจักรรมการเรีย์นัรู้ข้อังโปรแกรมที�กำาหนัดไว้ได้
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Abstract

 This study aimed to: firstly, research and develop a program for decreasing moral 

disengagement based on future-oriented concept with self-control and scenario-based learning 

approaches for upper secondary school and secondly, study the result of the program tryout 

for the purpose of teaching and learning management. The study was designed in 2 phases. 

The first phase was the period for the study of documents and related studies for the development 

of the program and the learning log. Validity of the instruments (content validity, theory 

validity and objective validity) was obtained from the experts’ assessment of individual items 

with the method of Item Objective Congruence (IOC). The results showed that analysis of the 

validity of the program and the learning log each had the IOC score of 1.00 but the experts’ 

feedback indicated a need to increase complexity of the situations used and questions as well 

as analysis of the lessons used. Learning materials needed continuity and they had to be easy 

to understand and more appropriate for the students in the study. The second phase was the 

program’s tryout with 3 lessons. The sample in Phase 2 consisted of 8 high school students. 

Data were collected with observation forms and the qualitative data collected were analyzed. 

The findings revealed that, firstly, the program comprised principles of the programs, namely 

1) Getting students to face conflicting situations 2) Getting students to make future-plans based 

on the given situation 3) Helping students to make a choice from the plans 4) Encouraging 

students to develop self-regulation 5) Discussing learning results 6) Summarizing the choices. 

Secondly, the program consists of 6 stages as follows 1) Facing situations and conflicts 2) 

Raising self-awareness 3) Planning for the future and making choices 4) Implementing the plan 

5) Discussing causes and result of the decision 6) Constructing a moral framework. Thirdly, the 

program’s tryout indicated that the students could enhance their learning based on the designed 

program activities.

Keywords: Moral Disengagement, Future Oriented with Self-Control, Scenario-Based Learning

บทันำา 

 ในัปัจัจุับัุนัเราสุามารถุพบุปญัหาทางจัรยิ์ธรรมในัสัุงคมได้มากมาย์ผ�านัทุกช�อังทาง ทุกที� ทุกระดับุสัุงคม

ในัวงกว้าง และในัประเทศไทย์เอังนัั�นัเราก็มักจัะได้รับุข้้อัมูลราย์งานัการกระทำาความผิดทางจัริย์ธรรมอัย์ู�เสุมอั ซึั�ง

พบุการกระทำาความผดิจัริย์ธรรมในัทกุระดบัุสัุงคม ทุกเพศ และวยั์ โดย์เฉพาะเย์าวชนัที�พบุการกระทำาความผดิที�

หลากหลาย์ ทั�งนีั�พบุว�า เย์าวชนัไทย์มกีารกระทำาผิดจัริย์ธรรมที�เกี�ย์วข้้อังกบัุอัาชญากรรมตั�งแต�อัดตีจันัถึุงปัจัจุับัุนั 

เช�นั การใช้ความรุนัแรง ปัญหาครอับุครัว ปัญหาทางเพศ การติดการพนัันั ย์าเสุพติด ฯลฯ (เกรีย์งศักดิ� 

เจัริญวงศ์ศักดิ�, 2539) และการกระทำาความผิดที�เกี�ย์วเน่ั�อังกับุอัาชญากรรม หร่อัการสุร้างความเด่อัดร้อันัให้แก�

สัุงคม เช�นั เด็กอัายุ์ระหว�าง 13-18 ปี มีปัญหาเด็กแว้นัหร่อัการขั้บุขี้�มอัเตอัร์ไซัค์เป็นักลุ�มที�ก�อัความเด่อัดร้อันัให้ผู้อ่ั�นั 

(Songyoo, 2016) ปัญหาท้อังก�อันัวัย์อัันัควรข้อังวัย์รุ�นั (Preedachaschavaan,  Sakdivorapong, & Satitwi-

tyanan,  2013) นัอักจัากนีั�ย์ังพบุปัญหาที�เกี�ย์วข้้อังกับุการเรีย์นั เช�นั พบุการรับุจ้ัางทำาการบุ้านั (Prakittisuwat-

tanaporn, 2014) และปญัหาด้านัความซั่�อัสัุตย์สุ์ุจัริต ความอัดทนั และการเสุยี์สุละในันัักเรีย์นัระดับุมัธย์มศึกษา 

สุุรไกร นัันัทบุุรมย์์* ชาริณีี ตรีวรัญญูู และ อััมพร ม้าคนัอัง (2566) การพัฒนัาโปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดตามแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนัและ

การเรีย์นัรู้แบุบุฉากทัศน์ัเป็นัฐานัสุำาหรับุนัักเรีย์นัมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์: กระบุวนัการพัฒนัาและผลการทดลอังนัำาร�อัง
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(Bhiromrat, K. (2012) จัากราย์งานัดังกล�าวนีั�พบุว�า เย์าวชนัไทย์ในัระดับุมัธย์มศึกษานัั�นัมีปัญหาทั�งด้านั

อัาชญากรรม และด้านัอ่ั�นั ๆ โดย์เฉพาะในัด้านัการเรีย์นั ทั�งนีั�เม่�อัพิจัารณีาถึุงสุาเหตุข้อังการกระทำาผิดจัริย์ธรรม

นัั�นัสุามารถุพิจัารณีาได้จัากหลากหลาย์มุมมอัง โดย์มีทฤษฎีีที�อัธิบุาย์ว�า ทำาไมคนัเราถึุงกระทำาความผิดจัริย์ธรรม 

หร่อัสุร้างความเด่อัดร้อันัให้แก�ผู้อ่ั�นั ค่อั ทฤษฎีีจัริย์ธรรมหลุดข้อัง อััลเบิุร์ด บัุนัดูรา (Bandura, 2002,2012) เป็นั

ทฤษฎีีที�อัธิบุาย์ถึุง จัริย์ธรรมหลุด (Moral Disengagement) หมาย์ถึุง พฤติกรรมที�คนัมีพฤติกรรมไม�สุอัดคล้อัง

กับุระดับุหร่อัมาตรฐานัทางจัริย์ธรรม ซึั�งความไม�สุอัดคล้อังดังกล�าวก�อัให้เกิดความเด่อัดร้อันัแก�ผู้อ่ั�นั โดย์เกิด

จัากการแทรกแซังภาย์ในัตัวบุุคคล (internalized intervention) และสุภาพแวดล้อัมที�ไม�เหมาะสุมบุางประการ

ที�ประกอับุไปด้วย์กลไก 8 ประการดังต�อัไปนีั� 1. การให้เหตุผลทางจัริย์ธรรม หร่อัการตัดสิุนัทางจัริย์ธรรมที�ผิด

จัริย์ธรรม (Moral Justification) 2. การใช้คำาพูดให้ดูดี (Euphemistic Labeling) 3. การเปรีย์บุเทีย์บุทางสัุงคม 

(Advantage Comparison) 4. การปัดความรับุผิดชอับุ (Displacement Responsibility) 5. การกระจัาย์ความ

รับุผิดชอับุ (Diffusion of Responsibility) 6. การบิุดเบุ่อันัผลการกระทำา (Distorting Consequences) 7. 

การไม�ย์อัมรับุผิด หร่อัโย์นัโทษให้ผู้อ่ั�นั (Attribution of Blame) 8. การลดคุณีค�าความเป็นัมนุัษย์์ (Dehumaniza-

tion) นัอักจัากนีั�บัุนัดูราย์ังมีความเช่�อัว�า จัริย์ธรรมที�ใช้ควบุคุมตนัเอังนัั�นัเป็นัผลมาจัากพฤติกรรม (Behavior) 

พุทธิพิสัุย์ (Cognitive)  และสิุ�งแวดลอ้ัมทำางานัร�วมกนััอัย์�างต�อัเนั่�อังทำาใหเ้กิดมาตรฐานัทางจัรยิ์ธรรม แต�บุางครั�ง

จัริย์ธรรมหลุดก็เกิดขึ้�นัได้ ในับุางบุริบุท หร่อัสิุ�งแวดล้อัมบุางประการสุามารถุกระตุ้นั (Trigger) ให้เกิดจัริย์ธรรม

หลุดที�สุร้างความเด่อัดร้อันัได้ (Bandura, 2002, 2012; Moore, 2015) เช�นั การที�บุุคคลตัดสิุนัใจักระทำาให้ผู้อ่ั�นั

เด่อัดร้อันัโดย์รู้อัยู์�แล้วว�าสิุ�งนีั�ไม�ถูุกต้อัง แต�ก็ย์ังตัดสิุนัใจักระทำาลงไปเนั่�อังจัากสุถุานัการณี์ หร่อัมีเหตุแทรกแซัง

ภาย์ในัให้ตัดสิุนัใจัทำาลงไป และเม่�อัเข้าได้กระทำาความเด่อัดร้อันัลงไปแล้ว ได้ให้เหตุผลในัเชิงที�ว�าไม�ได้ตั�งใจั หร่อั

ไม�ใช�ความผิดข้อังเข้าเอัง นัอักจัากนีั�ย์ังพบุผลการศึกษาที�บุ�งชี�ว�า วัย์รุ�นั (Adolescent) นัั�นัมีแนัวโน้ัมการปรับุใช้

พฤติกรรมจัริย์ธรรมหลุดมากกว�าวัย์อ่ั�นั ซึั�งเป็นัปัญหาที�สุมควรได้รับุการแก้ไข้อัย์�างเหมาะสุม เน่ั�อังจัากหากไม�ได้

รับุการแก้ไข้อัย์�างเหมาะสุมจัะกลาย์เป็นัปัญหาต�อัเน่ั�อังในัวัย์ผู้ใหญ� (Caroli, & Sagone, 2014) เม่�อัพิจัารณีาจัาก

สุถุานัการณ์ีปัญหาและสุาเหตุจัากทฤษฎีีนีั�ทำาให้เราสุามารถุสัุนันิัษฐานัได้ว�า แม้ว�าจัะมีระบุบุการศึกษาที�พัฒนัา

จัริย์ธรรมข้อังเย์าวชนัตามมาตรฐานัข้อังหลักสูุตรแกนักลางการศึกษาข้อังชาติแล้ว แต�ก็ย์งัมีการกระทำาผิดได้เม่�อั

ความรู้ ทัศนัคติทางจัริย์ธรรม ไม�สุอัดคล้อังกับุการกระทำาทางจัริย์ธรรมที�แสุดงอัอัก อัันัมาจัากสุาเหตุทั�งภาย์ในั

และภาย์นัอักตัวบุุคคลได้ การพัฒนัาจัริย์ธรรมตามที�หลักสุูตรแกนักลางได้นัำาเสุนัอัแนัวทางไว้แล้วก็อัาจัย์ังไม�

เพีย์งพอั ควรต้อังมีการศึกษาการป้อังกันัและการลดการเกิดจัริย์ธรรมหลุดสุำาหรับุเย์าวชนัโดย์เฉพาะในัวัย์รุ�นัซึั�ง

เป็นัวัย์ที�กำาลังศึกษาอัย์ู�ในัระดบัุมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์ที�มีแนัวโนัม้แสุดงพฤตกิรรมจัรยิ์ธรรมหลดุสูุงเพ่�อัลดปญัหา

จัริย์ธรรมหลุดในัวัย์รุ�นัลง และลดปัญหาจัริย์ธรรมที�ต�อัเน่ั�อังในัวัย์ผู้ใหญ�ที�อัาจัสุร้างความเด่อัดร้อันัมากกว�าวัย์รุ�นั

ในัอันัาคต และอัาจัสุร้างความเสีุย์หาย์มากขึ้�นัในัวัย์ผู้ใหญ� (Hymel, Rocke-Henderson, & Bonanno, 2005; 

Kuther, & Alessandro, 2000; Osofsky, Bandura, & Zimbardo, 2005; Paciello, Fida, Tramontano, & 

Cole, 2013) ทั�งนีั�เม่�อัค้นัคว้างานัวิจััย์ มีความพย์าย์ามในัการศึกษาเกี�ย์วกับุการแก้ไข้พฤติกรรมจัริย์ธรรมหลุด

โดย์ Aly, Taylor, and Karnovsky (2014) มีข้้อัค้นัพบุว�า การสุอันัจัริย์ธรรมโดย์เน้ันัเรีย์นัรู้ผลที�เกิดขึ้�นัข้อังการก�อั

วินัาศกรรม (Terrorism) โดย์ใช้กลไกข้อังจัริย์ธรรมหลุดมาอัธิบุาย์ผลข้อังการก�อัวินัาศกรรมนัั�นัสุามารถุ

ทำาให้ผู้เรีย์นัมีจัริย์ธรรมหลุดลดลงในับุางกลไก แต�การศึกษาในัครั�งนีั�เป็นัการสุอันักลไกจัริย์ธรรมหลุดโดย์ตรง

และเป็นัการเรีย์นัการสุอันัที�ใช้ประเด็นัการก�อัวินัาศกรรมโดย์เฉพาะ ซึั�งไม�สุอัดคล้อังกับุปัญหาจัริย์ธรรมที�เกิด

ขึ้�นัในับุริบุททางสัุงคมและช�วงวัย์มัธย์มศึกษาตอันัปลาย์ข้อังประเทศไทย์ ผู้วิจััย์จึังเห็นัช�อังว�างทางอังค์ความรู้ที�

จัะพัฒนัาโปรแกรมทางการศึกษาที�จัะช�วย์พัฒนัาเย์าวชนัไทย์ โดย์เฉพาะวัย์รุ�นัหร่อัระดับุมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์

โดย์เฉพาะ จึังต้อังมีการศึกษาแนัวทางการแก้ไข้ปัญหาจัริย์ธรรมหลุดที�เหมาะสุมกับุบุริบุทข้อังสัุงคม และเย์าวชนั

สุุรไกร นัันัทบุุรมย์์* ชาริณีี ตรีวรัญญูู และ อััมพร ม้าคนัอัง (2566) การพัฒนัาโปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดตามแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนัและ

การเรีย์นัรู้แบุบุฉากทัศน์ัเป็นัฐานัสุำาหรับุนัักเรีย์นัมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์: กระบุวนัการพัฒนัาและผลการทดลอังนัำาร�อัง
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ไทย์เพิ�มเติม ซึั�งการพัฒนัาให้เย์าวชนัมีการลดลงข้อังจัริย์ธรรมที�มีลักษณีะเฉพาะนัั�นั ผู้วิจััย์ค้นัพบุว�า แนัวทางการ

จััดการเรีย์นัรู้ด้านัการศึกษาที�เรีย์กว�า โปรแกรม ที�มีลักษณีะเป็นัการจััดการศึกษาให้กับุกลุ�มเป้าหมาย์ที�มีความ

เฉพาะเจัาะจัง และสุามารถุช�วย์แก้ไข้ปัญหาที�มีลักษณีะเฉพาะมีความเหมาะสุมที�จัะนัำามาใช้แก้ปัญหาจัริย์ธรรม

หลุด (Tyler, 1986) โดย์นัำามาพัฒนัาร�วมกับุทฤษฎีีที�สุามารถุใช้พัฒนัาจัริย์ธรรมได้ 

 เม่�อัศึกษาแนัวคิด ทฤษฎีีทางจิัตวิทย์าที�สุามารถุช�วย์พัฒนัาจัริย์ธรรมนัั�นัพบุว�า แนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคต

ควบุคุมตนั (Self-Control with Future Oriented) เป็นัแนัวคิดสุำาคัญที�สุามารถุช�วย์พัฒนัาจัริย์ธรรมได้ โดย์

ทฤษฎีีไดอ้ัธิบุาย์ว�า แนัวคดิดังกล�าวนีั�เป็นัจิัตลักษณีะข้อังคนัที�สุามารถุควบุคมุตนัเอังที�สุ�งผลต�อัพฤตกิรรมจัรยิ์ธรรม

ที�เหมาะสุม ซึั�งบุุคคลที�มีจิัตลักษณีะนีั�จัะมีการกำาหนัดภาพอันัาคตที�ดีกว�าปัจัจุับัุนัในัระย์ะย์าว โดย์ที�บุุคคลนัั�นัจัะ

ต้อังมีการวางแผนัเพ่�อัให้ไปถึุงจุัดหมาย์ในัอันัาคตที�กำาหนัดไว้ และต้อังมีการกำากับุติดตามเต่อันัตนัเอัง ประเมินั

ตนัเอัง บุุคคลที�มีลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนันัั�นัจัะมีแนัวโน้ัมมีพฤติกรรมทางจัริย์ธรรมที�ดี (ดุจัเด่อันั พันัธุมนัาวินั, 

2551) หากนัำาแนัวคดิลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคมุตนัมาประย์กุต์ใช้ในัการเรีย์นัการสุอันัไดจ้ัะเกดิประโย์ชน์ัอัย์�างสุงู

กับุการพัฒนัาจัริย์ธรรมข้อังผู้เรีย์นั

 นัอักเหน่ัอัไปจัากแนัวคิดมุ�งอันัาคตควบุคุมตนัแล้ว ยั์งมีการศึกษาค้นัพบุแนัวคิด ทฤษฎีีทางการศึกษา

ที�ช�วย์พัฒนัาจัริย์ธรรมในัสุถุานัการณ์ีที�หลากหลาย์ได้ ค่อั แนัวคิดการเรีย์นัรู้แบุบุใช้ฉากทัศน์ัเป็นัฐานั (Scenario-

Based Learning) ซึั�งเป็นัแนัวคิดทางการเรีย์นัการสุอันัที�ช�วย์ให้ผู้เรีย์นัเรีย์นัรู้จัากสุถุานัการณ์ีที�หลากหลาย์โดย์ไม�

จัำากัดทางเล่อักในัการตัดสิุนัใจัผ�านัสุถุานัการณ์ี ผู้เรีย์นัสุามารถุเล่อักตัดสิุนัใจัอัย์�างไรก็ได้ในัจุัดขั้ดแย้์งในัสุถุานัการณ์ี 

รวมไปถุงึการอัภปิราย์แลกเปลี�ย์นัเรีย์นัรู้ผลการตดัสิุนัใจัข้อังผู้อั่�นัด้วย์ โดย์แนัวคดิการเรีย์นัรู้แบุบุฉากทศัน์ัเป็นัฐานั

นีั�เป็นัการเรีย์นัรู้ที�ไม�ได้จัำากัดทางเล่อักหร่อัผลข้อังทางเล่อักในัสุถุานัการณ์ีที�เผชิญได้อัย์�างไม�จัำากัด แต�เกิดการเรีย์นั

รู้จัากผลการตัดสิุนัใจัข้อังตนัเอัง และผู้อ่ั�นัจัากการแลกเปลี�ย์นัเรีย์นัรู้ (Bannink,  2002; Cobb  & et al, 1997;  

Errington, 2010; Gee , 2004; Kindley , 2002; King, 2006; Narkbubpha, & Pailin, 2016; Nunan, 2004;  

Sealey & Carter, 2004; Stewart & Simon, 2009; Thomson & et al, 2010) 

 ทั�งนีั�เม่�อัวิเคราะห์แนัวคิดทฤษฎีีทั�งสุอังดังที�กล�าวมาข้้างตน้ัพบุว�า จุัดเด�นัข้อังแนัวคดิลักษณีะมุ�งอันัาคต

ควบุคุมตนันัั�นัจัะช�วย์ให้ผู้เรีย์นัพัฒนัาจัริย์ธรรมผ�านัการควบุคุมตนัเอังเพ่�อัผลลัพธ์ที�ดีในัอันัาคต และแนัวคิดการ

เรีย์นัรู้แบุบุฉากทัศน์ัเป็นัฐานัจัะช�วย์พาผู้เรีย์นัเรีย์นัรู้ผ�านัประสุบุการณ์ีที�จัำาลอังขึ้�นั และสุามารถุตัดสิุนัใจัได้อัย์�าง

อิัสุระ รวมถึุงสุามารถุเห็นัผลดี และผลเสีุย์ที�เกิดขึ้�นัจัากการตัดสิุนัใจัข้อังตนัเอัง และผู้อ่ั�นั เม่�อัเห็นัผลเสีุย์จัากการ

ตัดสิุนัใจัแล้วสุามารถุช�วย์ให้ผู้เรีย์นัหลีกเลี�ย์งการตัดสิุนัใจัที�ก�อัให้เกิดผลเสีุย์ที�ตามมาได้ และนัำาไปใช้พัฒนัาเป็นั

พฤติกรรมในัการควบุคุมตนัเอังต�อัไป ซึั�งคาดว�าจัะช�วย์ลดพฤติกรรมจัริย์ธรรมหลุดข้อังผู้เรีย์นัที�ได้เรีย์นัรู้เม่�อันัำา

สุอังแนัวคิดนีั�มาพัฒนัาเป็นัวิธีการเรีย์นัรู้ให้เหมาะสุมกับุระดับุช�วงวัย์และสุภาพแวดล้อัมข้อังผู้เรีย์นั โดย์สุามารถุ

พัฒนัาเป็นัโปรแกรมเฉพาะให้เหมาะสุมกับุผู้เรีย์นัในัช�วงวัย์รุ�นั ปัญหา และบุริบุททางจัริย์ธรรมข้อังผู้เรีย์นัช�วงวัย์รุ�นั

หร่อัผู้เรีย์นัที�ศึกษาในัระดับุมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์ ดังนัั�นั ผู้วิจััย์จึังสุนัใจัที�จัะวิจััย์และพัฒนัาโปรแกรมลดจัริย์ธรรม

หลุดตามแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนั และการเรีย์นัรู้แบุบุฉากทัศน์ัเป็นัฐานัสุำาหรับุนัักเรีย์นัมัธย์มศึกษา

ตอันัปลาย์ที�สุามารถุนัำาไปใช้ในัการจััดการเรีย์นัรู้ให้แก�ผู้เรีย์นัในัช�วงวัย์รุ�นัที�กำาลังศึกษาอัยู์�ในัระดับุมัธย์มศึกษาตอันั

ปลาย์ได้ โดย์งานัวิจััย์ชิ�นันีั�มุ�งศึกษาและพัฒนัาโปรแกรม และการศึกษานัำาร�อังการนัำาโปรแกรมไปทดลอังใช้กับุ

กลุ�มตัวอัย์�างในัระดับุมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์  

วัตถุุประสำงค์ิงานวิจัย 

 1. เพ่�อัพัฒนัาโปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดตามแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนั และการเรีย์นัรู้แบุบุ

ฉากทัศน์ัเป็นัฐานัสุำาหรับุนัักเรีย์นัมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์

สุุรไกร นัันัทบุุรมย์์* ชาริณีี ตรีวรัญญูู และ อััมพร ม้าคนัอัง (2566) การพัฒนัาโปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดตามแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนัและ

การเรีย์นัรู้แบุบุฉากทัศน์ัเป็นัฐานัสุำาหรับุนัักเรีย์นัมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์: กระบุวนัการพัฒนัาและผลการทดลอังนัำาร�อัง
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 2.  เพ่�อัศึกษาผลการทดลอังนัำาร�อังข้อังการนัำาโปรแกรมไปใช้จััดการเรีย์นัการสุอันั

วิธีการวิจัย และการวิเคิราะห์ข้�อม้ล

 การศึกษานีั�ใช้ระเบีุย์บุวิธีวิจััย์และพัฒนัา (Research and Development) ประกอับุไปด้วย์ 2 ระย์ะ 

ได้แก� ระย์ะการพัฒนัาโปรแกรม และการทดลอังนัำาร�อังข้อังโปรแกรม สุามารถุอัธิบุาย์ได้ดังต�อัไปนีั� 

 ระยะทีั� 1 การพััฒนาโปรแกรม

  1.  การศึกษาค้นัคว้าทฤษฎีี แนัวคิดจัากเอักสุาร และงานัวิจััย์ที�เกี�ย์วข้้อังเพ่�อัพัฒนัาโปรแกรม 

   1.1  การศึกษาแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนั (Self-Control with Future Oriented) 

มีหลักการจััดการเรีย์นัรู้จัากการสัุงเคราะห์อังค์ความรู้ ดังต�อัไปนีั� 1) การกำาหนัดกรอับุเวลาระหว�างปัจัจุับัุนั กับุ

อันัาคต เพ่�อัให้เห็นักรอับุเวลาในัการนัำาไปวางแผนัเพ่�อับุรรลุเป้าหมาย์ในัอันัาคต และผลที�จัะเกิดตามแผนัที�ได้

วางไว้ 2) การตั�งเป้าหมาย์และวางแผนัเพ่�อัไปสูุ�เป้าหมาย์ เพ่�อัใหเ้ห็นัความสุำาคัญข้อังอันัาคต และมคีวามสุามารถุ

ในัการวางแผนัและนัำาแผนังานัไปดำาเนิันัการให้บุรรลุเป้าหมาย์ในัอันัาคต 3) การค้นัคว้า และสุ่บุสุอับุ แสุวงหาวิธี

การที�เหมาะสุมกับุเป้าหมาย์ อัย์�างหลากหลาย์ และปฏิิบัุติอัย์�างสุมำ�าเสุมอั เพ่�อัให้เกิดการปฏิิบัุติอัย์�างเหมาะสุม

กับุสุถุานัการณ์ีและผลลัพธ์ที�ได้ตั�งเป้าหมาย์ไว้ 4) การกำากับุตนัเอัง เพ่�อัให้เกิดทักษะการกำากับุตนัเอัง และการ

ประเมินัปัจัจุับัุนักับุเป้าหมาย์ โดย์การสัุงเกต บัุนัทึก และราย์งานัพฤติกรรมข้อังตนัเอัง 5) การปฏิิบัุติตามแผนั

ด้วย์ความย์่ดหย์ุ�นั การปรับุปรุงและพัฒนัาการดำาเนัินัการให้เหมาะกับุสุถุานัการณี์ที�กำาลังเผชิญ เพ่�อัให้เกิด

การดำาเนิันังานัที�มีประสิุทธิภาพในัปัจัจุับัุนั และสัุมพันัธ์กับุเป้าหมาย์ที�ตั�งไว้ 6) การเสุริมแรง การให้รางวัล หร่อั

การมีกลไกในัการตักเต่อันั หร่อัปรับุพฤติกรรมข้อังตนัเอังเม่�อัผลลัพธ์ไม�เป็นัไปตามแผนัที�วางไว้ได้ด้วย์ตนัเอังเพ่�อั

ไปสูุ�เป้าหมาย์โดย์พิจัารณีาจัากผลการกำากับุตนัเอัง 

   1.2  การศึกษาแนัวคิดการเรีย์นัรู้แบุบุฉากทัศน์ัเป็นัฐานั (Scenario-Based Learning) มีหลัก

การจััดการเรีย์นัรู้จัากการสัุงเคราะห์อังค์ความรู้ ดังนีั� 1) การเรีย์นัรู้ผ�านัสุถุานัการณี์ หร่อัฉากเพ่�อัเช่�อัมโย์ง

ผู้เรีย์นัเข้้าสูุ�สุถุานัการณ์ีการเรีย์นัรู้ บุริบุทที�เช่�อัมโย์งกับุโลกความเป็นัจัริง 2) การเรีย์นัรู้โดย์การเล่อักจัากทางเล่อัก

ที�หลากหลาย์ตามสุถุานัการณ์ีที�กำาลังเผชิญ เพ่�อัให้เกิดทางเล่อักในัการเรีย์นัรู้ 3) การลงม่อัปฏิิบัุติ โดย์ได้รับุการ 

กระตุ้นั สุนัับุสุนุันั และช�วย์เหล่อั เพ่�อัให้ผู้เรีย์นัได้ใช้ความรู้ ความสุามารถุที�มีอัย์ู�เดิม และค้นัคว้าความรู้เพิ�มเติม

มาประย์ุกต์กับุปัญหา หร่อัสุถุานัการณ์ีที�กำาลังเผชิญ 4) การอัภิปราย์ประสุบุการณ์ีในัทางเล่อักข้อังตนัเอัง เพ่�อั

แลกเปลี�ย์นัเรีย์นัรู้มุมมอัง แนัวคิด ความรู้ ความสุามารถุ และผลข้อังแต�ละการเล่อักที�เหม่อันั และแตกต�างกันั 5) 

การเรีย์นัรู้จัากผลการกระทำาในัแต�ละทางเล่อัก ทั�งแง�บุวกและลบุ เพ่�อัเรีย์นัรู้ผลข้อังการตัดสิุนัใจั ลงม่อัปฏิิบัุติ

อัย์�างหลากหลาย์ และนัำาไปปรับุใช้อัย์�างเหมาะสุม

   1.3  การสุงัเคราะหห์ลักการ และขั้�นัตอันัข้อังโปรแกรม โดย์ผู้วจัิัย์นัำาหลักการจััดการเรีย์นัรู้ข้อัง

ทั�งสุอังแนัวคิดมาสัุงเคราะห์เป็นัหลักการข้อังโปรแกรม ดังต�อัไปนีั� 1) การนัำาผู้เรีย์นัเผชิญสุถุานัการณี์ที�มีความ

ขั้ดแย์้ง เพ่�อัเรีย์นัรู้ผ�านัสุถุานัการณ์ี 2) การให้ผู้เรีย์นัวางแผนัอันัาคตตามสุถุานัการณ์ี เพ่�อัแสุวงหาและวิเคราะห์

วิธีการที�เป็นัไปได้ตามแผนัที�วางไว้ 3) การช�วย์เหล่อัผู้เรีย์นัในัการสุร้างทางเล่อักเพ่�อัตัดสิุนัใจัจัากทางเล่อักต�าง ๆ ที�

กำาหนัดโดย์ผู้เรีย์นัเอังโดย์ที�ผู้เรีย์นันัำาแผนัการที�วางไว้มาปรับุใช้กับุการเรีย์นัรู้ในัสุถุานัการณี์ที�เผชิญและสุร้าง

ทางเล่อักข้อังตนัเอัง 4) การสุนัับุสุนุันัให้ผู้เรีย์นักำากับุติดตามตนัเอัง และการให้รางวัลเม่�อัมีแนัวโน้ัมพฤติกรรมที�ดี 

หร่อัมีกลไกในัการปรับุพฤติกรรมที�ไม�ดีข้อังตนัเอัง เพ่�อับุรรลุผลตามแผนัที�วางไว้โดย์ไม�มีการกำาหนัดคำาตอับุ

ที�ถูุกหร่อัผิดตาย์ตัว 5) การอัภิปราย์ผลกิจักรรมการเรีย์นัรู้ที�หลากหลาย์จัากสุถุานัการณ์ีและการเล่อักพฤติกรรม

ที�แสุดงอัอัก เพ่�อัให้เกิดการเรีย์นัรู้จัากคำาตอับุที�หลากหลาย์จัากการเล่อักข้อังผู้เรีย์นัและเพ่�อันัที�หลากหลาย์ 6) 

การสุรุปผลการเล่อักข้อังพฤติกรรมที�แสุดงอัอักในัเสุ้นัทางเดินัเร่�อัง เพ่�อัสุรุปผลการเรีย์นัรู้และประเมินัผลว�า

สุุรไกร นัันัทบุุรมย์์* ชาริณีี ตรีวรัญญูู และ อััมพร ม้าคนัอัง (2566) การพัฒนัาโปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดตามแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนัและ

การเรีย์นัรู้แบุบุฉากทัศน์ัเป็นัฐานัสุำาหรับุนัักเรีย์นัมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์: กระบุวนัการพัฒนัาและผลการทดลอังนัำาร�อัง
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พฤติกรรมใดเหมาะสุมหร่อัไม�เหมาะสุม เพราะเหตุใด จัากนัั�นัผู้วิจััย์นัำาหลักการข้อังโปรแกรมมาสัุงเคราะห์เป็นั

ขั้�นัตอันัข้อังโปรแกรม 

   1.4  การกำาหนัดเน่ั�อัหาข้อังโปรแกรม ผู้วิจััย์ศึกษาบุริบุท สุถุานัการณ์ีทางด้านัจัริย์ธรรม และ

สุภาพแวดล้อัมที�เกี�ย์วข้้อังกับุนัักเรีย์นัมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์จัากเอักสุาร และงานัวิจััย์ที�เกี�ย์วข้้อัง พบุว�า มี

ประเด็นัที�เกี�ย์วข้้อังกับุนัักเรีย์นัระดับุมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์ที�เกี�ย์วข้้อังกับุจัริย์ธรรมที�สุามารถุนัำามาพัฒนัาเป็นั

เน่ั�อัหาข้อังโปรแกรม ประกอับุไปด้วย์เน่ั�อัหาเกี�ย์วกับุ 1) การรับุสุ่�อัอัอันัไลน์ั 2) การรับุวัฒนัธรรมและการปรับุ

ตัว 3) ระเบีุย์บุวินััย์ ความเป็นัพลเม่อังการเม่อังการปกครอัง และ 4) ประเด็นัด้านัสิุ�งแวดล้อัม (ดุจัเด่อันั 

พันัธุมนัาวินั, 2551; ป่�นัแก้ว เหล่อังอัร�ามศรี, 2553; Caprara, & et al, 2009; Petchkam, & Yenjabok, 

2014; Preedachaschavaan,  Sakdivorapong, & Satitwityanan, 2013; Santanaprasit, 2012; Sagone, 

& Caroli, 2013; Siwaroms, 2016)

   1.5 การอัอักแบุบุกิจักรรมการเรีย์นัรู้ และแนัวทางการจััดการเรีย์นัรู้ข้อังโปรแกรม ผู้วิจััย์ได้นัำา

หลักการ ขั้�นัตอันั และเน่ั�อัหาข้อังโปรแกรม มาอัอักแบุบุเป็นักิจักรรมการเรีย์นัรู้ข้อังโปรแกรม โดย์กำาหนัดระย์ะ

เวลาจัากระย์ะเวลาการเรีย์นัรู้ 1 ภาคเรีย์นัข้อังนัักเรีย์นัระดับุมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์จัำานัวนัไม�เกินั 16 สัุปดาห์ จึัง

กำาหนัดให้มี 4 หนั�วย์การเรีย์นัรู้ ใช้หนั�วย์การเรีย์นัรู้ละ 3 ฉาก รวมเป็นักิจักรรมการเรีย์นัรู้ทั�งหมด 12 ฉาก ระย์ะ

เวลาฉากละ 100 นัาที ระย์ะเวลารวม 12 สัุปดาห์ โดย์เรีย์ลำาดับุหนั�วย์การเรีย์นัรู้จัากเร่�อังใกล้ตัวไปไกลตัวข้อัง

ผู้เรีย์นั และกิจักรรมการเรีย์นัรู้แต�ละฉากประกอับุไปด้วย์ 6 ขั้�นัตอันัข้อังโปรแกรม 

   1.6 การสุร้างแบุบุบัุนัทึกการเรีย์นัรู้ เพ่�อัใช้เป็นัเคร่�อังม่อัเก็บุข้้อัมูลเชิงคุณีภาพเกี�ย์วกับุการ

เปลี�ย์นัแปลงที�เกิดขึ้�นัจัากโปรแกรมข้อังผู้เรีย์นั โดย์การบัุนัทึกร�อังรอัย์การเรีย์นัรู้หลังจัากเสุร็จัสิุ�นักิจักรรมการ

เรีย์นัรู้ในัแต�ละบุทเรีย์นั โดย์ผู้วิจััย์ได้ศึกษาเอักสุาร และงานัวจัิัย์ที�เกี�ย์วข้้อังแล้วนัำามาพัฒนัาเปน็ัข้้อัคำาถุามสุำาหรบัุ

ผู้เรีย์นั บัุนัทึกการเรีย์นัรู้ตามข้้อัคำาถุามเพ่�อับัุนัทึกร�อังรอัย์การเรีย์นัรู้จัากโปรแกรม ซึั�งประกอับุไปด้วย์คำาถุามต�อั

ไปนีั� 1) สิุ�งที�ได้เรีย์นัรู้ ความรู้ใหม�ที�ได้รับุในัวันันีั� 2) แนัวคิดมุมมอังที�ไม�เคย์เรีย์นัรู้มาก�อันัค่อัอัะไร 3) สุรุปสุาระ

สุำาคัญการเรีย์นัรู้ 4) ผลดีที�เกิดขึ้�นัจัากทางเล่อัก และการกระทำาข้อังนัักเรีย์นัค่อัอัะไร 5) ผลเสีุย์ที�เกิดขึ้�นัจัากทาง

เล่อัก และการกระทำาข้อังนัักเรีย์นัค่อัอัะไร 6) อัะไรค่อัสิุ�งที�ควรทำาในัสุถุานัการณ์ีที�ได้รับุ เพราะอัะไร 7) อัะไรค่อั

ความรู้จัากการเรีย์นัที�นัักเรีย์นันัำามาใช้ได้บุ้าง

  2.  การตรวจสำอบคุิณภาพัข้องโปรแกรมโดยผ้�ทัรงคุิณวุฒิ

   2.1  การตรวจัสุอับุคุณีภาพข้อังโปรแกรม โดย์นัำาโปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดตามแนัวคิด

ลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนั และการเรีย์นัรู้แบุบุฉากทัศน์ัเป็นัฐานัสุำาหรับุนัักเรีย์นัมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์ 

และแผนัการจััดการเรีย์นัรู้ฉบัุบุร�างให้ผู้เชี�ย์วชาญจัำานัวนั 5 ท�านั ประเมินัค�าความตรงตามเน่ั�อัหา ทฤษฎีี และ

วัตถุุประสุงค์ที�ได้ใช้ในัการพัฒนัา โดย์การประเมินัความสุอัดคล้อังราย์ข้้อั (Item Objective Congruence) 

หร่อั IOC ในัประเด็นัดังต�อัไปนีั� 1) หลักการ ขั้�นัตอันั เน่ั�อัหาข้อังโปรแกรมถูุกต้อัง สุอัดคล้อังตามทฤษฎีีที�ใช้ 2) 

ระย์ะเวลาการดำาเนิันัการข้อังโปรแกรมมีความถูุกต้อังเหมาะสุมตามทฤษฎีีที�ใช้ 3) กิจักรรมการเรีย์นัการสุอันัข้อัง

โปรแกรมฉากที� 1- 12 มีความถูุกต้อังตามทฤษฎีี หลักการ และขั้�นัตอันัที�กำาหนัดข้อังโปรแกรม 4) การเรีย์งลำาดับุ

ข้อังฉาก บุทบุาทครู และนัักเรีย์นั การวัดประเมินัผล มีความถูุกต้อังตามทฤษฎีีที�ใช้ 5) หลักการ ขั้�นัตอันัที�กำาหนัด

ข้อังโปรแกรม และโปรแกรมมีความถูุกต้อังตามหลักทฤษฎีีจิัตวิทย์าพัฒนัาการสุำาหรับุนัักเรีย์นัมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์ 

ซึั�งผลการประเมินัราย์ข้้อัในัทุกประเด็นัในัข้้างต้นัจัากผู้ทรงคุณีวุฒิทั�ง 5 ท�านันัั�นั มีค�าเท�ากับุ 1.00 หมาย์ถึุงทุกหัวข้้อั

การประเมินัมีความสุอัดคล้อังกับุแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนั และการเรีย์นัรู้แบุบุฉากทัศน์ัเป็นัฐานัที�ใช้

พัฒนัาโปรแกรม 

สุุรไกร นัันัทบุุรมย์์* ชาริณีี ตรีวรัญญูู และ อััมพร ม้าคนัอัง (2566) การพัฒนัาโปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดตามแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนัและ
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   2.2 การตรวจัสุอับุคุณีภาพข้อังแบุบุบัุนัทึกการเรีย์นัรู้ข้อังโปรแกรม โดย์การนัำาข้้อัคำาถุามไป

ให้ผู้ทรงคุณีวุฒิตรวจัสุอับุความตรงตามทฤษฎีีที�ใช้พัฒนัาโปรแกรม และตรงตามวตัถุุประสุงค์ข้อังแบุบุบัุนัทึกโดย์

ผู้ทรงคุณีวุฒิจัำานัวนั 5 ท�านั จัากการตรวจัสุอับุข้อังผู้ทรงคุณีวุฒิพบุว�า ทุกข้้อัคำาถุามมีความตรงตามทฤษฎีี และมี

ความตรงตามวัตถุุประสุงค์เท�ากับุ 1.00 หมาย์ถึุงแบุบุบัุนัทึกการเรีย์นัรู้มีความตรงตามทฤษฎีีที�ใช้พัฒนัา และตรง

ตามวัตถุุประสุงค์ข้อังแบุบุบัุนัทึก

   2.3 การให้ข้้อัมูลป้อันักลับุจัากผู้ทรงคุณีวุฒิทั�ง 5 ท�านั สุามารถุสุรุปได้ว�า โปรแกรมมีจุัดที�

สุามารถุปรับุปรุงและพัฒนัาในัประเด็นัสุำาคัญดังต�อัไปนีั� 1) ระบุุสิุ�งที�ผู ้เรีย์นัได้เรีย์นัรู้ ความรู้ใหม�ที�ได้รับุในั

แต�ละฉาก 2) ให้ผู้เรีย์นัวิเคราะห์ และระบุุให้ชัดว�าแนัวคิดมุมมอังที�ไม�เคย์เรีย์นัรู้มาก�อันัค่อัอัะไร 3) ให้ผู้เรีย์นัสุรุป

สุาระสุำาคัญการเรีย์นัรู้อัย์�างต�อัเน่ั�อังและลึกซึั�ง 4) นัักเรีย์นัต้อังตอับุคำาถุามได้ว�าผลดี ผลเสีุย์ที�เกิดขึ้�นัจัากทางเล่อัก

ข้อังนัักเรีย์นัค่อัอัะไร อัะไรค่อัสิุ�งที�ควรหร่อัไม�ควรทำา เพราะอัะไร 5) วิเคราะห์กิจักรรมการเรีย์นัรู้ให้ชัดว�าอัะไรค่อั

ความรู้จัากการเรีย์นัที�นัักเรีย์นันัำามาใช้ได้บุ้าง และอัย์�าให้รู้ตัวว�ากำาลังอัย์ู�ในัโปรแกรมวิจััย์

   ทั�งนีั� ผู้ทรงคุณีวุฒิได้ให้ข้้อัคิดเห็นัและข้้อัเสุนัอัแนัะซึั�งสุามารถุนัำาไปสัุงเคราะห์เป็นัข้้อัมูลเพ่�อั

พัฒนัาโปรแกรมดังต�อัไปนีั� 1) การนัำาหลักการและเหตุผลข้อังโปรแกรม ทฤษฎีี และงานัวิจััย์มาสัุงเคราะห์และ

พัฒนัาเป็นัวิธีการ หร่อัการตั�งคำาถุามที�นัำาไปสูุ�การสุร้างจัริย์ธรรมที�เป็นัรูปธรรมในักิจักรรมให้มากขึ้�นั 2) การปรับุ

แผนัการจััดการเรีย์นัรู้ให้แต�ละหนั�วย์การเรีย์นัรู้มีความต�อัเน่ั�อังกันัมากขึ้�นัด้วย์ฉากและจุัดขั้ดแย์้งภาย์ในัหนั�วย์

เดีย์วกันั และทำาให้คำาถุามต�อัเน่ั�อังกันัในัแต�ละฉากเพ่�อัการอัภิปราย์อัย์�างต�อัเน่ั�อังและลึกซึั�ง 3) การเขี้ย์นัอัธิบุาย์

กลย์ทุธ์ หร่อัใช้คำาถุามเพิ�มเติมให้เป็นัโครงสุร้าง หร่อัแนัวทางการนัำาแผนัไปใช้ในัทุก ๆ  แผนัว�ากลย์ทุธ์ใดทำาให้เกิด

การเรีย์นัรู้จัริย์ธรรมในัประเด็นัใด 4) การปรับุจุัดขั้ดแย์ง้ให้มีความซัับุซ้ัอันัและขั้ดแย์ง้เพิ�มขึ้�นั 5) การนัำาโปรแกรมไป

ทดลอังควรทำาโดย์ให้ผู้เรีย์นัไม�ทราบุว�ากำาลังเข้้ารับุการทดลอังโปรแกรมลดจัรยิ์ธรรมหลดุ (Blinded-experiment)

 ระยะทีั� 2 การทัดลองนำาร�อง 

  การทดลอังนัำาร�อังเพ่�อัตรวจัสุอับุว�าโปรแกรมที�พัฒนัาขึ้�นัสุามารถุนัำาไปจััดกจิักรรมการเรีย์นัรู้ และ

ผู้เรีย์นัสุามารถุเรีย์นัรู้ได้ตามหลักการและขั้�นัตอันัข้อังโปรแกรมกับุผู้เรีย์นัระดับุมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์ อัธิบุาย์ได้

ดังต�อัไปนีั�

  1.  ประชากร ค่อั นัักเรีย์นัระดับุมัย์มศึกษาตอันัปลาย์ โดย์มีกลุ�มตัวอัย์�างเป็นันัักเรีย์นัระดับุ

มัธย์มศึกษาตอันัปลาย์ มีการเล่อักกลุ�มตัวอัย์�างด้วย์วิธีอัาสุาสุมัคร จัำานัวนั 18 คนั

  2.  เคร่�อังม่อัที�ใช้ในัการทดลอังนัำาร�อัง ได้แก� โปรแกรมผ�านัการตรวจัสุอับุคณุีภาพจัากผู้ทรงคุณีวุฒิ

ในัระย์ะที� 1 และแบุบุสัุงเกตการเรีย์นัการสุอันัที�ผู้วิจััย์พัฒนัาขึ้�นั

  3.  กระบุวนัการทดลอังนัำาร�อังประกอับุไปด้วย์ การจััดการเรีย์นัรู้ตามแผนัการจััดการเรีย์นัรู้ข้อัง

โปรแกรมจัำานัวนั 3 ครั�ง มีกระบุวนัการดังต�อัไปนีั� 1) การทดลอังนัำาร�อังครั�งที� 1 โดย์ใช้บุทเรีย์นัที� 1 จัากหนั�วย์

การเรีย์นัรู้ที� 1 2) การทดลอังนัำาร�อังครั�งที� 2 ใช้บุทเรีย์นัที� 4 จัากหนั�วย์การเรีย์นัรู้ที� 2 โดย์การทดลอังครั�งที� 1 

และ 2 ใช้เวลาครั�งละ 100 นัาที จัำานัวนัผู้เรีย์นัเข้้าร�วมการทดลอังนัำาร�อัง 8 คนั จึังนัำามาทดลอังนัำาร�อังครั�งที� 3 3) 

การทดลอังนัำาร�อังครั�งที� 3 เป็นัการนัำาข้้อัค้นัพบุ ปัญหา และอุัปสุรรคจัากการทดลอังครั�งที� 1 และ 2 มาพิจัารณีา

ปรับุปรุงบุทเรีย์นัแล้วนัำามาทดลอัง โดย์ใช้บุทเรีย์นัที� 1 จัากหนั�วย์การเรีย์นัรู้ที� 1 เวลา 100 นัาที ซึั�งเป็นัคนัละกลุ�ม

กับุการทดลอังครั�งที� 1 และ 2 และเก็บุข้้อัมูลจัากแบุบุสัุงเกตระหว�างทดลอัง สุามารถุสุรุปได้ดังตารางต�อัไปนีั�  

สุุรไกร นัันัทบุุรมย์์* ชาริณีี ตรีวรัญญูู และ อััมพร ม้าคนัอัง (2566) การพัฒนัาโปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดตามแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนัและ
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ตาราง 1 ข้้อัมูลจัากการทดลอังนัำาร�อังครั�งที� 1 - 2

ประเด็นทีั�พับ ปัญหาและอุปสำรรคิ แนวทัางแก�ไข้

ระย์ะเวลาที�ใช้

ในัการสุอันั

บุางขั้�นัตอันัข้อังกิจักรรมอัาจัใช้เวลามากกว�า

ที�กำาหนัด เช�นั การอัภิปราย์แลกเปลี�ย์นัเรีย์นัรู้

กำาหนัดกิจักรรมให้ย์่ดหย์ุ�นัเหมาะสุมกับุเวลา 

อัาจัไม�ต้อังอัภิปราย์ทุกคนั ใช้การแสุดงความคิด

เห็นัและสุอับุถุามความเหม่อันัหร่อัต�างในัทรรศนัะ

หร่อัคำาตอับุข้อังผู้เรีย์นั

การเรีย์นัรู้ตามขั้�นัตอันั

ข้อังกิจักรรมที�กำาหนัด 

และความต�อัเน่ั�อัง

ข้อังกิจักรรม

ผู้เรีย์นัไม�ได้วางแผนัพฤติกรรมตามกำาหนัด

เน่ั�อังจัากไม�เข้้าใจับุทเรีย์นั และนัักเรีย์นั

ย์ังไม�เห็นัภาพต�อัเน่ั�อังเป็นัเน่ั�อัเร่�อัง 

(Timeline) เดีย์วกันัภาย์ในัฉาก

อัธิบุาย์ขั้�นัตอันัการวางแผนัให้ชัดว�า ควรทำาอัย์�างไร 

เม่�อัไหร� เพราะอัะไร พร้อัมเขี้ย์นัให้ชัดในัใบุงานั

ถึุงขั้�นัตอันัการวางแผนั เพิ�มคำาอัธิบุาย์ให้ชัดเจันัว�า

แต�ละสุถุานัการณ์ีเกี�ย์วข้้อังกับุสุถุานัการณ์ี

ก�อันัหน้ัานีั�อัย์�างไร

ภาษาที�ใช้ในัการสุอันั 

สุ่�อั และใบุงานั

1. คำาศัพท์ที�กำาหนัดไว้ไม�สุ่�อัความตามสุภาพ

จัริง เช�นัคำาว�า ให้รางวัล ปรับุพฤติกรรมหร่อั

เสุริมแรงลบุ 2. ใบุงานัทำาความเข้้าใจัได้ย์าก

เน่ั�อังจัากภาษาที�ใช้ไม�สุอัดคล้อังกับุบุทเรีย์นั 

เช�นั การให้รางวัล และปรับุพฤติกรรม

เปลี�ย์นัคำาว�า ให้รางวัล เป็นัคำาว�า ให้คะแนันั

พฤติกรรมที�เหมาะสุม และการปรับุพฤติกรรมหร่อั

เสุริมแรงลบุเป็นั การหักคะแนันัพฤติกรรม

ที�ไม�เหมาะสุม รวมถึุงปรับุภาษาและการอัธิบุาย์

ให้ผู้เรีย์นัเข้้าใจัได้ง�าย์มากขึ้�นั

การบัุนัทึกข้้อัมูลในัแบุบุ

บัุนัทึกการเรีย์นัรู้

1. ผู้เรีย์นับุางคนัอัาจัไม�เข้้าใจับุางประเด็นั

ที�ต้อังบัุนัทึก 2. นัักเรีย์นัทำาความเข้้าใจั

สุถุานัการณ์ีที�กำาหนัดได้ย์าก เพราะต้อังใช้

จิันัตนัาการ

อัธิบุาย์เพิ�มเติมระหว�างการบัุนัทึกปรับุแผนั และสุ่�อั 

รวมไปถึุงการใช้คำาอัธิบุาย์ให้ชัดเจันั และเหมาะสุม

กับุนัักเรีย์นัมากขึ้�นั

 จัากตาราง 1 ข้้างต้นั จัากการทดลอังครั�งที� 1 และ 2 พบุว�า โปรแกรมที�พัฒนัาขึ้�นัมีปัญหาและอุัปสุรรค

ในัการนัำาไปจััดการเรีย์นัการสุอันัในัประเด็นัด้านัระย์ะเวลา ขั้�นัตอันั และความต�อัเน่ั�อังข้อังกิจักรรม ภาษา สุ่�อั 

และการบัุนัทึกการเรีย์นัรู้ ผู้วิจััย์ได้นัำาปัญหามาวิเคราะห์และพัฒนัาเป็นัแนัวทางแก้ไข้ปัญหา จัากนัั�นันัำาไปพัฒนัา

โปรแกรมเพ่�อัแก้ปัญหาที�พบุ และนัำาไปทดลอังครั�งที� 3 พบุว�า สุามารถุแก้ไข้ปัญหาที�พบุในัการทดลอังครั�งที� 

1 และ 2 นัั�นัลดลง ผู้เรีย์นัสุามารถุเรีย์นัรู้ได้ดีขึ้�นัตามกระบุวนัการที�อัอักแบุบุไว้ ผู้เรีย์นัมีคำาถุามในัขั้�นัตอันัข้อัง

กิจักรรมน้ัอัย์ลง และสุามารถุจััดการเรีย์นัรู้ได้ตามวัตถุุประสุงค์ ผู้เรีย์นัตอับุคำาถุาม และบัุนัทึกการเรีย์นัรู้ได้ภาย์ในั

เวลาที�กำาหนัด สุะท้อันัจัากข้้อัมูลดังต�อัไปนีั� 1) การจััดการเรีย์นัรู้ข้อังโปรแกรมในัแต�ละฉากสุามารถุควบุคุมเวลา

ให้อัย์ู�ภาย์ในั 100 นัาทีตามที�กำาหนัดได้ 2) ผู้เรีย์นัสุามารถุบัุนัทึกการเรีย์นัรู้ได้ตามหัวข้้อัที�กำาหนัดได้ดีขึ้�นั 3)ผู้

เรีย์นัเข้้าใจักิจักรรมที�ต้อังทำา และสุามารถุทำาตามกิจักรรมที�กำาหนัดได้ดีขึ้�นั 4) ผู้เรีย์นัสุามารถุวางแผนัการเผชิญ

สุถุานัการณี์ตามขั้�นัตอันัข้อังแผนัการเรีย์นัรู้ที�วางไว้ได้อัย์�างเหมาะสุมขึ้�นั 5) ผู้เรีย์นัเข้้าใจัมโนัทัศน์ัการให้รางวัล 

และปรับุพฤติกรรมที�ไม�เหมาะสุมหร่อัเสุริมแรงลบุ จัากการเปลี�ย์นัคำาศัพท์และทำากิจักรรมตามที�วางแผนัไว้

ได้ 6) ผู้เรีย์นัสุามารถุทำากิจักรรมตามที�วางแผนัไว้ได้ดีขึ้�นั และเหมาะสุมขึ้�นั โดย์มีข้้อัสุงสัุย์และซัักถุามสิุ�งที�ต้อัง

ทำาในัแต�ละกิจักรรมน้ัอัย์ลง 7) ผู้เรีย์นัเข้้าใจัคำาถุาม สุามารถุตอับุคำาถุาม และทำากิจักรรมได้ดีขึ้�นั 8) ผู้เรีย์นัเข้้าใจั

ภาพรวมข้อังการทำากิจักรรม และสุามารถุบัุนัทึกกิจักรรมการเรีย์นัรู้ได้ดีขึ้�นั

สุุรไกร นัันัทบุุรมย์์* ชาริณีี ตรีวรัญญูู และ อััมพร ม้าคนัอัง (2566) การพัฒนัาโปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดตามแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนัและ

การเรีย์นัรู้แบุบุฉากทัศน์ัเป็นัฐานัสุำาหรับุนัักเรีย์นัมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์: กระบุวนัการพัฒนัาและผลการทดลอังนัำาร�อัง
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ผลการวิจัย

 ผลการวิจััย์ครั�งนีั�ประกอับุไปด้วย์โปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดตามแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุม

ตนั และการเรีย์นัรู้แบุบุฉากทัศน์ัเป็นัฐานัสุำาหรับุนัักเรีย์นัมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์ และผลการทดลอังนัำาร�อังข้อัง

โปรแกรม สุามารถุอัธิบุาย์ได้ดังต�อัไปนีั�

 1.  โปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดตามแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนั และการเรีย์นัรู้แบุบุฉากทัศน์ั

เป็นัฐานัสุำาหรับุนัักเรีย์นัมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์

  ผลการวิจััย์การพัฒนัาโปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดตามแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนั และ

การเรีย์นัรู้แบุบุฉากทัศน์ัเป็นัฐานัสุำาหรับุนัักเรีย์นัมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์ ครั�งนีั� ประกอับุไปด้วย์ วัตถุุประสุงค์ข้อัง

โปรแกรม หลักการข้อังโปรแกรม ขั้�นัตอันัข้อังโปรแกรม โครงสุร้างข้อังโปรแกรม ซึั�งสุามารถุนัำาไปพัฒนัาเป็นั

โปรแกรมที�ประกอับุไปด้วย์กิจักรรมการเรีย์นัรู้จัำานัวนั 4 หนั�วย์การเรีย์นัรู้ หนั�วย์การเรีย์นัรู้ละ 3 ฉากรวมจัำานัวนั 

12 ฉาก ระย์ะเวลาจััดกิจักรรมฉากละ 100 นัาที รวมระย์ะเวลาข้อังโปรแกรมทั�งหมด 12 สัุปดาห์ ดังต�อัไปนีั�

  1.1  วัตถุุประสุงค์ข้อังโปรแกรม เพ่�อัลดจัริย์ธรรมหลุดข้อังผู้เรีย์นัระดับุมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์

  1.2  หลักการข้อังโปรแกรม โปรแกรมประกอับุไปด้วย์หลักการ 6 ข้้อั ได้แก� 

    1) การนัำาผู้เรีย์นัเผชิญสุถุานัการณ์ีที�มีความขั้ดแย้์ง 2) การให้ผู้เรีย์นัวางแผนัอันัาคตตาม

สุถุานัการณ์ี 3) การช�วย์เหล่อัผู้เรีย์นัในัการสุร้างทางเล่อักเพ่�อัตัดสิุนัใจั 4) การสุนัับุสุนุันัให้ผู้เรีย์นักำากับุติดตาม

ตนัเอัง 5) การอัภิปราย์ผลการเรีย์นัรู้ 6) การสุรุปผลการเล่อัก 

  1.3  ขั้�นัตอันัข้อังโปรแกรม จัากการสัุงเคราะห์หลักการข้อังโปรแกรมได้มาเป็นัขั้�นัตอันัข้อัง

โปรแกรม ซึั�งสุามารถุถุอัธิบุาย์ขั้�นัตอันัข้อังโปรแกรมดังแผนัภาพต�อัไปนีั�

 

แผนัภาพ 1 การสัุงเคราะห์ขั้�นัตอันัข้อังโปรแกรม

สุุรไกร นัันัทบุุรมย์์* ชาริณีี ตรีวรัญญูู และ อััมพร ม้าคนัอัง (2566) การพัฒนัาโปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดตามแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนัและ
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   จัากแผนัภาพดังกล�าวสุามารถุอัธิบุาย์ได้ว�า ขั้�นัตอันัข้อังโปรแกรมประกอับุไปด้วย์ 6 ขั้�นัตอันั 

ได้แก� 1) ขั้�นัเผชิญสุถุานัการณ์ี และปัญหา ผู้สุอันันัำาผู้เรีย์นัเข้้าเผชิญกับุสุถุานัการณ์ี ฉาก หร่อับุริบุทที�เป็นัปัญหา 

(Scene) ซึั�งมีประเด็นัการเรีย์นัรู้ทางจัริย์ธรรม 2) ขั้�นัรับุรู้ตนัเอัง ผู้สุอันัจัะใช้คำาถุามนัำาให้นัักเรีย์นัทำาความเข้้าใจั

ตนัเอัง โดย์ให้นัักเรีย์นัเขี้ย์นัเกี�ย์วกับุตนัเอังว�า รู้สึุกอัย์�างไร คิดอัย์�างไร ต้อังทำาอัย์�างไร แสุดงอัอักอัย์�างไรกับุ

สุถุานัการณ์ีนีั� เพ่�อัตอับุสุนัอังกับุสุถุานัการณ์ีที�เผชิญ 3) ขั้�นัวางแผนัมุ�งอันัาคตและสุร้างทางเล่อัก ผู้สุอันัจัะใช้

คำาถุามเพ่�อักระตุ้นั และช�วย์เหล่อัผู้เรีย์นัให้สุามารถุบุรรย์าย์ภาพอันัาคตที�ดี และไม�ดีที�จัะเปน็ัไปไดจ้ัากมมุมอังข้อัง

นัักเรีย์นั จัากนัั�นักระตุ้นัให้นัักเรีย์นัวางแผนัเพ่�อัไปสูุ�อันัาคตที�ดีที�สุุดที�นัักเรีย์นัต้อังการ ว�า จุัดมุ�งหมาย์ในัอันัาคตที�ดี

กว�าเดิมเป็นัอัย์�างไร มีวิธีการใดบุ้างที�จัะไปถึุงจุัดมุ�งหมาย์ที�วางไว้ 4) ขั้�นัดำาเนิันัการตามแผนั ผู้สุอันัจัะใช้คำาถุามนัำา

เพ่�อักระตุ้นัให้ผู้เรีย์นัได้นัำาแผนั และวิธีการที�กำาหนัดไว้ ไปปรับุใช้กับุจุัดขั้ดแย์้งที�เป็นัปัญหา และการแก้ไข้ปัญหา

ที�พบุในัฉาก 5) ขั้�นัอัภิปราย์และแลกเปลี�ย์นัเรีย์นัรู้ถึุงสุาเหตุและผลการตัดสิุนัใจั ผู้สุอันัจัะนัำาผู้เรีย์นัโดย์ใช้คำาถุาม

เพ่�อัเข้้าสูุ�การอัภิปราย์แลกเปลี�ย์นัการเผชิญสุถุานัการณ์ี การเล่อัก การตัดสิุนัใจั ผลข้อังการเผชิญจุัดขั้ดแย้์งข้อัง

ตนัในัแต�ละฉาก รวมไปถึุงความคิดเห็นัต�าง ๆ กับุผู้เรีย์นัร�วมชั�นัเรีย์นัและผู้สุอันั 6) ขั้�นัสุร้างกรอับุทางจัริย์ธรรม 

ผู้สุอันัจัะกระตุ้นัให้ผู้เรีย์นัทบุทวนั ทำาความเข้้าใจั วิเคราะห์ สัุงเคราะห์ และบัุนัทึกสิุ�งทีได้เรีย์นัรู้ทั�งหมดเป็นัอังค์

ความรู้ข้อังตนัเอัง ผ�านักระบุวนัการตัดสิุนัใจัจัากมุมมอังด้านัการคิด และความรู้สึุกข้อังผู้เรีย์นัที�หลากหลาย์ และ

เห็นัทางเล่อัก รวมถึุงผลข้อังการแสุดงพฤติกรรมต�าง ๆ ในัแต�ละทางเล่อัก 

  1.4  แนัวทางการจััดการเรีย์นัการสุอันัข้อังโปรแกรมสุามารถุอัธิบุาย์ได้ดังต�อัไปนีั� 

    1)  ในัแต�ละฉากจัะประกอับุไปด้วย์ 6 ขั้�นัตอันัข้อังโปรแกรม โดย์ผู้เรีย์นัจัะเรีย์นัรู้ผ�านัการ

ทำากิจักรรมการเรีย์นัรู้ทั�ง 6 ขั้�นัตอันัในัทุก ๆ ฉาก และสิุ�นัสุุดด้วย์การบัุนัทึกการเรีย์นัรู้จัากแบุบุบัุนัทึกการเรีย์นัรู้ 

การเรีย์นัรู้แต�ละบุทเรีย์นัจัะเป็นัการเรีย์นัรู้ผ�านัสุถุานัการณ์ีเฉพาะที�เรีย์กว�า ฉาก (Scene) โดย์ฉาก ค่อั บุทเรีย์นัที�

ครูผู้สุอันัเป็นัผู้เสุนัอัเร่�อังราวเกี�ย์วกับุสุถุานัการณ์ีต�าง ๆ  ที�ผู้เรีย์นัต้อังเรีย์นัรู้ผ�านัการเผชิญสุถุานัการณ์ีที�โปรแกรม

นัำาเสุนัอั ซึั�งในั 1 หนั�วย์การเรีย์นัรู้จัะประกอับุไปด้วย์ 3 ฉากที�มีเหตุการณ์ี และเสุ้นัทางเดินัเร่�อังสุอัดคล้อังกันั โดย์

ผู้เรีย์นัจัะเริ�มเผชิญสุถุานัการณ์ีตามแต�ละฉากในัขั้�นัตอันัที� 1 ข้อังโปรแกรม จัากนัั�นัจัะเรีย์นัรู้ตามขั้�นัตอันัต�าง ๆ 

ทั�ง 6 ขั้�นัตอันัภาย์ใต้สุถุานัการณ์ีเดีย์วกันั เม่�อัถึุงขั้�นัตอันัที� 4 ผู้เรีย์นัจัะเผชิญจุัดขั้ดแย้์งที�ต้อังเล่อักตัดสิุนัใจัว�าจัะ

ทำาอัย์�างไรภาย์ใต้ฉากนัั�นั ๆ  จัากนัั�นัจัะนัำาผลการเล่อักตัดสิุนัใจัข้อังผู้เรีย์นัมาอัภิปราย์แลกเปลี�ย์นัเรีย์นัรู้ และสุรุป

บุทเรีย์นั

    2)  บุทบุาทผู้สุอันัในัแต�ละฉาก ประกอับุไปด้วย์ การนัำาผู้เรีย์นัเผชิญสุถุานัการณ์ีในัแต�ละ

ฉากตามขั้�นัตอันัการเรีย์นัรู้ข้อังโปรแกรม สุนัับุสุนุันั ช�วย์เหล่อัผู้เรีย์นัด้วย์วิธีการต�าง ๆ  เช�นั การตั�งคำาถุาม การนัำา

อัภิปราย์ การนัำาสุรุป การอัธิบุาย์อังค์ประกอับุต�าง ๆ ข้อังฉาก การช�วย์ผู้เรีย์นัในัการสุร้างทางเล่อักในัการตัดสิุนัใจั 

เพ่�อัให้ผู้เรีย์นัสุามารถุเรีย์นัรู้ได้ตามขั้�นัตอันัข้อังโปรแกรมที�กำาหนัดไว้ในัแต�ละฉาก และบุทบุาทข้อังผู้เรีย์นั ค่อั 

การเรีย์นัรู ้ผ�านัการเผชิญสุถุานัการณี์ในัฉากตามขั้�นัตอันั การวางภาพอันัาคต การวางแผนัการนัำาไปสุู �

อันัาคตการตัดสิุนัใจัในัจุัดขั้ดแย้์ง การอัภิปราย์แลกเปลี�ย์นัเรีย์นัรู้ และสุรุปผลการเรีย์นัรู้ข้อังตนัเอัง  

  1.5  โครงสุร้างข้อังโปรแกรม โครงสุร้างข้อังโปรแกรมประกอับุไปด้วย์หนั�วย์การเรีย์นัรู้ กิจักรรม 

และเน่ั�อัหาการเรีย์นัรู้ โดย์หนึั�งหนั�วย์ประกอับุไปด้วย์ 3 ฉาก ซึั�งแต�ละฉากใช้เวลา 100 นัาที รวมเวลา 1 หนั�วย์ 

300 นัาที ดังตารางต�อัไปนีั� 

สุุรไกร นัันัทบุุรมย์์* ชาริณีี ตรีวรัญญูู และ อััมพร ม้าคนัอัง (2566) การพัฒนัาโปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดตามแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนัและ

การเรีย์นัรู้แบุบุฉากทัศน์ัเป็นัฐานัสุำาหรับุนัักเรีย์นัมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์: กระบุวนัการพัฒนัาและผลการทดลอังนัำาร�อัง

 วิารสารพัฒนาการเร่ยนการสอน มหาวิิทยาลััยรังสิต, 17(1),212-227



222  

ตาราง 2 โครงสุร้างข้อังโปรแกรม 

 
สัำปดาห์ หน�วยการ

เรียนร้�

ฉาก 

(แต�ละฉากประกอบไปด�วย 6 ขั้�นตอนข้องโปรแกรม) 

เน้�อหา

1 1.  สุ่�อัอัอันัไลน์ั

    ใช้อัย์�างไร

ฉาก (Scene) ที� 1: การแสุดงความคิดเห็นัทางการเม่อัง

ที�ต�างกันั / บัุนัทึกการเรีย์นัรู้

การใช้สุ่�อัอัอันัไลน์ั ทางการเม่อัง

2 ฉาก (Scene) ที� 2: การกลั�นัแกล้งทางไซัเบุอัร์ / บัุนัทึก

การเรีย์นัรู้

การใช้สุ่�อัอัอันัไลน์ั การกลั�นัแกล้งทาง

ไซัเบุอัร์ (Cyber Bully)

3 ฉาก (Scene) ที� 3: การละเมิดสิุทธิ�ข้อังผู้อ่ั�นัทางไซัเบุอัร์ 

/ บัุนัทึกการเรีย์นัรู้

การใช้สุ่�อัอัอันัไลน์ั สิุทธิ� เสุรีภาพ และ

กฎีหมาย์ทางไซัเบุอัร์

4 2.  วัฒนัธรรม 

    เก�า ใหม� 

    อัย์�างไหนัดี

ฉาก (Scene) ที� 4: การเหมารวมทางเช่�อัชาติ ศาสุนัา / 

บัุนัทึกการเรีย์นัรู้

การเหมารวม (Stereotype) เช่�อั

ชาติ ศาสุนัา 

5 ฉาก (Scene) ที� 5: การกลั�นัแกล้งทางวัฒนัธรรม / 

บัุนัทึกการเรีย์นัรู้

การกลั�นัแกล้ง (Bully) ทาง

วัฒนัธรรม ความแตกต�างทาง

วัฒนัธรรม

6 ฉาก (Scene) ที� 6: การเปรีย์บุเทีย์บุวัฒนัธรรมเก�าและ

ใหม� / บัุนัทึกการเรีย์นัรู้

การรับุวัฒนัธรรม และการปรับุตัว

ทางวัฒนัธรรม

7 3.  พลเม่อังดี

    เป็นัอัย์�างไร

ฉาก (Scene) ที� 7: การปฏิิบัุติตามวัฒนัธรรมข้อังคนั

สุ�วนัมากที�ไม�ถูุกต้อัง / บัุนัทึกการเรีย์นัรู้

การปฏิิบัุติตนัตามระเบีุย์บุวินััย์ข้อัง

สัุงคม 

8 ฉาก (Scene) ที� 8: การละเมิดกฎีหมาย์ทรัพย์์สิุนัทาง

ปัญญา / บัุนัทึกการเรีย์นัรู้

ทรัพย์์สิุนัทางปัญญา

9 ฉาก (Scene) ที� 9: การเลี�ย์งภาษี / บัุนัทึกการเรีย์นัรู้ พลเม่อังดี และการเสีุย์ภาษี

10 4.  สิุ�งแวดล้อัม

    ที�ย์ั�งย์่นัต้อัง

    ทำาอัย์�างไร

ฉาก (Scene) ที� 10: การทิ�งข้ย์ะ / บัุนัทึกการเรีย์นัรู้ การทิ�งข้ย์ะและสิุ�งแวดล้อัม

11 ฉาก (Scene) ที� 11: การใช้ทรัพย์ากร / บัุนัทึกการ

เรีย์นัรู้

ใช้ทรัพย์ากร และสิุ�งแวดล้อัม

12 ฉาก (Scene) ที� 12: การรักษาสิุ�งแวดล้อัมและสุรุปการ

เรีย์นัรู้ทั�งหมด / บัุนัทึกการเรีย์นัรู้

การรักษา และอันุัรักษ์สิุ�งแวดล้อัม

  โปรแกรมใช้ระย์ะเวลาในัการจััดการเรีย์นัรู้ 12 สัุปดาห์ การจััดกิจักรรมการเรีย์นัรู้ประกอับุไปด้วย์ 4 

หนั�วย์การเรีย์นัรู้ ได้แก� 1) สุ่�อัอัอันัไลนั ์2) วัฒนัธรรมเก�าใหม�อัย์�างไหนัด ี3) พลเม่อังดเีป็นัอัย์�างไร 4) สิุ�งแวดลอ้ัมที�

ย์ั�งย์น่ัต้อังทำาอัย์�างไร แต�ละหนั�วย์การเรีย์นัรู้ประกอับุไปดว้ย์ 3 ฉาก ใช้เวลาแต�ละหนั�วย์รวมทั�งหมด 3 สัุปดาห์ โดย์

ในัหนึั�งหนั�วย์การเรีย์นัรู้แต�ละฉากจัะมีประเด็นัการเรีย์นัรู้ร�วมกันัและต�อัเน่ั�อังกันั รวมกิจักรรมการเรีย์นัรู้ทั�งหมด 

12 ฉาก แต�ละฉากประกอับุไปด้วย์การเรีย์นัรู้ 6 ขั้�นัตอันัข้อังโปรแกรม ระย์ะเวลาการจััดการเรีย์นัรู้ฉากละ 100 

นัาที และบัุนัทึกผลการเรีย์นัรู้ในัแบุบุบัุนัทึกผลการเรีย์นัรู้เม่�อัจับุฉาก  

  1.6  การบัุนัทึกผลการเรีย์นัรู้ข้อังโปรแกรม หลังจับุกิจักรรมการเรีย์นัรู้แต�ละฉาก ผู้เรีย์นัจัะได้

บัุนัทึกร�อังรอัย์การเรีย์นัรู้จัากแบุบุบัุนัทึกการเรีย์นัรู้ เพ่�อัให้เห็นัการเปลี�ย์นัแปลงเม่�อัผ�านัการเรีย์นัรู้กิจักรรมในั

แต�ละฉาก

สุุรไกร นัันัทบุุรมย์์* ชาริณีี ตรีวรัญญูู และ อััมพร ม้าคนัอัง (2566) การพัฒนัาโปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดตามแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนัและ

การเรีย์นัรู้แบุบุฉากทัศน์ัเป็นัฐานัสุำาหรับุนัักเรีย์นัมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์: กระบุวนัการพัฒนัาและผลการทดลอังนัำาร�อัง
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 2.  ผลการทัดลองนำาร�อง 

  จัากผลการทดลอังเบุ่�อังต้นัพบุว�า สุามารถุนัำาโปรแกรมไปใช้จััดการเรีย์นัการสุอันักับุผู้เรีย์นัระดับุ

มัธย์มศึกษาตอันัปลาย์ได้ตามที�โปรแกรมกำาหนัดไว้โดย์พิจัารณีาจัากข้้อัมูลที�ได้จัากการทดลอังนัำาร�อังครั�งที� 3 

ดังนีั� 1) ผู้เรีย์นัสุามารถุทำาตามกิจักรรมการเรีย์นัรู้ได้ครบุตามแผนัการจััดการเรีย์นัรู้ที�วางไว้ในัเวลาที�กำาหนัด 2) 

ผู้เรีย์นัสุามารถุทำาความเข้้าใจั และปฏิิบัุติตามขั้�นัตอันัข้อังโปรแกรมทั�ง 6 ขั้�นัตอันัได้ตามแนัวทางการจััดการเรีย์นัรู้ 

และสุามารถุสุรุปแนัวคิด และสุาระสุำาคัญจัากการทำากิจักรรมได้ 3) ผู้เรีย์นัสุามารถุบัุนัทึกการเรีย์นัรู้หลังจัากสิุ�นั

สุุดกิจักรรมการเรีย์นัรู้ได้ตามที�กำาหนัดไว้อัย์�างครบุถุ้วนั 4) ผู้เรีย์นัมีคำาถุาม และข้้อัสุงสัุย์น้ัอัย์ลงเกี�ย์วกับุขั้�นัตอันั 

และกิจักรรมการเรีย์นัรู้ในัโปรแกรม  

อภิปรายผลการวิจัย

 1.  ในัการอัอักแบุบุโปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดตามแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนั และการเรีย์นั

รู้แบุบุฉากทัศน์ัเป็นัฐานัสุำาหรับุนัักเรีย์นัมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์ จัากผลการพัฒนัาสุะท้อันัว�า โปรแกรมขั้�นัที� 1 ขั้�นั

เผชิญสุถุานัการณ์ีและปัญหา ขั้�นัที� 2 ขั้�นัรับุรู้ตนัเอัง และขั้�นัที� 3 ขั้�นัวางแผนัมุ�งอันัาคตและสุร้างทางเล่อัก มีความ

สุอัดคล้อังกับุทฤษฎีีการเรีย์นัรู้ข้อังบัุนัดูรา (Bandura, A., 1991) ได้กล�าวไว้ว�า มนุัษย์เ์รีย์นัรู้จัากประสุบุการณ์ีผ�านั

ปฏิิสัุมพันัธ์ระหว�างพฤติกรรมข้อังตนัเอังและสิุ�งแวดล้อัม ประกอับุกับุแนัวคิดลักษณีะมุ�งอันัาคตควบุคุมตนั และ

การเรีย์นัรู้แบุบุฉากทัศน์ัเป็นัฐานัที�ได้นัำามาพัฒนัาให้ฉากเป็นัสิุ�งแวดล้อัมที�มีมิติในัปัจัจุับัุนัและอันัาคตที�เช่�อัมโย์งกันั 

และการเผชิญฉากเป็นัการสุร้างประสุบุการณ์ีที�มีปฏิิสัุมพันัธ์ระหว�างผู้เรีย์นักับุสิุ�งแวดล้อัมที�เช่�อัมโย์งปัจัจุับัุนักับุ

อันัาคต ทำาให้สุามารถุมอังเห็นัผลที�จัะเกิดขึ้�นั และวางแผนัเพ่�อัไปสูุ�ผลที�เกิดขึ้�นัในัอันัาคตได้ (ดุจัเด่อันั พันัธุมนัาวินั, 

2551; Errington, 2010; Stewart & Simon, 2009; Thomson  et al, 2010) 

 ในัสุ�วนัข้อังขั้�นัตอันัข้อังโปรแกรมในัขั้�นัที� 4 ขั้�นัดำาเนันิัการตามแผนัย์งัสุอัดคลอ้ังกับุทฤษฎีีทางจัติวิทย์า

คิดช้าและเร็วข้อังดาเนีัย์ล คาห์เนัแมนั (Khaneman, 2013) ที�กล�าวว�า มนุัษย์มี์การทำางานัข้อังสุมอังสุอังระบุบุ 

ระบุบุที� 1 ค่อัการคิดเร็ว ค่อัระบุบุที�สุมอังใช้ประสุบุการณ์ีในัการตัดสิุนัใจั จึังเป็นัการตัดสิุนัใจัที�รวดเร็วแต�ข้าด

ความรอับุคอับุ สุ�วนัระบุบุที� 2 ค่อัการคิดช้า รอับุคอับุ ไตร�ตรอัง มีการตัดสิุนัใจั สุามารถุใช้เหตุและผลประกอับุ

กันัได้มากขึ้�นั เม่�อัผู้เรีย์นัได้เผชิญสุถุานัการณี์ตามขั้�นัตอันัอัย์�างเป็นัระบุบุจัะกระตุ้นัให้ผู้เรีย์นัตัดสิุนัใจัด้วย์ระบุบุ

ที� 2 ซึั�งสุามารถุช�วย์ให้ผู้เรีย์นัตัดสิุนัใจัแสุดงพฤติกรรมที�สุ�งผลเสีุย์ต�อัตนัเอังและผู้อ่ั�นัน้ัอัย์ลงได้ จัากการประมวล

ผลจัากข้้อัมูลหลาย์ด้านัตามขั้�นัตอันั

 การอัอักแบุบุโปรแกรมขั้�นัที� 5 ขั้�นัอัภิปราย์ แลกเปลี�ย์นัสุาเหตุและผลการตัดสิุนัใจั และขั้�นัที� 6 ขั้�นัสุร้าง

กรอับุทางจัริย์ธรรมผู้เรีย์นันัั�นัช�วย์สุ�งเสุริมให้ผู้เรีย์นัได้เรีย์นัรู้และสุร้างกรอับุจัริย์ธรรมจัากการเล่อักเสุ้นัทางเดินั

เร่�อังจัากมุมมอังที�หลากหลาย์ สุามารถุเรีย์นัรู้และนัำามาปรับุใช้เป็นัมุมมอังทางจัริย์ธรรมข้อังตนั ซึั�งสุอัดคล้อังกับุ

ทฤษฎีีการเรีย์นัรู้ข้อังบัุนัดูราในัข้้างต้นัที�กล�าวว�า นัอักจัากการเรีย์นัรู้จัากตนัเอังและสิุ�งแวดล้อัมแล้ว ย์ังสุามารถุ

เรีย์นัรู้จัากผู้อ่ั�นัได้อีักด้วย์ ซึั�งสุอัดดคล้อังกับุผลวิจััย์ข้อัง Aly, Taylor et al. (2014) ที�มีการเรีย์นัรู้จัากผลข้อังการ

จัริย์ธรรมหลุดที�ด้านัการก�อัการร้าย์ช�วย์ให้ผู้เรีย์นัลดระดับุจัริย์ธรรมหลุดลง

 2.  จัากผลการทดลอังนัำาร�อังนัั�นัพบุว�า โปรแกรมที�พัฒนัาขึ้�นันัั�นัสุามารถุนัำาไปใช้จััดการเรีย์นัรู้กับุผู้เรีย์นั

ระดับุมัธย์มศึกษาได้จัริงโดย์พบุว�า ผู้เรีย์นักลุ�มตัวอัย์�างสุามารถุปฏิิบัุติตามขั้�นัตอันัข้อังโปรแกรมที�วางไว้ได้อัย์�าง

ครบุถุ้วนัในัแต�ละฉากข้อังการทดลอังแม้ว�าจัะถุูกอัอักแบุบุให้อัย์ู�ในัรูปแบุบุข้อังโปรแกรมที�มีการจััดการเรีย์นัรู้ในั

ลักษณีะเฉพาะก็ตาม (Boyle, 1981; Tyler, 1986) แต�การอัอักแบุบุในัรูปแบุบุโปรแกรมที�มีความเฉพาะนีั�มีการ

อัอักแบุบุใหเ้หมาะสุมกบัุกลุ�มเป้าหมาย์โดย์เล่อักใช้เน่ั�อัหาที�มีความสุอัดคลอ้ังกบัุปัญหาข้อังกลุ�มตัวอัย์�างที�เกิดขึ้�นั

จัริงเกี�ย์วกับุสุ่�อัอัอันัไลน์ั การรับุวัฒนัธรรมและการปรับุตัว ระเบีุย์บุวินััย์ ความเป็นัพลเม่อัง การเม่อังการปกครอัง 
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และปัญหาด้านัสิุ�งแวดล้อัมทำาให้ผู้เรีย์นัสุามารถุเข้้าใจัปัญหาที�เกิดขึ้�นัได้ง�าย์ และสุามารถุเรีย์นัรู้ผ�านัปัญหาที�เสุนัอั

ผ�านัฉากและจุัดขั้ดแย้์งได้ง�าย์ขึ้�นั ซึั�งเป็นัการเช่�อัมความรู้เดิมข้อังผู้เรีย์นัเข้้ากับุความรู้ ประสุบุการณ์ีใหม�จัากกิจักรรม

ข้อังโปรแกรมได้ (Bandura, 1991) นัอักจัากนีั�การอัอักแบุบุฉากที�ทำาให้ผู้เรีย์นัสุามารถุเช่�อัมโย์งจิันัตนัาการข้อัง

เหตุการณ์ีปัญหาในัแต�ละฉากผสุานัเข้้ากับุประสุบุการณ์ีเดิมข้อังผู้เรีย์นัได้อัย์�างง�าย์ (Errington, 2010; Stewart 

& Simon, 2009; Thomson & et al, 2010) นัอักจัากนีั� ระย์ะเวลาการเรีย์นัรู้จัำานัวนั 12 สัุปดาห์ที�เหมาะสุม

กับุการเรีย์นัรู้ในั 1 ภาคเรีย์นั ระย์ะเวลาข้อังกิจักรรมแต�ละฉาก 100 นัาทีซึั�งสุอัดคล้อังกับุระย์ะเวลากิจักรรมในั

ชั�นัเรีย์นัปกติข้อังผู้เรีย์นัจึังสุ�งผลต�อัการเรีย์นัผ�านักิจักรรมการเรีย์นัรู้ได้อัย์�างครบุถุ้วนั และเหมาะสุม 

ข้�อเสำนอแนะการนำาผลวิจัยไปใช้�

 1.  โปรแกรมที�พัฒนัาขึ้�นันีั�เป็นัโปรแกรมเฉพาะสุำาหรับุนัักเรีย์นัระดับุมัธย์มศึกษาตอันัปลาย์ที�มีกลุ�ม

ตัวอัย์�างเป็นัโรงเรีย์นัประจัำาที�มีบุริบุทการเรีย์นัรู้ และชีวิตประจัำาวันัต�างจัากโรงเรีย์นัทั�วไป การนัำาโปรแกรมไป

ปรับุใช้กับุบุริบุทอ่ั�นั ๆ โดย์สุามารถุนัำาไปปรับุปรุงหร่อัพัฒนัาให้เหมาะสุมสุอัดคล้อังกับุบุริบุทที�นัำาไปใช้ ในัสุ�วนั

ข้อังความซัับุซ้ัอันัและต�อัเน่ั�อังข้อังฉากให้สุอัดคล้อังกับุช�วงวัย์ สุภาพปัญหา และบุริบุทการเรีย์นัรู้ 

 2.  ในัช�วงแรกข้อังการจััดการเรีย์นัการสุอันัตามลำาดับุขั้�นัข้อังโปรแกรมนัั�นัควรพิจัารณีาให้ผู้เรีย์นัใช้

เวลาในัการทำาความเข้้าใจัตนัเอังในัขั้�นัตอันัแรกข้อังโปรแกรมเพ่�อัให้ผู้เรีย์นัสุามารถุกำาหนัดอันัาคตข้อังตนัเอังจัาก

สุถุานัการณ์ีในัฉาก และการควบุคุมตนัเอังที�เหมาะสุมกับุตนัเอัง และสุถุานัการณ์ีที�เผชิญ ในัช�วงหลังข้อังโปรแกรม

ควรใหเ้วลาการอัภปิราย์แลกเปลี�ย์นัเรีย์นัรู้ในัช�วงหลงัข้อังการเรีย์นัรู้ให้มากขึ้�นั เพ่�อัใหผู้้เรีย์นัได้แลกเปลี�ย์นัเรีย์นัรู้ 

และเห็นัผลข้อังการกระทำาจัากการตัดสิุนัใจัที�แตกต�างไปจัากตนัเอังอัย์�างหลากหลาย์ 

ข้�อเสำนอแนะการทัำาวิจัยคิรั�งต�อไป 

 1.  ศึกษารูปแบุบุ แนัวทาง หร่อัวิธีการวิจััย์เกี�ย์วกับุนัำาโปรแกรมไปใช้กับุหลักสูุตรสุถุานัศึกษา หร่อั

หลักสูุตรราย์วิชาให้เหมาะสุมกับุวัตถุุประสุงค์ข้อังหลักสูุตร หร่อัราย์วิชาที�เกี�ย์วข้้อังกับุการพัฒนัาทางจัริย์ธรรม

ข้อังสุถุานัศึกษา โดย์การศึกษาและเก็บุข้้อัมูลความต้อังการจัำาเป็นัข้อังหลักสูุตร หร่อัราย์วิชา และศึกษาผลดี ผล

เสีุย์ ความเหมาะสุม และการนัำาไปปรับุใช้รวมถึุงแนัวทางการกำากับุ ติดตาม การหาประสิุทธิภาพ และประสิุทธิผล

ในัการนัำาโปรแกรมไปปรับุใช้ในัแต�ละสุถุานัศึกษา

 2.  ศึกษาประสิุทธิภาพและประสุิทธิผลข้อังโปรแกรมในัการพัฒนัาจัริย์ธรรมด้วย์การเก็บุข้้อัมูลในั

รูปแบุบุอ่ั�นั ๆ โดย์ใช้รูปแบุบุการวิจััย์ และพัฒนัาเคร่�อังม่อัเก็บุข้้อัมูลพัฒนัาการทางจัริย์ธรรมข้อังผู้เรีย์นัที�หลาก

หลาย์ เช�นั การใช้รูปแบุบุการวิจััย์แบุบุทดลอังโดย์มีการสุุ�มกลุ�มตัวอัย์�างเข้้าสูุ�กลุ�มควบุคุม และกลุ�มทดลอัง หร่อั

การทำาการศึกษาเปรีย์บุเทีย์บุประสิุทธิภาพกับุการพัฒนัาจัริย์ธรรมในัรูปแบุบุอ่ั�นั ๆ อัาทิ การเปรีย์บุเทีย์บุการ

พัฒนัาจัริย์ธรรมระหว�างโปรแกรมลดจัริย์ธรรมหลุดกับุการพัฒนัาจัริย์ธรรมแบุบุดั�งเดิม (Traditional Method) 

และเก็บุข้้อัมูลโดย์แบุบุสัุงเกต หร่อัการเก็บุข้้อัมูลเชิงทัศนัคติจัากแบุบุวัดทัศนัคติ เป็นัต้นั   
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