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งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อพฒันาโปรแกรมความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพื่อปอ้งกนั

ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดในกลุม่เยาวชน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1. โปรแกรมพฒันา
ความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน 2. 
แบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตนในกลุม่เยาวชน มีคา่ความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.94 3. แบบประเมิน
พฤติกรรมเสีย่งตอ่การใช้สารเสพติดของเยาวชน มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.88 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัเพื่อ
พฒันาแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับเยาวชน (EF) และก าหนดเกณฑ์ปกติวิสยั (norm) 
จ านวน 1,845 คน และผู้ เข้าร่วมวิจัยการพัฒนาโปรแกรมฯ  และศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมฯ  76 คน 
แบง่เป็นกลุม่ทดลอง จ านวน 38 คน และกลุม่ควบคมุ 38 คน ผลการศกึษา พบวา่ โมเดลการวดัความคิดบริหาร
จดัการตนมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจักษ์  (Chi-Square = 873.717, df = 818, p = 0.0863 
RMSEA = 0.006   AGFI = 0.975  GFI = 0.978  RMR = 0.028) ตวัแปร EF ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบคือ 
ความจ าในการท างาน (WORM) ความยับยัง้ชั่งใจ (INHC) ความยืดหยุ่นทางปัญญา (COGF) การควบคุม
อารมณ์ (EMOC) การวางแผนและจดัการ (PLAO) การตรวจสอบตนเอง (SELM) ความริเร่ิม (INIT) วดัได้จาก
ตวัแปรสงัเกต 43  ตัว ส่วนการวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับการก าหนดเกณฑ์ปกติวิสยั  (Norm) ของ EF ส าหรับ
เยาวชน โดยแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานทีปกติ (Normalized T-score Norm) แบ่งเป็น 5 ระดบั คะแนน 43 – 
129, 130 – 144, 145 – 160, 161 – 176 และ  177 – 215  คะแนน  สามารถแปลความหมายได้ ว่ ามี
ความสามารถคิดบริหารจดัการตน ในระดบัน้อยมาก น้อย ปานกลาง สงู และ สงูมากตามล าดบั การวิเคราะห์
ความแปรปรวนเพื่อทดสอบความแตกตา่งภายในกลุม่ (Tests of Within-Subjects Effects) ของความสามารถ
คิดบริหารจดัการตน (EF) และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด (RISK) ของกลุม่ทดลองตามช่วงเวลาก่อน
การทดลอง หลงัการทดลองทนัที และ ติดตามภายหลงัเสร็จสิน้การทดลอง 1 เดือนพบวา่ พฤติกรรมเสี่ยงตอ่การ
ใช้สารเสพติด (RISK) ของกลุม่ทดลองตามช่วงเวลาก่อนการทดลอง หลงัการทดลองทนัที และ ติดตามภายหลงั
เสร็จสิน้การทดลอง  1 เดือน มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั  .01 (p = .004) 
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The main objective of this research is to develop an the Executive Function Program as 

a protective factor for substance use among youth. The research instruments included a 1) 
functional program as a protective factor for substance abuse among youth; (2) evaluation of EF for 

youth (α = 0.94); (3) evaluation of risk behavior of substance abuse among youth (α = 0.88). A 
population of one thousand, eight hundred and thirty five people were used in this research as 
samples to develop the program and set a norm criteria.There were seventy six people working as 
researchers to develop and study the effectiveness of the program who were divided into thirty eight 
people in the experimental group and thirty eight people in as a control group.The research shows 
that the EF model has concordance with empirical data (Chi-Square = 873.717 df = 818 p = 0.0863 
RMSEA = 0.006   AGFI = 0.975 GFI = 0.978 RMR = 0.028). EF can be measured by seven factors, 
which include Working Memory (WORM), Inhibitory Control (INHC), Cognitive Flexibility or Shift 
(COGF), Emotional Control (EMOC), Planning and organizing (PLAO), Self-monitoring (SELM), and 
Initiating (INIT).  The statistical analysis set a norm for EF among juveniles by converting scores to a 
normalized T-score norm, divided into five degrees, with scores of 43 – 129, 130 – 144, 145 – 160, 
161 – 176 and 177 – 215. These scores translated into very low, low, medium, high, and very high EF 
respectively. It was found that the average EF experimental group increased from low to medium 
ability after the experiment which employed INHC , COGF, SELM .The analysis of variance to test the 
differences within groups of EF and the behavioral risks of substance abuse of an experimental 
group based on the time interval before the trials. Immediately after the trial and track later finished 
one month trial found that the risk of substance abuse of an experimental group based on the time 
interval before the trials. Immediately after the trial and track later finished one month trial there were 
statistical differences significance at the .01 level (p = .004). 
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บทที่ 1 
บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 มีประชากรทัง้สิน้ 65.1 ล้านคน โดยเป็นเด็กและเยาวชนท่ี

อายตุ ่ากว่า 18 ปี จ านวน 14.7 ล้านคนเศษ(กระทรวงมหาดไทย, 2559) หรือเท่ากับเกือบ 1 ใน 4 
ของประชากรทัง้ประเทศ ซึ่งประชากรเด็กและเยาวชนเหล่านีจ้ะต้องเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ในอนาคต 
เป็นก าลงัท่ีส าคญัตอ่การพฒันาขบัเคล่ือนทัง้ด้านแรงงาน เศรษฐกิจ สงัคม เป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ี
มีคุณค่าส าหรับการพัฒนาประเทศ แต่จะเป็นเช่นนัน้ได้ประชากรกลุ่มนีจ้ะต้องเติบโตอย่างมี
คณุภาพ มีทกัษะพร้อมในการเผชิญความเส่ียงอยา่งมากมาย ทัง้ในเร่ืองของการใช้สารเสพตดิทัง้ท่ี
ถกูกฎหมายและผิดกฎหมาย ความรุนแรง พฤตกิรรมเส่ียงทางเพศอนัจะน าไปสู่ปัญหาทางสขุภาพ
ตา่ง ๆ อาทิ การตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม การตดิเชือ้เอชไอวี เป็นต้น 

สารเสพติดเป็นปัญหาของประเทศไทยส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทัง้ต่อปัจเจกบคุคล 
และสงัคมสว่นรวมในมิตติา่ง ๆ อาทิ สขุภาพอนามยั เศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คงของประเทศ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดของไทยนัน้ ถือเป็นนโยบายจ าเป็นเร่งด่วนและเป็น
ยทุธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาลทกุรัฐบาล โดยด าเนินงานในลกัษณะ บูรณาการร่วมกนัหลายส่วน
ราชการ โดยมีส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด (ส านกังาน ป.ป.ส.) เป็น
หน่วยงานกลางในการรวมรวมแผนงานและงบประมาณในเชิงบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ 
(ป.ป.ส., 2557) และจากการส ารวจเพ่ือการคาดประมาณการจ านวนผู้ เก่ียวข้องกบัสารเสพติดใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2559 พบวา่ ประชากรไทยจ านวน 2,964,444 คน รายงานว่าเคยใช้สารเสพติด
ท่ีผิดกฎหมายชนิดในชนิดหนึ่งในชีวิต โดยยงัคงใช้ใน 30 วนัก่อนการสมัภาษณ์794 ,542 คน ใน
จ านวนนีเ้ป็นประชากรอายุต ่ากว่า 12 - 19 ปี จ านวน 275,887 คน (มานพ คณะโต, อภินันท์ 
อร่ามรัตน์, สาวิตรี อษัณางค์กรชยั, & อษุณีย์ พึ่งปาน, 2559) เม่ือเทียบสดัส่วนประชากรกลุ่มอายุ
ดงักล่าว คิดเป็นเยาวชนท่ีใช้สารเสพติด 38.8 คนต่อพันประชากร จากปัญหาการใช้สารเสพติด
ประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณกว่าหนึ่งหม่ืนล้านบาท
(ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ , 2559) ในการด าเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดยจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานทัง้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และเอกชน  

จากข้อมูลอายุของผู้ เข้ารับการบ าบดัรักษา ตัง้แต่ปี 2554 - 2558 พบว่า ผู้ เข้ารับการ
บ าบดัรักษามีแนวโน้มสงูขึน้ จาก 187,246 คน ในปี 2554 เป็น 303,509 คน ในปี 2557 เกือบร้อย
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ละ 50เป็นเยาวชนอายรุะหว่าง 15 - 24 ปี ถึงแม้มีอตัราลดลงอยา่งตอ่เน่ืองแตเ่น่ืองจากกลุม่นีเ้ป็น
กลุ่มเส่ียงท่ีส าคญัท่ีต้องเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชิด (ศนูย์อ านวยการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติ, 2558) นอกจากนีส้ถิตกิารจบักมุคดียาเสพติดและการบ าบดัรักษาในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
ระหวา่งปี 2548 - 2552 ของเดก็และเยาวชนท่ีอายตุ ่ากว่า 20 ปี (วิภา ดา่นธ ารงกลู, สมปอง สิมมา
, อนุกูล รักษ์ธรรมเสมอ, & ส ารวย วรเตชะคงคา, 2555) จากการจบักุมและเข้าบ าบดัพบว่า สาร
ระเหยเป็นสารเสพติดท่ีเด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายกว่าสารเสพติดชนิดอ่ืน ๆ แต่ละปีมากกว่าคร่ึง 
รองมาเป็น กัญชาและยาบ้า ในขณะท่ีพืชและน า้กระท่อมมีเด็กและเยาวชนเข้าไปเก่ียวข้องเพิ่ม
มากขึน้อย่างเห็นได้ชดั  ด้านสถานการณ์การเสพและการค้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มหลกั
ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องและมีแนวโน้มสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะกลุม่เดก็และเยาวชนในสถานศกึษาซึ่ง
กลุม่เดก็มธัยมศกึษาตอนต้นและประถมศกึษา เป็น 2 กลุม่ท่ีต้องเฝา้ระวงัอยา่งใกล้ชิด (สว่นข้อมลู
เฝา้ระวงัปัญหายาเสพตดิ ส านกัยทุธศาสตร์, 2556) 

นอกจากนี ้ไม่เพียงเฉพาะสารเสพติดท่ีผิดกฎหมายเท่านัน้ท่ีมีผลกระตอ่สุขภาพอนามยั 
สงัคม และเศรษฐกิจ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และบหุร่ีซึ่งเป็นสารเสพติดท่ีถกูกฎหมายก็มีผลกระทบ
ดงัท่ีกล่าวมาเช่นกัน อีกทัง้ยังพบความสัมพันธ์กับการเร่ิมใช้สารเสพติดท่ีผิดกฎหมายในกลุ่ม
เยาวชนท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือสูบบุหร่ีมาก่อน จากการศึกษาผู้ ป่วยยาเสพติดวยัรุ่นอายุ
ระหว่าง 11 - 24 ปีท่ีเข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด ณ ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม ่
พบวา่บหุร่ีเป็นสารท่ีใช้ชนิดแรกมากท่ีสดุ ร้อยละ 45 รองลงมาคือแอลกอฮอล์ ร้อยละ 35 ซึ่งได้แก่
เบียร์และเหล้าขาว คิดเป็นร้อยละ 30 และ ร้อยละ 5 ตามล าดับ อายุน้อยท่ีสุดท่ีใช้บุหร่ีและ
แอลกอฮอล์เป็นครัง้แรกคืออายุ 8 ปี ส าหรับยาเสพติดคืออาย ุ11 ปี (โสฬวรรณ อินทสิทธ์ิ, 2554) 
และมีรายงานเม่ือเร็ว ๆ นีจ้ากโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และ
พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย  (สุชาดา ภัยหลีกลี ,้ 
กนิษฐา ไทยกล้า, ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์, & นพพร ตันติรังสี, 2559) พบว่า จากนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาและประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 38,535 คน มีพฤตกิรรมเส่ียง
ต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากท่ีสุด รองมาคือการใช้บุหร่ี นักเรียน 1 ใน 5 คนด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ใน 30 วนัท่ีผ่านมา และมีนกัเรียนร้อยละ 10 ท่ีด่ืมหนกัและด่ืมจนมึนเมา การส ารวจนี ้
ยังพบอีกว่านักเรียนชาย ร้อยละ 7.7 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 3.2 เคยใช้สารเสพติดท่ีผิด
กฎหมายมาแล้วอย่างน้อย 1 ชนิด ชนิดท่ีเคยใช้มากท่ีสดุได้แก่ กญัชา กระท่อม (หรือน า้ต้มใบประ
ทอ่มผสมสารชนิดตา่ง ๆ) และยาบ้า ตามล าดบั 
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พฤติกรรมเส่ียงการใช้สารเสพติดก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายทัง้ในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชมุชนและสงัคม ตลอดจนระดบัชาติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเสพติด 
การเข้าสู่กระบวนการค้าสารเสพติด การสญูเสียโอกาสทางการศกึษาตลอดจนหน้าท่ีการงานและ
ความก้าวหน้าในชีวิต ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านีต้้องได้รับการแก้ไข เพ่ือการป้องกันปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการมีพฤติกรรมเส่ียงในเยาวชนดงัท่ีกล่าวมา ดงันัน้เราจ าเป็นต้องแสวงหา
มาตรการในการปอ้งกัน ซึ่งจะดีกว่าการหาทางแก้ไข การจดัการท่ีล่าช้าไปจนเยาวชนเกิดทศันคติ
และพฤติกรรมในทิศทางบวกตอ่พฤติกรรมเส่ียงจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้โดยง่าย เป้าหมาย
ส าคญัของการป้องกันคือการสร้างปัจจยัป้องกันให้มีความเข้มแข็งมากกว่าปัจจัยเส่ียง (Abuse, 
2003) ซึ่งการสร้างให้เยาวชนมีความสามารถคิดบริหารจัดการตน (Executive Function) ก็เป็น
ปัจจยัปอ้งกนัอนัหนึง่ท่ีนา่สนใจ 

ความสามารถคิดบริหารจดัการตน (Executive Function) เป็นการท างานของสมองใน
ระดบัสูง ท่ีเช่ือมโยงประสบการณ์ในอดีตกับสิ่งท่ีก าลงัท าในปัจจุบนั ช่วยให้เราควบคมุความคิด 
การตัดสินใจและการกระท า (Anderson, 2002) ซึ่ งทักษะต่าง ๆ ท่ี เป็นองค์ประกอบของ
ความสามารถคิดบริหารจัดการตน อาทิ ความจ า (Working Memory) การยัง้คิดไตร่ตรอง 
(Inhibitory Control) การยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility) การควบคุมอารมณ์ 
(Emotional Control) การใส่ ใจจดจ่อ  (Attention) การติดตามและประ เมิ นตน เอง (Self-
Monitoring)  ก า ร ริ เ ร่ิ ม ล ง มื อ ท า  ( Initiating)  ก า รว า ง แ ผ น แ ล ะ จั ด ระ บ บ ด า เนิ น ก า ร
(Planning/Organizing) และการมุ่งเป้าหมาย (Goal Directed Persistence) ล้วนมีความส าคญั
ท าให้เยาวชนคิดไตร่ตรองก่อนท า ไม่หุนหนัพลนัแล่นหรือประท าการใดโดยขาดการยัง้คิด ความ
อารมณ์และความรู้สกึของตนเองได้ มีความคดิยืดหยุน่ ปรับตวัง่าย  

การท่ีสมองส่วนหน้าท างานบกพร่องนัน้จะท าให้ขาดการยบัยัง้ความคิดและการกระท า 
อาทิ การพาตวัไปอยู่ในสถานการณ์เส่ียง การทดลองใช้สารเสพติด ใช้สารเสพติดซ า้จนติดแม้จะ
เข้ารับการบ าบดัแล้วก็กลบัไปใช้ใหม่ ซึง่เป็นวงจรการใช้และติดสารเสพติดจากการศกึษาภาพถ่าย
ทางสมองและอาการทางคลินิกในผู้ ท่ีติดยาเสพติดพบว่ามีความบกพร่องในการท างานของสมอง
ส่วนหน้า (Goldstein & Volkow, 2011) และความบกพร่องในความสามารถคิดบริหารจดัการตน
เป็นสาเหตขุองการตดิสารเสพตดิ (Behavioral Neuroscience of Drug Addiction, 2010) 

ศูนย์พัฒนาการเด็กแห่งมหาวิทยาลัย ฮาวาร์ด (Harvard University) ได้จัดท าการ
พฒันาเด็กผ่านความสามารถคิดบริหารจดัการตน (Executive Function) และ การก ากับตนเอง 
(Self – Regulation) ทักษะเหล่านี ้เป็นกระบวนการทางจิตท่ีท าให้พวกเราสามารถวางแผน มี
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สมาธิอย่างแน่วแน่ จดจ าแบบแผน จัดการกับงานท่ีมีความซับซ้อนและหลากหลายได้อย่างดี
เช่นเดียวกับระบบควบคุมจราจรทางอากาศ (air traffic control system) ณ สนามบิน ท่ีดูแล
จัดการการขึน้และลงของเคร่ืองบินจ านวนมากในทางลงจอดต่าง ๆ อย่างปลอดภัย สมองนัน้
จ าเป็นชุดทักษะเหล่านีใ้นการกรองสิ่งท่ีเบี่ยงเบนความสนใจ การจดัล าดบังาน การตัง้และการ
บรรลเุปา้หมายและการควบคมุตวักระตุ้นหรือแรงผลกั   

“เด็ก ๆ ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะต่าง ๆ หากแต่พวกเขาเกิดมาพร้อมกับศกัยภาพท่ี
พร้อมจะพฒันาให้เกิดทกัษะต่างหาก” ถ้าหากเด็ก ๆ ไม่สามารถได้รับในสิ่งท่ีพวกเขาจ าเป็นต้อง
ได้รับจากความสมัพนัธ์กบัผู้ ใหญ่และปัจจยัแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมของพวกเขา ในกรณีท่ีแย่กว่า 
ถ้าหากพวกเขาได้รับอิทธิพลจากความเครียดท่ีเป็นพิษ (Toxic stress) ซึ่งพัฒนาการทางทักษะ
ของเด็ก ๆ อาจเกิดความล่าช้าอย่างรุนแรงหรือเกิดความบกพร่อง การเกิดสิ่งแวดล้อมทางลบเป็น
ผลจากการละเลย การสบประมาท หรือความรุนแรง ซึ่งท าให้เดก็ ๆ เกิดความเครียดท่ีเป็นพิษ ท่ีสง
ผลตรงการชะงกัของประสาทกายวิภาคศาสตร์ (brain architecture) และอาจเกิดความบกพร่อง
ทางพฒันาการของความสามารถของสมองในการบริหารจดัการชีวิต 

“การให้การสนบัสนุนท่ีเด็กจ าเป็นต้องมีในการสร้างทกัษะตา่ง ๆ ท่ีบ้าน ในการดแูลช่วง
ต้นของวยัเด็กและหลกัสตูรการศึกษา และ ในบริบทอ่ืน ๆ ท่ีพวกเขาได้รับประสบการณ์ท่ีจ าเป็น” 
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนเด็ก ๆ ด้วย “การเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding) ”ท่ี
ชว่ยเหลือเด็ก ๆ ในการฝึกฝนทกัษะท่ีจ าเป็นก่อนท่ีเด็ก ๆ จะต้องท าด้วยตนเอง ผู้ ใหญ่นัน้สามารถ
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตน โดยการท าให้เป็นกลายเป็นกิจวัตร
ประจ าวัน การเป็นแบบอย่างพฤติกรรมทางสังคม สร้างให้เกิดและสนับสนุนการคงอยู่ของ
พฤตกิรรมนัน้ ๆ และเป็นท่ีพึง่พาได้(Child, 2017) 

งานวิจัยท่ีศึกษาในเร่ืองความสามารถคิดบริหารจัดการตนท่ีเก่ียวข้องกับสารเสพติด
พบวา่ การมีพ่อแม่หรือเพ่ือนท่ีใช้สารเสพติดเป็นแบบอย่างตลอดจนมีความพร่องในความสามารถ
คิดบริหารจดัการตน เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีพบบอ่ยในกลุม่วยัรุ่นตอนต้น โดยบหุร่ีไฟฟ้าเป็นสารเสพติด
ชนิดแรกท่ีน าไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดอ่ืน ๆ (Pentz et al., 2015) นอกจากนีคุ้ณลักษณะส่วน
บุคคล อิทธิพลจากพ่อแม่และเพ่ือน ตลอดจนความพร่องในทักษะการคิดบริหารจัดการตน 
สามารถพยากรณ์การใช้บุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวยัรุ่นตอนต้น (Pentz & Riggs, 2013) 
เดก็ท่ีมีความเส่ียงในการใช้สารเสพติดเพราะพวกเขามีพอ่แม่ท่ีใช้สารเสพตดิ ในท านองเดียวกนักบั
ผู้ ท่ี มีความบกพร่องในความสามารถการคิดบริหารจัดการตน (Peter R. Giancola, 1999) 
นอกจากนีร้ะดบัคะแนนความสามารถคิดบริหารจัดการตนท่ีอยู่ในระดบัต ่าสัมพันธ์กับการเพิ่ม
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ปริมาณการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของผู้ ติดแอลกอฮอล์ ทาร์เตอร์ และ พาร์สัน (Tarter & 
Parsons, 1971) จากความส าคญัของความสามารถคิดบริหารจดัการตนตอ่การปอ้งกนัและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดท่ีประจกัษ์ชดัในงานวิจยัต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมา ส านกังานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพตดิของประเทศไทย ได้ก าหนดให้การพฒันาความสามารถคดิบริหารจดัการ
ตนเป็นนวตักรรมในการป้องกนัปัญหาสารเสพติดของประเทศไทย ตามแผน 5 ปีด้านการปอ้งกัน
ยาเสพตดิ (พ.ศ. 2558 – 2562) ประเทศไทยโดยส่งเสริมการใช้วิธีใหมใ่นการสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพ
ติดท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กปฐมวยั โดยการสร้างปัจจยัการรู้คิดซึ่งเช่ือว่าจะได้ผลดีกว่าการให้
ข้อมลูข่าวสาร ซึ่งการเรียนรู้นัน้จะช่วยให้คนสามารถท าการตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ ในชีวิตประจ าวนั
ได้อยา่งถกูต้อง (รายงานเฝา้ระวงัสถานการณ์ยาเสพตดิอาเซียน ประจ าปี 2015, 2560) 

การพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนในช่วงก่อนวยัรุ่น เร่ิมตัง้แต่อายุ 11-12 ปี 
จะมีประสิทธิภาพมาก เน่ืองจากเนือ้เย่ือประสาทและสมองส่วนสีเทา (Gray Matter) มีการ
เจริญเติบโตเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั (จินดารัตน์ โพธ์ินอก, 28 สิงหาคม 2558) ซึ่ง Naglieri และ
คณะ (Naglieri, Das, & Goldstein, 2013) กล่าวว่าความสามารถคิดบริหารจัดการตนเป็นสิ่งท่ี
สามารถบ่งบอกถึงความส าเร็จในชีวิตของแต่ละบุคคลท่ีสามารถแสวงหาความรู้เช่นเดียวกับการ
แสวงหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีโดยใช้ 9 ปัจจยัหลกัคือ ความมุ่งมัน่ การก ากบัอารมณ์ ความยืดหยุ่น 
การควบคุมยับยัง้ ความริเร่ิม การจัดการ การวางแผน การตรวจสอบตนเองและความจ าในการ
ท างาน การศกึษาความสามารถคิดบริหารจดัการตนได้รับความสนใจจากนกัวิชาการทัง้ไทยและ
ตา่งประเทศเป็นจ านวนมากแต่ผู้ วิจยัยงัไม่พบว่ามีการศึกษาการพฒันาความสามารถคิดบริหาร
จดัการตนในมิติของการปอ้งกนัปัญหาสารเสพติดในกลุม่เยาวชนของประเทศไทย จงึเป็นความท้า
ทายท่ีส าคญัในการให้การจดักระท าท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สาร
เสพติดให้กับกลุ่มเยาวชนท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนา
โปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้
สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติดของเยาวชนใน
ประเทศไทยตอ่ไป ค าถามการวิจยั 

มีดงันี ้
1. เคร่ืองมือวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนในกลุ่มเยาวชน ควรมีลักษณะ

อยา่งไร 
2. ความสามารถคดิบริหารจดัการตนในกลุม่เยาวชนมีเกณฑ์ปกตวิิสยั (norm) เป็น 
อยา่งไร 



  22 

3. โปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรม
เส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชนควรมีลกัษณะอยา่งไร 

4. โปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกันปัญหาพฤติกรรม
เส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชนมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพฒันาเคร่ืองมือวดัความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับเยาวชน  
2. เพ่ือก าหนดเกณฑ์ปกตวิิสยั (norm) ของความสามารถคดิบริหารจดัการตนส าหรับ 
เยาวชน 
3. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพ่ือป้องกันปัญหา

พฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน  
4. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพ่ือ

ปอ้งกนัปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้เคร่ืองมือวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับเยาวชน เพ่ือใช้ในการ

ประเมินกับกลุ่มเยาวชนของประเทศไทยเพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีควรได้รับโปรแกรมพัฒนา
ความสามารถคดิบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงในกลุม่เยาวชนตอ่ไป  

2. ได้โปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรม
เส่ียงในกลุ่มเยาวชนท่ีมีประสิทธิผล อีกทัง้สามารถน าผลท่ีได้จากการวิจยัขยายผลไปสู่การปฏิบตัิ
ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงในกลุ่มเยาวชน อนัจะน าไปสู่
การลดปัญหาและกระทบอย่างกว้างขวางทัง้ตอ่ปัจเจกบคุคล และสงัคมส่วนรวมในมิติตา่ง ๆ อาทิ 
สขุภาพอนามยั เศรษฐกิจ สงัคม ตลอดจนความมัน่คงของประเทศ 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development: R&D) โดยมี

ขอบเขตของการวิจยัทัง้หมดเป็น 2 ระยะ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

การศึกษาระยะที่ 1  
การพฒันาเคร่ืองมือวดัความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับเยาวชน ตลอดจน

ก าหนดเกณฑ์ปกตวิิสยัของเคร่ืองมือวดั โดยด าเนินการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
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ความสามารถคิดบริหารจดัการตน และพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน น า
ข้อมูลท่ีได้มาสร้างโมเดลสมการโครงสร้างของความสามารถคิดบริหารจดัการตนในกลุ่มเยาวชน 
จากนัน้จงึด าเนินการจดัท าเคร่ืองมือวดัในรูปแบบของแบบตอบเองให้สอดคล้องกบันิยามศพัท์และ
วัตถุประสงค์ของเคร่ืองมือ ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและภาษาท่ีใช้ 
(content validity) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าท่ีได้รับ ด าเนินการตรวจสอบคณุภาพ
เคร่ืองมือทัง้ฉบบัด้วยการหาความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้องภายในด้วยสตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient) และหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยหาค่า item-
total correlation ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั (confirmatory factor analysis) 

ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยนี  ้ได้แก่  เยาวชนช่วงอายุตัง้แต่ 12 - 18 ปี ของ
ประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559 มีจ านวนทัง้สิน้ 4,945,174 คน (ส านักงานสถิติ
แหง่ชาต,ิ 2559)  

 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างจ านวน 1,600 คน (ศิริชยั กาญจนวาสี, ทวีวฒัน์ ปิตยานนท์, & ดิเรก 
ศรีสโุข, 2559) โดยท าการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage Sampling) จ าแนกตามภูมิภาคของ
ประเทศไทย คือภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็นกลุ่มการสุ่มขัน้ท่ี 
1 สุม่จงัหวดัในแตล่ะภมูิภาค สุม่อ าเภอ และโรงเรียน  
 

การศึกษาระยะที่ 2  
การพัฒนาโปรแกรมและศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิด

บริหารจัดการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน 
ด าเนินการออกแบบโปรแกรม ออกแบบตามหลักการออกแบบการสอนของ สมิธและเรแกน 
(Smith & Ragan, 2005) และแนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้แบบเสริมตอ่การเรียนรู้ (Scaffolding)  
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ผู้เข้าร่วมวิจัย 
โดยการขอความอนุเคราะห์จากผู้ อ านวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา โดยการ

คดัเลือกผู้ เข้าร่วมวิจัยโดยสุ่มเลือกห้องเรียนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีค่าเฉล่ียคะแนน
ความสามารถคิดบริหารจัดการตนต ่ากว่าค่าเฉล่ียของระดับชัน้ จ านวน 2 ห้องเรียน นักเรียน
ประมาณ 40 คนต่อห้องเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคมุ 1 ห้องเรียน ท่ีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้
สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน และ เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียนท่ีด าเนินกิจกรรมโดยใช้โปรแกรม
พฒันาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติด
ในกลุม่เยาวชน จ านวน 16 ชัว่โมง 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตวัแปรวิจยันีแ้บง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตวัแปรจดักระท า และตวัแปรตาม โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้ 
ตวัแปรจดักระท า ได้แก่  

1. จดักิจกรรมโดยใช้โปรแกรมพฒันาความสามารถคดิบริหารจดัการตนเพ่ือ 
ปอ้งกนัปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน   

 
ตวัแปรตาม ได้แก่  

1. ความสามารถคดิบริหารจดัการตน 
2. พฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดในกลุม่เยาวชน  

ขอบเขตด้านระยะเวลาของการวิจยั 
พฤศจิกายน 2560 – กรกฎาคม 2562  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. พฤติกรรมเส่ียง หมายถึง พฤติกรรมท่ีกระท าแล้วเป็นสาเหตหุรือส่งผลให้เกิดผลเสีย

ตอ่การด าเนินชีวิต ขาดโอกาส รวมไปถึงเกิดผลเสียตอ่ร่างกาย จิตใจ และสงัคม 
2. การปอ้งกนั หมายถึง การกระท าท่ีจะชว่ยให้เหตกุารณ์ท่ีไม่เหมาะสมหรือเป็นอนัตราย

ไม่เกิดขึน้ เกิดขึน้น้อยลง หรือมีโอกาสเกิดขึน้ช้าลง เพ่ือลดความเส่ียงต่อบุคคลทัง้ทางร่างกาย 
จิตใจ และสังคม โดยสามารถแบ่งระดบัการป้องกันออกเป็น ระดบัปฐมภูมิ ระดบัทุติยภูมิ และ
ระดบัตตยิภมูิ 
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3. เยาวชน หมายถึง บคุคลท่ีมีชว่งอายตุัง้แต ่12 - 18 ปี ท่ีก าลงัศกึษาในสถานศกึษา 
4. โปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียง

ต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถคิด
บริหารจดัการตนในมิติของการเก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพติดของกลุ่มเยาวชน โดยมีจดุมุ่งหมาย
เพ่ือให้เยาวชนมีความทรงจ าในการท างาน ความยบัยัง้ชัง่ใจ การเรียนรู้ท่ีจะปรับตวั การใส่ใจจด
จอ่ การควบคมุอารมณ์ การวางแผนและจดัการ การตรวจสอบตนเอง ความริเร่ิม และความมุ่งมัน่
ไปสู่เปา้หมาย จนสามารถช่วยควบคมุความคิด การตดัสินใจและการกระท าจากประสบการณ์ใน
อดีต ส่งผลให้ลงมือท าและมุ่งมัน่ท าจนส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้โดยห่างไกลจากยาเสพติด 
โดยโปรแกรมนัน้มีขัน้ตอนตัง้แต่ ให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม ให้ผู้ เรียนสามารถ
มองเห็นความแตกต่าง ความสัมพันธ์กับสภาวการณ์ขณะนัน้ แล้วสะท้อนแนวคิดของตนเอง
ออกมาด้วยมุมมองท่ีหลากหลาย ให้ผู้ เรียนสรุปความรู้จากการสงัเกต การสะท้อนความคิด โดย
บรูณาการสิ่งตา่ง ๆ ท่ีได้รับรู้ และสดุท้าย คือให้ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้ไปใช้กบัสถานการณ์ใหม ่ๆ 

นิยามศัพท์ปฏิบัตกิาร 
1. ความสามารถคิดบริหารจดัการตน หมายถึง ความสามารถในการท างานของสมอง 

ในส่วนท่ีช่วยควบคมุความคิด การตดัสินใจและการกระท าจากประสบการณ์ในอดีต ส่งผลให้ลง
มือท าและมุ่งมัน่ท าจนส าเร็จได้ตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ความ
ทรงจ าในการท างาน (Working Memory) 2. ความยับยัง้ชั่งใจ (Inhibitory Control) 3. ความ
ยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility or Shift) 4. การควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 
5. การวางแผนและจัดการ (Planning and organizing)  6. การตรวจสอบตน เอง (Self-
monitoring) 7. ความริเร่ิม (Initiating)  

1.1 ความจ าในการท างาน (Working Memory) หมายถึง ความสามารถในการได้รับ
ข้อมูลในความทรงจ าของบุคคล รับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงของข้อมูล ขบคิดเก่ียวกับข้อมูลท่ีได้รับ
เช่ือมโยงกบัข้อมลูเก่าเพ่ือปรับปรุงพฒันาวางแผนการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ และจดัการงานให้เสร็จ 

1.2 ความยับยัง้ชั่งใจ (Inhibitory Control) หมายถึง ความสามารถในการต่อต้าน
แรงกระตุ้นและยบัยัง้อารมณ์ ความคิดก่อนลงมือท าในพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม มีความเส่ียงหรือ
อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบตาม เอาชนะความต้องการ และปรับเปล่ียน อารมณ์ ความคิด 
การกระท าหรือพฤตกิรรมไปในทางท่ีเหมาะสม 

1.3 ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น ท า ง ปั ญ ญ า  (Cognitive Flexibility or Shift)  ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการเปล่ียนจดุสนใจ จดัการกบัการเปล่ียนแปลง อดทนตอ่การเปล่ียนแปลง และ



  26 

คิดอย่างยืดหยุ่น แก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเอาชนะปัญหาอุปสรรคจนสามารถเปล่ียน
วิกฤตเิป็นโอกาสของชีวิตตอ่ไป 

1.4 การควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) หมายถึง ความสามารถในการควบคมุ
อารมณ์ของตนเองเพ่ือรักษาระดับของความรู้สึกหดหู่ โกรธ และมีการแสดงพฤติกรรมเพ่ือ
ตอบสนองอารมณ์นัน้ในระดบัท่ีเหมาะสม  

1.5 การวางแผนและจดัการ (Planning and organizing)  หมายถึง สามารถในการ
ตัง้เป้าหมาย คาดหวังการพัฒนา วางแผนการด าเนินงานหรือกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ก าหนด
ขัน้ตอนท่ีจ าเป็นไว้ล่วงหน้า จัดการข้อมูลท่ีได้รับ ติดตามประเมินผลงาน ปรับปรุงพัฒนา
เปล่ียนแปลงเพ่ือการแก้ไขปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.6 การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) หมายถึง ความสามารถในการประเมิน
ตนเอง ทัง้ความสามารถ อารมณ์ พฤตกิรรม ข้อบกพร่องและสามารถค้นหาข้อผิดพลาดของตนเอง
ตลอดจนผลกระทบของพฤตกิรรมท่ีมีตอ่บคุคลอ่ืน 

1.7 ความริเร่ิม (Initiating) หมายถึง ความสามารถในการเร่ิมต้นหรือสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ มีความหลากหลายทางความคิด เพ่ือใช้การด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวดัตลอดจนการ
แก้ไขปัญหาตา่ง ๆ เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายของการด าเนินกิจกรรมนัน้ ๆ  

ในการวดัความสามารถคิดบริหารจดัการตน ผู้ วิจัยได้สร้างข้อค าถามโดยปรับปรุงจาก
แบบประเมินตนเองอย่างง่ายส าหรับกลุ่มอาการความสามารถคิดบริหารจัดการตนบกพร่อง 
(executive function disorder: efd) ของ แฮนด์เซน (Hansen 2013) โดยเลือกข้อค าถามท่ีตรงกบั
บริบทและพฒันาให้สอดคล้องกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้แบบประเมินมีลกัษณะเป็น
แบบวดัมาตรสว่นประมาณคา่ 5 อนัดบั คือ ไม่จริงเลย (1 คะแนน) ไมจ่ริง (2 คะแนน) จริงบางครัง้ 
(3 คะแนน)  จริง (4 คะแนน)  จริงท่ีสดุ (5 คะแนน) ส าห รับ ข้อความทางบวก และให้คะแนน
กลบักนัส าหรับข้อความทางลบ ประกอบด้วยข้อค าถาม 41 ข้อ โดยบคุคลท่ีได้คะแนนสงูกวา่แสดง
วา่เป็นผู้ มีความความสามารถคดิบริหารจดัการตนดีกว่าผู้ ท่ีได้คะแนนต ่า 

2. พฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด หมายถึง การกระท า ความคิด ความรู้สึก 
ทศันคติของบคุคล การเข้าไปอยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีโอกาสในการใช้ยาเสพติดทัง้ท่ีผิดกฎหมายและ
มีกฎหมายควบคุม อาทิ บุหร่ี เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ยาแก้ปวดชนิดเฉียบพลัน ยาบ้า กัญชา 
กระท่อม ไอซ์ โคเคน เฮโรอีน เป็นต้น การทดลองใช้สารเสพติด หรือการเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพ่ือนท่ีมี
การใช้สารเสพติด โดยมีปัจจยัท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงคือ ปัจจยัท่ีเกิดจากตนเอง และปัจจยัจาก
สภาพแวดล้อม ในการวดัพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติด ผู้วิจยัได้สร้างข้อค าถามโดยพฒันา
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จากแบบคดักรองพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิของวยัรุ่นของพระอภิเดช โยชน์เยือ้น (2551) 
ให้สอดคล้องกบับริบททางสงัคม สิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป แบบประเมินมีลกัษณะเป็นแบบวดัมาตร
ส่วนประมาณคา่ 5 อนัดบั คือ ไม่จริงเลย (1 คะแนน) ไม่จริง (2 คะแนน) จริงบางครัง้ (3 คะแนน)  
จริง (4 คะแนน)  จริงท่ีสุด (5 คะแนน) ส าหรับข้อความทางบวก และให้คะแนนกลับกันส าหรับ
ข้อความทางลบ ประกอบด้วยข้อค าถาม 24 ข้อโดยบคุคลท่ีได้คะแนนสงูแสดงวา่เป็นผู้ มีพฤติกรรม
เส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิมากกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนต ่า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การสร้างโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพ่ือป้องกันปัญหา
พฤติกรรมเส่ียงในกลุ่มเยาวชนครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาเอกสารตา่ง ๆ โดยสรุปเป็นหวัข้อตา่ง ๆ 
ดงันี ้ 

1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความสามารถคิดบริหารจัดการตน (Executive 
Function) 

2.แนวคดิและทฤษฎีการเรียนรู้แบบการเสริมตอ่การเรียนรู้ (Scaffolding) 
3.แนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติด 
4.แนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัวยัเดก็และเยาวชน 
5.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความสามารถคิดบริหารจัดการตน (executive function) 
เอกสารเก่ียวกับแนวคิดของความสามารถคิดบริหารจัดการตน (executive function) 

หรือ EF ในการศกึษาครัง้นีค้รอบคลมุถึงความหมายและองค์ประกอบของความสามารถคิดบริหาร
จดัการตน ความส าคญัของความสามารถคิดบริหารจดัการตนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม
เส่ียงต่อการใช้สารเสพติด การประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตน และการจดักระท าเพ่ือ
เสริมสร้างความสารถคดิบริหารจดัการตน  

 
1.1 ความหมายและองค์ประกอบของความสามารถคิดบริหารจัดการตน 

 

ความหมายของความสามารถคิดบริหารจัดการตน 
มีผู้ ท่ีให้ค าจ ากัดความของความสามารถคิดบริหารจดัการตนไว้เป็นจ านวนมาก 

จากการทบทวนเอกสารสามารถให้ความหมายของความสามารถคิดบริหารจัดการตนได้ 
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนมีหลายความหมายสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั อาทิ แอน
เดอร์สนั (Anderson, 2002) ได้ให้ความหมายของ ความสามารถคิดบริหารจดัการตนว่าเป็นการ
ท างานของสมองในระดบัสงู ท่ีเช่ือมโยงประสบการณ์ในอดีตกบัสิ่งท่ีก าลงัท าในปัจจบุนั ช่วยให้เรา
ควบคมุความคิด การตดัสินใจและการกระท า ส่งผลให้เราลงมือท างานและมุ่งมัน่ท าจนส าเร็จได้
ตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ ส่วน บาคเลย์ (Barkley, 2012) กล่าวว่า ความสามารถคิดบริหารจดัการตน 
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หมายถึง พฤติกรรมการควบคมุตนเองท่ีตัง้ใจกระท าพฤติกรรมโดยมุ่งหวงัผลท่ีจะได้รับในอนาคต 
ดอว์สนั และ กัวร์ (Dewson & Guare, 2010) กล่าวว่าเป็นการจดัการพฤติกรรม เวลา และแทนท่ี
ความต้องการในปัจจบุนัด้วยเปา้หมายระยะยาว เดลลิส (Delis, 2012) กล่าววา่ความสามารถคิด
บริหารจดัการตนเป็นการสะท้อนความสามารถการจดัการและควบคมุพฤติกรรมบุคคลในการไป
ถึงเป้าหมาย ซึ่งมีบางส่วนท่ีกล่าวถึงว่า ความสามารถคิดบริหารจัดการตนเป็นการท างานของ
กระบวนการคิดระดับสูงท่ีควบคุมพฤติกรรม อารมณ์ อาทิ (Corbett, Constantine, Hendren, 
Rocke, & Ozonoff, 2009)กล่าวว่าความสามารถคิดบริหารจดัการตน หมายถึง กระบวนการการ
ควบคุมจิตใจ (Mental Control Process) โดยหมายรวมตัง้แต่ร่างกาย การรับรู้ และการอารมณ์ 
ฟรายแมนส์และคนอ่ืน ๆ (Friedman et al., 2007) กล่าวว่าเป็นกลุ่มกระบวนการการควบคมุการ
รับรู้ท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุและปรับพฤติกรรม นอกจากนี ้ยงัมีผู้ ท่ีกล่าวถึงว่า ความสามารถคิด
บริหารจดัการเป็นเป็นกระบวนการคิดในระดบัสงูท่ีควบคมุอารมณ์ พฤติกรรมให้มัง่มัน่ไปสูเ่หมาย
ผ่านการวางแผนการจัดการ และกลยุทธ์ ซึ่ง แม๊ค โคลสกีย์ (George  McCloskey) กล่าวว่า  
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนเป็นการท างานร่วมกนัของกระบวนการคิดในระดบัสงู ท่ีจดัการ
ความคิด อารมณ์ การกระท า รวมถึงการมีส่วนร่วมของกระบวนการทางจิตท่ีท าให้เกิดความมุ่งมัน่
ในการจัดการ การวางกลยุทธ์ การก ากับตนเอง และพฤติกรรมไปสู่เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ 
สภุาวดี หาญเมธี (สภุาวดี หาญเมธี, 2559) ได้ให้ความหมายของ ความสามารถคิดบริหารจดัการ
ตน วา่ ช่วยให้คิดเป็น มีเหตมีุผล ยบัยัง้ชัง่ใจได้ ก ากบัอารมณ์และพฤตกิรรมตนเองได้ วางแผนเป็น 
มุ่งใจจดจ่อ ท าอะไรไม่วอกแวก จ าค าสัง่ และจดัการกับงานหลาย ๆ อย่างให้ลุล่วงเรียบร้อยได้ 
จดัล าดบัเป็นขัน้เป็นตอน ยดึเปา้หมายแล้วท าไปเป็นขัน้ตอนจนส าเร็จ  

นอกจากนีพ้อสเนอร์ได้เสนอว่าการควบคมุทางปัญญา (Cognitive Control) นัน้
เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการจดัการกบัความคิดและอารมณ์ (Rueda, Posner, & Rothbart, 2004) การ
ควบคมุทางปัญญาในความหมายของพอสเนอร์นัน้หมายถึงกระบวนการในการชีแ้นะพฤติกรรม 
ซึ่งคล้ายคลึงกับนิยามของความสามารถบริหารจดัการตน ท่ีใช้กนัในปัจจุบนันี ้ตามงานวิจยัของ
พอสนอร์ และซไนเดอร์ (1975) การควบคมุทางปัญญาหมายถึงการหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
เอาชนะความคิดแบบอตัโนมตัิซึง่แสดงให้เห็นวา่โมเดลนี ้มีธรรมชาตขิองการคดัเลือกและยบัยัง้ใน
ตวัของมนัเอง (Posner and Snyder, 1975) การควบคมุทางปัญญาจะช่วยให้บุคคลปรับตวัจาก
สถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่งโดยขึน้อยู่กับเป้าหมายของบุคคลนัน้ (Checa, 
Rodriguez-Bailon, & Rueda, 2008)  
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จากการทบทวนเอกสาร สามารถสรุปความหมายของความสามารถคิดบริหาร
จัดการตน ว่าหมายถึง ความสามารถในการท างานของสมอง ในส่วนท่ีช่วยควบคุมความคิด 
วางแผน การตดัสินใจและการกระท าจากประสบการณ์ในอดีต ส่งผลให้ลงมือท าและมุ่งมัน่ท าจน
ส าเร็จได้ตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้  

 
องค์ประกอบของความสามารถคิดบริหารจัดการตน   

ในปัจจุบนั การศึกษาแนวคิดความสามารถคิดบริหารจัดการตนยงัเป็นแนวคิด
ใหม่ และมีการศึกษาวิจยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศอยู่จ านวนไม่มากนกั โดยผู้ วิจยัสามารถ
รวบรวมแนวคดิเก่ียวกบัความสามารถคิดบริหารจดัการตนออกได้เป็น ดงันี ้ 

ไดมอนด์และคณะ (Diamond et al., 2007) ได้สรุปองค์ประกอบของ
ความสามารถคิดบริหารจดัการตน ได้แก่ การยบัยัง้ความคิดและพฤติกรรม ( Inhibitory Control), 
ความจ าในการท างาน (Working Memory) และ ความยืดหยุน่ทางปัญญา (Cognitive Flexibility) 
โดยทัง้สามองค์ประกอบนัน้เป็นองค์ประกอบส าคญั ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัความสามารถของสมอง
สว่นหน้าอยา่งยิ่งในการจดัการ   

1. การยบัยัง้ความคิดและพฤติกรรม (Inhibitory Control) คือ ความสามารถ
ในการอดกลัน้ต่อแนวโน้มท่ีอยากจะท าบางสิ่งบางอย่างรุนแรง โดยค านึงถึงความเหมาะสมหรือ
จ าเป็น ความสามารถในการยบัยัง้ความสนใจ (Ability To Inhibit Attention) ตอ่สิ่งล่อใจจะท าให้
เกิดการเลือกสนใจ สนใจอย่างมีเป้าหมายและคงทน (Selective, Focused And Sustain) ส่วน
ความสามารถในการยบัยัง้พฤติกรรมท่ีล่อใจ (Ability To Inhibit Strong Behavioral Inclination) 
จะช่วยสร้างระเบียบและความเปล่ียนแปลงให้เกิดขึน้ได้จริง (เพราะความเปล่ียนแปลง หมายถึง
การออกจากร่องลึกของพฤติกรรมเดิม ๆ ซึ่งจะต้องใช้การยับยัง้แนวโน้มท่ีอยากจะท าตาม
พฤติกรรมเดิม ๆ อย่างรุนแรง) ดังนัน้ การวัดการยับยัง้ความคิดจึงช่วยให้เราสามารถวัดการ
ควบคมุสิ่งท่ีอยู่ในความสนใจและพฤติกรรมของเราได้ แนวคิดของการยบัยัง้ความคิดนีท้ าให้เรา
ทราบว่า เด็กเล็กอาจจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งท่ีควรท าและอะไรคือสิ่งท่ีอยากท า แต่ก็ไม่สามารถห้าม
ตวัเองได้นัน้เป็นเพราะการควบคมุตนเองโดยการยบัยัง้ทางความคิดและพฤติกรรมยงัไม่พฒันาดี
พอ 

2. ความจ าในการท างาน(Working Memory) คือ ความสามารถในการเก็บ
จ าข้อมูลไว้ในใจ (Mind’s Eye) และสามารถท่ีจะน าข้อมูลนัน้มาประมวลหรือจดัการในใจได้ เช่น 
การทดสอบ Dot Task ในงานวิจยัของไดมอนด์ ท่ีให้กลุ่มตวัอย่างแปลกฎเกณฑ์ท่ีเป็นนามธรรมไว้
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ในใจออกมาเป็นการตอบสนองท่ีกล้ามเนือ้มือ หรือการจ าเบอร์โทรศัพท์ไว้ในใจไปด้วย พูดไป
พร้อมกับการกดเบอร์โทรศพัท์ ซึ่งโดยธรรมชาติความจ าระยะสัน้นัน้มักจะหลุดลอยหายไปอย่าง
ง่ายดายเหมือนกับการเขียนค าลงบนกระจกท่ีเป็นฝา้ เป็นต้นโดยความสามารถในการจ าข้อมูลไว้
ในใจนี ้ช่วยให้เราจ าแผนการของเราและจ าค าสัง่ของผู้ อ่ืนได้ สามารถท าให้เราพิจารณาทางเลือก
อ่ืนและสร้างการค านวณในใจได้ สามารถท าให้เราเช่ือมโยงปัจจุบนัเข้ากับอนาคตหรืออดีต  การ
เห็นความเช่ือมโยงระหวา่งสิ่งท่ีดเูหมือนจะไมเ่ก่ียวข้องกนันัน้เป็นเร่ืองส าคญั ซึง่ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ โดยหลกัของความคิดสร้างสรรค์นัน้ก็คือความสามารถท่ีจะถอดและกลบัมาประกอบ
หนว่ยยอ่ยเล็ก ๆ เข้าด้วยกนัด้วยวิธีการใหม ่ๆ 

3. ความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility) คือ ความสามารถใน
การปรับตวัอย่างว่องไวต่อความต้องการและล าดบัความส าคญัท่ีเปล่ียนไป เป็นการพิจารณาบาง
สิ่งบางอย่างจากมุมมองท่ีสดใหม่ การเปล่ียนมุมมอง การปรับต่อความเปล่ียนแปลงและการคิด
นอกกรอบ เป็นหวัใจหลกัของความยืดหยุน่ทางปัญญา 

ซึ่งการศึกษาองค์ประกอบความสามารถคิดบริหารจดัการตนของนกัวิจยัอ่ืน 
ๆ ก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ Diamond และคณะ ท่ีกล่าวว่า องค์ประกอบ
ของความสามารถคิดบริหารจัดการตนประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ การยับยัง้ 
(Inhibition) ความจ าในการท างาน(Working Memory) และความยืดหยุ่นทางการคิด (Shifting/ 
Cognitive Flexibility) นอกจากนีย้ังพบการศึกษาของประเทศไทย เร่ืองการพัฒนาเคร่ืองมือวัด
การควบคมุความคิดของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โดยท าการศึกษาองค์ประกอบของการ
ควบคุมความคิดว่าประกอบด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ การหักห้ามใจต่อสิ่งยั่วยุ การเช่ือมโยง
ข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่า และการยืดหยุ่นความคิด แม้จะมีการใช้ตวัเรียกช่ือองค์ประกอบท่ีจะ
แตกตา่งไปจากการศกึษาอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น แตผู่้วิจยัได้ให้ความหมายขององค์ประกอบ การ
เช่ือมโยงข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่า ไว้ว่า เป็นความสามารถในการจดจ าหรือเก็บรักษาข้อมูล และ
ผสมผสานเช่ือมโยงข้อมูลใหม่กับท่ีมีอยู่  แล้วประมวลผลข้อมูลภายในใจได้แม่ว่าก าลังมี
สถานการณ์ท่ีว้าวุน่ นอกจากนี ้มีนกัวิจยักล่าวถึงองค์ประกอบของความสามารถคิดบริหารจดัการ
ตนด้านอ่ืน ได้แก่ การวางแผน การแก้ปัญหา และการใช้เหตุผล ซึ่งนักวิจัยบางท่านมองว่าเป็น
พืน้ฐาน ส่วนบางท่านมองว่าเป็นผลผลิตท่ีได้จากองค์ประกอบพืน้ฐานทัง้สามข้างต้น อาทิ กรีนส
โตน (Greenstone, 2011) ได้ระบุว่าองค์ประกอบของความสามารถคิดบริหารจัดการตน
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดงันี ้
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1. การยบัยัง้ (Inhibit) หมายถึง ความสามารถในการตอ่ต้านแรงกระตุ้น
และยบัยัง้พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม 

2. การปรับเปล่ียน (Shift) หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนจดุสนใจ 
จดัการกบัการเปล่ียนแปลง อดทนตอ่การเปล่ียนแปลง และคดิอยา่งยืดหยุน่ 

3. การควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) หมายถึง ความสามารถใน
การควบคมุหรือปรับเปล่ียนการตอบสนองทางอารมณ์ 

4. การริเร่ิม (Initiate) หมายถึง ความสามารถในการเร่ิมท างาน ท า
กิจกรรม เกิดความคดิและจดัการปัญหาด้วยวิธีใหมข่ึน้ 

5. ความจ าในการท างาน (Working Memory) หมายถึง ความสามารถ
ในการได้รับข้อมลูในความทรงจ าของบคุคล และจดัการงานให้เสร็จ  

6. การวางแผน/จัดระบบ (Plan/Organize) หมายถึง ความสามารถใน
การตัง้เปา้หมาย คาดหวงัการพฒันา ก าหนดขัน้ตอนท่ีจ าเป็นไว้ลว่งหน้า จดัการข้อมลูท่ีได้รับ ระบุ
ความคดิ และจ้างงานเพิ่มเตมิถ้าจ าเป็น  

7. การจดัการวสัด ุ(Organization Of Material) หมายถึง ความสามารถ
ในการตดิตามและจดัการวสัด ุดแูลรักษาวสัดเุม่ือจ าเป็นต้องใช้ 

8. การตรวจสอบตนเอง (Self-Monitor) หมายถึง ความสามารถในการ
เข้าถึงกระบวนการในการท างาน การตรวจสอบความถกูต้อง การจดัการเวลา ประสิทธิผลของกล
ยทุธ์และประสิทธิภาพการท างานท่ีดีท่ีสุดในงาน และความสามารถในการควบคมุพฤติกรรมและ
ผลตอ่บคุคลอ่ืน 

ในส่วนของงานวิจยัในประเทศไทย นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2555; นวลจันทร์ 
จฑุาภักดีกลุ, 2555) ได้สรุปองค์ประกอบของความสามารถคิดบริหารจดัการตน ส าหรับเด็กวยั 6 
– 18 ปี วา่ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดงันี ้ 

1. ความจ าในการท างาน(Working Memory) คือ การจ าข้อมูลต่าง ๆ ไว้ใน
ใจและขบคิดเก่ียวกบัข้อมลูเหล่านัน้ เพ่ือท าความเข้าใจ เปรียบเทียบ เช่ือมโยงข้อมลูเก่ากบัข้อมลู
ใหม่ ปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั วางแผนการท างาน จดัล าดบัของงาน จ าสิ่งท่ีเคยท าผิดพลาด
ได้และไม่ท าผิดซ า้ (ใช้เม่ือพูด อ่าน เขียน ท า แผนปฏิบัติการณ์  ความจ าเพ่ือใช้ท างานมี
ความส าคญัอยา่งยิ่งยวดในการรับรู้การเปล่ียนแปลงของสิ่งตา่ง ๆ รอบกายท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลา  

2. การยับยัง้ชั่งใจ คิดไตร่ตรอง (Inhibit) คือ ความสามารถในการยับยัง้
ควบคุมพฤติกรรม ความคิด อารมณ์ และความสนใจให้จดจ่อต่อสิ่งท่ีท า เพ่ือเอาชนะความ



  33 

ต้องการ ความอยากจากภายในหรือเอาชนะสิ่งล่อใจจากภายนอก เพ่ือเลือกท าในสิ่งท่ีถูกต้อง
เหมาะสม สิ่งท่ีจ าเป็นและส าคญัตอ่ความส าเร็จของงาน  

3. การยืดหยุ่นของความคิด (Shift/ Cognitive Flexibility) คือ ความสามารถ
ในการเปล่ียนมมุมองความคิด คิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกบัการคิดการท าแบบเดมิ ๆ แก้ปัญหาด้วย
วิธีท่ีหลากหลาย เอาชนะอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ทันทีทันใดโดยเปล่ียนวิกฤติให้เป็นโอกาส กรเปล่ียน
ความสนใจจดจอ่จากกิจกรรมหนึ่งไปยงัอีกกิจกรรมหนึง่อย่างเป็นอิสระ ท างานหลายอย่างในเวลา
เดียวกนั  

4. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) คือ การควบคุมอารมณ์ให้
แสดงออกอยา่งเหมาะสมเม่ือโกรธ ผิดหวงั เสียใจ ไมห่นุหนัพลนัแลน่โต้ตอบกลบัทนัทีโดยไมค่ิด มี
อารมณ์มัน่คง เม่ือโกรธ ผิดหวงั เสียใจ ใช้เวลาไมน่านในการคืนอารมณ์สูภ่าวะปกติ 

5. การวางแผน จัดระเบียบการท างาน (Plan/ Organize) คือ การก าหนด
เป้าหมาย วางแผนการท างานอย่างเป็นขัน้ตอน เร่ิมต้นลงมือท างานด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีคน
บอก มองภาพรวมของงานไม่ติดอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อยจนท าให้งานไม่ส าเร็จ ติดตาม
ประเมินผลของงาน คดิวิธีท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา ไมย่อมแพ้ตอ่อปุสรรค  

6. การริเร่ิม (Initiate) คือ ความสามารถในการเร่ิมท ากิจกรรมตา่ง ๆ โดยท่ีไม่
ต้องรอให้มีผู้ใดบอกหรือก ากบัให้ท ากิจกรรมนัน้ ๆ  

7. การติดตามตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring) คือ ความสามารถในการ
พิจารณาตรวจสอบประเมินผลการกระท าของตนเอง อนัจะน าไปสู่การปรับปรุงการท างานหรือ
กิจกรรมนัน้ ๆ ได้ดียิ่งขึน้ 

ฐาปณีย์ แสงสว่างและคณะ (ฐาปณีย์ แสงสว่าง, วิไลลักษณ์ ลังกา, & ดารณี 
อุทัยรัตนก, 2559)ได้ศึกษาการพัฒนาตวับ่งชีท้ักษะการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา โดยจากการศึกษาพบว่า ชุดบ่งชีท้กัษะบริหารการรู้คิด อารมณ์ 
และพฤตกิรรมประกอบด้วย 9 ตวับง่ชี ้จดัอยูใ่น 3 องค์ประกอบ ได้แก่  

1. ความสามารถในการรู้คิด (Metacognition) หมายถึง ความสามารถใน
การใช้ความรู้สึก นึกคิดของตนเองได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ ส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
ความสามารถ 5 ด้าน คือ   

1.1 การริเร่ิม (Initiative) หมายถึง ความสามารถในการคิดเร่ิมต้นท างาน
ด้วยตนเอง โดยไม่ผดัวนัประกันพรุ่ง เพ่ือให้งานส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายซึ่งแสดงพฤติกรรม
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โดยเร่ิมต้นงาน ด้วยการเร่ิมต้นท างานหรือเร่ิมท างานตอ่ด้วยตนเอง และมีแนวคิดหลากหลาย ด้วย
การคดิหาวิธีการแก้ปัญหาใหม ่ๆ 

1.2 ความจ าในการท างาน (Working Memory) หมายถึง ความสามารถ
ในการเก็บรักษาข้อมลูไว้ในหนว่ยความจ าขณะปฏิบตัิงานท่ีซบัซ้อน เพ่ือให้งานส าเร็จบรรลผุลตาม
เปา้หมาย ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยเก็บรักษาข้อมลูไว้ในจิตใจด้วยการจดจ าสิ่งตา่ง ๆ ไว้ในความคิด 
และมีสมาธิด้วยการจดจอ่อยูก่บัสิ่งท่ีท า  

1.3 ก า ร ว า ง แ ผ น /จั ด ร ะ บ บ  (Planning/  Organizing)  ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการคิดแผนการท างานเป็นล าดับขัน้ตอน เพ่ือให้งานส าเร็จบรรลุผลตาม
เปา้หมาย ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยมุ่งหวงัตอ่เปา้หมาย ด้วยการก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีจะ
ท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายจัดล าดับความส าคัญของงานได้อย่างเหมาะสม จัดสรรเวลา
ปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจแนวคิดหลกั ด้วยการจดัการกบัข้อมลูจ านวน มากได้เป็น
อยา่งดี และถ่ายทอดความคดิในเชิงปฏิบตั ิ

1.4 ก า รจั ด ระ เบี ย บ วัส ดุ  (Organization of Materials)  ห ม าย ถึ ง 
ความสามารถในการดแูลรักษาสมบตัิส่วนตวัได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือให้เป็นหมวดหมู่
เดียวกัน ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยเก็บรักษาสมบตัิส่วนตวัอย่างเป็นระเบียบ ด้วยการจัดระบบการ
เก็บสิ่งตา่ง ๆ อยา่งเป็นสดัสว่นและหมวดหมู ่และดแูลรักษาความสะอาดของใช้สว่นตวั  

1.5 การตรวจสอบงาน (Task-Monitoring) หมายถึง ความสามารถใน
การพิจารณา ความถูกต้องของงานท่ีท าเสร็จแล้ว เพ่ือให้แน่ใจว่างานท่ีท าไม่มีข้อผิดพลาด ซึ่ง
แสดงพฤติกรรมโดยก ากับติดตามงานท่ีปฏิบตัิ ด้วยการพิจารณางานท่ีปฏิบตัิว่ามีความถูกต้อง
เสร็จสมบรูณ์เรียบร้อย 

2. ความสามารถในการก ากับอารมณ์ (Emotional Regulation) หมายถึง 
ความสามารถในการดูแลควบคุมความรู้สึกทางจิตใจของตนเองได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียนได้ส าเร็จบรรลผุลตามเปา้หมายท่ีก าหนด
ไว้ ประกอบด้วยความสามารถ 2 ด้าน คือ 

2.1 การปรับเปล่ียน (Shifting) หมายถึง ความสามารถในการปรับตวัให้
ทนัต่อการ เปล่ียนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้สามารถยอมรับได้กับสถานการณ์ท่ี
แตกต่างจากเดิม ซึ่งแสดง พฤติกรรมโดยปรับเปล่ียนได้ง่าย ด้วยการไม่ยึดติดอยู่กบัสถานการณ์ 
หรือปัญหาใดปัญหาหนึง่จนท าให้เกิดผลกระทบด้านลบ ยอมรับได้กบัสิ่งท่ีแตกตา่งจากเดิม และมี
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ความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา ด้วยการยอมรับได้กับความแตกต่างหลากหลายของวิธีการ
แก้ปัญหา   

2.2 การควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) หมายถึง ความสามารถใน
การจดัการกบัความรู้สึกทางใจได้เป็นอย่างดี เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบด้านลบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน ซึ่ง
แสดงพฤติกรรม โดยควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์ด้วยการก ากับดูแลอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม และแสดงกิริยาทา่ทางท่ีสอดคล้องกบัสภาวะอารมณ์  

3. ความสามารถในการกก ากับพฤติกรรม  (Behavioral Regulation) 
หมายถึง ความสามารถในการดแูลควบคุมการกระท าหรืออาการท่ีแสดงออกของตนเองได้เป็น
อย่างดี เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิ กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ ส าเร็จบรรลผุล
ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วย ความสามารถ 2 ด้าน คือ  

3.1 การตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring) หมายถึง ความสามารถใน
การพิจารณาถึงพฤติกรรมหรือการกระท าของตนเอง เพ่ือให้แน่ใจว่าสิ่งท่ีได้กระท าเป็นสิ่งท่ีถกูต้อง 
และไม่มีผลกระทบด้านลบตอ่ผู้ อ่ืน ซึง่แสดงพฤติกรรมโดยก ากบัติดตามพฤติกรรมตนเอง ด้วยการ
พิจารณาการกระท าของตนเองวา่เป็นสิ่งท่ีถกูต้องดีงาม และไมแ่สดงการกระท าท่ีมีผลกระทบ ด้าน
ลบตอ่ผู้ อ่ืน  

3.2 การยับยัง้ (Inhibition) หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่าง
รอบคอบก่อนลงมือ กระท าและยืดเวลาการตอบสนอง เพ่ือให้มีเวลาประเมินสถานการณ์หรือ
พฤติกรรมท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน ซึง่แสดงพฤติกรรมโดยควบคมุความวู่วาม 
ด้วยการหลีกเล่ียงการกระท าท่ีท าโดยไม่คิด ดูแลความปลอดภัยของตนเอง และหยุดแสดง
พฤตกิรรมด้านลบในเวลาท่ีเหมาะสมได้ด้วยตนเอง 

จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับองค์ประกอบของความสามารถคิดบริหาร
จดัการตน สามารถจ าแนกเป็นตารางได้ดงันี ้ 
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ตาราง 1การสรุปองค์ประกอบของความสามารถคิดบริหารจดัการตนจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

องค์ประกอบของ
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จดัการตน 
แนวคดิ 

 Mi
ya

ke
; e

t a
l (2

00
0)

 

Di
am

on
d;

 et
 al

 (2
00

7)
 

Gr
ee

ns
ton

e (
20

11
) 

นว
ลจ
นัท
ร์ จ
ฑุา
ภกั
ดีก
ลุ 

(2
55

5)
 

Ha
ns

en
 (2

01
3)

 

Na
gli

er
i, e

t a
l (2

01
3)

 

W
en

ne
r; 

et 
al.

 20
13

 

Sh
au

l; &
 S

ch
wa

rtz
. 2

01
4 

Ze
laz

o. 
20

15
 

พชั
รา
 ก
ระ
แจ
ะเจ

ิม 
แล
ะว
รร
ณี
 แก

มเ
กต
 ุ(2

55
8)

 

ฐา
ปณี

ย์ 
แส
งส
วา่
งแ
ละ
คณ

ะ(
25

59
)* 

รว
ม 

1. ความจ าในการท างาน 
(Working Memory) 

/ / / / / / / / / / / 11 

2. ความยืดหยุน่ทางปัญญา  
(Shifting /Cognitive  
Flexibility) 

/ / / / / / / / / / / 11 

3. การยบัยัง้ชัง่ใจ 
(Inhibition Control) 

/ / / / / / / / / / / 11 

4. การวางแผนจดัการอยา่ง
เป็นระบบ  (Plan/Organize) 

  / / / /     / 5 

5. การตรวจสอบตนเอง 
(Self-Monitoring) 

  / / / /     / 5 

6. การควบคมุอารมณ์ 
(Emotional Control)  

  / / / /     / 5 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

 

* จ าแนกตามองค์ประกอบยอ่ย 

องค์ประกอบของ
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7. การริเร่ิม (Initiate)   / / / /     / 5 

8. การจดัการวสัด ุ
(Organization of Material) 

  /  
 
/ 

     / 3 

9. การตรวจสอบงาน (task-
Monitoring) 

          / 1 

10. การใสใ่จจดจอ่ 
(Focus/Attention) 

    / /      2 

11. ความมุง่มัน่ไปสู่
เปา้หมาย (Goal- Directed 
Persistence) 

    /       1 
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จากการสังเคราะห์งานวิจัย (ตารางท่ี  1) พบว่าองค์ประกอบหลักในการศึกษา
ความสามารถคิดบริหารจดัการตน ได้แก่ 1. ความจ าในการท างาน(Working Memory) 2. ความ
ยืดหยุ่นทางปัญญา (Shifting /Cognitive Flexibility) 3 . การยับยั ง้  (Inhibition Control) ซึ่ ง
สอดคล้องกบัการศกึษาท่ีผ่านมาไม่นานของ Pentz และคณะ(Pentz, Riggs, & Warren, 2016)ท่ี
ท าการศึกษาเบือ้งต้นกับนักเรียนระดบั 7 (grade 7) โดยใช้องค์ประกอบของความสามารถคิด
บริหารจัดการตน 4 องค์ประกอบหลักได้แก่ ความจ าในการท างาน(Working Memory) การ
วางแผนจดัการอย่างเป็นระบบ (Plan/Organize) การควบคมุยบัยัง้ (Inhibition Control) และการ
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ผลปรากฏว่า การยับยัง้ (Inhibition Control) สามารถเป็น
ตัวท านายพฤติกรรมการใช้ บุหร่ี เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และ บุหร่ีไฟฟ้า ซึ่งการควบคุมยับยัง้ 
(Inhibition Control) สามารถพฒันาไปสู่การสร้างโปรแกรมในการป้องกันการใช้สารเสพติดชนิด
อ่ืน ๆ ได้เช่นกัน แต่ทัง้นีมี้ข้อเสนอของการใช้องค์ประกอบความสามารถคิดบริหารจดัการตนใน
บริบทชัน้เรียนของ Greenstone (Greenstone, 2011)ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
ยับยัง้ (Inhibit) การปรับเปล่ียน (Shift) การควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) การริเร่ิม 
(Initiate) ความจ าในการท างาน (Working Memory) การวางแผน/จัดระบบ (Plan/Organize) 
การจดัการวสัด ุ(Organization Of Material) การตรวจสอบตนเอง (Monitor)  ในขณะท่ีนโยบาย
การด าเนินงานปอ้งกนัปัญหาสารเสพติดในกลุม่เยาวชน ของส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทย ได้ก าหนดให้การพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตน
เป็นนวตักรรมในการป้องกันปัญหาสารเสพติดของประเทศไทย ตามแผน 5 ปีด้านการปอ้งกันยา
เสพติด (พ.ศ. 2558 – 2562) ได้เสนอแนะองค์ประกอบหลักของการน าแนวคิดเก่ียวกับ
ความสามารถบริหารจัดการตนไปใช้ 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ความทรงจ าในการท างาน 
(Working Memory) 2. ความยับยั ง้ชั่ ง ใจ  ( Inhibitory Control) 3. การเรียน รู้ ท่ี จะป รับตัว 
(Cognitive Flexibility or Shift) 4. การใส่ใจจดจ่อ (Focus/Attention) 5. การควบคุมอารมณ์ 
(Emotional Control) 6. การวางแผนและจัดการ (Planning and organizing) 7. การตรวจสอบ
ตนเอง (Self-monitoring) 8. ความริเร่ิม (Initiating) 9. ความมุ่งมัน่ไปสู่เปา้หมาย (Goal-Directed 
Persistence) (รายงานเฝา้ระวงัสถานการณ์ยาเสพตดิอาเซียน ประจ าปี 2015, 2560) 

 ผู้วิจยัได้พิจารณาถึงความถ่ีท่ีพบองค์ประกอบของความสามารถคดิบริหารจดัการตนใน
การศกึษาตา่ง ๆ ดงัตารางพบวา่ องค์ประกอบท่ีควรศกึษาในครัง้นีไ้ด้แก่ 1. ความจ าในการท างาน 
(Working Memory) 2. ความยืดหยุ่นทางปัญญา (Shifting /Cognitive Flexibility) 3. การยับยัง้ 
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(Inhibition Control) 4. การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ (Plan/Organize) 5. การตรวจสอบ
ตนเอง (Self-Monitoring) 6. การควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) และ 7. การริเร่ิม (Initiate) 

 
1.2 ความส าคัญของความสามารถคิดบริหารจัดการตนกับการป้องกันพฤตกิรรม

เส่ียงต่อการใช้สารเสพติด 
จากการทบทวนเอกสาร มีนักวิชาการกล่าวถึงความส าคัญของความสามารถคิด

บริหารจดัการตนไว้ดงันีน้วลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ (2555) อธิบายวา่ ความสามารถคดิบริหารจดัการ
ตนช่วยให้เด็กมีความคิดยืดหยุ่น ปรับความคิดและพฤติกรรมเพ่ือให้ท างานส าเร็จ สามารถยบัยัง้
ควบคมุอารมณ์และพฤตกิรรมให้แสดงออกอยา่งเหมาะสม เป็นท่ียอมรับของสงัคม รู้จกัคาดการณ์
ผลการกระท าว่าท าไปแล้วจะเกิดสิ่งใดตามมา รู้จกัเลือกว่าต้องท าสิ่งใดจึงจะประสบความส าเร็จ
ในการเรียนและการท างาน รู้จกัเลือกท่ีจะไมท่ าในสิ่งท่ีจะท าให้ล้มเหลวหรือเสียใจทีหลงั ท าให้เด็ก
ไม่ท าผิดซ า้ ท าให้เด็กรู้จักทบทวนสิ่งท่ีผิดไปแล้ว น ามาปรับปรังให้ดีขึน้ในครัง้ต่อไป และช่วยให้
เด็กไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รู้จักเปล่ียนวิกฤติให้เป็นโอกาส ล้มแล้วลุกได้ (Diamond, 2014) 
นอกจากนี ้ความสามารถคิดบริหารจัดการตนยังมีความสัมพันธ์กับตวัแปรต่าง ๆ ได้แก่ ความ
พร้อมทางการเรียนของเด็กมากกว่าความฉลาดทางสติปัญญา การอ่าน การค านวณ มี
ความส าคัญต่อความส าเร็จด้านการเรียนในทุกระดับชัน้ ตัง้แต่อนุบาล ประถม มัธยม จนถึง
มหาวิทยาลยั และมีความส าคญัต่อความส าเร็จในการท างานและการมีครอบครัว การมีชีวิตคู่ท่ี
ราบร่ืน  (Diamond, 2012; 2014; Goldstein & Volkow, 2011; Crew, 2009; Fiel, 2010) และถ้า
บุคคลมีความบกพร่องของความสามารถคิดบริหารจัดการตนในสมองส่วนหน้าแล้วจะมีส่วน
เก่ียวข้องกับการติดยาเสพติด โดยมีการศกึษาจากภาพถ่ายสมองและอาการทางคลินิก แสดงให้
เห็นว่ามีความบกพร่องในการท างานของสมองส่วนหน้าในผู้ ท่ีติดยาเสพติด ท าให้บุคคลนัน้ไม่
สามารถยบัยัง้ความคิดและการกระท าได้ ซึ่งเก่ียวข้องกับทุกขัน้ตอนของการติดยาเสพติด ตัง้แต่
การพาตนเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เส่ียง ทดลองใช้ยาและใช้ซ า้จนตดิ รวมทัง้การกลบัไปใช้ใหม ่
(นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ, 2555) 

นอกจากนี ้ยงัค้นพบวา่ การศกึษาของกรีน (Greene, 2009) พบวา่ เด็กท่ีมีระบบการ
จดัการ มีพฤติกรรม และทกัษะทางอารมณ์ต ่ามกัจะพบกบัปัญหาด้านระเบียบวินยั เน่ืองจากเด็ก
เหล่านัน้ไม่ทราบว่าตนเองต้องท าอย่างไร แบบไหนถูกหรือผิด จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
พบวา่ความส าคญัของความสามารถคิดบริหารจดัการตนท่ีจะช่วยให้เดก็ปรับเปล่ียนความคิด การ
ตดัสินใจ และการกระท าให้มีการแสดงออกอยา่งเหมาะสมนัน้ สง่ผลให้การด าเนินชีวิตในด้านตา่ง 
ๆ เช่น การเรียน การท างาน ความสมัพันธ์ทางสงัคมและครอบครัวมีการพัฒนาท่ีดีขึน้ โดยรู้จัก
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ทบทวนสิ่งท่ีท าผิด รู้จักปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึน้  และไม่ท าผิดซ า้ และยังพบว่า เด็กท่ี มี
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนต ่า จะท าให้มีปัญหาด้านระเบียบวิจยัเน่ืองจากไม่แน่ใจว่าการ
ท าแบบไหนจึงจะเรียกว่าถกูหรือผิด นอกจากนี ้ยงัมีการศกึษาพบว่า หากเป็นผู้ ท่ีติดยาเสพติด จะ
มีความบกพร่องในสมองสว่นหน้า ท าให้บคุคลนัน้ไมส่ามารถยบัยัง้ความคดิ การตดัสินใจและการ
กระท าท่ีเก่ียวข้องกบัยาเสพตดิในทกุขัน้ตอนได้  

 
ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถคิดบริหารจัดการตน 

นักวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้อธิบายลักษณะของบุคคลท่ี มี
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนดี ไว้ดงันี ้นวลจนัทร์ จุฑาภกัดีกลุ (2555; นวลจนัทร์ จฑุาภกัดี
กลุ, 2555) อธิบายถึงบุคคลท่ีมีความสามารถคิดบริหารจดัการตนท่ีดี เม่ือมีเร่ืองต้องตดัสินใจก็มี
หลกัคดิ มีการพินิจพิจารณาไตร่ตรองดี สามารถตดัสินใจได้เหมาะสม คนท่ีรู้จกัวางแผนก่อนลงมือ
ท า ครัน้เม่ือลงมือ ก็สามารถท าได้เป็นขัน้เป็นตอน ไมส่บัสน พอท าไปแล้วเกิดอปุสรรค ก็รู้จกัแก้ไข 
หรือคิดค้นหาทางออกใหม่ ๆ ไม่ติดยึดตายตวักับความคิดเดิม ๆ หรือความเคยชินเดิม ๆ เพียง
อย่างเดียว และคนท่ีรู้จักยบัยัง้ชัง่ใจ ชะลอความยากได้ รู้จักควบคุมอารมณ์ ควบคุมพฤติกรรม
ตนเอง มีสมัพนัธภาพกบัคนอ่ืนดี ย่อมเป็นท่ียอมรับรักใคร่ของผู้คนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนร่วมงาน หรือ
คนในครอบครัว สามารถท างานเป็นทีมได้ โดยเฉพาะในโลกสมยัใหมท่ี่เปล่ียนแปลงรวดเร็ว เตม็ไป
ด้วยสิ่งเร้าต่าง ๆ เช่น การพนัน สิ่งเร้าทางเพศ ความรุนแรง รวมถึงยาเสพติด คนเหล่านีก็้จะ
สามารถก ากบัตนเองได้ มีความยบัยัง้ชัง่ใจ ไม่ตกเป็นเหย่ือของสถานการณ์ ซึ่งสมัพนัธ์กบัสภุาวดี 
หาญเมธี (2559) ท่ีอธิบายว่า ทักษะความสามารถคิดบริหารจัดการตน  คือทักษะท่ีเราพากัน
กลบัมาสู่พืน้ฐานของความเป็นมนุษย์ และตรงนีจ้ะท าให้ฉลาด จะท าให้เก่ง เพราะมีงานวิจัยว่า  
เด็กท่ีมีความสามารถคิดบริหารจัดการตนดี จะมีความฉลาดทางสติทางปัญญา ( IQ) ไปด้วย 
ดงันัน้ เม่ือบุคคลมีความสามารถคิดบริหารจดัการตนท่ีดีย่อมมีโอกาสน้อยท่ีจะตกเป็นเหย่ือของ
ปัญหายาเสพติด หรือเม่ือเผชิญกบัปัญหายาเสพติดแล้ว ก็จะสามารถคิด ตดัสินใจ และแก้ไขให้
ผา่นพ้นจากปัญหาได้ ซึง่ปัจจยัเหลา่นีฝั้งอยูใ่นตวัของบคุคลคนนัน้เอง 

นอกจากนีส้ านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ
ไทย ได้ก าหนดให้การพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเป็นนวัตกรรมในการป้องกัน
ปัญหาสารเสพติดของประเทศไทย ตามแผน 5 ปีด้านการปอ้งกนัยาเสพติด (พ.ศ. 2558 – 2562) 
ประเทศไทยโดยส่งเสริมการใช้วิธีใหม่ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก
ปฐมวยั โดยการสร้างปัจจยัการรู้คิดซึ่งเช่ือว่าจะได้ผลดีกว่าการให้ข้อมลูข่าวสาร ซึ่งการเรียนรู้นัน้



  41 

จะช่วยให้คนสามารถท าการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกต้อง (รายงานเฝ้า
ระวงัสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียน ประจ าปี 2015, 2560) จากความส าคญัของความสามารถคิด
บริหารจัดการตนท่ีกล่าวมาทัง้หมดนี ้ผู้ วิจัยจึงสนใจในการท่ีจะน าแนวคิดในการพัฒนา
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน เพ่ือให้การด าเนินงานปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ครอบคลมุในกลุม่เยาวชนมาก
ยิ่งขึน้ดัง่ท่ีจะกลา่วในสว่นอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

1.3 การวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตน 
การศึกษาความสามารถคิดบริหารจัดการตนและการท างานของสมองส่วนหน้า 

(frontal lobes) ประยุกต์ไปสู่กระบวนการประเมินประสาทกายวิภาคทางคลินิก ซึ่งได้แก่ The 
Wisconsin Card Sorting Test (WEST) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีถูกพัฒนาขึน้ในปี ค.ศ. 1948 เพ่ือ
ประเมินการให้เหตผุลนามธรรมและความยืดหยุ่นทางปัญญา  (George McCloskey, Perkins, & 
Divner, 2009) ซึ่งแบบทดสอบ WEST  มิยาเกะและคณะ (Miyake et al., 2000) ได้ท าการศึกษา
ความเป็นเอกภาพและความหลากหลายของความสามารถคิดบริหารจัดการตน โดยแยก
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนออกเป็น 3 องค์ประกอบคือ ความยืดหยุ่นทางจิต (mental set 
shifting) ปรับปรุงข้อมูลและตรวจสอบ (information updating and monitoring) และการยับยัง้
การตอบสนอง (inhibition of prepotent response) ซึ่งแบบวดั WEST มีความสมัพันธ์อย่างมาก
กบั ความยืดหยุ่นทางจิต แม้ว่าแบบทดสอบ WEST เป็นแบบทดสอบท่ีเหมาะสมกับการประเมิน
การท างานของสมองส่วนหน้าท่ีท าหน้าท่ีบริหารจัดการสมองในการท างานท่ีมีองค์ประกอบท่ี
เปล่ียนแปลงไป แตแ่บบทดสอบนีมี้ความซบัซ้อนท่ีผู้ท าการทดสอบจ าเป็นต้องมีประสบการณ์และ
ผา่นการเรียนรู้การใช้แบบทดสอบนี ้ 

นอกจากนีย้ังมีแบบวัด The Behavior Rating Inventory of Executive Function 
หรือมีช่ือย่อว่า BRIEF โดย จอย์ อิทส์ควิส กาย์ เคนเวอท์ที ้(Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 
2000) ได้ท าการวดัและการประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตนนัน้ถกูออกแบบให้ประเมิน
พฤติกรรมเด็กอายุ 5-18 ปีโดยให้ครูและผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน โดยใช้แบบวดั 86 ข้อใน 2 มิต ิ
คือ มิติด้านพฤติกรรม ได้แก่ การยับยัง้ ความยืดหยุ่นทางปัญญา การควบคุมอารมณ์ และการ
แก้ไขปัญหา ได้แก่ การริเร่ิม การวางแผนและจดัการงาน การจัดสภาพแวดล้อม การตรวจสอบ
ตนเอง ความจ าในการท างานซึ่งรวมเป็นองค์ประกอบทัง้หมด 8 องค์ประกอบ แบบวัด The 
Comprehensive Executive Function Inventory หรือมีช่ือย่อว่า CEFI ถูกสร้างโดย นาเกลียรี 
ดาส และ โกลด์สเต็นท์ (Naglieri et al., 2013) โดยประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมโดยครูและ
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ผู้ปกครองส าหรับเด็กอาย ุ5-18 ปี เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม แบบประเมิน CEFI นีมี้ส าหรับให้เด็ก
ประเมินตนเองด้วย โดยมีข้อค าถามทัง้หมด 100 ข้อ ใน 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ความตัง้ใจ การ
ก ากบัด้านอารมณ์ ความยืดหยุ่นทางปัญญา การควบคมุยบัยัง้ การริเร่ิม การจดัการ การวางแผน 
การตรวจสอบตนเอง และ ความจ าในการท างานโดยรูปแบบการประเมินจะมี 3 รูปแบบ คือ 
ประเมินความสอดคล้องของการให้คะแนน (Consistency Index) ประเมิน ประเมินข้อค าถาม
ทางบวกและทางลบว่ามีไม่มากเกินไป โดยการประเมินแต่ละรูปแบบมีค่ากลางของข้อมูลอยู่ท่ี 
100 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ท่ี 15 จะถือว่ามีความสามารถคิดบริหารจดัการตน โดย
คา่กลางของข้อมูลประเมินจากการเก็บข้อมูลกบักลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 1,400 ตวัอย่างจาก 50 รัฐ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็น 1,400 ตวัอย่างส าหรับแบบประเมินของครู และ 700 ตวัอย่าง
ส าหรับแบบประเมินตนเอง โดยแบ่งเป็นเชือ้ชาติ ศาสนา และระดบัการศึกษาของผู้ปกครองโดย
รายงานเป็นคา่ร้อยละเพ่ือเป็นตวัแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2011 ในบริบทของชัน้เรียน 
แฮนด์เซน (Hansen 2013) ได้เสนอการประเมินตนเองอย่างง่ายส าหรับกลุ่มอาการความสามารถ
คิดบริหารจัดการตนบกพร่อง (executive function disorder: efd) ด้วยค าถาม 4 ข้อ ในแต่ละ
ด้านจากทัง้หมด 10 ด้าน รวม 40 ข้อ ซึ่งหากในแต่ละด้านนกัเรียนตอบใช่มากกว่า 2 ข้อแสดงว่า
นกัเรียนมีความพร่องในด้านนัน้ ๆ ซึ่งการประเมินนีน้กัเรียนสามารถใช้ประเมินตนเองและสามารถ
ท ากิจกรรมเพ่ือพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนในด้านท่ีตนมีความพร่องตามท่ีคู่มือให้
ค าแนะน า 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัเห็นวา่การใช้รูปแบบการประเมินตนเองมีความเหมาะสมท่ีสดุ
เพ่ือให้แบบประเมินท่ีพฒันาขึน้สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลาย หากใช้แบบทดสอบทางจิตเวช เช่น 
WEST ท่ีความซบัซ้อนในการใช้อาจส่งผลตอ่การด าเนินการวิจยัในหลาย ๆ ด้าน ผู้วิจยัจึงสนใจท่ี
จะสร้างแบบวดัความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติด
โดยพฒันาจากแบบประเมินของ แฮนด์เซน เพ่ือใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้

 
1.4 โปรแกรมการพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตน 

ศนูย์พฒันาการเด็ก มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Child, 2017) ได้เสนอว่ามี 3 มิติใหญ่ ๆ 
ส าหรับทกัษะการคดิบริหารจดัการตน คือ  

1. ความจ า (Working memory) คือ ความสามารถในการเก็บจ าข้อมูลต่าง ๆ 
และใช้ประโยชน์จากข้อมลูท่ีเก็บจ านัน้ 
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2. การยับยัง้ควบคุม (Inhibitory control) คือ ความสามารถในการคิด และ
กระตุ้นเตือนตวัเองให้ตอ่ต้านตอ่สิ่งลอ่ใจและนิสยั หยดุและคดิก่อนจะลงมือท า 

3. ความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive flexibility) คือ ความสามารถในการ
ปรับเปล่ียนให้เข้ากบัความต้องการท่ีเปล่ียนแปลง ล าดบัความส าคญั หรือมมุมองท่ีเปล่ียนไป 

ส าหรับการพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนในวยัรุ่นนัน้ เห็นว่าควรเน้นไปท่ี
การตัง้เป้าหมาย การวางแผนและส ารวจตนเอง โดยมุ่งให้ความสนใจไปท่ีกระบวนการวางแผน 
ช่วยในการพฒันาแผน และให้มีโอกาสท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมเพ่ือให้ได้ประสบการณ์มมุมองตา่ง ๆ 
ผ่านการเป็นอาสาสมคัร นอกจากนีย้งัต้องคอยกระตุ้นให้เยาวชนตระหนกัถึงแผนท่ีวางไว้โดยการ
ตรวจสอบตนเอง ซึ่งการพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนนัน้สามารถพัฒนาโดยใช้ 6 
กิจกรรม กีฬา โยคะและการฝึกสมาธิ ดนตรี ภาพยนตร์ เกมท่ีต้องมีการคิดวางแผน เกม
คอมพิวเตอร์  

เพนส์ (Pentz et al., 2016) ท่ีท าการศึกษาเบือ้งต้นกับนักเรียนระดับ 7 (grade 7) 
โดยใช้องค์ประกอบของความสามารถคิดบริหารจัดการตน 4 องค์ประกอบหลักในการจัดการ
ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถคิดบริหารจัดการตนได้แก่ ความจ าในการท างาน (Working 
Memory) การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ (Plan/Organize) การควบคุมยับยัง้ (Inhibition 
Control) และการควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) ผลปรากฏว่า การยับยัง้ (Inhibition 
Control) สามารถเป็นตวัท านายพฤติกรรมการใช้ บุหร่ี เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และ บุหร่ีไฟฟ้า ซึ่ง
การควบคมุยบัยัง้ (Inhibition Control) สามารถพฒันาไปสู่การสร้างโปรแกรมในการป้องกันการ
ใช้สารเสพติดชนิดอ่ืน ๆ ได้เชน่กนั และยงัได้เสนอแนะว่า ในการท าวิจยัเพ่ือฝึกอบรมพฒันา อีกทัง้
ยงัได้เสนอแนะว่าหากจดัการฝึกอบรมภายใต้กรอบแนวคิดความสามารถบริหารจัดการตนเพ่ือ
ป้องกันการใช้ บุหร่ี หรือบุหร่ีไฟฟ้าควรเน้นไปท่ี การก ากับอารมณ์ (emotional regulation) การ
ควบคุมแรงกระตุ้น (impulse control)  การตัง้เป้าหมาย (goal setting) และ การตดัสินใจโดยมี
การวางแผน (planful decision-making) 

ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากงานวิจัยและข้อเสนอแนะดังท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ เพ่ือให้การ
พฒันาโปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาการใช้สารเสพติดใน
กลุ่มเยาวชน มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในมิติต่างของการพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการ 
ผู้ วิจัยจึงเลือกใช้องค์ประกอบของความสามารถคิดบริหารจัดการตนท่ีได้จากการสังเคราะห์
งานวิจยั ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบได้แก่ ได้แก่ 1. ความจ าในการท างาน (Working Memory) 
2. ความยืดหยุ่นทางปัญญา (Shifting /Cognitive Flexibility) 3. การยับยัง้ (Inhibition Control) 
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4. การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ (Plan/Organize) 5. การตรวจสอบตนเอง (Self-
Monitoring) 6. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) และ 7. การริเร่ิม (Initiate) เพ่ือน ามา
ออกแบบโปรแกรมเพื่อพฒันาความสามารถคดิบริหารจดัการตนตอ่ไป  

2. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบการเสริมต่อการเรียนรู้(scaffolding) 
การเรียนรู้แบบการเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding) เกิดขึน้จากทฤษฎีวัฒนธรรมทาง

สังคมของ ไวส์กอสกี ้(Vygotsky’s Sociocultural Theory) นีห้มายถึงบทบาทเชิงปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนนัน้สามารถให้ความ
ช่วยเหลือด้วยวิธีการต่าง ๆขึน้อยู่กับสภาพของปัญหาท่ีผู้ เรียนได้เผชิญอยู่ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด
ความทกัษะท่ีไม่อาจเรียนรู้เข้าใจได้ด้วยตนเองในชว่งเวลานัน้ผา่นการแนะน า ช่วยเหลือจากผู้สอน
ท่ีมีความเช่ียวชาญ ทัง้นี ้ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของ Vygotsky เช่ือว่า พัฒนาการและการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม ผู้ เรียนเป็นผู้ สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ความส าคัญกับ
บทบาทของสังคมต่อการพัฒนาทางปัญญาของผู้ เรียน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมุมมองทาง
วฒันธรรมของผู้ เรียนเป็นปัจจยัส าคญัตอ่พฒันาการทางปัญญา  

ไวส์กอสกี ้(Vygotsky) เสนอ ระยะห่างระหว่างช่วงระดับพัฒนาการ (The zone of 
proximal development: ZPD) นิยามไว้ว่า เป็นระยะหา่งระหว่างช่วงระดบัพฒันาการทางปัญญา
ท่ีแท้จริง (actual development) ท่ีพิจารณาได้จากการท่ีบุคคลสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยต้นเอง 
และระดับศักยภาพของพัฒนาการ (the level of potential development) ท่ีพิจารณาได้จาก
ความสามารถท่ีบุคคลจะสามารถแก้ปัญหาได้เม่ือได้รับค าแนะน าจากผู้อาวุโสหรือ ร่วมงานกับ
บคุคลอ่ืนท่ีมีศกัยภาพมากกวา่ (Vygotsky, 1978) 

ไวส์กอสกี ้นัน้ได้แสดงให้เป็นถึงวิธีพัฒนาทักษะและความคิดอย่างมีศกัยภาพ เขาได้
แนะน าว่าอาจารย์ต่าง ๆ ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีการร่วมมือกัน โดยเด็ก ๆ ท่ีมีความสามารถไม่
เพียงพอจะพฒันาผา่นการชว่ยเหลือจากผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญมากกว่า 

ไวส์กอสกี ้เช่ือว่า เม่ือผู้ เรียนอยู่ในระยะ ZPD ส าหรับงานท่ีจ าเพาะเจาะจงนัน้ หากได้รับ
การสนบัสนนุท่ีเหมาะสมจะให้ผู้ เรียนได้รับการสง่เสริมจนบรรลงุานได้ 

ไวส์กอสกี ้(Vygotsky) ยังเช่ืออีกว่า เด็กจะเกิดการเรียนรู้ มีพัฒนาการทางสติปัญญา
และ ทัศนคติขึน้เม่ือมีปฏิสัมพันธ์และท างานร่วมกันกับคนอ่ืน ๆ เช่น ผู้ ใหญ่ ครู เพ่ือน บุคคล
เหล่านีจ้ะให้ข้อมลูสนบัสนนุให้เด็กเกิดขึน้ เม่ือเด็กอยู่ในสภาวะ Zone of Proximal Development 
ซึง่เป็น สภาวะท่ีเด็กเผชิญกบัปัญหาท่ีท้าทายแตไ่มส่ามารถคดิแก้ปัญหาได้โดยล าพังเม่ือได้รับการ
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ช่วยเหลือ แนะน าจากผู้ ใหญ่ หรือจากการท างานร่วมกับเพ่ือนท่ีมีประสบการณ์มากกว่า เด็กจะ
สามารถแก้ปัญหา นัน้ได้และเกิดเป็นการเรียนรู้ขึน้  
 

 

ภาพประกอบ 1 ภาพ การเรียนรู้แบบ Scaffolding 

ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวส์กอสกี ้มีสาระส าคัญ ดังนี ้
1) ภาษา (Language) ไวส์กอสกี ้ได้แสดงทัศนะไว้ว่า ภาษาท่ีเกิดขึน้ครัง้แรกเป็น 

ภาษาท่ีไม่ได้แสดงถึงความคิด เป็นช่วงระยะเวลาท่ีความคิดกับภาษาไม่มีความสมัพนัธ์กัน เม่ือ
เด็ก มีพัฒนาการมากขึน้ความคิดกับภาษาจะเร่ิมมีความสัมพันธ์กันมากขึน้ ความคิดจะแสดง
ออกมาผ่านทางภาษา ซึ่งภาษาท่ีแสดงออกมาจะมีความเป็นเหตเุป็นผลมากขึน้เน่ืองจากการใช้
ความคิดท่ีมากขึน้ดงันัน้ ภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความคิด และในขณะเดียวกันเราก็
พฒันาภาษาโดยผา่นทางการคดิด้วยเชน่กนั 

2) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) ทารกเกิดมาพร้อมกับพืน้ฐานทาง
ความคิดความเข้าใจกับสิ่งต่าง ๆ ในระดบัต ่า (Lower Mental Functions) คือ มีความใส่ใจ การ
รู้สึก การรับรู้ ความจ าท่ีไม่ซับซ้อน เน่ืองจากขีดจ ากัดทางชีวภาพ การมีจินตนาการหรือจารึก
ประสบการณ์ บางสิ่งบางอย่างให้อยู่ภายในความทรงจ าอาจยากเกินกวา่ความสามารถของเด็กท่ี
จะสามารถท าได้ แตก่ารท่ีเด็กมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Interaction) กบัพ่อแม่ ครู และคน
อ่ืน ๆ ท่ีเอาใจใส่ ดแูล ช่วยเหลือแก่เด็กจะช่วยท าให้เดก็สามารถเรียนรู้ได้อยา่งไม่มีขีดจ ากดัขึน้อยู่
กับบริบท ทางสังคมท่ีจะเอือ้ให้เด็กเกิดปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างท่ีให้ความช่วยเหลือและ
สนบัสนนุ 

3) วฒันธรรม (Culture) เดก็จะปรับเปล่ียนความคิดความเข้าใจไปตามประสบการณ์ 
ท่ีได้รับจากสงัคมและวฒันธรรมจนกระทัง่สร้างความรู้ขึน้มา ท าให้เด็กมีกระบวนการทางปัญญา

 
 

ความรู้ 
ท่ีมีอยูแ่ล้ว 

Zone of Proximal Development 
    ทกัษะท่ีมีความยากเกินท่ีผู้ เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองหากแตส่ าเร็จได้โดย การแนะน า  และ การสนับสนุน  
จากผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ 

 
 

ความรู้ 
ท่ียงัไมบ่รรล ุ

การเรียนรู้ 
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ใน ระดบัท่ีสงูขึน้ (Higher Mental Functions) ซึ่งแต่ละวฒันธรรมจะถ่ายทอดลกัษณะเฉพาะของ
ความเช่ือ และค่านิยมในวัฒนธรรมนัน้ไปสู่เด็ก ๆ ท าให้รู้ว่าคิดอะไร และควรคิดอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม  

4) การเลียนแบบ (Imitation) บทบาทของการเลียนแบบมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 
และพัฒนาการ เช่น ถ้าเด็กก าลังเกิดอุปสรรคในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครูจึง
แก้ปัญหาให้เห็นเป็นตวัอย่างบนกระดานด า ในขณะนัน้เด็กอาจจะเลียนแบบวิธีการแก้ปัญหาของ
ครู โดยสร้างความเข้าใจขึน้ภายในตนเอง แตถ้่าครูให้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ียากขึน้ อนัเป็นการ
ขยายสิ่งท่ีเรียนรู้ แล้วไปสู่สิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่ เด็กอาจจะยัง ไม่สามารถเข้าใจได้ในขณะนัน้ ครูจึง
จ าเป็นต้องแก้ปัญหาโจทย์ คณิตศาสตร์ลักษณะนีห้ลาย ๆ ครัง้ เพ่ือให้เด็กเลียนแบบวิธีการ
แก้ปัญหาอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

5) การชีแ้นะหรือการช่วยเหลือ (Guidance or Assistance) เป็นการร่วมมือทาง
สงัคม (Social Collaborative) ท่ีสนบัสนนุให้พฒันาการทางความรู้ความเข้าใจเกิดการเจริญงอก
งาม เป็นการชว่ยเหลือแก่เด็กเม่ือเด็กแก้ปัญหาโดยล าพงัไม่ได้ เป็นการช่วยอย่างพอเหมาะเพ่ือให้
เด็กแก้ปัญหาด้วยตนเอง วิธีการท่ีผู้ ใหญ่  ครู หรือเพ่ือนท่ีมีความสามารถมากกว่าเข้าไปมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัเด็กเพ่ือให้ การช่วยเหลือเด็กเรียกว่า Scaffolding ซึ่งสามารถกระท าได้หลายอย่าง 
เช่น การแนะน า (clue) การช่วยเตือนความจ า (reminders) การกระตุ้นให้คิด (encouragement) 
การแบ่งปัญหาท่ีสลับซับซ้อนให้ง่าย (breaking the problem down into step) การให้ตัวอย่าง 
(providing and example) หรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีจะชว่ยเดก็แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง  

จากทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวส์กอสกี ้(Vygotskys Sociocultural Theory) 
สรุปได้วา่ เด็กจะพฒันาทางด้านสติปัญญาโดยได้รับการช่วยเหลือแนะน าจากผู้ใหญ่ หรือจากการ 
ท างานร่วมกบัเพ่ือนท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ท่ีให้ค าแนะน าในการก้าวพ้นช่วงยากล าบากนัน้ จน
เด็ก สามารถท างานต่อไปอย่างอิสระจนประสบความส าเร็จด้วยตนเองได้ จะท าให้เด็กสามารถ
เข้าใจและเกิดการพฒันาความสามารถทางการคิดท่ีซบัซ้อน นอกจากนีภ้าษายงัเป็นองค์ประกอบ
ท่ีส าคญัและจ าเป็นในการคดิและการเรียนรู้ 

การประยุกต์ทฤษฎีวฒันธรรมทางสงัคมของ ไวส์กอสกี ้(Vygotsky’s Sociocultural 
Theory) สู่การเรียนการสอน โดยเทคนิค Scaffolding การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนเพ่ือเสริม
ศกัยภาพของผู้ เรียน สามารถท าได้หลายรูปแบบตามระดบัความสามารถของผู้ เรียน ซึ่งผู้สอนต้อง
พิจารณาเลือกสรรกลยทุธ์ท่ีจะชว่ยเหลือผู้ เรียนให้ได้อย่างเหมาะสม 
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การให้การช่วยเหลือ สนบัสนนุ เพ่ือเสริมศกัยภาพของผู้ เรียนนัน้ ผู้สอนต้องพิจารณา
เลือกสรรกลยทุธ์ท่ีจะชว่ยเหลือผู้ เรียนให้เหมาะสม นกัการศกึษาได้เสนอแนวคดิเก่ียวกบักลยทุธ์ใน
การชว่ยเสริมศกัยภาพไว้ตา่ง ๆ เช่น วดู บรูเนอร์ และ รอส (Wood, Bruner, & Ross, 1976) กล่าว
วา่วิธีการท่ีผู้สอนจะสามารถเสริมศกัยภาพให้แก่ผู้ เรียน ประกอบด้วย 

 1. การคดัสรรงานและแจกแจงงานให้เหมาะสม (Recruitment) ในขัน้แรกของ
การท างาน ผู้สอนต้องเลือกงานท่ีเหมาะสม แจกแจงประเด็นท่ีผู้ เรียนสนใจ และให้เช่ือมโยงกบัสิ่ง
ท่ีต้องการให้เกิดขึน้ในงานนัน้ เชน่ การสร้างความสนใจในงานท่ีท า ให้เห็นความส าคญั เปา้หมาย
ของงาน 

2. การลดงานให้เป็นงานย่อย ๆ (Reduction in degree of freedom) เป็นการ
แจกแจงงานให้เป็นขัน้ย่อย ๆ ไม่ซบัซ้อน ลดขนาดของงานลง ให้งานมีลกัษณะท่ีง่ายขึน้ แตล่ะขัน้
จะมีทกัษะท่ีจ าเป็นส าคญั ๆ ซึ่งจะง่ายต่อการให้ข้อมูลป้อนกลบัต่อผู้ เรียน ในระยะแรกให้ผู้ เรียน
ท างานในส่วนท่ีท าได้ และครูท าในส่วนท่ีเหลือ โดยครูผู้ สอนจะต้องสะท้อนผลการเรียนรู้ 
(Feedback) เป็นระยะ ๆ สม ่าเสมอ ตอ่เน่ืองกนั เพ่ือให้ผู้ เรียนน าผลไปใช้เพ่ือเพิ่มระดบัการเรียนรู้
ในแตล่ะขัน้ได้อยา่ง ถกูต้อง 

3. การสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเน่ือง (Direction maintenance) เป็นการรักษา
ความสนใจของผู้ เรียนให้คงอยู่อย่างสม ่าเสมอ โดยสร้างความท้าทาย   ให้ผู้ เรียนไปสู่จุดมุ่งหมาย
ท่ีตัง้ไว้ในระดบัเหนือจากระดบัท่ีผู้ เรียนเพิ่งท างานได้ส าเร็จ 

4. ก าหนดลักษณะส าคัญของสิ่ ง ท่ีจะเรียน รู้ให้ เด่นชัด (Marking critical 
features) เป็นการชีใ้ห้เห็นถึงคุณสมบตัิส าคญัท่ีแสดงให้เห็นว่างานนัน้ส าเร็จหรือไปถูกทางแล้ว 
เช่น การบอกข้อบกพร่องหรือความคลาดเคล่ือนในงานท่ีท าอยู่ ก าหนดลักษณะส าคัญท่ีควร
พิจารณาของสิ่งท่ีจะเรียนรู้ให้เด่นชัด (Marking critical features) เช่น ผู้ สอนเม่ืออธิบายเนือ้หา
สาระบางอย่างท่ีต้องการให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ก็ควรเน้นเสียงเป็นพิเศษ หรือหากผู้ เรียนเกิด
ความขดัแย้งในการท าความเข้าใจสิ่งท่ีเรียนรู้ ผู้สอนควรแปลความหมายของเร่ืองท่ีก าลงัเรียนรู้นัน้ 
ๆ เสียใหม ่ด้วยภาษาท่ีให้ผู้ เรียนเข้าใจได้ง่าย ๆ และถกูต้องตรงกนั  

5. การควบคุมปัญหาหรือความคบัข้องใจของผู้ เรียน (Frustration control) การ
แก้ปัญหาหรืองานควรจะมีปัญหาหรือความเครียดอยู่ได้บ้าง  ดีกว่าท่ีจะไม่มีความเครียดเลย ใน
การท างานผู้สอนจะต้องช่วยให้ผู้ เรียนไม่รู้สึกวิตกกังวลจากความผิดพลาด ไม่ให้ผู้ เรียนรู้สึกเสีย
หน้าจากความผิดพลาดของตนเอง  ผู้สอนดึงส่วนท่ีผู้ เรียนพอใจมาเป็นประโยชน์  หรือผู้สอนใช้
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วิธีการอ่ืน ๆ ท่ีช่วยให้ผู้ เรียนมีความเครียดเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีส าคญักว่าคือ ผู้สอน
ต้องระมดัระวงัความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ เรียนพึง่พาผู้สอนมากเกินไปในระหวา่งท ากิจกรรม 

6. การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงตัวอย่างเพ่ือเป็นแนวทางการ
แก้ปัญหาท่ีผู้ เรียนเผชิญอยู่ และรวมถึงการให้ผู้ เรียนเกิดการเลียนแบบและเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริม
คณุลกัษณะเฉพาะตวัของผู้ เรียน  

Eggen และ Kauchak (1997:57) ได้แบง่กลยทุธ์ในการเสริมศกัยภาพไว้ 5 ประเภท 
ดงันี ้

1. การเป็นตวัแบบ (Modeling) เชน่ การแสดงวิธีการแก้ปัญหา  
2. การคิดดงั (Think-aloud) เป็นกระบวนการ โดยให้ผู้ เรียนได้ทราบถึงการคิด

ของครูในขณะท่ีก าลงัแก้ปัญหา  
3. การใช้ค าถาม (Questions) การใช้ค าถามจะเป็นการช่วยเหลือเจาะประเด็น

ความสนใจ และการแนะน าทางเลือกให้แก่ผู้ เรียน 
4. การปรับสาระการเรียนการสอน (Adapting instructional material) เช่น การ

ปรับงานให้มีความง่าย หรือเป็นล าดบังานยอ่ย ๆ 
5. การใช้สิ่งเตือนหรือตวัชีแ้นะ (Prompts and clues) เชน่ การวางแผนการเขียน

ท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนจัดการ จัดระบบการคิดของตนเองก่อนเขียนงานท่ีได้รับมอบหมาย การ
ช่วยเหลือนีจ้ะหยุดเม่ือผู้ เรียนซึมซับเอาแผนงานต่าง ๆ หรือขัน้ตอนต่าง ๆ ไว้ในตนเองอย่าง
อตัโนมตัแิล้ว 

ทัง้นีศ้นูย์พัฒนาการเด็กแห่งมหาวิทยาลยั ฮาวาร์ด (Harvard University) ได้จดัท า
การพัฒนาเด็กผ่านความสามารถคิดบริหารจัดการตน (Executive Function) และ การก ากับ
ตนเอง (Self – Regulation) ทกัษะเหล่านี ้เป็นกระบวนการทางจิตท่ีท าให้พวกเราสามารถวางแผน 
มีสมาธิอย่างแน่วแน่ จดจ าแบบแผน จัดการกับงานท่ีมีความซับซ้อนและหลากหลายได้อย่างดี  
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนเด็ก ๆ ด้วย “การเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding)” ท่ี
ชว่ยเหลือเด็ก ๆ ในการฝึกฝนทกัษะท่ีจ าเป็นก่อนท่ีเด็ก ๆ จะต้องท าด้วยตนเอง ผู้ ใหญ่นัน้สามารถ
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตน โดยการท าให้เป็นกลายเป็นกิจวัตร
ประจ าวัน การเป็นแบบอย่างพฤติกรรมทางสังคม สร้างให้เกิดและสนับสนุนการคงอยู่ของ
พฤติกรรมนัน้ ๆ และเป็นท่ีพึ่งพาได้ ส าหรับการพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนในวยัรุ่น
นัน้ เห็นว่าควรเน้นไปท่ีการตัง้เปา้หมาย การวางแผนและส ารวจตนเอง โดยมุ่งให้ความสนใจไปท่ี
กระบวนการวางแผน ช่วยในการพัฒนาแผน และให้มีโอกาสท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ือให้ได้
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ประสบการณ์มุมมองต่าง ๆ ผ่านการเป็นอาสาสมัคร นอกจากนีย้ังต้องคอยกระตุ้นให้เยาวชน
ตระหนกัถึงแผนท่ีวางไว้การตรวจสอบตนเอง(Child, 2017) 

จากการศึกษาเม่ือเร็ว ๆ นี ้ของ Spruijt และคณะ (Spruijt, Dekker, Ziermans, & 
Swaab, 2018) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เร่ืองการควบคมุความสนใจและความสามารถคิดบริหาร
จดัการตนของนกัเรียนในสถานศกึษาท่ีสมัพนัธ์กบัการก ากบัตนเอง (self-regulation) และกลยทุธ์
ของพ่อแม่ในการเลีย้งดเูด็ก ๆ ท่ีบ้าน จากพฤติกรรมท่ีสงัเกตได้จากการเย่ียมบ้านจ านวน 98 คน 
อายุระหว่าง 4 – 8 ปี พบว่า พ่อแม่ท่ีใช้กลยุทธ์แบบเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding) คือการเป็น
ผู้ ให้การสนบัสนนุให้อิสระ และใช้ค าถามปลายเปิดในการพูดคยุ เด็กจะเป็นคนท่ีมีความยบัยัง้ชัง่
ใจดีกว่า นอกจากนีย้ังพบว่าพ่อแม่ท่ีใช้ค าถามปลายเปิดมากกว่าปลายปิด เปิดโอกาสให้ลูกได้
แสดงความคิด อธิบายถึงเร่ืองราวตา่ง ๆ ในการตอบข้อซกัถาม เด็กจะเป็นผู้ ท่ีมีความยบัยัง้ชัง่ใจ 
ความจ าในการท างาน และความยืดหุ่นทางปัญญาท่ีดีกว่า ซึ่งทัง้สามองค์ประกอบนีเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของความสามารถคิดบริหารจดัการตน ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาภาคตดัขวางของ Hopkins และ
คณะ (Hopkins, Lavigne, Gouze, LeBailly, & Bryant, 2013) ท่ีศกึษาถึงองค์ประกอบของปัจจยั
เส่ียงต่อภาวะซึมเศร้าและการวิตกกังวลในเด็กก่อนวัยเรียน โดยท าการศึกษากับเด็กอายุ 4 ปี 
จ านวน 796 คน พบวา่ พอ่แมท่ี่เลีย้งดลูกูแบบเสริมตอ่การเรียนรู้สมัพนัธ์กบัการเพิ่มความสนใจจด
จ่อ ความยับยัง้ชั่งใจ และความยืดหยุ่นทางปัญญา นอกจากนีจ้ากการศึกษาระยะยาวของ 
Mattee-Gagne และ Bernier (2011) กบัคณุแม่ 53 คน ในแคนนาดาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างแม่
ท่ีให้อิสระสนบัสนนุกบัความสามารถคดิบริหารจดัการตนของลกู ๆ ผา่นการเย่ียมบ้านและประเมิน
จ านวน 3 ครัง้ ในระยะเวลา 3 ปี คือ 15 เดือน 2 ปี และ 3 ปี จากการประเมินความสามารถคิด
บริหารจดัการตนของเด็กพบกวา่ แมท่ี่ให้อิสระสนบัสนนุมีผลต่อการพฒันาระดบัความสามารถคิด
บริหารจดัการตนของเดก็ ๆ จากการประเมินในครัง้ท่ีผา่นมา  

การวิจยันีไ้ด้ออกแบบโปรแกรมเพ่ือพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับ
เยาวชนอิงทฤษฎีการเรียนรู้แบบเสริมตอ่การเรียนรู้ (scaffolding) โดยแบง่กิจกรรมตา่ง ๆ ออกเป็น
หน่วยย่อย ๆ ท่ีมีวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนในการพฒันาในแต่ละหน่วยย่อยของกิจกรรม ให้เยาวชน
ตัง้เป้าหมายในชีวิต มีทักษะการวางแผนจัดการชีวิตเป็นขัน้เป็นตอน ได้เห็นตัวแบบผ่าน
กระบวนการจดักิจกรรม การตัง้ค าถามและการตอบ 
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3. แนวคิดทฤษฎีการรู้คิดทางสังคม (Social Cognitive Theory) 
 
ทฤษฎีการรู้คิดทางสังคมเป็นการอธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในรูปแบบการ

ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างการรู้คิด (cognitive) พฤติกรรม (behavior) และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 
(environmental influence) เป็นปัจจัย 3 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อกัน (triadic reciprocal determinism) 
(Bandura, 1977, 1986, 1989) 

 
หลักการส าคัญในการเรียนรู้ จากทฤษฎีการรู้คิดทางสังคม (สิริอร วิชชาวธุ, 2554) 

1. ผู้เรียนกับส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลซึ่ งกันและกัน (Reciprocal Determinism) 
แบนดรูาเสนอว่ามี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรม คือ ปัจจยัสภาพแวดล้อม ปัจจยัส่วน
ตนของผู้ เรียนและชนิดของพฤติกรรม ปัจจยัทัง้สามอาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่เท่ากัน ปัจจัย
บางตวัอาจมีอิทธิพลตอ่การเกิดพฤติกรรมมากกวา่ปัจจยับางตวัในช่วงเวลาหนึ่ง แตอ่าจมีอิทธิพล
ตอ่การเกิดพฤตกิรรมน้อยกวา่ปัจจยัหนึง่ในอีกชว่งเวลาหนึง่ แตปั่จจยัทัง้สามจะไม่มีอิทธิพลเทา่กนั
พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ทัง้นีผ้ลเก่ียวข้องกันจะเป็นอย่างไรขึน้อยู่กับปัจเจกบุคล พฤติกรรมท่ี
แสดงออก และสภาพแวดล้อมในขณะท่ีเกิดขึน้มีพฤตกิรรมนัน้ขึน้ 

2. การเรียนรู้จากการสังเกต ผู้ เรียนจะสงัเกตพฤติกรรมของผู้ อ่ืนและเง่ือนไขของ
ผลกรรม แตอ่าจยงัไมแ่สดงพฤตกิรรมออกมาในทนัทีทนัใดก็ได้ก็นบัได้วา่เกิดการเรียนรู้แล้ว 

3. พฤติกรรมและเง่ือนไขของผลกรรมท่ีผู้เรียนสังเกตเห็น จะยังคงอยู่ใน
ความทรงจ าของผู้ เรียน 

4. มีความสามารถและอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  เม่ือผู้ เรียนมี
ความสามารถและอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม และเง่ือนไขของผลกรรมท่ีตนสงัเกตเห็นจาก
ตวัอยา่งเป็นผลกรรมทางบวก ผู้ เรียนจะแสดงพฤตกิรรมออกมา 
 

ความสามารถพืน้ฐาน 5 ประการในการเรียนรู้ (สิริอร วิชชาวุธ, 2554) 
แบนดูราเช่ือว่าในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในโลก มนุษย์มีความสามารถขัน้พืน้ฐาน 5 

ประการ (Bandura, 1986, 1989) 
 1. ความสามารถในการใช้สัญลักษณ์ (Symbolizing Capability) สญัลกัษณ์

เปรียบเสมือนกลไกของความคดิ ท าให้มนษุย์สามารถให้ความหมาย รูปแบบ และประสบการณ์ให้
อยู่ในความทรงจ า และใช้ความทรงจ านีใ้นการท าพฤติกรรมในอนาคต โดยสญัลกัษณ์มีลกัษณะ
เป็น ค า รูปแบบหรือแบบฟอร์มท่ีก าหนดแทนสิ่งเร้าตา่ง ๆ ให้มีความหมาย  สญัลกัษณ์เหล่านีเ้ป็น
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ตวักลไกและเป็นข้อมลูท่ีใช้ในกระบวนการคิด โดยมนุษย์จะน าสญัลกัษณ์มาก าหนดความหมาย
และโครงสร้างของความรู้ท่ีจะน ามาใช้ในการคดิเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจและการส่ือสาร
ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต การใช้สญัลกัษณ์สามารถท าให้มองเห็นเง่ือนไขของผลกรรมได้โดยไม่
ต้องท าพฤตกิรรมจริง (Bandura, 1989) 

2. ความสามารถในการสังเกตผู้อ่ืน (Vicarious Capability) มนุษย์สามารถ
เรียนรู้จากผู้ อ่ืนด้วยการสังเกต (observational learning) พฤติกรรมของตวัแบบและเง่ือนไขของ
ผลกรรมท่ีตวัแบบได้รับจากพฤติกรรมนัน้ ๆ โดยองค์ประกอบท่ีท าให้สามรถเรียนรู้จากการสงัเกต
ผู้ อ่ืน มี 4 ประการดงันี ้

- ช่วงความตัง้ใจ (Attention Span) ความตัง้ใจจะเป็นตวัก าหนดในการเลือก
รับรู้สิ่งเร้า หรือตวัแบบ (model) 

- การเก็บข้อมูลไว้เป็นความทรงจ า (Retention) โดยผู้ เรียนรู้จะจดจ าไว้ว่า
พฤตกิรรมท่ีตวัแบบท าคืออะไร ขัน้ตอนการท าเป็นอยา่งไร 

- ก า รท าพ ฤติ ก รรม  (Motor Reproduction ห รือ  Behavioral Product) 
ผู้ เรียนจะปรับพฤติกรรมของตนตามมโนทศัน์ท่ีมีอยู่ในความจ า โดยขึน้อยู่กับความสามารถหรือ
ศกัยภาพท่ีจะท าพฤติกรรมนัน้ ๆ และการท าพฤติกรรมนัน้ได้หรือไม่ ก็ขึน้อยู่กบัผลกรรมนัน้คุ้มค่า
ตอ่การท ามากกวา่จะถกูลงโทษ หรือไมไ่ด้รับรางวลั 

- แรงจงูใจในการท าพฤติกรรม (Motivation) เกิดขึน้จากความต้องการอยาก
ท าพฤติกรรมส่วนหนึ่ง โดยขึน้อยู่กบัสิ่งจงูใจโดยตรง สิ่งจงูใจจากการสงัเกต และสิ่งจงูใจท่ีตนเป็น
ผู้สร้างขึน้เอง  

3. ความสามารถในการคิดล่วงหน้า (Forethought Capability) การคิด
ล่วงหน้าคือความสามารถของผู้ เรียนท่ีน ามาใช้จูงใจและชีแ้นะแนวทางในการกระท า (Bandura, 
1989) ผู้ เรียนจะประมวลข้อมูลผ่านกระบวนการคิดเก่ียวกับโอกาสในการได้รับผลกรรมจากการ
กระท าพฤติกรรม และระดบัความสามารถของตน รวมถึงลักษณะความคล้ายคลึงกันระหว่าง
สภาพการณ์ของตวัแบบเม่ือเทียบกับของตนเอง และสิ่งจูงใจท่ีท าให้ตนมีพฤติกรรมท่ีคาดหวัง 
(expectation) การคิดล่วงหน้าเก่ียวกับผลกรรมท่ีจะได้รับจะเปล่ียนแปลงไปถ้าผลกรรมไม่ เป็น
ตามท่ีคาดหวงั และจ าสภาพการณ์นีไ้ว้ใช้พิจารณาการกระท าของตนในอนาคตตอ่ไป 

4. ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self – Regulatory Capability) 
มนุษย์มีความสามารถในการควบคุมตนเองในด้านการคิด ความรู้สึกและแรงจูงใจ การ
ตัง้เปา้หมายและความพยายามท าให้ได้ตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ ความสามารถในการควบคมุตนเอง
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ได้รับอิทธิพลมาจากกระบวนการอบรมเลีย้งดูทัง้จากครอบครัวและจากการศึกษา เม่ือผู้ เรียนมี
ความสามารถในการบงัคบัควบคมุตนเองได้ส าเร็จ เขาจะมีระบบการควบคมุตน (self-demand) 
และระบบการลงโทษตนเอง (self-sanction) เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินชีวิตของให้สามารถท า
ตามท่ีตนควรท าได้ ผู้ เรียนแตล่ะคนจะมีมาตรฐานแรงจงูใจไม่เท่ากนั ระดบัการควบคมุตนเองของ
แตล่ะคนจึงไม่เหมือนกัน โดยขึน้อยู่กับระดบัดงัความเข้มข้นของประสบการณ์ท่ีได้รับ โดยสิ่งท่ีจะ
กระตุ้นให้มีการควบคุมตนเอง คือการลงโทษจากสังคม (standard deviation) และการลงโทษ
ตนเอง (internalized self-sanction) ตอ่มา แบนดรูาได้พฒันาระบบตวัตน (The Self System) ซึ่ง
เป็นโครงสร้างของการคิดท่ีมีการรับรู้การประเมินผลและการควบคมุตนเอง ระบบตวัตนจะประเมิน
พฤติกรรมของตนจากประสบการณ์ในอดีต และผลท่ีจะได้รับในอนาคต เม่ือผู้ เรียนประเมินตนเอง 
เขาจะสามารถควบคมุตนเองได้ (self-regulation) แบนดรูาเช่ือวา่ คนเรามีวิธีในการควบคมุตนเอง
ได้โดยใช้ทัง้วิธีการตอบโต้ (reactive strategy) และวิธีเชิงรุก (proactive strategy) ปัจจัยท่ีมีผล
ตอ่การควบคมุตนเอง(self-regulation) มีทัง้ปัจจยัภายนอกและภายใน ปัจจยัภายนอกเช่น รางวลั 
การได้รับการสนบัสนนุจากผู้ อ่ืน สว่นปัจจยัภายในมี 3 ปัจจยัใหญ่ ๆ คือ 

- การสังเกตตนเอง  การปรับปรุงตนเองให้อยู่ในระดับใดต้องอาศัย
มาตรฐานจากภายนอก เช่น บิดามารดาหรือบคุคลในสงัคมท่ีมีอิทธิพลตอ่ตวัเรา คณุภาพ ปริมาน 
ความเร็วและลกัษณะของต้นแบบ เป็นเกณฑ์ในการประเมิน 

- กระบวนการประเมิน (Judgment Process) วิธีการประเมินมีหลายวิธี 
เช่น ประเมินผลงานของตนโดยมาตรฐานส่วนตน (Personal standard) ประเมินผลงานของตน
โดยเปรียบเทียบกบัผลงานของผู้ อ่ืนหรือมาตรฐานในสงัคม (norm) 

- ผลจากการกระท า (Performance attribution) ผู้ เรียนจะทราบว่าตนเอง
ประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวผ่านการเปรียบเทียบผลการกระท ากับมาตรฐานท่ีตัง้เอาไว้ 
เขาจะให้แรงเสริมแก่ตนเองหรือจะลงโทษตนเอง ก็ขึน้อยูก่บัผลจากการกระท าทัง้สิน้ 

5. ความสามารถในการสะท้อนกลับให้แก่ตนเอง (Self-Reflective 
Capability) เป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนได้คิดวิเคราะห์ประสบการณ์ ช่วยวางระบบในกระบวนการ
คดิของตนเองและปรับเปล่ียนความคดิของตน แบนดรูาเสนอว่า ความเช่ือและความรู้สึกมีอิทธิพล

ต่อการกระท าพฤติกรรมของบุคคล (Bandura, 1986) ความสามารถในการวิ เคราะห์
ประสบการณ์ของตนเองนีท้ าให้เกิดการรับรู้ความสามารถท่ีจะท าได้ของตนขึน้ (self-efficacy) 
แบนดรูา (1977, 1986) เสนอไว้วา่การสร้างการรับรู้วา่ตนสามารถท าได้ มีด้วยกนั 4 แหลง่ ดงันี ้
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- ป ระสบ ก ารณ์ ต รงเ ก่ี ย ว กั บ ค ว าม ส า เ ร็ จ ข อ งตน  (Mastery 
Experiences) ความส าเร็จในอดีตของผู้ เรียนจะชว่ยเพิ่มการรับรู้วา่ตนมีความสามารถท าได้ (self-
efficacy) สงูขึน้ ถ้าเกิดความล้มเหลวในอดีต ก็จะลดการรับรู้วา่ตนมีความสามารถท าได้ต ่าลง  

- ประสบการณ์จากการสังเกตตัวแบบ (Vicarious Experiences) การมี
ประสบการณ์จากการสงัเกตผู้ อ่ืน สามารถท าให้เกิดการรับรู้ความสามารถท่ีจะท าได้ของตนด้วย 
ถ้าตวัแบบมีอายใุกล้เคียงกบัผู้ เรียน ผู้ เรียนจะรับรู้วา่ ตนมีความสามารถเหมือนตวัแบบท่ีเห็น และ
สามารถประสบความส าเร็จได้ อีกทัง้การรับรู้วา่ตนมีความสามารถจะเพิ่มขึน้ไปด้วย 

- การชักจูงจากสังคม (Social Persuasion และ Verbal Persuasion) 
การสรรเสริญและการดถูกูจากผู้ อ่ืนมีผลตอ่การรับรู้ว่าตนมีความสามารถท าได้ โดยเฉพาะจากคน
ท่ีบุคคลเช่ือถือ ใกล้ชิดหรือสนใจ การชีแ้นะให้ถูกจุดตรงประเด็นของปัญหาจะช่วยให้ผู้ เรียนเห็น
ชอ่งทางในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้ดีขึน้และมองเห็นโอกาสของความส าเร็จมากขึน้ 

- ความ เค รียดทั ้งท างกายและทางอารม ณ์  (Physiological and 
Emotional Stress) ความเครียดหรือการถูกเร้าอารมณ์ทางลบมีผลต่อการเรียน การท างานและ
การท าพฤติกรรมต่าง ๆ บคุคลตีความความเครียดท่ีตนมีเป็นสญัญาณของการจะมีผลงานท่ีไม่ดี 
ในขณะท่ีอารมณ์ทางบวกเพิ่มขึน้จะช่วยให้ตนรับรู้ความสามารถในการท าได้ของตน (self-
efficacy) การลดปฏิกิริยาทางความเครียดและปรับเปล่ียนอารมณ์ทางลบออกไปชะช่วยสร้าง
ความเช่ือวา่ตนสามารถท าได้มากขึน้ 
 

4. แนวคิดที่เก่ียวข้องกับพฤตกิรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพตดิ 
ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึง แนวคิดท่ีเก่ียวข้อกับพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด ซึ่ง

จ าเป็นต้องเข้าใจถึงความหายของสารเสพติด ชนิดของสารเสพติด การออกฤทธ์ิตลอดจน
ผลกระทบตอ่ร่างกาย และเข้าใจถึงความหมายของพฤตกิรรมเส่ียงและการปอ้งกนัพฤติกรรมเส่ียง 
โดยสรุปจาก กนิษฐา ไทยกล้า และอภินนัท์ อร่ามรัตน์,(กนิษฐา ไทยกล้า & อภินนัท์ อร่ามรัตน์, 
2551) กนิษฐา ไทยกล้า (กนิษฐา ไทยกล้า, 2556) และ ส านกัพฒันาการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ (ส านกัพฒันาการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ, 2552)ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

4.1 ความหมายของยาเสพตดิ  
องค์การสหประชาชาติ ให้ความหมายว่า ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมีซึ่งเม่ือ

เสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดตอ่กนัชัว่ระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรือ้รัง ท าให้ร่างกายและ
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จิตใจเส่ือมโทรม เช่น ฝ่ิน กญัชา เฮโรอีน ยานอนหลบั สรุา และในส่วนของหน่วยงานท่ีด าเนินงาน
ด้านสุขภาพระหว่างประเทศอย่างองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ให้
ความหมายว่า ยาเสพติด หมายถึงสิ่งเสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทัง้ทางร่างกายและจิตใจ
ต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึน้เร่ือย ๆ จนในท่ีสุดจะท าให้เกิด
โรคภยัไข้เจ็บตอ่ร่างกายและจิตใจขึน้ นอกจากนีส้ านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดของประเทศไทย กล่าวว่า ยาเสพติดคือ ยาหรือสารเคมีท่ีเม่ือน าเข้าสู่ร่างกาย ท าให้มี
ความต้องการยาหรือสารเคมีนัน้เพิ่มขึน้จนท าให้ร่างกายทรุดโทรม ส่งผลกระทบทัง้สุขภาพกาย
และสขุภาพจิต (ส านกัพฒันาการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ, 2553) 

ยาเสพติดตามกฎหมายนัน้  ในทางกฎหมายยาเสพติดได้มุ่งควบคุม “ยาเสพติด” 
และ “สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติด” โดย ยาเสพติดนัน้ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ยาเสพ
ติดให้โทษ เช่นเฮโรอีน 2.วตัถุออกฤทธ์ิ 3.สารระเหย เน่ืองจากทัง้ 3 กลุ่มนัน้ออกฤทธ์ิให้โทษต่อผู้
เสพด้วยกันทัง้นัน้ จากยาเสพติดท่ีถูกจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม จึงมีกฎหมายรองรับถึง 3 ฉบับแยก
ตามแตล่ะประเภทเชน่กนั และ สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพตดิ ท่ีจ าแนกได้เป็น 4 กลุม่ ได้แก่  
1.สารตัง้ต้น (Precursor) คือ สารเคมีท่ีมีโรงสร้างโมเลกุลท่ีเกิดขึน้ เช่น อีเฟดรีน 2.ตวัท าปฏิกิริยา 
(Reagent) คือ สารท่ีใช้ท าปฏิกิริยากับสารตัง้ต้น เพ่ือให้เกิดสารท่ีต้อง 3.ตวัท าละลาย (Solvent) 
คือ สารท่ีใช้สารละลายสารตัง้ต้นและตวัท าปฏิกิริยา โดยท่ีตวัท าละลายจะไม่ท าปฏิกิริยาด้วย4. 
ตวัเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) คือ สารท่ีช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึน้ ดงันัน้ตามกฎหมายแล้ว สารเคมีท่ี
ใช้ผลิตยาเสพติดนัน้ จึงไม่ได้หมายความถึงเฉพาะสารตัง้ต้นเท่านัน้ แตห่มายรวมถึงสารเคมีทัง้  4 
กลุม่ดงักลา่วข้างต้นด้วย 

 
4.2 ยาเสพตดิธรรมชาติ 

4.2.1. ฝ่ิน (Opium)   
เป็นพืชล้มลกุท่ีชอบขึน้ในภูมิประเทศท่ีเป็นป่าเขาและบริเวณท่ีราบสงูท่ีมีอากาศ

หนาวเย็น ในเนือ้ฝ่ินประกอบด้วย โปรตีน เกลือแร่ ยาง และกรดอินทรีย์เป็นอัลคาลอยด์ซึ่งเป็น
ตวัการส าคญัท่ีท าให้ฝ่ินกลายเป็นสารเสพตดิให้โทษท่ีร้ายแรง 

ฤทธ์ิต่อร่างกาย อลัคาลอยด์ประเภทท่ี 1 ออกฤทธ์ิกดประสาท ท าให้อาการมึน
เมา ทางเภสชัวิทยาถือวา่เป็นยานอนหลบัและแก้ปวด อลัคาลอยด์ท่ีเป็นสารเสพติดซึ่งออกฤทธ์ิตวั
ส าคญัท่ีสุดในประเทศนีคื้อ มอร์ฟีน อลัคาลอยด์ประเภทท่ี 2 ออกฤทธ์ิท าให้กล้ามเนือ้เรียบหย่อน
คลายตวั ประเภทนีไ้มเ่ป็นสารเสพตดิ 
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ผลกระทบ  ฤทธ์ิของฝ่ินจะกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางของสมองในส่วน 
Brian Reward System เป็นสมองส่วนท่ีควบคุมความพึงพอใจ อาการผู้ เสพฝ่ินส่วนใหญ่จะออก
ฤทธ์ิกดประสาททางสมอง ท าให้เกิดอาการเคลิบเคลิม้ สมองท างานช้าลง ใจลอย เม่ืออดยาจะมี
อาการคอ่นข้างรุนแรงคือ กระวนกระวาย หงดุหงิดง่าย นอนไมห่ลบั 

 

4.2.2. มอร์ฟีน(Mophine) 
เป็นอัลคาลอยด์ของฝ่ินท่ีท าให้มึนเมา มีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น รสขม 

เสพตดิง่าย  มีทัง้เป็นเม็ด เป็นผง เป็นก้อน หรือละลายน า้บรรจหุลอดส าหรับฉีดเขาสู่ร่างกาย ซึง่ใน
ปัจจบุนัมอร์ฟีนสามารถท าขึน้โดยการสงัเคราะห์ด้วยกรรมวิธีทางเคมีแล้ว 

ฤทธ์ิต่อร่างกาย มอร์ฟีนออกฤทธ์ิกดระบบประสาทสว่นกลาง ลดความเจ็บปวด 
ท าให้รู้สกึง่วงหลบั ลดการท างานของร่างกาย 

ผลกระทบ อาจท าให้คล่ืนเหียน อาเจียน ท้องผูก เกิดอาการคนับริเวณใบหน้า 
ตาแดงเพราะโลหิตฉีด ซมึ ง่วง นอน ไมส่นใจสิ่งแวดล้อม 

 

4.2.3. พืชกระท่อม(Kratom) 
เป็นพืชท่ีพบว่าถูกใช้เป็นสิ่งเสพติดมากในประเทศอินเดียและประเทศไทย ใบมี

ลกัษณะคล้ายใบกระดงังาหรือใบฝร่ังต้นหนาทบึ  ต้นกระท่อมมี 2 ชนิดคือชนิดท่ีมีก้านและเส้นใบ
(สีแดงเร่ือ ๆ หรือสีเขียว) เสพโดยการเคีย้วใบดบิ หรือใช้ใบดบิตากแห้งแล้วน ามาบดเป็นผงแล้วด่ืม
น า้ตามหรือน าผงท่ีได้มาชงกบัน า้ร้อน ในปัจจบุนัมีการน าพืชกระทอ่มมาผสมกบัสว่นผสมตา่ง ๆ มี
ช่ือเรียกวา่ 4 คณู 100 ซึง่มีสว่นผสมตา่ง ๆ ดงันี ้

 
1.น า้ต้มใบกระทอ่ม โค้ก ยาแก้ไอ และยากนัยงุ 
2.น า้ต้มใบกระทอ่ม โค้ก ยาแก้ไอ และยากลอ่มประสาท 
3.น า้ต้มใบกระทอ่ม โค้ก ยาแก้ไอ และยากลอ่มประสาท 
4.น า้ต้มใบกระทอ่ม โค้ก ยาแก้ไอ และกาแฟ 
5.น า้ต้มใบกระทอ่ม โค้ก ยาแก้ไอ และนมเปรีย้ว 

ฤทธ์ิต่อร่างกาย ในใบกระท่อมมีสารไมตราจัยนินท่ีออกฤทธ์ิกระตุ้นและกด
ประสาท พืชกระท่อมจะท าให้หายปวดเม่ือยตามตวั มีความสขุ สามารถท างานได้ทนทาน ทนแดด
ได้ดี 
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ผลกระทบ เสพครัง้แรกจะมีอาการ คอแห้ง คล่ืนไส้อาเจียน ท้องผูก เม่ือหยุด
เสพจะหงุดหงิด ซึมเศร้า มึนงง ปวดเม่ือยตามข้อ กล้ามเนือ้ขาและบัน้เอว อ่อนเพลีย เกียจคร้าน 
เบื่ออาหาร และนอนไมห่ลบั 

4.2.4. กัญชา (Cannabis) 
เป็นพืชล้มลุก คล้ายใบมันส าปะหลัง ส่วนท่ีน ามาเสพ ได้แก่ ก่ิง ก้าน ใบ และ

ยอดช่อดอกกัญชา โดยน ามาตากหรืออบแห้งและบดให้เป็นผงหยาบ ๆ มายดัใส่บุหร่ี หรือสูดดม
ด้วยบ้องกัญชา ปัจจุบนัพบทัง้กัญชาสด กัญชาแห้ง อัดเป็นแท่งหรือก้อน ยงัพบในรูปของน า้มัน
กญัชาออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทสูงถึง20-60เปอร์เซ็นต์  และยางกัญชาออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท4-8
เปอร์เซ็นต ์

ฤทธ์ิต่อร่างกาย กัญชาออกฤทธ์ิทัง้กระตุ้ นประสาท กดประสาทและหลอน
ประสาท แตส่ารท่ีมีฤทธ์ิตอ่สมองและท าให้ร่างกาย อารมณ์และจิตใจเปล่ียนไป คือ เตตราไฮโดร
แคนนาบนิอล(Tetrahydrocannabinol) 

ผลกระทบ เบือ้งต้นจะออกฤทธ์ิกระตุ้นประสาท ท าให้ผู้ เสพต่ืนเต้น ช่างพูด 
หวัเราะตลอดเวลา ต่อมาจะกดประสาทท าให้ผู้ เสพคล้ายเมาเหล้าอย่างอ่อน ๆ เซ่ืองซึมและง่วง
นอน หากเสพเข้าไปมาก ๆ จะหลอนประสาทท าให้เห็นภาพลวงตา หแูวว่ ความคิดสบัสบ ควบคมุ
ตวัเองไมไ่ด้ 
 

4.3 ยาเสพตดิสังเคราะห์ 
4.3.1. เฮโรอีน (Heroin)  

เป็นยาเสพติดท่ีได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีระหว่างมอร์ฟีนกับสารเคมีบาง
ชนิด และน ามาใช้แทนมอร์ฟีนอย่างแพร่หลาย เฮโรอีนออกฤทธ์ิแรงกว่ามอร์ฟีน4-8เท่า และออก
ฤทธ์ิแรงกว่าฝ่ิน30-90เท่า โดยทัว่ไปเฮโรอีนจะมีลกัษณะเป็นผงสีขาว สีนวล หรือสีครีม มีรสขม ไม่
มีกลิ่น แบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เฮโรอีนเบส ซึง่ไม่ละลายน า้ อีกประเภทคือเกลือของเฮโรอีน เช่น 
เฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์  

ฤทธ์ิต่อร่างกาย เฮโรอีนท าให้มีอาการปวดไปทัง้ตวั กระทบต่อระบบทางเดิน
หายใจ ไปจนถึงระบบประสาท 

ผลกระทบ เม่ือเสพท าให้มีอาการ ปวดกล้ามเนือ้ ปวดกระดกู ปวดตามข้อ ปวด
หลงั ปวดบัน้เอว มึนงง ปวดหวัอย่างรุนแรง หงุดหงิด ฟุ้งซ่าน นอนไม่หลบั กระสบักระสา่ย หายใจ
ตดิขดัคล้ายใจจะขาด จกุแนน่ในอก บางรายอาจมีอาการชกัหรือประสาทเส่ือม 
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4.3.2. สารระเหย (Inhalant) 
มีลกัษณะเป็นของเหลวระเหยอย่างรวดเร็วในอากาศ มีกลิ่นหอมเฉพาะตวั แตไ่ร้

สีและไร้กลิ่น  สามารถละลายได้ดีในสารจ าพวกไขมนั  มีสว่นประกอบ โทลอีูน (Toluene) อะซิโตน 
(Acetone) บิวเทน (Butane) เบนซีน (Benzen) ไตรคลอโรเอทธิลีน(Trichloroethylene)  พบใน 
กาว แลคเกอร์ เป็นต้น 

ฤทธ์ิต่อร่างกาย ท าให้มีอาการเคลิบเคลิม้ ศรีษะเบาหวิว ต่ืนเต้น พูดจาไม่ชัด 
น า้ลายไหลออกมามาก ขาดสติ เป็นลมชัก กล้ามเนือ้ท างานไม่ประสานกัน ระบบประสาท
อตัโนมตัถิกูกด มีเลือดออกทางจมกู หายใจไมส่ะดวก 

ผลกระทบ  มีอาการระคายเคืองหลอดลม เย่ือบุจมูกมีเลือดออก หลอดลม
อกัเสบ ปอดอกัเสบ ท าลายระบบทางเดนิอาหาร มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร เนือ้ตบัถกูท าลาย 
ท าลายระบบปัสสาวะ ไตอกัเสบไปจนถึงพิการ ท าลายระบบหลอดเลือดหวัใจ ท าลายระบบการ
สร้างโลหิตไขกระดกู ตลอดจน ท าลายระบบประสาทเซลส์สมอง 

 

4.3.3. ยาบ้า เมทแอมเฟตามีน (Mathamphetamine) 
เป็นสารเสพติดออกฤทธ์ิกระตุ้นประสารท ท าให้ไม่ง่วง เม่ือเข้าสู่ร่างกาย เมท

แอมเฟตามีนส่วนหนึ่งจะเปล่ียนเป็นแอมเฟตามีน มีผลตอ่ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบประสาท
สว่นกลาง 

ฤทธ์ิต่อร่างกาย ออกฤทธ์ิท าให้ร่างกาย ต่ืนตวั หวัใจเต้นเร็ว ความดนัโลหิตสูง 
ใจสัน่ ประสาทตงึเครียด 

ผลกระทบ  ท าให้รู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติ ประสาทล้า ตัดสินใจช้าและ
ผิดพลาด เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หวาดระแวง คลุ้มคลัง่ เสียสติ 

 
4.3.4. ยาอี (Ecstasy) 

ยาอีมี 2 ลกัษณะในการออกฤทธ์ิ ลักษณะแรก คือ กระตุ้นระบบประสาทระยะ
สัน้ ๆ และ ลักษณะท่ีสอง คือ อาการหลอนประสาทอย่างรุนแรง การเสพเพียงแค่ 1-2 ครัง้ ก็
สามารถท าลายระบบภมูิคุ้มกนัของร่างกาย 

ฤทธ์ิต่อร่างกาย ท าให้ผู้ เสพรู้สึกร้อนมีเหง่ือออกมาก หัวใจเต้นเร็ว ความดัน
โลหิตสงู การได้ยินและการมองเห็นผิดจากความจริง เคลิบเคลิม้ ไมส่ามารถควบวคมุอารมณ์ได้ 
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ผลกระทบ ผู้ เสพมีโอกาสติดเชือ้ต่าง ๆ ได้ง่าย ท าลายสมองส่วนท่ีท าหน้าท่ีส่ง
สาร ซีโรโทนิน (Serotonin) เป็นสารควบคมุความสขุ เม่ือถกูท าลายท าให้มีอาการ หดหู่อย่างมาก 
ท าให้เกิดแนวโน้มในการฆา่ตวัตายสงูกวา่คนปกติ 

 
4.3.5. ยาเค หรือ เคตามีน (Ketamine) 

ยาชนิดนีจ้ะออกฤทธ์ิโดยการท าให้หมดสติ มี2ลักษณะ คือแบบผงและแบบน า้ 
ทางการแพทย์มกัน ามาใช้รักษาโดยการฉีดเข้าท่ีกล้ามเนือ้ หรือ ในกรณีผา่ตดัผู้ ป่วยในระยะสัน้ 

ฤทธ์ิต่อร่างกาย  เป็นยาท่ีออฤทธ์ิหลอนประสาทอย่างรุนแรง ท าให้ รู้สึก
เคลิบเคลิม้ รู้สึกว่าตนมีอ านาจพิเศษ (Mystical) ท าให้สูญเสียกระบวนการทางความคิด การรับรู้ 
และ การตอบสนอง  

ผลกระทบ ท าให้เกิดกระบวนการคิดท่ีสบัสน กระรับรู้สิ่งแวดล้อม แสง สี เสียง 
เปล่ียนแปลง มีอาการตาลาย ร่างกายเคล่ือนไหวไม่สมัพนัธ์กนั หายใจติดขดั หากใช้ติดตอ่กนัเป็น
เวลานานจะท าให้เกิดอาการ แฟลตแบล็ค (Flashbacks) คือ สภาวะโรคจิต 

 

4.3.6. โคเคน (Cocaine) 
เป็นสารอัลคาลอยด์ท่ีสกัดจากใบของต้นโคคา มี2ลักษณะ คือ แบบผง และ 

แบบก้อน การเสพชนิดนีจ้ะออกฤทธ์ินัน้ขึน้อยูก่บัการดดูซมึของร่างกายในแตล่ะวิธีท่ีผู้สบูเลือกใช้ 
ฤทธ์ิต่อร่างกาย ออกฤทธ์ิกระตุ้นระบบประสาทและสมอง มีอาการหัวใจเต้น

แรง ความดนัโลหิตสงู มีอาการซมึเศร้า 
ผลกระทบ กระวนกระวาย ตวัร้อน มีไข้ นอนไม่หลับ ประสาทหลอน ผนังจมูก

ขาดเลือก เย่ือบุโพรงจมูกฝ่อหรือขาดทะลุ ระบบสมองถูกกระตุ้นอย่างรุนแรง เกิดอาการชัก มี
เลือดออกในสมอง เนือ้สมองตายบางสว่น กล้ามเนือ้หวัใจเส่ือมอาจล้มเหลวได้ 

 

4.3.7. ไอซ์ (Ice) 
เป็นสารท่ี มี รูปแบบก้อนใสเหมือนน า้แข็ ง สังเคราะห์จากสารอีฟ รีดรีน

(Ephedrine) เม่ือเผาไหม้แล้วไม่มีกลิ่น ท าให้เป็นท่ีนิยมของผู้ เสพยาเสพติด ระยะเวลาในการออก
ฤทธ์ิตัง้แต4่-14ชัว่โมงขึน้อยูก่บัการวิธีการใช้ของผู้ เสพ 

ฤทธ์ิต่อร่างกายกระตุ้ นระบบประสาท ท าให้รู้สึกมีความสุขทัง้ทางกายและ
จิตใจ  ท าให้เกิดอาการตาแข็งนอนไมห่ลบั 
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 ผลต่อกระทบ ตาพร่ามัว่ ริมฝีปากแห้ง หวัใจเต้นไมส่ม ่าเสมอ ปิดและไตท างาน
ผิดปกต ิน า้หนกัลดอยา่งรวดเร็ว อารมณ์รุนแรง เหง่ืออกมาก อณุหภูมิ ท าลายสมอง สมาธิสัน้ เก็บ
ตวั 

 

4.4 ยาเสพตดิที่กฎหมายควบคุม ได้แก่ สุรา และบุหร่ี 
1. สรุา หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คือ เคร่ืองด่ืมท่ีมีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่ปริมาณ

ไม่เกิน 60 ดีกรี (vol%) ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีคนสามารถใช้ด่ืมได้(กรมสรรพสามิต, 2560) สุรา
จดัเป็นสิ่งเสพย์ติดประเภทหนึ่ง เม่ือด่ืมแล้วสารนัน้จะออกฤทธ์ิกดระบบประสาทส่วนกลาง หาก
ด่ืมไมม่ากอาจรู้สกึผอ่นคลายเน่ืองจากสารกดจิตใต้ส านึกท่ีคอยควบคมุตนเองท าให้กล้าแสดงออก
มากขึน้ แต่เม่ือด่ืมมากขึน้ก็จะกดสมองบริเวณอ่ืน ๆ ท าให้เสียการทรงตวั พูดไม่ชดั จนแม้กระทัง่
หมดสติในท่ีสุด เม่ือด่่ืมสุราจนมีการสะสมในระดบัหนึ่งจะติดสุราและเม่ือหยุดการด่ืมแล้วจะมี
ปฏิกิริยาของร่างกายท่ีเรียกว่า อาการลงแดง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิชาการ คณะ
แพทยศาสตร์, 2560) 

สรุา แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 
1. สรุากลัน่ คือ สรุาท่ีเกิดจากการเอาน า้สา (แป้งหรือน า้ตาล หมกัด้วยยีสต์ จน

เกิดแอลกอฮอล์ มากลัน่ อาจจะมีการเติมสีปรุงกลิ่น แต่งรส ด้วยสารปรุงแต่ง อ่ืน ๆ แล้วเก็บบ่ม
ตอ่ไป สรุาประเภทนีไ้ด้แก่ สรุาขาว สรุา ผสมสรุาผสมพิเศษ และสรุาปรุงพิเศษ เป็นต้น 

2.  สุราไม่กลั่น คือ สุราท่ีได้จากการหมักส่าให้เกิดเป็นน า้เมา แต่ไม่น ามากลั่น 
มกัจะหมกัจากเมล็ดธัญพืช ผลไม้และน า้ตาลจากพืช เช่น เบียร์ ไวน์ กระแช่ น า้ขาว น า้ตาลเมา 
เป็นต้น 

2. บุหร่ี เป็นสิ่งเสพติดอย่างอ่อนท่ีถูกต้องตามกฎของประเทศ ซึ่งท ารายได้แก่ผู้ผลิต
และรัฐบาลจ านวนมาก แต่บุหร่ีถือว่าเป็นตวัการส าคัญท่ีท าให้เกิดโรคร้ายแรงหลายอย่างของ
ระบบทางเดินหายใจ หวัใจ และระบบหมุนเวียนโลหิต พิษของบหุร่ีเป็นฤทธ์ิผสมของสารพิษตา่ง ๆ 
ในควันควันบุหร่ีท่ีสูดดมเข้าทางปาก และ จมูก คนท่ีติดบุหร่ีทีโอกาสเป็นมะเร็งท่ีปอด ปาก 
หลอดลม กระเพาะปัสสาวะ หรือท่ีตบัอ่อน เส่ียงตอ่การเป็นโรคหวัใจมากกว่าคนท่ีไม่สบูบหุร่ี และ
อาจมีอนัตรายตอ่ทารกในครรภ์ และผู้ ท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณใกล้เคียงด้วย(หนงัสือความรู้เก่ียวกบัสิ่ง
เป็นพิษ, 2537) 

บหุร่ี คือ ยาสบูนิโคตินเป็นสว่นประกอบ ซึ่งวงการแพทย์นานาชาติถือวา่เป็นสารเสพ
ตดิ นิโคตนิเป็นตวัการท่ีท าให้ผู้สบูบหุร่ีติดบหุร่ี (มลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไมส่บูบหุร่ี, 2552) 
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องค์การอนามยัโลก (World Health Organization : WHO) ได้นิยามสิ่งเสพติด หรือ
ยาเสพติดไว้ว่า หมายถึงสิ่งท่ีเสพเข้าไปแบ้วจะเกิดความต้องการ ทัง้ทางร่างกายและจิตใจอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยไมส่ามารถหยดุเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึน้เร่ือย ๆ จนในท่ีสดุจะท าให้เกิด
โรคภยัไข้เจ็บตอ่ร่างกายและจิตใจ 

บุหร่ี มีลกัษณะเป็นทรงกระบอกม้วนห่อด้วยกระดาษ ขนาดปกติจะมีความยาวสัน้
กว่า 120 มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 มิลลิเมตร) มีใบยาสูบบดหรือซอย
บรรจภุายในห่อกระดาษ ปลายด้านหนึ่งเป็นปลายเปิดส าหรับจดุไฟ และอีกด้านหนึ่งจะมีตวักรอง 
ไว้ส าหรับใช้ปากสดูควนั ค านีป้กตจิะใช้หมายถึงเฉพาะท่ีบรรจใุบยาสบูภายใน แตใ่นบางครัง้ก็อาจ
ใช้หมายถึงมวนกระดาษท่ีบรรจสุมนุไพรอ่ืน ๆ เชน่ กญัชา 

บหุร่ีมี 2 ชนิดคือ บหุร่ีท่ีมวนเอง และบหุร่ีท่ีผลิตโดยเคร่ืองจกัร บหุร่ีท่ีมวนเอง ท าโดย
ใช้ใบตองแห้ง ใบบวั หรือกระดาษ ท่ีใช้มวนห่อใบยาสูบ บุหร่ีชนิดนีจ้ะดบัง่าย เน่ืองจากไม่มีการ
ปรุงแต่งสารเคมี ท่ีช่วยให้ไฟติดทน ส าหรับบุหร่ีท่ีผลิตโดยเคร่ืองจกัรมี 2 ชนิด คือ บุหร่ีท่ี ไม่มีก้น
กรอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบหุร่ีราคาถกู และบหุร่ีท่ีมีก้นกรอง นอกจากนี ้บริษัทบหุร่ียงัผลิตบหุร่ี ชนิดท่ี
เรียกว่า “ไลต์” และ “ไมลด์” โดยระบุไว้ว่า เป็นบุหร่ีชนิดรสอ่อน ท่ีมีอนัตรายต่อสุขภาพน้อยกว่า
บหุร่ีธรรมดา แตจ่ากการวิจยัพบว่า บหุร่ีทัง้ 2 ชนิด มิได้มีอนัตรายน้อยกวา่บหุร่ีธรรมดาแตอ่ย่างใด 
เพียงแต่ต่างกันท่ีรสชาติเท่านัน้ และบุหร่ีชนิดท่ีมีก้นกรอง จะสามารถกรองละอองสาร ท่ีมีขนาด
ใหญ่ได้บางชนิดเท่านัน้ โดยสารทาร์และนิโคติน ซึ่งมีขนาดเล็กยังคงผ่านเข้าไปได้ ในปริมาณ
เดียวกบัการสบูบร่ีุ ท่ีไม่มีก้นกรองยาสบูส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมี เพ่ือปรุงแตง่กลิ่นรส และเพ่ือลด
ความระคายเคือง บหุร่ีท่ีผลิตจากโรงงานจะใช้สารเคมีปรุงแตง่มากท่ีสดุ นอกจากนี ้ยงัมีสารเคมี ท่ี
ใช้ในการรักษาความชืน้ของใบยาสบู และสารปอ้งกนัเชือ้รา เพ่ือให้เก็บบหุร่ีได้นาน รวมทัง้สารเคมี
ท่ีใช้ในการรักษาสภาพกระดาษ ท่ีใช้มวนบหุร่ีอีกด้วย(โครงการสารานกุรมไทยฯ, 2560) 

เอกสารเก่ียวกบัแนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมเส่ียงในการศกึษาครัง้นีค้รอบคลมุถึง
ความหมายของพฤติกรรม ความหมายของพฤติกรรมเส่ียง ประเภทและลกัษณะของพฤติกรรม
เส่ียงรูปแบบตา่ง ๆ ดงัรายละเอียดดงันี ้
 

4.5 ความหมายเกี่ยวกับพฤตกิรรมเส่ียง 
จากการตรวจสอบเอกสาร มีผู้ให้ความหมายของพฤตกิรรมเส่ียงไว้ ดงันี ้

 

ความหมายเกี่ยวกับพฤตกิรรมเส่ียง 
จากการตรวจสอบเอกสาร มีผู้ให้ความหมายของพฤตกิรรมเส่ียงไว้ ดงันี ้
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พฤติกรรมเส่ียง หมายถึง พฤติกรรมท่ีกระท าแล้วเกิดผลเสียต่อสขุภาวะทาง
กาย ทางจิตใจ และทางสังคม รวมถึงพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไปจากปกติ (นวลฉวี ประเสริฐสุข, 
2551) สอดคล้องกับ พุทธรักษา พัฒนศิริ (พุทธรักษา พัฒนศิริ, 2556) ซึ่งให้ความหมายของ
พฤติกรรมเส่ียงว่าเป็นการกระท าท่ีน ามาหรือเป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดความเส่ียงตอ่การด าเนินชีวิต
ท าให้ร่างกายเป็นอนัตราย ขาดโอกาสในการพฒันาตามปกติ 

 กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมเส่ียง หมายถึง พฤติกรรมท่ีกระท าแล้วเป็นสาเหตหุรือ
สง่ผลให้เกิดผลเสียตอ่การด าเนินชีวิต รวมไปถึงเกิดผลเสียตอ่ร่างกาย จิตใจ และสงัคม 
 

ประเภทของพฤตกิรรมเส่ียง 
จากการตรวจสอบเอกสาร พฤติกรรมเส่ียงสามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้

ดงันี ้

สาวิตรี อัษณางค์ชัย และคณะ (2547) แบ่งพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ
ออกเป็น 8 ประเภทได้แก่ พฤติกรรมท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตัง้ใจ พฤติกรรมท่ีท าให้เกิด
การบาดเจ็บอย่างจงใจ ความรู้สึกซึมเศร้าและความพยายามฆ่าตัวตาย การใช้บุหร่ีและ
แอลกอฮอล์ พฤติกรรมทางเพศท าให้เกิดการตัง้ครรภ์อย่างไม่ตัง้ใจและการติดโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์ พฤติกรรมการบริโภค การออกก าลงักายและการดโูทรทศัน์ และพฤติกรรมการใช้ยา
เสพตดิ 

นวลฉวี ประเสริฐสุข (นวลฉวี ประเสริฐสุข, 2551) ได้แบ่งพฤติกรรมเส่ียง
ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านจริยธรรม ด้านสิ่งเสพติด ด้านพฤติกรรมทางเพศ ด้าน
ความก้าวร้าวรุนแรง และด้านสขุอนามยั 

กรูเบอร์ (Gruber, 2001) ได้ระบพุฤติกรรมเส่ียงในเยาวชนไว้ดงันี ้พฤติกรรม
การสูบบุหร่ี พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการพกพาอาวธุ พฤติกรรมการ
ฆา่ตวัตาย พฤตกิรรมการใช้ยาเสพตดิ พฤตกิรรมการมีเพศสมัพนัธ์โดยไมป่อ้งกนั 

ชอว์ดราย แคลล่ี และ เรซูวล์ (Chowdry, Kelly, & Rasul, 2013) ได้กล่าวถึง
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงดงันี ้ปัจจยัเร่ืองเพศ ปัจจยัเร่ืองชาติพนัธุ์ ปัจจยัเร่ืองความเช่ือทาง
ศาสนา ปัจจัยด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ปัจจัยเร่ืองทัศนคติต่อการก่ออาชญากรรมและการศึกษา 
ปัจจยัด้านการถกูกระท าทางเพศ  

พฤตกิรรมเส่ียงในการใช้ยาเสพตดิ  
ทัง้นีพ้ฤติกรรมการใช้สารเสพตดิเป็นพฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอตาม

กระแสสังคม เมดินาร์ โมราห์  และ โดนาฮอย์ (Medina-Mora & Donoghoe, 2000) อีกทั ง้
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พฤตกิรรมการใช้สารเสพตดิของวยัรุ่นมีหลายรูปแบบ ตัง้แตก่ารลองใช้ การใช้เป็นครัง้คราว การใช้
ตามโอกาสหรือสถานการณ์ เช่น ด่ืมสุราเม่ือไปสังสรรค์กับเพ่ือน ใช้ยาบ้าเพ่ือไม่ให้ง่วงตอนดู
หนังสือสอบ การใช้เป็นประจ า การติดสุราหรือสารเสพติด การหยุดใช้ และการกลับมาใช้ซ า้ 
สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (Association, 1994) บริบทของการใช้หรือเสพสารเสพติดนัน้แตกต่าง
จากการเรียนการสอนหรือบริบทของชัน้เรียนอยา่งสิน้เชิง สิ่งแวดล้อม บคุคล และสภาพการณ์ตา่ง 
ๆ ท่ีเกิดขึน้ชกัน าไปสู่การเร่ิมใช้สารเสพตดิไม่ได้ถกูสอนในชัน้เรียนหรือบอกเล่าผ่านกิจกรรม บอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ อย่างท่ีควรจะเป็น อีกทัง้การตดัสินใจเลือกของมนษุย์มีความสลบัซบัซ้อนทัง้
จากพืน้ฐานทางความรู้ ความคิด จิตส านกึ ท่ีเช่ือมโยงไปสูก่ารท างานของตวัยบัยัง้พฤติกรรมไมพ่ึง
ประสงค์ ประกอบด้วยเหตุผลและปัจจัยแวดล้อม สภาพการณ์ นอกจากนีย้ังเช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์วยัเด็กและการหล่อหลอมจากสงัคมรอบข้างทัง้ระดบัครอบครัว เพ่ือนบ้าน ชุมชน 
จนถึงโรงเรียน 

พฤติกรรมเส่ียงในการใช้ยาเสพตดิ หมายถึง พฤติกรรมของการใช้ยาเสพตดิ การ
ทดลองใช้สารเสพติด บุหร่ี เหล้า หรืออยู่ในกลุ่มเพ่ือท่ี ใช้ยาเสพติด (พนม เกตุมาน , 2550) 
นอกจากนี ้จ ารัส บวัเกตุ(จ ารัส บวัเกต,ุ 2545) ได้ระบถุึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้สาร
เสพติดออกเป็น 4 ด้านคือ 1.ปัจจัยจากตนเอง 2.ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 3.
ปัจจยัจากสิ่งแวดล้อมภายนอกสถานศกึษา 4.ปัจจยัจากครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกบั ภคินี อิศราง
กลู ณ อยธุยา (ภคนีิ อิศรางกรู ณ อยธุยา, 2544) ซึง่แบง่ปัจจยัออกเป็น 2 ปัจจยัดงันี ้ 

1.ปัจจยัหลกัได้แก่ ด้านครอบครัว และด้านกลุม่เพ่ือน 
 2.ปัจจัยรองได้แก่ ด้านค่านิยม ด้านการขาดความรู้ และด้านทัศนคติ

ทางบวกตอ่การใช้ยาเสพตดิ  
พฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด หมายถึง การปฏิบัติตนของนักเรียนด้วย

วิธีการตา่ง ๆ ให้ตวัเองเข้าไปเก่ียวข้องกบัยาเสพตดิ เชน่ การคบเพ่ือนท่ีติดยาเสพตดิ ชอบเท่ียวเตร่ 
หนีเรียนบ่อย มีปัญหาไม่คยุกับพ่อแม่ (สายสุดา สุขแสง, รัชตา ธรรมเจริญ, & เจตน์สฤษฏ์ิ สังข
พนัธ์, 2558) 

จากนิยามข้างต้นจึงสามารสรุปได้ว่าพฤติกรรมเส่ียงในการใช้ยาเสพติดคือ การ
เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีโอกาสในการใช้ยาเสพติด เช่น การทดลองใช้สารเสพติด หรือการเข้า
ไปอยู่ในกลุ่มเพ่ือนท่ีใช้สารเสพติด โดยมีปัจจัยท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงคือ ปัจจัยท่ีเกิดจาก
ตนเอง และปัจจยัจากสภาพแวดล้อม เม่ือศึกษาเอกสารงานวิจยัพบว่า (พระอภิเดช โยชน์เยือ้น, 
2551) ได้สร้างแบบคัดกรองพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดของวัยรุ่น ท าการทดสอบ
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เคร่ืองมือกบันกัเรียนในระดบัช่วงชัน้ท่ี 3 จ านวน 800 คน พบว่า แบบคดักรองท่ีได้มีจ านวน 25 ข้อ
ค าถาม ในมิติบคุคล ครอบครัว และชมุชน มีคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 2.400 ถึง 10.321 และมี
ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.9286 ซึ่งผู้ วิจยัเลือกพัฒนาแบบคดักรองพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สาร
เสพติดของวัยรุ่นของพระอภิเดช โยชน์เยือ้น ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมท่ี
เปล่ียนไป เพ่ือใช้ท าการศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตน
เพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงในกลุม่เยาวชน 
 

การป้องกันปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงในกลุ่มเยาวชน 
จากการตรวจสอบเอกสาร มีผู้ ให้ความหมายของการปอ้งกนั หมายถึง การลงมือ

ท าก่อนเกิดอนัตราย และหลีกเล่ียงไม่ให้อนัตรายหรือบางอย่างเกิดขึน้หรือการลงมือกระท าการใด 
ๆ ก่อนท่ีเหตุการณ์อันไม่เหมาะสมจะเกิดให้หมดสิน้ไปให้เกิดช้าลง หรือลงสิ่งท่ีจะบงัเกิดขึน้ใน
ประชากรหรือบคุคลท่ีอยู่ในความเส่ียงเห็นว่ามีความหมายท่ีรับรู้ได้ว่าเป็นไปในทางท่ีดี พิมพิกาข์ 
จนัทนะโสตถ์ิ (2550) การปอ้งกนัตามแนวคิดจิตวิทยาชมุชนจะให้ความส าคญัท่ีการปอ้งกนัความ
ผิดปกติและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี ตลอดจนสมรรถภาพทางสงัคมเพ่ือลดความเส่ียงต่าง ๆ ทัง้
ทางร่างกาย จิตใจ และสงัคม เพ่ือให้บคุคลปรับตวัและท าหน้าท่ีได้อยา่งเหมาสมในสงัคม (Dalton 
et al.,2001 อ้างถึงใน นวลฉวี ประเสริฐสุข, 2551) คาแพลน (Caplan, 1964) ได้แบ่งระดับของ
การป้องกันออกเป็น 3 ระดบัคือ 1.การป้องกันระดบัปฐมภูมิ 2.การป้องกันระดบัทุติยภูมิ 3. การ
ปอ้งกนัระดบัตตยิภมูิ 

จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า การป้องกัน หมายถึง การกระท าท่ีจะช่วยให้
เหตกุารณ์ท่ีไม่เหมาะสมหรือเป็นอนัตรายไม่เกิดขึน้ เกิดขึน้น้อยลง หรือมีโอกาสเกิดขึน้ช้าลง เพ่ือ
ลดความเส่ียงต่อบุคคลทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยสามารถแบ่งระดับการป้อ งกัน
ออกเป็น ระดบัปฐมภมูิ ระดบัทตุยิภมูิ และระดบัตตยิภมูิ 
 

การป้องกันพฤตกิรรมเส่ียงต่อการใช้ยาเสพตดิ 
ส านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิ

(Crime, 2015)ได้กล่าวถึงการป้องกันการใช้สารเสพติดโดยได้แบ่งออกตามช่วงวยัของบุคคลคือ 
ช่วงก่อนคลอด-วยัทารก ช่วงวยัเด็ก ช่วงวยัรุ่น และช่วงวยัผู้ ใหญ่ นอกจากนีย้ังแบ่งตามระดบัของ
สงัคมแวดล้อมของบคุคลคือ ระดบัครอบครัว ระดบัโรงเรียน ระดบัชมุชน ระดบัท่ีท างาน และระดบั
ศนูย์สขุภาพ 
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5. แนวคิดที่เก่ียวข้องกับเยาวชน 
 

เอกสารเก่ียวกบัแนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัวยัเด็กและเยาวชนในการศกึษาครัง้นีค้รอบคลมุถึง
ความหมายเยาวชน พฒันาการเยาวชน และขัน้พฒันาการทางการรู้คดิ ดงัรายละเอียดดงันี ้
 

ความหมายของเยาวชน 
จากการตรวจสอบเอกสาร พบวา่ พระราชบญัญตัิศาลเยาวชนและครอบครัว (2553) 

ได้ให้ความหมายค าว่าเยาวชนไว้คือบุคคลท่ีมีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ซึ่ง
ช่วงวยัดงักล่าวสอดคล้องกับ Shaffer and Kipp (2007) ได้แบ่งระยะของช่วงวยัดงักล่าวตรงกับ
ช่วงวยัรุ่นซึ่งมีอายตุัง้แต่ 12 ถึง 20 ปี นอกจากนีโ้สภัณฑ์ นุชนาถ (2542) ได้ระบุความหมายของ
วยัรุ่นโดยทั่วไปว่ามีอายุระหว่าง 13 ถึง 21 ปี ดังนัน้จากเนือ้ความข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า
เยาวชนหมายถึงบคุคลท่ีมีอายตุัง้แต ่12 – 18 ปี  

พัฒนาการของเยาวชน 
ในพฒันาการของเยาวชนนัน้จะแบง่ออกเป็นพฒันาการด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านร่างกายของบุคคลในช่วง
วัย 13 – 18 ปี จะมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว มีน า้หนักและส่วนสูงเพิ่มมากขึน้ มี
พัฒนาการของลักษณะทางเพศมากขึน้ ผู้ ชายจะเร่ิมมีหนวดเครา เสียงห้าว ผู้ หญิงจะมีขนาด
หน้าอกท่ีเพิ่มขึน้ สะโพกผายออก มีขนขึน้บริเวณตา่ง ๆ ผู้ชายจะมีการผลิตน า้อสจุิออกมา และใน
ผู้หญิงจะเร่ิมมีประจ าเดือน จดัเป็นสญัลกัษณ์ของความมีวุฒิภาวะทางเพศท่ีสมบรูณ์  

2. พัฒนาการทางด้านสติปัญญา พฒันาการทางด้านสติปัญญาของช่วงวยันี ้
จะตรงกับแนวคิดทฤษฎีของพิอาเจท์ในล าดบัขัน้ท่ี 4 คือ ระยะการคิดอย่างใช้เหตผุลท่ีมีแบบแผน
เชิงนามธรรม (Formal Operation Stage) ซึ่งในระยะนีเ้ด็กจะเร่ิมมีความคิดแบบผู้ ใหญ่ สามารถ
คิดแบบนามธรรมได้ มีการใช้หลักการและเหตุผลในการตดัสินใจ รู้จกัวิเคราะห์เร่ิมมองเห็นและ
เข้าใจในมมุมองท่ีแตกตา่งจากของตน คาดการณ์ถึงความเป็นไปได้แบบตา่ง ๆ  

3. พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ พฒันาการทางอารมณ์ของช่วงวยันี ้
จะมีอารมณ์คอ่นข้างรุนแรงและเปล่ียนแปลงง่าย เป็นวยัท่ีสนใจตนเองสนใจกบับทบาทของตนเอง 
ต้องการรู้จกัตนเอง นอกจากนีเ้น่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายเกิดขึน้อย่างมากในช่วงวยันี ้
ท าให้เกิดความคิดหมกมุ่นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของร่างกายตนเอง ซึ่งส่งผลไปยงัจิตใจ ท าให้
อารมณ์แปรปรวนและหงดุหงิดง่าย 
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4. พัฒนาการทางด้านสังคม พฒันาการทางด้านสงัคมของช่วงวยันีจ้ะมีการให้
ความส าคัญและการผูกพันใกล้ชิดกับกลุ่มเพ่ือนโดยจะเร่ิมจากกลุ่มเพ่ือนเพศเดียวกันก่อน 
หลงัจากนัน้จึงพัฒนาความสมัพันธ์กับกลุ่มเพ่ือนต่างเพศมากขึน้ โดยเด็กจะสนใจกับการท าสิ่ง
ตา่ง ๆ ให้คล้ายคลงึกบักลุม่เพ่ือนของตนเอง  

ขัน้พัฒนาการทางการรู้คิด (Stages of Cognitive Development) 
สิริอร วิชชาวุธ (วิชชาวุธ, 2554) ได้กล่าวถึงขัน้พัฒนาการทางการรู้คิด (Stages of 

Cognitive Development) ของ Jean Piaget (1896 - 1980) ว่าเป็นความก้าวหน้าในกระบวนการ
คิดท่ีจะช่วยให้เด็กแสวงหาและใช้ความรู้เก่ียวกับโลกรอบตัวเขา นั่นคือ ความรู้ท่ีได้มาเป็น
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตวัของมนัเองอยา่งตอ่เน่ือง เดก็จะเติบโต มีพฒันาการทางสมองและ
พฤติกรรมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งเด็กจะได้ความรู้จากการกระท าของตน ซึ่ง Jean 
Piaget แบง่ความรู้เป็น 3 ชนิด ดงันี ้

1. ความรู้ทางกายภาพ (Physical Knowledge) เป็นความรู้เก่ียวกับคุณสมบัติ
ของวตัถุ รับรู้ผ่านทางประสาทสมัผสั ซึ่งในกรณีของการใช้สารเสพติด เด็กจะรับรู้ถึงลกัษณะของ
สารวา่เป็นของเหลว ของแข็ง มีรสชาต ิสีสนั เป็นอยา่งไร  

2. ความรู้ทางตรรกะ (Logical Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเป็นนามธรรม เป็นการ
ท าให้เข้าใจถึงจ านวน ปริมาณ เวลา น า้หนกั 

3. ความรู้ทางสังคม (Social Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากการปฏิสัมพันธ์
กับมนุษย์ เช่น การเรียนรู้บทบาททางสงัคม พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกระหว่างกัน ค าพูด การ
แสดงออกของบคุคลรอบตวัจะสง่ผลตอ่การเรียนรู้ รวมถึงการตดัสินใจเลียนแบบได้  

พัฒนาการทางการรู้คิด แบ่งเป็น 4 ขัน้ ดังนี ้ 
ขัน้ท่ี 1 Sensorimotor stage (ช่วงแรกเกิด – 2 ปี) เด็กจะเรียนรู้เก่ียวกับตนเอง และ

โลกรอบ ๆ ตวั ผา่นประสาทสมัผสัและกิจกรรมเคล่ือนไหวอวยัวะตา่ง ๆ ของร่างกาย 
ขัน้ท่ี 2 Preoperational stage (อาย ุ2-7 ปี) เด็กมีความคิดเก่ียวกบัโรคทางกายภาพ

มากขึน้ แตย่งัไมส่ามารถใช้กระบวนการทางปัญญาได้เตม็ท่ี 
ขัน้ท่ี 3 Concrete operational stage (อายุ 7- 12 ปี) เด็กวยันีจ้ะเข้าใจเหตผุลท่ีเป็น

รูปธรรม สมารถคิดย้อนกลบัได้ เด็กสามารถปรับพฤติกรรมของตนเพ่ือใช้แก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ แต่
ยงัไมส่ามารถคดิแบบตัง้สมมตฐิานหรือคิดพิจารณาเป็นระบบตลอดกระบวนการได้ 

ขัน้ ท่ี  4 Formal operational stage (อายุ  12 ปีขึ น้ ไป) เด็กวัยนี ส้ามารถใช้การ
ตัง้สมมติฐาน ใช้เหตผุลเชิงตรรกะคิดอย่างเป็นเหตผุล สามารถวิเคราะห์ความหมายและพฒันา
ความคดิท่ีซบัซ้อนได้  
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ดงันัน้จากเนือ้ความข้างต้นทัง้หมดจึงสามารถสรุปได้ว่า เยาวชน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง
ของผู้ท าการวิจยันัน้จะหมายถึงบคุคลท่ีมีอายุระหว่าง 12 – 18 ปีบริบรูณ์ โดยเม่ือเปรียบเทียบกับ
แนวคิดทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของพิอาเจท์จะอยู่ในระดับขัน้ ท่ี 4 ซึ่งเป็นระดับท่ี
พฒันาการสามารถเร่ิมคดิวิเคราะห์ถึงหลกัและเหตผุลได้แล้ว 

6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถคิดบริหารจัดการตน  

จากการศึกษาในอดีตของ ทาร์เตอร์ และ พาร์สนั (Tarter & Parsons, 1971) พบว่า
ระดบัคะแนนทักษะการคิดบริหารจัดการตนท่ีอยู่ในระดบัต ่าสมัพันธ์กับการเพิ่มปริมาณการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของผู้ ติดแอลกอฮอล์ ต่อมาการศึกษาของ เจียนโคล่า และ ทาร์เตอร์ 
(Giancola & Tarter,1999) พบว่าเด็กท่ีมีความเส่ียงในการใช้สารเสพติดเพราะพวกเขามีพ่อแม่ท่ี
ใช้สารเสพตดิในท านองเดียวกนักบัผู้ ท่ีมีความบกพร่องในทกัษะการคิดบริหารจดัการตน  

กรีนสโตน (Greenstone, 2011) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสามารถคิดบริหารจดัการ
ตน ในห้องเรียน: ผลกระทบทางระบบประสาทส าหรับการใช้ในชัน้เรียน พบว่า  ความสามารถคิด
บริหารจดัการตนมีความส าคญักับทัง้โรงเรียนและชีวิตส่วนตวั ในอดีต ความสามารถคิดบริหาร
จดัการตน ไม่ได้ถกูน ามาใช้ในระบบการศกึษา แตอ่ย่างไรก็ตาม ในการศกึษาด้าน neuroscience 
และด้านท่ีเก่ียวข้อง ได้มีการท าความเข้าใจสาเหตขุองความสามารถคิดบริหารจดัการตนต ่า และ
เราสามารถใช้ความสามารถคิดบริหารจดัการตนให้ดีขึน้ในห้องเรียนได้จากการน าความสามารถ
คดิบริหารจดัการตนบรรจเุข้าในการเรียนการสอน  

เพนส์ และ ริกส์ (Pentz & Riggs, 2013) ได้ท าการศกึษาระยะยาวถึงอิทธิพลของพ่อ
แม่และทกัษะการคิดบริหารจดัการตนตอ่การใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนและการออกก าลงักาย 
ท าการศกึษากบันกัเรียนเกรด 4 จ านวน 1,005 คน ด้วยแบบสอบถามแบบตอบเอง พบว่าอิทธิพล
จากพ่อแม่และความพร่องในทักษะการคิดบริหารจัดการตน สามารถพยากรณ์การใช้บุหร่ีและ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวยัรุ่นตอนต้น จากนัน้เพนส์ (Pentz et al., 2015) ท าการศกึษากบันกัเรียน
เกรด 7 จ านวน 410 คน จาก 2 โรงเรียนในแคลิฟอร์เนียใต้ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเคย
ใช้บุหร่ีไฟฟ้าในชีวิตและการเร่ิมใช้สารเสพติดได้แก่บุหร่ีและหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่าผู้ ท่ี
เคยใช้บหุร่ีไฟฟ้า และเร่ิมใช้สารเสพติดอ่ืน ๆ ได้แก่บุหร่ีและหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นัน้มีปัจจยั
ปัจจยัเส่ียงท่ีพบได้ทัว่ไปในกลุ่มวยัรุ่นตอนต้นซึ่งรวมถึงการมีพ่อแม่หรือเพ่ือนท่ีใช้สารเสพติดเป็น
แบบอยา่งตลอดจนเป็นผู้ ท่ีมีความพร่องในทกัษะการคดิบริหารจดัการตน  
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ส าหรับประเทศไทยนัน้มีการศึกษาเม่ือเร็ว ๆ นี ้เร่ืองการวิเคราะห์สภาพการณ์
ปัจจุบนัและอนาคตภาพของปัจจยัเส่ียงและปัจจยัภูมิคุ้มกันท่ีมีต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สาร
เสพติดของเด็กและเยาวชนในพืน้ท่ีหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) (วิไลลักษณ์ 
ลงักา, อรอมุา เจริญสุข, พชัราภรณ์, & กัมปนาท บริบูรณ์, 2559)  ผลการศึกษาภาพอนาคตของ
ปัจจัยภูมิคุ้มกันต่อพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ
ป้องกันตนเอง พบว่าในทศวรรษหน้า ความสามารถคิดบริหารจัดการตน การรู้เท่าทันส่ือและ
สารสนเทศ การคดิขัน้สงูและทกัษะการปกปอ้งตนเองจะเป็นปัจจยัภมูิคุ้มกนัตอ่การใช้สารเสพตดิ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันพฤตกิรรมเส่ียงทางการใช้ยาเสพติด 

สารเสพติดท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนนัน้ จากการส ารวจประมาณการจ านวน
เด็กและเยาวชนท่ีใช้ยาเสพติดทัว่ประเทศ กรณีศกึษาตวัอย่างอาย ุ12-24 ปี ทัง้ในระบบและนอก
ระบบการศกึษา พบว่า หากไม่นบัรวมสรุาและบหุร่ีแล้ว กญัชาเป็นสารเสพติดท่ีท่ีเด็กและเยาวชน
ใช้เสพมากท่ีสุด รองลงมาคือ ยาบ้าและไอซ์ โดยมีอายุเฉล่ีย ระหว่าง 15-17 ปี (ส านกัวิจยัเอแบค
โพลล์, 2554) 

จากการส ารวจเพ่ือการคาดประมาณการจ านวนผู้ เก่ียวข้องกบัสารเสพติดในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2559 พบว่า ประชากรไทยอาย ุ12-65 ปีในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีอยู่ทัง้สิน้ 50,968,540 คน
มีผู้ใช้สารเสพตดิสะสมทัง้สิน้ 2,964,444 คน คดิเป็น 58.16 ตอ่ 1,000 ประชากร รายงานว่าเคยใช้
สารเสพติดท่ีผิดกฎหมายชนิดในชนิดหนึ่งในชีวิต โดยยังคงใช้ใน 30 วันก่อนการสัมภาษณ์  
794,542 คน ในจ านวนนีเ้ป็นประชากรอายตุ ่ากว่า 12 - 19 ปี จ านวน 275,887 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.7 ของผู้ ท่ีรายงานว่ามีการใช้สารเสพติดใน 30 วันก่อนการสัมภาษณ์ (มานพ คณะโต et al., 
2559) 

กนิษฐา ไทยกล้า เกรียงไกร พึ่งเชือ้ และสชุาดา ภยัหลีกลี ้(2559) ได้ศกึษาพฤติกรรม
เส่ียงตา่ง ๆ กบัพฤติกรรรมการใช้สารเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยท าการเก็บข้อมลู 4 
พืน้ท่ี ได้แก่ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และนครปฐม โดยเก็บข้อมลูทัง้สิน้ 1,373 คน เป็นเยาวชน
ชาย 933 คนและเยาวชนหญิง 440 คน โดยผลการศึกษาพบว่า เยาวชนท่ีออกนอกระบบ
การศึกษามีพฤติกรรมเส่ียงท่ีเคยในชีวิต เช่น สบูบหุร่ี น้อยละ 62.1 ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อย
ละ 69.5 เสพสารเสพติดชนิดใด ๆ ร้อยละ 39.1 โดยพฤติกรรมเส่ียงในช่วง 1 ปีก่อนการสมัภาษณ์
เยาวชนมีพฤตกิรรมเสพสารเสพติดชนิดใด ๆ ร้อยละ 19.2 และเยาวชนร้อยละ 14.0 จดัได้ว่าเป็นผู้
ท่ีได้รับความเส่ียงสงูในการใช้ยาเสพติด และพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 
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เสพกลุม่ยากระตุ้นประสาทประเภทแอมเฟตามีน เช่น ยาบ้า ไอซ์ ยาอี ยาเค มากท่ีสดุ ร้อยละ 8.8 
กัญชา ร้อยละ 8.5 น า้ต้มใบกระท่อมผสมสารอ่ืน ๆ ร้อยละ 4.7 และสารระเหย ร้อยละ 1.7 
ตามล าดบั  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษานีผู้้ วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ การศึกษา

ระยะท่ี 1 เพ่ือพฒันาเคร่ืองมือวดัความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับเยาวชน และก าหนด
เกณฑ์ปกติวิสยั (norm) ของความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับเยาวชน ผู้วิจยัได้พิจารณา
ถึงความถ่ีท่ีพบองค์ประกอบของความสามารถคิดบริหารจดัการตนจากการศกึษาตา่ง ๆ (Miyake; 
et al,2000; Diamond; et al,2007; Greenstone, 2011; นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ, 2555; Hansen, 
2013; Naglieri, et al, 2013; Wenner, et al, 2013; Shaul & Schwart, 2014; Zelazo, 2015; พชั
รา กระแจะเจิม และวรรณี  แกมเกตุ , 2558 ; ฐาปณี ย์ แสงสว่างและคณะ , 2559) พบว่า 
องค์ประกอบท่ีควรศกึษาในครัง้นีไ้ด้แก่ ความจ าในการท างาน (Working Memory) ความยืดหยุ่น
ทางปัญญา (Shifting /Cognitive Flexibility) การยับยัง้ (Inhibition Control) การวางแผนจัดการ
อย่างเป็นระบบ (Plan/Organize) การตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring) การควบคุมอารมณ์ 
(Emotional Control) และการริเร่ิม (Initiate) และจากงานวิจัย ท่ีบ่งชี ถ้ึงความสัมพันธ์ของ
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนกับพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด (Pentz, et al., 2015; 
Pentz & Riggs, 2013; Giancola & Tarter, 1999; Tarter & Parsons, 1971)  น า ไป สู่ ก ร อ บ
แนวคิดการวิจยัในระยะท่ี 2 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพ่ือ
ป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยการออกแบบโปรแกรม
พฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติด
ในกลุ่มเยาวชนออกแบบโปรแกรมโดยอิงทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Scaffolding (Center on the 
Developing Child, 2017; Spruijt, Dekker, Ziermans, & Swaab, 2018; Hopkins, Lavigne, 
Gouze, LeBailly, & Bryant, 2013; Matte-Gagné & Bernier, 2011) โดยมีขัน้ตอนในการด าเนิน
กิจกรรมคือสร้างความสนใจให้เห็นความส าคญัหรือเป้าหมายของงานท่ีท า แบง่กิจกรรมออกเป็น
หน่วยย่อย ๆ ก าหนดลกัษณะส าคญัของสิ่งท่ีจะเรียนรู้ให้เด่นชดั ใช้การสาธิตเพ่ือแสดงตวัอย่าง
การแก้ปัญหาหรือการท ากิจกรรม มีการการสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเน่ืองสร้างความท้าทายต่อ
กิจกรรม และควบคมุปัญหาหรือความคบัข้องใจของผู้ เรียน (Wood Bruner; & Ross. 1976: 98) 
จากนัน้ท าการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพ่ือ
ปอ้งกนัปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัยระยะที่ 1 

 

กรอบแนวคดิในการวิจัยระยะที่ 2  

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
1. โมเดลโครงสร้างองค์ประกอบของความสามารถคิดบริหารจดัการตนในกลุ่มเยาวชนมี

ความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
2. ความสามารถคิดบริหารจัดการตนและพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดของ

ผู้ เข้าร่วมวิจยักลุ่มทดลองท่ีได้รับการจดักิจกรรมโดยใช้โปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหาร
จดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน ในระยะก่อน
ได้รับกิจกรรมโดยใช้โปรแกรมฯ หลงัได้รับกิจกรรมโดยใช้โปรแกรมฯ และระยะติดตามผลหลงัได้รับ
กิจกรรมโดยใช้โปรแกรมฯ มีความแตกตา่งกนั 

3. ผู้ เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลองท่ีได้รับกิจกรรมตามโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิด
บริหารจัดการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน มี
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนสงูกว่ากลุ่มควบคมุ และมีพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติด
ต ่ากว่ากลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้รับกิจกรรมตามโปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพ่ือ
ปอ้งกนัปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหา

พฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and 
development: R&D) โดยการศกึษาแนวคิดการพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตน ร่วมกบั
พฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด เพ่ือก าหนดองค์ประกอบแล้วน ามาพัฒนาเคร่ืองมือวัด
ความสามารถคดิบริหารจดัการจนเพ่ือปอ้งกนัพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน 
และเคร่ืองมือวดัพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดท่ีพฒันาจากแบบคดักรองพฤติกรรมเส่ียงตอ่
การใช้สารเสพตดิของวยัรุ่น ของ พระอภิเดช  โยชน์เยือ้น (2551) จากนัน้พฒันาโปรแกรมเพ่ือสร้าง
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน โดยอิงทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Scaffolding โดยออกแบบกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักการ
ออกแบบการสอนของ Smith, P.L.และ  Ragan, T.J. (2005) และด าเนินการทดลองเป็นการสร้าง
หรือจัดกระท าเง่ือนไขบางอย่างให้เกิดขึน้ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดและสังเ กตการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมท่ีเกิดตามมา  เพ่ือสรุปความสมัพนัธ์เชิงสาเหตแุละผลระหว่างเง่ือนไข
ท่ีน ามาก่อนและพฤติกรรมท่ีเกิดตามมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. พัฒนาเคร่ืองมือวัด
ความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับเยาวชน 2. ก าหนดเกณฑ์ปกติวิสัย (norm) ของ
ความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับเยาวชน 3. พัฒนาโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิด
บริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน 4. ศกึษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกนัปัญหาพฤติกรรม
เส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน 
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ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจัย  
การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหา

พฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน ทัง้นี ก้ารวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
(ภาพประกอบ 3 และ ภาพประกอบ 4)  
 

 

ภาพประกอบ 3 ภาพ กรอบการด าเนินงานวิจยั 

ระยะที่ 1 การพัฒนาเคร่ืองมือ 
 

พัฒนาเคร่ืองมือวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับเยาวชน 
 

พฒันาโมเดลการวดัความสามารถคดิบริหารจดัการตนในกลุม่เยาวชน  
- ก าหนดจดุมุง่หมายและกรอบการวดั 
- การพฒันาโมเดลการวดั 
- ตรวจสอบความตรงของโมเดล 

 
พฒันาเคร่ืองมือวดัความสามารถคดิบริหารจดัการตนในกลุม่เยาวชนและการตรวจสอบ
คณุภาพเคร่ืองมือ 
- ก าหนดจดุมุง่หมายและกรอบของเคร่ืองมือ 
- การพฒันาข้อค าถาม 
- การสร้างเกณฑ์ให้คะแนนและก าหนดเวลาท่ีใช้ในการตอบ  
- ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
- ทดลองใช้เคร่ืองมือวดัความสามารถคดิบริหารจดัการตนในกลุม่เยาวชน  
- ตรวจสอบความเช่ือมัน่ อ านาจจ าแนก และความตรงเชิงโครงสร้าง 

 
ก าหนดเกณฑ์ปกตวิิสยั (norm)  
- การหาเกณฑ์ปกตวิิสยั 
- การแปลความหมายคะแนน 
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ภาพประกอบ 4  ภาพ กรอบการด าเนินงานวิจยั ระยะท่ี2 

  

ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมและศึกษาประสิทธิผล 
  
สร้างโปรแกรมพฒันาความสามารถคดิบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้
สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน 

- ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบโปรแกรมฯ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
- ทดลองใช้โปรแกรมฯ กบักลุม่ยอ่ยเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมในการด าเนินการใช้โปรแกรม 

 
สุม่กลุม่ผู้ เข้าร่วมวิจยัและก าหนดกลุม่ควบคมุ กลุม่ทดลอง 

 
ประเมินผู้ เข้าร่วมการวิจยัก่อนใช้โปรแกรมด้วยเคร่ืองมือวดั  

- เคร่ืองมือวดัความสามารถคดิบริหารจดัการตนในกลุม่เยาวชน  
- เคร่ืองมือวดัระดบัพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิของเยาวชน (พระอภิเดช โยชน์เยือ้น , 
2551) 

 
ด าเนินกิจกรรมโดยใช้โปรแกรมกบักลุม่ทดลองตามขัน้ตอนท่ีก าหนด 

 
ประเมินผู้ เข้าร่วมการวิจยัหลงัใช้โปรแกรมด้วยเคร่ืองมือวดั  

- เคร่ืองมือวดัความสามารถคดิบริหารจดัการตนในกลุม่เยาวชน  
- เคร่ืองมือวดัระดบัพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิของเยาวชน 

 
ประเมินผู้ เข้าร่วมการวิจยัหลงัใช้โปรแกรม 1 เดือนด้วยเคร่ืองมือวดั  

- เคร่ืองมือวดัความสามารถคดิบริหารจดัการตนในกลุม่เยาวชน  
- เคร่ืองมือวดัระดบัพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิของเยาวชน (พระอภิเดช โยชน์เยือ้น , 
2551) 

 
วิเคราะห์และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
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ระเบียบวิธีวิจัย  
การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพ่ือป้องกันปัญหา

พฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชนมีรายละเอียดของการศกึษาในแตร่ะยะดงันี ้ 
 
การศึกษาระยะที่ 1 การพัฒนาเคร่ืองมือ 

การพฒันาเคร่ืองมือวดัความสามารถคิดบริหารจดัการตนในกลุ่มเยาวชน ตลอดจน
การก าหนดเกณฑ์ปกตวิิสยั (norm)  

ประชากรและตัวอย่าง 
 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยันี ้ได้แก่ เยาวชนช่วงอายตุัง้แต่ 12-18 ปี ของ
ประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559 มีจ านวนทัง้สิน้ 4,945,174 คน (ส านักงานสถิติ
แหง่ชาต,ิ 2559)  

กลุ่มตัวอย่าง 
การวิจยัครัง้นีไ้ด้ก าหนดขนาดตวัอย่างส าหรับการศึกษาค่าเฉล่ียประชากร 

ก าหนดระดบัความมัน่ร้อยละ 95 ยอมให้ความคลาดเคล่ือนของการประมาณคา่เฉล่ียเกิดขึน้ได้ใน
ระดบั + ร้อยละ 5 ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ขนาดตวัอย่างเท่ากบั 1,600 คน(ศิริชยั กาญจน
วาสี et al., 2559)  โดยท าการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage Sampling) จ าแนกตามภูมิภาค
ของประเทศไทย คือภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เป็นกลุ่มการสุ่ม
ขัน้ท่ี 1 สุ่มจงัหวดัในแตล่ะภมูิภาค ภูมิภาคละ 1 จงัหวดั จากนัน้สุ่มโรงเรียนโดยสุม่เลือกโรงเรียนท่ี
มีการจดัการเรียนการสอนตัง้แตร่ะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 6 โดยจ าแนกเป็นโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ใน
เขตอ าเภอเมือง 1 โรงเรียน และนอกเขตอ าเภอเมือง 1 โรงเรียน จากนัน้ท าการสุ่มห้องเรียน โดย
สุ่มห้องเรียนท่ีเก็บตัวอย่าง ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6 ระดับชัน้ละ 1 ห้องเรียน รวม 6 
ห้องเรียน    
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ตาราง 2 การก าหนดขนาดตวัอย่างเพื่อเป็นตวัแทนประชากรในแตล่ะกลุม่ 

 

ตาราง 3 แผนการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชว่งชัน้การศกึษา 
เพศ 

มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ชาย 400 คน 400 คน 

หญิง 400 คน 400 คน 

 

 ภาคเหนือ  ภาค ตอ.เฉียงเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้ 
ขัน้ท่ี 1  
สุม่จงัหวดั  

เชียงใหม ่ ขอนแก่น ชยันาท สงขลา 

ขัน้ท่ี 2  
สุม่โรงเรียน 

ตวัเมือง นอกเมือง ตวัเมือง นอกเมือง ตวัเมือง นอกเมือง ตวัเมือง นอกเมือง 

1 โรงเรียน 1 โรงเรียน 1 โรงเรียน 1 โรงเรียน 1 โรงเรียน 1 โรงเรียน 1 โรงเรียน 1 โรงเรียน 

ขัน้ท่ี 3  
สุม่ห้องเรียน  

ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 

6 ห้อง 6 ห้อง 6 ห้อง 6 ห้อง 6 ห้อง 6 ห้อง 6 ห้อง 6 ห้อง 
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ตาราง 4 แสดงจ านวน ร้อยละของตวัอยา่งท่ีเก็บได้จริง จ าแนกตามพืน้ท่ี เพศ และระดบัชัน้ 

 

จากตารางท่ี 4 ได้กล่าวถึงพืน้ท่ีจ าแนกตามภูมิภาคของประเทศพร้อมทัง้แบ่งเป็น
ส่วนของตวัเมืองและส่วนของนอกเมืองประกอบด้วย ภาคกลางตวัเมือง เด็ก ม.1-ม.6 มีชาย 121 
คนและหญิง 127 คน ภาคกลางนอกตัวเมือง เด็ก ม.1-ม.6 มีชาย 82 คนและหญิง 154 คน 

พืน้ท่ี 
  

 เพศ 

ระดับชัน้ 
รวม 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4  ม.5 ม.6 

 n %  n %  n %  n % n %  n %  n % 

กล
าง

 ตวั
เมื
อง

 ชาย 29 8 30 9 21 7 18 6 7 3 16 6 121 7 

หญิง 20 5 20 6 14 5 32 10 22 8 19 8 127 7 

นอ
กเ
มือ
ง ชาย 13 4 15 4 18 6 16 5 14 5 6 2 82 4 

หญิง 28 8 35 10 16 5 35 11 16 6 24 9 154 8 

เห
นือ

 ตวั
เมื
อง

 ชาย 16 4 17 5 12 4 18 6 16 6 8 3 87 5 

หญิง 26 7 25 7 31 10 22 7 23 9 21 8 148 8 

นอ
กเ
มือ
ง ชาย 10 3 12 3 10 3 8 3 7 3 17 7 64 3 

หญิง 23 6 19 6 27 9 30 10 20 8 13 5 132 7 

ตอ
. เฉี

ยง
เห
นือ

 
ตวั
เมื
อง

 ชาย 14 4 7 2 13 4 14 4 12 5 13 5 73 4 

หญิง 26 7 25 7 38 12 25 8 34 13 20 8 168 9 

นอ
กเ
มือ
ง ชาย 23 6 21 6 15 5 10 3 11 4 5 2 85 5 

หญิง 44 12 28 8 17 6 20 6 25 10 27 11 161 9 

ใต้
 ตวั
เมื
อง

 ชาย 25 7 17 5 20 6 13 4 19 7 9 4 103 6 

หญิง 16 4 28 8 22 7 21 7 23 9 22 9 132 7 

นอ
กเ
มือ
ง ชาย 24 7 15 4 14 5 13 4 5 2 7 3 78 4 

หญิง 29 8 31 9 21 7 17 5 6 2 26 10 130 7 

ทัง้หมด 

ชาย 154 42 134 39 123 40 110 35 91 35 81 32 693 38 

หญิง 212 58 211 61 186 60 202 65 169 65 172 68 1,152 62 

รวม 366 100 345 100 309 100 312 100 260 100 253 100 1,845 100 
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ภาคเหนือตวัเมือง เด็ก ม.1-ม.6 มีชาย 87 คนและหญิง 148 คน ภาคเหนือนอกตวัเมือง เด็ก ม.1-
ม.6 มีชาย 64 คนและหญิง 132 คน ภาคตะวนัออกตวัเมือง เด็ก ม.1-ม.6 มีชาย 73 คนและหญิง 
168 คน ภาคตะวันออกนอกตัวเมือง เด็ก ม.1-ม.6 มีชาย 85 คนและหญิง 161 คน  ภาคใต้ตัว
เมือง เด็ก ม.1-ม.6 มีชาย 103 คนและหญิง 132 คน ภาคใต้นอกตวัเมือง เด็ก ม.1-ม.6 มีชาย 78 
คนและหญิง 130 คน และยอดรวมทัง้ส่ีภมูิภาค เดก็ ม.1-ม.6 มีชาย 693 คนและหญิง 1152 คน 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบประเมินความสามารถคิดบริหารจัดการตนในกลุ่มเยาวชน ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม มาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 43 ข้อ ข้อความทางบวก 28 ข้อ 
ข้อความทางลบ 15 ข้อประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ความ
ทรงจ าในการท างาน 2. ความยบัยัง้ชัง่ใจ 3. ความยืดหยุ่นทางปัญญา 4. การควบคมุอารมณ์ 5. 
การวางแผนและจดัการ 6. การตรวจสอบตนเอง และ 7. ความริเร่ิม  

 
การให้คะแนน   

 
การแปลความหมาย 

การแปลความหมายความสามารถคดิบริหารจดัการตนนัน้ ผู้วิจยัต้องก าหนดคา่ปกติ
วิสัย (norm) ของความสามารถคิดบริหารจัดการตนในกลุ่มเยาวชน โดยน าคะแนนมาแจกแจง
ความถ่ี จากนัน้แปลงคะแนนดิบเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ และน าคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ไปแปลงเป็น
คะแนนที ปกติ (normalized T-score) โดยมีวิธีหาอันดับท่ีเปอร์เซ็นต์ไทล์ดังนี ้(อรพินทร์ ชูชม
,2545)  

  ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ 

ตอบ ไมจ่ริงเลย ให้ 1 คะแนน 5 คะแนน 

ตอบ ไมจ่ริง ให้ 2 คะแนน 4 คะแนน 

ตอบ จริงบางครัง้ ให้ 3 คะแนน 3 คะแนน 

ตอบ จริง ให้  4 คะแนน 2 คะแนน 

ตอบ  จริงท่ีสดุ ให้ 5  คะแนน 1 คะแนน 
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1. สร้างตารางแจกแจงความถ่ีส าหรับคะแนนดิบ เรียงล าดบัจากคะแนนสงูไปต ่า
แล้วหาความถ่ีของแตล่ะคน  

2. หาจ านวนความถ่ีสะสม (cumulative frequency) ของคะแนนทัง้หมดท่ีอยู่ต ่า
กวา่คะแนนท่ีสนใจหาอนัดบัท่ีเปอร์เซ็นต์ไทล์ 

3. รวมคร่ึงหนึ่งของจ านวนความถ่ีของคะแนนท่ีสนใจหาอนัดบัท่ีเปอร์เซ็นต์ไทล์
กบัจ านวนความถ่ีสะสมของคะแนนทัง้หมดท่ีอยูต่ ่ากวา่คะแนนนัน้ 

4. หาอนัดบัท่ีเปอร์เซ็นต์ไทล์ของคะแนน โดยหารด้วยจ านวนคนทัง้หมดในกลุ่ม
เกณฑ์ปกตแิล้วคณูด้วย 100 

 เกณฑ์การแปลความหมายจากผลแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตน
ส าหรับเยาวชนโดยน าคะแนนดิบท่ีได้มาแปลงเป็นคะแนนทีปกติ และเทียบคะแนนดิบกับตาราง
เปรียบเทียบช่วงคะแนนทีปกติกับเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี ้(ชวาล แพรัตกุล. 2552: 
270-271)  

 
 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย  

ผู้วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ในส่วนนีคื้อแบบประเมินความสามารถคิด
บริหารจัดการตนในกลุ่มเยาวชน โดยท าการศึกษาแนวคิดการพัฒนาความสามารถคิดบริหาร
จดัการตน เพ่ือก าหนดองค์ประกอบแล้วน ามาพฒันาแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการ
ตน ก าหนดจุดมุ่งหมายและกรอบของเคร่ืองมือ พัฒนาข้อค าถาม สร้างเกณฑ์ให้คะแนนและ
ก าหนดเวลาท่ีใช้ในการตอบ และตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสมของเคร่ืองมือ 

 
 
 

 

ชว่งคะแนน T ปกต ิ เกณฑ์แปลความหมาย 

ต ่ากวา่ 35 มีความสามารถคดิบริหารจดัการตนในระดบัน้อยมาก 

35 - 44 มีความสามารถคดิบริหารจดัการตนในระดบัน้อย 

45 - 54 มีความสามารถคดิบริหารจดัการตนในระดบัปานกลาง 

55 - 64 มีความสามารถคดิบริหารจดัการตนในระดบัสงู 

สงูกวา่ 65 มีความสามารถคดิบริหารจดัการตนในระดบัสงูมาก 
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คุณภาพของเคร่ืองมือ  
หลังจากท่ีผู้ วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถคิด

บริหารจดัการตนเพ่ือสร้างโมเดลสมการโครงสร้างของความสามารถคิดบริหารจดัการตน และข้อ
ค าถามเพ่ือประเมินความสามารถคิดบริหารจัดการตนให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์และ
วตัถุประสงค์ของเคร่ืองมือ ให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา
และภาษาท่ีใช้ (Content Validity) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าท่ีได้รับ ด าเนินการ
ตรวจสอบคณุภาพ แบบประเมินความสามารถคดิบริหารจดัการตนในกลุม่เยาวชนชดุนีไ้ด้ผา่นการ
ตรวจสอบความสอดคล้องและความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่น มีคา่ IOC ระหวา่ง 
0.8 ถึง 1.0 ดชันีความตรงเชิงเนือ้หาของข้อค าถามรายข้อ (item-level CVI; ICVI) มีค่าระหว่าง 
0.8 – 1.0 ดชันีความความตรงเชิงเนือ้หาของเคร่ืองมือทัง้ชดุ (Scale-level CVI; SCVI) เท่ากบั .95 
ซึง่มากกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด คือ .90 (Polit & Beck, 2006) และใช้การทดสอบความเช่ือมัน่โดยการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) มีค่าความเช่ือมั่น 
เท่ากบั 0.94 ผ่านเกณฑ์ต้องมากกว่า .80 และคา่สหสมัพนัธ์ของคะแนนข้อค าถามกบัคะแนนรวม
ของแบบประเมินทัง้ฉบับ (Corrected Item-Total Correlation)  .249 - .794  ซึ่งผ่านเกณฑ์
มากกว่า .20 ทุกข้อ (ภาคผนวก ค.) และเม่ือพิจารณาความเช่ือมั่นของแบบประเมินรายด้านได้
ดงันี ้ 

1. ความทรงจ าในการท างาน (.589) 
2. ความยบัยัง้ชัง่ใจ (.657) 
3. ความยืดหยุน่ทางปัญญา (.784) 
4. การควบคมุอารมณ์ (.784) 
5. การวางแผนและจดัการ (.809) 
6. การตรวจสอบตนเอง (.812) 
7. ความริเร่ิม (.733) 
 

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมลูผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้  

1. ผู้ วิจัยย่ืนเร่ืองต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical 
Review Committee) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองการเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทัง้ท า
หนังสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ออก
หนังสือราชการถึงโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ท่ีได้จากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage 
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Sampling) โดยจ าแนกตามภูมิภาคของประเทศไทย จงัหวดั อ าเภอ โรงเรียน และห้องเรียน เพ่ือ
ขอความอนเุคราะห์ในการลงพืน้ท่ีและเก็บข้อมลูจากนกัเรียน  

2. ผู้ วิจัยรวบรวมแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตน ท่ีได้รับคืนมา
ตรวจสอบความถกูต้องลงรหสัข้อมลูเพื่อเข้าสูข่ัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลของการศกึษา ระยะท่ี 1 การพฒันาแบบประเมินความสามารถ

คิดบริหารจัดการตนในกลุ่มเยาวชน ตลอดจนการก าหนดเกณฑ์ปกติวิสัย (norm) ผู้ วิจยัใช้สถิติ
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

1. การวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหวา่งโมเดลโครงสร้าง
องค์ประกอบของความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพ
ติดในกลุ่มเยาวชนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 

2. คา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับ
แสดงลกัษณะการกระจายของข้อมลู 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ด้วย
การแจกแจงความถ่ีและคา่ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ไทล์ คะแนนทีปกต ิ(normalized T-score) 
 

การศึกษาระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมและศึกษาประสิทธิผล 
 

ผู้เข้าร่วมวิจัย 
ผู้ เข้าร่วมวิจยัในครัง้นีป้ระกอบด้วยนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 

2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยสุ่มเลือกห้องเรียนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีค่าเฉล่ีย
คะแนนความสามารถคิดบริหารจดัการตนต ่ากว่าค่าเฉล่ียระดบัชัน้ จ านวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็น
กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน ท่ีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหาร
จดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน จ านวน 38 คน 
และ เป็นกลุม่ทดลอง 1 ห้องเรียนท่ีด าเนินกิจกรรมโดยใช้โปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหาร
จดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน จ านวน 38 คน 
รวมนกัเรียนทัง้สิน้ท่ีเข้าร่วมวิจยั 76 คน ผู้วิจยัได้เปรียบเทียบคา่เฉล่ียของความสามารถคดิบริหาร
จัดการตนและพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง  (t-test) 
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พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ p =  .967 และ .834 ตามล าดบั แสดงถึงความเท่า
เทียมกนัระหวา่ง 2 กลุม่เพ่ือเข้าร่วมวิจยัครัง้นี ้

ตาราง 5 แสดงจ านวนผู้ เข้าร่วมวิจยั กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง จ าแนกตามเพศ 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาระยะนีไ้ด้แก่ โปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหาร

จดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน แบบประเมิน
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนในกลุ่มเยาวชน แบบประเมินพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพ
ตดิของเยาวชน มีรายละเอียดดงันี ้

1. โปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพื่อป้องกันปัญหา
พฤตกิรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพตดิในกลุ่มเยาวชน  

โปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรม
เส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน เป็นกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถคิดบริหาร
จดัการตนในมิติของการเก่ียวข้องกับการใช้สารเสพติดของกลุ่มเยาวชน โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้
เยาวชนมีความทรงจ าในการท างาน ความยบัยัง้ชัง่ใจ การเรียนรู้ท่ีจะปรับตวั การใส่ใจจดจ่อ การ
ควบคมุอารมณ์ การวางแผนและจดัการ การตรวจสอบตนเอง ความริเร่ิม และความมุ่งมั่นไปสู่
เปา้หมาย จนสามารถช่วยควบคมุความคดิ การตดัสินใจและการกระท าจากประสบการณ์ในอดีต 
ส่งผลให้ลงมือท าและมุ่งมัน่ท าจนส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้โดยห่างไกลจากสารเสพติด โดย
โปรแกรมนัน้มีขัน้ตอนตัง้แต ่ให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม ให้ผู้ เรียนสามารถมองเห็น
ความแตกต่าง ความสมัพันธ์กบัสภาวการณ์ขณะนัน้ แล้วสะท้อนแนวคิดของตนเองออกมาด้วย

  กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ รวม 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 32 84.21 29 76.32 61 80.26 

หญิง 6 15.79 9 23.68 15 19.74 

รวม 38 100 38 100 76 100.00 
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มมุมองท่ีหลากหลาย ให้ผู้ เรียนสรุปความรู้จากการสงัเกต การสะท้อนความคิด โดยบรูณาการสิ่ง
ต่าง ๆ ท่ีได้รับรู้ และสุดท้ายคือให้ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้ไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งโปรแกรม
พฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติด
ในกลุ่มเยาวชนชุดนีไ้ด้ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องและความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจาก
ผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่น (ภาคผนวก ก.) 
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ตาราง 6 แผนกิจกรรมการเรียนรู้กลุม่ทดลอง 

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใบงาน/ใบความรู้ 
จัดกระท าใน
องค์ประกอบ 

แนวคดิทฤษฎี 

กจิกรรมที่ 1  แรกพบ   1 ชั่วโมง 

- ผู้ เข้าร่วมวิจยัมีความ
เข้าใจในภาพรวมของ
กิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ใน
โครงการ 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถท า
แบบประเมินความ 
สามารถคิดบริหาร
จดัการตนในกลุม่
เยาวชน และ แบบ
ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
ตอ่การใช้สารเสพติดของ
เยาวชน 

- หนงัสือยินยอมเข้า
ร่วมโครงการ 
- แบบประเมินความ 
สามารถคิดบริหาร
จดัการตนในกลุม่
เยาวชน 
- แบบประเมิน
พฤติกรรมเสี่ยงตอ่
การใช้สารเสพติดของ
เยาวชน 

- - 

กจิกรรมที่ 2  ประเมินตนจนเข้าใจ  2 ชั่วโมง 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยั สามารถ
บอกถงึบคุลิกภาพทาง
อาชีพและอาชีพท่ี
สอดคล้องกบับคุลิกภาพ
และความสนใจของตน 

 

- ใบงาน แบบส ารวจ
บคุลิกภาพ 
- ใบงาน บคุลิกภาพกบั
อาชีพ 
- ใบงาน อาชีพท่ีฉนั
อยากเป็น 

 

- ความทรงจ าใน
การท างาน 
- ความยืดหยุ่น
ทางปัญญา 
- การวางแผนและ
จดัการ 
- การตรวจสอบ
ตนเอง 
- ความริเร่ิม  

ทฤษฎีการรู้คิดทาง
สงัคม (social 
cognitive theory) 
 - การควบคมุตนเอง 
(self-regulation)  
 - การรับรู้
ความสามารถ (self-
efficacy) 
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
การเสริมตอ่การเรียนรู้  
(scaffolding) 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใบงาน/ใบความรู้ 
จัดกระท าใน
องค์ประกอบ 

แนวคดิทฤษฎี 

กจิกรรมที่ 3  ประสบแรงบันดาลใจ  1 ชั่วโมง 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัมีแรง
บนัดาลใจในการ
ตัง้เป้าหมายชีวิตของ
ตนเอง 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้าใจ
เก่ียวกบัอาชีพตา่ง ๆ ท่ี
หลากหลาย รวมถงึอาชีพ
ในฝันของตนเอง 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถ
บอกถงึเส้นทาง
การศกึษาของสาขา
วิชาชีพท่ีตนเองสนใจได้  

- 1. แบบบนัทกึ
กิจกรรม “รู้จริงในสิ่งท่ี
ฉนัอยากเป็น” 

- ความทรงจ าในการ
ท างาน 
- ความยืดหยุ่นทาง
ปัญญา 
- การวางแผนและ
จดัการ 
- ความริเร่ิม 
- การตรวจสอบ
ตนเอง 

ทฤษฎีการรู้คิดทาง
สงัคม (social 
cognitive theory) 
 - การรับรู้
ความสามารถ 
(self-efficacy) 
ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบการเสริมตอ่
การเรียนรู้  
(scaffolding) 

กจิกรรมที่ 4  ตารางชีวิตพชิติชัย  1 ชั่วโมง 

- สามารถวางแผนเข้าสู่
อาชีพท่ีสอดคล้องกบั
ความสนใจบคุลิกภาพ 
และความสามารถของ
ตน 
- สามารถบอกได้ถงึสิ่งท่ี
ควรปฏิบตัิเพ่ือน าพา
ตนเองไปสูเ่ป้าหมายท่ี
วางไว้ 

- ใบงาน ตารางชีวิต
พิชิตชยั 

- ความทรงจ าในการ
ท างาน 
- ความยบัยัง้ชัง่ใจ 
- ความยืดหยุ่นทาง
ปัญญา 
- การควบคมุ
อารมณ์ 
- การวางแผนและ
จดัการ 
- การตรวจสอบ
ตนเอง 

ทฤษฎีการรู้คิดทาง
สงัคม (social 
cognitive theory) 
 - การควบคมุ
ตนเอง (self-
regulation)  
 - การรับรู้
ความสามารถ 
(self-efficacy) 
- ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบการเสริมตอ่
การเรียนรู้  
(scaffolding) 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใบงาน/ใบความรู้ 
จัดกระท าใน
องค์ประกอบ 

แนวคดิทฤษฎี 

กจิกรรมที่ 5  ใน 1 วัน ฉันต้องท าสิ่งใดให้ส าเร็จ  1 ชั่วโมง 
- สามารถวางแผนกิจกรรม
ในแตล่ะวนัท่ีควรท าใน 1 
วนัได้ 
- สามารถบอกได้ถงึสิ่งท่ี
ควรปฏิบตัิเพ่ือน าพา
ตนเองไปสูเ่ป้าหมายท่ี
วางไว้ในแตล่ะวนั  

- ใบงาน ในหนึง่วนัฉนั
ต้องท าให้ส าเร็จ 

- ความทรงจ าในการ
ท างาน 
- ความยบัยัง้ชัง่ใจ 
- ความยืดหยุ่นทาง
ปัญญา 
- การควบคมุ
อารมณ์ 
- การวางแผนและ
จดัการ 
- การตรวจสอบ
ตนเอง 
- ความริเร่ิม 

ทฤษฎีการรู้คิดทาง
สงัคม (social 
cognitive theory) 
 - การควบคมุ
ตนเอง (self-
regulation)  
 - การรับรู้
ความสามารถ 
(self-efficacy) 
ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบการเสริมตอ่
การเรียนรู้  
(scaffolding) 

กจิกรรมที่ 6  Movie Time รักผิดทาง  1 ชั่วโมง 

- ผู้ เข้าร่วมวิจยัได้เห็นตวั
แบบผ่านตวัละครจาก
ภาพยนตร์ท่ีสร้างจาก
เร่ืองจริง 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้าใจถงึผล
และผลกระทบเมื่อ
เก่ียวข้องกบัยาเสพติด 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถ
บอกถงึการหลีกเลี่ยงการ
เข้าไปเก่ียวข้องกบัการใช้
สารเสพติดได้ 

- ใบงาน ข้อคิดจากรัก
ผิดทาง 

- ความทรงจ าในการ
ท างาน 
- ความยบัยัง้ชัง่ใจ 
- ความยืดหยุ่นทาง
ปัญญา 
- การวางแผนและ
จดัการ 
- การตรวจสอบ
ตนเอง 
- ความริเร่ิม 

ทฤษฎีการรู้คิดทาง
สงัคม (social 
cognitive theory) 
 - การควบคมุ
ตนเอง (self-
regulation)  
 - การรับรู้
ความสามารถ 
(self-efficacy) 
- ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบการเสริมตอ่
การเรียนรู้  
(scaffolding) 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใบงาน/ใบความรู้ 
จัดกระท าใน
องค์ประกอบ 

แนวคดิทฤษฎี 

กจิกรรมที่ 7  บันไดงู สอนหนูรู้ทนัยาเสพตดิ  2 ชั่วโมง 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถ
บอกได้ถงึข้อมลูเก่ียวกบั
ยาเสพติดชนิดตา่ง  
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้าใจถงึผล
และผลกระทบเมื่อ
เก่ียวข้องกบัยา 
เสพติด 

- ใบงาน ค าถามพร้อม
เฉลยประกอบ
กิจกรรมบนัไดง ู

- ความทรงจ าในการ
ท างาน 
- ความยบัยัง้ชัง่ใจ 
- ความยืดหยุ่นทาง
ปัญญา 
- การควบคมุ
อารมณ์ 
- การวางแผนและ
จดัการ 
- การตรวจสอบ
ตนเอง 

ทฤษฎีการรู้คิดทาง
สงัคม (social 
cognitive theory) 
 - การควบคมุ
ตนเอง (self-
regulation)  
 - การรับรู้
ความสามารถ 
(self-efficacy) 
- ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบการเสริมตอ่
การเรียนรู้  
(scaffolding) 

กจิกรรมที่ 8  บงิโก ยาโผล่มาจากไหน  2 ชั่วโมง 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถ
บอกได้ถงึข้อมลูเก่ียวกบั
ยาเสพติดชนิดตา่ง  
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้าใจถงึผล
และผลกระทบเมื่อ
เก่ียวข้องกบัยาเสพติด 

- กระดาษบิงโก พร้อม
แผ่นความรู้เร่ืองยา
เสพติด 

 

- ความทรงจ าในการ
ท างาน 
- ความยบัยัง้ชัง่ใจ 
- การควบคมุ
อารมณ์ 
- ความริเร่ิม 
- การตรวจสอบ
ตนเอง 

 

ทฤษฎีการรู้คิดทาง
สงัคม (social 
cognitive theory) 
 - การควบคมุ
ตนเอง (self-
regulation)  
 - การรับรู้
ความสามารถ 
(self-efficacy) 
- ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบการเสริมตอ่
การเรียนรู้  
(scaffolding) 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นัน้ได้ก าหนด เป้าหมายการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระส าคญั สาระการเรียนรู้ ชิน้งาน/ภาระงาน วิธีการประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ เวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมแตล่ะครัง้อยา่งชดัเจน ดงัรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข. 

2. แบบประเมินความสามารถคิดบริหารจัดการตนในกลุ่มเยาวชน  
แบบประเมินความสามารถคดิบริหารจดัการตนในกลุ่มเยาวชน เป็นแบบประเมิน

ท่ีสร้างขึน้จากการศึกษาในระยะท่ี 1 ประกอบด้วยข้อค าถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั จ านวน 43 ข้อ โดยวดัความสามารถคิดบริหารจดัการตน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. 
ความทรงจ าในการท างาน 2. ความยับยัง้ชั่งใจ  3. ความยืดหยุ่นทางปัญญา 4. การควบคุม
อารมณ์ 5. การวางแผนและจัดการ 6. การตรวจสอบตนเอง และ 7. ความริเร่ิม แบบประเมิน
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนในกลุ่มเยาวชนชดุนีไ้ด้ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องและ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใบงาน/ใบความรู้ 
จัดกระท าใน
องค์ประกอบ 

แนวคดิทฤษฎี 

กจิกรรมที่ 9  แรงใจให้ก้าวเดนิ ประเมินผลหลังจัดกจิกรรม (Posttest) 1 ชั่วโมง 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัมีก าลงัใจ
และความมุง่มัน่ในการ
ก้าวไปสูเ่ป้าหมายท่ีตัง้ไว้  

- แบบประเมิน
ความสามารถคิด
บริหารจดัการตนใน
กลุม่เยาวชน 
- แบบประเมิน
พฤติกรรมเสี่ยงตอ่
การใช้สารเสพติดของ
เยาวชน 
- วีดิทศัน์ นิค วจิูยิก  

- ความยบัยัง้ชัง่ใจ 
- ความยืดหยุ่นทาง
ปัญญา 
- การตรวจสอบ
ตนเอง 

 

ทฤษฎีการรู้คิดทาง
สงัคม (social 
cognitive theory) 
 - การควบคมุ
ตนเอง (self-
regulation)  
 - การรับรู้
ความสามารถ 
(self-efficacy) 
- ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบการเสริมตอ่
การเรียนรู้  
(scaffolding) 
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ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญ  5 ท่าน ตรวจสอบตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา
และภาษาท่ีใช้ (Content Validity) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าท่ีได้รับ ด าเนินการ
ตรวจสอบคณุภาพ แบบประเมินความสามารถคดิบริหารจดัการตนในกลุม่เยาวชนชดุนีไ้ด้ผา่นการ
ตรวจสอบความสอดคล้องและความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่น มีคา่ IOC ระหวา่ง 
0.8 ถึง 1.0 ดชันีความตรงเชิงเนือ้หาของข้อค าถามรายข้อ (item-level CVI; ICVI) มีค่าระหว่าง 
0.8 – 1.0  ดัชนีความความตรงเชิงเนือ้หาของเคร่ืองมือทัง้ชุด (Scale-level CVI; SCVI) เท่ากับ 
.95 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ .90  (Polit & Beck, 2006) และใช้การทดสอบความเช่ือมั่น
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) มีค่าความ
เช่ือมั่น เท่ากับ 0.94 ผ่านเกณฑ์ต้องมากกว่า .80 และค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนข้อค าถามกับ
คะแนนรวมของแบบประเมินทัง้ฉบบั (Corrected Item-Total Correlation)  .249 - .794  ซึ่งผ่าน
เกณฑ์มากกวา่ .20 ทกุข้อ (ภาคผนวก ค.) 

  
3. แบบประเมินพฤตกิรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดของเยาวชน  

แบบประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดของเยาวชน  ผู้ วิจยัได้พัฒนา
จากแบบคัดกรองพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดของวัยรุ่น ของ พระอภิเดช  โยชน์เยือ้น 
(2551) ประกอบด้วยข้อค าถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 24 ข้อ 
เป็นข้อความทางบวก (พฤติกรรมทางลบ) 21 ข้อ และข้อความทางลบ (พฤติกรรมทางบวก) 3 ข้อ 
(ภาคผนวก ข) โดยเป็นการประเมินการกระท า ความคิด ความรู้สึก ทศันคติของบคุคล การเข้าไป
อยู่ในสถานการณ์ท่ีมีโอกาสในการใช้สารเสพติดทัง้ท่ีผิดกฎหมายและมีกฎหมายควบคุม อาทิ 
บหุร่ี เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ยาแก้ปวดชนิดเฉียบพลนั ยาบ้า กัญชา กระท่อม ไอซ์ โคเคน เฮโรอีน 
เป็นต้น การทดลองใช้สารเสพติด หรือการเข้าไปอยู่ในกลุม่เพ่ือนท่ีมีการใช้สารเสพตดิ โดยมีปัจจยั
ท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงคือ ปัจจัยท่ีเกิดจากตนเอง และปัจจัยจากสภาพแวดล้อม ซึ่งแบบ
ประเมินพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิของเยาวชนได้ผา่นการตรวจสอบความสอดคล้องและ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญ 5 มีค่า IOC ระหว่าง 0.8 ถึง 1.0 ดัชนีความตรงเชิง
เนือ้หาของข้อค าถามรายข้อ (item-level CVI; ICVI) มีคา่ระหว่าง 0.8 – 1.0  ดชันีความความตรง
เชิงเนือ้หาของเคร่ืองมือทัง้ชุด (Scale-level CVI; SCVI) เท่ากับ .91 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
คือ .90  (Polit & Beck, 2006) และใช้การทดสอบความเช่ือมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.88 ผ่านเกณฑ์ต้อง
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มากกว่า .80 และค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนข้อค าถามกับคะแนนรวมของแบบประเมินทัง้ฉบับ 
(Corrected Item-Total Correlation)  .220 - .775  ซึง่ผา่นเกณฑ์มากกว่า .20 ทกุข้อ (ภาคผนวก ค.) 

 
การเก็บรวมรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาในระยะท่ี 2 ระยะการศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมส่งเสริมความสามารถคิดบริหารจดัตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สาร
เสพติด เป็นการจัดกระท าโดยมีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม ท าการวัด 3 ครัง้ 
ด้วยเคร่ืองมือวดัความสามารถคิดบริหารจัดการตนในกลุ่มเยาวชน และเคร่ืองมือวดัพฤติกรรม
เส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิของเยาวชน โดยมีรายละเอียดขัน้การรวบรวมข้อมลูดงันี ้ 

1. ผู้ วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เพ่ือขอความอนเุคราะห์ออกหนงัสือราชการถึงโรงเรียนสามพรานวิทยา เพ่ือขอความอนเุคราะห์ใน
การใช้โรงเรียนสามพรานวิทยาเป็นสนามวิจยั  

2. ผู้ วิจยัสุ่มเลือกห้องเรียน จ านวน 2 ห้องเรียน เพ่ือเป็นผู้ เข้าร่วมวิจยัโดยได้รับ
ความยินยอมจากนกัเรียน และผู้ปกครองในการให้นกัเรียนเข้าร่วมวิจยัในครัง้นี ้เม่ือได้ห้องเรียนท่ี
เข้าร่วมวิจยัแล้วนัน้สุ่มห้องเรียนเข้ากลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคมุ โดยท่ีกลุ่มทดลองนัน้สอนโดยใช้
โปรแกรมส่งเสริมความสามารถคิดบริหารจดัตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สาร
เสพติด และในสว่นกลุ่มควบคมุไม่ได้รับกิจกรรมตามโปรแกรมส่งเสริมความสามารถคดิบริหารจดั
ตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิ 

3. การด าเนินการจดักระท าด้วยโปรแกรมส่งเสริมความสามารถคิดบริหารจดัตน
เพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด โดยให้ผู้ เข้าร่วมวิจัยได้ท าแบบวัด
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนในกลุ่มเยาวชน และแบบวดัพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพ
ติดของเยาวชน ก่อนการใช้โปรแกรมฯ  หลังการใช้โปรแกรมฯ และภายหลงัการใช้โปรแกรมฯ 1 
เดือน กบัทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
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O - แบบวดัความสามารถคิดบริหารจดัการตนในกลุม่เยาวชน และแบบวดัพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด
ของเยาวชน 

X - โปรแกรมสง่เสริมความสามารถคิดบริหารจดัตนเพื่อปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเสีย่งตอ่การใช้สารเสพติด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีมี้ตวัแปรอิสระ 1 ตวั ได้แก่ โปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหาร

จดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน และตวัแปรตาม 
2 ตวั ได้แก่ ระดบัความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้
สารเสพตดิ และระดบัพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน มีรายดงันี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ด้วย
การแจกแจงความถ่ีและคา่ร้อยละ  

2. คา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับ
แสดงลกัษณะการกระจายของข้อมลู 

3. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดบริหารจดัการตนระดบั
ความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด และ
พฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนของกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง ในแตล่ะช่วง
ก่อน หลงั และติดตามผลการใช้โปรแกรมฯ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคณู (One-way 
repeated measures MANOVA) 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถคิดบริหารจัดการตน 
และพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิ ของกลุม่ควบคมุและกลุ่มทดลอง ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนพหคุณู (One-way MANOVA)  

กลุม่ ทดสอบก่อน การจดักระท า ทดสอบหลงั 
ทดสอบภายหลงั  

1 เดือน 

E O1 X O2 O3 

C O1  O2 O3 
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5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถคิดบริหารจัดการตนกับ
พฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิ ชว่งเวลาหลงัการทดลองเสร็จสิน้ทนัที และตดิตามภายหลงั 1 
เดือน ด้วยการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation coefficient) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายของการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ระยะดงันี ้การศกึษาระยะท่ี 1 
ได้แก่ 1.1) เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับเยาวชน 1.2) เพ่ือ
ก าหนดเกณฑ์ปกติวิสัย (norm) ของความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับเยาวชนและ
การศกึษาระยะท่ี 2 มีความมุ่งหมาย คือ 2.1) เพ่ือพฒันาโปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหาร
จดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน  2.2) เพ่ือศกึษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกนัปัญหาพฤติกรรม
เส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน ผู้วิจยัได้น าเสนอข้อมูลตามความมุ่งหมายและขัน้ตอน
ของการท าวิจยั ดงันี ้

การศึกษาระยะท่ี 1 การพัฒนาแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจัดการ
ตนส าหรับเยาวชนและก าหนดเกณฑ์ปกตวิิสัย (norm) 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัน าเสนอแบง่ออกเป็น  2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

โมเดลโครงสร้างองค์ประกอบของความสามารถคิดบริหารจดัการตนมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจกัษ์ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 

ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับการก าหนดเกณฑ์ปกติวิสัย 
(Norm) ของความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับเยาวชน และก าหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายของแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับเยาวชน 

การศึกษาระยะที่ 2 ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิด
บริหารจัดการตนเพื่อป้องกันปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพตดิในกลุ่มเยาวชน  

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัน าเสนอแบง่ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 3 การพฒันาโปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือ

ปอ้งกนัปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน 

ตอนที่  4 ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการ
ตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน 
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ผู้ วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์หรืออักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยนี ้
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีตรงกนั ดงัตอ่ไปนี ้

สัญลักษณ์แทนค่าสถติิ 
n   หมายถึง  จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง  

M   หมายถึง  คา่เฉล่ียเลขคณิต  

SD   หมายถึง  คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนตวัแปร  

SE   หมายถึง คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  

Max   หมายถึง  คะแนนสงูสดุ  

Min   หมายถึง  คะแนนต ่าสดุ  

C.V.   หมายถึง  คา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย  

t  หมายถึง  คะแนนที 

p  หมายถึง  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

b  หมายถึง  คา่สมัประสิทธ์ิของความเท่ียง 

α  หมายถึง  คา่สมัประสิทธ์ิของความเท่ียง 

R2   หมายถึง  คา่ความแปรปรวนสหสมัพนัธ์ 

𝜒2  หมายถึง  คา่ไคสแควร์ 

df   หมายถึง  องศาอิสระ (Degree of freedom)  

𝜒2/ df   หมายถึง  คา่ไคสแควร์สมัพทัธ์  

GFI   หมายถึง  ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of fit index) 

AGFI  หมายถึง ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว  

     (Goodness of fit index) 

SRMR  หมายถึง ดชันีรากมาตรฐานของคา่เฉล่ียก าลงัสองของ สว่นเหลือ 

     (Standardized Root  Mean Squared Residual)   

RMSEA  หมายถึง  ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของสว่นเหลือ มาตรฐาน  

          (Root Mean Squared Error of Approximation) 

CFI   หมายถึง  ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ\ 
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ช่ือย่อตัวแปร 
EF  หมายถึง ความสามารถในการบริหารจดัการตน 

WORM  หมายถึง ความจ าในการท างาน (Working Memory)   

INHC  หมายถึง ความยบัยัง้ชัง่ใจ (Inhibitory Control) 

COGF  หมายถึง ความยืดหยุน่ทางปัญญา (Cognitive Flexibility) 

EMOC  หมายถึง การควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 

PLAO  หมายถึง การวางแผนและจดัการ (Planning and organizing) 

SELM  หมายถึง การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) 

INIT  หมายถึง  ความริเร่ิม (Initiating) 

WORM1_1 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความทรงจ าในการท างานตวัท่ี 1 

WORM2_2 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความทรงจ าในการท างานตวัท่ี 2 

WORM3_3 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความทรงจ าในการท างานตวัท่ี 3 

WORM4_4 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความทรงจ าในการท างานตวัท่ี 4 

WORM5_5 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความทรงจ าในการท างานตวัท่ี 5 

INHC1_6 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความยบัยัง้ชัง่ใจตวัท่ี 1 

INHC2_7 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความยบัยัง้ชัง่ใจตวัท่ี 2 

INHC3_8 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความยบัยัง้ชัง่ใจตวัท่ี 3 

INHC4_9 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความยบัยัง้ชัง่ใจตวัท่ี 4 

INHC5_10 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความยบัยัง้ชัง่ใจตวัท่ี 5 

INHC6_11 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความยบัยัง้ชัง่ใจตวัท่ี 6 

INHC7_12 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความยบัยัง้ชัง่ใจตวัท่ี 7 
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COGF1_13 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความยืดหยุน่ทางปัญญาตวัท่ี 1 

COGF2_14 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความยืดหยุน่ทางปัญญาตวัท่ี 2 

COGF3_15 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความยืดหยุน่ทางปัญญาตวัท่ี 3 

COGF4_16 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความยืดหยุน่ทางปัญญาตวัท่ี 4 

COGF5_17 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความยืดหยุน่ทางปัญญาตวัท่ี 5 

COGF6_18 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความยืดหยุน่ทางปัญญาตวัท่ี 6 

COGF7_19 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความยืดหยุน่ทางปัญญาตวัท่ี 7 

COGF8_20 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความยืดหยุน่ทางปัญญาตวัท่ี 8 

EMOC1_21 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านการควบคมุอารมณ์ตวัท่ี 1 

EMOC2_22  หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านการควบคมุอารมณ์ตวัท่ี 2 

EMOC3_23 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านการควบคมุอารมณ์ตวัท่ี 3 

EMOC4_24  หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านการควบคมุอารมณ์ตวัท่ี 4 

EMOC5_25 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านการควบคมุอารมณ์ตวัท่ี 5 

EMOC6_26  หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านการควบคมุอารมณ์ตวัท่ี 6 

PLAO1_27  หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านการวางแผนและจดัการตวัท่ี 1 

PLAO2_28 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านการวางแผนและจดัการตวัท่ี 2 

PLAO3_29 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านการวางแผนและจดัการตวัท่ี 3 

PLAO4_30 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านการวางแผนและจดัการตวัท่ี 4 

PLAO5_31 หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านการวางแผนและจดัการตวัท่ี 5 

PLAO6_32 หมายถงึ ตวัแปรสงัเกตด้านการวางแผนและจดัการตวัท่ี 6 
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SELM1_33  หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านการตรวจสอบตนเองตวัท่ี 1 

SELM2_34  หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านการตรวจสอบตนเองตวัท่ี 2 

SELM3_35  หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านการตรวจสอบตนเองตวัท่ี 3 

SELM4_36  หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านการตรวจสอบตนเองตวัท่ี 4 

SELM5_37  หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านการตรวจสอบตนเองตวัท่ี 5 

INIT1_38  หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความริเร่ิมตวัท่ี 1 

INIT2_39  หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความริเร่ิมตวัท่ี 2 

INIT3_40  หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความริเร่ิมตวัท่ี 3 

INIT4_41  หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความริเร่ิมตวัท่ี 4 

INIT5_42  หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความริเร่ิมตวัท่ี 5 

INIT6_43  หมายถึง ตวัแปรสงัเกตด้านความริเร่ิมตวัท่ี 6 
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การศึกษาระยะที่ 1 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับ
เยาวชนตลอดจนการก าหนดเกณฑ์ปกตวิิสัย (norm) 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทางสถติ ิเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล
โครงสร้างองค์ประกอบของความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพื่อป้องกันพฤตกิรรมเส่ียง
ต่อการใช้สารเสพตดิในกลุ่มเยาวชนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
 

ความสามารถคิดบริหารจัดการตน 
ความสามารถคิดบริหารจัดการตน (EF) ประกอบด้วย  7 องค์ประกอบคือ 

ความจ าในการท างาน (WORM) ความยับยัง้ชั่งใจ (INHC) ความยืดหยุ่นทางปัญญา (COGF) 
การควบคุมอารมณ์ (EMOC) การวางแผนและจัดการ (PLAO) การตรวจสอบตนเอง (SELM) 
ความริเร่ิม (INIT) วดัได้จากตวัแปรสังเกต 43  ตวั พบว่าค่าคามสมัพันธ์ของตวัแปร 903 คู่ มีค่า
แตกตา่งจากศนูย์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ.05 802 คู ่และ มีคา่อยู่ระหว่าง .048 
ถึง .532 โดยตัวแปร ฉันควบคุมอารมณ์โกรธได้ยาก (EMOC2_22)  กับ เวลาท่ีใครท าให้ฉันไม่
พอใจ ฉันมักจะโกรธอย่างรุนแรงหรือโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ (EMOC5_25) มีค่าสัมประสิท ธ์ิ
สหสมัพนัธ์สงูสดุมีคา่ .532 และ หากมีเพ่ือนท าสิ่งท่ีไม่ดีกบัฉนั ฉนัจะคดิถึงเหตแุละผลท่ีจะตามมา
ก่อนท่ีจะตอบโต้สิ่งท่ีเพ่ือนท า (INHC6_11) กับ ในวนัท่ีมีการบ้านหลายวิชา ฉันตดัสินใจไม่ถกูว่า
จะเร่ิมวิชาไหนก่อนดี (INIT6_43) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูสดุมีค่า .048 จากการตรวจสอบ
ข้อตกลงเบือ้งต้นพบว่า เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ของความคิดบริหารจดัการตน 43 ตวั ไม่เป็นเมทริกซ์
เอกลักษณ์ นั่นคือ ตัวแปรทัง้ 43 ตัว มีความสัมพันธ์กันเพียงพอท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะห์

องค์ประกอบตอ่ไปได้ (Bertlett’s test: χ2 = 17454.031, df = 903, p = .000) เม่ือพิจารณาราย
ตัวแปรพบว่า ค่าความพอเพียงของการเลือกตัวอย่างโดยรวม (MSA) ของตัวแปรมีค่าเท่ากับ 
0.727 - 0.948 ซึ่งมากกว่า 0.5 ทุกค่า แสดงว่าสามารถน าตัวแปรทุกตัวท่ีศึกษามาใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบได้  

ยืดหยุ่นทางปัญญา ร้อยละ 38 องค์ประกอบการควบคุมอารมณ์ (EMOC) ตัว
แปรฉันควบคุมอารมณ์โกรธได้ยาก (EMOC2_22) มีน า้หนักความส าคัญวัดในรูปน า้หนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.723 มีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบการควบคุม
อารมณ์ ร้อยละ 52 รองมาคือตวัแปร เวลาท่ีใครท าให้ฉันไม่พอใจ ฉันมกัจะโกรธอย่างรุนแรง หรือ 
โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ มีน า้หนักความส าคญัวัดในรูปน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 
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0.712 มีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบการควบคุมอารมณ์  ร้อยละ 51 องค์ประกอบการ
วางแผนและจัดการ (PLAO) ตัวแปรฉันตัง้ใจเรียนในตอนนีเ้พ่ือท่ีประสบความส าเร็จตาม
เปา้หมายท่ีฉันวางไว้ (PLAO4_30) มีน า้หนกัความส าคญัวดัในรูปน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน
สงูสดุเทา่กบั 0.639 มีความแปรผนัร่วมกบัองค์ประกอบการวางแผนและจดัการ ร้อยละ 41 รองมา
คือ ตัวแปรฉันจัดเตรียมอุปกรณ์หรือหนังสือตามตารางเรียนพร้อมอยู่เสมอ (PLAO3_29) มี
น า้หนกัความส าคญัวดัในรูปน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.590 มีความแปรผัน
ร่วมกับองค์ประกอบการวางแผนและจัดการ ร้อยละ 35 องค์ประกอบการตรวจสอบตนเอง 
(SELM) ตัวแปรฉันคิดว่าฉันสามารถประสบความส าเร็จในชีวิตตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ 
(SELM1_33) มีน า้หนกัความส าคญัวดัในรูปน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 0.621 มี
ความแปรผนัร่วมกบัองค์ประกอบการตรวจสอบตนเอง ร้อยละ 39 รองมาคือตวัแปรฉันรู้ว่าฉนัควร
พฒันาทกัษะความสามารถอะไรบ้าง เพ่ือได้ท างานในอาชีพท่ีคาดหวงัไว้ (SELM2_34) มีน า้หนกั
ความส าคญัวดัในรูปน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.588 มีความแปรผันร่วมกับ
องค์ประกอบการตรวจสอบตนเอง ร้อยละ 35 องค์ประกอบ ความริเร่ิม (INIT) ตวัแปรฉันลงมือ
ท างานตามท่ีได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกให้ฉันเร่ิมท า (INIT1_38) มี
น า้หนกัความส าคญัวดัในรูปน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.711 มีความแปรผัน
ร่วมกบัองค์ประกอบความริเร่ิม ร้อยละ 51 รองมาคือ ตวัแปรฉันสามารถคิดหาวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาได้เสมอ (INIT3_40) มีน า้หนกัความส าคญัวดัในรูปน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูสดุ
เท่ากับ 0.622 มีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบความริเร่ิม ร้อยละ 39 เม่ือพิจารณาน า้หนัก
ความส าคญัขององค์ประกอบความสามารถคิดบริหารจดัการตน พบว่า องค์ประกอบความทรงจ า
ในการท างาน (WORM) มีน า้หนักความส าคญัวดัในรูปน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด
เท่ากับ 0.948 มีความแปรผันร่วมกับความสามารถคิดบริหารจัดการตน (EF) ร้อยละ 89.9 
รองลงมาคือ องค์ประกอบการวางแผนและจดัการ (PLAO) มีน า้หนักความส าคญัในรูปน า้หนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.896 และ มีความแปรผนัร่วมกบัความสามารถคิดบริหารจดัการ
ตน (EF) ร้อยละ 80.2 ถัดมา องค์ประกอบความยบัยัง้ชัง่ใจ (INHC) มีน า้หนกัความส าคญัวดัใน
รูปน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสดุเท่ากบั 0.876 มีความแปรผนัร่วมกบัความสามารถคิด
บริหารจดัการตน (EF) ร้อยละ 76.8 ในสว่นขององค์ประกอบความยืดหยุ่นทางปัญญา (COGF) มี
น า้หนกัความส าคญัวดัในรูปน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสดุเทา่กบั 0.863 มีความแปรผนั
ร่วมกับความสามารถคิดบริหารจดัการตน (EF) ร้อยละ 74.4 องค์ประกอบการตรวจสอบตนเอง 
(EMOC) มีน า้หนกัความส าคญัวดัในรูปน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดเท่ากบั 0.859 มี
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ความแปรผนัร่วมกับความสามารถคิดบริหารจดัการตน (EF) ร้อยละ 73.9 องค์ประกอบความคิด
ริเร่ิม (INIT) มีน า้หนกัความส าคญัวดัในรูปน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสดุเท่ากับ  0.690 
มีความแปรผันร่วมกับความสามารถคิดบริหารจัดการตน (EF) ร้อยละ 47.7 และองค์ประกอบ
สุดท้าย องค์ประกอบการควบคุมอารมณ์ (EMOC) มีน า้หนักความส าคัญวัดในรูปน า้หนัก
องค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดเท่ากับ 0.406 มีความแปรผันร่วมกับความสามารถคิดบริหาร
จดัการตน (EF) ร้อยละ 16.5 
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ตาราง 7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตวัแปรสังเกตใน
โมเดลการวดัความสามารถคดิบริหารจดัการตน 

 

 
 

ตวัแปร WORM1_1 WORM2_2 WORM3_3 WORM4_4 WORM5_5 INHC1_6 INHC2_7 INHC3_8 INHC4_9 
WORM1_1 1                 
WORM2_2 .073** 1               
WORM3_3 .232** .117** 1             
WORM4_4 .227** .089** .258** 1           
WORM5_5 .129** .036 .068** .185** 1         
INHC1_6 .070** .154** .180** .099** -.074** 1       
INHC2_7 .083** .241** .110** .129** -.009 .322** 1     
INHC3_8 .040 .211** .099** .169** -.008 .256** .345** 1   
INHC4_9 .178** .090** .368** .271** .099** .111** .061** .096** 1 
INHC5_10 .221** .119** .178** .259** .091** .135** .164** .093** .235** 
INHC6_11 .191** .056* .194** .286** .105** .093** .137** .134** .237** 
INHC7_12 .035 .017 .099** .048* .077** .029 .027 -.002 .112** 
COGF1_13 .088** .158** .106** .198** -.008 .209** .217** .234** .114** 
COGF2_14 .058* .165** .109** .257** .048* .214** .214** .266** .102** 
COGF3_15 .165** .087** .190** .243** .075** .111** .086** .162** .174** 
COGF4_16 -.010 .123** .030 .080** .029 .062** .123** .133** .011 
COGF5_17 .195** .091** .246** .250** .073** .150** .054* .091** .243** 
COGF6_18 .191** .078** .229** .380** .153** .127** .102** .145** .261** 
COGF7_19 .197** .089** .294** .342** .121** .162** .125** .140** .267** 
COGF8_20 .177** .087** .195** .177** .048* .162** .098** .155** .163** 
EMOC1_21 .107** .136** .093** .126** .012 .180** .306** .282** .098** 
EMOC2_22 .078** .162** .111** .115** -.010 .138** .308** .222** .077** 
EMOC3_23 .032 .159** .079** .127** .022 .110** .217** .210** .073** 
EMOC4_24 .137** .045 .172** .161** .014 .065** .086** .103** .156** 
EMOC5_25 .111** .148** .100** .130** -.020 .166** .296** .253** .099** 
EMOC6_26 .062** .160** .111** .092** -.018 .143** .235** .281** .102** 
PLAO1_27 .232** .132** .187** .275** .095** .172** .095** .119** .167** 
PLAO2_28 .202** .158** .145** .182** .163** .092** .158** .117** .146** 
PLAO3_29 .295** .215** .259** .141** .101** .152** .150** .105** .257** 
PLAO4_30 .277** .116** .259** .233** .052* .171** .137** .137** .254** 
PLAO5_31 .159** .119** .187** .092** .066** .063** .051* .111** .194** 
PLAO6_32 .184** .100** .077** .126** .068** .078** .132** .146** .085** 
SELM1_33 .233** .056* .174** .236** .109** .113** .098** .122** .194** 
SELM2_34 .191** .069** .232** .265** .082** .118** .069** .147** .191** 
SELM3_35 .107** .070** .172** .246** .135** .066** .115** .079** .165** 
SELM4_36 .123** .035 .145** .168** .050* .002 .019 .005 .154** 
SELM5_37 .157** .033 .184** .231** .068** .056* .001 .054* .187** 
INIT1_38 .245** .092** .150** .302** .114** .137** .149** .121** .173** 
INIT2_39 .184** .071** .134** .153** .102** .073** .091** .093** .134** 
INIT3_40 .157** .083** .075** .296** .126** .067** .058* .097** .105** 
INIT4_41 .057* .177** -.005 .045 .010 .079** .125** .096** -.005 
INIT5_42 .106** .191** .080** .112** .040 .174** .224** .170** .081** 
INIT6_43 .057* .134** .040 .124** .017 .089** .193** .129** .042 

Mean 3.760 3.130 4.180 3.770 3.160 3.620 3.290 3.550 3.960 
SD 0.828 0.801 0.934 0.769 0.955 0.856 0.951 0.987 1.008 
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ตาราง 7 (ตอ่)  

 

  

ตวัแปร INHC5_10 INHC6_11 INHC7_12 COGF1_13 COGF2_14 COGF3_15 COGF4_16 COGF5_17 COGF6_18 
WORM1_1                   
WORM2_2                   
WORM3_3                   
WORM4_4                   
WORM5_5                   
INHC1_6                   
INHC2_7                   
INHC3_8                   
INHC4_9                   
INHC5_10 1                 
INHC6_11 .279** 1               
INHC7_12 .083** .164** 1             
COGF1_13 .114** .122** -.006 1           
COGF2_14 .084** .125** -.019 .346** 1         
COGF3_15 .168** .166** .060** .235** .221** 1       
COGF4_16 .044 .041 -.035 .161** .237** .129** 1     
COGF5_17 .171** .167** .048* .117** .172** .256** -.027 1   
COGF6_18 .266** .241** .110** .194** .211** .306** .042 .318** 1 
COGF7_19 .222** .249** .060* .244** .198** .257** -.007 .312** .399** 
COGF8_20 .207** .192** .100** .164** .183** .262** .085** .217** .222** 
EMOC1_21 .132** .138** -.018 .253** .198** .162** .183** .110** .117** 
EMOC2_22 .081** .144** -.019 .202** .167** .175** .190** .056* .118** 
EMOC3_23 .080** .074** -.021 .313** .331** .157** .256** .025 .087** 
EMOC4_24 .191** .169** .083** .186** .156** .249** .047* .170** .199** 
EMOC5_25 .086** .149** -.020 .244** .163** .150** .228** .089** .122** 
EMOC6_26 .079** .133** -.016 .178** .137** .091** .161** .083** .084** 
PLAO1_27 .278** .219** .018 .187** .165** .186** .045 .197** .286** 
PLAO2_28 .273** .187** .054* .142** .104** .151** .015 .155** .216** 
PLAO3_29 .265** .188** .062** .176** .086** .176** -.029 .217** .215** 
PLAO4_30 .270** .208** .048* .187** .162** .221** -.037 .285** .274** 
PLAO5_31 .171** .102** .054* .132** .082** .128** -.017 .144** .145** 
PLAO6_32 .248** .165** .051* .120** .104** .102** .064** .033 .157** 
SELM1_33 .177** .186** .079** .201** .181** .233** .033 .203** .269** 
SELM2_34 .201** .210** .078** .151** .162** .259** .034 .218** .281** 
SELM3_35 .186** .183** .042 .084** .068** .174** .056* .145** .193** 
SELM4_36 .160** .131** .002 .129** .106** .175** -.019 .133** .175** 
SELM5_37 .184** .166** .029 .141** .148** .218** .005 .191** .236** 
INIT1_38 .238** .181** .070** .154** .169** .156** .060** .153** .278** 
INIT2_39 .210** .119** .037 .112** .082** .106** .031 .099** .160** 
INIT3_40 .196** .183** .004 .204** .216** .219** .064** .084** .285** 
INIT4_41 .096** .015 .012 .112** .074** .007 .141** -.027 .066** 
INIT5_42 .092** .058* .023 .167** .132** .030 .111** .043 .110** 
INIT6_43 .115** .048* .012 .199** .119** .005 .188** -.042 .080** 

Mean 3.480 3.540 3.210 3.730 3.530 3.750 3.030 4.170 3.770 
SD 0.799 0.879 1.329 0.953 0.916 0.857 1.101 0.939 0.778 
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ตาราง 7 (ตอ่)  

 

 
 

ตวัแปร COGF7_19 COGF8_20 EMOC1_21 EMOC2_22 EMOC3_23 EMOC4_24 EMOC5_25 EMOC6_26 PLAO1_27 
WORM1_1                   
WORM2_2                   
WORM3_3                   
WORM4_4                   
WORM5_5                   
INHC1_6                   
INHC2_7                   
INHC3_8                   
INHC4_9                   
INHC5_10                   
INHC6_11                   
INHC7_12                   
COGF1_13                   
COGF2_14                   
COGF3_15                   
COGF4_16                   
COGF5_17                   
COGF6_18                   
COGF7_19 1                 
COGF8_20 .312** 1               
EMOC1_21 .136** .124** 1             
EMOC2_22 .119** .114** .492** 1           
EMOC3_23 .112** .144** .312** .344** 1         
EMOC4_24 .206** .271** .176** .052* .178** 1       
EMOC5_25 .139** .151** .483** .532** .316** .124** 1     
EMOC6_26 .121** .162** .334** .356** .256** .094** .500** 1   
PLAO1_27 .287** .230** .123** .079** .087** .168** .091** .062** 1 
PLAO2_28 .247** .177** .127** .133** .089** .129** .145** .115** .348** 
PLAO3_29 .258** .254** .134** .125** .080** .229** .171** .140** .348** 
PLAO4_30 .378** .286** .137** .116** .094** .209** .148** .118** .343** 
PLAO5_31 .192** .185** .099** .096** .113** .132** .127** .140** .196** 
PLAO6_32 .126** .165** .103** .108** .133** .082** .085** .120** .235** 
SELM1_33 .322** .254** .144** .123** .085** .210** .148** .100** .326** 
SELM2_34 .342** .243** .125** .118** .097** .169** .133** .112** .256** 
SELM3_35 .215** .148** .082** .131** .059* .091** .090** .120** .204** 
SELM4_36 .203** .168** .041 .060** .066** .133** .043 -.006 .169** 
SELM5_37 .255** .184** .052* .053* .028 .171** .032 .016 .206** 
INIT1_38 .226** .187** .120** .115** .122** .122** .103** .114** .321** 
INIT2_39 .191** .154** .044 .091** .084** .103** .029 .073** .270** 
INIT3_40 .220** .165** .083** .098** .145** .123** .048* .068** .310** 
INIT4_41 .012 .018 .097** .058* .126** .030 .095** .186** .119** 
INIT5_42 .102** .056* .192** .133** .161** .063** .160** .166** .150** 
INIT6_43 .050* .012 .153** .174** .202** .022 .168** .141** .133** 

Mean 4.000 3.920 3.670 3.440 3.330 3.730 3.620 3.320 3.500 
SD 0.825 0.927 1.064 1.100 1.025 0.991 1.059 1.011 0.806 
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ตาราง 7 (ตอ่)  

 

 

  

ตวัแปร PLAO2_28 PLAO3_29 PLAO4_30 PLAO5_31 PLAO6_32 SELM1_33 SELM2_34 SELM3_35 SELM4_36 
WORM1_1                   
WORM2_2                   
WORM3_3                   
WORM4_4                   
WORM5_5                   
INHC1_6                   
INHC2_7                   
INHC3_8                   
INHC4_9                   
INHC5_10                   
INHC6_11                   
INHC7_12                   
COGF1_13                   
COGF2_14                   
COGF3_15                   
COGF4_16                   
COGF5_17                   
COGF6_18                   
COGF7_19                   
COGF8_20                   
EMOC1_21                   
EMOC2_22                   
EMOC3_23                   
EMOC4_24                   
EMOC5_25                   
EMOC6_26                   
PLAO1_27                   
PLAO2_28 1                 
PLAO3_29 .441** 1               
PLAO4_30 .290** .393** 1             
PLAO5_31 .175** .318** .335** 1           
PLAO6_32 .318** .241** .300** .242** 1         
SELM1_33 .231** .291** .415** .226** .231** 1       
SELM2_34 .190** .252** .365** .219** .145** .483** 1     
SELM3_35 .205** .188** .215** .177** .228** .248** .248** 1   
SELM4_36 .123** .129** .219** .114** .110** .247** .288** .242** 1 
SELM5_37 .164** .163** .242** .170** .122** .254** .325** .317** .460** 
INIT1_38 .243** .242** .273** .172** .251** .257** .260** .330** .202** 
INIT2_39 .246** .239** .267** .207** .294** .202** .170** .246** .122** 
INIT3_40 .188** .147** .213** .112** .211** .281** .248** .208** .181** 
INIT4_41 .069** .041 .101** .014 .084** .062** .001 -.028 -.005 
INIT5_42 .140** .101** .139** .046* .074** .130** .038 .030 .051* 
INIT6_43 .106** .070** .089** .040 .049* .055* .033 .058* .010 

Mean 3.420 3.810 4.020 3.890 3.010 3.840 3.950 3.460 3.870 
SD 0.960 1.024 0.888 1.055 0.883 0.822 0.828 0.837 0.980 

 



  104 

ตาราง 7 (ตอ่)  

 

 
 

ตวัแปร SELM5_37 INIT1_38 INIT2_39 INIT3_40 INIT4_41 INIT5_42 INIT6_43 หมายเหต ุ
WORM1_1        

n = 1845 Bertlett’s 
test: χ2= 

17454.031,  
df = 903,  
p = .000,  

KMO = .905  
MSA มีคา่ระหวา่ง  

.727 - .948,   
** p < .01;  
* p < .05 

WORM2_2        
WORM3_3        
WORM4_4        
WORM5_5        
INHC1_6        
INHC2_7        
INHC3_8        
INHC4_9        
INHC5_10        
INHC6_11        
INHC7_12        
COGF1_13        
COGF2_14        
COGF3_15        
COGF4_16        
COGF5_17        
COGF6_18        
COGF7_19        
COGF8_20        
EMOC1_21        
EMOC2_22        
EMOC3_23        
EMOC4_24        
EMOC5_25        
EMOC6_26        
PLAO1_27        
PLAO2_28        
PLAO3_29        
PLAO4_30        
PLAO5_31        
PLAO6_32        
SELM1_33        
SELM2_34        
SELM3_35        
SELM4_36        
SELM5_37 1             
INIT1_38 .291** 1           
INIT2_39 .150** .355** 1         
INIT3_40 .220** .289** .326** 1       
INIT4_41 -.049* .107** .115** .001 1     
INIT5_42 -.004 .223** .140** .032 .359** 1   
INIT6_43 -.033 .177** .129** .079** .298** .358** 1 

Mean 3.950 3.460 3.260 3.430 2.780 3.090 2.870  
SD 0.858 0.838 0.826 0.776 0.904 0.991 1.150  
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัพบวา่ ภายหลงัจากการปรับโมเดลการวดั
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ พิจารณาได้

จากคา่ไค-สแควร์ท่ีแตกตา่งจากศนูย์อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (𝜒2= 873.717, df = 818, p = 
0.0863) คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีคา่เทา่กบั 1.000 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน
ท่ีปรับแก้ค่าแล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.975 ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความ
คลาดเคล่ือนในการประมาณ (RMSEA) มีคา่เท่ากบั 0.006 และคา่ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสอง
ของสว่นท่ีเหลือ (RMR) มีคา่เทา่กบั 0.028  

ผลการวิเคราะห์คา่น า้หนกัองค์ประกอบของความสามารถคิดบริหารจดัการตน 
พบว่า ค่าน า้หนกัองค์ประกอบมีคา่ตัง้แต ่0.108 ถึง 0.789 โดยคา่น า้หนกัองค์ประกอบของทกุตวั
แปรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาค่าน า้หนักความส าคญัของความสามารถคิด
บริหารจดัการตนรายองค์ประกอบพบวา่ องค์ประกอบความจ าในการท างาน (WORM) ตวัแปรฉัน
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้โดยอาศยัข้อมูล/ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีฉันเคยได้รับรู้มา (WORM4_4) มี
น า้หนกัความส าคญัวดัในรูปน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.576 มีความแปรผัน
ร่วมกบัองค์ประกอบความทรงจ าในการท างาน ร้อยละ 33 รองมาคือ ตวัแปรฉันจ าค าสัง่สอนของ
ครูหรือผู้ปกครองได้ดีว่าจะเกิดอะไรขึน้หากฉันท าพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่น การหนีเรียน หรือ
การใช้สารเสพติด (WORM3_3) มีน า้หนักความส าคญัวัดในรูปน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
สูงสุดเท่ากับ 0.495 มีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบความทรงจ าในการท างาน ร้อยละ 21 
องค์ประกอบความยบัยัง้ชัง่ใจ (INHC) ตวัแปรฉันศกึษาท าความเข้าใจค าสัง่ในแบบฝึกหดั อยา่งถ่ี
ถ้วนก่อนจะลงมือท าแบบฝึกหดั (INHC5_10) มีน า้หนกัความส าคญัวดัในรูปน า้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.533 มีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบความยับยัง้ชั่งใจ ร้อยละ 28 
รองมาคือ ตวัแปรหากมีเพ่ือนท าสิ่งท่ีไม่ดีกับตวัฉัน ฉันจะคิดถึงเหตแุละผลท่ีจะตามมาก่อนท่ีจะ
ตอบโต้สิ่งท่ีเพ่ือนท า (INHC6_11) มีน า้หนกัความส าคญัวดัในรูปน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน
สงูสดุเท่ากบั 0.481 มีความแปรผนัร่วมกบัองค์ประกอบความยบัยัง้ชัง่ใจ ร้อยละ 23 องค์ประกอบ
ความยืดหยุ่นทางปัญญา (COGF) ตวัแปรข้อผิดพลาดในชีวิตฉนัเป็นโอกาสท่ีท าให้ฉันรู้ว่าฉันควร
ท าอย่างไรเพ่ือไม่ให้ผิดพลาดเช่นนัน้อีก (COGF7_19) มีน า้หนักความส าคัญวัดในรูปน า้หนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสดุเท่ากบั 0.645 มีความแปรผนัร่วมกบัองค์ประกอบความยืดหยุ่นทาง
ปัญญา ร้อยละ 42 รองมาคือ ตวัแปรหากฉันมีปัญหาแล้วแก้ปัญหาด้วยวิธีการตามท่ีฉันคิดไว้ไม่
ส าเร็จ ฉันจะแสวงหาวิธีการอ่ืน เพ่ือแก้ปัญหานัน้ (COGF6_18) มีน า้หนักความส าคญัวดัในรูป
น า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.613 มีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบความ
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ยืดหยุ่นทางปัญญา ร้อยละ 38 องค์ประกอบการควบคุมอารมณ์ (EMOC) ตัวแปรฉันควบคุม
อารมณ์โกรธได้ยาก (EMOC2_22) มีน า้หนกัความส าคญัวดัในรูปน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน
สงูสุดเท่ากบั 0.723 มีความแปรผนัร่วมกบัองค์ประกอบการควบคมุอารมณ์ ร้อยละ 52 รองมาคือ
ตวัแปร เวลาท่ีใครท าให้ฉันไม่พอใจ ฉันมกัจะโกรธอย่างรุนแรง หรือ โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ มีน า้หนกั
ความส าคญัวดัในรูปน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.712 มีความแปรผันร่วมกับ
องค์ประกอบการควบคมุอารมณ์ ร้อยละ 51 องค์ประกอบการวางแผนและจดัการ (PLAO) ตวัแปร
ฉันตัง้ใจเรียนในตอนนีเ้พ่ือท่ีประสบความส าเร็จตามเปา้หมายท่ีฉันวางไว้ (PLAO4_30) มีน า้หนกั
ความส าคญัวดัในรูปน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.639 มีความแปรผันร่วมกับ
องค์ประกอบการวางแผนและจัดการ ร้อยละ 41 รองมาคือ ตัวแปรฉันจัดเตรียมอุปกรณ์หรือ
หนังสือตามตารางเรียนพร้อมอยู่เสมอ (PLAO3_29) มีน า้หนักความส าคัญวัดในรูปน า้หนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.590 มีความแปรผนัร่วมกบัองค์ประกอบการวางแผนและ
จดัการ ร้อยละ 35 องค์ประกอบการตรวจสอบตนเอง (SELM) ตวัแปรฉันคิดว่าฉันสามารถประสบ
ความส าเร็จในชีวิตตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ (SELM1_33) มีน า้หนกัความส าคญัวดัในรูปน า้หนกั
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.621 มีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบการตรวจสอบ
ตนเอง ร้อยละ 39 รองมาคือตวัแปรฉันรู้ว่าฉันควรพัฒนาทักษะความสามารถอะไรบ้าง เพ่ือได้
ท างานในอาชีพท่ีคาดหวงัไว้ (SELM2_34) มีน า้หนักความส าคญัวดัในรูปน า้หนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสงูสดุเทา่กบั 0.588 มีความแปรผนัร่วมกบัองค์ประกอบการตรวจสอบตนเอง ร้อยละ 35 
องค์ประกอบ ความริเร่ิม (INIT) ตวัแปรฉันลงมือท างานตามท่ีได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเองโดยไม่
ต้องมีใครมาบอกให้ฉันเร่ิมท า (INIT1_38) มีน า้หนักความส าคญัวัดในรูปน า้หนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสงูสดุเทา่กบั 0.711 มีความแปรผนัร่วมกบัองค์ประกอบความริเร่ิม ร้อยละ 51 รองมาคือ 
ตวัแปรฉนัสามารถคดิหาวิธีการใหม ่ๆ เพ่ือแก้ปัญหาได้เสมอ (INIT3_40) มีน า้หนกัความส าคญัวดั
ในรูปน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูสดุเทา่กบั 0.622 มีความแปรผนัร่วมกบัองค์ประกอบความ
ริเร่ิม ร้อยละ 39 

เม่ือพิจารณาน า้หนักความส าคัญขององค์ประกอบความสามารถคิดบริหาร
จดัการตน พบวา่ องค์ประกอบความทรงจ าในการท างาน (WORM) มีน า้หนกัความส าคญัวดัในรูป
น า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดเท่ากับ 0.948 มีความแปรผันร่วมกับความสามารถคิด
บริหารจดัการตน (EF) ร้อยละ 89.9 รองลงมาคือ องค์ประกอบการวางแผนและจดัการ (PLAO) มี
น า้หนักความส าคัญในรูปน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.896 และ มีความแปรผัน
ร่วมกบัความสามารถคิดบริหารจดัการตน (EF) ร้อยละ 80.2 ถดัมา องค์ประกอบความยบัยัง้ชัง่ใจ 
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(INHC) มีน า้หนักความส าคญัวดัในรูปน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดเท่ากับ 0.876 มี
ความแปรผัน ร่วมกับความสามารถคิดบริหารจัดการตน (EF) ร้อยละ 76.8 ในส่วนของ
องค์ประกอบความยืดหยุ่นทางปัญญา (COGF) มีน า้หนักความส าคัญวัดในรูปน า้หนัก
องค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดเท่ากับ  0.863 มีความแปรผันร่วมกับความสามารถคิดบริหาร
จดัการตน (EF) ร้อยละ 74.4 องค์ประกอบการตรวจสอบตนเอง (EMOC) มีน า้หนักความส าคญั
วัดในรูปน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดเท่ากับ  0.859 มีความแปรผัน ร่วมกับ
ความสามารถคิดบริหารจดัการตน (EF) ร้อยละ 73.9 องค์ประกอบความคิดริเร่ิม (INIT) มีน า้หนกั
ความส าคญัวดัในรูปน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสดุเท่ากบั 0.690 มีความแปรผนัร่วมกบั
ความสามารถคิดบริหารจดัการตน (EF) ร้อยละ 47.7 และองค์ประกอบสดุท้าย องค์ประกอบการ
ควบคมุอารมณ์ (EMOC) มีน า้หนกัความส าคญัวดัในรูปน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด
เทา่กบั 0.406 มีความแปรผนัร่วมกบัความสามารถคดิบริหารจดัการตน (EF) ร้อยละ 16.5 
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัความสามารถคิดบริหารจดัการตน 

 

ตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ 

C.R. 
สปส SE t FS SC 

WORM1_1 0.373 - - 0.137 0.451 0.203 
WORM2_2 0.163 0.022 7.446 0.041 0.204 0.042 
WORM3_3 0.428 0.031 13.642 0.140 0.459 0.211 
WORM4_4 0.442 0.029 15.374 0.261 0.576 0.332 
WORM5_5 0.203 0.028 7.374 0.031 0.204 0.042 
INHC1_6 0.230 - - 0.114 0.269 0.072 
INHC2_7 0.263 0.031 8.544 0.061 0.282 0.079 
INHC3_8 0.266 0.033 8.069 0.058 0.273 0.074 
INHC4_9 0.472 0.052 9.112 0.151 0.468 0.219 
INHC5_10 0.425 0.045 9.392 0.260 0.533 0.284 
INHC6_11 0.423 0.046 9.178 0.179 0.481 0.232 
INHC7_12 0.182 0.040 4.573 0.013 0.137 0.019 
COGF1_13 0.360 - - 0.102 0.382 0.146 
COGF2_14 0.330 0.027 12.179 0.112 0.364 0.132 
COGF3_15 0.430 0.033 13.106 0.180 0.502 0.252 
COGF4_16 0.108 0.028 3.935 0.028 0.100 0.010 
COGF5_17 0.441 0.035 12.464 0.129 0.471 0.222 
COGF6_18 0.476 0.034 13.966 0.263 0.613 0.375 
COGF7_19 0.532 0.037 14.420 0.296 0.645 0.416 
COGF8_20 0.445 0.035 12.856 0.163 0.483 0.233 
EMOC1_21 0.702 - - 0.270 0.665 0.442 
EMOC2_22 0.789 0.030 26.474 0.380 0.723 0.522 
EMOC3_23 0.404 0.023 17.257 0.109 0.400 0.160 
EMOC4_24 0.576 0.035 16.467 0.334 0.485 0.236 
EMOC5_25 0.754 0.028 27.051 0.329 0.712 0.507 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

 

 

ตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ 

C.R. 
สปส SE t FS SC 

EMOC6_26 0.488 0.024 20.241 0.125 0.486 0.236 
PLAO1_27 0.461 - - 0.204 0.571 0.327 
PLAO2_28 0.457 0.027 16.840 0.071 0.478 0.228 
PLAO3_29 0.601 0.032 18.772 0.207 0.590 0.348 
PLAO4_30 0.566 0.029 19.484 0.250 0.639 0.408 
PLAO5_31 0.388 0.034 11.356 0.040 0.313 0.098 
PLAO6_32 0.344 0.025 13.837 0.093 0.391 0.153 
SELM1_33 0.509 - - 0.298 0.621 0.386 
SELM2_34 0.487 0.024 20.554 0.206 0.588 0.346 
SELM3_35 0.381 0.025 15.270 0.165 0.455 0.207 
SELM4_36 0.378 0.028 13.389 0.050 0.386 0.149 
SELM5_37 0.404 0.026 15.624 0.144 0.472 0.223 
INIT1_38 0.595 - - 0.556 0.711 0.506 
INIT2_39 0.418 0.023 17.835 0.187 0.507 0.257 
INIT3_40 0.482 0.028 17.362 0.541 0.622 0.387 
INIT4_41 0.119 0.023 5.206 0.024 0.132 0.017 
INIT5_42 0.300 0.026 11.550 0.128 0.306 0.094 
INIT6_43 0.268 0.029 9.128 0.050 0.235 0.055 
WORM 0.948 0.053 17.782 - 0.948 0.899 
INHC 0.876 0.087 10.031 - 0.876 0.768 
COGF 0.863 0.057 15.108 - 0.863 0.744 
EMOC 0.406 0.028 14.658 - 0.406 0.165 
PLAO 0.896 0.040 22.418 - 0.896 0.802 
SELM 0.859 0.037 23.290 - 0.859 0.739 
INIT 0.690 0.032 21.873 - 0.690 0.477 
𝜒2  = 873.717  df = 818  p = 0.0863  RMSEA = 0.006   AGFI = 0.975  GFI = 0.978  RMR = 

0.028  
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ภาพประกอบ 5 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลมาตรวดัความสามารถคิด
บริหารจดัการตนของเยาวชน 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทางสถติิส าหรับการก าหนดเกณฑ์ปกตวิิสัย (Norm) 
ของความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับเยาวชน และก าหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายของแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับเยาวชน 

ในส่วนนีจ้ะเสนอผล ค่าสถิติพื น้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ความเบ้(Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) และก าหนดเกณ ฑ์ปกติวิสัย 
(Norm)ของความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับเยาวชน โดยน าคะแนนดบิมาแจกจงความถ่ี 
จากนัน้แปลงคะแนนดิบเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ และน าคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์แปลงเป็นคะแนน
มาตรฐานทีปกติ (Normalized T-score) ของแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตนทัง้
ฉบบัและรายด้าน ตลอดจน จ าแนกเพศชาย หญิง เกณฑ์ปกติของแบบวดัความสามารถคดิบริหาร
จดัการตนส าหรับเยาวชน แสดงรายละเอียดในตาราง  9 – 35 

ตาราง 9 คา่สถิตพืิน้ฐาน และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตน 

 

ตาราง 9 แสดงว่า แบบประเมินความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับเยาวชน
น าไปทดสอบกบัเยาวชนช่วงอายตุัง้แต ่12 - 18 ปี ในประเทศไทยจ าแนกตามภูมิภาคของประเทศ
ไทยคือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ทัง้สิน้ 1,845 คน เยาวชนไทย
ท่ีตอบแบบประเมินความสามารถ คิดบริหารจัดการตน (EF) เยาวชนท่ีตอบแบบวัดได้คะแนน
สูงสุด 204 คะแนน ต ่าสุด 87  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 153.226 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
16.173 เม่ือพิจารณาค่าความเบ้และความโด่งของโค้งการแจกแจง แสดงว่าโค้งกรแจกแจงของ

ตวัแปร 
จ านวนผู้ตอบ
แบบประเมิน 

จ านวนข้อแบบ
ประเมิน 

คะแนน
ต ่าสดุ 

คะแนน
สงูสดุ 

คา่เฉลีย่ 
ความ

เบี่ยงเบน 
ความ 
เบ้ 

ความโดง่ 

EF 1,845 43 87 204 153.226 16.173 .022 .169 
WORM 1,845 5 10 25 17.917 2.420 -.150 .110 
INHC 1,845 7 11 35 24.659 3.504 .014 .021 
COGF 1,845 8 14 40 29.894 3.988 -.049 -.086 
EMOC 1,845 6 7 30 21.108 4.068 -.212 -.108 
PLAO 1,845 6 7 30 21.672 3.636 -.270 .177 
SELM 1,845 5 6 25 19.081 2.900 -.252 .032 
INIT 1,845 6 6 30 18.895 3.191 .215 .678 
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คะแนนแบบประเมินครัง้นีมี้ความโดง่ต ่ากว่าปกติและเบ้ทางทางบวกเล็กน้อย และเม่ือพิจารณา
รายด้านของแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตน คือ ความจ าในการท างาน (WORM) 
คะแนนสูงสุด 25 คะแนน ต ่าสุด 10  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 17.917 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.420  ความยับยัง้ชัง่ใจ (INHC) คะแนนสูงสุด 35 คะแนน ต ่าสุด 11  มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 24.659 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.504  ความยืดหยุ่นทางปัญญา (COGF) 
คะแนนสูงสุด 40 คะแนน ต ่าสุด 14  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 29.894 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.988  การควบคมุอารมณ์ (EMOC) คะแนนสงูสดุ 30 คะแนน ต ่าสดุ 7  มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 21.108 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.068  การวางแผนและจดัการ (PLAO) คะแนน
สงูสุด 30 คะแนน ต ่าสดุ 7  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 21.672 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.636  
การตรวจสอบตนเอง (SELM) คะแนนสูงสุด 25 คะแนน ต ่าสุด 6 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 19.081 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.900 และความริเร่ิม (INIT) คะแนนสูงสุด 30 คะแนน ต ่าสุด 6  
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 18.895 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.191 เม่ือพิจารณาค่าความเบ้
และความโด่งของโค้งการแจกแจง แสดงว่าโค้งการแจกแจงของคะแนนแบบประเมินรายด้านมี
ความโด่งต ่ากว่าปกติทุกด้านและเบ้ทางทางบวก 2 ด้าน ได้แก่ ความยับยัง้ชั่งใจ (INHC) และ 
ความริเร่ิม (INIT) 

ตาราง 10 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

87 0.030 15 

89 0.080 18 

99 0.140 20 

104 0.190 21 

105 0.270 22 

108 0.380 23 

109 0.460 24 

110 0.510 24 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

112 0.570 25 

113 0.620 25 

114 0.730 26 

115 0.840 26 

116 0.890 26 

117 0.950 27 

118 1.000 27 

119 1.190 27 

120 1.490 28 

121 1.870 29 

122 2.330 30 

123 2.710 31 

124 3.090 31 

125 3.550 32 

126 4.040 33 

127 4.440 33 

128 4.960 34 

129 5.880 34 

130 6.990 35 

131 8.210 36 

132 9.570 37 

133 10.810 38 

134 11.840 38 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

135 12.950 39 

136 14.340 39 

137 15.910 40 

138 17.670 41 

139 19.350 41 

140 20.980 42 

141 22.740 43 

142 24.610 43 

143 26.370 44 

144 28.050 44 

145 30.110 45 

146 32.330 45 

147 34.880 46 

148 37.530 47 

149 39.970 47 

150 42.330 48 

151 44.770 49 

152 47.640 49 

153 50.490 50 

154 52.900 51 

155 55.070 51 

156 57.590 52 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

157 60.080 53 

158 62.060 53 

159 64.230 54 

160 66.400 54 

161 68.590 55 

162 71.000 56 

163 73.060 56 

164 74.910 57 

165 76.530 57 

166 78.430 58 

167 80.510 59 

168 82.030 59 

169 83.470 60 

170 85.040 60 

171 86.590 61 

172 87.890 62 

173 89.000 62 

174 90.270 63 

175 91.250 64 

176 92.140 64 

177 93.040 65 

178 93.710 65 
179 94.440 66 

 



  116 

ตาราง 10 (ตอ่) 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

180 94.990 66 

181 95.450 67 

182 95.910 67 

183 96.370 68 

184 96.860 69 

185 97.260 69 

186 97.670 70 

187 97.940 70 

188 98.100 71 

189 98.370 71 

190 98.590 72 

191 98.730 72 

192 98.890 73 

193 99.050 73 

194 99.210 74 

195 99.350 75 

196 99.430 75 
197 99.540 76 
198 99.670 77 
199 99.760 78 
200 99.810 79 
201 99.860 80 
202 99.920 82 
204 99.970 85 
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ตาราง 11 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านความจ าในการท างาน (WORM) 

 

 

 

  

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

10 0.110 19 
11 0.570 25 
12 1.410 28 
13 2.680 31 
14 5.340 34 
15 11.250 38 
16 21.360 42 
17 34.880 46 
18 51.110 50 
19 66.690 54 
20 79.670 58 
21 89.760 63 
22 95.640 67 
23 98.430 72 
24 99.510 76 
25 99.890 81 
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ตาราง 12คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านความความยบัยัง้ชัง่ใจ (INHC) 

 

 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ
11 0.030 15 
13 0.080 18 
14 0.220 21 
15 0.490 24 
16 0.810 26 
17 1.410 28 
18 2.550 30 
19 4.740 33 
20 8.290 36 
21 14.630 39 
22 23.600 43 
23 32.950 46 
24 43.170 48 
25 54.200 51 
26 64.720 54 
27 74.530 57 
28 82.820 59 
29 89.000 62 
30 93.220 65 
31 96.040 68 
32 97.940 70 
33 99.050 73 
34 99.670 77 
35 99.920 82 
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ตาราง 13 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านความความยืดหยุน่ทางปัญญา (COGF) 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ
14 0.030 15 
16 0.110 19 
17 0.190 21 
18 0.300 23 
19 0.430 24 
20 0.620 25 
21 1.030 27 
22 1.980 29 
23 3.930 32 
24 7.180 35 
25 11.270 38 
26 16.530 40 
27 24.150 43 
28 32.550 45 
29 41.000 48 
30 50.980 50 
31 61.000 53 
32 69.970 55 
33 77.970 58 
34 84.470 60 
35 89.130 62 
36 92.850 65 
37 96.070 68 
38 97.940 70 
39 99.080 74 
40 99.810 79 
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ตาราง 14 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านความการควบคมุอารมณ์ (EMOC) 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

7 0.030 15 
8 0.110 19 
9 0.240 22 
10 0.650 25 
11 1.250 28 
12 1.820 29 
13 2.660 31 
14 4.500 33 
15 7.180 35 
16 10.650 38 
17 15.560 40 
18 22.410 42 
19 30.140 45 
20 38.270 47 
21 47.700 49 
22 57.830 52 
23 67.240 54 
24 75.070 57 
25 81.980 59 
26 88.080 62 
27 92.710 65 
28 95.990 67 
29 97.910 70 
30 99.210 74 
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ตาราง 15 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านการวางแผนและจดัการ (PLAO) 

 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

7 0.030 15 
9 0.160 21 
10 0.330 23 
11 0.490 24 
12 1.000 27 
13 1.630 29 
14 2.380 30 
15 3.960 32 
16 5.930 34 
17 9.020 37 
18 15.150 40 
19 23.060 43 
20 31.760 45 
21 42.090 48 
22 52.870 51 
23 63.040 53 
24 73.060 56 
25 81.460 59 
26 87.860 62 
27 92.980 65 
28 96.500 68 
29 98.480 72 
30 99.490 76 
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ตาราง 16 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านการตรวจสอบตนเอง (SELM) 

 

 

 

 

 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

6 0.030 15 
9 0.140 20 
10 0.350 23 
11 0.600 25 
12 0.980 27 
13 1.950 29 
14 4.010 33 
15 8.920 37 
16 15.720 40 
17 23.710 43 
18 34.340 46 
19 46.940 49 
20 61.380 53 
21 74.170 56 
22 83.500 60 
23 90.840 63 
24 95.610 67 
25 98.640 72 
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ตาราง 17 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านความริเร่ิม (INIT) 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

6 0.030 15 
8 0.080 18 
9 0.160 21 
10 0.410 24 
11 0.760 26 
12 1.490 28 
13 2.980 31 
14 5.800 34 
15 10.240 37 
16 16.720 40 
17 25.610 43 
18 38.560 47 
19 53.880 51 
20 67.050 54 
21 77.240 57 
22 84.550 60 
23 89.760 63 
24 93.740 65 
25 96.260 68 
26 97.530 70 
27 98.620 72 
28 99.400 75 
29 99.670 77 
30 99.860 80 
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เยาวชนชาย 

ตาราง 18 ค่าสถิติพืน้ฐาน และค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการ
ตนในกลุม่เยาวชนชาย 

 

ตาราง 18 แสดงว่า แบบประเมินความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับ
เยาวชนน าไปทดสอบกบัเยาวชนชายช่วงอายุตัง้แต ่12 -18 ปี ในประเทศไทยจ าแนกตามภูมิภาค
ของประเทศไทยคือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ทัง้สิน้ 1,845 คน 
เยาวชนไทยท่ีตอบแบบประเมินความสามารถ คดิบริหารจดัการตน (EF) เยาวชนท่ีตอบแบบวดัได้
คะแนนสูงสุด 204 คะแนน ต ่าสุด 99 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 151.784 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 17.085 เม่ือพิจารณาคา่ความเบ้และความโดง่ของโค้งการแจกแจง แสดงว่าโค้งกรแจก
แจงของคะแนนแบบประเมินครัง้นีมี้ความโด่งต ่ากว่าปกติและเบ้ทางทางบวกเล็กน้อย และเม่ือ
พิจารณารายด้านของแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตน คือ ความจ าในการท างาน 
(WORM) คะแนนสูงสุด 25 คะแนน ต ่าสุด 10  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 17.618 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.605 ความยับยัง้ชั่งใจ (INHC) คะแนนสูงสุด 35 คะแนน ต ่าสุด 11  มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 24.274 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.582 ความยืดหยุ่นทางปัญญา 
(COGF) คะแนนสูงสุด 40 คะแนน ต ่าสุด 18  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 29.586 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.335  การควบคุมอารมณ์ (EMOC) คะแนนสูงสุด 30 คะแนน ต ่าสุด 8  มี

ตวัแปร 
จ านวนผู้ตอบ
แบบประเมิน 

จ านวนข้อแบบ
ประเมิน 

คะแนน
ต ่าสดุ 

คะแนน
สงูสดุ 

คา่เฉลีย่ 
ความ

เบี่ยงเบน 
ความ 
เบ้ 

ความโดง่ 

EF 1,845 43 99 204 151.784 17.085 .121 .064 
WORM 1,845 5 10 25 17.618 2.605 -.094 -.124 
INHC 1,845 7 11 35 24.274 3.582 .112 .161 
COGF 1,845 8 18 40 29.586 4.335 .108 -.468 
EMOC 1,845 6 8 30 21.240 4.117 -.154 -.180 
PLAO 1,845 6 7 30 21.240 3.838 -.177 .426 
SELM 1,845 5 6 25 19.078 3.035 -.357 .369 
INIT 1,845 6 6 30 18.752 3.072 .161 1.449 
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คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 21.240 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.117 การวางแผนและจัดการ 
(PLAO) คะแนนสงูสดุ 30 คะแนน ต ่าสุด 7  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 21.240 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.838 การตรวจสอบตนเอง (SELM) คะแนนสงูสดุ 25 คะแนน ต ่าสดุ 6 มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 19.078 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.035 และความริเร่ิม (INIT) คะแนนสูงสุด 30 
คะแนน ต ่าสุด 6  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 18.752 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.072 เม่ือ
พิจารณาคา่ความเบ้และความโดง่ของโค้งการแจกแจง แสดงว่าโค้งการแจกแจงของคะแนนแบบ
ประเมินรายด้านมีความโด่งสูงกว่าปกติ 4 ด้าน ได้แก่ ความยืดหยุ่นทางปัญญา (COGF) การ
วางแผนและจดัการ (PLAO) การตรวจสอบตนเอง (SELM) ความริเร่ิม (INIT) นอกนัน้โดง่ต ่ากว่า
ปกติและเบ้ทางทางบวก 3 ด้าน ได้แก่ ความยับยัง้ชั่งใจ ( INHC) ความยืดหยุ่นทางปัญญา 
(COGF) และ ความริเร่ิม (INIT) นอกนัน้เบ้ทางลบเล็กน้อย 
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ตาราง 19 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตนในกลุม่เยาวชนชาย 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

99 0.070 18 

105 0.290 22 

108 0.510 24 

109 0.650 25 

112 0.790 26 

113 0.940 27 

114 1.230 28 

115 1.520 28 

116 1.660 29 

117 1.800 29 

119 2.090 30 

120 2.450 30 

121 3.100 31 

122 3.900 32 

123 4.400 33 

124 4.760 33 

125 5.050 34 

126 5.560 34 

127 6.130 35 

128 6.780 35 

129 8.150 36 

130 9.600 37 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

+  

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

131 11.110 38 

132 12.840 39 

133 14.430 39 

134 15.660 40 

135 16.810 40 

136 18.400 41 

137 20.130 42 

138 21.570 42 

139 22.940 43 

140 24.680 43 

141 26.550 44 

142 28.430 44 

143 30.160 45 

144 31.960 45 

145 33.910 46 

146 36.150 46 

147 38.960 47 

148 41.490 48 

149 43.800 48 

150 46.100 49 

151 48.630 50 

152 51.660 50 

153 11.110 51 

154 12.840 52 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

155 58.660 52 

156 60.820 53 

157 63.560 53 

158 65.220 54 

159 66.810 54 

160 69.120 55 

161 71.210 56 

162 73.380 56 

163 75.400 57 

164 76.980 57 

165 78.430 58 

166 79.940 58 

167 81.310 59 

168 82.760 59 

169 84.490 60 

170 86.000 61 

171 87.230 61 

172 88.100 62 

173 89.110 62 

174 90.480 63 

175 91.410 64 

176 92.350 64 

177 93.430 65 

178 94.010 66 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

179 94.520 66 

180 94.880 66 

181 95.090 67 

182 95.450 67 

183 95.890 67 

184 96.250 68 

185 96.540 68 

186 97.040 69 

187 97.470 70 

188 97.690 70 

189 97.980 71 

190 98.200 71 

191 98.410 71 

192 98.700 72 

193 98.920 73 

195 99.060 74 

197 99.280 74 

200 99.490 76 

201 99.640 77 

202 99.780 79 

204 99.930 82 
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ตาราง 20 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านความจ าในการท างาน (WORM) ในกลุม่เยาวชนชาย 

 

 

 

  

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

10 0.140 20 
11 0.790 26 
12 2.160 30 
13 4.260 33 
14 8.300 36 
15 15.510 40 
16 27.490 44 
17 41.630 48 
18 55.270 51 
19 68.110 55 
20 80.450 59 
21 90.690 63 
22 95.960 67 
23 98.340 71 
24 99.350 75 
25 99.780 79 
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ตาราง 21 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านความความยบัยัง้ชัง่ใจ (INHC) ในกลุม่เยาวชนชาย 

 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

11 0.070 18 
14 0.220 21 
15 0.510 24 
16 1.010 27 
17 1.950 29 
18 3.320 32 
19 6.060 35 
20 10.250 37 
21 17.680 41 
22 28.280 44 
23 37.730 47 
24 47.760 49 
25 59.160 52 
26 68.900 55 
27 77.630 58 
28 84.990 60 
29 90.480 63 
30 94.440 66 
31 96.390 68 
32 97.620 70 
33 98.770 72 
34 99.490 76 
35 99.860 80 
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ตาราง 22 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคิดบริหารจดัการตน ด้านความความยืดหยุ่นทางปัญญา (COGF) ในกลุ่มเยาวชน
ชาย 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

18 0.220 21 
19 0.510 24 
20 0.870 26 
21 1.370 28 
22 2.670 31 
23 5.990 34 
24 10.750 38 
25 15.370 40 
26 20.850 42 
27 28.860 44 
28 38.100 47 
29 46.610 49 
30 55.560 51 
31 63.780 54 
32 70.850 55 
33 77.630 58 
34 82.900 60 
35 86.720 61 
36 90.840 63 
37 95.090 67 
38 97.400 69 
39 98.770 72 
40 99.710 78 

 



  133 

ตาราง 23 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านความการควบคมุอารมณ์ (EMOC) ในกลุม่เยาวชนชาย 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

8 0.070 18 
9 0.220 21 
10 0.580 25 
11 1.080 27 
12 1.660 29 
13 2.530 30 
14 4.180 33 
15 6.710 35 
16 10.250 37 
17 15.080 40 
18 21.570 42 
19 29.510 45 
20 38.170 47 
21 47.260 49 
22 57.000 52 
23 66.380 54 
24 74.030 56 
25 80.660 59 
26 86.510 61 
27 91.130 63 
28 95.020 66 
29 97.470 70 
30 98.990 73 
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ตาราง 24 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านการวางแผนและจดัการ (PLAO) ในกลุม่เยาวชนชาย 

 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

7 0.070 18 
9 0.360 23 
10 0.720 26 
11 1.080 27 
12 1.880 29 
13 2.600 31 
14 3.170 31 
15 4.760 33 
16 7.220 35 
17 10.890 38 
18 18.110 41 
19 27.920 44 
20 37.590 47 
21 48.050 50 
22 58.660 52 
23 67.890 55 
24 76.980 57 
25 84.130 60 
26 88.960 62 
27 92.780 65 
28 95.530 67 
29 97.470 70 
30 99.060 74 
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ตาราง 25 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านการตรวจสอบตนเอง (SELM) ในกลุม่เยาวชนชาย 

 

 

 

  

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

6 0.070 18 
9 0.290 22 
10 0.650 25 
11 1.010 27 
12 1.520 28 
13 2.600 31 
14 4.760 33 
15 9.880 37 
16 16.230 40 
17 23.450 43 
18 34.050 46 
19 46.680 49 
20 60.970 53 
21 73.950 56 
22 83.040 60 
23 89.970 63 
24 94.660 66 
25 98.120 71 
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ตาราง 26 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านความริเร่ิม (INIT) ในกลุม่เยาวชนชาย 

 

 

 
 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

6 0.070 18 
10 0.650 25 
11 1.300 28 
12 1.880 29 
13 3.030 31 
14 5.700 34 
15 9.740 37 
16 15.870 40 
17 24.170 43 
18 37.590 47 
19 55.990 52 
20 71.570 56 
21 81.310 59 
22 87.010 61 
23 91.200 64 
24 94.660 66 
25 97.040 69 
26 98.120 71 
27 98.770 72 
28 99.350 75 
30 99.780 79 
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เยาวชนหญิง 

ตาราง 27 ค่าสถิติพืน้ฐาน และค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการ
ตนในกลุม่เยาวชนหญิง 

 

ตาราง 27 แสดงว่า แบบประเมินความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับ
เยาวชนน าไปทดสอบกบัเยาวชนหญิงชว่งอายตุัง้แต ่12 - 18 ปี ในประเทศไทยจ าแนกตามภมูิภาค
ของประเทศไทยคือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ทัง้สิน้ 1,845 คน 
เยาวชนไทยท่ีตอบแบบประเมินความสามารถ คดิบริหารจดัการตน (EF) เยาวชนท่ีตอบแบบวดัได้
คะแนนสูงสุด 204 คะแนน ต ่าสุด 87 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 154.094 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 15.541 เม่ือพิจารณาคา่ความเบ้และความโดง่ของโค้งการแจกแจง แสดงว่าโค้งกรแจก
แจงของคะแนนแบบประเมินครัง้นีมี้ความโด่งต ่ากว่าปกติและเบ้ทางทางลบเล็กน้อย และเม่ือ
พิจารณารายด้านของแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตน คือ ความจ าในการท างาน 
(WORM) คะแนนสูงสุด 25 คะแนน ต ่าสุด 10  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 18.097 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.285 ความยับยัง้ชั่งใจ (INHC) คะแนนสูงสุด 35 คะแนน ต ่าสุด 13  มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 24.892 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.436 ความยืดหยุ่นทางปัญญา 
(COGF) คะแนนสูงสุด 40 คะแนน ต ่าสุด 14  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 30.079 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.753การควบคุมอารมณ์ (EMOC) คะแนนสูงสุด 30 คะแนน ต ่าสุด 7  มี

ตวัแปร 
จ านวนผู้ตอบ
แบบประเมิน 

จ านวนข้อแบบ
ประเมิน 

คะแนน
ต ่าสดุ 

คะแนน
สงูสดุ 

คา่เฉลีย่ 
ความ

เบี่ยงเบน 
ความ 
เบ้ 

ความโดง่ 

EF 1,845 43 87 199 154.094 15.541 -.022 .258 
WORM 1,845 5 10 25 18.097 2.285 -.131 .244 
INHC 1,845 7 13 35 24.892 3.436 -.034 -.038 
COGF 1,845 8 14 40 30.079 3.753 -.144 .264 
EMOC 1,845 6 7 30 21.030 4.038 -.252 -.065 
PLAO 1,845 6 9 30 21.932 3.484 -.302 -.068 
SELM 1,845 5 9 25 19.083 2.817 -.172 -.264 
INIT 1,845 6 8 30 18.982 3.259 .233 .296 
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คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 21.030 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.038 การวางแผนและจัดการ 
(PLAO) คะแนนสงูสดุ 30 คะแนน ต ่าสุด 9  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 21.932 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.484 การตรวจสอบตนเอง (SELM) คะแนนสงูสดุ 25 คะแนน ต ่าสดุ 9 มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 19.083 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.817 และความริเร่ิม (INIT) คะแนนสูงสุด 30 
คะแนน ต ่าสุด 8  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 18.982 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.259 เม่ือ
พิจารณาคา่ความเบ้และความโดง่ของโค้งการแจกแจง แสดงว่าโค้งการแจกแจงของคะแนนแบบ
ประเมินรายด้านมีความโด่งสูงกว่าปกติ 3 ด้าน ได้แก่ ความยืดหยุ่นทางปัญญา (COGF) การ
ตรวจสอบตนเอง (SELM) ความริเร่ิม (INIT) นอกนัน้โด่งต ่ากว่าปกติ และเบ้ทางทางลบเกือบทุก
ด้านยกเว้น  ความริเร่ิม (INIT) 

ตาราง 28 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตนในกลุม่เยาวชนชาย 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

87 0.040 17 
89 0.130 20 

104 0.220 21 
108 0.300 23 
110 0.390 23 
118 0.480 24 
119 0.650 25 
120 0.910 26 
121 1.130 27 
122 1.390 28 
123 1.690 29 
124 2.080 30 
125 2.650 31 
126 3.130 31 
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ตาราง 28 (ตอ่) 

 

 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

127 3.430 32 
128 3.860 32 
129 4.510 33 
130 5.430 34 
131 6.470 35 

132 7.600 36 

133 8.640 36 

134 9.550 37 

135 10.630 38 

136 11.890 38 

137 13.370 39 

138 15.320 40 

139 17.190 41 

140 18.750 41 

141 20.440 42 

142 22.310 42 

143 24.090 43 

144 25.690 43 

145 27.820 44 

146 30.030 45 

147 32.420 45 

148 35.160 46 
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ตาราง 28 (ตอ่) 

 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

149 37.670 47 

150 40.060 47 

151 42.450 48 

152 45.230 49 

153 48.000 50 

154 50.390 50 

155 52.910 51 

156 55.640 51 

157 57.990 52 

158 60.160 53 

159 62.670 53 

160 64.760 54 

161 67.010 54 

162 69.570 55 

163 71.660 56 

164 73.650 56 

165 75.390 57 

166 77.520 58 

167 80.030 58 

168 81.600 59 

169 82.860 59 

170 84.460 60 
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ตาราง 28 (ตอ่) 

 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

171 86.200 61 

172 87.760 62 

173 88.930 62 

174 90.150 63 

175 91.150 64 

176 92.010 64 

177 92.800 65 

178 93.530 65 

179 94.400 66 

180 95.050 67 

181 95.660 67 

182 96.180 68 

183 96.660 68 

184 97.220 69 

185 97.700 70 

186 98.050 71 

187 98.220 71 

188 98.350 71 

189 98.610 72 

190 98.830 73 

191 98.910 73 

192 99.000 73 
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ตาราง 28 (ตอ่) 

 

ตาราง 29 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านความจ าในการท างาน (WORM) ในกลุม่เยาวชนหญิง 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ
193 99.130 74 
194 99.350 75 
195 99.520 76 
196 99.610 77 
197 99.700 77 
198 99.830 79 
199 99.960 83 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ
10 0.090 19 
11 0.430 24 
12 0.950 27 
13 1.740 29 
14 3.560 32 
15 8.680 36 
16 17.660 41 
17 30.820 45 
18 48.610 50 
19 65.840 54 
20 79.210 58 
21 89.190 62 
22 95.440 67 
23 98.480 72 
24 99.610 77 
25 99.960 83 
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ตาราง 30 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านความความยบัยัง้ชัง่ใจ (INHC) ในกลุม่เยาวชนหญิง 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

13 0.040 17 
14 0.220 21 
15 0.480 24 
16 0.690 25 
17 1.090 27 
18 2.080 30 
19 3.950 32 
20 7.120 35 
21 12.800 39 
22 20.790 42 
23 30.080 45 
24 40.410 48 
25 51.220 50 
26 62.200 53 
27 72.660 56 
28 81.510 59 
29 88.110 62 
30 92.490 64 
31 95.830 67 
32 98.130 71 
33 99.220 74 
34 99.780 79 
35 99.960 83 
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ตาราง 31 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคิดบริหารจดัการตน ด้านความความยืดหยุ่นทางปัญญา (COGF) ในกลุ่มเยาวชน
หญิง 

 

  

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ
14 0.040 17 
16 0.170 21 
17 0.300 23 
19 0.390 23 
20 0.480 24 
21 0.820 26 
22 1.560 28 
23 2.690 31 
24 5.030 34 
25 8.810 36 
26 13.930 39 
27 21.310 42 
28 29.210 45 
29 37.630 47 
30 48.220 50 
31 59.330 52 
32 69.440 55 
33 78.170 58 
34 85.420 61 
35 90.580 63 
36 94.050 66 
37 96.660 68 
38 98.260 71 
39 99.260 74 
40 99.870 80 
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ตาราง 32 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านความการควบคมุอารมณ์ (EMOC) ในกลุม่เยาวชนหญิง 

 

 

  

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ
7 0.040 17 
8 0.130 20 
9 0.260 22 
10 0.690 25 
11 1.350 28 
12 1.910 29 
13 2.730 31 
14 4.690 33 
15 7.470 36 
16 10.890 38 
17 15.840 40 
18 22.920 43 
19 30.510 45 
20 38.320 47 
21 47.960 49 
22 58.330 52 
23 67.750 55 
24 75.690 57 
25 82.770 59 
26 89.020 62 
27 93.660 65 
28 96.570 68 
29 98.180 71 
30 99.350 75 
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ตาราง 33 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิ น
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านการวางแผนและจดัการ (PLAO) ในกลุม่เยาวชนหญิง 

 

 
 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

9 0.040 17 
11 0.130 20 
12 0.480 24 
13 1.040 27 
14 1.910 29 
15 3.470 32 
16 5.160 34 
17 7.900 36 
18 13.370 39 
19 20.140 42 
20 28.260 44 
21 38.500 47 
22 49.390 50 
23 60.110 53 
24 70.700 55 
25 79.860 58 
26 87.200 61 
27 93.100 65 
28 97.090 69 
29 99.090 74 
30 99.740 78 
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ตาราง 34 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านการตรวจสอบตนเอง (SELM) ในกลุม่เยาวชนหญิง 

 

 

 

 

 

 

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

9 0.040 17 
10 0.170 21 
11 0.350 23 
12 0.650 25 
13 1.560 28 
14 3.560 32 
15 8.330 36 
16 15.410 40 
17 23.870 43 
18 34.510 46 
19 47.090 49 
20 61.630 53 
21 74.310 57 
22 83.770 60 
23 91.360 64 
24 96.180 68 
25 98.960 73 
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ตาราง 35 คะแนนดิบ คะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ และคะแนนมาตรฐานทีปกติของแบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหารจดัการตน ด้านความริเร่ิม (INIT) ในกลุม่เยาวชนหญิง 

 

  

คะแนนดบิ เปอร์เซนต์ไทล์ คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ

8 0.04 17 
9 0.170 21 
11 0.430 24 
12 1.260 28 
13 2.950 31 
14 5.860 34 
15 10.550 37 
16 17.230 41 
17 26.480 44 
18 39.150 47 
19 52.600 51 
20 64.320 54 
21 74.780 57 
22 83.070 60 
23 88.890 62 
24 93.190 65 
25 95.790 67 
26 97.180 69 
27 98.520 72 
28 99.440 75 
29 99.740 78 
30 99.910 81 
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เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนมาตรฐานทีปกติ จากผลแบบประเมิน
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับเยาวชนให้น ามาแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานทีปกติ โดย
การใช้ตารางเปรียบเทียบคะแนนดิบกบัคะแนนมาตรฐานทีปกติ แล้วน าไป เปรียบเทียบกบัเกณฑ์
ในการแปลความหมาย ดงันี ้(ชวาล แพรัตกลุ. 2552: 270-271) ดงัแสดงในตาราง 36  

ตาราง 36 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนมาตรฐานทีปกติ จากการประเมินด้วยแบบ
ประเมินความสามารถคดิบริหารจดัการตน 

 

จากเกณฑ์การแบง่ชว่งคะแนนสามารถแปลความหมายของคะแนนมาตรฐานทีปกต ิ
จากการประเมินด้วยแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตน สามารถก าหนดเกณฑ์การ
แปลความหมายความสามารถคดิบริหารจดัการตนทัง้ฉบบัและรายด้าน   ได้ดงัตาราง 37– 44 

ตาราง 37 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนดิบเม่ือเทียบกบัคะแนนมาตรฐานทีปกติจากการ
สอบวดัด้วยแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตนทัง้ฉบบั 

 

ชว่งคะแนนมาตรฐานทีปกต ิ เกณฑ์การแปลความหมาย 

ต ่ากวา่ 35 มีความสามารถคดิบริหารจดัการตนในระดบัน้อยมาก  
 35 – 44 มีความสามารถคดิบริหารจดัการตนในระดบัน้อย  
45 – 54 มีความสามารถคดิบริหารจดัการตนในระดบัปานกลาง  
55 – 64 มีความสามารถคดิบริหารจดัการตนในระดบัสงู  
สงูกวา่ 64 มีความสามารถคดิบริหารจดัการตนในระดบัสงูมาก  

 

ชว่งคะแนน
มาตรฐาน 
ทีปกต ิ

ชว่งคะแนนดบิ เกณฑ์แปลความหมาย
ระดบัความสามารถคดิ
บริหารจดัการตน 

ไมจ่ าแนกเพศ ชาย หญิง 

ต ่ากวา่ 35 43 - 129 43 - 126 43 - 130 น้อยมาก 
35 - 44 130 - 144 127 - 142 131 - 145 น้อย 

45 - 54 145 - 160 143 - 159 146 - 161 ปานกลาง 

55 - 64 161 - 176 160 - 176 162 - 176 สงู 

สงูกวา่ 65 177 - 215 177 - 215 177 - 215 สงูมาก 
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ตาราง 38 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนดิบเม่ือเทียบกบัคะแนนมาตรฐานทีปกติจากการ
สอบวดัด้วยแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตน ด้านความจ าในการท างาน (WORM) 

 

ตาราง 39 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนดิบเม่ือเทียบกบัคะแนนมาตรฐานทีปกติจากการ
สอบวดัด้วยแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตน ด้านความจ าในการท างาน (WORM) 

 

  

ชว่งคะแนน
มาตรฐาน 
ทีปกต ิ

ชว่งคะแนนดบิ เกณฑ์แปลความหมาย
ระดบั EF ด้านความจ า

ในการท างาน 
ไมจ่ าแนกเพศ ชาย หญิง 

ต ่ากวา่ 35 5 - 14 5 - 13 5 - 14 น้อยมาก 
35 - 44 15 - 16 14 - 16 15 - 16 น้อย 
45 - 54 17 - 19 17 - 18 17 - 19 ปานกลาง 
55 - 64 20 - 21 19 - 21 20 - 21 สงู 
สงูกวา่ 65 22 - 25 22 - 25 22 - 25 สงูมาก 

 

ชว่งคะแนน
มาตรฐาน 
ทีปกต ิ

ชว่งคะแนนดบิ เกณฑ์แปลความหมาย
ระดบั EF ด้านความ
ยบัยัง้ชัง่ใจ (INHC) 

ไมจ่ าแนกเพศ ชาย หญิง 

ต ่ากวา่ 35 7 - 19 7 - 18 7 - 19 น้อยมาก 
35 - 44 20 - 22 19 - 22 20 - 22 น้อย 
45 - 54 23 - 26 23 - 25 23 - 26 ปานกลาง 
55 - 64 27 - 29 26 - 29 27 - 30 สงู 
สงูกวา่ 65 30 - 35 30 - 35 31 - 35 สงูมาก 
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ตาราง 40 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนดิบเม่ือเทียบกบัคะแนนมาตรฐานทีปกติจากการ
สอบวัดด้วยแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจัดการตน ด้านความยืดหยุ่นทางปัญญา 
(COGF) 

 

ตาราง 41 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนดิบเม่ือเทียบกบัคะแนนมาตรฐานทีปกติจากการ
สอบวดัด้วยแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตน ด้านการควบคมุอารมณ์ (EMOC) 

 

ชว่งคะแนน
มาตรฐาน 
ทีปกต ิ

ชว่งคะแนนดบิ เกณฑ์แปลความหมาย
ระดบั EF ด้านความ
ยืดหยุน่ทางปัญญา 

(COGF) 
ไมจ่ าแนกเพศ ชาย หญิง 

ต ่ากวา่ 35 8 - 23 8 - 23 8 - 23 น้อยมาก 
35 - 44 24 - 27 24 - 27 24 - 27 น้อย 
45 - 54 28 - 31 28 - 31 28 - 31 ปานกลาง 
55 - 64 32 - 35 32 - 36 32 - 35 สงู 
สงูกวา่ 65 36 - 40 37 - 40 36 - 40 สงูมาก 

 

ชว่งคะแนน
มาตรฐาน 
ทีปกต ิ

ชว่งคะแนนดบิ เกณฑ์แปลความหมาย
ระดบั EF ด้านการ
ควบคมุอารมณ์ 

(EMOC) 
ไมจ่ าแนกเพศ ชาย หญิง 

ต ่ากวา่ 35 6 - 14 6 - 14 6 - 14 น้อยมาก 
35 - 44 15 - 18 15 - 18 15 - 18 น้อย 
45 - 54 19 - 23 19 - 23 19 - 22 ปานกลาง 
55 - 64 24 - 26 24 - 27 23 - 26 สงู 
สงูกวา่ 65 27 - 30 28 - 30 27 - 30 สงูมาก 
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ตาราง 42 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนดิบเม่ือเทียบกบัคะแนนมาตรฐานทีปกติจากการ
สอบวดัด้วยแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตน ด้านการวางแผนและจดัการ (PLAO) 

 

ตาราง 43 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนดิบเม่ือเทียบกบัคะแนนมาตรฐานทีปกติจากการ
สอบวดัด้วยแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตน ด้านการตรวจสอบตนเอง (SELM) 

 

  

ชว่งคะแนน
มาตรฐาน 
ทีปกต ิ

ชว่งคะแนนดบิ เกณฑ์แปลความหมาย
ระดบั EF ด้านการ
วางแผนและจดัการ 

(PLAO) 
ไมจ่ าแนกเพศ ชาย หญิง 

ต ่ากวา่ 35 6 - 16 6 - 15 6 - 16 น้อยมาก 
35 - 44 17 - 19 16 - 19 17 - 20 น้อย 
45 - 54 20 - 23 20 - 22 21 - 23 ปานกลาง 
55 - 64 24 - 26 23 - 26 24 - 26 สงู 
สงูกวา่ 65 27 - 30 27 - 30 27 - 30 สงูมาก 

 

ชว่งคะแนน
มาตรฐาน 
ทีปกต ิ

ชว่งคะแนนดบิ เกณฑ์แปลความหมาย
ระดบั EF ด้านการ
ตรวจสอบตนเอง 

(SELM) 
ไมจ่ าแนกเพศ ชาย หญิง 

ต ่ากวา่ 35 6 - 14 6 - 14 6 - 14 น้อยมาก 
35 - 44 15 - 17 15 - 17 15 - 17 น้อย 
45 - 54 18 - 20 18 - 20 18 - 20 ปานกลาง 
55 - 64 21 - 23 21 - 23 21 - 23 สงู 
สงูกวา่ 65 24 - 30 24 - 30 24 - 30 สงูมาก 
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ตาราง 44 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนดิบเม่ือเทียบกบัคะแนนมาตรฐานทีปกติจากการ
สอบวดัด้วยแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตน ด้านความริเร่ิม (INIT) 

 

การศึกษาระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมและศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนา
ความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพื่อป้องกันปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพ
ตดิในกลุ่มเยาวชน 
 

ตอนที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพื่อ
ป้องกันปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน 

จากการศกึษาในระยะท่ี 1 โมเดลการวดัความคิดบริหารจดัการตนมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบคือ ความจ าในการท างาน (WORM) 
ความยับยัง้ชั่งใจ (INHC) ความยืดหยุ่นทางปัญญา (COGF) การควบคมุอารมณ์ (EMOC) การ
วางแผนและจัดการ (PLAO) การตรวจสอบตนเอง (SELM) ความริเร่ิม (INIT) ผู้ วิจัยได้น ามา
พฒันาโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อ
การใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน ผู้ วิจยัได้ท าการออกแบบโดยเร่ิมต้นวิเคราะห์การออกแบบการ
สอน (Instructional Analysis) ตามล าดบัขัน้ตอนของ Smith, Patrical L.และ  Ragan, Tillman J. 
(2005) ดงันี ้ 

 
1. การวิเคราะห์บริบทการเรียนรู้ (Analyzing the learning context)  
2. การวิเคราะห์ผู้ เรียน (Analyzing the learner) 

ชว่งคะแนน
มาตรฐาน 
ทีปกต ิ

ชว่งคะแนนดบิ เกณฑ์แปลความหมาย
ระดบั EF  

ด้านความริเร่ิม (INIT) 
ไมจ่ าแนกเพศ ชาย หญิง 

ต ่ากวา่ 35 6 - 14 6 - 14 6 - 14 น้อยมาก 
35 - 44 15 - 17 15 - 17 15 - 17 น้อย 
45 - 54 18 - 20 18 - 19 18 - 20 ปานกลาง 
55 - 64 21 - 23 20 - 23 21 - 23 สงู 
สงูกวา่ 65 24 - 30 24 - 30 24 - 30 สงูมาก 
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3. การวิเคราะห์ภาระงานในการเรียนรู้ (Analyzing the learning task)  
4. การประเมินการเรียนรู้จากการสอน (Assessing learning from instruction) 

 
1. การวิเคราะห์บริบทการเรียนรู้ (Analyzing the learning context)  

1.1 การก าหนดความจ าเป็นในการออกแบบการสอน 
ความจ าเป็นในการใช้นวตัรกรรม ในการก าหนดความจ าเป็นในการออกแบบ

การสอน ผู้ออกแบบได้เลือกความจ าเป็นส าหรับการออกแบบการสอนโดยใช้นวตัรกรรมการสอน 
เพ่ือให้การสอนครัง้นีส้ามารถตอบโจทย์ตามวตัถปุระสงค์การสอนกบักลุ่มเปา้หมายคือเยาวชนใน
สถานศึกษา ทัง้นีเ้ป็นท่ีแน่ชดัแล้วว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีหน้าท่ีใน
การจดัการศกึษาให้กบัประชาชนอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม ควบคมุคณุภาพการจดัการศกึษาของ
หน่วยงานจดัการศกึษา/สถานศกึษาทัง้ในภาครัฐและเอกชน สร้างการมีส่วนร่วมทางการศกึษากบั
ทุกภาคส่วนโดยมุ่งเน้นการศึกษาตลอดชีวิต อีกทัง้ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ประชาชน  

ทัง้นีภ้ายใต้การเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม กรทรวง
ศึกษาธิการจึงมีหน้าท่ีเก่ียวข้องโดยตรงการการส่งเสริมให้เยาวชนให้เป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดจากยาเสพติด การด าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนภายใต้
หน่วยงานในสงักดัของกระทรวงศกึษาธิการ ได้มีการด าเนินการมาอย่างตอ่เน่ือง ทัง้ในรูปแบบการ
รณรงค์ การให้ความรู้ความเข้าใจถึงโทษพิษภัยยาเสพติด การเฝ้าระวงัปัญหาด้วยแบบประเมิน  
รวมถึงการด าเนินการโรงเรียนสีขาวท่ีมีกิจกรรมตา่ง ๆ   

การออกแบบการสอนนีเ้พ่ือให้บรรลุวตัถปุระสงค์และสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์
ท่ีว่า ให้เยาวชนไทยเป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพมีคณุธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นท่ีแน่ชดัว่าหากเยาวชน
เข้าไปเก่ียวข้องกบัสารเสพติดแล้วยอ่มไมส่ามารถเป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพได้ การสอนเร่ืองความรู้
รวมถึงการสร้างความตระหนักเร่ืองโทษพิษภัยของสารเสพติดด้วย “โปรแกรมพัฒนา
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน” ประกอบกบัการบรรยายประกอบภาพน าเสนอ (PowerPoint) วีดิทศัน์ แบบประเมินตา่ง 
ๆ และใบข้อมลูความรู้ ซึ่งมีความใหม่ท่ีนอกเหนือจากการบรรยายเพียงอย่างเดียว เป็นกิจกรรมท่ีมี
ความสนกุสนานสอดแทรกความรู้ให้เกิดการตระหนกัและเข้าใจ เหมาะสมกบัชว่งวยั  
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1.2 การอธิบายสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ในการออกแบบการสอน “โปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการ

ตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน ” ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน ดงันี ้

 
ด้านผู้เรียน 

ผู้ เข้าร่วมวิจยักลุ่มทดลองมีระดบัการการศกึษาเหมือนกนักล่าวคือ อยูใ่น
ระดบัชัน้มธัยมศึกษา ปีท่ี 1 เหมือนกัน ตลอดจนมีช่วงอายุ ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร และความรู้
พืน้ฐานด้านยาเสพตดิในระดบัเดียวกนั เน่ืองจากการเรียน 

 
ด้านผู้สอน 

ผู้ ออกแบบการสอนจะเป็นผู้ ท าหน้าท่ีการบรรยายและร่วมด าเนิน
กิจกรรมเกมในครัง้นี ้ผู้ ออกแบบการสอนมีความเช่ียวชาญในการบรรยายหัวข้อความรู้และการ
ป้องกันตนเองจากสารเสพติด โดยมีประสบการณ์การบรรยายให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษาใน
สถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ มาพอสมควร 

 
ด้านการก าหนดขอบเขตในการสอน 

ขอบเขตของเนือ้หาในการสอนครัง้นีจ้ะประกอบด้วย การประเมิน
ความสามารถบุคลิกภาพของตนเองท่ีสอดคล้องกับอาชีพ การวางแผนความก้าวหน้าในชีวิตทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว ความรู้เก่ียวกับสารเสพติดเบือ้งต้นทัง้สารท่ีถูกและผิดกฎหมาย การออก
ฤทธ์ิ การตดิ โทษและผลกระทบทางร่างกาย บทก าหนดโทษทางกฎหมาย 

 
ด้านส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือการสอน ในกิจกรรมบรรยายจะประกอบด้วย ภาพนิ่งเพ่ือการน าเสนอ 
(PowerPoint) โปสเตอร์ วีดิทัศน์ “ประสบแรงบันดาลใจ” “Movie Time รักผิดทาง” ใบงาน ใน
ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมเกม อาทิ “บนัไดงู สอนหนูรู้ทนัยาเสพติด” และ “บิงโก ยาโผล่มา
จากไหน” 
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ด้านผู้เช่ียวชาญท่ีสามารถเป็นท่ีปรึกษาในการออกแบบการสอน 
ในการออกแบบโปรแกรมฯ นีไ้ด้รับความอนุเคราะห์จากผู้ เช่ียวชาญท่ี

หลากหลายครอบคลุม อาทิ นางยุวดี เอ๊ียวเจริญ  นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ แผนกจิตเวช 
โรงพยาบาลนครปฐม ท่ีมีความเช่ียวชาญในการด าเนินงานด้านยาเสพติดมาเป็นระยะเวลานาน 
อาจารย์ ดร. ชัญญา  ลีศ้ัตรูพ่าย  มีความเช่ียวชาญทางด้าน จิตวิทยาพัฒนาการ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธ์ิสภ มีความเช่ียวชาญทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.อกัษ
ราภัค  หลักทอง และอาจารย์สุภาวดี  กิจประเสริฐ์ มีความเช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาและการ
แนะแนว 

 
ด้านสถานที่และเวลา 

ในการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมนี  ้ได้ท าการทดลองใช้กับ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสามพรานวิทยา  เป็นเวลา 12 ชัว่โมง ณ ห้องแนะแนว 
โรงเรียนสามพรานวิทยา 

 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ห้องแนะแนวโรงเรียนสามพรานวิทยา มีอปุกรณ์ ส่ือการจดัการเรียนการ
สอนอย่างครบถ้วน ทัง้เคร่ืองฉายภาพ เคร่ืองเสียง ท าให้การจดักิจกรรมตามโปรแกรม ฯ เป็นไป
อยา่งสมบรูณ์พร้อม 

 
2 การวิเคราะห์ผู้เรียน/ผู้เข้าร่วมวิจัย (Analyzing the learner) 

2.1 การคดัเลือกและส ารวจคณุลกัษณะของผู้ เรียน 
ในขัน้ตอนการวิเคราะห์ผู้ เรียน ผู้ ออกแบบการสอนได้ออกแบบการสอนให้

สามารถใช้การสอนนีไ้ด้กับทุกเพศทุกวัย ซึ่งผู้ เรียนจ าเป็นต้องมีความสามารถในการอ่าน -ฟัง 
ภาษาไทย และสามารถค านวณบวก-ลบ (คะแนนในแบบประเมินต่าง ๆ) ซึ่งในการบรรยายใช้
ภาษาไทยในการบรรยายประกอบภาพน าเสนอ 

ส าหรับการทดสอบประสิทธิผลของ โปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหาร
จดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน ได้ใช้กบันกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสามพรานวิทยา อยู่ในช่วงวยัเดียวกนั ทกุคนสามารถอ่านและ
พดูภาษาไทยได้ และสามารถค านวณได้เพ่ือการรวมคะแนนแบบประเมินตา่ง ๆ 
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2.2 การพิจารณาความเหมือนและความแตกตา่งของผู้ เรียน 
การพิจารณาความเหมือนและความแตกตา่งของผู้ เรียน มีดงัตอ่ไปนี ้ 

 
2.3 การตดัสินหวัข้อท่ีจะท าการออกแบบการสอนส าหรับผู้ เรียน 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ผู้ เรียนพบว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่ได้เรียนรู้เก่ียวกับสาร
เสพติดเบือ้งต้น โทษและพิษภัยมาในรายวิชาสขุศึกษาในระดบัประถมศึกษามาแล้ว และเพ่ือให้
สอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถคิดบริหารจดัการตนจึงได้พิจาณาเนือ้หาในส่วนของการ
ประตรวจสอบตนเอง การตัง้เป้าหมาย การก ากับตนเอง การได้เห็นตวัแบบ ตลอดจนเนือ้หาท่ี
เก่ียวข้องกับผลและผลกระทบจากการใช้สารเสพติดผ่านกิจกรรมตาม “โปรแกรมพัฒนา
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน” มาใช้ในการสอนครัง้นี ้(ภาคผนวก ข.) 

3 การวิเคราะห์ภาระงานในการเรียนรู้ (Analyzing the learning task) 
3.1 เปา้หมายของการเรียนรู้  

ในการออกแบบการสอนโปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตน
เพ่ือปอ้งกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน ผู้วิจยัได้ก าหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ไว้ดงันี ้“ผู้ เข้าร่วมวิจยัมีความสามารถคิดบริหารจดัการตน สามารถตรวจสอบตนเอง 
ประเมินความสามารถ วางแผนและจัดการ มีความทรงจ าในการท างาน ความยับยัง้ชัง่ใจ การ
เรียนรู้ท่ีจะปรับตวั การใส่ใจจดจ่อ การควบคมุอารมณ์ ความริเร่ิม และความมุ่งมัน่ไปสู่เปา้หมาย 
จนสามารถช่วยควบคมุความคิด การตดัสินใจและการกระท าจากประสบการณ์ในอดีต ส่งผลให้
ลงมือท าและมุ่งมั่นท าจนส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้โดยห่างไกลจากยาเสพติด และรู้และ
ตระหนกัถึงอนัตราย โทษ ของการใช้สารเสพตดิ” 

 

ด้าน ความเหมือน ความต่าง 

ชว่งอาย ุ อายรุะหวา่ง  11 – 12 ปี  - 

ภาษท่ีใช้ในการส่ือสาร ภาษาไทยทัง้หมด - 

ระดบัการศกึษา มธัยมศกึษาปีท่ี 1 - 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัสารเสพตดิ เคยได้เรียนมาในรายวิชาสขุศกึษา

ในการศกึษาภาคบงัคบั 

- 
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3.2 การก าหนดประเภทของการเรียนรู้ (Determining Types of Learning)  
จากการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ท าให้สามารถก าหนดประเภทของการ

เรียนรู้ ส าหรับโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรม
เส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนตามผลของการเรียนรู้ (Learning Outcome)ได้เป็น 3 
กลุม่ ดงันี ้

1. Verbal Information หรือ Declarative Knowledge เป็นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถบอกได้ถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้แบบค าต่อค า ผู้ เรียนไม่จ าเป็นต้องประยุกต์ความรู้ 
หรือ “Knowing What” ซึง่เปา้หมายการเรียนรู้ยอ่ย ท่ีวา่ ผูเ้ข้าร่วมวิจยัรู้ถึงอนัตราย โทษของการใช้
สารเสพติด จดัเป็น Declarative Knowledge คือ ผู้ เรียนสามารถบอกได้ถึงอนัตรายและโทษท่ีเกิด
จากการใช้สารเสพตดิ 

2. Intellectual Skill เป็นส่วน ท่ีพัฒ นาจาก Declarative Knowledge 
เพราะผู้ เรียนสามารถประยกุต์ความรู้ได้ระหว่างการเรียนเร่ือง “โปรแกรมพฒันาความสามารถคิด
บริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน” น าไปสู่
การ การตัดสินใจและการกระท าจากประสบการณ์ในอดีต ส่งผลให้ลงมือท าและมุ่งมั่นท าจน
ส าเร็จ โดยใช้กฎแหง่ความสมัพนัธ์ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถท านาย อธิบาย พฤตกิรรมการใช้สารเสพ
ตดิ และควบคมุการใช้สารเสพตดิให้ลดลงได้ 

3. ทัศนคติ (Attitudes) ทัศนคติเป็นตวัส่งเสริมการเรียนรู้ทัง้เนือ้หาและ
องค์ประกอบ ทศันคตเิป็นขัน้ของกระบวนการทางจิตท่ีจะจงูใจผู้ เรียนให้ประพฤตไิปในทิศทางใด ๆ 
เพ่ือดงึความสนใจในการเรียนการสอน โดยการเปล่ียนทศันคติหรือสร้างทศันคติ ซึ่งการออกแบบ
การสอน ปลอดภยัไว้ก่อนจากสารเสพติด ผู้ออกแบบได้ใช้กระบวนการจงูใจในการเรียนรู้ด้วยเกม 
วีดิทศัน์ โปสเตอร์ภาพ ทัง้นีเ้พ่ือจูงใจและสร้างทศันคติของผู้ เรียนต่อการใช้สารเสพติด ให้ผู้ เรียน
ตระหนกัถึงอนัตราย โทษท่ีเกิดจากการใช้สารเสพตดิ    
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3.3 การเขียนวตัถปุระสงค์ในการเรียนรู้ (Writing Learning Objective) 

 

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใบงาน/ใบความรู้ 
ส่ิงท่ีต้องเรียนรู้

มาก่อน 

(Prerequisite) 

กิจกรรมที่ 1  แรกพบ  

   1. ผู้ เข้าร่วมวิจยัมีความเข้าใจในภาพรวม
ของกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ในโครงการ 

   2. ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถท าแบบประเมิน
ความ สามารถคดิ บริหารจดัการตนในกลุม่
เยาวชน และ แบบประเมินพฤตกิรรมเส่ียง
ตอ่การใช้สารเสพตดิของเยาวชน 

 - หนงัสือยินยอมเข้าร่วม
โครงการ 
 - แบบประเมินความ 
สามารถคดิบริหารจดัการ
ตนในกลุม่เยาวชน 

 - แบบประเมินพฤตกิรรม
เส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิ
ของเยาวชน 

 

กิจกรรมที่ 2   ประเมินตนจนเข้าใจ  

   1. ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถบอกถึง
บคุลิกภาพทางอาชีพ 
และอาชีพท่ีสอดคล้องกบับคุลิกภาพและ
ความสนใจ 
ของตน 

- ใบงาน แบบส ารวจ
บคุลิกภาพ 

- ใบงาน บคุลิกภาพกบั
อาชีพ 

- ใบงาน อาชีพท่ีฉนัอยาก
เป็น 

 

 

กิจกรรมที่ 3  ประสบแรงบันดาลใจ  

   1. ผู้ เข้าร่วมวิจยัมีแรงบนัดาลใจในการ
ตัง้เปา้หมายชีวิตของตนเอง 

   2.ผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้าใจเก่ียวกบัอาชีพตา่ง ๆ 
ท่ีหลากหลาย รวมถึงอาชีพในฝันของตนเอง  

   3. ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถบอกถึงเส้นทาง
การศกึษาของสาขาวิชาชีพท่ีตนเองสนใจได้  

- แบบบนัทกึกิจกรรม  
“รู้จริงในสิ่งท่ีฉนัอยากเป็น” 

- อาชีพท่ี
สอดคล้องกบั
บคุลิกภาพของตน 
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใบงาน/ใบความรู้ 
ส่ิงท่ีต้องเรียนรู้

มาก่อน 

(Prerequisite) 

กิจกรรมที่ 4  ตารางชีวิตพชิิตชัย  

   1. สามารถวางแผนเข้าสูอ่าชีพท่ี
สอดคล้องกบัความสนใจบคุลิกภาพ และ
ความสามารถของตน 

   2. สามารถบอกได้ถึงสิ่งท่ีควรปฏิบตัเิพ่ือ
น าพาตนเองไปสูเ่ปา้หมายท่ีวางไว้ 

- ใบงาน ตารางชีวิต 
พิชิตชยั 

- ข้อมลูเก่ียวกบั
อาชีพทีตนสนใจ 
อาทิ ลกัษณะงาน 
เส้นทางการศกึษา
ท่ีจ าเป็นส าหรับ
อาชีพนัน้ ๆ  

กิจกรรมที่ 5  ใน 1 วัน ฉันต้องท าสิ่งใดให้ส าเร็จ  

   1. สามารถวางแผนกิจกรรมในแตล่ะวนัท่ี
ควรท าใน 1 วนัได้ 

   2. สามารถบอกได้ถึงสิ่งท่ีควรปฏิบตัเิพ่ือ
น าพาตนเองไปสูเ่ปา้หมายท่ีวางไว้ในแตล่ะ
วนั 

- สิ่งท่ีควรและไมค่วรปฏิบตัิ
เพ่ือบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 

 

กิจกรรมที่ 6  

 Movie Time รักผิดทาง  
  

   1. ผู้ เข้าร่วมวิจยัได้เห็นตวัแบบผา่นตวั
ละครจากภาพยนตร์ท่ีสร้างจากเร่ืองจริง 

   2. ผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้าใจถึงผลและ
ผลกระทบเม่ือเก่ียวข้องกบัยาเสพตดิ 

   3. ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถบอกถึงการ
หลีกเล่ียงการเข้าไปเก่ียวข้องกบัการใช้ 
สารเสพตดิได้  

   - ใบงาน ข้อคดิจากรักผิด
ทาง 

- ความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกบั 
ผลกระทบจาก
การใช้ 
สารเสพตดิ 
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใบงาน/ใบความรู้ 
ส่ิงท่ีต้องเรียนรู้

มาก่อน 

(Prerequisite) 
กิจกรรมที่ 7  บันไดงู สอนหนูรู้ทันยาเสพตดิ  

   1. ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถบอกได้ถึงข้อมลู
เก่ียวกบัยาเสพตดิชนิดตา่ง  
   2. ผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้าใจถึงผลและ
ผลกระทบเม่ือเก่ียวข้องกบัยาเสพตดิ 
  

   - ใบงาน ค าถามพร้อม
เฉลยประกอบกิจกรรม
บนัไดงู 

- ความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกบั ผล 
ผลกระทบจาก
การใช้สารเสพตดิ 

กิจกรรมที่ 8  บิงโก ยาโผล่มาจากไหน  

   1. ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถบอกได้ถึงข้อมลู
เก่ียวกบัยาเสพตดิชนิดตา่ง  
   2. ผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้าใจถึงผลและ
ผลกระทบเม่ือเก่ียวข้องกบัยาเสพตดิ 

 - กระดาษบงิโก พร้อมแผน่
ความรู้เร่ืองยาเสพตดิ 
 

 

กิจกรรมที่ 9  แรงใจให้ก้าวเดนิ ประเมินผลหลังจัดกิจกรรม (Posttest) 

   1. ผู้ เข้าร่วมวิจยัมีก าลงัใจและความมุง่มัน่
ในการก้าวไปสูเ่ปา้หมายท่ีตัง้ไว้  

 - แบบประเมิน
ความสามารถคดิบริหาร
จดัการตนในกลุม่เยาวชน 
- แบบประเมินพฤตกิรรม
เส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิ
ของเยาวชน 

- วีดทิศัน์ นิค วจูิยิก  
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3.4 เนือ้หาท่ีใช้ในการสอน 
เนือ้หาในการสอนตามโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตน

เพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน ผู้วิจยัได้รวบรวมข้อมลูจาก
แหลง่ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ (ภาคผนวก ข.) 

เอกสาร 
1. รู้เทา่ทนัสารเสพตดิ 
2. I AM (รายการแนะแนวอาชีพ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา) 
3. บคุลิกภาพกบัอาชีพ 

โปสเตอร์  
1.สมองตดิยา 
2.ผลกระทบจากการใช้สารเสพตดิ 
3.อนัตรายจากการใช้สารเสพตดิประเภทยาไอซ์และยาบ้า 
4.จะเกิดอะไรขึน้เม่ือเหล้าเข้าปาก 
5.ด่ืมแล้วยัง้ใจได้ รู้กฎหมายไว้ ด่ืมแล้วไมถ่กูจบักมุ 
6.เมาแล้วขบัอนัตรายชวัร์ 

4. โครงสร้างโปรแกรม  
โปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรม

เส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน กลยุทธ์การเสริมศกัยภาพการเสริมต่อการเรียนรู้ ของ 
Eggen และ Kauchak (1997:57) ไว้ 5 ประเภท คือ การเป็นตัวแบบ (Modeling) การคิดดัง 
(Think-aloud) การใช้ค าถาม  (Questions) การป รับสาระการเรียนการสอน  (Adapting 
instructional material) และการใช้สิ่งเตือนหรือตัวชีแ้นะ (Prompts and clues) ซึ่งมีโครงสร้าง
ประกอบด้วย 

1. ความเป็นมา 
2. เปา้หมายการเรียนรู้ 
3. หลกัการและแนวคดิ 
4. ช่ือกิจกรรม 
5. ระยะเวลาท่ีใช้ 
6. สาระส าคญั  
7. จดุประสงค์การเรียนรู้  
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8. สาระการเรียนรู้ 
9. วิธีการจดักิจกรรม    
10. ส่ือ/อปุกรณ์ 
11. การประเมินผล 

ตอนที่ 4 ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพื่อ
ป้องกันปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน 

ในตอนนีผู้้ วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานและเพ่ือทดสอบสมมติฐานในการ
วิจยัดงันี ้ 

ตาราง 45 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถคิดบริหารจดัการตน และ พฤติกรรม
เส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิของกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง 

 

การประเมินความสามารถคิดบริหารจัดการตนในกลุ่มเยาวชน พบว่าคะแนน
เฉล่ียความสามารถคิดบริหารจดัการตนของกลุ่มทดลองเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากหลงัจากได้รับการจดั
กระท า (หลังการทดลอง) และลดลงภายหลังการจัดกระท า 1 เดือน คือ  3.18, 3.30 และ 3.19 
ตามล าดบั ซึ่งก่อนการทดลองค่าเฉล่ียกลุ่มทดลองเป็น 3.18 อยู่ในเกณฑ์มีความสามารถบริหาร

ความสามารถคดิ 
บริหารจดัการตน 

กลุ่มทดลอง 
(n=33) 

กลุ่มควบคุม 
(n=27) 

M SD M SD 
ก่อนการทดลอง       3.18 .33 3.27 .35 
หลังการทดลอง 3.30 .32 3.30 .36 
ตดิตามภายหลัง 1 เดือน 3.19 .32 3.24 .33 

พฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สาร
เสพตดิ 

กลุ่มทดลอง 
(n=33) 

กลุ่มควบคุม 
(n=27) 

M SD M SD 
ก่อนการทดลอง       2.25 .56 2.26 .59 
หลังการทดลอง 2.20 .71 2.26 .59 
ตดิตามภายหลัง 1 เดือน 2.00 .60 2.14 .68 
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จดัการตนในระดบัน้อยเม่ือเทียบกบัคะแนนทีปกติ และหลงัการทดลองมีคา่เฉล่ียเพิ่มขึน้เป็น 3.30 
อยู่ในระดบัน้อยเช่นเดียวกนัในขณะท่ีกลุม่ควบคมุมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนัแตมี่ความ
แตกต่างของคะแนนเฉล่ียของการประเมินทัง้ 3 ระยะต่างกันค่อนข้างน้อยมาก คือ 3.27, 3.30 
และ 3.24 ตามล าดบั อยู่ในเกณฑ์มีความสามารถบริหารจดัการตนในระดบัน้อยทัง้  3 ช่วงระยะ
การทดลอง ในสว่นของการประเมินพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิของเยาวชน พบว่าคะแนน
เฉล่ียพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดของเยาวชนของกลุ่มทดลองลดลงเล็กน้อยจากหลงัจาก
ได้รับการจัดกระท า (หลงัการทดลอง) และลดลงภายหลงัการจัดกระท า 1 เดือน คือ 2.25, 2.20 
และ 2.00 ตามล าดบั ในขณะท่ีกลุ่มควบคมุมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยในระยะภายหลงัการ
จดักระท า 1 เดือน คือ 2.26, 2.26 และ 2.14 ตามล าดบั 

ตาราง 46 แสดงคะแนนเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถคิดบริหารจัดการตน  
รายด้าน ของกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง จ าแนกตามชว่งเวลา 

 

รายด้าน EF กลุม่ ก่อน หลงั ตดิตาม 
Mean SD Mean SD Mean SD 

WORM กลุม่ทดลอง 3.073 0.455 3.261 0.437 3.036 0.440 
กลุม่ควบคมุ 3.267 0.574 3.237 0.484 3.259 0.384 

INHC กลุม่ทดลอง 3.208 0.420 3.398 0.515 3.277 0.430 
กลุม่ควบคมุ 3.333 0.569 3.249 0.437 3.190 0.417 

COGF กลุม่ทดลอง 3.197 0.413 3.390 0.472 3.284 0.447 
กลุม่ควบคมุ 3.468 0.462 3.454 0.425 3.394 0.418 

EMOC กลุม่ทดลอง 3.197 0.558 3.273 0.537 3.152 0.600 
กลุม่ควบคมุ 3.235 0.624 3.210 0.530 3.167 0.635 

PLAO กลุม่ทดลอง 3.192 0.621 3.253 0.586 3.212 0.646 
กลุม่ควบคมุ 3.216 0.627 3.346 0.735 3.247 0.602 

SELM กลุม่ทดลอง 3.327 0.746 3.449 0.557 3.321 0.628 
กลุม่ควบคมุ 3.533 0.632 3.563 0.640 3.333 0.684 

INIT กลุม่ทดลอง 3.040 0.462 3.091 0.462 3.076 0.512 
กลุม่ควบคมุ 2.870 0.614 3.068 0.439 3.086 0.513 
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จากตาราง 46 การวิเคราะห์รายด้านของความคิดบริหารจดัการตนแสดงให้เห็น
ว่าตัวแปรทัง้ 7 ด้าน ประกอบไปด้วย ความทรงจ าในการท างาน (WORM) ความยับยัง้ชั่งใจ 
(INHC) ความยืดหยุ่นทางปัญญา(COGF) การควบคมุอารมณ์ (EMOC) การวางแผนและจดัการ 
(PLAO) การตรวจสอบตนเอง (SELM) ความริเร่ิม (INIT) ปรากฏให้เห็นว่ากลุ่มทดลอง หลังการ
ทดลองมีค่าเฉล่ียมากขึน้โดยเฉพาะ ความยบัยัง้ชัง่ใจ (INHC) ความยืดหยุ่นทางปัญญา(COGF) 
การตรวจสอบตนเอง (SELM) ทัง้ 3 ด้านคา่เฉล่ียเพิ่มขึน้จากระดบัความสามารถคิดบริหารตนใน
ระดบัน้อยเป็นระดบัปานกลาง ถึงแม้ว่าคา่เฉล่ียนของตวัแปร 4 ด้านท่ีเหลือจะคงอยู่ในระดบัน้อย 
แตมี่คา่เฉล่ียท่ีเพิ่มมากขึน้หลงัเข้าร่วมวิจยั 

จากสมมติฐานในการวิจยัท่ี 2 ความสามารถคิดบริหารจดัการตนและพฤติกรรม
เส่ียงต่อการใช้สารเสพติดของผู้ เข้าร่วมวิจยักลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้โปรแกรม
พฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติด
ในกลุ่มเยาวชน ในระยะก่อนได้รับกิจกรรมโดยใช้โปรแกรมฯ หลงัได้รับกิจกรรมโดยใช้โปรแกรมฯ 
และระยะติดตามผลหลังได้รับกิจกรรมโดยใช้โปรแกรมฯ มีความแตกต่างกัน  ผู้ วิจัยท าการ
วิเคราะห์ทางสถิติด้วย การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบวัดซ า้ ณ ช่วงเวลาต่างกัน 
(MANOVA-repeated measures) ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามหรือความเป็น
เมทริกซ์เอกลกัษณ์ด้วย Bartlett’s test of Sphericity พบวา่ตวัแปรความสามารถคดิบริหารจดัการ
ตน (EF) และพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด(Risk) มีความสมัพนัธ์กันแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  (Chi-Square = 25.540, df = 2, p = .000) 
แสดงความสามารถคิดบริหารจดัการตน (EF) และพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด(Risk) มี
ความสัมพันธ์กันซึ่งเหมาะสมต่อการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนพหนุามได้   
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ตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามของตวัแปรความสามารถคิดบริหารจดัการตน 
(EF) ของกลุม่และพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิ (RISK) ของกลุม่ทดลองตามชว่งเวลา 

 

จากตาราง 47  พบว่าความแปรปรวนพหุนามของตัวแปรความสามารถคิด
บริหารจัดการตน (EF) และพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด (RISK) ของกลุ่มทดลองตาม
ช่วงเวลาก่อนการทดลอง หลงัการทดลองทนัที และ ติดตามภายหลงัเสร็จสิน้การทดลอง  1 เดือน  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Wilks' Lambda = .794, F = 3.860, p = .005) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่ม (Tests of Within-Subjects 
Effects) ของความสามารถคิดบริหารจัดการตน (EF) และพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด 
(RISK) ของกลุ่มทดลองตามช่วงเวลาก่อนการทดลอง หลงัการทดลองทนัที และ ติดตามภายหลงั
เสร็จสิน้การทดลอง 1 เดือนพบว่า พฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด (RISK) ของกลุ่มทดลอง
ตามช่วงเวลาก่อนการทดลอง หลงัการทดลองทนัที และ ติดตามภายหลงัเสร็จสิน้การทดลอง  1 

Effect  Value F 
Hypothesis 

df 
Error  

df 
p 

ชว่งเวลา Pillai's Trace .215 3.864 4.000 128.000 .005 
 Wilks' Lambda .794 3.860 4.000 126.000 .005 
 Hotelling's Trace .249 3.855 4.000 124.000 .005 
 Roy's Largest Root .188 6.015 2.000 64.000 .004 

Tests of Within-Subjects Effects      
แหล่งความ
แปรปรวน 

ตัวแปรตาม 
Type III 

SS 
df MS F p 

ภายในกลุม่ 
EF .305 2 .153 2.058 .136 

RISK 1.108 2 .554 5.918 .004 

ความคลาด
เคล่ือน 

EF 4.747 64 .074   
RISK 5.992 64 .094   

รวม 
EF 5.053 66.000    

RISK 7.100 66.000    
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เดือน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั  .01 (p = .004) และเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่พบว่า ผลต่างของค่าเฉล่ียพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด
ก่อนการทดลองแตกตา่งกบัคา่เฉล่ียพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดติดตามภายหลงัเสร็จสิน้
การทดลอง 1 เดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยแตกตา่งกนั 0.245 คะแนน  

ตาราง 48 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสามารถคิดบริหารจดัการและพฤติกรรม
เส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน 

 ก่อนทดลอง หลงัทดลองทนัที ติดตามภายหลงั 1 เดือน 

EF ก่อนทดลอง - -.126 -.018 

EF หลงัทดลองทนัที .126 - .108 

EF ติดตามภายหลงั 1 
เดือน 

.018 -.108 - 

RISK ก่อนทดลอง - .049 .245 

RISK หลงัทดลองทนัที -.049 - .196 

RISK ติดตามภายหลงั 1 
เดือน 

-.245* -.196 - 

 
การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการเพ่ือ

ปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดในกลุม่เยาวชนโดยพิจารณาระดบัการประเมิน
ความสามารถคิดบริหารจัดการตน และระดบัพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดของเยาวชน
ในช่วงทดสอบทนัทีภายหลงัการทดลองหรือจดักระท า ของกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคณู (One-way MANOVA)  จากสมมุติฐานการวิจยัท่ี 3 ดงัแสดงผล
ในตาราง 48 
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ตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามของตวัแปรความสามารถคิดบริหารจดัการตน 
(EF) ของกลุ่มและพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติด (RISK) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 
ตามชว่งเวลาหลงัการทดลองทนัที 

 
จากตาราง 49 พบว่า ระดับความสามารถคิดบริหารจัดการตน และระดับ

พฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดของเยาวชน  ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในช่วงการ
ทดสอบทนัทีภายหลงัการทดลองหรือจดักระท า แตกตา่งกนัอยา่งไมน่ยัส าคญัทางสถิต ิ(p = .921) 

 
 
 
 

  

Effect  Value F 
Hypothesis 

df 
Error  

df 
p 

กลุม่ควบคมุ  
กลุม่ทดอง 

Pillai's Trace .003 0.083 2.000 57.000 .921 
Wilks' Lambda .997 0.083 2.000 57.000 .921 
Hotelling's Trace .003 0.083 2.000 57.000 .921 
Roy's Largest Root .003 0.083 2.000 57.000 .921 

 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การสร้างโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพ่ือป้องกันปัญหา
พฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน ได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัแบ่งเป็น 2 
ระยะ คือ การศึกษาระยะท่ี 1 เพ่ือพฒันาแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับ
เยาวชน และก าหนดเกณฑ์ปกติวิสัย (norm) ของความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับ
เยาวชน และ 2 เพ่ือพฒันาโปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหา
พฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนจากนัน้ท าการศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรม
พฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติด
ในกลุม่เยาวชน โดยมีสาระสรุปส าคญัดงันี ้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์หลกั คือ  
เพ่ือพฒันาโปรแกรมพฒันาความสามารถคดิบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหา

พฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน  
และมีวตัถปุระสงค์เฉพาะ คือ  

1. เพ่ือพฒันาแบบประเมินความสามารถคดิบริหารจดัการตนส าหรับเยาวชน  
2. เพ่ือก าหนดเกณฑ์ปกติวิสัย (norm) ของความสามารถคิดบริหารจัดการ

ตนส าหรับเยาวชน 
3. เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการ

ตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน 
สมมตฐิานในการวิจยั 

1. โมเดลโครงสร้างองค์ประกอบของความสามารถคิดบริหารจดัการตนใน
กลุม่เยาวชนมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

2. ความสามารถคิดบริหารจดัการตนและพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพ
ติดของผู้ เข้าร่วมวิจยักลุ่มทดลองท่ีได้รับการจดักิจกรรมโดยใช้โปรแกรมพฒันาความสามารถคิด
บริหารจดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน ในระยะ
ก่อนได้รับกิจกรรมโดยใช้โปรแกรมฯ หลงัได้รับกิจกรรมโดยใช้โปรแกรมฯ และระยะติดตามผลหลงั
ได้รับกิจกรรมโดยใช้โปรแกรมฯ มีความแตกตา่งกนั 
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3. ผู้ เข้า ร่วมวิจัยกลุ่มทดลองท่ี ได้ รับ กิจกรรมตามโปรแกรมพัฒนา
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน มีความสามารถคิดบริหารจดัการตนสูงกว่ากลุ่มควบคมุ และมีพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้
สารเสพติดต ่ากว่ากลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับกิจกรรมตามโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหาร
จดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดในกลุม่เยาวชน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาระยะท่ี 1 พฒันาแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับ

เยาวชน และก าหนดเกณฑ์ปกติวิสัย (norm) ของความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับ
เยาวชน 

การศึกษาระยะท่ี 2 พฒันาโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือ
ป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนและศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้
สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน  

 
กลุ่มตัวอย่าง  

การศึกษาระยะท่ี 1 พฒันาแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับ
เยาวชน และก าหนดเกณฑ์ปกติวิสัย (norm) ของความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับ
เยาวชน กลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชนในสถานศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1 –  6 ปีการศึกษา 
2561 ทัว่ประเทศไทย จ านวน 1,845 คน  

การศึกษาระยะท่ี 2 ผู้ เข้าร่วมวิจัยในการพัฒนาโปรแกรมฯ และศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมฯ ประกอบด้วยนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  นกัเรียนเข้าร่วม
โปรแกรม 76 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลอง จ านวน 38 คน และกลุม่ควบคมุ 38 คน  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาระยะท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบประเมินความสามารถคิด

บริหารจัดการตนในกลุ่มเยาวชน จ านวน 43 ข้อ ดชันีความตรงเชิงเนือ้หาของข้อค าถามรายข้อ 
(item-level CVI; ICVI) มีค่าระหว่าง 0.8 - 1.0 ดชันีความความตรงเชิงเนือ้หาของเคร่ืองมือทัง้ชุด 
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(Scale-level CVI; SCVI) เท่ากบั .95 มีค่าความเช่ือมัน่โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เทา่กบั 0.94 

การศึกษาระยะที่ 2 
1) โปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกันปัญหาพฤติกรรม

เส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน 
2) แบบประเมินความสามารถคิดบริหารจัดการตนในกลุ่มเยาวชน จ านวน 43 ข้อ 

ดัชนีความตรงเชิงเนือ้หาของข้อค าถามรายข้อ (item-level CVI; ICVI) มีค่าระหว่าง 0.8 – 1.0  
ดัชนีความความตรงเชิงเนือ้หาของเคร่ืองมือทัง้ชุด (Scale-level CVI; SCVI) เท่ากับ .95 มีค่า
ความเช่ือมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
เทา่กบั 0.94 

3) แบบประเมินพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดของเยาวชน จ านวน 24 ข้อ ดชันี
ความตรงเชิงเนือ้หาของข้อค าถามรายข้อ (item-level CVI; ICVI) มีค่าระหว่าง  0.8 – 1.0  ดชันี
ความความตรงเชิงเนือ้หาของเคร่ืองมือทัง้ชุด (Scale-level CVI; SCVI) เท่ากับ .91 มีค่าความ
เช่ือมั่นโดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 
0.88 

การเก็บรวบรมข้อมูล 
การศึกษาระยะท่ี 1 พฒันาแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับ

เยาวชน และก าหนดเกณฑ์ปกติวิสัย (norm) ของความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับ
เยาวชน มีขัน้ตอนปฏิบตัโิดยสรุป ดงันี ้

1. ผู้ วิจัยย่ืนเร่ืองต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical 
Review Committee) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองการเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทัง้ท า
หนังสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ออก
หนังสือราชการถึงโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ท่ีได้จากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage 
Sampling) โดยจ าแนกตามภูมิภาคของประเทศไทย จงัหวดั อ าเภอ โรงเรียน และห้องเรียน เพ่ือ
ขอความอนเุคราะห์ในการลงพืน้ท่ีและเก็บข้อมลูจากนกัเรียน  

2. ผู้ วิจยัรวบรวมแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตน ท่ีได้รับคืนมา
ตรวจสอบความถกูต้อง ลงรหสัข้อมลูเพื่อเข้าสูข่ัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

การศกึษาระยะท่ี 2 การพฒันาโปรแกรมฯ และศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมฯ 
มีขัน้ตอนปฏิบตัโิดยสรุป ดงันี ้
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1. ผู้วิจยัท าหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เพ่ือขอความอนเุคราะห์ออกหนงัสือราชการถึงโรงเรียนสามพรานวิทยา เพ่ือขอความอนเุคราะห์ใน
การใช้โรงเรียนสามพรานวิทยาเป็นสนามวิจยั  

2. ผู้ วิจัยสุ่มเลือกห้องเรียน จ านวน 2 ห้องเรียน เพ่ือเป็นผู้ เข้าร่วมวิจัยโดย
ได้รับความยินยอมจากนักเรียน และผู้ ปกครองในการให้นักเรียนเข้าร่วมวิจัยในครัง้นี ้เม่ือได้
ห้องเรียนท่ีเข้าร่วมวิจยัแล้วนัน้สุ่มห้องเรียนเข้ากลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคมุ โดยท่ีกลุ่มทดลองนัน้
สอนโดยใช้โปรแกรมส่งเสริมความสามารถคิดบริหารจดัตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อ
การใช้สารเสพตดิ และในสว่นกลุ่มควบคมุไมไ่ด้รับกิจกรรมตามโปรแกรมส่งเสริมความสามารถคิด
บริหารจดัตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิ 

3. การด าเนินการจดักระท าด้วยโปรแกรมส่งเสริมความสามารถคดิบริหารจดั
ตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติด โดยให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัได้ท าแบบประเมิน
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนในกลุ่มเยาวชน และแบบประเมินพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สาร
เสพตดิของเยาวชน ก่อนการใช้โปรแกรมฯ  หลงัการใช้โปรแกรมฯ และภายหลงัการใช้โปรแกรมฯ 1 
เดือน กบัทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยการศึกษาระยะท่ี 1 ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) ในการทดสอบสมมุติฐานข้อท่ี 1 ใช้สถิต ิ
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปอร์เซ็นต์ไทล์ คะแนน
มาตรฐานทีปกติ (normalized T-score) ในส่วนของการศึกษาระยะท่ี 2 ใช้สถิติ คา่เฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคณู (One-
way repeated measures MANOVA)  
 

สรุปผลการวิจัย 
จากวตัถปุระสงค์หลกัของการวิจยัท่ีวา่ เพ่ือพฒันาโปรแกรมพฒันาความสามารถคิด

บริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน  ผู้วิจยัได้
ออกแบบโปรแกรมพฒันาความสามารถคดิบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่
การใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน ตามล าดบัขัน้ตอนของ Smith, Patrical L.และ  Ragan, Tillman 
J. (2005) โดยท าการวิเคราะห์บริบทการเรียนรู้ (Analyzing the learning context) การวิเคราะห์
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ผู้ เรียน (Analyzing the learner) การวิเคราะห์ภาระงานในการเรียนรู้ (Analyzing the learning 
task) การประเมินการเรียนรู้จากการสอน (Assessing learning from instruction) ออกแบบกล
ยทุธ์ตามแนวคิดทฤษฎีการเสริมตอ่การเรียนรู้ ของ Eggen และ Kauchak (1997:57) คือ การเป็น
ตวัแบบ (Modeling) การคิดดงั (Think-aloud) การใช้ค าถาม (Questions) การปรับสาระการเรียน
การสอน (Adapting instructional material) และการใช้สิ่งเตือนหรือตัวชีแ้นะ (Prompts and 
clues) บนพืน้ฐานทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม (Social Cognitive Learning) ประกอบด้วย 
9 กิจกรรม ใช้เวลา 12 ชัว่โมง และจดักระท าในองค์ประกอบต่าง ๆ ของความสามารถคิดบริหาร
จดัการตน ได้แก่ ความจ าในการท างาน (WORM) ความยับยัง้ชั่งใจ (INHC) ความยืดหยุ่นทาง
ปัญญา (COGF) การควบคมุอารมณ์ (EMOC) การวางแผนและจดัการ (PLAO) การตรวจสอบ
ตนเอง (SELM) และความริเร่ิม (INIT) โดยเร่ิมจากการประเมินตนเองถึงความสามารถ การได้รับรู้
แรงบนัดาลใจจากบุคคลต้นแบบอาชีพต่าง ๆ การวางแผนชีวิตทัง้ระยะยาวและระยะสัน้การรู้จกั
ก ากบัตนเองเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายของชีวิตและตระหนกัถึงอปุสรรคหรือพฤติกรรมท่ีอาจส่งผลลบ
ตอ่ความส าเร็จในชีวิต เช่นการใช้สารเสพติด เป็นต้น จากนัน้สอดแทรกเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ผลและผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้หรือเก่ียวข้องกบัสารเสพติดตลอดจนการใช้ยารักษาโรคแบบผิด
แผนหรือการใช้ยารักษาโรคในทางท่ีผิด โดยบูรณาการความรู้เนือ้หาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้ เข้าร่วมวิจัย อาทิ การชมวีดิทัศน์ การเล่นเกมบันไดงู หรือ
กิจกรรมบงิโก เป็นต้น  

จากวัตถุประสงค์เฉพาะข้อท่ีหนึ่งท่ีว่า เพ่ือพัฒนาแบบประเมินความสามารถคิด
บริหารจดัการตนส าหรับเยาวชน พบว่า ความสามารถคิดบริหารจดัการตน (EF) ส าหรับเยาวชน 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบคือ ความจ าในการท างาน (WORM) ความยบัยัง้ชัง่ใจ (INHC) ความ
ยืดหยุ่นทางปัญญา (COGF) การควบคมุอารมณ์ (EMOC) การวางแผนและจดัการ (PLAO) การ
ตรวจสอบตนเอง (SELM) ความริเร่ิม (INIT) วัดได้จากตัวแปรสังเกต 43  ตัว และจากผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัพบว่า โมเดลการวดัความคิดบริหารจดัการตนมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไคสแควร์ท่ีแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ (𝜒2= 873.717, df = 818, p = 0.0863) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) มีค่าเท่ากับ 1.000 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้ค่าแล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 
0.975 ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนในการประมาณ (RMSEA) มีค่า
เทา่กบั 0.006 และคา่ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของสว่นท่ีเหลือ (RMR) มีคา่เทา่กบั 0.028  
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ในสว่นของวตัถปุระสงค์เฉพาะข้อท่ีสองท่ีวา่ เพ่ือก าหนดเกณฑ์ปกตวิิสยั (norm) ของ
ความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับเยาวชนนัน้ ข้อมูลคะแนนประเมินความสามารถคิด
บริหารจดัการตนจากเยาวชนท่ีเป็นตวัอย่างในการวิจยัทัว่ประเทศ แบบประเมินนีมี้คะแนนต ่าสุด 
43 คะแนน สงูสดุ 215 คะแนน โดยน าคะแนนท่ีได้มาแจกแจงความถ่ี จากนัน้แปลงคะแนนดบิเป็น
เปอร์เซ็นต์ไทล์ และน าคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ไปแปลงเป็นคะแนนทีปกติ  และก าหนดเกณฑ์การ
แปลความหมายจากช่วงคะแนนทีปกติ ผลปรากฏว่า คะแนนดิบความสามารถคิดบริหารจดัการ
ตนท่ี  43 – 129, 130 – 144, 145 – 160, 161 – 176 และ 177 – 215  คะแนน สามารถแปล
ความหมายได้ว่ามีความสามารถคิดบริหารจดัการตนในระดบัน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ 
สงูมากตามล าดบั  

สุดท้ายจากวัตถุประสงค์จ าเพาะ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนา
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด พบว่า
คะแนนเฉล่ียความสามารถคิดบริหารจดัการตนของกลุ่มทดลองเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากหลงัจากได้รับ
การจดักระท า (หลงัการทดลอง) และลดลงภายหลังการจดักระท า 1 เดือน คือ  3.18, 3.30 และ 
3.19 ตามล าดบั ในสว่นของคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดของเยาวชนของกลุ่ม
ทดลองลดลงเล็กน้อยจากหลงัจากได้รับการจดักระท า (หลงัการทดลอง) และลดลงภายหลงัการ
จดักระท า 1 เดือน คือ 2.25, 2.20 และ 2.00 ตามล าดบั  เพ่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ กลุม่ทดลอง
ค่าเฉล่ียความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพิ่มขึน้จากระดบัน้อยเป็นระดบัปานกลางหลังการ
ทดลอง 3 ด้าน คือ ความยับยัง้ชั่งใจ (INHC) ความยืดหยุ่นทางปัญญา(COGF) และ การ
ตรวจสอบตนเอง (SELM) ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุามของตวัแปรความสามารถคิด
บริหารจัดการตน (EF) และพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด (RISK) ของกลุ่มทดลองตาม
ช่วงเวลา พบว่าความแปรปรวนพหุนามของตวัแปรความสามารถคิดบริหารจดัการตน (EF) และ
พฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด (RISK) ของกลุ่มทดลองตามช่วงเวลาก่อนการทดลอง หลัง
การทดลองทันที และ ติดตามภายหลังเสร็จสิน้การทดลอง 1 เดือน  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (Wilks' Lambda = .794, F = 3.860, p = .005) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
เพ่ือทดสอบความแตกตา่งภายในกลุ่ม (Tests of Within-Subjects Effects) ของความสามารถคิด
บริหารจัดการตน (EF) และพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด (RISK) ของกลุ่มทดลองตาม
ช่วงเวลาก่อนการทดลอง หลงัการทดลองทนัที และ ติดตามภายหลงัเสร็จสิน้การทดลอง 1 เดือน
พบว่า พฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติด (RISK) ของกลุ่มทดลองตามช่วงเวลาก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลองทนัที และ ตดิตามภายหลงัเสร็จสิน้การทดลอง  1 เดือน มีความแตกตา่งกนัอยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั  .01 (p = .004) และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียพบว่า 
ผลต่างของค่าเฉล่ียพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดก่อนการทดลองแตกต่างกับค่าเฉล่ีย
พฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิตดิตามภายหลงัเสร็จสิน้การทดลอง 1 เดือน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยแตกต่างกัน 0.245 คะแนน การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคณู (One-
way MANOVA)  ระดบัความสามารถคิดบริหารจดัการตน และระดบัพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สาร
เสพติดของเยาวชน ของกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลองในช่วงการทดสอบทนัทีภายหลงัการทดลอง
หรือจัดกระท า แตกต่างกันอย่างไม่นัยส าคญัทางสถิติ (p = .921) เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ พฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดช่วงเวลาติดตามภายหลงั 1 เดือน แปรผกผนักับ 
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนช่วงเวลาหลังการทดลองเสร็จสิ น้ทันทีและความสามารถคิด
บริหารจดัการตนช่วงเวลาติดติดตามภายหลงั 1 เดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 และ 
.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เทา่กบั -.293 และ -.343  ตามล าดบั 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการศกึษาเพ่ือพฒันาโปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือ
ปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดในกลุม่เยาวชน ก่อนจะได้มาซึง่โปรแกรมตามท่ี
ผู้ วิจยัได้ท าการศึกษาประสิทธิผลนัน้ ผู้ วิจยัได้สร้างแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการ
ตนท่ีสะดวกต่อการน าไปใช้เพ่ือประเมินได้อย่างกว้างขวางพร้อมทัง้ได้ศึกษาเพ่ือหาเกณฑ์ปกติ
ส าหรับเยาวชนไทยซึ่งง่ายต่อการแปลความหมายคะแนน  โดยแบบประเมินความสามารถคิด
บริหารจดัการตนแยกเป็น 7 องค์ประกอบ คือ ความจ าในการท างาน (WORM) ความยบัยัง้ชัง่ใจ 
(INHC) ความยืดหยุ่นทางปัญญา (COGF) การควบคมุอารมณ์ (EMOC) การวางแผนและจดัการ 
(PLAO) การตรวจสอบตนเอง (SELM) ความริเร่ิม (INIT) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีพบองค์ประกอบของความสามารถคิดบริหารจดัการตนจากการศึกษาตา่ง ๆ 
(Miyake; et al,2000; Diamond; et al,2007 ; Greenstone, 2011 ; นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 
2555; Hansen, 2013; Naglieri, et al, 2013; Wenner, et al, 2013; Shaul & Schwart, 2014; 
Zelazo, 2015; พชัรา กระแจะเจิม และวรรณี แกมเกต,ุ 2558; ฐาปณีย์ แสงสวา่งและคณะ, 2559) 
และจากการศกึษาเกณฑ์ปกติวิสยั (norm) ของความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับเยาวชน 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจัดการตน เพ่ือก าหนดเกณฑ์
ปกติวิสยั (Norm) และการแปลความหมายของคะแนนความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับ
เยาวชนโดยแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานทีปกติ (Normalized T-score Norm) แบ่งเป็น 5 ระดับ 
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คะแนนดิบความสามารถคิดบริหารจดัการตนท่ี  43 – 129, 130 – 144, 145 – 160, 161 – 176 
และ 177 – 215  คะแนน สามารถแปลความหมายได้ว่ามีความสามารถคิดบริหารจัดการตนใน
ระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมากตามล าดับ  ซึ่งสามารถน าไปใช้เพ่ือแปล
ความหมายคะแนนการประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับเยาวชนไทยตอ่ไปได้  

โปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรม
เส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน  ผู้ วิจัยได้ออกแบบโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิด
บริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุ่มเยาวชน ตามล าดบั
ขัน้ตอนของ Smith, Patrical L.และ  Ragan, Tillman J. (2005) โดยท าการวิเคราะห์บริบทการ
เรียน รู้ (Analyzing the learning context) การวิ เคราะห์ผู้ เรียน (Analyzing the learner) การ
วิเคราะห์ภาระงานในการเรียนรู้ (Analyzing the learning task) การประเมินการเรียนรู้จากการ
สอน (Assessing learning from instruction) ออกแบบกลยทุธ์ตามแนวคิดทฤษฎีการเสริมตอ่การ
เรียนรู้ ของ Eggen และ Kauchak (1997:57) คือ การเป็นตวัแบบ (Modeling) การคิดดงั (Think-
aloud) การใช้ค าถาม (Questions) การปรับสาระการเรียนการสอน (Adapting instructional 
material) และการใช้สิ่งเตือนหรือตวัชีแ้นะ (Prompts and clues) บนพืน้ฐานทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
ปัญญาสงัคม (Social Cognitive Learning) ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ใช้เวลา 12 ชัว่โมง และจัด
กระท าในองค์ประกอบต่าง ๆ ของความสามารถคิดบริหารจัดการตน  ในแต่ละกิจกรรมจะจัด
กระท าในองค์ประกอบต่าง ๆ ของความสามารถคิดบริหารจดัการตน องค์ประกอบการตรวจสอบ
ตนเอง ถกูใช้ในกิจกรรมตา่ง ๆ มากสดุคือ 8 กิจกรรม รองมาคือ ความทรงจ าในการท างาน ความ
ยืดหยุ่นทางปัญญา ถกูใช้ใน 7 กิจกรรม ความยบัยัง้ชัง่ใจ การวางแผนและการจดัการ ถูกใช้ใน 7 
กิจกรรม สว่นความริเร่ิม และการควบคมุอารมณ์ ถกูใช้ใน 5 และ 4 กิจกรรม ตามล าดบั  

ในส่วนของการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหาร
จัดการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน แม้จะไม่พบ
ความแตกต่างทางสถิติของคะแนนความสามารถคิดบริหารจดัการตนของกลุ่มควบคมุและกลุ่ม
ทดลองท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกัน
ปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนนัน้ เป็นไปได้ว่าเกิดการปนเปือ้น 
(Contamination) ระหว่างการทดลอง เน่ืองจากการทดลองใช้โรงเรียนแห่งเดียวเป็นสนามวิจยั ใช้
ระยะเวลาในการท ากิจกรรมตามโปรแกรมนานประมาณ 1 เดือน มีโอกาสท่ีผู้ เข้าร่วมวิจยัซึ่งเป็น
นกัเรียนในระดบัชัน้เดียวกนัของโรงเรียนนีไ้ด้พูดคยุหรือผ่องถ่ายความรู้ท่ีได้รับจากกิจกรรมซึ่งกัน
และกันระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง และในขณะเดียวกันผู้ เข้าร่วมวิจยันัน้ได้รับการจัด
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กระท าอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการศกึษาของผู้วิจยัแตส่่งผลตอ่ผลการศกึษา (Co-intervention) ซึ่ง
ในระหว่างการท าการศึกษาวิจยันัน้เป็นช่วงภาคการศึกษา ท่ี 2 ของปีการศึกษา 2561 มีกิจกรรม
ต่าง ๆ อาทิ การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีประจ าปีการศึกษา กิจกรรมโครงการเปิดโลก
การศึกษาและอาชีพอิสระ และ โครงการอบรมเพ่ือนท่ีปรึกษา ซึ่งกิจกรรมเหล่านีมี้เป้าหมายท่ี
คอ่นข้างสอดคล้องวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมตามโปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการ
ตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุ่มเยาวชน ซึ่งถือได้วา่ กิจกรรตา่ง ๆ 
ท่ีกล่าวมานัน้เป็น ปัจจยัรวบกวน (Confounder) ท่ีส่งผลต่อผลการวิจยัดงักล่าว แตท่ัง้นีย้งัพบว่า
พฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดของกลุม่ทดลองตามช่วงเวลาก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง
ทนัที และ ติดตามภายหลงัเสร็จสิน้การทดลอง 1 เดือน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดับ .01 จากคะแนนเฉล่ียความสามารถคิดบริหารจัดการตนของกลุ่มทดลองเพิ่มขึน้
เล็กน้อยจากหลังจากได้รับการจดักระท า (หลงัการทดลอง) และลดลงภายหลังการจดักระท า 1 
เดือน คือ  3.18, 3.30 และ 3.19 ตามล าดบั ในส่วนของคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สาร
เสพติดของเยาวชนของกลุ่มทดลองลดลงเล็กน้อยจากหลังจากได้รับการจัดกระท า (หลังการ
ทดลอง) และลดลงภายหลังการจัดกระท า 1 เดือน คือ 2.25, 2.20 และ 2.00 ตามล าดับ  เพ่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มทดลองท่ีมีค่าเฉล่ียความสามารถคิดบริหารจัดการตนรายด้าน 3 
อนัดบัแรกและยงัเพิ่มขึน้จากระดบัน้อยในช่วงก่อนการทดลองเป็นระดบัปานกลางหลงัการทดลอง 
คือ ความยับยัง้ชั่งใจ (INHC) ความยืดหยุ่นทางปัญญา(COGF) และ การตรวจสอบตนเอง 
(SELM) ตามล าดบั ซึ่งทัง้ 3 องค์ประกอบนีถ้กูจดักระท าในกิจกรรมตา่ง ๆ ใช้เวลามากเป็นล าดบั
ต้น ๆ จึงอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงความสามารถคิดบริหารจดัการตนในแต่ละด้านดงักล่าว
มากกว่าด้านอ่ืน ๆ แม้โปรแกรมพฒันาความสามารถคดิบริหารจดัการตนจะสามารถท าให้คา่เฉล่ีย
หลังการจัดกระท าทันทีเพิ่มขึน้มากกว่าค่าเฉล่ียของการวัดก่อนการจัดกระท า แต่เม่ือประเมิน
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนระยะติดตามหลงัการทดลอง 1 เดือน ลดลงเท่ากบัก่อนการจดั
กระท า ด้วยการเปล่ียนแปลงความสามารถ (Ability) นัน้จ าเป็นต้องอาศยัการรู้คดิ (Cognitive) ซึ่ง
การสร้างให้เกิดการรู้คิดได้นัน้จ าเป็นต้องการเช่ือมโยงการเรียนรู้จากเนือ้หาหรือข้อมูลท่ีได้รับกับ
ประสบการณ์ในชีวิต อาศยัการรับรู้ความสามารถของตนเอง การตรวจสอบตนเองและการก ากับ
ตนเองจนเกิดการเปล่ียนแปลงความสามารถหรือพฤติกรรมอย่างถาวร ซึ่งกระบวนการ
เปล่ียนแปลงนัน้ Prochaska และ Di Clemente (1982) ได้กล่าวว่า เร่ิมจากการเมินเฉย ลงัเลใจ 
ตดัสินใจ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม กระท าต่อเน่ือง และจะเกิดการเปล่ียนพฤติกรรม หรือกลับไปสู่
พฤติกรรมเดิม ซึ่งกระบวนการจดัโปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนนัน้ ได้เร่ิม
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จากการให้ข้อมลูจนน าไปสู่การตดัสินใจและมีการปรับพฤติกรรมได้ แตอ่าจด้วยระยะเวลาในการ
จดักระท าท่ีจ ากดั ขาดความตอ่เน่ืองการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมหรือความสามารถอยา่งถาวรจงึไม่
เกิดขึน้อย่างท่ีควร พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ พฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด
ช่วงเวลาติดตามภายหลงั 1 เดือน แปรผกผนักบั ความสามารถคิดบริหารจดัการตนช่วงเวลาหลงั
การทดลองเสร็จสิน้ทันทีและความสามารถคิดบริหารจดัการตนช่วงเวลาติดติดตามภายหลัง 1 
เดือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ .01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เทา่กบั -.293 
และ -.343  ตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศท่ีบ่ งชีถ้ึง
ความสัมพันธ์ของความสามารถคิดบริหารจัดการตนกับพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด 
( Pentz, et al. , 2015; Pentz & Riggs, 2013; Giancola & Tarter, 1999; Tarter & Parsons, 
1971)  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. จากการศึกษาท่ีไม่พบความแตกต่างทางสถิติของความสามารถคิดบริหาร
จดัการตนระหว่างกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลองท่ีอาจเกิดขึน้จากการปนเปือ้นระหว่างการทดลอง 
(Contamination) หากประสงค์จะทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมเพิ่มเติมในการวิจยัครัง้ต่อ ๆ 
ไป จ าเป็นต้องออกแบบการทดลองโดยวางมาตรการเพ่ือป้องกันการปนเปือ้น หรือการแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างกันของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วย รวมถึงการพิจารณาถึงผลกระทบจาก
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสนามวิจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของตัวแปรท่ีศึกษามาร่วม
พิจารณาด้วย  

2. ในการศึกษาการการเปล่ียนความสามารถนัน้จ าเป็นต้องอาศยัความเข้มข้น
ของการจดักระท า ระยะเวลากล่าวคือต้องอาศยัทัง้ความเข้มและความถ่ี ความบอ่ย ควรพิจารณา
เพิ่มความเข้มข้นของการจดักระท าของโปรแกรมมากยิ่งขึน้  

3. จากผลการวิจัยท่ีพบการเปล่ียนแปลงของค่าเฉล่ียความสามารถคิดบริหาร
จดัการตนในด้าน ความยบัยัง้ชัง่ใจ ความยืดหยุ่นทางปัญญา และการตรวจสอบตนเอง ผู้วิจยัอาจ
พิจารณาเลือกกิจกรรมท่ีเน้นการพฒันาความสามารถบริหารจดัการตนเฉพาะด้านทัง้ 3 นี ้ในการ
ทดลองครัง้ตอ่ไปเพ่ือเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงเฉพาะด้านและการส่งผลตอ่พฤติกรรมเส่ียงตอ่
การใช้สารเสพตดิของเยาวชน 
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4. ตรวจสอบคุณภาพขอเคร่ืองมือท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ ทดสอบความเท่ียงตรงเชิง
เหมือน (Convergent Validity) ของแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตน กับแบบวัด 
The Wisconsin Card Sorting Test (WEST) และหรือ แบบวัด The Behavior Rating Inventory 
of Executive Function (BRIEF) รวมถึง การตรวจสอบจากกลุ่มท่ีแตกต่างกัน (Known-Group 
Technique) ทัง้แบบประเมินพฤติกรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด และแบบประเมินความสามารถ
คิดบริหารจัดการตน กับเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง มีประวตัิการใช้สารเสพติด หรือเยาวชนท่ีต้อง
กกัขงัในศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน กระทรวงยตุธิรรม กบัเยาวชนทัว่ไปท่ีมีความประพฤติดี 
ไมมี่พฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิ 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากผลการวิจยัท่ีได้แบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตนส าหรับ

เยาวชนไทยท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ พร้อมหาคะแนนทีปกติและก าหนดเกณฑ์การ
แปลความหมาย กอปรโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพ่ือป้องกันปัญหา
พฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด ซึ่งเปรียบเสมือนชุดการเรียนการสอนส าเร็จรูปท่ีสามารถ
น าไปใช้ในการจดักิจกรรมเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน
ได้ ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนการวิจยัและพัฒนาต่อยอดผลการวิจัยตลอดจน การเผยแพร่เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติ ทัง้แบบประเมินความสามารถคิดบริหารจัดการตน หรือโปรแกรมพัฒนา
ความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียงในกลุ่มเยาวชน อนัจะเป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัยิ่งตอ่การด าเนินงานปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในประเทศไทย อีกทัง้ยงั
สามารถประเมินความคุ้มค่า ประสิทธิผลของการด าเนินงานป้องกันได้อย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม
มากกวา่ในอดีตท่ีผา่นมา 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการวิจยันีห้ากได้รับการสนบัสนนุเชิงนโยบายอนัจะน าไปสู่การพฒันา

โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ตลอดจนมีการเผยแพร่อย่างแพร่หลายอนัจะส่งผลดีตอ่การ
ปอ้งกนัปัญหายาเสพตดิในกลุ่มเยาวชนได้อย่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถสะท้อน
ความคุ้มคา่ของการด าเนินงานด้านการปอ้งกนัปัญหาสารเสพตดิได้จากแบบประเมินท่ีสร้างขึน้ ซึ่ง
ต้องยอมรับการด าเนินงานด้านป้องกันปัญหายาเสพติดนัน้มีความแตกต่างจากการด าเนินงาน
ด้านอ่ืน ๆ ท่ีไมส่ามารถตอบได้วา่งบประมาณของรัฐท่ีจดัสรรเพ่ือการด าเนินงานด้านยาเสพติดนัน้
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ได้ผลเป็นอย่างไร อาทิ การด าเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดจะมี ข้อมูลสถิติการจบักุม 
จ านวนผู้ ต้องหา หรือปริมาณของกลางเป็นตวัชีว้ดั การด าเนินงานด้านการบ าบดัรักษายาเสพติดก็
สามารถตอบได้ถึงจ านวนผู้ เข้ารับการบ าบัดรักษาในแต่ละปี การเข้ารับการบ าบัดซ า้ หรือการ
ติดตามผู้ เข้ารับการบ าบดัว่าสามารถเลิกหรือหยุดการใช้สารเสพติดได้หรือไม่ แต่การด าเนินงาน
ด้านการปอ้งกนัปัญหายาเสพติดท่ีผา่นมาไมส่ามารถตอบค าถามเหล่านีไ้ด้ ซึ่งการใช้ผลการวิจยันี ้
ต่อยอดอาจเป็นตวัช่วยให้เกิดการด าเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นรูปธรรมและ
ได้รับการยอมรับในระดบันโยบายมากย่ิงขึน้ 
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                                      ภาคผนวก ก 
              รายนามผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวัดระดับพฤตกิรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพตดิ 
ของเยาวชน 

 
1) นางสาวกนิษฐา  ไทยกล้า 

นกัสถิตเิช่ียวชาญประจ ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ความเช่ียวชาญพิเศษ 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

2) อาจารย์ ดร. ชัญญา  ลีศั้ตรูพ่าย 
อาจารย์ประจ าคณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ความเช่ียวชาญพิเศษ 
จิตวิทยาพฒันาการ 

3) อาจารย์ ดร. ศยามล  เจริญรัตน์ 
อาจารย์ประจ าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ความเช่ียวชาญพิเศษ 
ศศ.บ. (สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา) 

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  ภัยหลีกลี ้
อาจารย์ประจ าคณะแพทย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ความเช่ียวชาญพิเศษ 
สถาบนัวิจยัสงัคม 

5) นายอนุกูล  รักษ์ธรรมเสมอ 
ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด 
ความเช่ียวชาญพิเศษ 
ยทุธศาสตร์การปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจัดการตน 
ส าหรับเยาวชน 

 
1) นางสาวชวนพศิ  ชุ่มวัฒนะ 

ท่ีปรึกษา ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
ความเช่ียวชาญพิเศษ 
งานวิจยัด้านยาเสพตดิ 

2) นางยุวดี เอี๊ยวเจริญ 
นกัจิตวิทยาคลินิกช านาญการ แผนกจิตเวช โรงพยาบาลนครปฐม 
ความเช่ียวชาญพิเศษ 
จิตวิทยาคลีนิก 

3) อาจารย์ ดร. ศยามล  เจริญรัตน์ 
สถาบนัวิจยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ความเช่ียวชาญพิเศษ 
งานวิจยัด้านยาเสพตดิ งานวิจยัในกลุม่เยาวชน 

4) อาจารย์ ดร.ภญิญาพันธ์ เพียซ้าย 
อาจารย์ประจ าคณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ความเช่ียวชาญพิเศษ 
การวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์ 

5) อาจารย์ ดร. พชิญาณี พูนพล 
สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตน 
เพื่อป้องกันปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพตดิในกลุ่มเยาวชน 

 
1) นางยุวดี เอี๊ยวเจริญ 

นกัจิตวิทยาคลินิกช านาญการ แผนกจิตเวช โรงพยาบาลนครปฐม 
ความเช่ียวชาญพิเศษ 
จิตวิทยาคลีนิก 

2) อาจารย์ ดร. ชัญญา  ลีศั้ตรูพ่าย 
อาจารย์ประจ าคณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ความเช่ียวชาญพิเศษ 
จิตวิทยาพฒันาการ 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธ์ิสภ 
สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4) อาจารย์ ดร.อักษราภัค  หลักทอง 
อาจารย์ประจ าคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ   

5) อาจารย์สุภาวดี  กิจประเสริฐ์. 
โรงเรียนสามพรานวิทยา 
ความเช่ียวชาญพิเศษ 
จิตวิทยาและการแนะแนว 
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                                      ภาคผนวก ข. 
                              เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
- แบบประเมินความสามารถคดิบริหารจดัการตน 
- แบบประเมินพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิ 
- โปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหาพฤติกรรมเส่ียง

ตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน 
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โปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพื่อป้องกันปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงต่อ
การใช้สารเสพตดิในกลุ่มเยาวชน 

 
ความเป็นมา 

การท่ีสมองส่วนหน้าท างานบกพร่องนัน้จะท าให้ขาดการยบัยัง้ความคิดและการกระท า 
อาทิ การพาตวัไปอยู่ในสถานการณ์เส่ียง การทดลองใช้สารเสพติด ใช้สารเสพติดซ า้จนติดแม้จะ
เข้ารับการบ าบดัแล้วกลบัไปใช้ใหม่ ซึง่เป็นวงจรการใช้และติดสารเสพตดิ (Moreinn-Zamir, 2015) 
จากการศกึษาภาพถ่ายทางสมองและอาการทางคลินิกในผู้ ท่ีติดยาเสพติดพบว่ามีความบกพร่อง
ในการท างานของสมองส่ วนห น้ า  (Goldstein & Volkow, 2011) และความบกพ ร่องใน
ความสามารถคิดบริหารจดัการตนเป็นสาเหตขุองการติดสารเสพติด (Behavioral Neuroscience 
of Drug Addiction, 2010) ศนูย์พฒันาการเด็กแห่งมหาวิทยาลยั ฮาวาร์ด (Harvard University) 
ได้จดัท าการพัฒนาเด็กผ่านความสามารถคิดบริหารจดัการตน (Executive Function) และ การ
ก ากับตนเอง (Self – Regulation) ทกัษะเหล่านี ้เป็นกระบวนการทางจิตท่ีท าให้พวกเราสามารถ
วางแผน มีสมาธิอย่างแน่วแน่ จดจ าแบบแผน จดัการกบังานท่ีมีความซบัซ้อนและหลากหลายได้
อย่างดีเช่นเดียวกับระบบควบคุมจราจรทางอากาศ (air traffic control system) ณ สนามบิน ท่ี
ดแูลจดัการการขึน้และลงของเคร่ืองบินจ านวนมากในทางลงจอดต่าง ๆ อย่างปลอดภยั สมองนัน้
จ าเป็นชุดทักษะเหล่านีใ้นการกรองสิ่งท่ีเบี่ยงเบนความสนใจ การจดัล าดบังาน การตัง้และการ
บรรลุเป้าหมายและการควบคุมตวักระตุ้นหรือแรงผลัก และยังกล่าวอีกว่า “เด็ก ๆ ไม่ได้เกิดมา
พร้อมกับทักษะต่าง ๆ หากแต่พวกเขาเกิดมาพร้อมกับศกัยภาพท่ีพร้อมจะพัฒนาให้เกิดทักษะ
ต่างหาก” ถ้าหากเด็ก ๆ ไม่สามารถได้รับในสิ่งท่ีพวกเขาจ าเป็นต้องได้รับจากความสัมพันธ์กับ
ผู้ ใหญ่และปัจจัยแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมของพวกเขา ในกรณีท่ีแย่กว่า ถ้าหากพวกเขาได้รับ
อิทธิพลจากความเครียดท่ีเป็นพิษ (Toxic stress) ซึ่งพัฒนาการทางทักษะของเด็ก ๆ อาจเกิด
ความล่าช้าอย่างรุนแรงหรือเกิดความบกพร่อง การเกิดสิ่งแวดล้อมทางลบเป็นผลจากการละเลย 
การสบประมาท หรือความรุนแรง ซึ่งท าให้เด็ก ๆ เกิดความเครียดท่ีเป็นพิษ ท่ีสงผลตรงการชะงัก
ของประสาทกายวิภาคศาสตร์ (brain architecture) และอาจเกิดความบกพร่องทางพัฒนาการ
ของความสามารถของสมองในการบริหารจดัการชีวิต การให้การสนบัสนุนท่ีเด็กจ าเป็นต้องมีใน
การสร้างทกัษะต่าง ๆ ท่ีบ้าน ในการดแูลช่วงต้นของวยัเด็กและหลกัสูตรการศกึษา และ ในบริบท
อ่ืน ๆ ท่ีพวกเขาได้รับประสบการณ์ท่ีจ าเป็น การจดัสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนบัสนนุเด็ก ๆ ด้วย 
การเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding) ท่ีช่วยเหลือเด็ก ๆ ในการฝึกฝนทักษะท่ีจ าเป็นก่อนท่ีเด็ก ๆ 
จะต้องท าด้วยตนเอง ผู้ ใหญ่นัน้สามารถสนบัสนุนการพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตน 
โดยการท าให้เป็นกลายเป็นกิจวตัรประจ าวนั การเป็นแบบอย่างพฤติกรรมทางสงัคม สร้างให้เกิด
และสนบัสนนุการคงอยูข่องพฤตกิรรมนัน้ ๆ และเป็นท่ีพึง่พาได้(Child, 2017) 
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เป้าหมายการเรียนรู้ 
 “ผู้ เข้าร่วมวิจัยมีความสามารถคิดบริหารจัดการตน สามารถตรวจสอบตนเอง ประเมิน

ความสามารถ วางแผนและจดัการ มีความทรงจ าในการท างาน ความยบัยัง้ชัง่ใจ การเรียนรู้ท่ีจะ
ปรับตวั การใสใ่จจดจอ่ การควบคมุอารมณ์ ความริเร่ิม และความมุ่งมัน่ไปสูเ่ปา้หมาย จนสามารถ
ชว่ยควบคมุความคิด การตดัสินใจและการกระท าจากประสบการณ์ในอดีต สง่ผลให้ลงมือท าและ
มุ่งมั่นท าจนส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้โดยห่างไกลจากยาเสพติด และรู้และตระหนักถึง
อนัตราย โทษ ของการใช้สารเสพตดิ” 
หลักการและแนวคิด 

โปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อ
การใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน หมายถึงการจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถคิดบริหาร
จดัการตนในมิติของการเก่ียวข้องกับการใช้สารเสพติดของกลุ่มเยาวชน โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้
เยาวชนความสามารถคิดบริหารจดัการตน ความสามารถในการท างานของสมองในส่วนท่ีช่วย
ควบคุมความคิด การตดัสินใจและการกระท าจากประสบการณ์ ในอดีต ส่งผลให้ลงมือท าและ
มุ่งมัน่ท าจนส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ความทรงจ าใน
การท างาน (Working Memory) 2.ความยับยัง้ชั่งใจ (Inhibitory Control) 3.ความยืดหยุ่นทาง
ปัญญา (Cognitive Flexibility or Shift) 4.การควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) 5.การ
วางแผนและจัดการ (Planning and organizing) 6.การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) 7.
ความริเร่ิม (Initiating)  

1. ความจ าในการท างาน (Working Memory) หมายถึง ความสามารถในการ
ได้รับข้อมูลในความทรงจ าของบุคคล รับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงของข้อมูล ขบคิดเก่ียวกับ
ข้อมูลท่ีได้รับเช่ือมโยงกับข้อมลูเก่าเพ่ือปรับปรุงพฒันาวางแผนการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ 
และจดัการงานให้เสร็จ 

2. ความยบัยัง้ชัง่ใจ (Inhibitory Control) หมายถึง ความสามารถในการต่อต้าน
แรงกระตุ้นและยบัยัง้อารมณ์ ความคิดก่อนลงมือท าในพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม มีความ
เส่ียงหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบตาม เอาชนะความต้องการ และปรับเปล่ียน 
อารมณ์ ความคดิ การกระท าหรือพฤตกิรรมไปในทางท่ีเหมาะสม 

3. ค ว าม ยื ด ห ยุ่ น ท า ง ปัญ ญ า  (Cognitive Flexibility or Shift) ห ม าย ถึ ง 
ความสามารถในการเปล่ียนจุดสนใจ จัดการกับการเปล่ียนแปลง อดทนต่อการ
เปล่ียนแปลง และคิดอย่างยืดหยุ่น แก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเอาชนะปัญหา
อปุสรรคจนสามารถเปล่ียนวิกฤตเิป็นโอกาสของชีวิตตอ่ไป 
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4. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองเพ่ือรักษาระดับของความรู้สึกหดหู่ โกรธ และมีการแสดง
พฤตกิรรมเพ่ือตอบสนองอารมณ์นัน้ในระดบัท่ีเหมาะสม  

5. การวางแผนและจดัการ (Planning and organizing) หมายถึง ความสามารถ
ในการตัง้เป้าหมาย คาดหวงัการพัฒนา วางแผนการด าเนินงานหรือกิจกรรมอย่างเป็น
ระบบ ก าหนดขัน้ตอนท่ีจ าเป็นไว้ล่วงหน้า จัดการข้อมูลท่ีได้รับ ติดตามประเมินผลงาน 
ปรับปรุงพฒันาเปล่ียนแปลงเพ่ือการแก้ไขปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) หมายถึง ความสามารถในการ
ประเมินตนเอง ทัง้ความสามารถ อารมณ์ พฤติกรรม ข้อบกพร่องและสามารถค้นหา
ข้อผิดพลาดของตนเองตลอดจนผลกระทบของพฤตกิรรมท่ีมีตอ่บคุคลอ่ืน 

7. ความริเร่ิม (Initiating) หมายถึง ความสามารถในการเร่ิมต้นหรือสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ มีความหลากหลายทางความคิด เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวัด
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายของการด าเนินกิจกรรมนัน้ ๆ  

 
แผนกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใบงาน/ใบความรู้ จัดกระท าในองค์ประกอบ 
สิ่งที่ต้องเรียนรู้มา

ก่อน 
(Prerequisite) 

กิจกรรมที่ 1  แรกพบ  1 ชั่วโมง 

- ผู้ เข้าร่วมวิจยัมีความ
เข้าใจในภาพรวมของ
กิจกรรมที่จะเกิดขึน้ใน
โครงการ 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถท า
แบบประเมินความ 
สามารถคิดบริหารจดัการ
ตนในกลุม่เยาวชน และ 
แบบประเมินพฤติกรรม
เสีย่งตอ่การใช้สารเสพติด
ของเยาวชน 

 1. หนงัสอืยินยอมเข้าร่วม
โครงการ 
 2. แบบประเมินความ 
สามารถคิดบริหารจดัการ
ตนในกลุม่เยาวชน 
 3. แบบประเมินพฤติกรรม
เสีย่งตอ่การใช้สารเสพติด
ของเยาวชน 

- - 
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใบงาน/ใบความรู้ จัดกระท าในองค์ประกอบ 
สิ่งที่ต้องเรียนรู้มา

ก่อน 
(Prerequisite) 

กิจกรรมที่ 2  ประเมินตนจนเข้าใจ  2 ชั่วโมง 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถ

บอกถึงบคุลกิภาพทาง

อาชีพและอาชีพท่ี

สอดคล้องกบับคุลกิภาพ

และความสนใจของตน 

 

1. ใบงาน แบบส ารวจ
บคุลกิภาพ 

2. ใบงาน บคุลกิภาพกบั
อาชีพ 

3. ใบงาน อาชีพท่ีฉนั
อยากเป็น 
 

1.ความทรงจ าในการท างาน 
2.ความยืดหยุน่ทางปัญญา 
3.การวางแผนและจดัการ 
4.การตรวจสอบตนเอง 
5.ความริเร่ิม 
  

- 

กิจกรรมที่ 3  ประสบแรงบันดาลใจ  1 ชั่วโมง 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัมีแรง
บนัดาลใจในการ
ตัง้เปา้หมายชีวิตของ
ตนเอง 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้าใจ
เก่ียวกบัอาชีพตา่ง ๆ ที่
หลากหลาย รวมถึงอาชีพ
ในฝันของตนเอง 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถ
บอกถึงเส้นทางการศกึษา
ของสาขาวิชาชีพท่ีตนเอง
สนใจได้  

1. แบบบนัทกึกิจกรรม  
“รู้จริงในสิง่ที่ฉนัอยากเป็น” 

1. ความทรงจ าในการท างาน 
2. ความยืดหยุน่ทางปัญญา 
3. การวางแผนและจดัการ 
4. ความริเร่ิม 
5. การตรวจสอบตนเอง 
  

อาชีพท่ีสอดคล้องกบั
บคุลกิภาพของตน 

กิจกรรมที่ 4  ตารางชีวิตพิชิตชัย  1 ชั่วโมง 

- สามารถวางแผนเข้าสู่

อาชีพท่ีสอดคล้องกบัความ

สนใจบคุลกิภาพ และ

ความสามารถของตน 

- สามารถบอกได้ถึงสิง่ที่ควร

ปฏิบตัิเพื่อน าพาตนเองไปสู่

เปา้หมายที่วางไว้ 

1. ใบงาน ตารางชีวิต 
พิชิตชยั 

1.ความทรงจ าในการท างาน 
2.ความยบัยัง้ชัง่ใจ 
3.ความยืดหยุน่ทางปัญญา 
4.การควบคมุอารมณ์ 
5.การวางแผนและจดัการ 
6.การตรวจสอบตนเอง 
 

- ข้อมลูเก่ียวกบัอาชีพที
ตนสนใจ อาทิ ลกัษณะ
งาน เส้นทางการศกึษา
ที่จ าเป็นส าหรับอาชีพ
นัน้ ๆ  
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใบงาน/ใบความรู้ จัดกระท าในองค์ประกอบ 
สิ่งที่ต้องเรียนรู้มา

ก่อน 
(Prerequisite) 

กิจกรรมที่ 5  ใน 1 วัน ฉันต้องท าสิ่งใดให้ส าเร็จ  1 ชั่วโมง 
- สามารถวางแผนกิจกรรม

ในแตล่ะวนัท่ีควรท าใน 1 วนั

ได้ 

- สามารถบอกได้ถึงสิง่ที่ควร

ปฏิบตัิเพื่อน าพาตนเองไปสู่

เปา้หมายที่วางไว้ในแตล่ะวนั 

 

1. ใบงาน ในหนึง่วนัฉนั
ต้องท าให้ส าเร็จ 

1.ความทรงจ าในการท างาน 
2.ความยบัยัง้ชัง่ใจ 
3.ความยืดหยุน่ทางปัญญา 
4.การควบคมุอารมณ์ 
5.การวางแผนและจดัการ 
6.การตรวจสอบตนเอง 
7.ความริเร่ิม 
 

- สิง่ที่ควรและไมค่วร
ปฏิบตัิเพื่อบรรลุ
เปา้หมายที่ตัง้ไว้ 

กิจกรรมที่ 6  Movie Time รักผิดทาง  1 ชั่วโมง 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัได้เห็นตวัแบบ

ผา่นตวัละครจากภาพยนตร์

ที่สร้างจากเร่ืองจริง 

- ผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้าใจถึงผล

และผลกระทบเมื่อเก่ียวข้อง

กบัยาเสพติด 

- ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถบอก

ถึงการหลกีเลีย่งการเข้าไป

เก่ียวข้องกบัการใช้สารเสพ

ติดได้ 

1. ใบงาน ข้อคิดจาก  

รักผิดทาง 

1.ความทรงจ าในการท างาน 

2.ความยบัยัง้ชัง่ใจ 

3.ความยืดหยุน่ทางปัญญา 

4.การวางแผนและจดัการ 

5.การตรวจสอบตนเอง 

6.ความริเร่ิม 

 

- ความรู้เบือ้งต้น

เก่ียวกบั ผล ผลกระทบ

จากการใช้สารเสพติด 
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใบงาน/ใบความรู้ จัดกระท าในองค์ประกอบ 
สิ่งที่ต้องเรียนรู้มา

ก่อน 
(Prerequisite) 

กิจกรรมที่ 7  บันไดง ูสอนหนูรู้ทันยาเสพติด  2 ชั่วโมง 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถบอก

ได้ถึงข้อมลูเก่ียวกบัยาเสพ

ติดชนิดตา่ง  

- ผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้าใจถึงผล

และผลกระทบเมื่อเก่ียวข้อง

กบัยาเสพติด 

1. ใบงาน ค าถามพร้อม
เฉลยประกอบกิจกรรม
บนัไดง ู

1.ความทรงจ าในการท างาน 
2.ความยบัยัง้ชัง่ใจ 
3.ความยืดหยุน่ทางปัญญา 
4.การควบคมุอารมณ์ 
5.การวางแผนและจดัการ 
6.การตรวจสอบตนเอง 
 

- ความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกบั ผล ผลกระทบ
จากการใช้สารเสพติด 

กิจกรรมที่ 8  บิงโก ยาโผล่มาจากไหน  2 ชั่วโมง 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถบอก
ได้ถึงข้อมลูเก่ียวกบัยาเสพ
ติดชนิดตา่ง  
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้าใจถึงผล
และผลกระทบเมื่อเก่ียวข้อง
กบัยาเสพติด 

 1. กระดาษบิงโก พร้อม
แผน่ความรู้เร่ืองยาเสพ
ติด 
 

1.ความทรงจ าในการท างาน 
2.ความยบัยัง้ชัง่ใจ 
3.การควบคมุอารมณ์ 
4.ความริเร่ิม 
5.การตรวจสอบตนเอง 
 

- 

กิจกรรมที่ 9  แรงใจให้ก้าวเดิน ประเมินผลหลังจัดกิจกรรม (Posttest) 1 ชั่วโมง 
- ผู้ เข้าร่วมวิจยัมีก าลงัใจและ

ความมุง่มัน่ในการก้าวไปสู่

เปา้หมายที่ตัง้ไว้ 

 

1. แบบประเมิน
ความสามารถคิดบริหาร
จดัการตนในกลุม่เยาวชน 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมเสีย่งตอ่การใช้
สารเสพติดของเยาวชน 
3. วีดิทศัน์ นิค วจิูยิก  

1.ความยบัยัง้ชัง่ใจ 

2.ความยืดหยุน่ทางปัญญา 

3.การตรวจสอบตนเอง 

 

- 
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กิจกรรม 1  แรกพบ   
 
 
1. สาระส าคัญ  
 การด าเนินกิจกรรมโปรแกรมพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือปอ้งกนัปัญหา
พฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนจ าเป็นต้องมีการท าความเข้าใจในภาพรวม
ของกิจกรรมทัง้หมดของโครงการ ตลอดจนชีแ้จงถึงประโยชน์ท่ีผู้ เข้าร่วมวิจยัจะได้รับจากการท า
กิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งส าคญัยิ่ง ตลอดจนการประเมินด้วย “แบบวดัความสามารถคิดบริหาร
จดัการตนในกลุ่มเยาวชน” และ “แบบวดัระดบัพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดของเยาวชน” 
ก่อนการด าเนินกิจกรรม  
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1 ผู้ เข้าร่วมวิจยัมีความเข้าใจในภาพรวมของกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ในโครงการ 
2.2 ผู้ เข้าร่วมวิจยัมีสว่นร่วมในการท าแบบวดัความสามารถคิดบริหารจดัการตนในกลุม่

เยาวชน  
และ แบบวดัระดบัพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิของเยาวชน 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความส าคญัและประโยชน์ของกิจกรรม 
3.2 ภาพรวมของกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ตลอดโครงการ 

4. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
  เวลา 1 ชัว่โมง 
5. วิธีการจัดกิจกรรม    

4.1 แนะน าตัว ท าความรู้จักกับผู้ เข้าร่วมวิจัย พร้อมแจกแบบวัด “ความสามารถคิด
บริหารจดัการตนในกลุม่เยาวชน” และ “ระดบัพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิของเยาวชน” 
6. ส่ือ/อุปกรณ์ 

5.1 แบบประเมินความสามารถคดิบริหารจดัการตนในกลุม่เยาวชน 
5.2 แบบประเมินระดบัพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดของเยาวชน 

7. การประเมินผล 
7.1  วิธีการประเมิน 
  7.1.1  สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรม 
       7.1.2  ตรวจแบบประเมิน  
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7.2  เกณฑ์การประเมิน 
  7.2.1  สงัเกตการณ์ปฏิบตักิิจกรรม 
 
 
เกณฑ์ ข้อความบ่งชี ้
ผา่น มีความตัง้ใจร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการแสดงความคดิเห็น  
ไมผ่า่น ไมใ่ห้ความร่วมมือ หรือ  ขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่ 

   
7.2.2   ตรวจแบบประเมิน 

เกณฑ์ ข้อความบ่งชี ้
ผา่น ร่วมมือในการท าแบบประเมินครบถ้วนสมบรูณ์ 
ไมผ่า่น ไมร่่วมมือในการท าแบบประเมินท่ีแจกให้จนครบถ้วนสมบรูณ์ 
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กิจกรรมที่ 2  ประเมินตนจนเข้าใจ   
 
 
1. สาระส าคัญ  
 การประเมินตนเองเพ่ือให้เข้าใจถึงบคุลิกภาพของตนท่ีสอดคล้องกบักลุ่มอาชีพตา่ง ๆ  จะ
ช่วยให้การตดัสินใจเลือกอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสมตลอดจนน าไปสู่การวางแผนชีวิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ การส ารวจตนเองในด้านบุคลิกภาพท่ีสอดคล้องกับอาชีพท่ีตนเองสนใจจะช่วยให้
ผู้ เข้าร่วมวิจัยประเมินตนเองตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) เพ่ือน าไปสู่การวางแผน
การศกึษาตอ่ การพฒันาทกัษะตา่ง ๆ ตลอดจนการด าเนินชีวิตเพ่ือให้สอดคล้องกบัเปา้หมายท่ีวาง
ไว้ ทัง้นีกิ้จกรรมนีจ้ าเป็นต้องอาศยัทกัษะ/องค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ ความทรงจ าในการท างานท่ี
ต้องระลึกได้ว่าอาชีพท่ีตนเองสนใจนัน้ ผู้ ท่ีจะประกอบอาชีพนัน้ ๆ ต้องมีคุณลักษณะท่ีจ าเป็น
ใดบ้าง มีความยืดหยุ่นทางปัญญาในการมองอาชีพอ่ืนในกลุ่มตามบคุลิกภาพและมีความริเร่ิมใน
การค้นคว้าหาข้อมูลในอาชีพท่ีตนเองไม่รู้จกัมาก่อน ซึ่งน าไปสู่การวางแผนการจดัการอย่างเป็น
ระบบเพ่ือประสบความส าเร็จทางการศกึษาและอาชีพ  
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1 ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถบอกบคุลิกภาพทางอาชีพและอาชีพท่ีสอดคล้องกบับคุลิกภาพ
และความสนใจของตนได้ 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 บคุลิกภาพทางอาชีพและอาชีพท่ีสอดคล้องกบับคุลิกภาพและความสนใจของตน 
4. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
 เวลา 2 ชัว่โมง 
5. วิธีการจัดกิจกรรม  

• สนทนากับผู้ เข้าร่วมวิจัย เร่ืองอาชีพต่าง ๆ ในสังคม ตัง้ค าถามว่าท าไมคนจึงเลือก
ประกอบอาชีพแตกต่างกัน ให้ผู้ เข้าร่วมวิจัยช่วยกันตอบ และสรุปว่าแต่ละอาชีพ
ต้องการบุคคลท่ีมีความสามารถและบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกัน ในขัน้ตอนนีผู้้ เข้าร่วม
วิจยัเกิดความทรงจ าในการท างาน 

• ให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัท าแบบส ารวจบคุลิกภาพในแบบบนัทกึกิจกรรม ชีแ้จงการท าแบบ
ส ารวจ เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัซกัถามและลงมือปฏิบตั ิในขัน้ตอนนีผู้้ เข้าร่วมวิจยั
เกิดการตรวจสอบตนเอง 
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• ผู้ เข้าร่วมวิจัยท าแบบส ารวจเสร็จ ให้ผู้ เข้าร่วมวิจัยตรวจสอบว่ารหัสบุคลิกภาพเป็น
อกัษรตวัใด มอบหมายให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัท่ีมีรหสับุคลิกภาพแบบเดียวกนันัง่เป็นกลุ่ม ๆ 
และอา่นศกึษาข้อมลูจากเนือ้หา เร่ืองบคุลิกภาพกบัอาชีพ จากนัน้บนัทึกข้อมลูอาชีพท่ี
สอดคล้องกบับคุลิกภาพของตนลงในแบบบนัทกึกิจกรรม: บคุลิกภาพกบัอาชีพ   

• ให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าผลจากการท าแบบส ารวจสอดคล้องกบั
บคุลิกภาพของผู้ เข้าร่วมวิจยัหรือไม่ 

• ผู้ เข้าร่วมวิจยัสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรม: บคุลิกภาพกบัอาชีพ 

• ถามผู้ เข้าร่วมวิจยัเร่ืองอาชีพในอนาคต  ผู้ เข้าร่วมวิจยัวางแผนเร่ืองอาชีพในอนาคต
อยา่งไร เหตใุดสนใจประกอบอาชีพนัน้ ในขัน้ตอนนีผู้้ เข้าร่วมวิจยัเกิดการวางแผนและ
จดัการ   

• ให้ผู้ เข้าร่วมวิจัยท าแบบส ารวจเพ่ือค้นหาทิศทางความสนใจในอาชีพ ในแบบบนัทึก
กิจกรรม ชีแ้จงการท าแบบส ารวจ เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัซกัถามและลงมือปฏิบตั ิ
ในขัน้ตอนนีผู้้ เข้าร่วมวิจยัเกิดการริเร่ิม 

• เม่ือผู้ เข้าร่วมวิจัยท าใบงานเสร็จ และให้ผู้ เข้าร่วมวิจัยสรุปผลท่ีได้จากการท าแบบ
ส ารวจและมอบหมายให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัพิจารณาจากข้อมลูกลุ่มตวัอย่างอาชีพในแบบ
บนัทึกกิจกรรม จากนัน้ให้กรอกข้อมูลลงในแบบบนัทึกกิจกรรม: ความสนใจในอาชีพ
ของฉนั ในขัน้ตอนนีผู้้ เข้าร่วมวิจยัเกิดความยืดหยุ่นทางปัญญา 

• ผู้ เข้าร่วมวิจยัสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรม: บคุลิกภาพกบัอาชีพ 
 
6. ส่ือ/อุปกรณ์ 

6.1 ใบงานท่ี2-1 แบบส ารวจบคุลิกภาพ 
6.2 ใบงานท่ี2-2 แบบบนัทกึกิจกรรม: บคุลิกภาพกบัอาชีพ  
6.3 ใบงานท่ี2-3 เนือ้หาเร่ืองบุคลิกภาพกับอาชีพและแบบบันทึกกิจกรรมอาชีพท่ีฉัน

อยากเป็น 
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7. การประเมินผล 
7.1  วิธีการประเมิน 

        7.1.1  สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรม 
  7.1.2  ตรวจใบงาน  

7.2  เกณฑ์การประเมิน 
 7.2.1  สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรม 

เกณฑ์ ข้อความบ่งชี ้
ผา่น มีความตัง้ใจร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการแสดงความคดิเห็น 

และสง่งานตามก าหนด 
ไมผ่า่น ไมใ่ห้ความร่วมมือ หรือ  ขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่ 

   
  7.2.2   ตรวจใบงาน 

เกณฑ์ ข้อความบ่งชี ้
ผา่น สามารถบอกถึงบคุลิกภาพทางอาชีพและอาชีพท่ีสอดคล้องกบั

บคุลิกภาพและความสนใจของตน 
ไมผ่า่น ไมส่ามารถบอกถึงบคุลิกภาพทางอาชีพและอาชีพท่ีสอดคล้องกบั

บคุลิกภาพและความสนใจของตน 
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ใบงานท่ี 2-1 แบบส ารวจบุคลิกภาพ 
 
ค าชีแ้จง      

1.  ให้นกัเรียนอ่านข้อความลกัษณะบคุลิกภาพในแตล่ะข้อ  และพิจารณาวา่ลกัษณะ
บคุลิกภาพใดตรงกบับคุลิกภาพของนกัเรียน  ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง   ท้าย
ข้อความท่ีตรงกบัลกัษณะของตวันกัเรียนมากท่ีสดุ  แตถ้่าลกัษณะบคุลิกภาพในข้อใดไม่
ตรงกบับคุลิกภาพของนกัเรียนให้ข้ามไปท าในข้อถดัไป  

2.  ให้รวมจ านวนเคร่ืองหมาย   ในแตล่ะช่อง แล้วให้ค านวณหาคา่ร้อยละตามตวัอยา่ง 
3.  ให้น าคา่ร้อยละท่ีได้สงูสดุ  3  อนัดบั  มาใสใ่นชอ่ง ส่ีเหล่ียม โดยใสเ่ป็นรหสัตวัอกัษรแทน

การใสค่ะแนน  
 

 
 

ลักษณะบุคลิกภาพ R I A S E C 
1. ใฝ่ฝันจะเป็นนกัประพนัธ์ให้ได้       
2.  พดูถึงเร่ืองชกัชวนใคร ๆ ให้คล้อยตามแล้วถนดันกั       
3   ชว่ยเก็บเอกสารระเบียนตา่ง ๆ        
4.  มีศลิปะในการจดัตกแตง่ห้อง       
5.  กระตือรือร้นในการดแูลทกุข์สขุของผู้ อ่ืน       

6.  รักงานทางด้านวิทยาศาสตร์       
7.  เร่ืองการบรรยายให้เพ่ือนฟังถึงหน้าท่ีของเม็ดโลหิตขาว 
ทา่นถนดัมาก 

      

8.  มีความสขุอยูก่บัการซอ่มทีวี  วิทย ุ       
9.  จดัตารางใช้เวลาในแตล่ะวนั       
10.  มีความสขุท่ีได้สนทนากบัเพ่ือน ๆ มากหน้าหลายตา       
11.  มีความสขุท่ีได้คยุกบัผู้ อ่ืนเป็นเวลานาน ๆ        
12.   เป็นคนชอบหาเหตผุล       
13.  มีทกัษะในการบรรยายวิธีการเลน่เกมท่ีชอบ       
14.  อยากแสดงละครในบทท่ีตนเองชอบ       
15.  ถ้าจะให้โฆษณาขายอะไรสว่นมากจะส าเร็จ       
16.  วางแผนการใช้เวลาเป็นสิ่งท่ีท าเป็นนิสยั       
17.  มีความสขุท่ีได้ชว่ยเหลือผู้ อ่ืน       
18.  นัง่จดัของเล็ก ๆ น้อย ๆ ในบ้านอยูค่นเดียวเป็นประจ า       
19.  ชอบคดิถึงวตัถเุคร่ืองมือท่ีใช้ในการท างาน       
20.  ยินดีเป็นสมาชิกชมรมตา่ง ๆ        
21.  มีความสขุอยูก่บัการตกแตง่ฉากละคร       
22.  เส่ียงท าอะไรแปลก ๆ ต่ืนเต้น  ไมเ่ซ็งดี       
23.  เก่งในการพดูให้ผู้ อ่ืนเช่ือในความสามารถของตน       
24.  ซอ่มเคร่ืองยนต์  ไฟฟ้าเป็นงานโปรดมาก       
25.  ชอบเรียงอกัษรปริศนาตา่ง ๆ ให้ได้ใจความสมบรูณ์       
26.  เร่ืองวดัสดัสว่นของห้องละก็ถนดันกั       
27.  มีความสขุท่ีได้นัง่พิมพ์ดีดอยูค่นเดียว       
28.  มีความสขุอยูก่บัการค้นคว้าวิจยั       
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ตัวอย่าง วิธีการคดิร้อยละของคะแนน      คะแนนท่ีได้  x   100    =  ร้อยละ 
                                                               คะแนนในหมวดนัน้ 

 

 
สรุป   คะแนนบุคลิกภาพของนักเรียน    อนัดบั  1  คือ   
  
                                         อนัดบั  2   คือ 
 
                                      อนัดบั  3  คือ 

ลักษณะบุคลิกภาพ R I A S E C 
1. ใฝ่ฝันจะเป็นนกัประพนัธ์ให้ได้       
2.  พดูถึงเร่ืองชกัชวนใคร ๆ ให้คล้อยตามแล้วถนดันกั       
3   ชว่ยเก็บเอกสารระเบียนตา่ง ๆ        
4.  มีศลิปะในการจดัตกแตง่ห้อง       
5.  กระตือรือร้นในการดแูลทกุข์สขุของผู้ อ่ืน       

6.  รักงานทางด้านวิทยาศาสตร์       
7.  เร่ืองการบรรยายให้เพ่ือนฟังถึงหน้าท่ีของเม็ดโลหิตขาว 
ทา่นถนดัมาก 

      

8.  มีความสขุอยูก่บัการซอ่มทีวี  วิทย ุ       
9.  จดัตารางใช้เวลาในแตล่ะวนั       
10.  มีความสขุท่ีได้สนทนากบัเพ่ือน ๆ มากหน้าหลายตา       
11.  มีความสขุท่ีได้คยุกบัผู้ อ่ืนเป็นเวลานาน ๆ        
12.   เป็นคนชอบหาเหตผุล       
13.  มีทกัษะในการบรรยายวิธีการเลน่เกมท่ีชอบ       
14.  อยากแสดงละครในบทท่ีตนเองชอบ       
15.  ถ้าจะให้โฆษณาขายอะไรสว่นมากจะส าเร็จ       
16.  วางแผนการใช้เวลาเป็นสิ่งท่ีท าเป็นนิสยั       
17.  มีความสขุท่ีได้ชว่ยเหลือผู้ อ่ืน       
18.  นัง่จดัของเล็ก ๆ น้อย ๆ ในบ้านอยูค่นเดียวเป็นประจ า       
19.  ชอบคดิถึงวตัถเุคร่ืองมือท่ีใช้ในการท างาน       
20.  ยินดีเป็นสมาชิกชมรมตา่ง ๆ        
21.  มีความสขุอยูก่บัการตกแตง่ฉากละคร       
22.  เส่ียงท าอะไรแปลก ๆ ต่ืนเต้น  ไมเ่ซ็งดี       
23.  เก่งในการพดูให้ผู้ อ่ืนเช่ือในความสามารถของตน       
24.  ซอ่มเคร่ืองยนต์  ไฟฟ้าเป็นงานโปรดมาก       
25.  ชอบเรียงอกัษรปริศนาตา่ง ๆ ให้ได้ใจความสมบรูณ์       
26.  เร่ืองวดัสดัสว่นของห้องละก็ถนดันกั       
27.  มีความสขุท่ีได้นัง่พิมพ์ดีดอยูค่นเดียว       
28.  มีความสขุอยูก่บัการค้นคว้าวิจยั       

ลักษณะบุคลิกภาพ R I A S E C 
1. ใฝ่ฝันจะเป็นนกัประพนัธ์ให้ได้       
2.  พดูถึงเร่ืองชกัชวนใคร ๆ ให้คล้อยตามแล้วถนดันกั       
3   ชว่ยเก็บเอกสารระเบียนตา่ง ๆ        
4.  มีศลิปะในการจดัตกแตง่ห้อง       
5.  กระตือรือร้นในการดแูลทกุข์สขุของผู้ อ่ืน       

6.  รักงานทางด้านวิทยาศาสตร์       
7.  เร่ืองการบรรยายให้เพ่ือนฟังถึงหน้าท่ีของเม็ดโลหิตขาว 
ทา่นถนดัมาก 

      

8.  มีความสขุอยูก่บัการซอ่มทีวี  วิทย ุ       
9.  จดัตารางใช้เวลาในแตล่ะวนั       
10.  มีความสขุท่ีได้สนทนากบัเพ่ือน ๆ มากหน้าหลายตา       
11.  มีความสขุท่ีได้คยุกบัผู้ อ่ืนเป็นเวลานาน ๆ        
12.   เป็นคนชอบหาเหตผุล       
13.  มีทกัษะในการบรรยายวิธีการเลน่เกมท่ีชอบ       
14.  อยากแสดงละครในบทท่ีตนเองชอบ       
15.  ถ้าจะให้โฆษณาขายอะไรสว่นมากจะส าเร็จ       
16.  วางแผนการใช้เวลาเป็นสิ่งท่ีท าเป็นนิสยั       
17.  มีความสขุท่ีได้ชว่ยเหลือผู้ อ่ืน       
18.  นัง่จดัของเล็ก ๆ น้อย ๆ ในบ้านอยูค่นเดียวเป็นประจ า       
19.  ชอบคดิถึงวตัถเุคร่ืองมือท่ีใช้ในการท างาน       
20.  ยินดีเป็นสมาชิกชมรมตา่ง ๆ        
21.  มีความสขุอยูก่บัการตกแตง่ฉากละคร       
22.  เส่ียงท าอะไรแปลก ๆ ต่ืนเต้น  ไมเ่ซ็งดี       
23.  เก่งในการพดูให้ผู้ อ่ืนเช่ือในความสามารถของตน       
24.  ซอ่มเคร่ืองยนต์  ไฟฟ้าเป็นงานโปรดมาก       
25.  ชอบเรียงอกัษรปริศนาตา่ง ๆ ให้ได้ใจความสมบรูณ์       
26.  เร่ืองวดัสดัสว่นของห้องละก็ถนดันกั       
27.  มีความสขุท่ีได้นัง่พิมพ์ดีดอยูค่นเดียว       
28.  มีความสขุอยูก่บัการค้นคว้าวิจยั       

บุคลิกภาพ R I A 
ค านวณ 
คะแนน 

×  100 
8 

×  100 
10 

×  100 
9 

ร้อยละ    
 

บุคลิกภาพ S E C 
ค านวณ 
คะแนน 

×  100 
9 

×  100 
9 

×  100 
8 

ร้อยละ    
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ใบงานท่ี 2-2 บุคลิกภาพกับอาชีพ 
                               
ให้นักเรียนปฏิบัตติามขัน้ตอนต่อไปนี ้

1. ศกึษาความหมายของ “บคุลิกภาพ” และความส าคญัของบคุลิกภาพตอ่การเลือกอาชีพ
จากเนือ้หาเร่ือง “บคุลิกภาพกบัอาชีพ” 

2. ศึกษารายละเอียดของกลุ่มบุคลิกภาพท่ีนกัเรียนได้คะแนนสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก เรียก
จากมากไปน้อยโดยพิจารณาใน 4 หัวข้อ คือ 1) ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ   2) 
ความสามารถ  3) ตวัอย่างอาชีพ    ท่ีสอดคล้องกบับคุลิกภาพ   4) แนวทางการศกึษา
ตอ่ในระดบัอดุมศกึษา 

3. พิจารณาเลือกอาชีพท่ีสนใจจากตัวอย่างอาชีพท่ีสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตัว
นกัเรียนเองในแตล่ะกลุม่บคุลิกภาพทัง้ 3 อนัดบั 

 
 
 

 

บุคลิกภาพ อาชีพท่ีสนใจ 

อันดับที่ 1 
ตัวอักษร 
 

 มี    ไมมี่    
ถ้ามี คือ
........................................................................................................................... 
ลกัษณะเดน่ของบคุลิกภาพท่ีตรงกบันกัเรียนคือ 
........................................................................................................................... 

อันดับที่ 2 
ตัวอักษร 
 

 มี    ไมมี่    
ถ้ามี คือ 
........................................................................................................................... 
ลกัษณะเดน่ของบคุลิกภาพท่ีตรงกบันกัเรียนคือ. 
........................................................................................................................... 

อันดับที่ 3 
ตัวอักษร 
 

 มี    ไมมี่    
ถ้ามี คือ 
........................................................................................................................... 
ลกัษณะเดน่ของบคุลิกภาพท่ีตรงกบันกัเรียนคือ 
........................................................................................................................... 



  218 

4. ตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีสนใจมากท่ีสดุ 4 อาชีพ จากอาชีพท่ีเลือกไว้ในตารางข้างต้นโดย 
เรียงล าดบัความสนใจจากมากไปน้อย 

อาชีพท่ีสนใจ เป็น อนัดบั 1 คือ..................................................................................... 
อาชีพท่ีสนใจ เป็น อนัดบั 2 คือ..................................................................................... 
อาชีพท่ีสนใจ เป็น อนัดบั 3 คือ..................................................................................... 
อาชีพท่ีสนใจ เป็น อนัดบั 4 คือ..................................................................................... 
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ใบงานท่ี 2-3 ใบความรู้เร่ือง  บุคลิกภาพกับอาชีพ  
 

 บุคลิกภาพ  หมายถึง ลกัษณะโดยรวมของพฤตกิรรมภายนอก และพฤตกิรรมภายในของ
แต่ละบุคคล ซึ่งรวมถึงความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ และความรู้สึกนึกคิดท่ีเป็นของ
บคุคล นัน้อนัสง่ผลให้บคุคลมีพฤตกิรรมและลกัษณะนิสยัเฉพาะของแตล่ะคนซึง่แตกตา่งกนัไป     
 
ความส าคัญของบุคลิกภาพต่อการเลือกอาชีพ   

บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพเป็นอย่างมาก ดงัทฤษฎีของ จอนห์ แอล ฮอลแลนด์  
(John L. Holland)  เช่ือว่าบุคลิกภาพของคนจะสะท้อนผ่านการเลือกอาชีพของตน  โดยเหตผุล
การเลือกอาชีพนัน้เกิดจากการผสมผสาน  ความคิดของตวัเอง  และความเข้าใจตอ่อาชีพท่ีเลือก 
นัน่คือคนท่ีเลือกอาชีพได้สอดคล้องกับบุคลิกของตนมากท่ีสุด จะมีความพึงพอใจในอาชีพและ
สง่ผลให้ประสบความส าเร็จในอาชีพนัน้ ๆ ได้  ดงันัน้ก่อนท่ีนกัเรียนจะตดัสินใจเลือกเรียนอะไรเพ่ือ
การมีอาชีพในอนาคต  ควรได้พิจารณาตนเอง เก่ียวกบัลกัษณะนิสยั  ความสนใจ พิจารณาข้อมูล
การศกึษา/ อาชีพ ตลาดแรงงาน และอ่ืน ๆ  เพ่ือจะได้เรียนได้ดี  มีความสุข และสามารถประกอบ
อาชีพได้เหมาะสมกบับคุลิกภาพของตน    

 
                กลุ่มอาชีพท่ีจ าแนกตามบุคลิกภาพของ  จอนห์ แอล ฮอลแลนด์  
 
 กลุ่มที่ 1  บคุลิกภาพแบบจริงจงั ไมค่ดิฝัน นิยมความจริง และสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม 
(Realistic) 
 กลุ่มที่ 2  บคุลิกภาพท่ีต้องใช้เชาวน์ปัญญาและความคิดนกัวิชาการ หรือผู้ใช้กิจกรรม 

ทางปัญญาในการแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ (Investigative)  
 กลุ่มที่ 3  บคุลิกภาพแบบมีศลิปะ (Artistic)  
 กลุ่มที่ 4  บคุลิกภาพแบบชอบสงัคมกบับคุคลอ่ืน  มีความสนใจสงัคม  (Social) 

กลุ่มที่ 5  บคุลิกภาพแบบกล้าคดิกล้าท า มีธรรมชาตท่ีิชอบท ากิจกรรมเก่ียวข้องกบัการ   
            วางแผน  หรือผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ (Enterprising) 

 กลุ่มที่ 6  บคุลิกภาพท่ีท าตามระเบียบแบบแผน (Conventional) 
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กลุ่มที่  1    
กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบจริงจัง  ไม่คิดฝัน  นิยมความจริงและส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม 

(Realistic  :  R) 
 
 ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ 
 เป็นคนชอบกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการควบคมุ การปฏิบตัิการกับเคร่ืองยนต์กลไก เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ชอบแก้ไขซ่อมแซมวัสดุต่าง ๆ ทัง้ไม้และโลหะ ชอบทางช่าง ชอบกิจกรรม
กลางแจ้ง ชอบงานประเภทใช้ก าลงักาย หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองสตัว์ ชอบการเคล่ือนไหวและ
ใช้ทักษะ เป็นลักษณะงานของผู้ ชาย ชอบงานประเภทมองเห็นปัญหาท่ีจะแก้ไขได้ชดัเจน เล่ียง
กิจกรรมแบบต้องใช้วาจาอธิบาย สนใจคณิตศาสตร์ ไม่ชอบงานภาษา การศึกษาหรืองานท่ี
เก่ียวข้องกับคน เป็นคนขีอ้าย ถ่อมตน เกรงใจคน คล้อยตามระเบียบกฎเกณฑ์ ขวานผ่าซากไม่
พิธีรีตอง เก็บตวั ไมค่อ่ยสงุสิงกบัใคร ไม่คดิมาก ไมเ่พ้อฝัน หนกัแน่น อดทน บกึบนึ เอาการเอางาน
พากเพียร จริงจงั เสมอต้นเสมอปลาย บคุคลพวกนีม้กัจะขาดทกัษะทางสงัคม  
 
ความสามารถ 
 อ่านพิมพ์เขียว แก้และตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ท างานเก่ียวกับเคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ มีความรู้
ทางคณิตศาสตร์และทางเคร่ืองมือตลอดจนวิธีใช้ 
 
ตัวอย่างอาชีพท่ีสอดคล้องกับบุคลิกภาพ 
  พนกังานป่าไม้ ครูสอนอุตสาหกรรมศิลป์ วิศวกรเคร่ืองยนต์ วิศวกรช่างกล วิศวกรเหมือง
แร่ ครูสอนวิชาเกษตรกรรม เกษตรกร วิศวกรโยธา ชา่งเทคนิคอตุสาหกรรม ช่างยนต์เคร่ืองบนิ ชา่ง
เคร่ือง ชา่งฟิต ผู้ช่วยทนัตแพทย์ ช่างไฟฟ้า ผู้ ค้าเพชรพลอย ช่างแก้เคร่ืองดนตรี ผู้ดแูลสวนป่า ผู้ท า
เคร่ืองมือทางจักรกล ช่างท ากุญแจ ผู้ เช่ียวชาญทางด้านเอกซเรย์ ช่างเคร่ืองท าความเย็น นัก
เดินเรือ ผู้คมุเคร่ืองไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างตดัเสือ้ ช่างเฟอร์นิเจอร์ นกักิจกรรมบ าบดั นกัวิชาการป่าไม้ 
นกัอาชญาวิทยา ผู้ปรุงอาหาร ช่างท าฟันปลอม ช่างเคร่ืองพิมพ์ เจ้าหน้าท่ีควบคมุการจราจรทาง
อากาศ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางการท างาน เป็นต้น 
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แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ คณะประมง คณะ
วนศาสตร์ คณะพลศกึษา คณะสตัวแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะสาธารณสขุศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ เป็นต้น 
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กลุ่มที่  2 
กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบใช้เชาว์ปัญญา  และความคิดแบบนักวิชาการ  

(Investigative : I) 
 
ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ 
 เป็นคนท่ีชอบการวิเคราะห์ การประเมิน เป็นคนอยากรู้อยากเห็น ช่างสงัเกต ไม่เช่ืออะไร
ง่ายๆ มีเหตผุล ละเอียดรอบคอบ คอ่นข้างอนรัุกษ์นิยม ชอบเก็บตวั ไม่ชอบสงัคมมากนกั ชอบงาน
อิสระ ไม่ชอบเอาอย่างใคร พึ่งพาตนเองได้ มีความมัน่ใจตนเอง ชอบคิด ชอบค้น ชอบอ่านหนงัสือ
ประเภทวิทยาศาสตร์ ชอบแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชอบวิจยัในโครงการทางวิทยาศาสตร์ ชอบ
ท างานในห้องทดลอง ชอบท างานท่ีซบัซ้อน หรืองานทดลองประเภทท้าทายความสามารถ บคุคล
ประเภทนีส้ามารถท างานโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ได้ สามารถตรวจผลความถ่ีของคล่ืนวิทยุได้ มี
ความสามารถทางด้านการแพทย์ (ทางด้านการท างานของร่างกาย)  ไม่ชอบงานการค้าหรืองาน
โฆษณาชวนเช่ือ ยึดระเบียบกฎเกณฑ์ และมีความแน่นอน สนใจการจัดและวางแผนระบบงาน 
สามารถวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี และรู้จกัใช้เคร่ืองมือทางเทคนิคได้ สามารถฝึกฝนอบรมทาง
ช่างบางสาขาได้ บุคคลประเภทนีอ้าจขาดทกัษะในการเป็นผู้น า เป็นคนมุ่งงานเป็นใหญ่ สนใจใน
สิ่งท่ีเป็นนามธรรม มีความเป็นตวัของตวัเองสงู  ไมช่อบเอาอยา่งใคร มีความร่าเริงต ่า 
 
ความสามารถ 
 มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และมีความสามารถท่ีจะฝึกฝนอบรมทางช่างบางสาขาได้ 
สามารถท างานโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ได้ ท างานเก่ียวกับผลของกระแสคล่ืนทางวิทยุ ทางด้าน
ความถ่ีต่าง ๆ ได้ มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ และแพทยศาสตร์ การท างานของร่างกาย 
สามารถวิเคราะห์สว่นผสมทางเคมี และรู้จกัวิธีการใช้เคร่ืองมือทางเทคนิค 
ตัวอย่างอาชีพท่ีสอดคล้องกับบุคลิกภาพ 
 นกัเศรษฐศาสตร์ แพทย์ สตัวแพทย์ ทนัตแพทย์ จิตแพทย์ จกัษุแพทย์ เภสชักร นกัเทคนิค
การแพทย์ นักพยาธิวิทยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นัก
ชีววิทยา นกัสถิติ นกัดาราศาสตร์ นกัเคมี นกัฟิสิกส์ นกัวางแผน นกัวิจยั นกัวิชาการ นกัสถิติ/นัก
ค านวณ ครูสอนคณิตศาสตร์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ ผู้ ควบคุมคอมพิวเตอร์ นักโบราณคดี นัก
สืบสวน นกัมานุษยวิทยา นกัภูมิศาสตร์ นกัสมุทรศาสตร์ นกัอุตนุิยมวิทยา นกัธรณีวิทยา นกัวาง
แผนการผลิตนกัจิตวิทยาเป็นต้น 
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แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา      
 คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะโบราณคดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์(สายวิทยาศาสตร์) 
คณะมนษุยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการจดัการสิ่งแวดล้อม คณะสหเวชศาสตร์ เป็นต้น 
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กลุ่มที่  3 
กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบมีศิลปะ  

(Artistic : A) 
 

 
ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ  
 เป็นคนท่ีชอบแสดงออก รักความเป็นอิสระ ไม่ชอบอยู่ใต้บงัคบับญัชาใคร ไม่ชอบพึ่งพา
ผู้ อ่ืน ไม่คล้อยตามบุคคลอ่ืน เป็นคนชอบริเร่ิมไม่เอาอย่างใคร ไม่ชอบสมัพนัธ์แบบส่วนตวัโดยตรง
กบัใคร ไม่ชอบความจ าเจหรืองานท่ีมีกฎระเบียบแนน่อน ช่างฝัน อ่อนไหวง่าย ชอบแสดงออก เจ้า
อารมณ์ มีอุดมคติ ชอบคิดค้นเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และแสดงออกทางศิลปกรรม  มี
ความสามารถทางดนตรี มีความสามารถทางการเขียนภาพ อ่านหนังสือแบบแสดงความรู้สึกได้ 
ชอบฟังเพลง ชอบดลูะคร เขียนหนงัสือและแตง่กลอนได้ดี บคุคลประเภทนีอ้าจขาดทกัษะทางการ
ท างานในส านกังาน 
 
ความสามารถ 
 มีความสามารถในการเล่นดนตรี ร้องเพลงประสานเสียง แสดงบทบาทต่าง ๆ ได้ดี อ่าน
แบบแสดงความรู้สึกได้ นิยมการไปฟังเพลง และดลูะคร มีความสามารถในการแต่งเพลง แตง่บท
ละคร เขียนรูปได้อยา่งใกล้เคียงความจริง เขียนหนงัสือและแตง่กลอนได้ดี 
 
ตัวอย่างอาชีพท่ีสอดคล้องกับบุคลิกภาพ 
 ผู้ก ากบัการแสดง ครูสอนภาษา ผู้ ส่ือข่าว ครูสอนการแสดง ครูสอนนาฏศิลป์ ผู้แปลภาษา
ต่าง ประเทศ นักปรัชญา ครูสอนวรรณคดี ครูสอนดนตรี ครูสอนเต้นร า นักดนตรี นักโฆษณา 
นกัแสดงต่าง ๆนกัประชาสมัพนัธ์ นางแบบ นายแบบ นกัจดัรายการวิทยุ พิธีกร ผู้ออกแบบเคร่ือง
แตง่กายนกัวิจารณ์ ผู้ออกแบบเคร่ืองเรือน มณัฑนากร สถาปนิก จิตรกร  นกัแตง่เพลง นกัเขียนบท
ภาพยนตร์ ปฏิมากร นกัประดิษฐ์ ช่างภาพ ช่างพิมพ์ นกัออกแบบ นกัประพนัธ์ นกัร้อง นกัเ ต้นร า 
นกัเขียนการ์ตนู ครูสอนศลิปะ นกัพากย์ วาทยากร เป็นต้น  
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แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา      
         คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์ คณะดริุยางคศาสตร์  คณะศกึษาศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวละ
อกัษรศาสตร์ คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ เป็นต้น 
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กลุ่มที่  4 
กลุ่มที่มีบุคลิกภาพบริการสังคม และชอบสมาคม  

(Social : S) 
 
ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ 
    เป็นคนท่ีชอบท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืน ช่วยคนท่ีมีปัญหาทางจิตใจ แต่ไม่
ชอบให้ใครสัง่ ไม่ชอบอยู่ใต้บงัคบับญัชาใคร  ชอบให้ความรู้ ชอบสนทนาและสงัสรรค์กับผู้คน มี
ความเข้าใจคนอ่ืนได้ดีกล้าแสดงออก ร่าเริง มีความเมตตากรุณา ชอบการมีอ านาจเหนือคนอ่ืน มี
อุดมคติ มีความรับผิดชอบ อนุรักษ์นิยม ชอบดูกีฬา ชอบร่วมกิจกรรมบันเทิง ชอบเป็นสมาชิก
องค์การหรือศนูย์ ชอบดแูลเด็ก ๆ ท่ีมีกิจกรรมสนกุสนาน ชอบช่วยเหลือและรักษาพยาบาลผู้ อ่ืน มี
ความสามารถในการพดู มีทกัษะในการติดตอ่กบัผู้ อ่ืนชอบพฒันา ให้ความรู้หรือฝึกอบรมอ่ืน ชอบ
ด้านภาษามากกว่างานท่ีต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ บุคคลแบบนีด้จูะขาด
ทกัษะทางเคร่ืองจกัรกล ขาดความสามารถในการวิเคราะห์อยา่งมีกฎเกณฑ์ระเบียบวิธี 
 
ความสามารถ  
        มีความสามารถอธิบายสิ่งตา่ง ๆ ได้อย่างดี สามารถท างานร่วมกบับคุคลท่ีมีอายสุูงกว่าได้ดี 
สามารถวางกิจกรรมหรือโครงการให้กับนักเรียน หรือวดั มองคนได้อย่างถูกต้อง ชอบช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืน และท างานให้ชมุชนโดยสมคัรใจ ชอบท างานกบัคนหมูม่าก 
 
ตัวอย่างอาชีพท่ีสอดคล้องกับบุคลิกภาพ 
     ครู อาจารย์ นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักสังคมวิทยา 
นกัจิตวิทยา นกัแนะแนว ผู้ดแูลหอพกั ผู้ให้ค าปรึกษา ผู้จดัการโรงแรม บรรณารักษ์  นกัโภชนาการ 
ล่าม มัคคุเทศก์ นักเทศน์ พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้ าท่ีงานบุคคล นัก
ฝึกอบรม นักพัฒนากร ทูต ข้าราชการต่างประเทศ ผู้ จัดการร้านอาหาร ตัวแทนธุรกิจ ผู้
ประสานงาน ผู้บริหารงานศกึษา ผู้อ านวยการทางสงัคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
 
แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 คณะศกึษาศาสตร์ คณะสงัคมวิทยาและมนษุย์วิทยา คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือมวลชน คณะจิตวิทยา  เป็นต้น 



  227 

 
กลุ่มที่  5 

กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าท า  
(Enterprising : E) 

 
ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ 
       เป็นคนท่ีชอบกิจกรรมท่ี มีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน ใช้ทกัษะทางการพูดจา มองเห็นตนเองเป็นผู้น า
เต็มตัว เช่ือมั่นในตนเอง ชอบชักจูงผู้ อ่ืนให้คล้อยตาม ท าตาม หรือชอบด าเนินการ   ให้บรรลุ
เป้าประสงค์ ชอบถกเถียงปัญหาทางการเมือง ชอบอภิปราย พดูจาตรงไปตรงมา  กล้าแสดงออก 
กล้าโต้แย้ง กล้าคิด กล้าท า กล้าเส่ียง ชอบการแข่งขนั ทะเยอทะยาน คล่องแคล่ววอ่งไว ชอบท่ีจะ
ริเร่ิมและด าเนินธุรกิจสว่นตวั ชอบกิจกรรมชนิดเป็นกลุม่และองค์การ ชอบควบคมุผู้ อ่ืน ชอบพบปะ
บุคคลส าคญั เป็นผู้น ากลุ่มในการท ากิจกรรม ชอบการปาฐกถา ร่วมขบวนในการรณรงค์หรือหา
เสียง ชอบการบรรยายเร่ืองราวตา่ง ๆ ไมช่อบกิจกรรมท่ีต้องเขียนด้วยส านวนภาษาแบบสละสลวย 
หรือเป็นค าประพนัธ์ หรือภาพเขียน หรือปัน้แกะสลกั หรือกิจกรรมท่ีมีระบบระเบียบมาก เป็นพวก
มุง่งาน 
ความสามารถ 
 มักเคยถูกเลือกให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ สมัยอยู่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย สามารถ
ควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานของผู้ อ่ืน มีความกระตือรือร้นมาก ๆ สามารถชกัจงูให้คนอ่ืนมาท าสิ่งท่ี
ตนต้องการได้ ขายสินค้าเก่งชอบจัดการรวบรวมก่อตัง้เป็นสมาคมและองค์การ เป็นผู้ น าการ
อภิปรายท่ีดี เป็นตวัแทนเจรจาตกลงให้กบักลุม่หรือองค์การ 
 
ตัวอย่างอาชีพท่ีสอดคล้องกับบุคลิกภาพ 
 นักธุรกิจ นักการตลาด นายธนาคาร นักบริหาร ผู้ ขายประกันชีวิต นายหน้าซือ้ขาย 
ผู้จดัการ นกัการเมือง ทนายความ อยัการ ผู้พิพากษา ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ พิธีกร แอร์โฮสเตส เป็น
ต้น 
 
แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา      
 คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์  
เป็นต้น   
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กลุ่มที่  6 
กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบยึดม่ัน และมีระเบียบแบบแผน  

(Conventional : C) 
 

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ 
   เป็นบุคคลท่ีชอบท างานเก่ียวกับตัวเลข และการนับจ านวน ชอบบทบาทท่ีเป็นผู้ ใต้
ผู้บงัคบับญัชา พอใจท่ีจะคล้อยตามหรือเช่ือฟังบคุคลอ่ืน ไม่ชอบเป็นผู้น า หลีกเล่ียงการโต้แย้ง ไม่
ชอบงานท่ีใช้ทักษะทางกาย ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง เจ้าระเบียบ ไม่ยืดหยุ่น อนุรักษ์นิยมมาก 
ขาดความคิดริเร่ิมและจินตนาการ ชอบเลียนแบบ จริงจงักับงาน อดทน รับผิดชอบสูง ละเอียดถ่ี
ถ้วน มีความพากเพียรสงู เป็นคนคอ่นข้างเก็บกด สามารถควบคมุอารมณ์ตนเองได้ดี ชอบท างาน
ส านกังาน / งานเสมียน / งานตวัเลข / งานเอกสารและสารบรรณ เช่น การเก็บบนัทึกข้อมลู การจด
คดัลอกข้อมูล การจัดหมวดหมู่ ไม่ชอบงานด้านศิลปะ / ดนตรี / วรรณกรรม และงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 
 
ความสามารถ  
 ควบคุมการท างานของเคร่ืองจักรทางธุรกิจ (เช่น คอมพิวเตอร์) จัดระเบียบงาน เข้า
หมวดหมู่ ท างานในเวลาท่ีก าหนด พิมพ์หนงัสือได้ ท าบญัชีรับจ่ายได้ เก็บประวตัิ ข้อมูล และการ
นดัหมายตา่ง ๆ ตลอดจนรายจา่ยในการซือ้ขาย  คุ้นเคยกบัวสัดคุรุภณัฑ์ทางธุรกิจ 
 
ตัวอย่างอาชีพท่ีสอดคล้องกับบุคลิกภาพ 
 สมุห์บัญชี นักบัญ ชี เลขานุการ เจ้าหน้าท่ีการเงินการธนาคาร เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ
เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ ผู้ ตรวจสอบบัญชี ผู้ ช่วยบรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีสรรพากร เจ้าหน้าท่ี
คอมพิวเตอร์ ผู้คมุสต็อกสินค้า ผู้ควบคมุเคร่ืองยนต์ เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด นกัสถิติ เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
พนกังานจดบนัทึก เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์การเงิน แคชเชียร์  พนกังานไปรษณีย์  
เป็นต้น 
แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา       
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ (สาขาท่ี
เก่ียวกบัการเอกสาร) คณะบริหารธุรกิจ  เป็นต้น 
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อาชีพท่ีฉันอยากเป็น 
ฉนัอยากเป็น 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
เพราะ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ฉนัคดิวา่ อาชีพท่ีฉนัอยากเป็นนัน้ นา่จะต้องมีความรู้ความสามารถอยา่งไรบ้าง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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กิจกรรม 3  ประสบแรงบันดาลใจ   
 
 
1. สาระส าคัญ  
 จากท่ีผู้ เข้าร่วมวิจยัได้ท าการส ารวจบุคลิกภาพของตนแล้วเพ่ือน าไปสู่การเลือกอาชีพท่ี
สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตน แต่ทัง้นีผู้้ เข้าร่วมวิจยัเองอาจยงัไม่ทราบถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
อาชีพนัน้ ๆ ว่าต้องท าอะไรบ้างหรือต้องความมีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองใด รายการ I AM 
เป็นรายการแนะแนวอาชีพ และแนะแนวการศึกษา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา ภายใต้
โครงการทรูปลูกปัญญา ถ่ายทอดผ่านผู้ประสบความส าเร็จในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพ่ือสร้างแรง
บนัดาลใจ และเปิดมุมมองท่ีรอบด้านของทุกสาขาอาชีพ น าเสนอเส้นทางการศึกษาของสาขา
วิชาชีพนัน้ ๆ รวมทัง้พาไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัเพ่ือให้นกัเรียนมธัยมได้
ค้นพบและตดัสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง ซึ่งการพัฒนาความคิดริเร่ิม การวางแผนและ
จดัการ ตลอดจนการใช้ความทรงจ าในการท างานเป็นองค์ประกอบของการพฒันาความสามารถ
คดิบริหารจดัการตน โดยให้ผู้ เรียนได้เห็นตวัแบบในสาขาวิชาชีพตา่ง ๆ ได้รับแรงบนัดาลใจจากตวั
แบบนัน้ ๆ ตลอดจนมองเห็นเปา้หมายในชีวิตและวิธีการจดัการเพ่ือไปสู่เปา้หมายนัน้ ๆ นอกจากนี ้
ผู้ เรียนยงัได้ฝึกปฏิบตัิผ่านการท ากิจกรรมในหน่วยย่อย ๆ โดยการตอบค าถามแสดงความคิดเห็น
ในกลุ่ม ในชัน้เรียนหรือในใบงาน เป็นการได้สร้างปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ซึ่งเป็นตัวชีว้ัดถึงสิ่งท่ีผู้ เรียนจะได้เรียนรู้อย่างชัดเจนผ่านการตอบค าถามเหล่านัน้ โดยครูเป็น
ผู้สร้างแรงจงูใจ สร้างความท้าทายตอ่การท ากิจกรรม ชีใ้ห้เห็นถึงประโยชน์หรือเปา้หมายของการ
ท ากิจกรรมอย่างชดัเจนตลอดจนควบคมุปัญหาหรือความคบัข้องใจของผู้ เรียน ตามแนวคิดการ
เสริมตอ่การเรียนรู้ (Scaffolding) 
  2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1 ผู้ เข้าร่วมวิจยัมีแรงบนัดาลใจในการตัง้เปา้หมายชีวิตของตนเอง 
2.2 ผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้าใจเก่ียวกบัอาชีพตา่ง ๆ ท่ีหลากหลาย รวมถึงอาชีพในฝันของตนเอง 
2.3 ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถบอกถึงเส้นทางการศกึษาของสาขาวิชาชีพท่ีตนเองสนใจได้  
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 3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 อาชีพในยคุปัจจบุนั  
3.2 ลกัษณะการท างานของแตล่ะอาชีพ ต้องเรียนอะไรบ้าง 
3.3 คณุสมบตัขิองผู้ประกอบวิชาชีพ  

4. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
 เวลา 1 ชัว่โมง 
5. วิธีการจัดกิจกรรม  

• เกร่ินน าถึงอันดบัอาชีพในฝันของผู้ เข้าร่วมวิจัยแต่ละคนและถามถึงความเข้าใจของ
ผู้ เข้าร่วมวิจัยท่ีมีต่ออาชีพนัน้ ๆ ในขัน้ตอนนีผู้้ เข้าร่วมวิจัยเกิดความทรงจ าในการ
ท างาน 

• แนะน าเว็บไซด์ ทรูปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com ซึ่งเป็นเว็บไซด์ท่ีมี
วิดีทศัน์เก่ียวกับมุมมองรอบด้านของแตล่ะสาขาวิชาชีพท่ีน่าสนใจ หลงัจากนัน้ เลือก
อาชีพท่ีกลุม่ให้ความสนใจมากใน 2 ล าดบัแรก เพ่ือชมวิดีทศัน์เก่ียวกบัอาชีพนัน้ ๆ  

• สอบถามผู้ เข้าร่วมวิจัยถึงรายละเอียดพอสังเขปท่ีได้จากการชมวีดีทัศน์ ขัน้ตอนนี ้
ผู้ เข้าร่วมวิจยัเกิดการวางแผน 

• มอบหมายให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัท าใบงาน ในแบบบนัทึกกิจกรรมในหวัข้อ “รู้จริงในสิ่งท่ีฉัน
อยากเป็น” เข้าร่วมวิจยัเกิดการริเร่ิม 

6. ส่ือ/อุปกรณ์ 
5.1 วิดีทศัน์ เร่ือง I AM  
5.2 ใบงานท่ี 3-1 แบบบนัทกึกิจกรรม “รู้จริงในสิ่งท่ีฉนัอยากเป็น” 

7. การประเมินผล 
7.1  วิธีการประเมิน 

 7.1.1  สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรม 
 7.1.2  ตรวจใบงาน  

7.2  เกณฑ์การประเมิน 
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7.2.1  สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรม 
เกณฑ์ ข้อความบ่งชี ้
ผา่น มีความตัง้ใจร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการแสดงความคดิเห็น 

และสง่งานตามก าหนด 
ไมผ่า่น ไมใ่ห้ความร่วมมือ หรือ  ขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่ 

   
                   7.2.2   ตรวจใบงาน 

เกณฑ์ ข้อความบ่งชี ้
ผา่น สามารถบอกถึงอาชีพในฝันของตนเอง คณุสมบตัิท่ีจ าเป็นส าหรับอาชีพ 

ลกัษณะการท างานของแตล่ะอาชีพ และจ าเป็นต้องเรียนอะไรบ้าง 
ไมผ่า่น ไมส่ามารถบอกถึงอาชีพในฝันของตนเอง คณุสมบตัท่ีิจ าเป็นส าหรับ

อาชีพ ลกัษณะการท างานของแตล่ะอาชีพ และจ าเป็นต้องเรียน
อะไรบ้าง 
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ใบงานท่ี 3-1  รู้จริงในส่ิงท่ีฉันอยากเป็น 
 I AM .......เว็บไซด์ ทรูปลกูปัญญา http://www.trueplookpanya.com ซึ่งเป็นเว็บไซด์ท่ีมี
วีดีทศัน์เก่ียวกบัมมุมองรอบด้านของแตล่ะสาขาวิชาชีพท่ีน่าสนใจหลากหลาย ซึ่งนกัเรียนสามารถ
เข้าไปศึกษาถึงลักษณะอาชีพต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจได้ อาทิ I AM Psychologist นักจิตวิทยา, I AM 
Pilot นกับนิ, I AM Animator แอนิเมเตอร์, I AM Veterinarian สตัวแพทย์ เป็นต้น  
 
ฉนัอยากเป็น 
.............................................................................................................................................. 
อาชีพนีเ้ก่ียวกบัอะไร ท าอะไร   
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
คณุสมบตัขิองคนท่ีท าอาชีพนี ้  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
อยากเป็นอาชีพนี ้ต้องเรียนตอ่อะไร  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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กิจกรรมที่ 4  ตารางชีวิตพิชิตชัย   
 
 
1. สาระส าคัญ  
 หลงัจากท่ีผู้ เข้าร่วมวิจยัได้ท าการส ารวจตนเองตลอดจนก าหนดเปา้หมายของชีวิต (“รู้จริง
ในสิ่งท่ีฉันอยากเป็น”) ไว้แล้วนัน้ การก าหนดเป้าหมายระยะสัน้ก็เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะท าให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ เราจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบตนเองเพ่ือไปสู่การวางแผนการด าเนินชีวิตและ
การจัดการต่าง ๆ ตลอดจนรู้จักยับยัง้ชั่งใจ ควบคุมอารมณ์ไม่ให้ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมอาจ
ส่งผลตอ่การด าเนินตามแผนท่ีมุ่งสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้  ด้วยเหตนีุห้ากเราได้มีการก าหนดเป้าหมาย
แล้วเรายงัจ าเป็นต้องก าหนดแผนในแตล่ะขัน้และตระหนกัให้ได้ว่าสิ่งใดบ้างท่ีควรกระท า หรือไม่
ควรกระท าเพ่ือบรรลตุามเปา้หมายท่ีเราตัง้ไว้ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1 ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถวางแผนเข้าสูอ่าชีพท่ีสอดคล้องกบัความสนใจ บคุลิกภาพ และ
ความสามารถของตน 

2.2 ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถบอกได้ถึงสิ่งท่ีควรปฏิบตัเิพ่ือน าพาตนเองไปสูเ่ปา้หมายท่ีวาง
ไว้ 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 การวางแผนการศกึษาตอ่และอาชีพ 
3.2 การบริหารตนเองเพ่ือมุง่ตรงสูเ่ปา้หมายของชีวิต 

4. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
 เวลา 1 ชัว่โมง 
5. วิธีการจัดกิจกรรม  

• สนทนากับผู้ เข้าร่วมวิจยั เร่ืองอาชีพในอนาคตว่าต้องท าอย่างไร ถึงเป็นไปตามท่ีเราได้
ตัง้เป้าหมายไว้ นัน่คือเราต้องมีการวางแผนการศึกษา และการปฏิบตัิตนอย่างเป็นขัน้
เป็นตอน 

• บรรยายหัวข้อ “การศึกษาต่อ วงล้อสู่ความส าเร็จ” โดยจะเป็นเนือ้หาถึงเส้นทาง
การศึกษาเม่ือผู้ เข้าร่วมวิจัยเรียนจบในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว ระบบ
การศกึษาตอ่เป็นอย่างไร ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถเลือกเรียน สาย / สาขา หรือระดบัไหนได้
บ้างเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการศกึษาตอ่ ตลอดจนการบริหารตนเองการปฏิบตัิ
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ตวัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัความส าเร็จในจดุหมายท่ีต้องการ ผู้ เข้าร่วมวิจยัจึงต้อง
ใช้ความคดิ มีทกัษะการวางแผนและจดัการ 

• ถาม – ตอบ กบัผู้ เข้าร่วมวิจยัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ท าให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัเกิดความยืดหยุ่นทาง
ปัญญา 

• มอบหมายให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัท ากิจกรรมลงในแบบบนัทึกกิจกรรม: ตารางชีวิตพิชิตชยั เป็น
การบ้าน อธิบายวิธีการท ากิจกรรม และเปิดโอกาสให้ซกัถาม  

• สนทนากับผู้ เข้าร่วมวิจัย ทบทวนเนือ้หาท่ีบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาต่อ วงล้อสู่
ความส าเร็จ” จากนัน้สอบถามถึงการท ากิจกรรมท่ีได้มอบหมาย “ตารางชีวิตพิชิตชยั” ใน
ขัน้ตอนนีผู้้ เข้าร่วมวิจยัเกิดการตรวจสอบตนเอง 

• ให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัแต่ละคนได้น าเสนอ “ตารางชีวิตพิชิตชยั” ของตนหน้าชัน้ ในขัน้ตอนนี ้
ผู้ เข้าร่วมมีการใช้การควบคมุอารมณ์และความยบัยัง้ชัง่ใจ 

• สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรมตารางชีวิตพิชิตชยั ซึ่งผู้ เข้าร่วมวิจยัจะเกิดความทรงจ าใน
การท างาน 

 
6. ส่ือ/อุปกรณ์ 

6.1 ภาพนิ่งประกอบค าบรรยายหวัข้อ “การศกึษาตอ่ วงล้อสูค่วามส าเร็จ” 
6.2 ใบงานท่ี4-1 แบบบนัทกึกิจกรรม: ตารางชีวิตพิชิตชยั 

7. การประเมินผล 
7.1  วิธีการประเมิน 
 7.1.1  สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรม 
 7.1.2  ตรวจใบงาน  
7.2  เกณฑ์การประเมิน 

7.2.1  สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรม 
เกณฑ์ ข้อความบ่งชี ้
ผา่น มีความตัง้ใจร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการแสดงความคดิเห็น 

และสง่งานตามก าหนด 
ไมผ่า่น ไมใ่ห้ความร่วมมือ หรือ  ขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่ 
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7.2.2   ตรวจใบงาน 
เกณฑ์ ข้อความบ่งชี ้
ผา่น สามารถวางแผนเข้าสูอ่าชีพท่ีสอดคล้องกบัความสนใจบคุลิกภาพ 

และความสามารถของตน ตลอดจนสามารถบอกได้ถึงสิ่งท่ีควรปฏิบตัิ
เพ่ือน าพาตนเองไปสูเ่ปา้หมายท่ีวางไว้ 

ไมผ่า่น ไมส่ามารถวางแผนเข้าสู่อาชีพท่ีสอดคล้องกบัความสนใจบคุลิกภาพ 
และความสามารถของตน ตลอดจนสามารถบอกได้ถึงสิ่งท่ีควรปฏิบตัิ
เพ่ือน าพาตนเองไปสูเ่ปา้หมายท่ีวางไว้ 
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ใบงานท่ี 4-1 แบบบันทกึกิจกรรม: ตารางชีวิตพชิิตชัย 

 
“วิธีท่ีดีท่ีสดุ ในการท านายอนาคต  

คือ  
การสร้างมนัขึน้มา” 

 

     

อาชีพในฝันของฉัน 

 

 

 
 

  ฉนัจะต้อง

ท า .................................................... 

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

   ฉนัจะต้อง

ท า ........................................................................ 

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

  ฉนัจะต้อง

ท า ............................................................................................ 

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

 เม่ือจบ ม.3 ฉนัจะไปเรียน

ตอ่ .................................................................................................. 

หรือ 

ฝึกงาน ............................................................................................................. 

ตอนนีฉ้นัเรียน ม. ....... ก่อนจบ ม.3 ฉนัอยากได้เกรดเฉล่ีย ..........................  

อาชีพท่ีฉนัอยากเป็น ต้องฝึก

ทกัษะ ..................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 5  ใน 1 วัน ที่ฉันต้องท าให้ส าเร็จ   
 
 
1. สาระส าคัญ  
 หลงัจากท่ีผู้ เข้าร่วมวิจยัได้ก าหนดเปา้หมายชีวิตของตนเอง ตลอดจนได้เร่ิมวางแผนตาม
กิจกรรมตารางชีวิตพิชิตชยั ซึ่งเป็นเหมือนกรอบใหญ่ของการวางแผนการด าเนินชีวิตเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ แต่การบรรลุเป้าหมายนัน้คงไม่เกิดขึน้ หากไม่มีการก าหนดกิจกรรมท่ีจ าเป็นใน
แตล่ะวนั ซึ่งในกิจกรรมนีจ้ะเป็นการให้นกัเรียนได้ก าหนดวางแผนกิจกรรมในแตล่ะวนัเพ่ือประเมิน
ว่าเราได้ท ากิจกรรมอะไรบ้าง เป็นการตรวจสอบตนเองว่ากิจวตัรประจ าวนัท่ีเราท านัน้จ าเป็นหรือ
สง่ผลตอ่การบรรลเุปา้หมายในการด าเนินชีวิตหรือไม่ อยา่งไร รวมถึงเป็นการริเร่ิมท่ีจะท ากิจกรรม
ให้ส าเร็จบรรลผุล  
2. จุดประสงค์การเรียนรู้   

2.3 ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถวางแผนกิจกรรมในแตล่ะวนัท่ีควรท าใน 1 วนัได้ 
2.4 ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถบอกได้ถึงสิ่งท่ีควรปฏิบตัเิพ่ือน าพาตนเองไปสูเ่ปา้หมายท่ีวาง

ไว้ในแตล่ะวนั 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.3 การวางแผนการท ากิจกรรมในแตล่ะวนั 
3.4 การบริหารตนเองในแตล่ะวนัเพ่ือมุง่ตรงสูเ่ปา้หมายของชีวิต 

4. ระยะเวลาด าเดนิกิจกรรม 
 เวลา 1 ชัว่โมง 
5. วิธีการจัดกิจกรรม  

• สนทนากับผู้ เข้าร่วมวิจัย กิจกรรมท่ีแต่ละคนท าใน 1 วัน มีอะไรบ้าง ในขัน้ตอนนี ้
ผู้ เข้าร่วมวิจยัเกิดความทรงจ าในการท างาน 

• ร่วมอภิปรายกับนักเรียนถึงกิจกรรมท่ีแต่ละคนตอบมาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร สิ่งใดบ้างท่ีควรท า สิ่งใดบ้างท่ีควรลดเวลาลง หรือสิ่งใดท่ีไม่ควรท าเลย ใน
ขัน้ตอนนีผู้้ เข้าร่วมวิจยัเกิดความยบัยัง้ชัง่ใจ 

• มอบหมายให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัท ากิจกรรมลงในแบบบนัทึกกิจกรรม: ใน 1 วนั ท่ีฉันต้องท า 
ให้ส าเร็จ ขัน้ตอนนีเ้กิดการตรวจสอบตนเองและใช้ความสามารถในการวางแผน 

• ให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัแตล่ะคนได้น าเสนอ “ใน 1 วนั ท่ีฉนัต้องท าให้ส าเร็จ” ของตนหน้าชัน้ ใน
ขัน้ตอนนีผู้้ เข้าร่วมวิจยัเกิดการควบคมุอารมณ์  
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• สนทนากบัผู้ เข้าร่วมวิจยั แสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงกิจกรรม “ใน 1 วนั ท่ีฉันต้องท าให้
ส าเร็จ” ท่ีเราควรท าในแต่ละวนัว่าจะส่งผลดีต่อเป้าหมายท่ีเราวางไว้อย่างไรบ้าง เกิด
ความริเร่ิมในขัน้นี ้

• สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรม ใน 1 วนั ท่ีฉนัต้องท าให้ส าเร็จ 
6. ส่ือ/อุปกรณ์ 

6.1 ใบงานท่ี5-1 แบบบนัทกึกิจกรรม: ใน 1 วนั ท่ีฉนัต้องท าให้ส าเร็จ 
7. การประเมินผล 

7.1  วิธีการประเมิน 
 7.1.1  สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรม 
 7.1.2  ตรวจใบงาน  
 
7.2  เกณฑ์การประเมิน 

7.2.1  สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรม 
เกณฑ์ ข้อความบ่งชี ้
ผา่น มีความตัง้ใจร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการแสดงความคดิเห็น 

และสง่งานตามก าหนด 
ไมผ่า่น ไมใ่ห้ความร่วมมือ หรือ  ขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่ 

 
 7.2.2   ตรวจใบงาน 

เกณฑ์ ข้อความบ่งชี ้
ผา่น สามารถวางแผนการด าเนินกิจกรรมของตนในแตล่ะวนัตลอดจน

สามารถบอกได้ถึงสิ่งท่ีควรปฏิบตัเิพ่ือน าพาตนเองไปสูเ่ปา้หมายท่ีวาง
ไว้ 

ไมผ่า่น ไมส่ามารถวางแผนการด าเนินกิจกรรมของตนในแตล่ะวนัตลอดจน
สามารถบอกได้ถึงสิ่งท่ีควรปฏิบตัเิพ่ือน าพาตนเองไปสูเ่ปา้หมายท่ีวาง
ไว้ 
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ใบงานท่ี 5-1 ใน 1 วัน ที่ฉันต้องท าให้ส าเร็จ 
 
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนเขียนตารางเวลาในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ใน 1 วนัของนกัเรียน ตลอด 24 

ชัว่โมงนกัเรียนใช้เวลาไปเทา่ใดกบัการท ากิจกรรมตา่ง ๆ  เชน่ ต่ืนนอน เรียนหนงัสือ ท า
การบ้าน เลน่เกม ดโูทรทศัน์ อา่นหนงัสือทบทวนบทเรียน เป็นต้น พร้อมทัง้เขียนถึงสิ่งท่ี
ต้องท าเพ่ือบรรลเุปา้หมาย 
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กิจกรรม 6  Movie Time รักผิดทาง   
 
 
1. สาระส าคัญ  
 “รักผิดทาง” เป็นภาพยนตร์สัน้ของโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดหนงัสัน้ยาเสพติด โครงการต้นกล้าพนัธุ์ดี เป็นภาพเร่ืองราวชีวิตของวยัรุ่นไทยกลุ่มหนึ่งท่ี
ก าลงัอยูใ่นวยัท่ีเป็นหวัเลีย้วหวัตอ่ของชีวิต กลายเป็นทาสของยาเสพตดิด้วยความรู้เท่าไมถ่ึงการณ์ 
จากจุดเร่ิมต้นท่ีขาดทักษะการปฏิเสธ ขาดการบริหารจัดการตนท่ีดี ขาดความยับยัง้ชั่งใจ จน
น าไปสูก่ารเป็นผู้ เสพและพฒันาไปสู่ผู้ ค้า แตส่ดุท้ายก็ต้องพบกบัผลกระทบอย่างมากมาย สญูเสีย
โอกาสทางการศึกษา ความก้าวหน้าในชีวิต การท่ีผู้ เ รียนได้เห็นตวัแบบท่ีได้รับผลและผลกระทบ
จากการใช้ยาเสพติด ผา่นการชมภาพยนตร์ โดยครูเป็นผู้ตัง้ค าถามให้เพ่ือชีแ้นะถึงจดุประสงค์ของ
การชมภาพยนตร์ให้ผู้ เรียนได้ทบทวนข้อมูลความรู้ท่ีได้รับ เกิดความตระหนกัรู้ ความยบัยัง้ชัง่ใจ 
ตลอดจนมีความคิดริเร่ิมและสามารถบอกถึงแนวทางการหลีกเล่ียงจากสถานการณ์ท่ีท าให้เข้าไป
เก่ียวข้องกบัยาเสพติด ซึง่ความทรงจ าในการท างาน ความยบัยัง้ชัง่ใจ ความริเร่ิมและการวางแผน
และจดัการเป็นองค์ประกอบในการพฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตน โดยใช้แนวคิดการ
เสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ท่ีให้นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ท่ีชัดเจน มี
กิจกรรมย่อย ๆ ผ่านการตอบค าถาม สร้างความท้าทายในกิจกรรมด้วยการเสนอความเห็นตอ่การ
หลีกเล่ียงจากสถานการณ์ท่ีอาจท าให้เข้าไปเก่ียวข้องกบัยาเสพติด  
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1 ผู้ เข้าร่วมวิจยัชมตวัแบบผา่นตวัละครจากภาพยนตร์ท่ีสร้างจากเร่ืองจริง 
2.2 ผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้าใจถึงผลและผลกระทบเม่ือเก่ียวข้องกบัยาเสพตดิ 
2.3 ผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้าใจและสามารถอธิบายการหลีกเล่ียงการเข้าไปเก่ียวข้องกับการใช้

สารเสพตดิได้ 
 3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ตวัแบบจากละครรักผิดทาง ผลและผลกระทบจากการใช้สารเสพตดิ  
3.2 การหลีกเล่ียงจากสถานการณ์ท่ีท าให้เข้าไปเก่ียวข้องกบัยาเสพติด 

4. ระยะเวลากิจกรรม 
 เวลา 1 ชัว่โมง 
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5. วิธีการจัดกิจกรรม  

• เกร่ินน าถึงท่ีมาของภาพยนตร์เร่ืองรักผิดทาง  

• เปิดภาพยนตร์เร่ืองรักผิดทางให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัชม ขัน้ตอนนีก้ารเกิดความยบัยัง้ชัง่ใจ 

• สอบถามผู้ เข้าร่วมวิจยัถึงรายละเอียดพอสังเขปท่ีได้จากการชมภาพยนตร์ เร่ืองรักผิด
ทาง อาทิ ผลกระทบอะไรบ้างจากการท่ีเยาวชนเข้าไปเก่ียวข้องกบัยาเสพติด ในขัน้ตอน
นีผู้้ เข้าร่วมวิจยัเกิดความทรงจ าในการท างาน 

• ซกัถามผู้ เข้าร่วมวิจยัถึงวิธีการหลีกเล่ียงการเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ขัน้ตอนนีท้ า
ให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัเกิดการวางแผนและจดัการ 

• มอบหมายให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัท าใบงาน ในแบบบนัทึกกิจกรรมในหวัข้อ “ข้อคิดจากรักผิด
ทาง” และร่วมกนัอภิปรายในชัน้เรียน ขัน้ตอนนีผู้้ เข้าร่วมวิจยัเกิดความริเร่ิม 

  6. ส่ือ/อุปกรณ์ 
6.1 ภาพยนตร์เร่ือง “รักผิดทาง” จาก https://www.youtube.com/watch?v=Ansj2RtMZ_s 
6.2 ใบงานท่ี6-1 แบบบนัทกึกิจกรรม “ข้อคดิจาก รักผิดทาง” 

7. การประเมินผล 
7.1 วิธีการประเมิน 

 7.1.1 สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรม 
 7.1.2 ตรวจใบงาน  

7.2 เกณฑ์การประเมิน 
7.2.1 สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรม 

เกณฑ์ ข้อความบ่งชี ้
ผา่น มีความตัง้ใจร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการแสดงความคดิเห็น 

และสง่งานตามก าหนด 
ไมผ่า่น ไมใ่ห้ความร่วมมือ หรือ  ขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่ 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=Ansj2RtMZ_s
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  7.2.2 ตรวจใบงาน 
เกณฑ์ ข้อความบ่งชี ้
ผา่น สามารถบอกถึงผลและผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้หรือเข้าไปเก่ียวข้อง

กบัยาเสพตดิได้ รวมถึงวิธีการหลีกเล่ียงการเข้าไปเก่ียวข้องกบัยาเสพ
ตดิ 

ไมผ่า่น ไมส่ามารถบอกถึงผลและผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้หรือเข้าไป
เก่ียวข้องกบัยาเสพตดิได้ รวมถึงวิธีการหลีกเล่ียงการเข้าไปเก่ียวข้อง
กบัยาเสพตดิ 
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ใบงานท่ี 6-1 ข้อคิดจากภาพยนตร์สัน้เร่ือง  รักผิดทาง  
 
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนเขียนข้อคดิท่ีได้จากการชมภาพยนตร์เร่ือง “รักผิดทาง” 
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กิจกรรม 7  บันไดงู สอนหนูรู้ทันยาเสพตดิ   
 
 
1. สาระส าคัญ  
 จากท่ีผู้ เข้าร่วมวิจัยได้รับชมภาพยนตร์สัน้เร่ืองรักผิดทางไปแล้วนัน้ เป็นการกระตุ้ น
อารมณ์และความรู้สึกต่อการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดว่าอาจส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง ใน
กิจกรรมบนัไดงูสอนหนูรู้ทันยาเสพติดจะเป็นกิจกรรมท่ีท าร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมกันเล่นกิจกรรม
บนัไดงูท่ีฉายขึน้จอขนาดใหญ่ร่วมกนั โดยแตล่ะกลุ่มจะต้องไปอ่านและจดจ าข้อมลูจากใบความรู้
เก่ียวกบัยาเสพติดท่ีติดอยู่ตามท่ีต่าง ๆ ตามหมายเลขช่องท่ีตนเดินไปถึง ถ้าสามารถตอบค าถาม
หรือจดจ าได้จึงจะสามารถทอยลูกเต๋าเพ่ือเดินต่อไปได้ ซึ่งกิจกรรมนีใ้ช้แนวคิดการเสริมต่อการ
เรียนรู้ (Scaffolding) ท่ีให้นกัเรียนทราบถึงวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ท่ีชดัเจน มีกิจกรรมย่อย ๆ 
ผา่นการตอบค าถาม สร้างความท้าทายในกิจกรรมด้วยการแข่งขนั ผู้ เข้าร่วมโครงการจะได้ท างาน
ร่วมกนักบัเพ่ือน ฝึกทกัษะการจดจ าข้อมลูผา่นการรับรู้ข้อมลูจากใบความรู้ตา่ง ๆ การวางแผนและ
การจดัการ ความยบัยัง้ชัง่ใจ ความยืดหยุน่ทางปัญญา ตลอดจนการควบคมุอารมณ์ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1 ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถบอกได้ถึงข้อมลูเก่ียวกบัยาเสพติดชนิดตา่งๆ ผ่านชดุข้อมูลใบ
ความรู้  

2.2 ผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้าใจถึงผลลพัธ์และผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกบัสารเสพตดิ 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ชนิดของยาเสพตดิ ผลและผลกระทบจากการใช้สารเสพตดิ  
4. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 

เวลา 2 ชัว่โมง 
5. วิธีการจัดกิจกรรม  

• เกร่ินน าถึงเกมบนัไดงูท่ีผู้ เข้าร่วมวิจัยเคยเล่น ดึงให้ผู้ ร่วมวิจัยเกิดความทรงจ าในการ
ท างาน 

• แบง่ผู้ เข้าร่วมวิจยัออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 8 คน พร้อมอธิบายกตกิาการท ากิจกรรม 
โดยผู้ เข้าร่วมวิจยัต้องทอยลกูเตา๋ เม่ือตกท่ีหมายเลขใดทัง้กลุม่ต้องเดนิไปหาแผ่นความรู้
หมายเลขนัน้ ๆ จดจ าข้อมลูเพ่ือมาบอกกบัผู้จดักิจกรรม ถ้าสามารถบอกได้จงึจะได้ทอย
ลกูเตา๋เพ่ือเดินตาถดัไป ในระหวา่งท่ีเดินไปหาแผ่นความรู้นัน้ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต้องเดิน
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ไปเป็นกลุ่มพร้อมกันในวงเชือกท่ีให้ กลุ่มท่ีเดินถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ ชนะ ในขัน้ตอนนี ้
ผู้วิจยัเกิด การควบคมุอารมณ์ ความยบัยัง้ชัง่ใจ การวางแผนและจดัการ 

• สอบถามผู้ เข้าร่วมวิจยัถึงความรู้ท่ีได้จากการท ากิจกรรมนี ้อาทิ ชนิดของยาเสพติด การ
ออกฤทธ์ิ ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ เป็นต้น  ดงึให้ผู้ วิจยัเกิดความยืดหยุน่ทางปัญญา 

6. ส่ือ/อุปกรณ์ 
6.1 ภาพเกมบนัไดง ูพร้อมแผน่ความรู้เร่ืองยาเสพตดิ 

7. การประเมินผล 
7.1  วิธีการประเมิน 

 7.1.1  สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรม 
 
เกณฑ์ ข้อความบ่งชี ้
ผา่น มีความตัง้ใจร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการแสดงท ากิจกรรม ตอบ

ค าถาม 
ไมผ่า่น ไมใ่ห้ความร่วมมือ หรือ  ขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่ 
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เฉลยกิจกรรมบันไดงู 
1. ยาเสพตดิประเภทท่ี1 จ าคกุ 6 เดือน – 3 ปี หรือปรับ10,000-60,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้

ปรับ 
2. ยาเสพตดิประเภทท่ี2 จ าคกุ 6 เดือน – 3 ปี หรือปรับ 10,000-60,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้

ปรับ 
3. ยาเสพตดิให้โทษประเภท 3 จ าคกุ 1 - 3 ปี และปรับ 100,000- 300,000บาท 
4. บหุร่ีมีสารประกอบอยูป่ระมาณ 4000 ชนิด 
5. ส านกังาน ป.ป.ส. (ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด) 
6. โคเคน สามารถสกดัไดจ้ากต้น โคคา 
7. 1386สายดว่น แจ้งเบาะแสยาเสพตดิ 
8. 1323 โครงการ To Be Number One 
9. ประเทศท่ีติดสรุามากท่ีสดุในโลกคือ องักฤษ ประมาณร้อย 13.65 
10. ยาไอซ์สามารถออกฤทธ์ิได้นาน 8-24 ชัว่โมง 
11. ยาเสพตดิให้โทษชนิดท่ีร้ายแรงท่ีสดุเม่ือเสพเข้าสูร่่างกาย คือ เฮโรอีน 

12. ใบกญัชาจะมีลกัษณะใบแยกออกเป็น 5- 8 แฉก 
13. ยาอี ยาเลิฟ หรือ เอ๊กตาซี เม่ือเสพไปแล้วฤทธ์ิยาจะออกภายในเวลา 45 นาที 
14. พระราชบญัญตัิยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ได้แบง่ยาเสพตดิให้โทษออกเป็น 5 ประเภท 
15. ยาเสพตดิให้โทษ ประเภทท่ี 1 ยาเสพตดิให้โทษชนิดร้ายแรง 
16. ยาเสพตดิให้โทษ ประเภทท่ี 2 ยาเสพตดิให้โทษทัว่ไป 
17. ยาเสพตดิให้โทษ ประเภทท่ี 3 ยาเสพตดิให้โทษท่ีมีลกัษณะเป็นต้นต ารับยาและมียาเสพ

ตดิให้โทษ 

18. ยาเสพตดิให้โทษ ประเภทท่ี 4 สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพตดิให้โทษประเภท 1 หรือ 
2 

19. ยาเสพตดิให้โทษประเภทท่ี 5 ยาเสพติดให้โทษท่ีไมเ่ข้าอยู่ในประเภท 1 ถึง 4 
20. ขัน้ตอนการบ าบดั ผู้ติดสารเสพ มี 4 ขัน้ตอน 1.ขัน้เตรียมการก่อนบ าบดัรักษา 2.ขัน้ถอน

พิษยา 3.ขัน้การฟืน้ฟสูมรรถภาพ 4.ขัน้ตดิตามดแูล 
21. ยาเสพตดิท่ีใช้ในทางการแพทย์ ได้แก่ มอร์ฟีน และ สารสกดัจากกญัชา 
22. เฮโรอีนออกฤทธ์ิแรงกวา่มอร์ฟีนประมาณ 4-8 เทา่ 
23. เฮโรอีนมีลกัษณะเป็นผงสีขาว สีนวล หรือสีครีม มีรสขม ไมมี่กลิ่น 
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24. สารเสพตดิแบง่ตามแหลง่ก าเนิดได้ 2 ประเภท ยาเสพตดิธรรมชาต ิและ ยาเสพติด
สงัเคราะห์ 

25. ยาเสพตดิประเภทกดประสาทได้แก่ฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน สารระเหย 
26. ยาเสพตดิประเภทกดประสาทได้แก่ แอมเฟตามีน กระท่อม โคคาอีน 
27. ยาเสพตดิประเภทหลอนประสาทได้แก่ LSD เห็ดขีค้วาย 
28. ยาเสพตดิประเภทออกฤทธ์ิผสมผสานได้แก่ กญัชา 
29. ยาบ้า ยาไอซ์ กระตุ้นประสาท เสพแล้วติดทัง้กายใจ สง่ผลให้มีอาการประสาทหลอน จิต

คลุ้มคลัง่ 
30. เฮโรอีน สง่ผลให้ปวดกล้ามเนือ้ นอนไมห่ลบั นยัน์ตาคล า้หดลง 
31. เอ็กตาซี หรือ ยาอี กระตุ้นประสาทรุนแรง สง่ผลให้เคลิบเคลิม้ ความคมุตนเองไมไ่ด้ ฤทธ์ิ

ยาอยูไ่ด้นาน 
32. โคเคน กระตุ้นประสาท สง่ผลการติดทางกายน้อย ผู้ เสพความดนัจะขึน้สงู หวัใจเต้น

รุนแรง 
33. ยาเค ท าให้เคลิบเคลิม้ สง่ผลให้การตอบสนองตอ่สิ่งแวดล้อมเปล่ียนไป 
34. กญัชา ท าให้ภาวะอารมณ์และจิตใจเปล่ียนแปลงไป สง่ผลให้ต่ืนตวั ต่ืนเต้น คยุเก่ง 
35. มอร์ฟีน กดประสาท ผลท าให้คล่ืนไส้ อาเจียน ตาแดง สตปัิญญาเส่ือม 
36. ฝ่ิน กดประสาท ติดทัง้กายใจ สง่ผลท าให้จิตเล่ือนลอย โลเล สบัสน 
37. สาระเหย ท่ีอยูร่อบตวัของเรา เชน่สีทาบ้าน น า้ยาล้างเล็บ กาว ลกูโป่งวิทยาศาสตร์ 
38. สารระเหย มกัจะท าให้มีอาการคลุ้มคลัง่ โมโหง่าย มีอาการทางจิต 
39. สารเสพตดิ หมายถึง เคมีวตัถท่ีุน าเข้าร่างกายด้วยวิธีใดก็ตาม สง่ผลตอ่ร่างกายและ

จิตใจ 
40. ผู้ตัง้ครรภ์ ถ้าเสพสารเสพติด จะสง่ผลตอ่เดก็ ทัง้ความผิดปกติทางหวัใจ และท าลาย

เซลล์ประสาท 
41. แอลเอสดี สง่ผลให้เกิดอาการวิกลจริต แตมี่นกัจิตวิทยา น ามาใช้รักษาผู้ ป่วยมีท่ีอาการ

ทางจิตได้ 
42. มอร์ฟีน และโคเคน สามารถน ามารักษาอาการเจ็บปวด ในการผา่ตดัได้ 
43. เฮโรอีน เป็นสารสงัเคราะห์ขึน้จากมอร์ฟีน และระงบัอาการปวดได้มากกวา่มอร์ฟีน 
44. โทลอีูน เป็นสารชนิดนงึท่ีอยู่ในทินเนอร์ 
45. อายผุู้ เสพติดยาท่ีเข้ารับการบ าบดัพบน้อยสดุเพียง 11 ขวบ  
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46. ผู้ เข้ารับการบ าบดัรักษายาเสพตดิกระทรวงสาธารณสขุ ปี 2556 จ านวน 156,884  คน 
47. จากสถิติการเข้ารับการบ าบดัรักษาพบวา่เป็นเยาวชนอายรุะหวา่ง 15-24 ปี มีสดัสว่น

มากถึงร้อยละ 50 
48. ยาเสพตดิท่ีมีผู้ เข้ารับการบ าบดัรักษามากท่ีสดุ คือ ยาบ้า ร้อยละ 75.20 
49. ยาเสพตดิท่ีมีผู้ เข้ารับการบ าบดัรักษา เป็นอนัดบัสอง คือ กญัชา ร้อยละ 6.83 
50. สารกระตุ้นประสาท คือ สารท่ีกระตุ้นร่างกายและการท างานของสมองให้ท างานเร็วขึน้ 
51. สารกดประสาท คือ สารท่ีท าให้ร่างกายและการท างานของสมองช้าลง 
52. ยาหลอนประสาท คือ สารท่ีท าให้การมองเห็น ความรู้สึก และการได้ยินเปล่ียนแปลงไป 
53. สารท่ีออกฤทธ์ิผสมผสาน คือ สารท่ีมีการออกฤทธ์ิกดประสาท กระตุ้นประสาท หรือ

หลอนประสาทได้พร้อมๆกนั 
54. เหด็ขีค้วาย ส่งผลให้ผู้เสพเกิดอาการมึนเมา เคลิบเคลิม้และบ้าคล่ัง 
55. ฝ่ิน เสพยงัมีจิตใจเล่ือนลอย โลเล สบัสน มีอาการง่วงซมึตลอดเวลา 
56. ควนับหุร่ีท่ีถกูดมเข้าไปมีอนัตรายมากกว่าท่ีถกูสบูเข้าไป ถึง 4 เท่า 
57. ภายใน 1 ปี มีผู้ เสียชีวิตจากการด่ืมสรุา ถึง 2.5 ล้านคน (องค์การอนามยัโลก) 
58. สารระเหย ท าลายอวยัวะภายในทัง้ โพรงจมกู หลอดลม ปอด ตบั ไต กระเพาะอาหาร 

หวัใจ 
59. การอยากรู้ อยากลอง ต้องการเป็นท่ียอมรับของกลุม่เพ่ือนโดยขาดการยัง้คิด ท าให้ติด

สารเสพตดิได้ 
60. สิ่งแวดล้อม  มีแหลง่ผลิตหรือแหลง่ระบาดของยาเสพติดท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย ท าให้

ตดิสารเสพตดิได้ 
61. เม่ือคนในครอบครัวตดิสารเสพตดิควร ระงบัสติอารมณ์ อยา่วู่วามยอมรับความจริง เพ่ือ

เตรียมตวัชว่ยเหลือ 
62. เม่ือคนในครอบครัวตดิสารเสพตดิไมค่วรแสดงความก้าวร้าว/รังเกียจ เพราะจะท าให้เขา

ปกปิดซอ่นเร้นมากขึน้ 
63. เม่ือคนในครอบครัวตดิสารเสพตดิควร แสดงความรัก ความเห็นใจ เพ่ือให้ลกูหลานยอม

เปิดใจ ยอมรับความชว่ยเหลือ 
64. เม่ือคนในครอบครัวตดิสารเสพตดิต้องหาข้อมลูเพิ่มเตมิวา่ บตุรหลานติดสารเสพตดิ

ประเภทใด ใช้สารเสพติดมานานแล้วหรือยงั 
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65. เม่ือคนในครอบครัวตดิสารเสพตดิปรึกษาผู้ มีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะ เชน่ ศนูย์ให้
ค าปรึกษาปัญหาสารเสพติด 

66. สหประชาชาต ิก าหนดวนัท่ี 26 มิถนุายนของทกุปี เป็น วนัตอ่ต้านยาเสพติดโลก 
67. เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นแหลง่ผลิตยาเสพตดิขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รอง

จากลาตินอเมริกา 
68. ยาเสพตดิ ท าลายประสาทสมอง จิตใจเส่ือม ซมึเศร้า กงัวล เล่ือนลอย 
69. ยาเสพตดิ ท าให้เสียบคุลิกภาพ ขาดความสนใจตนเอง ขาดสตสิมัปชญัญะ 
70. ยาเสพตดิ ท าให้ร่างกายซูบซีด อ่อนเพลีย 
71. ยาเสพตดิ มีพิษท าลายอวยัวะตา่งๆให้เส่ือมลง มีโรคแทรกได้ง่าย 
72. ยาเสพตดิ ท าให้ประสบอบุตัิเหตไุด้ง่าย เพราะการควบคมุทางกล้ามเนือ้และระบบ

ประสาทบกพร่อง 
73. จดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างพลงัใจ อารมณ์ ความนกึคดิไปในทางท่ีมีความหมาย เชน่ ชมรม

กีฬา ชมรมดนตรี 
74. ต้องอธิบายให้เดก็เข้าใจและรู้โทษตามกฎหมายท่ีจะได้รับจากการใช้ยาเสพตดิ 
75. สร้างบรรยากาศในครอบครัวให้มีความสขุ พอ่แมค่วรปรองดองกนั จะท าให้เด็ก มีความ

มัน่คงทางจิตใจ รู้สกึอบอุน่ 
76. ชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 แอมเฟตามีนถกูน ามาใช้ในกองทหารญ่ีปุ่ น เยอรมนั อเมริกนั 

และองักฤษ เพ่ือให้ร่างกายมีก าลงักระฉบักระเฉงอยู่ตลอดเวลา 
77. ยาเสพตดิ ท าให้กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงดุหงิด ฉนุเฉียว ผิดปกต ิโมโหง่าย 
78. การสบูบหุร่ี 1 มวน ท าให้อายสุัน้ลง 18นาที เทา่กบัวา่การสบูบหุร่ี 1 ซอง จะท าให้อายุ

สัน้ลง 6 ชัว่โมง 
79. ยาไอซ์ มีฤทธ์ิ ท่ีร้ายแรงมากกวา่ยาบ้า ถึง 4 เทา่ 
80. ยาไอซ์ สง่ผลตอ่ ระบบประสาท ท าให้ มีอาการซมึเศร้า หวาดระแวง เห็นภาพหลอน 
81. แอมฟาตามีน สง่ผลโดยตรงกบัประสาทสว่นกลาง สง่ผลไปตอ่ การเคล่ือนไหว การทรง

ตวั 
82. การสบูกญัชามีโทษร้ายแรงกวา่ การสบูบหุร่ี ถึง 5 เท่า 
83. วนังดสบูบหุร่ีโลก ตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภาคม ของทกุปี โดยองค์การอนามยัโลก 
84. ประเทศท่ีมีอตัราการสบูบหุร่ีน้อยท่ีสดุได้แก่ กานา,เอธิโอเปีย, ไนจีเรีย, เอริเทรีย และ

ปานามา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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85. บหุร่ีไฟฟ้าอนัตรายมากกว่าบหุร่ีมวน   
86. องค์การอนามยัโลก เปิดเผยวา่ ทัว่โลกด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกวา่ 2,000 ล้านคน 

หรือ 1 ใน 3 ของประชากรโลก 
87. พิษของสรุาจะท าให้เย่ือบกุระเพาะอาหารถกูท าลาย ซึง่กรดในกระเพาะก็จะเพิ่มมากขึน้

ท าให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอกัเสบ 
88. เราควรปฏิเสธเพ่ือน เม่ือเพ่ือนชวนสบูบหุร่ี ด่ืมเหล้า หรือใช้สารเสพตดิ 
89. รวมกลุม่เพ่ือนท างานจิตอาสา ดีกวา่รวมกลุม่ไป ข่ีรถซิ่ง ตัง้วงด่ืมเหล้า 
90. ผู้ เสพ ผู้ตดิยา คือผู้ ป่วย ควรได้รับการบ าบดัรักษา 
91. ผิดชว่ยรัง้ พลัง้ชว่ยเตือนแนะน าเพ่ือนอยา่งคิดลองยา 
92. ไปลองท าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ดีกวา่ ลองยาเสพตดิ 
93. คดิดี ท าดี ตอ่ต้านยาเสพติด 
94. ยาโปร ยาลีน อาจท าให้เราหมดสต ิสมองพิการได้ 
95. ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ การกินเกินขนาดอาจถึงตายได้  
96. การมีบหุร่ีไฟฟ้าในครอบครอง มีโทษจ าคกุ 10 ปี 
97. เมาแล้วขบัมีโทษทัง้จ าและปรับ 
98. ตดิเกม ติดพนนั ตดิยา อาจน าพาเราติดคกุ 
99. การเสพยาอี จะท าให้ผู้ เสพเกิดภาวะขาดน า้ ท าลายสมอง เกิดภาวะไตวาย หวัใจวาย 
100. ยาเค คือยาสลบท่ีใช้กบัสตัว์ แตม่นษุย์เอามาใช้เพ่ือเสพติด 

 
  

https://www.honestdocs.co/what-are-glucocorticoids
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กิจกรรม 8  บิงโก ยาโผล่มาจากไหน   
 
 
1. สาระส าคัญ  
 กิจกรรม “บิงโก ยาโผล่มาจากไหน” เป็นกิจกรรมเพ่ือทดสอบและทบทวนความรู้ ความจ า
ข้อมลูเร่ืองยาเสพตดิ ผลกระทบจากท่ีผู้ เข้าร่วมวิจยัได้รับรู้มา โดยผู้ เข้าร่วมวิจยัจะได้กระดาษบงิโก 
9 ช่อง ท่ีเป็นช่องว่างท่ียงัไม่มีข้อมูลหรือตวัเลขใด ๆ จากนัน้ให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัได้ก าหนดตวัเลข 1 – 
25 เพ่ือกรอกลงในช่องว่างทัง้ 9 ช่องนัน้ โดยจะต้องมีอย่างน้อย 2 ช่องท่ีเป็นช่ือยาเสพติด ในการ
จบับิงโกจะมีสลากทัง้ท่ีเป็นตวัเลขและช่ือยาเสพติด เม่ือจบัได้ช่ือยาเสพติดชนิดผู้ เข้าร่วมวิจยัต้อง
สามารถบอกคณุสมบตัิและผลกระทบจากการใช้สารเสพติดชนิดนัน้ ๆ ได้ กิจกรรมนีเ้ป็นการเสริม
ตอ่การเรียนรู้ (Scaffolding) โดยท่ีผู้ เข้าร่วมวิจยัจะต้องสามารถจดจ าและบอกข้อมลูท่ีถกูต้องจาก
ท่ีได้รับความรู้ไปในครัง้ก่อน ๆ ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล สร้างความท้าทายในกิจกรรมด้วยการ
แข่งขนัเป็นรายบคุคล ผู้ เข้าร่วมโครงการจะได้ ฝึกทกัษะการจดจ าข้อมลูผ่านการรับรู้ข้อมลูจากใบ
ความรู้ตา่ง ๆ ความยบัยัง้ชัง่ใจ ความริเร่ิมในการเลือกช่ือยาเสพติดลงในกระดาษบิงโก ตลอดจน
การควบคมุอารมณ์การท ากิจกรรม  
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1 ผู้ เข้าร่วมวิจยัสามารถบอกได้ถึงข้อมลูเก่ียวกบัยาเสพติดชนิดตา่งๆ จากความรู้ท่ีผา่น
มา  

2.2 ผู้ เข้าร่วมวิจยัเข้าใจถึงผลลพัธ์และผลกระทบและประยกุต์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับสาร
เสพตดิได้ 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.2 ชนิดของยาเสพตดิ ผลและผลกระทบจากการใช้สารเสพตดิ  

4. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
เวลา 1 ชัว่โมง 

5. วิธีการจัดกิจกรรม  

• เกร่ินน าถึงเกมบิงโกท่ีผู้ เข้าร่วมวิจัยเคยเล่น ดึงให้ผู้ ร่วมวิจัยเกิดความทรงจ าในการ
ท างาน 

• แจกกระดาษบิงโกให้กับผู้ เข้าร่วมวิจัย โดยกระดาษบิงโกจะเป็นแบบ 9 ช่อง ท่ีเป็น
ช่องว่างท่ียงัไม่มีข้อมูลหรือตวัเลขใด ๆ จากนัน้ให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัได้ก าหนดตวัเลข 1 – 
25 เพ่ือกรอกลงในช่องว่างทัง้ 9 ช่องนัน้ โดยจะต้องมีอย่างน้อย 2 ช่องท่ีเป็นช่ือยาเสพ
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ติด ผู้ ท่ีได้ตวัเลขหรือช่ือยาเสพติดเรียงเป็นแถว 3 ช่อง แนวตัง้ แนวนอน หรือทแยงมุม
ก่อน และสามารถบอกคุณสมบตัิและผลกระทบท่ีได้รับจากยาเสพติด 2 ชนิดท่ีมีช่ือ
ปรากฏในกระดาษบิงโกของตนเองได้จะเป็นผู้ชนะ ในขัน้ตอนนีผู้้ เข้าร่วมวิจยัเกิดการ
ควบคมุอารมณ์และความยบัยัง้ชัง่ใจ 

• สอบถามผู้ เข้าร่วมวิจัยถึงความรู้ท่ีได้จากการท ากิจกรรมนี ้อาทิ ชนิดของยาเสพติด 
การออกฤทธ์ิ ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ เป็นต้น  ดงึให้ผู้ วิจยัเกิดความยืดหยุน่ทางปัญญา 

6. ส่ือ/อุปกรณ์ 
6.1 กระดาษบงิโก พร้อมแผน่ความรู้เร่ืองยาเสพตดิ  

7. การประเมินผล 
7.1  วิธีการประเมิน 

 7.1.1  สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรม 
 
เกณฑ์ ข้อความบ่งชี ้
ผา่น มีความตัง้ใจร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการแสดงท ากิจกรรม ตอบ

ค าถาม 
ไมผ่า่น ไมใ่ห้ความร่วมมือ หรือ  ขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่ 

   
ตัวอย่าง กระดาษบิงโก 
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กิจกรรมที่ 9  แรงใจให้ก้าวเดนิ   
 
 
1. สาระส าคัญ  
 การด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมพัฒนาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกัน
ปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน ได้ด าเนินการมาถึงขัน้สุดท้ายของ
กิจกรรม โดยจะเป็นการสรุปภาพรวมของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด การประเมินผลโครงการ การ
ทดสอบหลงัด าเนินโครงการ ตลอดจนการเสริมสร้างแรงจงูใจเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัด าเนินการตาม
แผนท่ีวางไว้และไปถึงเปา้หมายท่ีต้องการ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1 ผู้ เข้าร่วมวิจยัมีก าลงัใจและความมุง่มัน่ในการก้าวไปสูเ่ปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 การได้เห็นตวัแบบท่ีประสบความส าเร็จอย่าง nick vujicic แม้จะเป็นผู้ ท่ีพิการแขนขา
มาแตก่ าเนิดแตไ่มเ่ป็นอปุสรรคตอ่ความส าเร็จในชีวิต 
4. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
 เวลา 1 ชัว่โมง 
5. วิธีการจัดกิจกรรม    

5.1 สรุปภาพรวมกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ พร้อมแจกแบบวดั “แบบประเมินความสามารถคิด
บริหารจดัการตนในกลุ่มเยาวชน” และ “แบบประเมินระดบัพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด
ของเยาวชน” เพ่ือท าการทดสอบหลงัด าเนินโครงการ  

5.2 ให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัชม วีดีทศัน์ “nick vujicic” ซกัถาม ร่วมแสดงความคดิเห็น  
5.3 แจกแบบประเมินโครงการ พัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนเพ่ือป้องกัน

ปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน 
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6. ส่ือ/อุปกรณ์ 
6.1 วีดีทศัน์ “nick vujicic” 
6.2 แบบประเมินความสามารถคิดบริหารจดัการตนในกลุ่มเยาวชน และ แบบประเมิน
ระดบัพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิของเยาวชน  
6.3 แบบประเมินโครงการ พฒันาความสามารถคิดบริหารจดัการตนเพ่ือป้องกันปัญหา
พฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิในกลุม่เยาวชน 

7. การประเมินผล 
7.1 วิธีการประเมิน 

7.1.1 สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรม 
7.2 เกณฑ์การประเมิน 

7.2.1 สงัเกตการปฏิบตัิกิจกรรม 
เกณฑ์ ข้อความบ่งชี ้
ผา่น มีความตัง้ใจร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการแสดงความคดิเห็น  
ไมผ่า่น ไมใ่ห้ความร่วมมือ หรือ  ขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่ 
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                                   ภาคผนวก ค. 
                   ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบประเมินความสามารถคิดบริหารจัดการตน
ส าหรับเยาวชน 

 

 

 

 

ตัว
บ่งชี ้

 ข้อวัด IOC ผล ข้อวัดที่ปรับปรุง 

1.
 ค
วา
มท

รง
จ า

ใน
กา

รท
 าง
าน

 

1. เม่ือมีหลายสิ่งท่ีต้องท าพร้อม
กนัฉนัใช้เวลามากพอสมควร
เพ่ือนกึถึงสิ่งท่ีจะต้องท า 

0.4 ตดัทิง้ - 

2. ฉนัจ าได้วา่มีการบ้านหรือ
รายงานอะไรบ้างท่ีต้องสง่ใน
เร็ว ๆ นี ้

1 ใช้ได้ ฉนัจ าได้วา่มีการบ้านหรือ
รายงานอะไรบ้างท่ีต้องสง่ในเร็ว 
ๆ นี ้

3. ฉนัลืมอปุกรณ์ท่ีครูสัง่ให้
น ามาท ากิจกรรมโรงเรียน 

1 ใช้ได้ ฉนัลืมอปุกรณ์ท่ีครูสัง่ให้น ามา
ท ากิจกรรมโรงเรียน 

4. ฉนัจ าค าเตือนของครูหรือ
ผู้ปกครองได้ดีวา่จะเกิดอะไร
ขึน้หากฉนัท าพฤตกิรรมท่ีไม่
เหมาะสม 

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

ฉนัจ าค าสัง่สอนของครูหรือ
ผู้ปกครองได้ดีวา่จะเกิดอะไรขึน้
หากฉนัท าพฤตกิรรมท่ีไม่
เหมาะสม เชน่ การหนีเรียน การ
ใช้สารเสพตดิ  

5. ฉนัแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ได้โดย
อาศยัข้อมลู/ประสบการณ์
ตา่ง ๆ ท่ีฉนัเคยได้รับรู้มา 

1 ใช้ได้ ฉนัแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ได้โดย
อาศยัข้อมลู/ประสบการณ์ตา่ง 
ๆ ท่ีฉนัเคยได้รับรู้มา 

6. หากสิ่งของของฉนัถกูเปล่ียน
วางย้ายต าแหนง่จากท่ีฉนัเคย
วางไว้ ฉนัจะรู้โดยไม่
จ าเป็นต้องให้ใครมาบอก 

1 ใช้ได้ หากสิ่งของของฉนัถกูเปล่ียนวาง
ย้ายต าแหนง่จากท่ีฉนัเคยวางไว้ 
ฉนัจะรู้โดยไมจ่ าเป็นต้องให้ใคร
มาบอก 
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ตาราง 50 (ตอ่) 

 

 

 

 

ตัว
บ่งชี ้

 ข้อวัด IOC ผล ข้อวัดที่ปรับปรุง 

2.
 ค
วา
มย

ับย
ัง้ชั่
งใ
จ 

7. ฉนัลงมือท างานทนัทีโดยไม่
ศกึษาข้อมลูก่อนลงมือท า 

1 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

ฉนัลงมือท างานทนัทีโดยไม่
ศกึษาข้อมลูก่อนลงมือท า 

8. เพ่ือนหรือครูเคยบอกวา่ฉนั
พดูหรือท าโดยไมค่ดิก่อน 

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

คนรอบตวัฉนัมกัจะบอกวา่  
ฉนัพดูหรือท าโดยไมค่ดิก่อน 

9. ฉนัมกัจะพดูสอดแทรก
ระหวา่งการสนทนาของผู้ อ่ืน 
หรือระหวา่งท่ีครูสอน 

1  ฉนัมกัจะพดูสอดแทรกระหวา่ง
การสนทนาของผู้ อ่ืน หรือ
ระหวา่งท่ีครูสอน 

10. ฉนัคดิถึงผลเสียท่ีจะตามมา
เวลาท่ีเพ่ือนชวนหนีเรียน 

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

ฉนัคดิถึงผลเสียท่ีจะตามมา
เวลาท่ีเพ่ือนชวนเถลไถล หนี
เรียน หรือท าพฤตกิรรมไม่
เหมาะสม 

11. ฉนัศกึษาท าความเข้าใจค าสัง่
ในแบบฝึกหดัก่อนจะลงมือท า
แบบฝึกหดั 

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

ฉนัศกึษาท าความเข้าใจค าสัง่ใน
แบบฝึกหดัแบบถ่ีถ้วนก่อนจะลง
มือท าแบบฝึกหดั 

12. หากมีเพ่ือนเดนิมาเหยียบเท้า
หรือชนเราฉนัสามารถให้อภยั
เพ่ือนได้ 

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

หากมีเพ่ือนท าสิ่งท่ีไมดี่กบัตวัฉนั 
ฉนัจะคดิถึงเหตแุละผลท่ีจะ
ตามมาก่อนท่ีจะตอบโต้สิ่งท่ี
เพ่ือนท า 

13. หากเพ่ือนล้อช่ือพอ่-แมข่อง
ฉนั แล้วฉนัโกรธจนมีเร่ือง
ทะเลาะวิวาทกนัคงเป็นเร่ืองท่ี
ไมดี่ 

1 ใช้ได้ หากเพ่ือนล้อช่ือพอ่-แมข่องฉนั 
แล้วฉนัโกรธจนมีเร่ืองทะเลาะ
วิวาทกนัคงเป็นเร่ืองท่ีไมดี่ 
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ตาราง 50 (ตอ่) 

 

ตัว
บ่งชี ้

 ข้อวัด IOC ผล ข้อวัดที่ปรับปรุง 

3.
 ค
วา
มย

ืดห
ยุ่น

ทา
งปั

ญ
ญ
า 

14. หากไมป่ระสบความส าเร็จจาก
การทดลองท าสิ่งตา่ง ๆ ในครัง้
แรก ฉนัจะยอมแพ้หรือล้มเลิกท า
  

1 ใช้ได้ หากไมป่ระสบความส าเร็จจาก
การทดลองท าสิ่งตา่ง ๆ ในครัง้
แรก ฉนัจะยอมแพ้หรือล้มเลิกท า
  

15. ฉนัไมส่ามารถรับมือกบัปัญหา
เฉพาะหน้าได้ 

1 ใช้ได้ ฉนัไมส่ามารถรับมือกบัปัญหา
เฉพาะหน้าได้ 

16. ฉนัพร้อมท่ีจะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ 

1 ใช้ได้ ฉนัพร้อมท่ีจะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ 

17. หากต้องท างานกลุม่กบัเพ่ือนท่ี
ไมส่นิท ฉนัจะวิตกกงัวลมากวา่
จะท างานเข้ากนัได้หรือไม ่

1 ใช้ได้ หากต้องท างานกลุม่กบัเพ่ือนท่ีไม่
สนิท ฉนัจะวิตกกงัวลมากวา่จะ
ท างานเข้ากนัได้หรือไม ่

18. เม่ือมีความเครียดจากการอา่น
หนงัสือหรือท าการบ้าน ฉนัจะ
ท ากิจกรรมช่วยผ่อนคลาย เช่น 
ฟังเพลง นอนพกัสายตาหรือ 
ออกก าลงักาย ก่อนกลบัไปอา่น
หนงัสือหรือท าการบ้านตอ่ 

1 ใช้ได้ เม่ือมีความเครียดจากการอา่น
หนงัสือหรือท าการบ้าน ฉนัจะท า
กิจกรรมช่วยผ่อนคลาย เช่น ฟัง
เพลง นอนพกัสายตาหรือ ออก
ก าลงักาย ก่อนกลบัไปอา่นหนงัสือ
หรือท าการบ้านตอ่ 

19. ถ้าแก้ปัญหาด้วยวิธีการตามท่ี
ฉนัคิดไว้แล้วไมส่ าเร็จ ฉนัจะ
แสวงหาวิธีการใหม่ๆ  เพ่ือ
แก้ปัญหานัน้ 

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

หากฉนัมีปัญหาแล้วแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการตามท่ีฉนัคิดไว้ไม่
ส าเร็จ ฉนัจะแสวงหาวิธีการอื่น 
เพ่ือแก้ปัญหานัน้ 

20. ข้อผิดพลาดในชีวิตฉนัท าให้ฉนั
รู้วา่ฉนัควรท าอย่างไรเพ่ือไมใ่ห้
ผิดพลาดเช่นนัน้อีก 

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

ข้อผิดพลาดในชีวิตฉนัเป็นโอกาส
ท่ีท าให้ฉนัรู้วา่ฉนัควรท าอย่างไร
เพ่ือไมใ่ห้ผิดพลาดเช่นนัน้อีก 

21. ฉนัคิดวา่การที่ใคร ๆ บ่นวา่ใน
สิ่งท่ีฉนัท าไมด่ีเป็นเพราะเขา
หวงัดีกบัฉนั 

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

ฉนัคิดวา่การที่ใคร ๆ บ่นวา่หรือ
เตือนในสิ่งท่ีฉนัท าไมด่ี นัน่เป็น
เพราะเขารักและหวงัดีกบัฉนั 
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ตาราง 50 (ตอ่) 

 
 

ตัว
บ่งชี ้

 ข้อวัด IOC ผล ข้อวัดที่ปรับปรุง 

4.
กา

รค
วบ

คุม
อา

รม
ณ์

 

22. เม่ือไมเ่ป็นอย่างท่ีหวงั ฉนัมกั
ร้องโวยวาย อาละวาด  

1 ใช้ได้ เม่ือไมเ่ป็นอย่างท่ีหวงั ฉนัมกัร้อง
โวยวาย อาละวาด  

23. ฉนัควบคมุอารมณ์โกรธได้ยาก 1 ใช้ได้ ฉนัควบคมุอารมณ์โกรธได้ยาก 

24. เม่ือมีอปุสรรคเกิดขึน้แม้เพียง
เลก็น้อย ฉนัรู้สกึท้อใจ 

1 ใช้ได้ เม่ือมีอปุสรรคเกิดขึน้แม้เพียง
เลก็น้อย ฉนัรู้สกึท้อใจ 

25. แม้ผลสอบที่ออกมาจะไม่
เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ ฉนัไม่
เสียใจและจะตัง้ใจเรียนตอ่ไป 

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

แม้ผลสอบที่ออกมาจะไมเ่ป็นไป
ตามท่ีคาดหวงัไว้ ฉนัไมเ่สีย
ก าลงัใจและยงัคงตัง้ใจเรียนตอ่ไป 

26. เวลาท่ีใครท าให้ฉนัไมพ่อใจ ฉนั
มกัจะโกรธอย่างรุนแรง หรือ 
โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 

1 ใช้ได้ เวลาท่ีใครท าให้ฉนัไมพ่อใจ ฉนั
มกัจะโกรธอย่างรุนแรง หรือ โกรธ
เป็นฟืนเป็นไฟ 

27. บ่อยครัง้ท่ีมีคนท าให้ฉนัโกรธ
หรือไมพ่อใจ ฉนัมกัจะดา่ด้วย
ถ้อยค าหยาบคาย 

1 ใช้ได้ บ่อยครัง้ท่ีมีคนท าให้ฉนัโกรธ
หรือไมพ่อใจ ฉนัมกัจะดา่ด้วย
ถ้อยค าหยาบคาย 

5.
 ก
าร
วา
งแ

ผน
แล

ะจั
ดก

าร
 

28. ฉนัสามารถก าหนดขัน้ตอน
วิธีการด าเนินงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ 

1 ใช้ได้ ฉนัสามารถก าหนดขัน้ตอนวิธีการ
ด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
จนส าเร็จ 

29. ฉนัจดัเตรียมสิ่งของตา่ง ๆ 
อย่างเป็นระเบียบเพ่ือใช้ในการ
เรียนครัง้ตอ่ไป 

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

ฉนัจดัเตรียมสิ่งของตา่ง ๆ อย่าง
เป็นระเบียบเพ่ือให้ง่ายตอ่การ
หยิบมาใช้ในครัง้ตอ่ไป 

30. ฉนัจดัอปุกรณ์หรือหนงัสือตาม
ตารางเรียนพร้อมอยู่เสมอ 

1 ใช้ได้ ฉนัจดัอปุกรณ์หรือหนงัสือตาม
ตารางเรียนพร้อมอยู่เสมอ 

31. ฉนัตัง้ใจเรียนในตอนนีเ้พ่ือท่ี
ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีฉนัวางไว้ 

1 ใช้ได้ ฉนัตัง้ใจเรียนในตอนนีเ้พ่ือท่ี
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีฉนัวางไว้ 
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ตาราง 50 (ตอ่) 

 
 

 

ตัว
บ่งชี ้

 ข้อวัด IOC ผล ข้อวัดที่ปรับปรุง 

 

32. ฉนัต่ืนนอนในตอนเช้าและ
เตรียมพร้อมเดนิทางมา
โรงเรียนได้ทนัตามเวลาท่ีตัง้
ไว้ 

1 ใช้ได้ ฉนัต่ืนนอนในตอนเช้าและ
เตรียมพร้อมเดนิทางมาโรงเรียน
ได้ทนัตามเวลาท่ีตัง้ไว้ 

 

33. ฉนัแบง่เวลาในแตล่ะวนั
ส าหรับการอา่นหนงัสือ
ทบทวนความรู้ตา่ง ๆ เพ่ือไม่
ต้องหกัโหมอา่นก่อนสอบ
ปลายภาค 

1 ใช้ได้ ฉนัแบง่เวลาในแตล่ะวนัส าหรับ
การอา่นหนงัสือทบทวนความรู้
ตา่ง ๆ เพ่ือไมต้่องหกัโหมอา่น
ก่อนสอบปลายภาค 

6.
 ก
าร
ตร

วจ
สอ

บต
นเ
อง

 
 

34. ฉนัคดิวา่ฉนัสามารถประสบ
ความส าเร็จในชีวิตในอนาคต  

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

ฉนัคดิวา่ฉนัสามารถประสบ
ความส าเร็จในชีวิตตาม
เปา้หมายท่ีวางไว้ได้  

35. ฉนัรู้วา่ฉนัควรพฒันาทกัษะ
ความสามารถอะไรบ้างเพื่อ
ได้ท างานในอาชีพท่ีคาดหวงั
ไว้ 

1 ใช้ได้ ฉนัรู้วา่ฉนัควรพฒันาทกัษะ
ความสามารถอะไรบ้างเพื่อได้
ท างานในอาชีพท่ีคาดหวงัไว้ 

36. ฉนัปรับปรุงพฤตกิรรมท่ีไมดี่
ของฉนัโดยไมต้่องมีใครมา
เตือน 

1 ใช้ได้ ฉนัปรับปรุงพฤตกิรรมท่ีไมดี่ของ
ฉนัโดยไมต้่องมีใครมาเตือน 

37. ฉนัรู้ตวัดีวา่ฉนัถนดัเรียนใน
วิชาไหน 

1 ใช้ได้ ฉนัรู้ตวัดีวา่ฉนัถนดัเรียนในวิชา
ไหน 

38. ฉนัรู้ถึงข้อบกพร่องตา่ง ๆ ใน
ตวัฉนัดี 

1 ใช้ได้ ฉนัรู้ถึงข้อบกพร่องตา่ง ๆ ในตวั
ฉนัดี 
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ตาราง 50 (ตอ่) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตัว
บ่งชี ้

 ข้อวัด IOC ผล ข้อวัดที่ปรับปรุง 

7.
 ค
วา
มริ

เริ่
ม 

39. ฉนัลงมือท างานตามท่ีได้รับ
มอบหมายได้ด้วยตนเองโดย
ไมต้่องมีใครมาบอกให้ฉนั
เร่ิมท า 

1 ใช้ได้ ฉนัลงมือท างานตามท่ีได้รับ
มอบหมายได้ด้วยตนเองโดยไม่
ต้องมีใครมาบอกให้ฉนัเร่ิมท า 

40. เม่ือท างานหนึง่เสร็จ ฉนัจะลง
มือท างานชิน้ตอ่ไปโดยไมรี่รอ 

1 ใช้ได้ เม่ือท างานหนึง่เสร็จ ฉนัจะลง
มือท างานชิน้ตอ่ไปโดยไมรี่รอ 

41. ฉนัสามารถคดิหาวิธีการใหม ่
ๆ เพ่ือแก้ปัญหาได้เสมอ 

1 ใช้ได้ ฉนัสามารถคดิหาวิธีการใหม ่ๆ 
เพ่ือแก้ปัญหาได้เสมอ 

42. เม่ือครูสัง่งานฉนัมกัจะรอดู
ผลงานเพ่ือน เพ่ือเป็นตวัอยา่ง
ก่อนเสมอ 

1 ใช้ได้ เม่ือครูสัง่งานฉนัมกัจะรอดู
ผลงานเพ่ือน เพ่ือเป็นตวัอยา่ง
ก่อนเสมอ 

43. ต้องมีคนคอยเตือนให้ฉนั
ท างานตา่ง ๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย เชน่ การบ้าน 
รายงาน หรือ งานบ้าน กวาด
บ้าน ถบู้าน เป็นต้น 

1 ใช้ได้ ต้องมีคนคอยเตือนให้ฉนัท างาน
ตา่ง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เชน่ การบ้าน รายงาน หรือ งาน
บ้าน กวาดบ้าน ถบู้าน เป็นต้น  

44. ในวนัท่ีมีการบ้านหลายวิชา 
ฉนัไมรู้่จะเร่ิมท าอนัไหนก่อนดี 

1 ใช้ได้ ในวนัท่ีมีการบ้านหลายวิชา ฉนั
ไมรู้่จะเร่ิมท าอนัไหนก่อนดี 
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ตาราง 51 ดชันีความตรงเชิงเนือ้หาของข้อค าถามรายข้อ (ICVI) และ คา่สหสมัพนัธ์ของคะแนนข้อ
ค าถามกับคะแนนรวมของแบบประเมินทัง้ฉบับ (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบ
ประเมินความสามารถคดิบริหารจดัการตนส าหรับเยาวชน 

SCVI = .95,  α = .94 

 
 

ตัวบ่งชี ้  ข้อวัด ICVI CITC 

1.
 ค
วา
มท

รง
จ า

ใน
กา

รท
 าง
าน

 

1. ฉนัจ าได้วา่มีการบ้านหรือรายงานอะไรบ้างท่ีต้องสง่ในเร็ว ๆ นี ้ 1 .362 

2. ฉนัลืมอปุกรณ์ท่ีครูสัง่ให้น ามาท ากิจกรรมโรงเรียน 1 .452 

3. ฉนัจ าค าสัง่สอนของครูหรือผู้ปกครองได้ดีวา่จะเกิดอะไรขึน้หาก
ฉนัท าพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม เช่น การหนีเรียน การใช้สารเสพ
ติด  

0.8 .546 

4. ฉนัแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ได้โดยอาศยัข้อมลู/ประสบการณ์ตา่ง ๆ ท่ี
ฉนัเคยได้รับรู้มา 

1 .507 

5. หากสิ่งของของฉนัถกูเปลี่ยนวางย้ายต าแหน่งจากท่ีฉนัเคยวาง
ไว้ ฉนัจะรู้โดยไมจ่ าเป็นต้องให้ใครมาบอก 

1 .460 

6. ฉนัลงมือท างานทนัทีโดยไมศ่กึษาข้อมลูก่อนลงมือท า 1 .367 

2.
 ค
วา
มย

ับย
ัง้ช

ั่งใ
จ 

7. คนรอบตวัฉนัมกัจะบอกวา่ ฉนัพดูหรือท าโดยไมค่ิดก่อน 0.8 .362 
8. ฉนัมกัจะพดูสอดแทรกระหวา่งการสนทนาของผู้อื่น หรือระหวา่ง

ท่ีครูสอน 
1 .592 

9. ฉนัคิดถงึผลเสียท่ีจะตามมาเวลาท่ีเพ่ือนชวนเถลไถล หนีเรียน 
หรือท าพฤติกรรมไมเ่หมาะสม 

0.8 .368 

10. ฉนัศกึษาท าความเข้าใจค าสัง่ในแบบฝึกหดัแบบถ่ีถ้วนก่อนจะ
ลงมือท าแบบฝึกหดั 

0.8 .650 

11. หากมีเพ่ือนท าสิ่งท่ีไมด่ีกบัตวัฉนั ฉนัจะคิดถงึเหตแุละผลท่ีจะ
ตามมาก่อนท่ีจะตอบโต้สิ่งท่ีเพ่ือนท า 

0.8 .667 

12. หากเพ่ือนล้อช่ือพ่อ-แมข่องฉนั แล้วฉนัโกรธจนมีเร่ืองทะเลาะ
วิวาทกนัคงเป็นเร่ืองท่ีไมด่ี 

1 .396 

13. หากไมป่ระสบความส าเร็จจากการทดลองท าสิ่งตา่ง ๆ ในครัง้
แรก ฉนัจะยอมแพ้หรือล้มเลิกท า  

1 .569 
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ตาราง 51 (ตอ่) 

 
 

 

 

ตัวบ่งชี ้  ข้อวัด ICVI CITC 

3.
 ค
วา
มย

ืดห
ยุ่น

ทา
งปั

ญ
ญ
า 

14. ฉนัไมส่ามารถรับมือกบัปัญหาเฉพาะหน้าได้ 1 .541 

15. ฉนัพร้อมท่ีจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ 1 .626 
16. หากต้องท างานกลุม่กบัเพ่ือนท่ีไมส่นิท ฉนัจะวิตกกงัวลมากวา่จะ

ท างานเข้ากนัได้หรือไม ่
1 .249 

17. เม่ือมีความเครียดจากการอา่นหนงัสือหรือท าการบ้าน ฉนัจะท า
กิจกรรมช่วยผ่อนคลาย เช่น ฟังเพลง นอนพกัสายตาหรือ ออก
ก าลงักาย ก่อนกลบัไปอา่นหนงัสือหรือท าการบ้านตอ่ 

1 .603 

18. หากฉนัมีปัญหาแล้วแก้ปัญหาด้วยวิธีการตามท่ีฉนัคิดไว้ไมส่ าเร็จ 
ฉนัจะแสวงหาวิธีการอื่น เพ่ือแก้ปัญหานัน้ 

0.8 .685 

19. ข้อผิดพลาดในชีวิตฉนัเป็นโอกาสที่ท าให้ฉนัรู้วา่ฉนัควรท าอย่างไร
เพ่ือไมใ่ห้ผิดพลาดเช่นนัน้อีก 

0.8 .585 

20. ฉนัคิดวา่การที่ใคร ๆ บ่นวา่หรือเตือนในสิ่งท่ีฉนัท าไมด่ี นัน่เป็น
เพราะเขารักและหวงัดีกบัฉนั 

0.8 .560 

21. เม่ือไมเ่ป็นอย่างท่ีหวงั ฉนัมกัร้องโวยวาย อาละวาด  1 .614 

4.
กา

รค
วบ

คุม
อา

รม
ณ์

 

22. ฉนัควบคมุอารมณ์โกรธได้ยาก 1 .671 

23. เม่ือมีอปุสรรคเกิดขึน้แม้เพียงเลก็น้อย ฉนัรู้สกึท้อใจ 1 .607 

24. แม้ผลสอบที่ออกมาจะไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ ฉนัไมเ่สีย
ก าลงัใจและยงัคงตัง้ใจเรียนตอ่ไป 

0.8 .401 

25. เวลาท่ีใครท าให้ฉนัไมพ่อใจ ฉนัมกัจะโกรธอย่างรุนแรง หรือ โกรธ
เป็นฟืนเป็นไฟ 

1 .502 

26. บ่อยครัง้ท่ีมีคนท าให้ฉนัโกรธหรือไมพ่อใจ ฉนัมกัจะดา่ด้วย
ถ้อยค าหยาบคาย 

1 .380 

27. ฉนัสามารถก าหนดขัน้ตอนวิธีการด าเนินงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ 

1 .794 
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ตาราง 51 (ตอ่) 

 
 

ตัวบ่งชี ้  ข้อวัด ICVI CITC 

5.
 ก
าร
วา
งแ

ผน
แล

ะจั
ดก

าร
 

28. ฉนัจดัเตรียมสิ่งของตา่ง ๆ อย่างเป็นระเบียบเพ่ือให้ง่ายตอ่การ
หยิบมาใช้ในครัง้ตอ่ไป 

0.8 .614 

29. ฉนัจดัอปุกรณ์หรือหนงัสือตามตารางเรียนพร้อมอยู่เสมอ 1 .426 

30. ฉนัตัง้ใจเรียนในตอนนีเ้พ่ือท่ีประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ฉนัวางไว้ 

1 .643 

31. ฉนัตื่นนอนในตอนเช้าและเตรียมพร้อมเดินทางมาโรงเรียนได้ทนั
ตามเวลาท่ีตัง้ไว้ 

1 .591 

32. ฉนัแบ่งเวลาในแตล่ะวนัส าหรับการอา่นหนงัสือทบทวนความรู้
ตา่ง ๆ เพ่ือไมต้่องหกัโหมอา่นก่อนสอบปลายภาค 

1 .593 

33. ฉนัคิดวา่ฉนัสามารถประสบความส าเร็จในชีวิตตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ได้  

0.8 .447 

6.
 ก
าร
ตร

วจ
สอ

บต
นเ
อง

 

34. ฉนัรู้วา่ฉนัควรพฒันาทกัษะความสามารถอะไรบ้างเพ่ือได้ท างาน
ในอาชีพท่ีคาดหวงัไว้ 

1 .675 

35. ฉนัปรับปรุงพฤติกรรมท่ีไมด่ีของฉนัโดยไมต้่องมีใครมาเตือน 1 .264 

36. ฉนัรู้ตวัดีวา่ฉนัถนดัเรียนในวิชาไหน 1 .258 

37. ฉนัรู้ถงึข้อบกพร่องตา่ง ๆ ในตวัฉนัดี 1 .622 

38. ฉนัลงมือท างานตามท่ีได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเองโดยไมต้่องมี
ใครมาบอกให้ฉนัเร่ิมท า 

1 .481 

7.
 ค
วา
มริ

เริ่
ม 

39. เม่ือท างานหนึง่เสร็จ ฉนัจะลงมือท างานชิน้ตอ่ไปโดยไมรี่รอ 1 .452 

40. ฉนัสามารถคิดหาวิธีการใหม ่ๆ เพ่ือแก้ปัญหาได้เสมอ 1 .281 
41. เม่ือครูสัง่งานฉนัมกัจะรอดผูลงานเพ่ือน เพ่ือเป็นตวัอย่างก่อน

เสมอ 
1 .278 

42. ต้องมีคนคอยเตือนให้ฉนัท างานตา่ง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เช่น การบ้าน รายงาน หรือ งานบ้าน กวาดบ้าน ถบู้าน เป็นต้น 

1 .541 

43. ในวนัท่ีมีการบ้านหลายวิชา ฉนัไมรู้่จะเร่ิมท าอนัไหนก่อนด ี 1 .465 
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ตาราง 52 ผลการวิเคราะห์คา่ดชันี IOC ของแบบประเมินพฤติกรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพติดของ
เยาวชน 

 
 
 
 

 ข้อวัด IOC ผล ข้อวัดที่ปรับปรุง 
1. นกัเรียนคิดวา่การใช้สารเสพติด

เพียง 1 หรือ 2 ครัง้ ไมท่ าให้เสพ
ติดได้ 

1 ใช้ได้ นกัเรียนคิดวา่การใช้สารเสพติด
เพียง 1 หรือ 2 ครัง้ ไมท่ าให้เสพ
ติดได้ 

2. นกัเรียนคิดวา่เราต้องดื่มเหล้าให้
เป็นเพ่ือต้องเข้าสงัคมในอนาคต 

1 ใช้ได้ นกัเรียนคิดวา่เราต้องดื่มเหล้าให้
เป็นเพ่ือต้องเข้าสงัคมในอนาคต 

3. นกัเรียนคิดวา่การใช้สารเสพติด
ไมไ่ด้ท าให้ใครเดือดร้อน  

1 ใช้ได้ นกัเรียนคิดวา่การใช้สารเสพติด
ไมไ่ด้ท าให้ใครเดือดร้อน  

4. นกัเรียนคิดวา่การใช้สารเสพติด
บางชนิด เช่น กญัชา หรือ เหล้า 
ช่วยให้ลืมเร่ืองทกุข์ใจได้ 

1 ใช้ได้ นกัเรียนคิดวา่การใช้สารเสพติด
บางชนิด เช่น กญัชา หรือ เหล้า 
ช่วยให้ลืมเร่ืองทกุข์ใจได้ 

5. นกัเรียนไมรั่บฟังค าเตือนของคน
ในครอบครัวเร่ืองพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมของนกัเรียน เช่น การสบู
บหุร่ี ดื่มเหล้า หรือหนีเรียน เป็น
ต้น 

1 ใช้ได้ นกัเรียนไมรั่บฟังค าเตือนของคน
ในครอบครัวเร่ืองพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมของนกัเรียน เช่น การ
สบูบหุร่ี ดื่มเหล้า หรือหนีเรียน 
เป็นต้น 

6. นกัเรียนอยากลองดื่มเหล้า ดสูกั
ครัง้ 

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

นกัเรียนอยากลองดื่มเหล้า เบียร์ 
ไวน์ หรือน า้ผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ 
ดสูกัครัง้ 

7. นกัเรียนอยากลองสบูบหุร่ีดบู้าง 1 ใช้ได้ นกัเรียนอยากลองสบูบหุร่ีดบู้าง 

8. นกัเรียนเห็นเพ่ือนใช้สารเสพติด
เวลาไมส่บายใจ นกัเรียนอยาก
ลองใช้บ้างเมื่อตนเองรู้สกึไมส่บาย
ใจ 

1 ใช้ได้ นกัเรียนเห็นเพ่ือนใช้สารเสพติด
เวลาไมส่บายใจ นกัเรียนอยาก
ลองใช้บ้างเมื่อตนเองรู้สกึไมส่บาย
ใจ 

9. การสบูบหุร่ีช่วยให้คลายเครียดได้ 1 ใช้ได้ การสบูบหุร่ีช่วยให้คลายเครียดได้ 
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ตาราง 52 (ตอ่) 

 
 

 ข้อวัด IOC ผล ข้อวัดที่ปรับปรุง 
10. กลุม่เพ่ือนสนิทของเราสบูบหุร่ี เรา

ต้องสบูบหุร่ีให้เป็นด้วย 
0.8 ปรับปรุง-

น าไปใช้ 
นกัเรียนคิดวา่ถ้ากลุม่เพ่ือนสนิท
ของเราสบูบหุร่ี เราต้องสบูบหุร่ีให้
เป็นด้วยเช่นกนั 

11. กลุม่เพ่ือนสนิทของเราด่ืมเหล้า 
เราต้องหดัดื่มเหล้าให้เป็นด้วย
เช่นกนั 

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

นกัเรียนคิดวา่ถ้ากลุม่เพ่ือนสนิท
ของเราด่ืมเหล้า เบียร์ ไวน์ หรือ
น า้ผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ เราต้อง
หดัดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ หรือน า้
ผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ ให้เป็น
ด้วยเช่นกนั 

12. นกัเรียนคิดวา่ถ้ากลุม่เพ่ือนสนิท
ของเรามีคนที่ใช้สารเสพติด เรา
ต้องใช้สารเสพติดนัน้ ๆ ให้เป็น
ด้วยเช่นกนั 

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

นกัเรียนคิดวา่ถ้ากลุม่เพ่ือนสนิท
ของเรามีคนที่ใช้สารเสพติด เช่น 
ยาโปร ยาลีน กญัชา ยาบ้า ไอซ์ 
ฯลฯ เราต้องใช้สารเสพติดนัน้ ๆ 
ให้เป็นด้วยเช่นกนั 

13. นกัเรียนคิดวา่ไมผิ่ดอะไรหากเรา
จะสบูบหุร่ีบ้างเพราะในบ้านของ
เราก็มีคนสบูบหุร่ี 

1 ใช้ได้ นกัเรียนคิดวา่ไมผิ่ดอะไรหากเรา
จะสบูบหุร่ีบ้างเพราะในบ้านของ
เราก็มีคนสบูบหุร่ี 

14. นกัเรียนคิดวา่ไมผิ่ดอะไรหากเรา
จะดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ หรือน า้
ผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ เพราะใน
บ้านของเราก็มีคนที่ดื่มเหล้า เบียร์ 
ไวน์ หรือน า้ผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ 

1 ใช้ได้ นกัเรียนคิดวา่ไมผิ่ดอะไรหากเรา
จะดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ หรือน า้
ผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ เพราะใน
บ้านของเราก็มีคนที่ดื่มเหล้า 
เบียร์ ไวน์ หรือน า้ผลไม้ผสม
แอลกอฮอล์ 

15. นกัเรียนคิดวา่ไมผิ่ดอะไรหากเรา
จะใช้สารเสพติด เช่น ยาโปร ยา
ลีน กญัชา ยาบ้า ไอซ์ ฯลฯ เพราะ
ในบ้านของเราก็มีคนใช้สารเสพ
ติดเหลา่นัน้ 

1 ใช้ได้ นกัเรียนคิดวา่ไมผิ่ดอะไรหากเรา
จะใช้สารเสพติด เช่น ยาโปร ยา
ลีน กญัชา ยาบ้า ไอซ์ ฯลฯ เพราะ
ในบ้านของเราก็มีคนใช้สารเสพ
ติดเหลา่นัน้ 
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ตาราง 52 (ตอ่) 

 
 
 

 ข้อวัด IOC ผล ข้อวัดที่ปรับปรุง 
16. นกัเรียนคิดวา่ไมผิ่ดอะไรหากเรา

จะดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ หรือน า้
ผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ เพราะใน
บ้านของเราก็มีคนที่ดื่มเหล้า เบียร์ 
ไวน์ หรือน า้ผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ 

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

เม่ือเพ่ือนชวนสบูบหุร่ี นกัเรียนไม่
กล้าขดัใจเพ่ือน 

17. นกัเรียนคิดวา่ไมผิ่ดอะไรหากเรา
จะใช้สารเสพติด เช่น ยาโปร ยา
ลีน กญัชา ยาบ้า ไอซ์ ฯลฯ เพราะ
ในบ้านของเราก็มีคนใช้สารเสพ
ติดเหลา่นัน้ 

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

นกัเรียนไมก่ล้าปฏิเสธเวลาเพ่ือน
ชวนให้ดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล์ 

18. เพ่ือนชวนให้ลองเสพสิ่งเสพติด
นกัเรียนจะปฏิเสธ 

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

หากเพ่ือนมาชกัชวนให้ลองเสพ
สิ่งเสพติดนกัเรียนจะปฏิเสธค า
ชกัชวนของเพ่ือน 

19. ลองสกันิดก็ไมเ่สียหายอะไรหาก
เพ่ือนชวนให้นกัเรียนลองดื่ม
เคร่ืองดื่มผสมยาแก้ปวด แก้แพ้ 
หรือแก้ไอ 

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

นกัเรียนคิดวา่ลองสกันิดก็ไม่
เสียหายอะไรหากเพ่ือนชวนให้
นกัเรียนลองดื่มเคร่ืองดื่มผสมยา
แก้ปวด แก้แพ้ หรือแก้ไอ 

20. นกัเรียนกล้าพดูปฏิเสธ ถ้าเพ่ือน
ชวนไปเสพสิ่งเสพติด  

0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

นกัเรียนกล้าพดูปฏิเสธ ถ้าเพ่ือน
ชวนไปเสพสิ่งเสพติด เช่น ยาโปร 
ยาลีน กญัชา ยาบ้า ไอซ์ ฯลฯ 

21. นกัเรียนตระหนกัดีวา่การติดบหุร่ี
อาจสง่ผลเสียตอ่การท างานใน
อนาคต  

0.2 ตดัทิง้  

22. นกัเรียนตระหนกัดีวา่หากเรา
ลองใช้สารเสพติดแล้วโดนต ารวจ
จบัตรวจฉ่ี อาจสง่ผลเสียตอ่
อนาคต 

1 ใช้ได้ นกัเรียนตระหนกัดีวา่หากเรา
ลองใช้สารเสพติดแล้วโดนต ารวจ
จบัตรวจฉ่ี อาจสง่ผลเสียตอ่
อนาคต  
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ตาราง 52 (ตอ่) 

 
  

 ข้อวัด IOC ผล ข้อวัดที่ปรับปรุง 
23. นกัเรียนเคยสบูบหุร่ี  1 ใช้ได้ นกัเรียนเคยสบูบหุร่ี  

24. นกัเรียนเคยดื่มเหล้า  0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

นกัเรียนเคยดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ 
หรือน า้ผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ 

25. นกัเรียนเคยใช้สารเสพติด 0.8 ปรับปรุง-
น าไปใช้ 

นกัเรียนเคยใช้สารเสพติดตา่ง ๆ 
เช่น ยาโปร ยาลีน กญัชา ยาบ้า 
ไอซ์ ฯลฯ 
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ตาราง 53 ดชันีความตรงเชิงเนือ้หาของข้อค าถามรายข้อ (ICVI) และ คา่สหสมัพนัธ์ของคะแนนข้อ
ค าถามกับคะแนนรวมของแบบประเมินทัง้ฉบับ (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบ
ประเมินพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การใช้สารเสพตดิของเยาวชน 

SCVI = .91,  α = .88 

 

 ข้อวัด ICVI CITC 

1. นกัเรียนคดิวา่การใช้สารเสพตดิเพียง 1 หรือ 2 ครัง้ ไมท่ าให้เสพตดิได้ 1 .247 

2. นกัเรียนคดิวา่เราต้องดื่มเหล้าให้เป็นเพ่ือต้องเข้าสงัคมในอนาคต 1 .220 

3. นกัเรียนคดิวา่การใช้สารเสพตดิไมไ่ด้ท าให้ใครเดือดร้อน  1 .366 

4. นกัเรียนคดิวา่การใช้สารเสพตดิบางชนิด เชน่ กญัชา หรือ เหล้า ชว่ยให้
ลืมเร่ืองทกุข์ใจได้ 

1 .509 

5. นกัเรียนไมรั่บฟังค าเตือนของคนในครอบครัวเร่ืองพฤตกิรรมท่ีไม่
เหมาะสมของนกัเรียน เชน่ การสบูบหุร่ี ด่ืมเหล้า หรือหนีเรียน เป็นต้น 

1 .515 

6. นกัเรียนอยากลองดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ หรือน า้ผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ ดู
สกัครัง้ 

0.8 .453 

7. นกัเรียนอยากลองสบูบหุร่ีดบู้าง 1 .640 

8. นกัเรียนเห็นเพ่ือนใช้สารเสพตดิเวลาไมส่บายใจ นกัเรียนอยากลองใช้
บ้างเมื่อตนเองรู้สกึไมส่บายใจ 

1 .775 

9. การสบูบหุร่ีชว่ยให้คลายเครียดได้ 1 .640 

10. นกัเรียนคดิวา่ถ้ากลุม่เพ่ือนสนิทของเราสบูบหุร่ี เราต้องสบูบหุร่ีให้เป็น
ด้วยเชน่กนั 

0.8 .467 

11. นกัเรียนคดิวา่ถ้ากลุม่เพ่ือนสนิทของเราด่ืมเหล้า เบียร์ ไวน์ หรือน า้ผลไม้
ผสมแอลกอฮอล์ เราต้องหดัด่ืมเหล้า เบียร์ ไวน์ หรือน า้ผลไม้ผสม
แอลกอฮอล์ ให้เป็นด้วยเชน่กนั 

0.8 .546 

12. นกัเรียนคดิวา่ถ้ากลุม่เพ่ือนสนิทของเรามีคนท่ีใช้สารเสพตดิ เชน่ ยาโปร 
ยาลีน กญัชา ยาบ้า ไอซ์ ฯลฯ เราต้องใช้สารเสพตดินัน้ ๆ ให้เป็นด้วย
เชน่กนั 

0.8 .639 

13. นกัเรียนคดิวา่ไมผ่ิดอะไรหากเราจะสบูบหุร่ีบ้างเพราะในบ้านของเราก็มี
คนสบูบหุร่ี 

1 .610 
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ตาราง 53 (ตอ่) 

 

 

  

 ข้อวัด ICVI CITC 

14. นกัเรียนคดิวา่ไมผ่ิดอะไรหากเราจะดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ หรือน า้ผลไม้
ผสมแอลกอฮอล์ เพราะในบ้านของเราก็มีคนท่ีด่ืมเหล้า เบียร์ ไวน์ หรือ
น า้ผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ 

1 .372 

15. นกัเรียนคดิวา่ไมผ่ิดอะไรหากเราจะใช้สารเสพตดิ เชน่ ยาโปร ยาลีน 
กญัชา ยาบ้า ไอซ์ ฯลฯ เพราะในบ้านของเราก็มีคนใช้สารเสพตดิ
เหลา่นัน้ 

1 .516 

16. เม่ือเพ่ือนชวนสบูบหุร่ี นกัเรียนไมก่ล้าขดัใจเพื่อน 0.8 .571 

17. นกัเรียนไมก่ล้าปฏิเสธเวลาเพ่ือนชวนให้ด่ืมเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 0.8 .602 

18. หากเพ่ือนมาชกัชวนให้ลองเสพสิ่งเสพตดินกัเรียนจะปฏิเสธค าชกัชวน
ของเพ่ือน 

0.8 .246 

19. นกัเรียนคดิวา่ลองสกันิดก็ไมเ่สียหายอะไรหากเพ่ือนชวนให้นกัเรียน
ลองดื่มเคร่ืองดื่มผสมยาแก้ปวด แก้แพ้ หรือแก้ไอ 

0.8 .440 

20. นกัเรียนกล้าพดูปฏิเสธ ถ้าเพ่ือนชวนไปเสพสิ่งเสพตดิ เชน่ ยาโปร ยา
ลีน กญัชา ยาบ้า ไอซ์ ฯลฯ 

0.8 .258 

21. นกัเรียนตระหนกัดีวา่หากเราลองใช้สารเสพตดิแล้วโดนต ารวจจบัตรวจ
ฉ่ี อาจสง่ผลเสียตอ่อนาคต  

1 .482 

22. นกัเรียนเคยสบูบหุร่ี  1 .453 

23. นกัเรียนเคยด่ืมเหล้า เบียร์ ไวน์ หรือน า้ผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ 0.8 .248 

24. นกัเรียนเคยใช้สารเสพตดิตา่ง ๆ เชน่ ยาโปร ยาลีน กญัชา ยาบ้า ไอซ์ 
ฯลฯ 

0.8 .432 
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