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The purposes of this research were 1) to find the causal factors of preventitive 

drug abuse behaviors among adolescent students by synthesizing the research with the meta-
analytical method; 2) to establish and develop training programs; and 3) to study the results of 
the training programs. The three stages of research were as follows: In phase one, the 
research was synthesized by the meta-analytical method. The sample consisted of twenty-one 
research reports. In phase two, established and developed the training programs and the 
research instruments were a measurement form on preventitive drug abuse behaviors, social 
support from the people around them and the training program suitability assessment form. In 
phase three, the results of the training program were studied. The sample consisted of forty-
two students from Mattayom two and three students, in the 2018 academic year 2018 at Wat 
Sai School. The data were analyzed using descriptive statistics, one-way ANOVA, and two-
way repeated ANOVA. The results of the research were as follows: 1) the causal factors 
related to preventitive drug abuse behaviors consisted of three group variables: psychological 
factors, situational factors, and psychological state factors with correlation coefficient of 0.472, 
0.429, and 0.398, respectively; 2) the training program consisted of four activities plan; 3) the 
experimental group, when measured over different periods of time, had different scores in 
terms of preventitive drug abuse behavior, which were significant at  a level of .05 (F = 34.962, 
p = .000), while the control group was not different. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศให้ความส าคญั เน่ืองจากส่งผลกระทบถึง

ความมั่นคงในทุกภาคส่วนของสังคมโลก การแพร่ระบาดของยาเสพติดยงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง 
แม้จะมีกฎหมายท่ีมีบทลงโทษขัน้รุนแรงก็ตาม จากรายงานสถานการณ์ยาเสพติดโลกปี 2017 
พบว่า จ านวนผู้ ใช้ยาเสพติดทั่วโลกท่ีได้ท าการส ารวจมาตัง้แต่ปี 2006 มีจ านวนเพิ่มขึน้อย่าง
ตอ่เน่ือง และสถิติท่ีส ารวจล่าสดุในปี 2015 พบวา่ จ านวนประชากรโลกท่ีมีอายรุะหวา่ง 15 - 64 ปี 
มีการใช้ยาเสพติดจ านวนมากถึง 255 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2014 ถึง 8 ล้านคน และอาจกล่าว
ได้ว่าประชากรในช่วงอายุระหว่าง 15 ถึง 64 ปี ทุกๆ 20 คน จะมีคนใช้สารเสพติด 1 คน ผลจาก
การส ารวจยงัพบอีกว่าแนวโน้มการใช้ยาเสพติดยงัอยู่ในระดบัคงท่ีหรืออาจเพิ่มขึน้ได้ในอนาคต
ตามอัตราการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรโลก  (United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC). 2017, p. 13) จากรายงานผลสถิติดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ปัญหายาเสพติดท่ีเกิดขึน้ใน
ระดบัโลกยงัอยู่ในระดบัท่ีรุนแรงและเป็นปัญหาท่ีทกุภาคส่วนของสงัคมโลกต้องร่วมมือกันในการ
แก้ไขปัญหาตอ่ไป 

จากปัญหายาเสพติดท่ีเกิดขึน้ในระดับโลกมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัประเทศไทย ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด ซึง่ผลกระทบจากปัญหายาเสพตดิได้
สร้างความเสียหายทัง้ในมิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านสงัคม รวมถึงคณุภาพชีวิตของประชาชน
และความมัน่คงของประเทศ (กนิษฐา ไทยกล้า; และคนอ่ืนๆ, 2556; พิทยา ศิริรักษ์; และคนอ่ืนๆ, 
2557; นาวี สกลุวงศ์ธนา; และคนอ่ืนๆ, 2557) โดยด้านเศรษฐกิจนัน้รัฐบาลในแต่ละประเทศต้อง
สูญเสียงบประมาณจ านวนมากเพ่ือใช้ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทัง้       
การบ าบดัฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จากรายงานตวัเลขงบประมาณแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติดเชิงบูรณาการ โดยส านกัยุทธศาสตร์ ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) (2556, น. 1) พบว่า ประเทศไทยได้สูญเสียงบประมาณในการปราบปราม          
ยาเสพติดเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจากจ านวน 1.2 พันล้านบาทในปี 2546 เพิ่มเป็นจ านวน 3.7 
พันล้านบาทในปี 2556 เม่ือพิจารณางบประมาณด้านการบ าบัดรักษาผู้ ติดยาเสพติด พบว่า 
ตวัเลขเพิ่มขึน้จาก 1.8 พันล้านบาท เป็น 3.1 พนัล้านบาทในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งนบัเป็นความ
สูญเสียในมิติด้านเศรษฐศาสตร์ท่ีมีมูลค่ามหาศาล ในด้านสังคมนัน้ผลกระทบจากปัญหา           
ยาเสพติดไม่เพียงแตส่่งผลเสียตอ่สขุภาพอนามยัของผู้ เสพ อนัเป็นเหตใุห้บุคคลสูญเสียศกัยภาพ
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เท่านัน้ ปัญหายาเสพติดยังมีความสัมพันธ์หรือเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดคดีอาชญากรรมรูปแบบ
ตา่งๆ เช่น การลกัทรัพย์ การท าร้ายร่างกายจนถึงขัน้เสียชีวิต ซึ่งปรากฏเป็นข่าวทางส่ือต่างๆ อยู่
เสมอ ปัญหาสงัคมเหล่านีส้่งผลเสียตอ่ร่างกายและจิตใจเป็นการบัน่ทอนความสขุของคนในสงัคม
เป็นวงกว้างซึ่งไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหาย ท่ีเกิดขึน้ได้ดังพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีพระราชทาน
แก่พสกนิกรชาวไทย ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 
2545 ความตอนหนึ่งว่า (พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะบุคคลตา่งๆ ท่ีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวาย
พระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชวงัดสุิต เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2545, ออนไลน์)  

 

ยาเสพติดนีม้นัก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่างโดยที่ไมไ่ด้ตัง้ใจ ทัง้ข้าราชการ 
ต ารวจ ทหาร หรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนตา่งๆ เดือดร้อนหมดและสิน้เปลอืง คนทัว่ไป
ก็สิน้เปลือง แทนที่จะมีเงินทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้องมา
ปราบปรามยาเสพติด มัวแต่ต้องมาเสียค่าดูแล และรักษาทัง้ผู้ เสพยา ผู้ เป็นคนเดือดร้อน 
อยา่งนีเ้สยีเงินและเสยีช่ือเสยีง.... 

 

ปัญหายาเสพติดในสงัคมไทยนัน้ถือเป็นมหนัตภยัร้ายท่ีเป็นอปุสรรคขดัขวางการพฒันา
ประเทศมาอย่างยาวนาน แม้รัฐบาลทุกยุคสมัยจะทุ่มเทงบประมาณจ านวนมากในการด าเนิน
นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดงัท่ีกล่าวแล้ว หรือแม้แต่การออกกฎหมายท่ีก าหนด
โทษผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัยาเสพติดรุนแรงสงูสดุถึงขัน้ประหารชีวิต แตปั่ญหายาเสพติดก็มิได้ลดลงหรือ
เลือนหายไปจากสงัคมไทยแตอ่ยา่งใด ในทางตรงกนัข้ามปัญหายาเสพติดยงัคงมีอยู่อยา่งตอ่เน่ือง
หรืออาจทวีความรุนแรงขึน้ เห็นได้จากรายงานสถิติเก่ียวกบัสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย
ปี 2559 ในภาพรวม พบว่า การจับกุมคดียาเสพติด จับกุมได้ 169,448 คดี มีผู้ ต้องหาจ านวน 
182,225 คน (ส านกังาน ป.ป.ส. 2559ก, น. 1) ในส่วนของการบ าบดัฟืน้ฟู พบว่า มีจ านวนผู้ เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติดท่ีเข้ารับการบ าบดัจ านวน 303,501 ราย เม่ือแยกตามชว่งอาย ุพบวา่ ส่วนใหญ่เป็น
เยาวชนในช่วงอายุ 15 ถึง 24 ปี  ยิ่งกว่านัน้ยังพบว่า นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีมีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
ส าหรับยาเสพติดท่ีแพร่ระบาดมากท่ีสุดยังคงเป็นยาบ้า รองลงมา คือ สุรา ในขณะท่ียาไอซ์เป็น  
ยาเสพตดิอีกชนิดหนึ่งท่ีพบแนวโน้มการแพร่ระบาดสงูขึน้ในกลุ่มวยัรุ่น (ส านกังาน ป.ป.ส. 2558ก, 
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น. 6-8) ในส่วนของพืน้ท่ีแพร่ระบาดของยาเสพติด พบว่า กรุงเทพมหานครยงัคงเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดมากท่ีสุดมาอย่างต่อเน่ือง โดยการส ารวจในปี 2559 มีคดียาเสพติดใน
เขตกรุงเทพมหานครทัง้สิน้ 9,129 คดีและมีจ านวนผู้ ต้องหา 6,988 คน (ส านกังาน ป.ป.ส. 2559ข, 
น. 63)  

จากข้อมูลสถิติท่ีน าเสนอข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า กลุ่มวยัรุ่น นักเรียน  นักศึกษา ถือเป็น
กลุ่มเส่ียงท่ีเข้าไปเก่ียวข้องหรือมีการใช้ยาเสพติดมากท่ีสุด ดงันัน้ การยบัยัง้การแพร่ระบาดของ         
ยาเสพติดในกลุ่มวยัรุ่นจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากกลุ่มวยัรุ่น นักเรียน  นักศึกษาถือเป็น
อนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนท่ีจะต้องเติบโตเป็นก าลงัในการพฒันาประเทศตอ่ไป หากบคุคลกลุ่ม
นีเ้กิดปัญหาติดยาเสพติดและกลายเป็นบคุคลท่ีไร้ศกัยภาพเสียแล้ว ย่อมเป็นการยากท่ีจะพฒันา
ประเทศให้ทดัเทียมนานาชาตไิด้  

เม่ือพิจารณาถึงลักษณะส าคัญของพัฒนาการวัย รุ่น  พบว่า วัย รุ่นเป็นวัย ท่ี ให้
ความส าคญักับเพ่ือน รวมทัง้มีความอยากรู้อยากลอง ซึ่งถือเป็นปัจจยัส าคญัของการเร่ิมต้นติด   
ยาเสพติด สอดคล้องกบัสถิติผู้ ป่วยยาเสพติดท่ีเข้ารับการรักษาในปี 2557 ของสถาบนับ าบดัรักษา
และฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (2558, ออนไลน์) ท่ีรายงานถึงสาเหตหุลกัในการ
เร่ิมใช้ยาเสพติด คือ เพ่ือนชวน คดิเป็นร้อยละ 53.53 รองลงมา คือ การทดลองเสพ คิดเป็นร้อยละ 
38.76 ซึ่งงานวิจยัในอดีตจ านวนหนึ่ง (สภุาภรณ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, 2538; โสภณ เมฆธนและ
คนอ่ืนๆ, 2539) พบว่า การเร่ิมต้นจากการทดลองสูบบุหร่ีหรือด่ืมสุรานัน้เป็นพืน้ฐานสู่การติด      
ยาเสพติดประเภทอ่ืนๆ (gateway drugs) ท่ีรุนแรงขึน้ตามมาได้ เช่น กัญชา ยาบ้า เป็นต้น ดงันัน้ 
การส่งเสริมให้วยัรุ่นมีภมูิคุ้มกนัตนเองเพ่ือปอ้งกนัการเข้าไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพตดิจึงมีความส าคญั
เป็นอย่างยิ่ง และหากพิจารณาถึงงานวิจัยด้านยาเสพติดในช่วง 20 ปีมานี ้พบว่า งานวิจัยส่วน
ใหญ่มุง่เน้นการสร้างเสริม ปอ้งกนัและสร้างภูมิคุ้มกนั โดยเน้นกลุม่เปา้หมาย คือ เยาวชน นกัเรียน 
นกัศกึษา โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้เยาวชนมีพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดและไม่เข้า
ไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดตัง้แต่แรก เรียกได้ว่าเป็นการตดัไฟแต่ต้นลม (Scaggs, 1984; Hogan, 
1998; Tatchell, 2001; Allahverdipour; et al., 2007 (a); Mason; et al., 2009; Klostermann& 
O’Farrell, 2013; Moshki; et al., 2014; ป่ิน  โค , 2540; ปิยดา ละอองปลิว , 2546; ประภาศรี    
ทรัพย์ธนบรูณ์, 2546; ปิยาพทัธ์ อารีญาต,ิ 2549; ศภุร ชินะเกต,ุ 2553)  

อย่างไรก็ตามจากประเด็นปัญหายาเสพติดท่ีเกิดขึน้ ได้มีความพยายามจากหน่วยงาน
ภาครัฐในการด าเนินการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการด าเนินการบนพืน้ฐานองค์ความรู้
จากการวิจยัซึ่งการด าเนินการวิจยัเก่ียวกบัการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในกลุม่วยัรุ่นยงัมี
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ความสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาตท่ีิเน้นการมีส่วนร่วมของ
ทกุภาคสว่น หรือ นโยบายประชารัฐ โดยแผนปฏิบตักิารปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในชว่งปี 
2559 - 2562 ซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีรับ
นโยบายในการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพตดิจากรัฐบาล และได้ก าหนดยทุธศาสตร์การปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 8 ยทุธศาสตร์ ตามกรอบแผนยทุธศาสตร์การปอ้งกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562 ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวยัรุ่น ได้แก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 คือ ยทุธศาสตร์การปอ้งกนักลุม่ผู้ มีโอกาสเข้า
ไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด มีเป้าหมายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและ
เยาวชนทัง้ในและนอกสถานศึกษา กลุ่มผู้ ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป ตลอดจนสร้างความ   
เข้มแข็งให้กบัครอบครัว ชมุชน เพ่ือลดผู้ เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ มาตรการส าคญัใน
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ คือ การสร้างภูมิคุ้ มกันและป้องกันยาเสพติด และรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น (ส านักงาน ป.ป.ส. 2559ข, น.  
10-14) 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัท่ีศกึษาพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติด
ของนกัเรียนวยัรุ่น พบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่มีการศกึษาใน 2 แนวทาง กล่าวคือ แนวทางแรกเป็น
การวิจยัประเภทศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ เพ่ือค้นหาปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัของพฤติกรรม
การปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ ตวัอย่างงานวิจยัในอดีต เชน่ การศกึษาของลาดทองใบ ภอูภิรมย์ 
ในปี 2530 ได้ศึกษาบทบาทของครอบครัวในการป้องกันการติดยาเสพติด กลุ่มตัวอย่างเป็น
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบผลส าคญัว่า การท่ีเด็กรายงานว่า
ตนเองได้รับการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุลมาก แบบรักสนบัสนนุมาก และมีเจตคติท่ีดีมากตอ่การ
ควบคมุส่ือมวลชน จะมีความรู้เก่ียวกบัสาเหตขุองการเสพติดมากกว่า ปฏิเสธการชกัจงูจากเพ่ือน
มากกว่า เดก็ท่ีรายงานว่าได้รับการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุลน้อย รักสนบัสนนุน้อย และมีเจตคติ
น้อยตอ่การควบคมุส่ือมวลชน งานวิจยันีแ้สดงให้เห็นถึงความส าคญัของสถาบนัครอบครัวในการ
ปลกูฝังอบรมบตุร  

การศกึษาในระยะตอ่มาได้มีการศกึษาถึงปัจจยัเชิงสาเหตดุ้านอ่ืนๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนวยัรุ่น ได้แก่ ปัจจยัด้านจิตลกัษณะ  เช่น         
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Kumpfer; & Turner,1990; Bruce Simons-Morton; et al., 
1999; Allahverdipour; et al., 2007(a);  Allahverdipour; et al., 2007(b); Nguyen; et al., 
2011; Hye Jeong Choi; et al., 2013; Ehret; et al., 2013; Hwajung Oh; & Youngho Kim, 
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2014) ก า รค ว บ คุ ม ต น เอ ง  (Bruce Simons-Morton; et al., 1999; Allahverdipour; et al., 
2007(a);  Allahverdipour; et al., 2007(b); Hohman; et al., 2013; เก ษ ม  จั น ท ศ ร , 2541;         
ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ , 2546; สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล , 2552; ศุภร ชินะเกตุ, 2553) และ                
ความภาคภูมิใจในตนเอง (สุภาพร ธนะชานันท์ , 2546; ฐิยาพร กันตาธนวฒัน์, 2546; สิทธิพงศ์ 
วฒันานนท์สกุล, 2552) ปัจจัยด้านโรงเรียน เช่น ความผูกพันกับโรงเรียน (Kumpfer; & Turner, 
1990; Wongtongkam; et al., 2014; สุภาพร ธนะชานันท์, 2546) เป็นต้น ปัจจัยด้านเพ่ือน เช่น 
ความ สัมพั น ธ์ กับ เพ่ื อน  (Kumpfer; & Turner, 1990; Bruce Simons-Morton; et al., 1999;        
ปิยดา ละอองปลิว, 2546; สิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกลุ, 2552) เป็นต้น  

แนวทางที่สองของการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียน
วยัรุ่น เป็นการวิจยัประเภทการวิจยัเชิงทดลองเพ่ือศกึษาผลของโปรแกรมฝึกอบรมท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 
วา่มีผลตอ่พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดอยา่งไร ตวัอยา่งงานวิจยั เชน่ การศกึษาของ
ป่ิน โค (2540) ได้ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาท่ีมีต่อพฤติกรรมการป้องกันยาบ้าของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบผลว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมมี
พฤติกรรมการป้องกันยาบ้าสูงกว่านักเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยใน
ระยะต่อมาอีกจ านวนหลายเร่ือง เช่น งานวิจัยของสุขฤดี ธัชศฤงคาร (2543) ได้สร้างโปรแกรม
เสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการเสพยาบ้าของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนในงานวิจยัของมณฑิรา มาลารักษ์ (2546) ได้ศึกษาผลของการใช้เทคนิค
แม่แบบในการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านทักษะนิสัย เพ่ือป้องกันสารเสพติดของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนก่ิงเพชร กรุงเทพมหานคร และในงานวิจยัของดิฐภัทร บวรชยั (2555) 
ได้พัฒนาหลักสูตรเสริมการสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันยาเสพติดส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตามแม้งานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของ
วยัรุ่น ทัง้ในส่วนท่ีเป็นการวิจยัประเภทความสมัพนัธ์เชิงสาเหตแุละงานวิจยัประเภทเชิงทดลองจะ
มีการศกึษาอย่างกว้างขวาง แตส่ว่นใหญ่จะเป็นการศกึษาในขอบเขตท่ีเฉพาะเจาะจงและเป็นองค์
ความรู้ท่ีกระจดักระจาย ยังไม่ได้มีผู้ ประมวลจัดหมวดหมู่ในลักษณะปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตและ
สังคมของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่น ท าให้ผลงานวิจัยขาดความ
ต่อเน่ือง ไม่เห็นภาพรวมขององค์ความรู้ รวมทัง้ท าให้นักพัฒนาไม่สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้มากเท่าท่ีควร ทัง้นีใ้นปัจจบุนัมีวิธีวิทยาการวิจยัรูปแบบหนึ่งท่ี เรียกว่า การสงัเคราะห์
งานวิจัย (research synthesis) ซึ่งนงลักษณ์ วิรัชชัย (2542, น. 33) ได้กล่าวถึงความหมายของ
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การสังเคราะห์งานวิจัยว่า เป็นระเบียบวิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เพ่ือตอบ
ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการรวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการศกึษาในเร่ืองเดียวกนัหลายเร่ือง
มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติหรือวิธีการวิเคราะห์เนือ้หาเพ่ือให้ได้ข้อสรุปของผลการวิจัย
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีต้องการสงัเคราะห์ 

ดงันัน้ในระยะแรกของการศกึษาครัง้นีจ้ึงมุ่งให้ความส าคญักับการสงัเคราะห์งานวิจยัท่ี
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลักษณะทางจิตและสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการป้องกนัตนเอง
จากยาเสพติดของวยัรุ่น โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ซึ่งจะท าให้ได้ข้อค้นพบ
เก่ียวกับตวัแปรท่ีเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุส าคญัท่ีส่งผลให้วยัรุ่นมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก   
ยาเสพตดิได้มาก รวมทัง้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการสร้างและพฒันาโปรแกรมฝึกอบรม เช่น 
ลกัษณะของโปรแกรมฝึกอบรม ระยะเวลา กลุ่มตวัอย่าง เป็นต้น นอกจากนีผู้้ วิจยัจะน าข้อค้นพบ
เก่ียวกบัปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัท่ีได้จากการสงัเคราะห์งานวิจยัในระยะท่ี 1 มาใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างและพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของ
นกัเรียนวยัรุ่นตอ่ไป 

ส าหรับแนวทางในการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมด้านยาเสพติดส าหรับนกัเรียนวยัรุ่นกลุ่ม
ปกติมีความสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมรูปแบบโปรแกรมทัว่ไป (Universal 
Program) ของ National Institute on Drug Abuse หรือ NIDA (1997) ซึ่งเป็นแนวคิดในการสร้าง
โปรแกรมฝึกอบรมท่ีเน้นการปอ้งกนัและพฒันานกัเรียนวยัรุ่นกลุม่ปกติให้มีภูมิคุ้นกนัเพ่ือไม่ให้เข้า
ไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด รวมทัง้ผู้ วิจยัจึงได้น าแนวคิดขัน้ตอนของกลุ่มฝึกอบรมของเนลสนั โจนส์ 
(Nelson-Jone, 1992) มาประยกุต์ใช้จ านวน 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้เร่ิมต้น ขัน้ด าเนินการ และขัน้ยตุ ิ
ซึ่งในงานวิจยัของสกล วรเจริญศรี (2550) ท่ีศึกษาทักษะชีวิต และการสร้างโมเดลกลุ่มฝึกอบรม
เพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนวยัรุ่นได้มีการประยกุต์ใช้แนวคดิดงักลา่วในการสร้างโมเดลกลุ่ม
ฝึกอบรม และพบผลว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรมทกัษะชีวิตมีคะแนนทกัษะชีวิต
มากกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงคาดได้ว่าในการศึกษาครัง้นีน้กัเรียนท่ีเข้าร่วม
โปรแกรมฝึกอบรมจะมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดสูงกว่านกัเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมการฝึกอบรมด้วยเชน่เดียวกนั 

อย่างไรก็ตามนอกจากผู้ วิจัยมีความสนใจศึกษาผลของการใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือ
พฒันาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดท่ีสร้างขึน้เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักเรียนท่ี
ได้รับและไม่ได้รับโปรแกรมฝึกอบรมแล้ว ผู้วิจยัยงัเช่ือว่าผลของการเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมจะมี
ความคงทนเม่ือเวลาผ่านไป จึงได้น าแนวคิดของการวดัซ า้ (Repeated Measure) มาใช้ในการเก็บ
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ข้อมลูใน 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะติดตามผล รวมทัง้ยงัคาดว่า
ผลการสังเคราะห์งานวิจัยอาจพบตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก        
ยาเสพติดแต่อาจมีข้อจ ากัดในการน าตวัแปรดงักล่าวมาสร้างและพฒันาเป็นโปรแกรมฝึกอบรม
ส าหรับนักเรียน เช่น เป็นตัวแปรในด้านครอบครัว เป็นต้น จึงได้น าแนวคิดเก่ียวกับตวัแปรร่วม 
(Covariate variable) มาใช้เพ่ือควบคมุอิทธิพลของตวัแปรและจะท าให้ผลการวิจยัมีความถกูต้อง 
แมน่ย ามากย่ิงขึน้  

สรุปได้ว่าการศกึษาวิจยัในครัง้นีจ้ะท าให้ได้สารสนเทศเก่ียวกบัการพฒันาพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนวัยรุ่นได้อย่างครบถ้วนรอบด้านรวมทัง้ได้แนวทางท่ี
ประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชน เพ่ือให้มีภูมิคุ้ มกันและมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก          
ยาเสพตดิได้อยา่งมากตอ่ไป 

ค าถามการวิจัย 
1. ปัจจยัเชิงสาเหตอุะไรบ้างท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด

ของนกัเรียนวยัรุ่น  
2. โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียน

วยัรุ่น มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
3. โปรแกรมฝึกอบรมท่ีพัฒนาขึน้ สามารถพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก         

ยาเสพติดของนักเรียนวัยรุ่นได้หรือไม่ อย่างไร และผลท่ีเกิดขึน้มีความคงทนเม่ือเวลาผ่านไป
หรือไม ่อยา่งไร 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพ่ือค้นหาปัจจัยเชิงเหตุส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก            

ยาเสพตดิของนกัเรียนวยัรุ่นโดยใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมาน 
2. เพ่ือสร้างและพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมส าหรับพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเอง

จากยาเสพตดิของนกัเรียนวยัรุ่น  
3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่นจ าแนก

ตามกลุม่และชว่งเวลาในการวดั โดยมีความมุง่หมายยอ่ยดงันี ้
3.1 เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ

นกัเรียนวยัรุ่นระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ เม่ือควบคมุอิทธิพลของการรับรู้การสนบัสนุน
ทางสงัคมจากคนรอบข้าง 
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3.2 เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
นกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มทดลองเม่ือวดัในช่วงเวลาตา่งกนั เม่ือควบคมุอิทธิพลของการรับรู้การสนบัสนนุ
ทางสงัคมจากคนรอบข้าง 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการค้นหาปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัของพฤติกรรมการป้องกันตนเอง

จากยาเสพติดของนักเรียนวัยรุ่นด้วยวิธีการสังเคราะห์งานวิจัย รวมทัง้มีการสร้างโปรแกรม
ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดส าหรับนกัเรียนวยัรุ่นตามปัจจยัเชิง
สาเหตสุ าคญัท่ีค้นพบและท าการศกึษาผลของโปรแกรมฝึกอบรมฯ โดยการท าวิจยัเชิงทดลองด้วย 
ผลท่ีได้จากการศกึษาวิจยันอกจากจะได้องค์ความรู้ทางวิชาการแล้วยงัสามารถน าผลการวิจยัไป
ใช้ได้ ดงันี ้

ด้านองค์ความรู้  
1. ได้ทราบถึงขนาดอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวกับกับพฤติกรรมการป้องกัน

ตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่น รวมทัง้สารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง เช่น ลกัษณะของโปรแกรม
ฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม กลุม่ตวัอยา่ง เป็นต้น 

2. ได้องค์ความรู้เก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุส าคญัของพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดของวัยรุ่นจากการสังเคราะห์งานวิจัย ปัจจัยส าคัญต่างๆ ท่ีค้นพบสามารถเป็น
แนวทางในการสง่เสริมและพฒันานกัเรียนวยัรุ่นได้มากขึน้ 

ด้านการน าไปใช้ 
1. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานด้านยาเสพติด เช่น กรมสุขภาพจิต 

ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ป.ป.ส.) กระทรวงศึกษาธิการ และ
สถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น สามารถน าองค์ความรู้จากผลการวิจยัไปใช้เพ่ือก าหนดนโยบาย หรือ
วางแผนการสง่เสริม ปอ้งกนั และแก้ไขปัญหายาเสพตดิในกลุม่เยาวชนได้ 

2. โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดท่ีสร้าง
ขึน้สามารถใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมเยาวชน นกัเรียนวยัรุ่น เพ่ือให้มีพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพตดิมากขึน้ได้ตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งเน้นการค้นหาปัจจัยเชิงสาเหตุของ

พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครด้วยวิธีการ
สังเคราะห์งานวิจัยและสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก         
ยาเสพติดตามปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัท่ีค้นพบ โดยมีระยะของการศกึษา 3 ระยะ ซึง่ในแตล่ะระยะ
มีขอบเขตการวิจยัดงันี ้

ระยะที่  1 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก      
ยาเสพตดิของนกัเรียนวยัรุ่น  

ผู้ วิจัยใช้การสังเคราะห์งานวิจัย ด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) 
ตามแนวคิดของ กลาส แมคกอว์ และสมิธ (Glass; McGaw; & Smith, 1981) ในระยะนีมี้ขอบเขต
การศกึษาดงันี ้

ประชากรและตัวอย่าง 
        ประชากร  ได้แก่  รายงานการวิจัยของนักวิชาการ ป ริญญานิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ ของนิสิต/นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีเปิดสอนในระดบั
บณัฑิตศกึษา ซึง่เป็นผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในชว่งปี พ.ศ. 2540 – 2560     
        ตัวอย่าง  ได้แก่   รายงานการวิจัยของนักวิชาการ ป ริญญานิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีเปิดสอนในระดบั
บณัฑิตศึกษา ซึ่งเป็นผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2560 และได้มาโดยใช้วิธีการ
คดัเลือกตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจยัก าหนด ดงันี ้

1. เป็นงานวิจยัประเภทศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรืองานวิจัยเชิง
ทดลองท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนวัยรุ่น ซึ่งเป็น
ผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในชว่งปี พ.ศ. 2540 – 2560 

2. เป็นงานวิจยัท่ีศกึษากบัประชากรในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3. เป็นรายงานการวิจัยท่ีรายงานค่าสถิติพืน้ฐาน และ/หรือเป็นค่าสถิติ

ท่ีมาจากการทดสอบนยัส าคญัท่ีเพียงพอตอ่การน าไปใช้ค านวณคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ และคา่
ขนาดอิทธิพลได้ 

4. เป็นเอกสารท่ีสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ได้จาก
ฐานข้อมลูออนไลน์ 
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  ระยะที่  2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมส าหรับพัฒนาพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพตดิของนกัเรียนวยัรุ่น  
   ผู้ วิจัยการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมโดยน า
ปัจจัยเชิงสาเหตุส าคัญท่ีค้นพบจากผลการวิจัยระยะท่ี 1 มาใช้ในการออกแบบกิจกรรม ทัง้นี ้
รูปแบบโปรแกรมท่ีจะสร้างขึน้นัน้เป็นโปรแกรมทั่วไป (Universal Program) ตามแนวคิดของ 
National Institute on Drug Abuse หรือ NIDA (1997) และประยกุต์ใช้โมเดลส าหรับกระบวนการ
ออกแบบด้านการศึกษาของเรโนลด์ (Reynolds, 1994, pp. 19-30) รวมทัง้ใช้แนวคิดขัน้ตอนการ
ฝึกอบรมกลุ่มของเนลสัน โจนส์  (Nelson-Jone, 1992, pp. 48-49) และสร้างเค ร่ืองมือใน
การศึกษาครัง้นี ้ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนวัยรุ่น     
แบบวดัการรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง เพ่ือน ามาศกึษาเป็นตวัแปรร่วม ในระยะนี ้
มีขอบเขตการวิจยัดงันี ้

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล การคดัเลือกผู้ เช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ของโปรแกรมฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้ จ านวน 5 ท่าน โดยใช้วิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ด้วยการก าหนดคุณสมบัติว่าต้อง 1) เป็นผู้ เช่ียวชาญในสาขาจิตวิทยาและ               
การแนะแนว หรือจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา หรือ การวิจัยทางการศึกษา 2) มีประสบการณ์
เก่ียวกบัการสอน การฝึกอบรมเยาวชน หรือการฝึกอบรมเพ่ือปอ้งกนัยาเสพตดิ 
  ระยะที่  3 การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพตดิ  
   ผู้วิจยัท าวิจยัเชิงทดลองโดยการน าโปรแกรมฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้ในระยะท่ี 2 มาใช้
กบัตวัอยา่งนกัเรียนวยัรุ่น ในระยะนีมี้ขอบเขตการวิจยัดงันี ้
        ประชากร ได้แก่ นักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3       
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ของโรงเรียนวดัไทร (ถาวรพรหมานกุลู) จ านวน 294 คน 
        ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) ส านักงานเขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  2 และ 3 ภาคเรียนท่ี 2         
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 42 คน ได้มาโดยใช้กระบวนการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มเพ่ือใช้ในการ
ทดลอง 3 ขัน้ตอน คือ การเลือกอย่างสุ่ม(Random selection) การก าหนดเข้ากลุ่มอย่างสุ่ม
(Random assignment) การก าหนดกลุ่มทดลองอย่างสุ่ม (Random treatment) ท าให้ได้กลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 21 คน  
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
        ตัวแปรต้น ได้แก่  

1. ช่วงเวลาในการวัด ประกอบด้วย ก่อนทดลอง หลังทดลองครัง้ท่ี 1 
และหลงัทดลองครัง้ท่ี 2 

2. การใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจาก
ยาเสพตดิ โดยมีกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดักระท า และกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับการจดักระท า 
        ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ 
         ตัวแปรร่วม ได้แก่ การรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง 

แบบแผนการทดลอง  
ในการด าเนินการทดลองครัง้นีจ้ะใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบ 

Pretest and Multiple-Posttest Design (Edmonds, & Kennedy, 2017, pp. 65-66) 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

ผู้วิจยัด าเนินการทดลองโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการปอ้งกัน
ตนเองจากยาเสพติดในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินการตามตารางฝึกอบรมกับ
กลุ่มทดลอง ใช้เวลาในการฝึกอบรมจ านวน 3 วนั รวม 10 ชั่วโมง ส่วนกลุ่มควบคุมจะไม่มีการ
ฝึกอบรมใดๆ เพ่ือเป็นกลุม่เปรียบเทียบผลท่ีได้จากการทดลอง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด หมายถึง การแสดงออกเก่ียวกับการ

กระท าของนกัเรียนวยัรุ่นเพ่ือปอ้งกนัตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด ได้แก่ การปฏิเสธเม่ือ
ถกูชกัชวน การคบเพ่ือนอย่างเหมาะสม การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การจดัการความเครียด
อย่างเหมาะสม การเข้าร่วมกิจกรรมป้องกนัยาเสพติด การปฏิบตัิตามหลกัศาสนา การหลีกเล่ียง
สถานการณ์เส่ียง การไม่ทดลองเสพยาเสพติด และการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการปอ้งกนัยาเสพติด 
เป็นต้น 

2. งานวิจัย หมายถึง เอกสารรายงานผลการศึกษา/แสดงความรู้ความจริงด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ งานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย รายงานการวิจยัของ
นักวิชาการและงานวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ท่ีท าโดยนิสิตนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศกึษา 
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3. การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง กระบวนการแสดงหาความรู้/ตอบค าถามวิจยัด้วย
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยการรวบรวมงานวิจัยท่ีศึกษาในประเด็นเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน 

4. การวิเคราะห์อภิมาน หมายถึง วิธีการวิจยัท่ีใช้ในการสงัเคราะห์รายงานการวิจยัเชิง
ปริมาณหลายๆ เร่ืองท่ีศกึษาปัญหาเดียวกนั โดยใช้เทคนิควิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูท่ี
เป็นผลการวิจยั ซึ่งวดัในรูปของดชันีมาตรฐาน ได้แก่ ขนาดอิทธิพล หรือคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
และข้อมลูคณุลกัษณะงานวิจยัเพ่ือให้ได้ข้อสรุปท่ีกว้างขวางลุม่ลกึกว่าผลงานวิจยัแตล่ะเร่ือง 

5. โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด  
หมายถึง วิธีการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่นท่ีเกิดจากโปรแกรม
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุส าคัญท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก         
ยาเสพติด เป็นรูปแบบโปรแกรมทั่วไป (Universal Program) ตามแนวคิดของ National Institute 
on Drug Abuse หรือ NIDA (1997) และประยุกต์ใช้โมเดลฝึกอบรมของ เรโนลด์ (Reynolds, 
1994, pp. 19-30) รวมทัง้ใช้แนวคิดขัน้ตอนการฝึกอบรมกลุ่มของเนลสัน โจนส์ (Nelson-Jone, 
1992, pp. 48-49) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนดงันี ้

1) ขั ้นเร่ิมต้น (The Initial Stage) ในขัน้นีจ้ะเร่ิมนับตัง้แต่มีการพบกันครัง้แรก
ระหว่างสมาชิกกับผู้ น ากลุ่ม สิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ น ากลุ่มในขัน้นี  ้คือ การสร้างสัมพันธภาพ 
(Relationship building) และการก าหนดหน้าท่ีต่างๆ ในกลุ่ม  (Task orientation function)         
ซึ่งสมาชิกทุกคนจะต้องรู้จกัผู้น ากลุ่มและสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม นอกจากนัน้ผู้น ากลุ่มจะต้องมี
การก าหนดโครงสร้างต่างๆ ของกลุ่ม การสร้างความคุ้ นเคยระหว่างผู้ น ากลุ่มกับสมาชิกและ
ระหว่างสมาชิกกับสมาชิก ทักษะส าคัญของผู้ น ากลุ่มในขัน้นี  ้คือ ทักษะการเอือ้อ านวย 
(Facilitative skill) ในขัน้นีอ้าจจ าเป็นต้องมีการประเมินตนเองของสมาชิก (Self-assessment) 
และการก าหนดเปา้หมายสว่นบคุคล (Setting of personal goal) 

2) ขัน้ด าเนินการ (The Working Stage) ในขัน้นีผู้้น ากลุ่มยงัจ าเป็นท่ีต้องใช้ทกัษะ
ในการเอือ้อ านวยให้สมาชิกในกลุ่มเกิดการเรียนรู้จากสมาชิกคนอ่ืนๆ โดยการกระตุ้นให้มีการ
พดูคยุเก่ียวกับตนเองและให้ข้อมูลย้อนกลบั นอกจากนัน้ผู้น ากลุ่มควรมีการก าหนดเป้าหมายใน
การฝึกอบรมท่ีเฉพาะ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสอน การบรรยาย การใช้แบบฝึกหัด  เกม 
ตลอดจนการให้การบ้าน เป็นต้น ทัง้นีท้กัษะการเอือ้อ านวยอาจมุ่งไปท่ีการท าให้เกิดการเปิดเผย
ตนเอง ลดการปอ้งกนัตนเอง โดยแลกเปล่ียนประสบการณ์ตา่งๆ ภายใต้การเคารพสิทธิซึ่งกนัและ
กัน ทัง้นีผู้้น ากลุ่มควรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่สมาชิกกลุ่มตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มให้
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ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกันด้วย นอกจากนัน้ผู้ น ากลุ่มควรมีการอ านวยให้สมาชิกกลุ่มเกิด       
การแก้ปัญหาร่วมกนั ซึง่เป็นการเรียนรู้ถึงการเป็นทัง้ผู้ให้และผู้ รับการชว่ยเหลือ 

3) ขัน้ยุติ (The Ending Stage) ในขัน้ของการยุตินี ้ให้ความส าคญักับการยุติกลุ่ม
เพ่ือน าไปสู่ความเปล่ียนแปลง เป็นการรักษาและพฒันาสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกลุ่มไปประยกุต์ใช้จริง
เม่ืออยู่ภายนอกกลุ่มต่อไป สิ่งท่ีส าคัญในขัน้นีอี้กประการ คือ ผู้ น ากลุ่มช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้
จดัการกับความรู้สึกกังวลต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในกลุ่ม ตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกิดความ
มัน่ใจวา่จากการเข้ารับการฝึกอบรม สมาชิกได้เรียนรู้อนัน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมได้ 
ตลอดจนให้มีการประเมินตนเองทัง้จดุแข็งจดุอ่อน รวมถึงพฒันาแผนในการปฏิบตัิตา่งๆ ท่ีสง่เสริม
ให้เกิดการพฒันาตนเอง 

5. นักเรียนวัยรุ่น หมายถึง นกัเรียนท่ีศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 และ 
3 ซึ่งมีอายุระหว่าง 14 – 15 ปี โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั ง้ท่ีสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสงักัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

6. ยาเสพติด หมายถึง ขอบข่ายของยาเสพติดท่ีใช้ในการสงัเคราะห์งานวิจยัครัง้นี ้
ได้แก่ บุหร่ีและสุรา (รวมทัง้เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น  เบียร์  ไวน์ เป็นต้น) ยาบ้า 
และไอซ์   

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือค้นหาปัจจยัเชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการป้องกนัตนเอง

จากยาเสพติดของวยัรุ่น และสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจาก
ยาเสพติดตามปัจจัยเชิงสาเหตุส าคญัท่ีค้นพบ แบ่งการด าเนินการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ โดยใน
ระยะแรกเป็นการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมานตามแนวคิดของ 
กลาส แมคกอว์ และสมิธ (Glass; McGaw; & Smith, 1981) เพ่ือค้นหาปัจจัยเชิงสาเหตุส าคัญ
ของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนวัยรุ่น  โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี
ปฏิสมัพนัธ์นิยม (Interactionism model) เป็นกรอบในการก าหนดกลุ่มตวัแปรเชิงสาเหตอุอกเป็น 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแปรด้านจิตลักษณะ กลุ่มตัวแปรด้านสถานการณ์ และกลุ่มตัวแปรด้าน         
จิตลกัษณะตามสถานการณ์ ระยะท่ี 2 เม่ือค้นพบปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัท่ีส่งผลตอ่พฤตกิรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่นแล้ว ผู้ วิจยัน าข้อค้นพบดงักล่าวเป็นแนวทางในการสร้าง
โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่น โดย
อาศัยแนวคิดการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมท่ีเป็นรูปแบบโปรแกรมทั่วไป (Universal program)  
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ตามแนวคิดของ National Institute on Drug Abuse หรือ NIDA (1997) และประยุกต์ใช้โมเดล
ฝึกอบรมของ เรโนลด์ (Reynolds, 1994, pp. 19-30) รวมทัง้ใช้แนวคิดขัน้ตอนการฝึกอบรมกลุ่ม
ของเนลสนั โจนส์ (Nelson-Jone, 1992, pp.48-49) มาเป็นกรอบในการสร้างโปรแกรมฝึกอบรม 
รูปแบบการฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้เร่ิมต้น ขัน้ด าเนินการ และขัน้สรุป 
และด าเนินตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโปรแกรมฝึกอบรมโดยผู้ เช่ียวชาญเพ่ือศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าโปรแกรมฝึกอบรมไปใช้จริง รวมทัง้มีการวิเคราะห์
ปรับปรุงรูปแบบโปรแกรมฝึกอบรมตามค าแนะน า ระยะที่ 3 เป็นการศกึษาผลของการใช้โปรแกรม
กับตวัอย่าง ผู้ วิจยัน าโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดท่ี
สร้างขึน้ไปใช้กบัตวัอย่างนกัเรียนวยัรุ่น โดยการท าวิจยัเชิงทดลอง แบบแผนการวิจยัเชิงทดลองท่ี
ใ ช้  คื อ  แ บ บ  Pretest and Multiple-Posttest Design (Edmonds, & Kennedy, 2017, pp.          
65-66)  โดยมีตวัแปรจดักระท า (Manipulated variable) คือ กลุ่มท่ีเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด (กลุ่มทดลอง) และ กลุ่มท่ีไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด (กลุ่มควบคุม) และ      
ตวัแปรตาม คือ พฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติด โดยมีรายละเอียดดงัภาพประกอบ 1 
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สมมตฐิานการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ โดยในระยะท่ี 3 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง

เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
นกัเรียนวยัรุ่นซึง่ประกอบด้วย 2 สมมตฐิาน ได้แก่ 

1. นกัเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก 
ยาเสพติด (กลุ่มทดลอง) ท่ีวดัในช่วงเวลาต่างกัน มีค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดสูงกว่านักเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมฯ (กลุ่มควบคุม)  เม่ือควบคุม
อิทธิพลของการรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง 

2. เม่ือควบคมุอิทธิพลของการรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง นกัเรียนท่ี
เข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด (กลุ่มทดลอง)  
มีคา่เฉล่ียคะแนนพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดแตกตา่งกนั เม่ือวดัในชว่งเวลาตา่งกนั  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเร่ือง การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
นกัเรียนวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ประมวลเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง โดยแบ่งการน าเสนอรายละเอียดออกเป็น 6 ตอน ตามล าดับดังนี  ้ตอนท่ี1แนวคิด
เก่ียวกับยาเสพติด ตอนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการของวัยรุ่น  ตอนท่ี 3 แนวคิดเก่ียวกับ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนวัยรุ่น  ตอนท่ี 4 ปัจจัยเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนวัยรุ่น  ตอนท่ี 5 แนวคิดเก่ียวกับการ
สงัเคราะห์งานวิจยั ตอนท่ี 6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันา
พฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่น 

ตอนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับยาเสพตดิ 
การประมวลเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดในส่วนนีเ้ป็นการสรุปองค์ความรู้เก่ียวกับ 

ยาเสพติด ได้แก่ ความเป็นมาของยาเสพติด ความหมายของยาเสพติด ประเภทของยาเสพติด 
และนโยบายด้านยาเสพตดิในระดบัสากลและนโยบายของประเทศไทย ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1 ความเป็นมาของยาเสพตดิ 
ส านักงาน ป.ป.ส. (2553, น. 2) ได้ประมวลความเป็นมาของยาเสพติดสรุปได้ว่า 

นกัประวตัศิาสตร์เช่ือว่าประเทศอิรัก อิหร่านและประชาชนในแถบเมโสโปเตเมียรู้จกัการปลกูฝ่ินมา
ประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยชาวกรีกทราบว่าฝ่ินสามารถระงับความเจ็บปวดและ  
กลดักลุ้มได้เป็นอย่างดี ส่วนชาวอินเดียก็ใช้ฝ่ินเสพเพ่ือให้เกิดความมึนเมาโดยเห็นว่าเป็นความสขุ
และสามารถช่วยให้ลืมความทกุข์ตา่งๆ ได้ ตอ่มาในยคุศตวรรษท่ี 18-19 ชาวผิวขาวนกัล่าเมืองขึน้
ก็รู้แท้เห็นจริงว่าฝ่ินท าอนัตรายตอ่ผู้ เสพได้ จึงใช้ฝ่ินเป็นเคร่ืองมือชว่ยในการล่าเมืองขึน้ให้มาอยูใ่น
อาณานิคมของตน ในส่วนของประเทศไทย ฝ่ินเข้ามาในสมัยใดนัน้ยังไม่ทราบแน่ชัด  เท่าท่ีมี
หลักฐานครัง้แรกอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง)       
พ.ศ. 1903 มีกฎหมายบญัญัติการห้ามซือ้ ขาย เสพฝ่ินไว้ ซึ่งแม้ว่าบทลงโทษจะสูงแตก่ารลกัลอบ
ซือ้ขายและเสพฝ่ินยงัมีอยู่ ต่อมาสมยักรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
ทรงแจกกฎหมายป่าวร้องห้ามปรามผู้ขาย ผู้สบูฝ่ินแตย่งัไม่เป็นผลส าเร็จ ในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงได้ทรงตราพระราชก าหนดโทษให้สูงขึน้ไปอีก  รัชสมัยสมเด็จพระ      
นัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั เป็นระยะท่ีตรงกบัสมยัท่ีองักฤษน าฝ่ินจากอินเดียไปบงัคบัขายให้จีนท าให้มีคน
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จีนติดฝ่ินเพิ่มขึน้ และในชว่งเวลานัน้ตรงกบัระยะท่ีคนจีนเข้ามาค้าขายในเมืองไทยมากขึน้  จึงเป็น
การน าฝ่ินและผู้ติดฝ่ินเข้ามาในเมืองไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
นโยบายท่ียอมให้คนจีนเสพและขายฝ่ินได้ตามกฎหมายแต่ต้องเสียภาษีผูกขาด มีนายภาษีเป็น
ผู้ด าเนินการ ปรากฏว่าภาษีฝ่ินท ารายได้ให้แก่ประเทศไทยมาก และได้มีความพยายามไม่ให้คน
ไทยเสพฝ่ิน แตก็่ไม่ได้ผลเต็มท่ี ตอ่มาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงแก้
ภาษีฝ่ินเพ่ือท าให้การสูบฝ่ินน้อยลงจนสามารถเลิกได้ในท่ีสุด และทรงยอมให้รัฐขาดรายได้จาก
ภาษีฝ่ิน ปริมาณเงินรายได้จากภาษีฝ่ินลดลงเร่ือยๆ โดยรัฐได้เงินชดเชยจากภาษีอากรยาสบูแทน 

ในปี พ.ศ. 2501 คณะปฏิวตัิซึ่งปกครองประเทศไทยอยู่ในขณะนัน้ได้มีการประกาศ
คณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 37 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ให้เลิกการเสพและจ าหน่ายฝ่ินทั่ว
ราชอาณาจักร และก าหนดด าเนินการให้เสร็จสิน้เด็ดขาดภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2502 
โดยประกาศให้ผู้ เสพฝ่ินขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เสพฝ่ินภายในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2501 และตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2502 ห้ามมิให้ร้านฝ่ินจ าหน่ายฝ่ินแก่ผู้ ท่ีไม่มีใบอนญุาตให้
สูบฝ่ิน ยุบเลิกร้านจ าหน่ายฝ่ินให้แก่ผู้ ไม่มีใบอนุญาตภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2502 และ
ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ผู้กระท าผิดฐานเสพฝ่ินหรือมลูฝ่ิน นอกจากจะต้องรับโทษตาม
กฎหมายแล้วยังต้องถูกส่งไปรับการรักษา ณ สถานพยาบาล และพักฟื้นผู้ อดฝ่ินไม่เกิน 90 วัน 
และให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันจัดตัง้สถานพยาบาลและพักฟื้นผู้      
อดฝ่ิน และมีการท าลายกล้องสบูฝ่ินท่ีท้องสนามหลวง โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หวัหน้าคณะ
ปฏิวัติเป็นประธานและควบคุมการเผาท าลาย นอกจากนีย้ังมีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยฝ่ิน       
เพิ่มโทษผู้ละเมิดให้สงูขึน้ ซึ่งได้ประกาศใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา การเสพ
และจ าหน่ายฝ่ินในประเทศไทยเป็นสิ่งผิดกฎหมาย มีการประหารชีวิตผู้ผลิตและค้ายาเสพติด แต่
ปัญหายาเสพติดไม่ได้ลดลง นอกจากนีต้วัยาเสพติดได้เปล่ียนรูปไปเป็นเฮโรอีน ซึ่งผลิตด้วยการ
เปล่ียนตวัยาส าคญัในฝ่ิน คือ มอร์ฟีน ด้วยวิธีทางเคมีเป็นยาเสพติดท่ีมีฤทธ์ิร้ายแรงกว่าฝ่ินเข้ามา
ระบาดในเมืองไทย พบครัง้แรกในราวเดือนกันยายน พ.ศ. 2502 โดยเฮโรอีนได้เข้ามาแพร่ระบาด
ในหมู่ผู้ติดฝ่ินอยู่เดิมเพราะสูบได้ง่ายใช้เผาในกระดาษตะกั่วแล้วสูดไอไม่ต้องมีบ้องฝ่ิน และไม่มี
กลิ่นเวลาสบูการหลบหนีกฎหมายก็ท าได้ง่ายกว่าการสบูฝ่ิน จนมาถึงปัจจบุนัยาเสพติดยงัคงเป็น
ปัญหาท่ีร้ายแรง มีการแพร่ระบาดของการติดยาเสพติดหลายชนิด เช่น ยาบ้า ยาอี ไอซ์ สารระเหย 
ทัง้ในต่างจังหวดัและในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงท่ีทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน
ปอ้งกนัและแก้ไขอยา่งเร่งดว่น 

 



  19 

1.2 ความหมายของยาเสพตดิ 
เม่ือพิจารณาถึงความหมายของยาเสพติด พบว่า มีค าศพัท์ท่ีมีนยัถึงยาเสพติดอยู่

หลายค า เช่น ค าว่า narcotic แปลว่า สิ่งเสพติด ค าว่า addictive substance แปลว่า สารเสพติด 
และค าว่า drug แปลว่า ยาเสพติด ซึ่งค าศพัท์เหล่านีมี้ความหมายในลกัษณะเดียวกัน อย่างไรก็
ตาม ส านกังาน ป.ป.ส. (2553) ได้ประมวลและสรุปองค์ความรู้เก่ียวกับยาเสพติดและได้ใช้ค าว่า       
“ยาเสพติด” ในการน าเสนอ ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดการส่ือสารและความเข้าใจท่ีตรงกนั ในการวิจยัครัง้
นีจ้ึงใช้ค าว่า ยาเสพติด (drug) เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้ค าของส านักงาน ป.ป.ส. ซึ่งถือเป็น
องค์กรหลักของประเทศในการด าเนินงานด้านยาเสพติด ทัง้นี ้ส านักงาน ป.ป.ส. (2553, น. 1)          
ได้ประมวลความหมายของยาเสพตดิท่ีส าคญั ตวัอยา่งเชน่ 

องค์การอนามัย โลก (World Health Organization: WHO) ให้ความหมายว่า        
ยาเสพตดิ หมายถึง สิ่งท่ีเสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทัง้ทางร่างกาย และจิตใจตอ่ไปโดยไม่
สามารถหยดุเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึน้เร่ือยๆ จนในท่ีสดุจะท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตอ่
ร่างกายและจิตใจขึน้ 

องค์การสหประชาชาติ ให้ความหมายว่า ยาเสพติด หมายถึง สารใดๆ ท่ีเกิดขึน้ตาม
ธรรมชาตหิรือได้จากธรรมชาต ิหรือจากการสงัเคราะห์ท่ีมีผลตอ่จิตใจและระบบประสาท 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า ยาเสพติด 
หมายถึง ยาหรือสารเคมีซึ่งเม่ือเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด 
ก่อให้เกิดพิษเรือ้รัง ท าให้ร่างกายและจิตใจเส่ือมโทรม เช่น ฝ่ิน กัญชา เฮโรอีน ยานอนหลบั สุรา 
เป็นต้น 

พระราชบัญญั ติยาเสพติดให้ โทษ  พ .ศ. 2522 มาตรา 4 แก้ไขเพิ่ ม เติม โดย
พระราชบญัญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 4 ให้ความหมาย ยาเสพติดให้
โทษ หมายถึง สารเคมีหรือวตัถชุนิดใดๆ ซึ่งเม่ือเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ 
ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้ว ท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลกัษณะส าคญั เช่น ต้องเพิ่ม
ขนาดการเสพเร่ือยๆ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความต้องการเสพทัง้ร่างกายและจิตใจอย่าง
รุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสขุภาพโดยทัว่ไปจะทรุดโทรมลง กบัให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืช
ท่ีเป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพตดิให้โทษและสารเคมีท่ีใช้ใน
การผลิตยาเสพติดให้โทษดงักล่าวด้วย ทัง้นีต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุประกาศใน          
ราชกิจจานเุบกษา แตไ่มห่มายความถึงยาสามญัประจ าบ้านบางต ารับ ตามกฎหมายวา่ด้วยยาท่ีมี
ยาเสพตดิให้โทษผสมอยู ่
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สรุปได้วา่ ยาเสพตดิ หมายถึง ยาหรือสารเคมีทัง้ท่ีได้จากธรรมชาตหิรือสงัเคราะห์ขึน้ 
เม่ือเข้าสู่ร่างกายทัง้โดยวิธีกิน ดม สูบ หรือฉีด ติดต่อกันระยะเวลาหนึ่งจะท าให้ติดและมีความ
ต้องการท่ีจะเสพเพิ่มขึน้ และก่อให้เกิดผลเสียตอ่ร่างกายและจิตใจ 

1.3 ประเภทของยาเสพตดิ 
ยาเสพติด สามารถแบ่งได้ตามลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี ้(ส านักงาน ป.ป.ส. , 2553, 

น. 8-9) 
1. แบง่ได้ตามแหลง่ท่ีเกิด ได้แก่ 

1.1 ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) คือ ยาเสพติดท่ีผลิตได้มาจากพืช 
เชน่ ฝ่ิน พืชกระทอ่ม กญัชา 

1.2 ยาเสพติดสังเคราะห์ (Synthetic Drugs) คือ ยาเสพติดท่ีผลิตขึน้ด้วย
กรรมวิธีทางเคมี เชน่ เฮโรอีน แอมเฟตามีน 

2. แบง่ตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้แก่ 
2.1 ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงไม่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ 

เช่น เฮโรอีน (Heroin) แอมเฟตามีน (Amphetamine) เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) 
แอลเอสดี (LSD)ทเอ็กซ์ตาซี (Ecstasy) หรือ MDMA 

2.2 ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทัว่ไป เชน่ ฝ่ิน (Opium)มอร์ฟีน (Morphine) 
โคเคนหรือ โคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน (Codeine) เมทาโดน (Methadone) 

2.3 ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษท่ีมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ผสมอยู่ เช่น 
ยาแก้ไอท่ีมีโคเดอีนผสมอยู ่

2.4 ประเภท 4 สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ
ประเภท 2 เช่น อาเซติค แอนไฮไดรด์ (Acetic anhydride) อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl chloride) 
เอทิลิดีนไดอาเซเตท (Ethylidine diacetate) ไลเซอร์จิค อาซิค (Lysergic acid) 

2.5 ประเภท 5 ยาเสพตดิให้โทษท่ีมิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึง ประเภท 4 เช่น 
พืชกัญชา พืชกระท่อม พืชฝ่ิน (ซึ่งหมายความรวมถึงพันธุ์ ฝ่ิน เมล็ดฝ่ิน กล้าฝ่ิน ฟางฝ่ิน)พืชเห็ด
ขีค้วาย 

3. แบง่ตามการออกฤทธ์ิตอ่จิตประสาท ได้แก่ 
3.1 ยาเสพติดประเภทกดประสาท เช่น ฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน ยากล่อม

ประสาท สารระเหย 
3.2 ยาเสพตดิประเภทกระตุ้นประสาท เชน่ แอมเฟตามีน โคคาอีน 
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3.3 ยาเสพตดิประเภทหลอนประสาท เชน่ แอลเอสดี ดีเอ็มที เห็ดขีค้วาย 
3.4 ยาเสพติดประเภทออกฤทธ์ิผสมผสาน (อาจกด กระตุ้ นหรือหลอน

ประสาทร่วมกนั) เชน่ กญัชา เป็นต้น 
4. แบง่ตามองค์การอนามยัโลก ซึง่ได้จดัแบง่ยาเสพตดิออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 

4.1 ประเภทฝ่ิน หรือ มอร์ฟีน รวมทัง้ยาท่ีมีฤทธ์ิคล้ายมอร์ฟีน เช่น ฝ่ิน 
มอร์ฟีน เฮโรอีน เพธิดีน 

4.2 ประเภทบาบิทเูรต รวมทัง้ยาท่ีมีฤทธ์ิท านองเดียวกนั เชน่ เซโคบาร์บิตาล     
อะโมบาร์บติาล พาราดีไฮด์ เมโปรบาเมท ไดอาซีแพม คลอไดอาซีพอกไซด์ 

4.3 ประเภทแอลกอฮอล์ เชน่ เหล้า เบียร์ วิสกี ้
4.4 ประเภทแอมเฟตามีน เชน่ แอมเฟตามีน เดกซ์แอมเฟตามีน 
4.5 ประเภทโคเคน เชน่ โคเคน ใบโคคา 
4.6 ประเภทกญัชา เชน่ ใบกญัชา ยางกญัชา 
4.7 ประเภทคทั เชน่ ใบคทั ใบกระทอ่ม 
4.8 ประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ดีเอ็มที เมสคาลีน เมล็ดมอร์นิ่ง      

โกลล่ี ต้นล าโพง เห็ดเมาบางชนิด 
4.9 ประเภทอ่ืนๆ เป็นพวกท่ีไม่สามารถเข้าประเภทใดได้ เช่น ทินเนอร์ 

เบนซิน น า้ยาล้างเล็บ ยาแก้ปวด บหุร่ี 
นอกจากนีจ้ะเห็นได้ว่าในปัจจุบนัได้มีการดดัแปลง คิดค้นยาเสพติดรูปแบบใหม่ๆ 

เพ่ือมอมเมาเยาวชน รวมทัง้สามารถหลีกเล่ียงการตรวจสอบจากผู้ปกครอง ครู หรือเจ้าหน้าท่ีได้         
ซึ่งยาเสพติดรูปแบบใหม่ๆ เหล่านีก็้มีอันตรายไม่แพ้ยาเสพติดประเภทท่ีกล่าวมาข้างต้น 
ตวัอย่างเช่น ส่ีคูณร้อย ซึ่งเป็นช่ือเรียกเคร่ืองด่ืมท่ีมี 4 ส่วนผสมหลัก คือ น า้ต้มใบกระท่อม โค้ก   
ยาแก้ไอ และยากันยุง รวมทัง้ยาเสพติดท่ีก าลังแพร่ระบาดมากในขณะนี ้คือ ยาโปรฯ หรือ 
procodyl เป็นยาแก้แพ้ชนิดน า้ และวัยรุ่นน าไปผสมกับน า้อัดลมเพ่ือด่ืม ซึ่งยาเสพติดทัง้ 2 
ประเภทท่ียกตวัอย่างมาจะท าให้เกิดอาการมึนเมามีฤทธ์ิเหมือนสุรา และเม่ือเสพต่อเน่ืองเป็น
เวลานานจะท าให้สมองเส่ือมได้ เป็นต้น 

ส าหรับการวิจยัครัง้นีไ้ด้ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น 
โดยก าหนดขอบเขตของยาเสพติดท่ีศึกษา ได้แก่ บุหร่ี สุรา (รวมทัง้เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ เช่น  เบียร์ เป็นต้น)  เน่ืองจากการประมวลเอกสารและงานวิจยัในอดีตท่ีได้น าเสนอไว้
แล้วว่า บุหร่ีและสุรา ถือเป็นยาเสพติดขัน้ต้น (gateway drugs) ท่ีวยัรุ่นเร่ิมทดลองเสพมากท่ีสุด
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และเป็นพืน้ฐานสู่การติดยาเสพติดประเภทอ่ืนๆ ท่ีรุนแรงกว่าตามมาได้  รวมทัง้ยาบ้า และไอซ์ ซึ่ง
ถือเป็นยาเสพตดิท่ีพบวา่มีสถิตกิารแพร่ระบาดในกลุม่วยัรุ่นในปัจจบุนัเป็นอยา่งมาก 

1.4 ผลกระทบของยาเสพตดิ 
ปัญหายาเสพตดินอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ตวัผู้ เสพ เชน่ การท าให้สขุภาพ

อนามัยเส่ือมโทรม เป็นเหตใุห้บุคคลสูญเสียศกัยภาพแล้ว ยงัส่งผลกระทบทางอ้อมในมิติต่างๆ   
อีกด้วย ซึง่พนูสขุ นิตวิฒันะ (2545, น. 17) ได้สรุปถึงโทษพิษภยัของยาเสพตดิในด้านตา่งๆ ดงันี ้

1.4.1 ผลกระทบต่อตวัผู้ เสพ กล่าวคือ ผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งส่วน
หนึ่งเกิดจากฤทธ์ิต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย เม่ือร่างกายรับยาเหล่านัน้เป็นประจ า ท าให้การ
ท างานของระบบต่างๆ ผิดปกติจากเดิม ท าให้สุขภาพของผู้ เสพเส่ือมโทรมลง มีร่างกายซูบผอม   
ผิวคล า้ สมองเส่ือม ป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนต่างๆ ท่ีได้รับอิทธิพลจากฤทธ์ิยา เช่น โรคทางเดิน
อาหาร โรคปอด โรคหวัใจ โรคตบั โรคไต ฯลฯ ภมูิต้านทานในร่างกายลดลง ท าให้ตดิเชือ้โรคได้ง่าย 
และถ้ายาเสพติดนัน้มีสารอ่ืนเจือปนอยู่ด้วย เช่น เฮโรอีนเบอร์ 3 อาจมียานอนหลับหรือสารหนู
ผสมน า้มนัเบนซินบางชนิดท่ีมีสารตะกัว่ผสมอยู ่ลกัษณะเช่นนีจ้ะเพิ่มภยัจากสารเจือปนได้อีกด้วย 
นอกจากนีผู้้ เสพยาเสพติด โดยการฉีดหากมีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน อาจถึงแก่ชีวิตได้เพราะเกิด
สภาวะติดเชือ้ เช่น การติดเชือ้ไวรัส โรคเอดส์ จากการใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกันของผู้ เสพ
เฮโรอีน เป็นต้น ในส่วนของจิตใจ พบว่า ผู้ติดยาเสพติดมีอารมณ์ไม่ปกติ เช่น อ่อนไหวง่าย ซึม 
หรือเกรีย้วกราด ในท่ีสุดก็จะเป็นบุคคลท่ีไร้สมรรถภาพทัง้ร่างกายและจิตใจ ไม่สนใจตนเอง      
ขาดความรับผิดชอบ ไม่อาจท างานหรือเรียนหนงัสือได้ และมกัประสบอบุตัิเหต ุหรือแม้แตก่ารท า
ร้ายตนเองและผู้ อ่ืน นอกจากนีย้งัท าให้เสียทรัพย์ซึ่งอาจเป็นสาเหตใุนการก่ออาชญากรรม ปล้น จี ้
หรือฆ่า เพ่ือน าเงินมาซือ้ยาเสพติดและความร้ายแรงของพิษภัยก็เพิ่มขึน้เร่ือยๆ ตามปริมาณของ
ยาเสพตดิท่ีผสมในร่างกายท่ีเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 

1.4.2 ผลกระทบต่อครอบครัว การติดยาเสพติดนอกจากจะท าให้เส่ือมเสีย
ช่ือเสียงของตนเองและครอบครัวแล้ว ผู้ เสพติดยังขาดความรับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่ ไม่ห่วงใย       
ไม่ดแูลครอบครัวอย่างท่ีเคยปฏิบตัิมา ท าให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น ต้องสญูเสียเศรษฐกิจและ
รายได้ของครอบครัวเน่ืองจากต้องน าเงินไปซือ้ยาเสพติด และบางรายต้องจ่ายเงินจ านวนมากเพ่ือ
ใช้จ่ายในการบ าบัดรักษา กลายเป็นภาระของครอบครัวในท่ีสุด หรือก่อให้เกิดปัญหาภายใน
ครอบครัว เชน่ ท าให้ครอบครัวไมส่งบสขุ มีปัญหาความแตกแยก เกิดการทะเลาะวิวาท เป็นต้น 

1.4.3 ผลกระทบตอ่สงัคมและเศรษฐกิจ ผู้ เสพยาเสพติดสามารถก่อปัญหาสงัคม
ขึน้ในหลายลักษณะด้วยกัน เช่น การก่ออาชญากรรม การปล้น การจี ้การชิงทรัพย์ ท าร้ายผู้ อ่ืน 
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และอาจเป็นต้นเหตุของการสูญเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ อ่ืน เช่น การเกิดอุบตัิเหตุบนท้อง
ถนน การเกิดอคัคีภยั และผู้ติดยาเสพติดยงัเป็นท่ีรังเกียจของสงัคมหรือเข้าสงัคมไม่ได้ พฤติกรรม
ของผู้ติดยาเสพติดเป็นการถ่วงความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาของสงัคม สภาวการณ์ดงักล่าวก็
จะกลบักลายเป็นภาระของสงัคมส่วนรวมในการจดัสรรบคุลากร แรงงาน และงบประมาณในการ
ปราบปรามและบ าบดัรักษาผู้ตดิยาเสพติดในท่ีสดุ 

1.4.4 ผลกระทบต่อประเทศชาติ ผู้ ติดยาเสพติดจะตกเป็นทาสของยาเสพติด 
อาจกล่าวได้ว่า เป็นผู้ บ่อนท าลายเศรษฐกิจและความมั่นคง ความสงบสุขของประเทศชาต ิ
เน่ืองจากผู้ติดยาเสพติดท าให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกัน ปราบปราม  และบ าบัดรักษา 
และท าให้ขาดทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ ท าให้เสียก าลงัส่วนหนึ่งของชาติไปอย่างน่าเสียดาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ติดยาเสพติดท่ีเป็นเยาวชน ย่อมสูญเสียพละก าลังท่ีเป็นอนาคตของชาติ       
ถ้าสภาพการณ์เป็นเชน่นีค้วามมัน่คงของชาตยิอ่มถกูกระทบกระเทือน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผลกระทบของปัญหายาเสพติดไม่เพียงแตส่่งผลเสียตอ่ตวัผู้ เสพ
เทา่นัน้ ยงัสง่ผลกระทบตอ่ครอบครัว เศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คงประเทศชาตอีิกด้วย 

1.5 แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพตดิ 
ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบรามยาเสพติด (ส านกังาน ป.ป.ส. , 2544, 

น. 5-10 อ้างอิงจาก Nowlis, 1975) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีการปอ้งกนัยาเสพติดว่า เป็นทฤษฎีพืน้ฐาน
ของการสร้างภูมิคุ้มกนัการพึ่งพายาเสพติด โดยเน้นการลดความต้องการในการใช้ยาเสพติด และ
สร้างภมูิคุ้มกนัโดยให้ความส าคญักบับคุคลและสภาพแวดล้อม ซึง่มีแนวคดิแตกตา่งกนั ดงันี ้ 

1. Atomistic concept แนวคิดนี เ้ช่ือว่า การท่ีจะแก้ไขปัญหาระบบใหญ่ได้ 
จ าเป็นต้องแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงระบบย่อยแต่ละระบบให้ดีเสียก่อน ในกรณีการป้องกันปัญหา 
ยาเสพติดจ าเป็นต้องสร้างหรือเปล่ียนแปลง “บคุคล” แตล่ะคนให้เป็นคนดี มีคณุธรรม จึงจะท าให้
การด าเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด หรือแนวทางการสร้างภูมิคุ้ มกันโดยการ
เปล่ียนแปลงตวับคุคล คือ 

1.1 Socratic – rational model ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีเหตุผลพร้อม
จะตอบสนองข่างสารใหม่ๆ ท าให้บุคคลสามารถสร้างหรือเปล่ียนแปลงเจตคติอนัเป็นผลต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกนัตามทฤษฎีนี ้ได้แก่ การจดัท าข่าวสารแจ้งให้
บิดามารดาหรือผู้ ปกครองได้เข้าใจถึงปัญหา อันเน่ืองมาจากใช้ยาในทางท่ีผิดและการพึ่งยา      
การหาวิทยากรมาให้ความรู้เก่ียวกบัอาชีพตา่งๆ ให้นกัเรียน 
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1.2 Social – psychological model ทฤษ ฎี นี เ้ ช่ื อว่า  กา รเป ล่ี ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากอิทธิพลของบรรทัดฐานจากกลุ่มท่ีตนผูกพันอยู่ การสร้างเสริมให้
นกัเรียนเกิดความผกูพนัทางอ้อมกบักลุ่มเพ่ือน ครู และโรงเรียน เช่น จดักลุ่มสมัพนัธ์ คา่ยพกัแรม
ทัง้ในและนอกสถานท่ี โรงเรียนริเร่ิมการจดัตัง้สมาคมผู้ปกครองและครูเพ่ือร่วมกนัพฒันาเยาวชน 

2. Holistic concept แนวคิดนีใ้ห้ความส าคญักบัสภาวะแวดล้อม โดยเช่ือว่าการ
เปล่ียนแปลงบุคคลโดยไม่เปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมย่อมท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบตัิการ
เปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อม ให้สอดคล้องและเกือ้หนุนต่อการเปล่ียนแปลงตวับุคคลนบัว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นในสงัคมท่ีสลบัซบัซ้อน ศีลธรรมเส่ือมทราม การลดความต้องการการพึ่งยา แนวทางการ
สร้างภมูิคุ้มกนัโดยการเปล่ียนแปลงระบบสภาวะแวดล้อม คือ  

2.1 Liberal model ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่าในสงัคมท่ีซบัซ้อน ศีลธรรมเส่ือมการสร้าง
ความเปล่ียนแปลงในสภาวะแวดล้อมจ าเป็นต้องสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงตวับุคคล และ
ด าเนินไปพร้อมๆ กัน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป โรงเรียนดึง
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น โรงเรียนได้น าความรู้และวิชาการใหม่ๆ          
ท่ีโรงเรียนประสบความส าเร็จออกเผยแพร่แก่ชุมชน หรือเชิญผู้ แทนจากหน่วยงานในชุมชน เช่น 
สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวดั สภาต าบล ผู้น าชุมชน เจ้าของหอพักและผู้ปกครองเป็น
คณะกรรมการร่วมกับโรงเรียน เพ่ือหาแนวทางร่วมกันป้องกันและแก้ไขเด็กและเยาวชนท่ีใช้ยา
ในทางท่ีผิด 

2.2 Radical model ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่า การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมแบบ
ฉับพลันทันทีโดยการน าหลักจิตวิทยามวลชนมาใช้ เช่น การปลุกเร้าให้คนในชุมชนร่วมมือกัน
แก้ปัญหาท่ีเผชิญอยู ่

นอกจากนี ้โนวลิส (Nowlis, 1971) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ยังได้เสนอแนวคิดใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้พืน้ฐานองค์ประกอบของปัญหายาเสพติด คือ คน 
ตวัยา และสิ่งแวดล้อม ไว้ 4 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบศีลธรรม – กฎหมาย (The legal – moral model) แนวคดินีม้องปัญหา
ยาเสพตดิโดยเน้นความส าคญัท่ีตวัยาและมีความเช่ือว่า ถ้ามีการย า้ถึงอนัตรายอนัเกิดจากผลของ
ยาเสพติดให้มากท่ีสุด จะช่วยยับยัง้การใช้ยาเสพติดได้ นอกจากนีย้ังใช้วิธีการเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับอันตรายของยาเสพติดท่ีท าให้เกิดปัญหา รวมทัง้การชีแ้จงให้ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ    
ยาเสพตดิในด้านกฎหมายและบทลงโทษ จะชว่ยท าให้คนกลวัและไมก่ล้าท า 
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 2. รูปแบบสุขภาพอนามัย (The public health model) แนวคิดนีม้องปัญหา    
ยาเสพติดเป็นเร่ืองของสขุภาพอนามยัหรือโรคภัยไข้เจ็บ จึงท าให้เกิดความคิดท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับคนเสียก่อน โดยใช้มาตรการต่างๆ เช่น การให้ความรู้ ให้ข่าวสาร พิษภัยท่ีเกิดจากการใช้    
ยาเสพตดิ ตลอดจนอนัตรายท่ีเกิดกบัตวัผู้ใช้และสงัคม 

3. รูปแบบจิตสงัคม (The psycho-social model) แนวคิดนีถื้อว่า คน ตวัยา และ
สิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบส าคญัของการใช้ยา ผู้ ใช้ยาจึงควรให้ความสนใจกับเหตุผลและ
ความจ าเป็นท่ีบคุคลต้องใช้ยา แนวคดินีเ้ก่ียวข้องกบัสงัคมในด้านท่ีว่า สงัคมเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
การใช้ยา ปฏิกิริยาต่อการใช้ยา จึงเสนอให้พิจารณาถึงความต้องการด้านส่วนตวัและด้านสงัคม
ของบคุคล 

4. รูปแบบสังคม -วัฒนธรรม (The social culture model) แนวคิดนี เ้ห็นว่า
สิ่งแวดล้อมทางสงัคมมีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคน และเห็นว่าบางสิ่งบางอย่าง
ของสงัคมควรได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกบับคุคล และความต้องการตามธรรมชาตขิองมนษุย์ 
โดยเฉพาะทางด้านการศึกษานัน้ควรลดความเคร่งเครียด และความเป็นทางการลง และควรมุ่ง
ค านึงถึงตวันักเรียนในฐานะเป็นมนุษย์ให้มากขึน้ ในด้านการท างานควรให้คนท างานด้วยการ
ได้รับคา่ตอบแทนท่ีนา่พอใจ มากกวา่การมุง่แตผ่ลก าไรเพียงอยา่งเดียว 

สรุปได้ว่าแนวทางการปอ้งกนัปัญหายาเสพติด ต้องด าเนินการแบบบูรณาการทัง้ใน
ด้านตัวคน เช่น การให้ความรู้ การสร้างเสริมภูมิคุ้ มกัน เป็นต้น  และด้านสิ่งแวดล้อม เช่น                 
การปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมท่ีดี การใช้มาตรการทางกฎหมาย เป็นต้น ควบคูก่นัไป 

1.6 นโยบายด้านยาเสพตดิในระดับสากลและนโยบายของประเทศไทย 
นโยบายด้านยาเสพตดิในระดับสากล 

ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญเน่ืองจาก
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศในทุกมิติดังท่ีกล่าวแล้ว ดังนัน้ ส านักงาน
ป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on 
Drugs and Crime หรือ UNODC) ซึ่งเป็นองค์การหลักท่ีด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดรวมทัง้อาชญากรรมในระดบัสากล จึงได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับสากล โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทางหลัก คือ การลดจ านวนการผลิต 
(Supply) และการลดความ ต้องการ (Demand) (Commission on Narcotic Drugs (CND), 
2015: Online; National Institute on Drug Abuse (NIDA), 1997)  

แนวทาง ท่ี  1 กลยุท ธ์ก ารลดอุปทานยา เสพติด  (Supply reduction 
strategies) เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือลดอปุทานหรือแหล่งท่ีมาของยาเสพติดประเภทท่ีผิด
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กฎหมาย เช่น การท าลายแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติด การเข้ายึดยาเสพติดในขณะท่ีก าลังขนส่ง 
การลาดตระเวนชายแดน การก าหนดโทษส าหรับผู้ ใช้และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการค้ายาเสพตดิ และใน
ส่วนของยาเสพติดประเภทท่ีถกูกฎหมาย เช่น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และยาสูบ ก็ใช้วิธีลดอปุทาน
โดยการเพิ่มภาษีสรรพสามิต ออกกฎหมายเพิ่มอายุท่ีอนุญาตให้ซือ้หรือใช้ยาเสพติดประเภทนี ้
บงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือลดการโฆษณาสิน้ค้าประเภทนี ้

แนวทางท่ี 2 กลยุทธ์การลดอุปสงค์การใช้ยาเสพติด (Demand reduction 
strategies) เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือลดอุปสงค์หรือความต้องการใช้ยาเสพติด กล่าวคือ 
การด าเนินงานในแนวทางนีมุ้่งเน้นมาตรการในการป้องกนัและรักษาผู้ติดยาเสพติด (Prevention 
and treatment) โดยมาตรการปอ้งกนั (Prevention) เป็นรูปแบบการด าเนินงานเพ่ือลดปัจจยัเส่ียง
และเพิ่มปัจจยัปกป้องเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ส่วนมาตรการในการ
รักษา (Treatment) เป็นการลดอปุสงค์โดยการบ าบดัรักษาเพ่ือหยดุการใช้ยาเสพติดในผู้ ท่ีใช้หรือ
ตดิยาเสพตดิ 

นโยบายด้านยาเสพตดิของประเทศไทย 
การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยนัน้ได้มีการ

ด าเนินการมาอยา่งตอ่เน่ือง โดยในปัจจบุนัคณะรักษาความสงบแหง่ชาตแิละรัฐบาล มีเจตนารมณ์
และความตัง้ใจอันแน่วแน่ท่ีจะลดระดบัปัญหายาเสพติดและปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองให้ได้มากท่ีสุด 
เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของ
ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเม่ือวันท่ี 12 
กนัยายน พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าท่ีต้องได้รับการปอ้งกัน
และแก้ไขโดยการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเข้มงวดและจัดการกับปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองให้
เบด็เสร็จ (ส านกังาน ป.ป.ส. 2558ก, น. 2) 

การก าหนดนโยบายด้านยาเสพติดของประเทศไทยนัน้ ส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ถือเป็นองค์กรหลักท่ีท าหน้าท่ีในการก าหนด
นโยบายและวางแผนการด าเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ โดยการ
ด าเนินงานด้านยาเสพตดิในปัจจบุนันอกจากจะใช้แนวทางหลกั 2 แนวทางตามท่ีใช้ในระดบัสากล
แล้ว ส านกังาน ป.ป.ส. ยงัได้ก าหนดแผนปฏิบตัิการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ปี 2559 ซึ่ง
ด าเนินการตอ่เน่ืองมาจาก แผนฯ ปี 2558 โดยจดุมุ่งหมายของแผนฯ ปี 2559 คือ ลดปริมาณผู้ เข้า
สูก่ารกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติดและน าคนออกจากวงจรการกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติดให้เห็น
อย่างชดัเจน จนไม่ส่งผลกระทบตอ่สงัคมและประชาชน และก าหนดยทุธศาสตร์การป้องกันและ
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แก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559 ตามกรอบแผนยทุธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พ.ศ. 2558 – 2562 มี 8 ยทุธศาสตร์ (ส านกังาน ป.ป.ส., 2559, น. 10) คือ  

1) ยทุธศาสตร์การปอ้งกนักลุม่ผู้ มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกบัยาเสพตดิ 
2) ยทุธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้ เสพ ผู้ตดิยาเสพตดิ 
3) ยทุธศาสตร์การสร้างและพฒันาระบบรองรับการคืนคนดีให้สงัคม 
4) ยทุธศาสตร์การควบคมุตวัยาและผู้ ค้ายาเสพตดิ 
5) ยทุธศาสตร์ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
6) ยทุธศาสตร์สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือปอ้งกนัปัญหายาเสพติด 
7) ยทุธศาสตร์การมีสว่นร่วมภาคประชาชน 
8) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการอยา่งบรูณาการ 

จาก 8 ยุทธศาสตร์หลกัข้างต้นสามารถจดัหมวดหมู่ยุทธศาสตร์ท่ีมีกระบวนการ
ด าเนินงานเก่ียวข้องเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัเป็น 4 ด้าน (ส านกังาน ป.ป.ส., 2559, น. 10) ได้แก่ 

1. ด้านการปอ้งกนัยาเสพตดิ ประกอบด้วย 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การปอ้งกนักลุม่ผู้ มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกบัยาเสพติด 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือปอ้งกนัปัญหายาเสพติด 
ยทุธศาสตร์ท่ี 7 การมีสว่นร่วมภาคประชาชน 

2. ด้านการบ าบดัรักษายาเสพตดิ ประกอบด้วย 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การแก้ไขปัญหาผู้ เสพผู้ตดิยาเสพตดิ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างและพฒันาระบบรองรับการคืนคนดีให้สงัคม 

3. ด้านการปราบปรามยาเสพตดิ ประกอบด้วย 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การควบคมุตวัยาและผู้ ค้ายาเสพติด 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

4. ด้านการบริหารจดัการ ประกอบด้วย 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจดัการอยา่งบรูณาการ  

 นอกจากนีย้งัได้ก าหนดเป้าหมายภาพรวมและจุดเน้นการด าเนินงานในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพตดิ ดงันี ้
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เป้าหมายภาพรวม 
1. สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนทัง้ในและนอก

สถานศกึษา กลุม่ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทัว่ไป 
2. พฒันาระบบและมาตรฐานการบ าบดัรักษา การติดตามผู้ผ่านการบ าบดัฟืน้ฟ ู

ให้ความชว่ยเหลือผู้ผา่นการบ าบดัฟืน้ฟ ูให้สามารถกลบัไปใช้ชีวิตในสงัคมอยา่งปกติ 
3. ลดการผลิตยาเสพติดในพืน้ท่ีนอกประเทศ และสกัดกัน้การลักลอบล าเลียง

น าเข้ายาเสพตดิตามชอ่งทางชายแดน ตลอดจนพืน้ท่ีในประเทศ 
4. ปราบปราม จับกุมการกระท าผิดคดีรายส าคัญ รวมทัง้เครือข่ายการค้าใน

เรือนจ าทกุแหง่ 
จุดเน้นการด าเนินงาน 

1. ขยายรูปแบบ แนวทาง การสร้างภมูิคุ้มกนัและการปอ้งกนัยาเสพตดิแตล่ะชว่ง
วยั 

2. พัฒนามาตรฐานกระบวนการบ าบัดรักษาทุกระบบให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

3. ให้ความชว่ยเหลือผู้ผา่นการบ าบดัรักษาอย่างเป็นรูปธรรม 
4. บรูณาการแผนสกดักัน้ยาเสพตดิและการปราบปรามนกัค้ารายส าคญั 
5. เร่งสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิในภมูิภาคอาเซียน 
6. ขยายกรอบแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือการป้องกันยาเสพติด     

การควบคมุพืน้ท่ี และลดปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลตอ่ปัญหายาเสพตดิ 
7. จดัระบบกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
8. ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเร่งรัด ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้การ

บริหารจดัการงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับการวิจัยครัง้นีมุ้่งเน้นการค้นหาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกัน

ตนเองจากยาเสพติดและการพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมการปอ้งกนัยาเสพติดซึ่งมีความสอดคล้อง
กับนโยบายการด าเนินงานด้านยาเสพติดในระดบัสากล คือ แนวทางท่ี 2 กลยุทธ์การลดอุปสงค์
การใช้ยาเสพติด และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย คือ แผนยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้ มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ซึ่งคาดว่าผลการวิจยัจะเป็น
ประโยชน์ในการสง่เสริมพฒันาเยาวชนให้มีพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดได้มากขึน้ 
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ตอนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการของวัยรุ่น 
การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษากบัตวัอย่างท่ีเป็นวยัรุ่น ดงันัน้การประมวลเอกสารในสว่นนีจ้ึงเป็น

การสรุปองค์ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการของวยัรุ่น เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการท าความเข้าใจพฤติกรรม
ของวัยรุ่น โดยมีประเด็นในการประมวลเอกสารเก่ียวกับ ความหมายของวัย รุ่น พัฒนาการของ
วยัรุ่น และวยัรุ่นกบัยาเสพตดิ รายละเอียดในประเดน็ตา่งๆ มีดงันี ้

2.1 ความหมายของวัยรุ่น 
การท าความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีพัฒนาการวยัรุ่นเป็นพืน้ฐานส าคญัในการศึกษา

พฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลในช่วงวัยนี ้โดยในช่วงวัยรุ่นนีไ้ด้รับการขนานนามว่าเป็น “วัยพาย ุ       
บุแคม (Storm and stress)” กล่าวคือเป็นช่วงวยัท่ีมีอารมณ์รุนแรงและบีบคัน้ อนัเป็นผลมาจาก
การเปล่ียนแปลงทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและ
รุนแรงเหล่านีส้่งผลตอ่การแสดงออกและพฤตกิรรมด้วย หากวยัรุ่นได้รับการชีแ้นะท่ีดีเพ่ือให้เข้าใจ
ถึงการเปล่ียนแปลงหรือได้รับการปลกูฝังอบรมอยา่งถกูต้องจากสถาบนัทางสงัคมตา่งๆ ย่อมท าให้
เขาสามารถปรับตวัได้และมีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาตามบรรทดัฐานของสงัคม (Norms) ในทาง
ตรงกนัข้ามถ้าหากวยัรุ่นได้รับการชีแ้นะอย่างผิดๆ และขาดการปลกูฝังอบรมท่ีดีเพียงพอยอ่มท าให้
เขามีพฤติกรรมขดักบับรรทดัฐานสงัคม กลายเป็นบคุคลท่ีมีปัญหา สุดท้ายก็จะสร้างปัญหาต่างๆ 
ให้กบัสงัคม ดงัท่ีมีขา่วให้เห็นอยา่งสม ่าเสมอในปัจจบุนั 

เม่ือกล่าวถึงวยัรุ่น พบวา่ มีนกัการศกึษาและนกัจิตวิทยาได้ให้ความหมายของวยัรุ่น
ตัง้แตใ่นอดีตจนถึงปัจจบุนัไว้อยา่งสอดคล้องกนั ตวัอยา่งเชน่ 

องค์การอนามยัโลกได้ให้ความหมายของวยัรุ่นว่า วยัรุ่นเป็นผู้ มีลกัษณะ 3 ประการ 
คือ 1) มีพฒันาการทางร่างกาย มีวฒุิภาวะทางเพศ 2) มีพฒันาการทางด้านจิตใจ และ 3) มีการ
เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ จากการท่ีต้องพึ่งพาครอบครัวมาเป็นบุคคลท่ีสามารถประกอบ
อาชีพหารายได้ให้ตนเอง (พาสนา ผโลศลิป์, 2535, น. 9; อ้างอิงจาก WHO, 1983) เป็นต้น 

สเตียนเบิร์ก (Steinberg, 1993, p. 4) ให้ความหมายว่า วัยรุ่นเป็นช่วงวัยท่ีมีการ
เจริญเติบโตไปสู่ความเป็นผู้ ใหญ่ เป็นช่วงเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงด้านวุฒิภาวะจากเด็กไปสู่
ความเป็นผู้ใหญ่ รวมทัง้มีการเปล่ียนแปลงในด้านตา่งๆ คือ ด้านร่างกาย จิตใจ และสงัคม 

สปาโน (Spano, 2004, pp. 1-3) ได้แบ่งช่วงอายุของวัย รุ่นออกเป็น 3 ช่วง คือ         
1) ช่วงวยัรุ่นตอนต้น (อาย ุ10 – 14 ปี) 2) ช่วงวยัรุ่นตอนกลาง (อาย ุ15 – 16 ปี) และ 3) ช่วงวยัรุ่น
ตอนปลาย (อายรุะหวา่ง 17 – 21) ปี 

พินเยอด และ ซิฟซ์ (สิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกุล, 2552, น. 22; อ้างอิงจาก Pinyerd; 
& Zipf, 2005) กล่าวว่า วัยรุ่น (adolescent) มีรากศพัท์มาจากภาษาละติน คือ adolescere ซึ่ง
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หมายความว่า เจริญเติบโตไปสูว่ฒุิภาวะ (to grow into maturity) วฒุิภาวะ หมายถึง สภาพความ
เป็นผู้ใหญ่หรือสภาวะท่ีสมบรูณ์ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ และสตปัิญญา เป็นต้น 

สรุางค์ โค้วตระกูล (2548, น. 86-87) กล่าวว่าวยัรุ่นคือบุคคลท่ีมีอายรุะหว่าง 12 ถึง 
18 ปี เป็นชว่งวยัท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษา  

นอกจากนีศ้ รีเรือน  แก้วกังวาล (2549, น.329) ได้ เสนอว่าในอดีตท่ีผ่านมา 
นกัจิตวิทยาได้แบ่งช่วงอายุของวยัรุ่นอยู่ระหว่าง 12 – 18 ปี แต่ในปัจจุบนัช่วงความเป็นวยัรุ่นได้
ขยายออกไปเป็นอาย ุ12 – 25 ปี เน่ืองจากเดก็ทกุวนันีต้้องอยู่ในสถาบนัการศกึษานานขึน้ การเป็น
ผู้ ใหญ่ท่ีพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจต้องยืดระยะเวลาออกไป โดยแบ่งช่วงวยัรุ่นออกเป็น 3 ระยะ 
โดยใช้เกณฑ์ความเป็นเด็ก-ผู้ ใหญ่ตดัสิน คือ ช่วงอายุประมาณ 12-15 ปี เป็นช่วงวยัแรกรุ่น ยงัมี
พฤติกรรมคอ่นข้างไปทางเป็นเด็กอยู่มาก ช่วงอาย ุ16-17 ปี เป็นระยะวยัรุ่นตอนกลาง มีพฤติกรรม
ก า้กึ่งระหว่างความเป็นเด็ก-ผู้ ใหญ่ และช่วงอายุ 18-25 ปี เป็นระยะวัยรุ่นตอนปลาย กระบวน
พฤตกิรรมคอ่นข้างไปทางผู้ใหญ่  

สรุปได้ว่าวยัรุ่นเป็นช่วงวยัของบคุคลท่ีมีอายรุะหว่าง 12-25 ปี เป็นผู้ ท่ีเจริญเติบโตมี
วฒุิภาวะ มีพฒันาการท่ีสมบรูณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสตปัิญญา  

2.2 พัฒนาการของวัยรุ่น 
วัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ ใหญ่ และมี

พฒันาการในด้านตา่งๆ ดงันี ้
1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย การเปล่ียนแปลงของร่างกายเป็นสิ่งท่ีเห็นได้

ชดัเจนท่ีสดุเม่ือบคุคลก าลงัเข้าสูค่วามเป็นวยัรุ่น บคุคลในชว่งวยันีมี้การเจริญเตบิโตของอวยัวะทกุ
ส่วนในร่างกายใกล้เคียงกับวัยผู้ ใหญ่ โดยเพศหญิงจะมีพัฒนาการทางร่างกายเร็วกว่าเพศชาย
ประมาณ 2 ปี เด็กหญิงอายปุระมาณ 11 – 13 ปี และเด็กชายอายปุระมาณ 13 – 15 ปี ร่างกายจะ
มีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก ทัง้ในด้านความสงู น า้หนกั รูปร่าง หน้าตา มีขนาดและสดัส่วนของ
ร่างกายเปล่ียนแปลงไป  และพัฒนาลักษณะเฉพาะเพศในขัน้ทุติยภูมิ  (Secondary sexual 
characteristics) โดยมีการเปล่ียนแปลงของท่อฮอร์โมนและอวยัวะสืบพันธุ์ภายในและภายนอก 
กล่าวคือ เกิดการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ ซึ่งฮอร์โมนท่ีส าคญั ได้แก่ ฮอร์โมนจาก
ต่ อม ใต้ สม อ ง  (Pituitary gland) ต่ อม หม วก ไต  (Adrenal glands) ฮอ ร์ โม น เอส โต ร เจน 
(Estrogens) และแอนโดรเจน (Androgens) ท าให้มีการเจริญของอวยัวะเพศและลกัษณะเฉพาะ
เพศชัน้ทตุิยภมูิ รังไข่ของเพศหญิงจะมีการตกไข ่และในเพศชายจะเร่ิมผลิตเชือ้อสจุิท่ีอณัฑะ ทัง้ใน
วยัรุ่นชายและหญิง ฮอร์โมนจากตอ่มใต้สมองกระตุ้นให้ตอ่มเพศผลิตเอสโตรเจนในเพศหญิง และ
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ผลิตแอนโดรเจนในเพศชาย จากการท่ีฮอร์โมนเพศแตกต่างกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย     
ท าให้ลกัษณะเฉพาะเพศชัน้ทตุิยภูมิของหญิงและชายมีความแตกตา่งกนัอย่างเห็นได้ชดั โดยเพศ
หญิงจะมีทรวงอกและสะโพกผาย เร่ิมมีประจ าเดือน ส่วนเพศชายมีเสียงแตก มีหนวดเครา มีขน
ตามแขนขา และหน้าอก ผิวหนังมีต่อมขับเหง่ือ และต่อมขับไขมันท่ีหน้ามากขึน้ ท า ให้มีสิว 
กล้ามเนือ้และกระดูกจะเพิ่มขนาดและแข็งแรงขึน้ มีการเปล่ียนแปลงรูปใบหน้าไปบ้าง ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงดงักลา่วนี ้มีผลตอ่จิตใจและการปรับตวัในสงัคมของวยัรุ่น (ส านกังาน ป.ป.ส., 2549, 
น.13-14) 

2. พัฒนาการทางด้านอารมณ์ บคุคลในวยันีค้่อนข้างจะมีอารมณ์รุนแรงและ
เปล่ียนแปลงง่าย มีความเครียดและสบัสน เน่ืองมาจากการปรับตวัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของ
ร่างกาย ความไม่ชอบหรือไม่พอใจในการเปล่ียนแปลง พัฒนาการทางอารมณ์ของวัยรุ่นจึงมี
ความสมัพนัธ์กับพฒันาการทางร่างกาย ถ้าเด็กวยัรุ่นมีวุฒิภาวะเก่ียวกบัพฒันาการทางร่างกาย
เร็ว จะช่วยพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมให้เร็วขึน้ด้วย (สุรางค์  โค้วตระกูล , 2548, น. 89; 
อ้างอิงจาก Kagan, 1964) 

ในช่วงวัยรุ่นจะมีความเข้มของอารมณ์สูง รักแรง เกลียดแรง และยังควบคุม
อารมณ์ของตนได้ไม่ดีนัก อ่อนไหวง่าย เปล่ียนแปลงง่าย ผนัแปรจากอารมณ์หนึ่งไปอีกอารมณ์
หนึ่งท่ีตรงกันข้ามได้อย่างรวดเร็ว อารมณ์ท่ีรุนแรงในวัยรุ่นนัน้จะมีมากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับ
บุคลิกลักษณะของแต่ละคน และการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากใน
วัยรุ่นตอนต้นร่างกายและจิตใจเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากกว่าวัยรุ่นตอนปลาย วัยรุ่น
ตอนต้นจึงมีอารมณ์รุนแรงเด่นชัดกว่า ในขณะท่ีวัยรุ่นตอนปลายจะควบคุมการแสดงออกของ
อารมณ์ได้ดีพอควร ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัยรุ่นตอนปลายมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าด้วย 
(ประณต เค้าฉิม, 2549, น. 544)  

สมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกา (American Psychological Association: APA. 
2002, น. 15 -16) ได้กล่าวถึงพัฒนาการด้านอารมณ์ของวัยรุ่นว่า เป็นช่วงวัยแห่งการค้นหา        
อตัลกัษณ์ (Identity) ในบริบทของการเก่ียวข้องสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน และการเรียนรู้ในการจดัการกับ
ความเครียดและควบคมุอารมณ์ของตนเอง อตัลกัษณ์ท่ีจะเกิดขึน้ในช่วงวยัรุ่นนัน้มีพืน้ฐานมาจาก
แนวคิด 2 ประการ คือ แนวคิดเก่ียวกบัอตัมโนทศัน์แห่งตน (Self-concept) ซึ่งเป็นมมุมองท่ีวยัรุ่น
มีตอ่ตนเอง รวมไปถึง ความสนใจ คา่นิยมและความเช่ือตา่งๆ และแนวคิดเก่ียวกบัการเห็นคณุคา่
ในตนเอง (Self-esteem) หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองนัน้มีคุณค่า หากวัยรุ่นสามารถเรียนรู้และ
ค้นพบอตัลกัษณ์ของตนเองได้ ก็สามารถปรับตวัและด าเนินชีวิตไปได้อยา่งปกติ 
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3. พัฒนาการทางด้านสังคม  บุคคลในช่วงวยันีมี้ความต้องการท่ีจะมีความ
ใกล้ชิดผูกพนั (Intimacy) กับเพ่ือนในวยัเดียวกัน โดยจะเร่ิมสนิทสนมกับเพ่ือนเพศเดียวกันก่อน 
หลังจากนัน้จะมีความใกล้ชิดผูกพันกับเพ่ือนต่างเพศ (สุรางค์ โคว้ตระกูล , 2548, น. 90;  
อ้างอิงจาก Hary Strack Sullivan, 1953) โดยวยัรุ่นจะเร่ิมห่างเหินจากครอบครัว และใช้เวลากับ
เพ่ือนในโรงเรียนมากขึน้ ดงันัน้กลุม่เพ่ือนจงึมีความส าคญัตอ่วยัรุ่นเป็นอยา่งมาก  

ในช่วงวัยรุ่นนัน้เป็นช่วงวัยท่ีก าลังแสวงหาความเป็นอิสระให้กับตนเองเพ่ือ
ต้องการแสดงให้คนอ่ืนรู้ว่าตนเป็นผู้ ใหญ่แล้ว แตใ่นขณะเดียวกัน ก็ยงัไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้
เต็มท่ี วัยรุ่นมีความสนใจและมีความสุขท่ีจะได้อยู่ร่วมกับเพ่ือนท่ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน          
มีค่านิยม ทัศนคติ ความเช่ือ ความสามารถ พืน้ฐานทางนิสัย ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ
ใกล้เคียงกนั ซึ่งการตดัสินใจตา่งๆ ในการด าเนินชีวิต เช่น การเลือกวิชาเรียน หรือสถาบนัการเรียน 
การแตง่ตวั การประพฤติปฏิบตัิตวั ฯลฯ มกัอยู่ใต้อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนมากกว่าพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
นอกจากนี ้วยัรุ่นยงัมีความสนใจในการคบเพ่ือนตา่งเพศ เน่ืองจากอิทธิพลของพฒันาการชัน้ทตุิย
ภูมิทางเพศและสิ่งแวดล้อม ท าให้เด็กวยัรุ่นปรารถนาท่ีจะมีเพ่ือนต่างเพศมากกว่าในช่วงวยัเด็ก 
การท่ีเด็กวยัรุ่นได้มีการคบหาเพ่ือต่างเพศ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการตอบสนองความ
ต้องการตามวยัของเขา และเพ่ือเป็นการฝึกให้เด็กได้เรียนรู้บทบาทอย่างหญิงและชายในเร่ืองของ
อาชีพ และเร่ืองของชีวิตในอนาคต วยัรุ่นจะมีการพฒันาความรู้สึกในการนบัถือคนเก่ง (Herotic 
worship) ซึ่งการพัฒนาด้านความรู้สึกนี ้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นในแง่มุมต่างๆ เช่น     
การยอมท าตามผู้น า การถกูชกัจงูโดยผู้น าท่ีตนนบัถืออย่างปราศจากเหตผุลท่ีแท้จริง การรวมกลุ่ม
กบัเพ่ือนเพ่ืออดุมการณ์บางอยา่ง เป็นต้น (ส านกังาน ป.ป.ส., 2549, น. 15-16) 

4. พัฒนาการทางด้านสติปัญญา  เม่ือยา่งเข้าสูว่ยัรุ่น เดก็จะมีความคิดเปล่ียน
จากรูปธรรมเป็นนามธรรมอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป มีความคดิท่ีกว้างไกลมากขึน้ มีความเข้าใจสภาพ
ความเป็นจริงได้มากขึน้ สามารถคิดในเชิงทฤษฎี เป็นเหตุเป็นผล มีตรรกะ คิดถึงสิ่งท่ีเป็น
สมมติฐานได้ (สิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกลุ, 2552, น. 24; อ้างอิงจาก Flavell; & Wellmann, 1977) 
บุคคลในวัยนีส้ามารถพัฒนาความคิดถึงขัน้สูงสุด คือ Formal operation (Piaget, J, 1969) 
กล่าวคือ สามารถคิดได้แบบผู้ ใหญ่  เข้าใจความหมายเชิงนามธรรม มีเหตุมีผลตามหลัก
วิทยาศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ มีจินตนาการและเข้าใจ
สญัลกัษณ์ตา่งๆ เป็นต้น 

ในเด็กอายุประมาณ 11 -12 ปี จะมีการเจริญเติบโตของสมอง และระบบ
ประสาทส่วนท่ีท าหน้าท่ีคิด มีความคิดอย่างเป็นระบบและคิดแบบนามธรรมได้ มีการพัฒนา
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ความคิดให้เป็นไปในรูปแบบความคิดของผู้ ใหญ่ เม่ืออายุประมาณ 20 ปี ความคิดจะสมบูรณ์
เต็มท่ี แม้ว่าจะยงัด้อยในประสบการณ์และมีความช านาญในการใช้ความคิดน้อยกว่าผู้ ใหญ่ หรือ
ในบางครัง้บางคราว แม้ว่าวัยรุ่นจะคิดหาเหตุผลได้ดี แต่เน่ืองจากขาดประสบการณ์ท่ีเอือ้ให้
ความคิดนัน้เอือ้หรือยืดหยุ่น จึงเป็นผลให้การแสดงออกทางความคิดของวยัรุ่นอาจไม่เหมาะสม
เท่าท่ีควร และสิ่งท่ีตามมา คือ ความยึดมั่นในความคิดท่ีตนเห็นว่าถูกต้องสมเหตุสมผล กลับ
กลายเป็นข้อขดัแย้งของวยัรุ่นกับบุคคลอ่ืน ท่ีมีประสบการณ์มากกว่าเกิดขึน้ อย่างไรก็ตามวยัรุ่น
จะสามารถแยกแยะความแตกต่างในด้านความจริงและความคิดของบุคคลต่างๆ ได้อย่างลึกซึง้
เม่ือผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มขึน้ ซึ่งจะช่วยท าให้ช่องว่างระหว่างความคิดของวัย รุ่นกับ
บุคคลอ่ืนค่อยๆ ลดลงตามวัยท่ีเพิ่มขึน้ จนกระทั่งพัฒนาไปสู่การมีวุฒิภาวะทางความคิดโดย
สมบรูณ์ (ส านกังาน ป.ป.ส., 2549, น. 15) 

สรุปได้ว่าพฒันาการและการเปล่ียนแปลงของวยัรุ่นในด้านต่างๆ ได้แก่ ร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความส าคญัและมีความสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน ส่งผลกระทบต่อ
วยัรุ่นในหลายมิติ วยัรุ่นท่ีสามารถปรับตวัและเข้าใจการเปล่ียนแปลงก็สามารถเจริญเติบโตเข้าสู่
วยัผู้ ใหญ่ท่ีสมบูรณ์ต่อไปได้ หากวยัรุ่นคนใดไม่สามารถปรับตวัได้อาจจะประสบกับปัญหาและ
สดุท้ายอาจเข้าไปเก่ียวข้องกบัยาเสพติดได้ 

2.3 วัยรุ่นกับยาเสพตดิ  
ปัญหาวยัรุ่นติดยา เป็นปัญหาท่ีคนในสังคมให้ความสนใจและถือว่าเป็นปัญหาท่ี

รุนแรงมากขึน้ในสงัคมไทย โดยจะเห็นได้ว่าการน าเสนอข้อมลูในเชิงสถิติตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั
มักพบว่า ช่วงวยัรุ่นเป็นช่วงวัยท่ีมีการใช้ยาเสพติดมากท่ีสุด เน่ืองจากวัยรุ่นเป็นช่วงวยัหัวเลีย้ว
หวัตอ่ อนัเป็นผลมาจากพฒันาการและการเปล่ียนแปลงในด้านตา่งๆ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าวยัรุ่น
ทุกคนจะมีปัญหา วยัรุ่นส่วนใหญ่สามารถปรับตวั เข้าใจ ยอมรับในการเปล่ียนแปลงของตนเอง
และสามารถด ารงชีวิตของตนเองได้อย่างปกติ แตก็่ยงัมีวยัรุ่นบางส่วนท่ีประสบกบัปัญหาจนต้อง
หันมาใช้ยาเสพติด ซึ่งกุญชรี ค้าขาย (2540, น. 91) ได้กล่าวถึงปัญหาท่ีพบบ่อยในวัยรุ่น  
อนัเน่ืองมาจากการท่ีวยัรุ่นไม่สามารถปรับตวัหรือจดัการความเครียดท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน
พฒันาการด้านตา่งๆ ดงันี ้

1. ความผิดปกติทางอารมณ์ เป็นความผิดปกติท่ีเกิดขึน้กับวัยรุ่นเร่ิมตัง้แต่มี
อารมณ์ซมึเศร้าไปจนถึงกระสบักระสา่ยอยูไ่มส่ขุ เน่ืองจากมีความวิตกกงัวลสงู ซึง่อารมณ์ดงักลา่ว
อาจน าไปสู่การใช้สารเสพติด เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ การหมกมุ่นเร่ืองเพศ การฆ่าตวัตาย หรือ
พยายามฆา่ตวัตาย เป็นต้น 
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2. การใช้สารเสพตดิและเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ ปัญหานีแ้พร่ระบาดมากขึน้ใน
หมู่วยัรุ่น โดยเฉพาะการสบูบหุร่ี การด่ืมสรุา เบียร์ หรือเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์อ่ืนๆ การเสพสิ่ง
เหลา่นีเ้กินขนาดนอกจากจะท าลายสขุภาพแล้วยงัสง่ผลกระทบตอ่การเรียนด้วย 

3. พฤติกรรมอันธพาล มักพบในวัยรุ่นท่ีมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มและแสดง
พฤตกิรรมก่อกวนเป็นกลุม่ด้วย เชน่ การทะเลาะวิวาท การยกพวกตีกนัเป็นต้น  

ส าหรับปัญหาวยัรุ่นติดยาเสพติดนัน้ นอกจากจะมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีแสดงให้
เห็นว่าการถูกชกัชวน และการทดลองเสพ (โดยเฉพาะการเร่ิมต้นจากการทดลองสูบบุหร่ีหรือด่ืม
สรุา) เป็นสาเหตสุ าคญัท่ีท าให้วยัรุ่นติดยาเสพติดแล้ว (สถาบนับ าบดัรักษาและฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพ
ตดิแห่งชาติบรมราชชนนี, 2558, ออนไลน์) นกัวิชาการหลายทา่นยงัได้ประมวลสรุปสาเหตขุองการ
ตดิยาเสพตดิในวยัรุ่น ตวัอย่างเชน่ สชุา จนัทน์เอม (2545, น. 105) ได้อธิบายถึงสาเหตขุองการติด      
ยาเสพตดิให้โทษ ดงันี ้

1. ติดเพราะยาซึ่งมีคณุสมบตัิให้ติดเอง ผู้ เคยเสพต้องใช้ยาเสพติดนัน้ซ า้ต่อไป
เร่ือยๆ ผู้ เข้าไปคลุกคลีกับยาเสพติดแม้จะมีสขุภาพดีและมีความตัง้ใจแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมให้ติด 
แตใ่นบางครัง้ผู้นัน้ก็อาจตดิได้เชน่กนั 

2. ความอ่อนไหวทางจิตใจและอารมณ์ ซึ่งรุนแรงมากน้อยแล้วแตบุ่คคล ในช่วง
วยันีต้้องการท่ีจะท าอะไรตามใจชอบหรือความนึกคิดของตน ต้องการท่ีจะได้รับสถานภาพทาง
สังคม เช่น ต้องการเป็นท่ียอมรับนับถือในหมู่เพ่ือนฝูง โดยพยายามท าอะไรให้คล้ายๆ กัน 
เลียนแบบตามกนั ต้องการประสบการณ์ใหม่ เช่น อยากทดลองกระท าในสิ่งท่ีตนไม่เคยกระท ามา
ก่อน บางคนต้องการหลีกเล่ียงจากความทุกข์ยากท่ีประดงัมาจากสิ่งแวดล้อมรอบด้าน หรือจาก
ความรู้สึกภายในท่ีไม่สบายหรือความเจ็บปวดต่างๆ หันมาสร้างโลกของตนเองโดยการใช้  
ยาเสพตดิ 

3. ตดิเพราะถกูชกัชวน ถกูหลอกลวง ถกูบีบบงัคบัจากหมูค่ณะ 
4. สิ่งแวดล้อม นบัว่ามีอิทธิพลส าคญัอย่างยิ่งในการชกัจงูให้บุคคลใช้ยาเสพติด 

เช่น อยู่ในละแวกท่ีอยู่อาศัยท่ีมีการค้ายาเสพติดและติดยารอบบ้าน การอาศัยในครอบครัว
เดียวกบัผู้ใช้ยาเสพตดิ ครอบครัวท่ีขาดความอบอุน่ เป็นต้น 

นอกจากนี ้ศรีเรือน แก้วกังวาล (2549, น. 382-383) ยงัได้ประมวลสาเหตุของการ
ตดิยาเสพตดิในชว่งวยัรุ่นไว้ ดงันี ้ 

1. ความอยากลอง เด็กวัยรุ่นมีนิสัยอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง อยากลอง อยากรู้ อยากมีประสบการณ์กับ “สิ่งต้องห้าม” ทัง้ปวง ยาเสพติดเป็นเร่ือง
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ต้องห้ามในบ้าน ในโรงเรียน ในสงัคม ยิ่งถกูห้ามมากก็ยิ่งอยากลองมาก อยา่งไรก็ตาม สารเสพติด
มีลกัษณะแตกตา่งจากสิ่งต้องห้ามประเภทอ่ืนๆ เพราะเม่ือทดลองแล้วจะกลายเป็นความกระหาย
ไม่สิน้สุด” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กวัยรุ่นท่ีมีบุคลิกภาพควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ใจอ่อน อ่อนไหว        
ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง ชอบพึง่พิง 

2. ความอยากมีเพ่ือน เอาใจเพ่ือน และตามใจเพ่ือน ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงท่ีเด็ก
อ่อนไหวต่อการมีกลุ่มเพ่ือน ทนไม่ได้ต่อความรู้สึกขาดกลุ่มเพ่ือนร่วมวยั เด็กท่ีมีปมด้อยหรือปม
เดน่ในเร่ืองเพ่ือน คดิวา่การเสพยาเสพตดิเป็นการสร้างไมตรีและการผกูมดัจิตใจระหวา่งเพื่อน 

3. ความผิดหวงั ระยะวยัรุ่นเป็นระยะท่ีเดก็เต็มไปด้วยความคาดหวงัในเร่ืองตา่งๆ 
ความคาดหวงัในเร่ืองเหล่านัน้มกัมีลกัษณะเป็นอดุมคติสงูส่ง เพียบพร้อมด้วยความสมบรูณ์แบบ
หรือโรยด้วยกลีบกหุลาบ ทัง้นีเ้พราะเด็กเพิ่งผ่านพ้นช่วงความฝันในวยัเด็ก และยงัไม่ได้เล่นละคร
ชีวิตท่ีแท้จริง ความเป็นวยัรุ่นและความคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ของวยัรุ่น น าเด็กไปพบกับความ
เป็นจริงของโลกและชีวิตซึ่งห่างไกลจากอุดมคติท่ีเด็กได้วางไว้ในใจ ท าให้เด็กรู้สึกผิดหวังอย่าง
รุนแรง (หากวัยรุ่นคนใดตัง้ความหวังไว้ใกล้เคียงความจริงมากก็เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะปรับตัว) 
ความรู้สึกไม่สมหวงัน ามาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจ บางรายจึงหาทางออกเพ่ือให้ลืมความผิดหวงั 
ความเสียใจ โดยหนีไปสู่โลกของการติดยาเสพติด ความผิดหวงัท่ีเด็กได้รับนัน้มีได้ในทุกมุมมอง
ของชีวิต เช่น เพ่ือน ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนตา่งเพศ พ่อแม่พ่ีน้อง ความส าเร็จ และความล้มเหลว
ในการศกึษา ฯลฯ 

4. ครอบครัว ครอบครัวเป็นตวัผลักดนัท่ีส าคญัท่ีท าให้วัยรุ่นติดยาเสพติด เม่ือ
วัยรุ่นติดยาเสพติดเข้าไปแล้ว บุคคลในครอบครัวของวัยรุ่นก็มีส่วนชอกช า้พอๆ กับวัยรุ่น 
นอกเหนือจากความทกุข์ทรมานทางจิตใจแล้วยงัมีความทกุข์จากรายจ่ายคา่รักษาพยาบาล คา่ซือ้
ยาเสพติด ความอบัอายขายหน้าท่ีมีลูกหลานวยัรุ่นท่ีติดยา แต่หากมองในมุมกลบั ครอบครัวนัน่
แหละมีส่วนช่วยเร่งเร้าให้เด็กวยัรุ่นติดยา ครอบครัวเหล่านี ้เช่น ครอบครัวท่ีไม่ให้ก าลงัใจแก่เด็ก 
ในระยะวยัรุ่นเด็กต้องเผชิญกบัปัญหาการปรับตวัแทบทกุทาง เชน่ การปรับตวัทางกาย ทางสงัคม 
การคบกบัเพ่ือนตา่งเพศ การเลือกแนวทางอาชีพ และความส าเร็จในการศกึษา สภาพเหล่านีเ้ด็ก
ผิดหวงัง่าย อารมณ์เปราะบาง ขาดความมัน่ใจในตนเองได้ง่าย ผู้ปกครองท่ียดึถือความส าเร็จของ
ตนเป็นบรรทดัฐานความส าเร็จของลกู ผู้ปกครองท่ีสร้างความคาดหวงักบัลกูสงูเกินไป ผู้ปกครองท่ี
มีความขัดแย้งในสัมพันธภาพต่อกันและกัน ย่อมไม่ได้ช่วยประคบัประคองขวัญของเด็กวัยรุ่น 
ไมไ่ด้มีส่วนให้ก าลงัใจแก่เดก็ในการเผชิญปัญหาประจ าวยัอย่างตรงตอ่ความเป็นจริง ดงันัน้เดก็จึง
แก้ปัญหาโดยการตดิยา เพ่ือจะได้หนีให้พ้นจาก “โลกอนัสบัสน” ท่ีเขารู้สกึ 
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5. สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีวัยรุ่นได้เข้าเรียนไม่ว่าในระดับใด 
ประเภทใดมีการเก่ียวพนักบัการตดิยาเสพติดของวยัรุ่นเชน่กนั เพราะในสถาบนัเหลา่นีเ้ป็นสถานท่ี
ท่ีวยัรุ่นได้มาชมุนุมกนัวนัละหลายชัว่โมง ค าบอกเล่าเร่ืองยาเสพติดจากเพ่ือนร่วมวยัมีส่วนส าคญั
มากท่ีสดุ ท่ีจะชกัจงูให้วยัรุ่นอ่ืนๆ อยากทดลองเสพยาประเภทเสพติด จนในท่ีสดุกลายเป็นวัยรุ่นท่ี
ติดยา โดยเฉพาะวยัรุ่นท่ีไม่ได้อยู่กับครอบครัวบิดามารดาของตนมีแนวโน้มจะถูกเพ่ือนชักจูงได้
โดยง่าย อย่างไรก็ดี สถาบนัการศึกษาก็เป็นแหล่งท่ีป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เด็ก
วยัรุ่นได้อย่างดี โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองนี ้ตลอดจนสงัเกตเด็กท่ีเร่ิมติดยา และ
น าไปรักษาแก้ เป็นต้น 

สรุปได้ว่าวัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีความเส่ียงต่อการเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด โดยมี
สาเหตสุ าคญั เช่น ความอยากรู้อยากลอง การถูกชกัจูงจากกลุ่มเพ่ือน สภาพแวดล้อม ครอบครัว 
สถาบนัการศกึษา เป็นต้น การศกึษาในเชิงการปอ้งกัน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือไม่ให้เยาวชน
เข้าไปเก่ียวข้องกบัยาเสพตดิตัง้แตแ่รกจงึถือเป็นแนวทางหนึง่ท่ีจะช่วยปอ้งกนัปัญหา ยาเสพติดใน
กลุม่กลุม่วยัรุ่นได้ตอ่ไป 

ตอนที่ 3 แนวคิดเก่ียวกับพฤตกิรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพตดิของนักเรียนวัยรุ่น 
การประมวลเอกสารเก่ียวกบัแนวคิดของพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของ

นกัเรียนวยัรุ่นในสว่นนีเ้ป็นการประมวลเอกสารเพ่ือแสดงให้เห็นถึงพฒันาการด้านความหมายและ
การวดัของพฤตกิรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติด เน่ืองจากมีการศกึษาพฤตกิรรมในลกัษณะนี ้
มาอย่างตอ่เน่ือง อีกทัง้พฤติกรรมการปอ้งกันตนเองจากยาเสพติดมีความเก่ียวข้องกบัพฤติกรรม
สขุภาพ กล่าวคือ การปอ้งกนัยาเสพติดนัน้มีลกัษณะเหมือนกบัการปอ้งกนัโรคทัว่ไป เพราะการติด
ยาเสพติดเปรียบเหมือนโรคภยัไข้เจ็บท่ีส่งผลเสียต่อสขุภาพอนามยัของบุคคล ซึ่งสามารถปอ้งกัน
และรักษาได้ รายละเอียดการประมวลเอกสารในสว่นนี ้แสดงดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ความหมายของพฤตกิรรม  
ได้มีองค์กรวิชาชีพ นักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้ให้ความหมายของค าว่า 

“พฤตกิรรม” ในลกัษณะท่ีสอดคล้องกนั ตวัอยา่งเชน่ 
สมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกา (American Psychological Association: APA, 2016: 

online) ให้ความหมายของพฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระท าทกุอย่างของอินทรีย์ในการ
ปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม 

ทแวดเดิล  (Twaddle, 1981, p. 11) ให้ความหมายของพฤติกรรม  หมายถึ ง          
การกระท าหรือกิจกรรมทุกอย่างของสิ่งมีชีวิต และกล่าวถึงพฤติกรรมของมนุษย์ หมายถึง 
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ปฏิกิริยาตา่งๆ ท่ีบคุคลแสดงออกทัง้ภายในและภายนอกตวับคุคล ทัง้ท่ีสามารถสงัเกตเห็นได้และ
ไม่สามารถสงัเกตเห็นได้ โดยพฤติกรรมของมนุษย์จะแตกต่างกันไปตามสภาพสงัคม วฒันธรรม 
และประสบการณ์ 

อัลเลนและแซนโทรค (Allen; & Santrock, 1993, p. 8) ได้สรุปความหมายของ
พฤติกรรม หมายถึง ทุกๆ สิ่งท่ีบุคคลกระท า ทัง้ท่ีสามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง และไม่สามารถ
สงัเกตเห็นได้ ซึง่เป็นสิ่งท่ีอยูใ่นกระบวนการทางจิตใจ เชน่ ความคดิ ความรู้สกึ และแรงขบั เป็นต้น 

อารีย์ พันธ์มณี (2538, น. 15 -16) กล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมว่า กิจกรรม
หรือการกระท าของอินทรีย์ท่ีบุคคลสามารถเห็นได้ รู้ได้ หรือใช้เคร่ืองมือวดัหรือตรวจสอบได้ โดย
พฤตกิรรมแบง่ออกเป็น  

1. พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีสามารถสงัเกตเห็นได้
จากภายนอก มี 2 ลกัษณะ คือ 1.1) พฤติกรรมแบบ Molar เป็นพฤติกรรมหน่วยใหญ่ท่ีสงัเกตเห็น
ได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องอาศัยเคร่ืองมือวัดและตรวจสอบ เช่น การเคล่ือนไหวของร่างกาย  
การเดิน ยืน หวัเราะ เป็นต้น และ 1.2) พฤติกรรมแบบ Molecular เป็นพฤติกรรมหน่วยย่อยท่ีต้อง
อาศยัเคร่ืองมือช่วยในการสงัเกต เช่น การเปล่ียนแปลงของร่างกาย การไหลเวียนโลหิต การเต้น
ของหวัใจ ความดนัโลหิต เป็นต้น 

2. พฤติกรรมภายใน (Covert behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีไม่สามารถมองเห็นได้
ชดัเจนด้วยตา จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือวดัและตรวจสอบ เช่น ความรู้สึก การจ า การคิด และการ
ตดัสินใจ เป็นต้น 

สุรพล พยอมแย้ม (2545ก, น. 18-19) ให้ความหมายของพฤติกรรม หมายถึง       
การกระท าเน่ืองมาจากการกระตุ้นหรือถูกจูงใจจากสิ่งเร้าต่างๆ โดยท่ีการกระท าเหล่านีเ้กิดขึน้
หลงัจากบคุคลได้ใช้กระบวนการกลัน่กรอง ตกแตง่ และตัง้ใจท่ีจะท าให้เกิดขึน้เพ่ือให้ผู้ อ่ืนได้สมัผสั
รับรู้ เราจะเห็นได้ว่ามีพฤติกรรมจ านวนมากจะกระท าด้วยสาเหตหุรือจดุมุ่งหมายเดียวกนัแตกิ่ริยา
ท่าทางอาจแตกต่างกันไป เม่ือบุคคล เวลา สถานท่ีหรือสถานการณ์เปล่ียนไป สิ่งท่ีแตกต่างนัน้
เกิดขึน้เพราะการกระท าในแตล่ะครัง้ของบคุคลท่ีมีสภาพร่างกายปกติ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการคิด
และตดัสินใจอนัประกอบด้วยอารมณ์ ความรู้สกึของผู้กระท าพฤตกิรรมนัน้ๆ จึงท าให้พฤติกรรมแต่
ละคนและพฤติกรรมแต่ละครัง้เปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนไปตามเร่ืองท่ีเก่ียวข้องเสมอด้วย
เหตุผลท่ีว่าพฤติกรรมแต่ละครัง้เกิดจากกระบวนการ ซึ่งกระบวนการเกิดพฤติกรรมนัน้ สุรพล 
พยอมแย้ม  (2545ข , น. 20-21) กล่าวว่าอาจแยกเป็นกระบวนการย่อยได้ อีกอย่างน้อย                  
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3 กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการรับรู้ (Perception process) 2) กระบวนการคิดและการ
เข้าใจ (Cognition process) และ 3) กระบวนการแสดงออก (Spatial behavior process) 

สรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคล ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นพฤติกรรมภายนอกท่ีสามารถสงัเกตได้ หรือ วดัได้ เช่น การเดิน การหวัเราะ เป็นต้นและ
พฤตกิรรมภายใน ซึง่เป็นกระบวนการทางจิต เชน่ ความคดิ ความรู้สกึ เป็นต้น 

3.2 ความหมายของพฤตกิรรมสุขภาพ 
การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด มีความสอดคล้องกับ

พฤติกรรมสขุภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดด้านสาธารณสขุ เน่ืองจากการติดยาเสพติดเปรียบเหมือนโรคภยั
ไข้เจ็บท่ีจะต้องได้รับการป้องกันและรักษา ทัง้นีไ้ด้มีผู้ ให้แนวคิดและความหมายของพฤติกรรม
สขุภาพไว้อยา่งสอดคล้องกนั ตวัอยา่งเชน่ 

คาร์ลและคอบบ์ (อุบล เลีย้ววาริณ , 2534, น. 31; อ้างอิงจาก Kasl; & Cobb’s, 
1996, pp. 146-266) ให้ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพท่ีเน้นไปทางกิจกรรมใดๆ ท่ีบุคคลใด
บคุคลหนึ่งกระท าขึน้เพ่ือส่งเสริมสขุภาพให้แข็งแรงซึ่งการกระท านีอ้าจเป็นการปอ้งกนัโรคหรือการ
ค้นหาโรคในระยะท่ียงัไมเ่กิดอาการเดน่ชดัด้วย 

คอนเนอร์และนอร์แมน (Conner; & Norman, 1996, p. 3) ให้ความหมายของ
พฤตกิรรมสขุภาพวา่ หมายถึง กิจกรรมท่ีบคุคลกระท าเพ่ือจดุประสงค์ในเชิงปอ้งกนัหรือตรวจสอบ
เก่ียวกบัความเจ็บป่วยหรือการดแูลรักษาสขุภาพอนามยัและความเป็นอยูท่ี่ดีของตนเอง 

โกชแมน (Gochman, 1997, p. 3) ให้ความหมายของพฤติกรรมสขุภาพว่า หมายถึง 
รูปแบบของพฤติกรรม การกระท าและลกัษณะนิสยัท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลรักษา ฟื้นฟู และบ ารุง
สขุภาพของตนเอง เช่น การพบแพทย์เพ่ือตรวจสขุภาพ การปฏิบตัติามค าแนะน าของแพทย์ในการ
ดแูลรักษาตนเอง และการตรวจสอบสขุภาพของตนเองอยูเ่สมอ เป็นต้น 

อุบล เลีย้ววาริณ (2534, น. 31) ให้ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพว่า หมายถึง 
การปฏิบตัิใดๆ ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและป้องกันร่างกายให้
ปลอดภยัจากโรคภยัไข้เจ็บตา่งๆ โดยแยกเป็นพฤติกรรมย่อย 2 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมส่งเสริม
สขุภาพ (Health promotion behavior) ซึ่งหมายถึงพฤตกิรรมท่ีกระท าขึน้เพ่ือส่งเสริมให้ร่ายกายมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เช่น การมีพฤติกรรมการกินท่ีถูกสุขลักษณะ การมีพฤติกรรมการออก
ก าลังกายสม ่าเสมอ เป็นต้น 2) พฤติกรรมป้องกันโรค (Health protective behavior) หมายถึง 
พฤตกิรรมท่ีกระท าขึน้เพ่ือปอ้งกนัตนให้ปลอดภยัจากโรคภยัไข้เจ็บตา่งๆ เชน่ การหลีกเล่ียงการสบู
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บหุร่ี การงดด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ การรักษาสขุภาพฟัน การรับการตรวจร่างกายเป็นประจ า
ทกุปี เป็นต้น 

ธนวรรธน์ อ่ิมสมบูรณ์ (2543, น. 50) ให้ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ (Health 
behavior) ว่าหมายถึง พฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพของตนเอง ของบคุคลอ่ืนในครอบครัวและ
ของคนทั่วไปในชุมชนหรือในสังคม แสดงออกได้ในลักษณะต่างๆ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ            
การแสดงออกในลกัษณะของความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่าทีหรือความรู้สกึนึกคิด และการกระท า
หรือการปฏิบตัิต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การเจ็บป่วย
และการรักษาพยาบาล และการฟืน้ฟสูภาพ  

สรุปได้ว่า พฤติกรรมสขุภาพ หมายถึง กิจกรรม การกระท าและการปฏิบตัิของบคุคล
ท่ีแสดงออกมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือรักษาสขุภาพอนามยัของตนเองให้แข็งแรง ซึ่งครอบคลุมทัง้
ด้านการสง่เสริมสขุภาพและการปอ้งกนัโรค เป็นต้น 

3.3 ความหมายของพฤตกิรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพตดิ 
จากความหมายของพฤติกรรมและพฤติกรรมสขุภาพท่ีกลา่วแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า

พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด ถือเป็นพฤติกรรมสุขภาพพฤติกรรมหนึ่ง กล่าวคือ      
ยาเสพติดเปรียบเหมือนโรคภัยไข้เจ็บท่ีเม่ือผู้ เสพมีการเสพติดแล้วท าให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
อนามัย ซึ่งนอกจากจะต้องได้รับการบ าบัดรักษาแล้ว แนวทางของพฤติกรรมสุขภาพท่ีส าคัญ
แนวทางหนึ่ง คือ การป้องกันไม่ให้เกิดโรค ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยในครัง้นีท่ี้มุ่งศึกษาในเชิง      
การปอ้งกนัยาเสพตดินัน่เอง  

ผลการประมวลเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด 
พบว่า ได้มีผู้สนใจศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่นในบริบทต่างๆ มา
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งมีทัง้งานวิจัยในต่างประเทศและในประเทศไทย และได้นิยามความหมายของ
พฤติกรรมดังกล่าวในลักษณะท่ีสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตัวอย่างเช่น  
อลัลาเวอร์ดิพอลและคนอ่ืนๆ และอลัลาเวอร์ดิพอลและคนอ่ืนๆ (Allahverdipour; et al., 2007a; 
Allahverdipour; et al., 2007b) ได้ศึกษาพฤติกรรมความตัง้ใจในการหลีกเล่ียงยาเสพติด โดยได้
ให้ความหมายพฤติกรรมดงักล่าวว่าหมายถึง การปฏิบตัิของวยัรุ่นในการหลีกเล่ียงยาเสพติด เช่น 
หลีกเล่ียงสถานการณ์เส่ียงท่ีจะใช้ยาเสพติด หลีกเส่ียงการคบเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติด ไม่ทดลองใช้    
ยาเสพติด เป็นต้น ส่วนมาห์ดิ มอสกิและคนอ่ืนๆ (Mahdi Moshki; et al., 2014) ได้ศึกษาผลของ
การฝึกอบรมทกัษะชีวิตท่ีมีตอ่พฤติกรรมการปอ้งกนัยาเสพติดของนกัศกึษาในมหาวิทยาลยั ได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดว่า เป็นการท่ีนักศึกษามีทักษะในการป้องกัน       
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ยาเสพติดด้านต่างๆ เช่น ความตระหนักรู้ในตนเอง มีทักษะในการโต้ตอบ มีทักษะการปฏิเสธ 
ทกัษะการแก้ปัญหา ความสามารถในการปฏิเสธความต้องการของผู้ อ่ืน การจดัการความเครียด 
การรับรู้ถึงโทษของยาเสพตดิ และเจตคตท่ีิไมดี่ตอ่ยาเสพตดิ เป็นต้น  

ในประเทศไทยนักวิจัยได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก        
ยาเสพติดอย่างสอดคล้องกัน  ตัวอย่างเช่น  ในการศึกษาของไพรวัลย์ ศรีเทพ (2541) ได้ให้
ความหมายพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติด หมายถึง ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด เจตคติเก่ียวกับ
การป้องกันยาเสพติด และการปฏิบตัิเก่ียวกับการป้องกันยาเสพติดทัง้กับตนเองและผู้ อ่ืน ส่วน
สาวิตรี  พิริยะสถิต (2544) กล่าวว่า การปฏิบตัิตนในการปอ้งกนัยาเสพตดิ หมายถึง การปฏิบตัติน
ของกลุ่มตวัอย่างในการป้องกันยาเสพติด ได้แก่ การกระท า การแสดงออกให้ผู้ อ่ืนเห็นได้ในการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติด ตามแนวทางท่ีถูกต้องท่ีเสนอแนะโดยกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์        
การเลือกคบเพ่ือนท่ีดี การรู้จกัปฏิเสธ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติด และ
ในปีเดียวกนันีเ้สกสรร สงวนนาม (2544) ได้ศึกษาเจตคติตอ่ยาเสพติดและพฤติกรรมการปอ้งกัน
ตนเองจากยาเสพติดของนกัศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ศนูย์การศกึษานอกโรงเรียนจงัหวดั
อุดรธานี ได้ก าหนดความหมายของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพ ติด หมายถึง 
กระบวนการท่ีบุคคลแสดงออกมาเม่ือพบเจอสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดโดยจะปฏิเสธ
หรือไมย่อมรับสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัยาเสพตดิทกุประเภท 

ในระยะต่อมา วรพจน์  สมานมิตร (2546) ได้ศึกษาทักษะทางสังคมท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนชายระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
สงักัดกรมสามญัศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดัเพชรบุรี ได้นิยามความหมายของพฤติกรรม
การป้องกันตนเองจากยาเสพติด หมายถึง การปฏิบัติตนของนักเรียนท่ีเป็นไปเพ่ือการปกป้อง
ตนเองให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อการเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ดังนี  ้1) การ
หลีกเล่ียงสารเร่ิมต้น หมายถึง การท่ีนกัเรียนสามารถหลีกเล่ียงการเสพสารเสพติดท่ีถกูกฎหมาย 
ได้แก่ สุราหรือเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ และบุหร่ี ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการน าไปสู่การเสพยาเสพ
ติดชนิดท่ีมีความร้ายแรงและผิดกฎหมาย 2) การใช้ทักษะการปฏิเสธ หมายถึง การท่ีนักเรียน
สามารถปฏิเสธการชกัชวนให้เสพสารเร่ิมต้นหรือเสพยาเสพติดจากบคุคลอ่ืนได้อยา่งมีเหตผุล และ
ไม่เป็นการท าลายสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และ 3) การหลีกเล่ียงการคบเพ่ือนท่ีเส่ียงต่อการ
น าพาไปเสพ ยาเสพติด หมายถึง การท่ีนกัเรียนสามารถหลีกเล่ียงการคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมเสพ
สารเร่ิมต้นหรือเสพยาเสพติดหรือมีลกัษณะบ่งบอกถึงการเป็นผู้ติดยาเสพติด ซึ่งอาจชกัพาไปใน
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สถานท่ีท่ีเป็นแหล่งมัว่สุมยาเสพติด ในปีเดียวกนันีมี้งานวิจยัอีกอย่างน้อย 3 เร่ืองท่ีศึกษาและให้
ความหมายพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติด ได้แก่ การศึกษาของฐิยาพร กนัตาธนวฒัน์ 
(2546) ได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างจิตลักษณะบางประการกับการป้องกันการเส่ียงทางเพศ
และทางการใช้ยาเสพติดของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ได้นิยามการป้องกันการเส่ียงทางการใช้ยาเสพติ ด หมายถึง  
การปฏิบตัิตนของนกัเรียนท่ีแสดงเจตนาในการปอ้งกนัการกระท าท่ีส่งเสริมให้เกิดการเส่ียงตอ่การ
ใช้ยาเสพติด ได้แก่ การหลีกเล่ียงการอยู่ในกลุ่มเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติด การไม่เท่ียวสถานเริงรมย์   
การมีความกล้าท่ีจะปฏิเสธยาเสพตดิ ไมเ่ช่ือหรือคบเพ่ือนท่ีพยายามชักชวน หลอกลวง หรือบงัคบั
ให้ใช้ยาเสพตดิซึง่สอดคล้องกบัปิยดา ละอองปลิว (2546) ท่ีได้ศกึษาและให้ความหมายพฤตกิรรม
การป้องกนัตนเองจากยาเสพติด หมายถึง ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกในด้านการกระท าหรือ
การปฏิบตัติา่งๆ ด้านการปอ้งกนัมิให้เกิดการเสพยาเสพตดิ และประพฤตตินโดยไมเ่ข้าไปเก่ียวข้อง
กับสารเสพติด หลีกเล่ียงจากการชกัชวนให้เส สารเสพติด และประภาศรี ทรัพย์ธนบูรณ์ (2546)  
ได้นิยามความหมายของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด หมายถึง การปฏิบตัิตนของ
นกัเรียนท่ีแสดงเจตนาเพ่ือป้องกันมิให้เกิดหรือมีการกระท าท่ีเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด โดยไม่
ทดลองเสพสารเสพติด เลือกคบเพ่ือน หลีกเส่ียงการเสพสารเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โดยการออกก าลงักาย หรือท างานอดเิรก  

นอกจากนีสุ้ภาพร ธนะชานันท์ (2548) กล่าวถึงพฤติกรรมป้องกันตนเองจาก         
ยาเสพติดว่า เป็นการท่ีนกัเรียนรายงานถึงการปฏิบตัิตัวมากน้อยเพียงใด เพ่ือให้ตนเองปลอดภัย
จากการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับสิ่งเสพติดหรือถูกชักชวนให้อยากรู้อยากลองให้ใช้สิ่งเสพติด ได้แก่      
การเลือกคบเพ่ือนท่ีไมใ่ช้สิ่งเสพติด การปฏิเสธเมื่อมีผู้ชกัชวนให้ใช้สิ่งเสพตดิ อยูห่่างไกลสิ่งเสพติด 
หลีกเล่ียงการเข้าไปเท่ียวสถานบนัเทิงในเวลาค ่าคืน การคิดถึงความส าเร็จในอนาคต การเข้าร่วม
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด การแก้ปัญหาโดยไม่พึ่งพายาเสพติด และการใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองยึด
เหน่ียวจิตใจส่วนการศึกษาของปิยาพัทธ์  อารีญาติ (2549) ให้ความหมายของพฤติกรรมการ
ปอ้งกันตนเองจากการเสพยาบ้า หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบตัิของนกัเรียนท่ีแสดงออกเพ่ือ
ตอบสนอง หรือโต้ตอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในสภาพการหนึ่ง เพ่ือป้องกันการเสพยาบ้า ประกอบด้วย    
การหลีกเล่ียงการเสพยาบ้าการปฏิเสธค าชวนจากผู้ อ่ืน การมีความรู้เร่ืองยาบ้า เป็นต้น  

ในงานวิจัยของศุภร ชินะเกตุ (2553) ให้ความหมายพฤติกรรมป้องกันตนเองจาก 
ยาเสพติดว่าเป็นการปฏิบตัขิองนกัเรียนท่ีใช้วิธีการตา่งๆ เพ่ือปกปอ้งตนเองให้พ้นจากสถานการณ์
ท่ีเส่ียงต่อการเก่ียวข้องกับยาเสพติด เช่น การหลีกเล่ียงจากยาเสพติด การปฏิเสธเม่ือถูกชกัชวน
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จากผู้ อ่ืนให้เสพยาเสพติด และรู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น และการศึกษาเม่ือไม่นาน
มานีข้องพนัต ารวจโทดิฐภัทร บวรชัย (2555) กล่าวถึงพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดว่า
เป็นการปฏิบตัิตนของนกัเรียนท่ีแสดงเจตนาเพ่ือป้องกันมิให้เกิดหรือมีการกระท าท่ีเส่ียงต่อการ
เสพยาเสพตดิ ได้แก่ การไมท่ดลองเสพยาเสพตดิ การหลีกเล่ียงการเสพยาเสพตดิ เป็นต้น  

จากความหมายของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่นท่ีใช้ใน
งานวิจัยตัง้แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน จึงสรุปความหมายของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก       
ยาเสพติดของวัยรุ่นท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ หมายถึง การปฏิบตัิของนักเรียนวัยรุ่นเพ่ือป้องกัน
ตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด เช่น การปฏิเสธเม่ือถูกชักชวน การคบเพ่ือนอย่าง
เหมาะสม การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การจดัการความเครียดอย่างเหมาะสม การเข้าร่วม
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด การปฏิบัติตามหลักศาสนา การหลีกเล่ียงสถานการณ์ เส่ียง             
การไม่ทดลองเสพยาเสพติด และการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันยาเสพติด  เป็นต้น 
(ภาพประกอบ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ความหมายของพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิในการวิจยัครัง้นี ้

 3.4 การวัดพฤตกิรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพตดิ 
จากการประมวลเอกสาร พบว่า การวัดตัวแปรพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก     

ยาเสพติดจากงานวิจยัในอดีตส่วนมากเป็นการสร้างแบบวดัพฤติกรรมประเภทมาตรประมาณค่า 
(Rating scale) ตามนิยามศัพท์เฉพาะท่ีได้ก าหนดขึน้  เช่น อัลลาเวอร์ดิพอลและคนอ่ืนๆ 
(Allahverdipour; et al., 2007a; Allahverdipour; et al., 2007b) ได้สร้างแบบวดัพฤติกรรมความ
ตัง้ใจในการหลีกเล่ียงยาเสพติด เป็นแบบวดัชนิดมาตรประมาณค่า จ านวน 15 ข้อ แต่ละข้อมี
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มาตรประกอบ 7 ระดบั จากเห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แบบวดันีมี้ค่าความเช่ือมั่น
เทา่กบั 0.82 ตวัอยา่งข้อค าถาม 

 
0. ฉนัหลีกเล่ียงท่ีจะไปในสถานท่ีท่ีรู้วา่เพ่ือนมีการเสพยาเสพตดิ 

      เห็นด้วยอยา่งยิ่ง     7        6          5        4       3      2      1 ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
 

สว่นในงานวิจยัของมาห์ด ิมอสกิและคนอ่ืนๆ (Mahdi Moshki; et al., 2014) ได้สร้าง
แบบวัดพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นแบบวัด
ประเภทมาตรประมาณค่า จ านวน 45 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประกอบ 5 ระดับ จากจริงท่ีสุด ถึง      
ไม่จริงท่ีสุด แบบวัดนีมี้ค่าความเช่ือมันเท่ากับ 0.82 นอกจากนีง้านวิจัยในประเทศไทยของ   
ประภาศรี ทรัพย์ธนบูรณ์ (2546) ได้สร้างแบบวดัพฤติกรรมการป้องกันสารเสพติดขึน้ตามนิยาม
ปฏิบตัิการ จ านวน 16 ข้อ แตล่ะข้อมีมาตรประกอบ 3 ระดบั คือ ปฏิบตัิเป็นประจ า ปฏิบตัิบางครัง้
และไม่เคยปฏิบัติเลย เม่ือน าไปทดลองใช้ มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20 – 0.67 มีค่าความ
เช่ือมัน่เทา่กบั 0.82 ตวัอยา่งข้อค าถาม  

 

ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

ปฏิบัตเิป็นประจ า ปฏิบัตบิางครัง้ ไม่เคยปฏิบัติเลย 

00. ฉนัปฏิเสธเพ่ือนเม่ือถกูชกัชวนไป

เท่ียวกลางคืน   

   

 
และในงานวิจยัของศภุร ชินะเกต ุ(2553) ได้สร้างแบบวดัพฤตกิรรมปอ้งกนัยาเสพติด

ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ มีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ แตล่ะข้อมีมาตรประกอบ 5 หน่วย 
จากมากท่ีสดุ ถึง น้อยท่ีสดุ  แบบวดันีมี้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.87 ตวัอยา่งข้อค าถาม 

 

ข้อค าถาม 
ระดับการปฏิบัต ิ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

000. ข้าพเจ้ากล้าตดัสินใจท่ีจะปฏิเสธ ถ้า

เพ่ือนชกัชวนให้ข้าพเจ้าลองเสพยาเสพตดิ 
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จากตัวอย่างการสร้างแบบวัดพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดข้างต้น 
ดังนัน้  ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยจะท าการสร้างแบบวัดพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก                 
ยาเสพตดิตามนิยามปฏิบตักิารท่ีก าหนดโดยเป็นแบบวดัประเภทมาตรประมาณคา่(Rating scale)  

 
3.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤตกิรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพตดิของวัยรุ่น 

คัมป์เฟอร์ และ เทอร์เนอร์ (Kumpfer; & Turner, 1990) ได้ศึกษาโมเดลนิเวศทาง
สงัคมของการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่น โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการติดยาเสพติดของ
วัยรุ่น โมเดลนีป้ระกอบด้วยตัวแปรด้านอิทธิพลจากเพ่ือน ความผูกพันกับโรงเรียน การรับรู้
ความสามารถของตนเอง บรรยากาศในครอบครัวและโรงเรียน ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
นกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาจ านวน 1,373 คน  ผลจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISRELพบว่า 
ปัจจยัด้านบรรยากาศของครอบครัวและโรงเรียนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลตอ่การปอ้งกนัยาเสพติด
ในวัยรุ่น และยังพบด้วยว่าตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยปกป้องในการป้องกันยาเสพติด ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ความผกูพนักบัโรงเรียน และความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน 

ซีมอน-มอร์ตนัและคนอ่ืนๆ (Simons-Morton; et al., 1999) ได้ท าการศกึษาลกัษณะ
ทางจิตสงัคม อิทธิพลของโรงเรียน และครอบครัว ท่ีเก่ียวข้องกับการสูบบุหร่ีของวยัรุ่นตอนต้นทัง้
เพศชายและหญิง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศกึษาเป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นจ านวน 4,263 
คน จาก 7 โรงเรียน พบผลว่า การรับรู้ว่าตนเองไม่เป็นท่ียอมรับ และการประสบปัญหาในโรงเรียน 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในนกัเรียนวยัรุ่นทัง้เพศชายและหญิง นอกจากนีย้ังพบว่า ปัจจัย
ด้านการคบเพ่ือนท่ีมีปัญหา ความกดดนัจากเพ่ือน การอบรมเลีย้งดแูบบเผด็จการจากครอบครัว 
และระดบัการศึกษาของมารดา ส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวยัรุ่นชาย ส่วนในเพศหญิง
ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นสาเหตขุองพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ได้แก่ การขาดความสามารถในการควบคุม
ตนเอง ระดบัการศกึษาของผู้ปกครอง และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ของอัลลาเวอร์ดิพอลและคนอ่ืนๆ (Allahverdipour; et al., 2007a, pp. 65-73) ได้
ศกึษาการประเมินปัจจยัปกปอ้งท่ีส่งผลตอ่การปอ้งกนัยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่น โดยประยกุต์ใช้
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนวยัรุ่นท่ีศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลจ านวน 
176 คน พบผลว่า ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง และการควบคุมตนเอง ส่งผลต่อ      
เจตคติต่อการป้องกันยาเสพติด และความตัง้ใจท่ีจะไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และในปีเดียวกัน     
อัลลาเวอร์ดิพอลและคนอ่ืนๆ (Allahverdipour; et al., 2007b, pp. 6-12) ยังได้ท าการศึกษา
ปัจจัยปกป้องของวยัรุ่นท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจท่ีจะไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด โดยศึกษาเฉพาะกับ
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นักเรียนวัยรุ่น ชายในอิรัก จ านวน 176 คน พบผล ว่า ทักษะการปฏิเสธเพ่ือน เจตคติท่ีไม่ดีต่อ     
ยาเสพติด การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการควบคุมตนเอง  เป็นปัจจัยปกป้องส าคญัท่ี
สง่ผลตอ่ความตัง้ใจท่ีจะไมยุ่ง่เก่ียวกบัยาเสพตดิ 

มิรี และคนอ่ืนๆ (Miri, M.; et al., 2011) ได้ศึกษาปัจจยัท านายการใช้ยาเสพติดของ
นกัเรียนวยัรุ่นท่ีมุ่งเน้นรูปแบบการศึกษา กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาวยัรุ่นจ านวน 182 คน พบว่า 
วิธีการอบรมเลีย้งดูได้แก่การท่ีบิดามารดาให้ความอบอุ่นและสนับสนุนส่งเสริมบุตร เป็นปัจจัย
ท านายท่ีส าคัญต่อพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด โดยพบว่า วัยรุ่นท่ีรายงานว่าตนเองได้รับความ
อบอุ่นจากบิดาและการสนับสนุนจากมารดาสูง จะมีพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดน้อยกว่าวยัรุ่นท่ี
รายงานวา่ตนเองได้รับความอบอุน่จากบิดาและการสนบัสนนุจากมารดาต ่า 

เหงียนและคนอ่ืนๆ (Nguyen, A.B.; et al., 2011, pp. 289-308) ได้ศึกษาความเห็น
อกเห็นใจผู้ อ่ืนซึ่งถือเป็นปัจจยัปกปอ้งและพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่นแอฟริกนั -
อเมริกัน จ านวน 498 คน โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุ พบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธยาเสพติดมีอิทธิพลทางตรงตอ่พฤติกรรมการใช้ยาเสพติด
ของวัยรุ่น กล่าวคือ วยัรุ่นท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธยาเสพติดสูง จะมี
พฤติกรรมใช้ยาเสพติดน้อยกวา่วยัรุ่นท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธยาเสพติด
ต ่า 

เฮ จอง ซอย และคนอ่ืนๆ (Hye Jeong Choi; Krieger, J.L.; & Hecht, M.L., 2013, 
pp. 40-52) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการป้องกัน     
ยาเสพติด กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นในเกาหลี จ านวน 2,129 คน จาก 
39 โรงเรียน พบว่า วัยรุ่นท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธยาเสพติดสูง              
มีพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดน้อยกว่าวัยรุ่นท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธ     
ยาเสพตดิต ่า 

โฮห์แมน และคนอ่ืนๆ (Hohman, Z.P.; et al., 2014, pp. 65-74) ได้ศึกษาความ
สับสนในเจตคติ บรรทัดฐานของเพ่ือน และการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนวัยรุ่นจ านวน 1,604 คน พบผลว่า การรับรู้การ
ควบคมุพฤติกรรมตนเอง สามารถท านายการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
โดยวัยรุ่นท่ีรับรู้การควบคุมพฤติกรรมตนเองสูงจะมีการใช้ยาเสพติดน้อยกว่าวัยรุ่นท่ีรับรู้การ
ควบคุมพฤติกรรมตนเองต ่า และยังเสนอแนะให้ส่งเสริมและพัฒนาเจตคติของวัยรุ่นท่ีมีต่อ           
ยาเสพตดิด้วย 
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มาห์ดิ มอสกิและคนอ่ืนๆ (Mahdi Moshki; et al., 2014) ได้ศึกษาผลของโปรแกรม
ฝึกอบรมทกัษะชีวิตท่ีมีตอ่พฤติกรรมการปอ้งกันตนเองจากยาเสพติด กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษา
วยัรุ่นในมหาวิทยาลยั จ านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 30 คน โดย
ใช้การสุ่ม ท าการฝึกอบรมทกัษะชีวิตเป็นเวลา 1 วนั พบผลว่า นกัศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโปรแกรมฝึก
ทกัษะชีวิตมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

นวลน้อง วงศ์ทองค าและคนอ่ืนๆ (Wongtongkam, N.; Ward, P.R.; Day, A.; & 
Winefield A.H, 2014) ท่ีท าวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือศกึษาอิทธิพลของปัจจยัเชิงป้องกนัและปัจจยัเส่ียง
ส่วนบุคคล เพ่ือน และโรงเรียน ท่ีส่งผลต่อการใช้ยาเสพติดและการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่นไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 1,778 คน ใน
จงัหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวดันครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นท่ีรายงานว่าตนเองมี
ความผกูพนักบัโรงเรียนต ่าเป็นผู้ ท่ีใช้ยาเสพติดมากกว่าวยัรุ่นท่ีรายงานว่าตนเองมีความผกูพนักับ
โรงเรียนสูง และยังพบว่า การคบเพ่ือนท่ีใช้ยาเสพติด และการคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมมีปัญหา 
ส่งผลให้วยัรุ่นมีความเส่ียงท่ีจะด่ืมสุราและใช้ยาเสพติดชนิดอ่ืนๆ ได้ นอกจากนี ้ระดบัความเช่ือ
ทางจริยธรรม การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และทกัษะทางสงัคม ถือเป็นปัจจยัปกป้องท่ีท าให้
วยัรุ่นลดการด่ืมสรุาและใช้ยาเสพตดิได้ด้วย 

เกษม จนัทศร (2541) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวกับการต้านทานการเสพ
ยาบ้า โดยผู้ วิจยัได้แบ่งตวัแปรการต้านทานการเสพยาบ้าออกเป็น 3 ด้าน คือ พฤติกรรมการเสพ
สารเบือ้งต้น พฤติกรรมการหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีเก่ียวข้องกับยาบ้า และการปฏิบตัิทางพุทธศาสนา 
รวมทัง้ได้ใช้รูปแบบแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมเป็นแนวคิดหลักในการประมวลเอกสารเพ่ือ
ก าหนดปัจจยัเชิงสาเหต ุซึง่ประกอบด้วย 1) ตวัแปรด้านลกัษณะสถานการณ์ 4 ตวัแปร คือ การอยู่
ในสถานการณ์เส่ียงต่อการเสพยาบ้า การมีแบบอย่างผู้ ใหญ่ท่ีใกล้ชิดเสพสิ่งเสพติด การถูกอบรม
เลีย้งดูแบบรักสนับสนุน และ การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง 2) ตัวแปรด้าน 
จิตลกัษณะเดมิ 3 ตวัแปร คือ ความรู้เก่ียวกบัยาบ้า สขุภาพจิต และลกัษณะมุ่งอนาคต ควบคมุตน 
3) ตวัแปรจิตตามสถานการณ์ จ านวน 2 ตวัแปร คือ ทศันคติท่ีไม่ดีตอ่ยาบ้า และความเช่ืออ านาจ
ในตนด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 สังกัด
ส านกังานสามญัศกึษาจงัหวดัเพชรบรีุ จ านวน 560 คน พบผลการวิจยัท่ีส าคญั คือ ปัจจยัด้านการ
อยู่ในสถานการณ์เส่ียงตอ่การเสพยาบ้า เป็นตวัท านายส าคญัตอ่พฤติกรรมต้านทางการเสพยาบ้า
ของนกัเรียน ในด้านพฤติกรรมการเสพสารเบือ้งต้น และพฤติกรรมหลีกเล่ียงเพ่ือนท่ีเก่ียวข้องกับ
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ยาบ้า นอกจากนีย้ังพบว่า ทัศนคติท่ีไม่ดีต่อยาบ้า และลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน เป็นตัว
ท านายส าคญัของการปฏิบตัทิางพทุธศาสนา  

จิรวนั เทียนทองดี (2542) ได้ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัสารเสพติดของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสงักดักรมสามญัศกึษา เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัแบง่พฤตกิรรม
พฤติกรรมป้องกันสารเสพติดเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านการปฏิบัติของ
นักเรียน และตัวแปรอิสระท่ีศึกษา ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับการศึกษาของ
ผู้ ปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ ปกครอง สภาพครอบครัว กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสงักดักรมสามญัศกึษา เขตดสุิต กระทรวงศกึษาธิการ กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 310 คน ผลการศึกษา พบว่า นกัเรียนมีความรู้ เจตคติและการปฏิบตัิเก่ียวกับการป้องกัน
สารเสพติดอยู่ในระดับดี และนักเรียนชายและหญิงท่ีมีผู้ ปกครอง ระดับการศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ สภาพครอบครัวตา่งกนั มีความรู้ เจตคติและการปฏิบตัิเก่ียวกบัการป้องกนัสารเสพติด
ไมแ่ตกตา่งกนั 

เอือ้มพร พลอยประดิษฐ์ (2544) พฤติกรรมสุขภาพเก่ียวกับการป้องกันการเสพ     
ยาเสพติดของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมธัยมศกึษา กลุ่มสหวิทยาเขตฉัฏฐมงคล 
สงักัดกรมสามญัศกึษา กรุงเทพมหานคร ตวัแปรตามแบง่เป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านเจตคต ิ
และด้านการปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันการเสพยาเสพติด ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ระดับชัน้ปี 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายได้ของนกัเรียน ลกัษณะการอยู่อาศยั ระดบัการศกึษาของผู้ปกครอง 
ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง และการอบรมเลีย้งดู กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 376 คน ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนมีเจตคติและการปฏิบตัิเก่ียวกับการปอ้งกัน
ยาเสพติดอยู่ในระดับดี และนักเรียนท่ีมีเพศ ระดับชัน้ปี และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน  
มีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันการเสพยาเสพติดแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สภุาพร ธนะชานนัท์ (2546) ได้ศกึษาอิทธิพลของมาตรการการป้องกันสิ่งเสพติดใน
โรงเรียน และครอบครัว กับความผูกพันทางสังคมท่ีมีต่อการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดของ
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน            
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาอิทธิพลของตวัแปรอิสระในระดบันกัเรียน
และระดับโรงเรียนท่ีมีต่อเจตคติต่อสิ่งเสพติดและพฤติกรรมป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย โรงเรียนจ านวน 36 โรงเรียน ครูผู้สอน
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 634 คน และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 2,369 
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คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยระดับโรงเรียนและปัจจัยระดับนักเรียนมีอิทธิพลต่อเจตคติต่อ         
สิ่งเสพติดและพฤติกรรมปอ้งกนัตนเองจากสิ่งเสพติดของนกัเรียนอย่างมีนยัส าคญั ส่วนปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด ประกอบด้วย ปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนักับครอบครัว ความเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมท่ีสังคมยอมรับ สัมพันธภาพของคนในครอบครัว และการอบรมเลีย้งดูของผู้ ปกครอง    
สว่นปัจจยัระดบัโรงเรียน ได้แก่ มาตรการป้องกนัสิ่งเสพตดิของโรงเรียน  

ปิยดา ละอองปลิว (2546) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับ
พฤติกรรมการป้องกันสารเสพติดของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในจงัหวดัสระบุรี จ านวน 561 คน ตวัแปรอิสระท่ีศึกษา ประกอบด้วย ความรู้
เก่ียวกับสารเสพติด เจตคติต่อสารเสพติด สัมพันธภาพในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน              
การตระหนกัรู้ตนเอง ผลการศกึษาพบว่า น า้หนกัความส าคญัของปัจจยัด้านเจตคติตอ่สารเสพติด 
สมัพนัธภาพในครอบครัว การตระหนกัรู้ตนเอง ส่งผลตอ่พฤติกรรมการป้องกันสารเสพติดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และปัจจยัด้านสมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปอ้งกนัสารเสพตดิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกบัสารเสพติด
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการปอ้งกนัสารเสพตดิอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

จากตวัอย่างการน าเสนอผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจาก       
ยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่นข้างต้นสามารถสงัเคราะห์ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการปอ้งกนั
ตนเองจากยาเสพตดิได้ดงัแสดงในตาราง 1 
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หมายเหตุ  

1 = Kumpfer; & Turner (1990) 2 = Bruce Simons-Morton; et al. (1999) 3= Allahverdipour; et al. 

(2007a) 4= Allahverdipour; et al. (2007b) 5= Mirnader Miri; et al. (2011) 6 = Nguyen; et al. (2011)                 

7 = Hye Jeong Choi; et al. (2013) 8 = Ehret; et al. (2013) 9 = Hohman; et al. (2013) 10 = Mahdi 

Moshki; et al. (2014) 11 = Wongtongkam; et al. (2014) 12 = Hwajung Oh; & Youngho Kim (2014)      

13 = ลาดทองใบ ภูอภิรมย์ (2530) 14 = เกษม จันทศร (2541) 15 = จิรวนั เทียนทองดี (2542) 16 = สาวิตรี 

พิ ริยะสถิต (2544) 17 = เอือ้มพร พลอยประดิษฐ์ (2544) 18 = เสกสรร สงวนนาม (2544) 19 = สุภาพร        

ธนะชานันท์ (2546) 20 = วรพจน์ สมานมิตร (2546) 21 = ฐิยาพร กันตาธนวัฒ น์  (2546) 22 = ปิยดา        

ละอองปลวิ (2546) 23 = ปิยาพทัธ์ อารีญาติ (2549) 24 = จ าลอง ลลินั (2551) 25 = สทิธิพงศ์ วฒันานนท์สกุล 

(2552) 26 = ศภุร ชินะเกต ุ(2553) 

ตอนที่ 4 ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤตกิรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพตดิของนักเรียน
วัยรุ่น 

 ในส่วนนีเ้ป็นการสงัเคราะห์งานวิจยัเบือ้งต้นเพ่ือประมวลเอกสารและงานวิจยัท่ีศึกษา
เก่ียวกับปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนวยัรุ่น โดย
ผู้วิจยัได้อาศยักรอบแนวคดิรูปแบบทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์นิยม (Interactionism model) ท่ีน าเสนอโดย
ดวงเดือน พันธุมนาวิน  (Magnusson; & Endler,1977; Walsh; Craik; & Price, 2000; Tett; & 
Burnett, 2003; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541) เป็นกรอบความคิดพืน้ฐานในการจัดกลุ่มตวัแปร
ปัจจยัเชิงสาเหตดุ้านต่างๆ ท่ีพบว่าส่งผลตอ่พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น 
รูปแบบทฤษฎีปฏิสมัพันธ์นิยมนีไ้ด้รับความนิยมน ามาใช้ศึกษาสาเหตขุองพฤติกรรมบุคคลทัง้ใน
ระดบัสากลและในประเทศไทยในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ เน่ืองจากรูปแบบทฤษฎีนีช้่วยท าให้
นกัวิจยัมีมุมมองเก่ียวกับการศึกษาสาเหตขุองพฤติกรรมบุคคลในหลายด้าน ทัง้สาเหตทุางด้าน
จิตใจของบคุคล สาเหตทุางด้านสถานการณ์ และสาเหตท่ีุเป็นอิทธิพลร่วมหรือปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
ลักษณะของจิตใจและสถานการณ์ของผู้ กระท า (ดุจเดือน พันธุมนาวิน , 2551, น. 83) รูปแบบ
ทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์นิยมนีไ้ด้มีการน าไปใช้เพ่ือก าหนดตวัแปรเชิงสาเหตขุองพฤติกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ตวัอย่างเช่น พฤติกรรมในกลุ่มของเยาวชน อาทิ พฤติกรรมจริยธรรมของ
นักเรียน (อรอุมา เจริญสุข, 2552) พฤติกรรมรับผิดชอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(จีรพฒัน์ ศิริรักษ์, 2555) พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น 
(วชัราภรณ์ อมรศกัดิ์, 2556) พฤติกรรมรักการอ่านและความคิดสร้างสรรค์ (สรุชยั รุ่งเรืองกลุวนิช , 
2558) ในกลุ่มผู้ ใหญ่ อาทิ พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมของหัวหน้าสถานีอนามัย 
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(สุชาดา ชลานุเคราะห์, 2552) พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในชายท่ีมีเพศสมัพันธ์กับชาย (ศรัณย์ 
พิมพ์ทอง, 2554) พฤติกรรมการปลกูฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู 
(เกรียงศักดิ์ อุบลไทร, 2555) พฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรของข้าราชการครู     
(รมณธรณ์ นาเมือง, 2558) และในกลุ่มผู้สูงอาย ุอาทิ พฤติกรรมการพึ่งตนเองในผู้สูงอายุ (วรนุช 
สิปิยารักษ์, 2552) เป็นต้น นอกจากนีใ้นงานวิจัยของนริสรา พึ่งโพธ์ิสภและฐาศุกร์ จนัประเสริฐ 
(2555) ได้ท าวิจยัเร่ืองการสงัเคราะห์งานวิจยัท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตและ
สงัคมท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งในการวิจยันีก็้ได้อาศยัแนวคิด
รูปแบบทฤษฎีปฏิสมัพันธ์นิยมเป็นพืน้ฐานในการประมวลเอกสารเพ่ือจัดกลุ่มตวัแปรเชิงสาเหตุ
เชน่เดียวกนั 

สรุปได้ว่า สาเหตขุองพฤติกรรมของบุคคล มี 4 เส้นสาเหตุ ได้แก่ 1) สาเหตทุางจิตใจท่ี
ติดตัวมาแต่เดิม เป็นจิตลักษณะพืน้ฐานของบุคคล เรียกว่า จิตลักษณะเดิม (Psychological 
attributes) เกิดจากการถ่ายทอดทางสังคมหรือประสบการณ์ต่างๆ จากครอบครัวและโรงเรียน
สะสมกันมาตัง้แต่วัยเด็ก ตัวอย่างเช่น สุขภาพจิต เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคต -   
ควบคมุตน เป็นต้น  2) สาเหตจุากสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีบุคคลก าลังเผชิญอยู่ เรียกว่า ลกัษณะ
ทางสถานการณ์ (Situational factors) มี 2 ลกัษณะ คือ 2.1) สถานการณ์ท่ีเอือ้อ านวยให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนา ตวัอย่างเช่น การอบรมเลีย้งดเูด็กท่ีเหมาะสม การท่ีบุคคลเข้ารับ
การฝึกอบรมต่างๆ ท าให้สามารถแสดงพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาได้ และ 2.2) สถานการณ์ท่ี
ขดัขวางไม่ให้บคุคลแสดงพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาเพิ่มมากขึน้ เช่น สภาพแร้นแค้น การถกูลงโทษ 
การมีภาระงานมาก ความขัดแย้งในหน่วยงาน เป็นต้น 3) เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุทาง      
จิตลกัษณะเดิมกับสาเหตุทางสถานการณ์ปัจจุบนั เรียกว่า ปฏิสมัพันธ์แบบกลไก (Mechanical 
interaction) เช่น นกัเรียนท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่า และมีแบบอย่างท่ีไม่ดี ท าให้มีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมมากกว่านักเรียนประเภทตรงข้าม เป็นต้น และ 4) เป็นสาเหตุทางจิตลักษณะท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีบคุคลประสบอยู่ เรียกว่า จิตลกัษณะตามสถานการณ์ 
(Psychological states) เป็นปฏิสัมพันธ์แบบในตน (Organismic interaction) เช่น เจตคติต่อ
พฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึง่ ความวิตกกงัวลตามสถานการณ์ เป็นต้น (ภาพประกอบ 3) 
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ภาพประกอบ 3 การวิเคราะห์สาเหตขุองพฤติกรรมบคุคลด้วยรูปแบบทฤษฎี ปฏิสมัพนัธ์นิยม 
(Interactionism model)  

ท่ีมา: (ดวงเดือน พันธุมนาวินม 2549, p. 111; Magnusson; & Endler, 1977; Walsh; 
Craik; & Price, 2000; Tett; &  Burnett, 2003) 

เม่ือสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในเบือ้งต้น (ตาราง 1) พบว่า มีตัวแปรเชิงสาเหตุ
จ านวนมากท่ีส่งผลหรือมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น 
โดยตวัแปรท่ีนิยมน ามาใช้ศึกษามากท่ีสดุคือ ตวัแปรลกัษณะทางชีวสงัคมและภูมิหลงั ได้แก่ เพศ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การศึกษาของผู้ปกครอง อายุ และ
ระดับชัน้ท่ีศึกษา เป็นต้น นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาถึงตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุส าคัญตามกรอบ
แนวคิดรูปแบบทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์นิยม  พบว่า บางตวัแปรนัน้มีนกัวิจยัศึกษาเป็นจ านวนมากโดย
พิจารณาจากความถ่ีในการน ามาใช้ ดงันัน้ในตอนนีผู้้วิจยัจึงได้ท าการประมวลเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรเชิงสาเหตดุงักล่าว โดยพิจารณาจากความถ่ีในการน ามาใช้ในการศกึษาเป็นปัจจยัเชิง
สาเหตตุัง้แต ่2 เร่ืองขึน้ไป ได้แก่ กลุม่ปัจจยัเชิงสาเหตดุ้านจิตลกัษณะของบคุคล จ านวน 3 ตวัแปร 
คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การควบคมุตนเอง และความภาคภูมิใจในตนเอง กลุ่มปัจจยั
ด้านสถานการณ์จ านวน 4 ตัวแปร คือ การอบรมเลีย้งดู ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือน และ ความผูกพันกับโรงเรียน และกลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะตาม
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สถานการณ์จ านวน 2 ตัวแปร คือ เจตคติต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดและ      
เจตคตติอ่ยาเสพตดิ 

อย่างไรก็ตามเม่ือท าการสังเคราะห์งานวิจัยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-
analysis) ตามแนวคิดของ กลาส แมคกอว์ และสมิธ (Glass; McGaw; & Smith, 1981, p. 29) 
พบว่า ตวัแปรในกลุ่มจิตลกัษณะมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูสดุ โดยปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัท่ีมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงกว่า 0.45 มีจ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต การรับรู้
ความสามารถของตนเอง การตระหนักรู้ตนเอง การควบคุมตนเอง ซึ่งจะได้น าตวัแปรปัจจยัเชิ ง
สาเหตเุหล่านีไ้ปสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิของ
วยัรุ่นตอ่ไป ดงันัน้จงึได้ประมวลเอกสารเพิ่มเตมิเก่ียวกบัตวัแปรการตระหนกัรู้ตนเอง นอกจากนีผ้ล
จากการสงัเคราะห์งานวิจยัยงัพบว่า ตวัแปรการรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมจากคนรอบข้างเ ป็น
ปัจจยัเชิงสาเหตดุ้านสถานการณ์ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูท่ีสุด จึงคาดว่าจะเป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนจึงน าตวัแปรดงักล่าวมาศกึษา
เป็นตวัแปรร่วม (Covariate variable) เพ่ือควบคมุอิทธิพลของตวัแปรและท าให้ผลการทดลองใช้
โปรแกรมฝึกอบรมท่ีสร้างและพัฒนาขึน้มีความถูกต้องมากยิ่งขึน้ ดงันัน้ จึงได้ทบทวนเอกสาร
เก่ียวกบัตวัแปรการรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมด้วย รายละเอียดของแตล่ะตวัแปรแสดงดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดมิ 
จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของ

นักเรียนวัยรุ่น ผู้ วิจัยได้ทบทวนเอกสารเก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุด้านจิตลักษณะเดิมจ านวน  5      
ตัวแปร ได้แก่  การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Kumpfer; & Turner,1990; Bruce Simons-
Morton; et al., 1999; Allahverdipour; et al., 2007(a);  Allahverdipour; et al., 2007(b); 
Nguyen; et al., 2011; Hye Jeong Choi; et al., 2013; Ehret; et al., 2013; Hwajung Oh; & 
Youngho Kim, 2014) ลักษณะมุ่งอนาคต - การควบคุมตน (Bruce Simons-Morton; et al., 
1999; Allahverdipour; et al., 2007(a);  Allahverdipour; et al., 2007(b); Hohman; et al., 
2013; เกษม จันทศร, 2541,  ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์, 2546; สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล , 2552;     
ศุภร ชินะเกตุ, 2553) และความภาคภูมิใจในตนเอง (สุภาพร ธนะชานันท์ , 2546; ฐิยาพร           
กนัตาธนวฒัน์, 2546; สิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกลุ, 2552) และการตระหนกัรู้ตนเอง โดยจะน าเสนอ
รายละเอียดของแตล่ะตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้
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1) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived self-efficacy/ Self-efficacy) 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นตัวแปรปัจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของบุคคลตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social cognitive theory) ของ    
แบนดูรา (Bandura, 1986) โดยท่ีการรับรู้ความสามารถของตนเองนัน้ หมายถึง การท่ีบุคคลมี
ความเช่ือมัน่ตอ่ความสามารถของตนเองท่ีมีอยู่ในการท่ีจะกระท าพฤติกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งให้
ส าเร็จตามท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้ (วิไลลักษณ์ ลังกา ,  2554, น. 78 อ้างอิงจาก Bandura, 1997-
1998) สอดคล้องกับโรเบิร์ต (วราภรณ์ กุประดิษฐ์ , 2551, น. 26 อ้างอิงจาก Roberts, 2005) ท่ี
กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองนัน้เป็นความเช่ือของบคุคลท่ีจะควบคมุตนเองและชีวิต
ของตนเอง ถ้าคนท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะรู้สึกว่าตนเองสามารถประสบ
ความส าเร็จในชีวิต 

การรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลต่อการกระท าและพฤติกรรมของ
บคุคลในหลายด้าน ได้แก่ (วิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี, 2542, น. 30 - 31)  

1) กระบวนการรู้คิด (Cognitive process) การรับรู้ความสามารถของตนมี
ผลกระทบตอ่แบบแผนการคิดท่ีสามารถส่งเสริมหรือบัน่ทอนผลการปฏิบตังิานได้ บคุคลจะตีความ
สถานการณ์และคาดการณ์ในอนาคตอย่างไรก็ขึน้อยู่กับว่าเขามีความเช่ือในความสามารถของ
ตนเองอย่างไร คนท่ีเช่ือว่าตนเองมีความสามารถสงูจะมองสถานการณ์ท่ีเขาพบว่าเป็นโอกาส เขา
จะมองภาพความส าเร็จและให้เป็นสิ่งท่ีน าทางการกระท าของเขา ส่วนคนท่ีตดัสินว่าตนเองด้อย
ความสามารถ จะตีความสถานการณ์ท่ีไม่แนน่อนวา่เป็นความเส่ียง และมีแนวโน้มจะมองเห็นภาพ
ความล้มเหลวอยู่ในอนาคต การคิดในทางลบของผู้ ท่ีรู้สึกว่าตนเองด้อยความสามารถจะท าลาย
แรงจงูใจในตนเองและท าลายผลการปฏิบตังิานด้วยเพราะเป็นการยากท่ีบคุคลจะประสบผลส าเร็จ
ถ้ายงัมีความสงสยัในความสามารถของตนอยู ่ 

2) กระบวนการจูงใจ (Motivate process) ความสามารถท่ีจะจูงใจตนเอง
และกระท าตามท่ีตัง้เปา้หมายจะมีพืน้ฐานมาจากกระบวนการคิด ขณะท่ีคิดคาดการณ์ในอนาคต
จะท าให้เกิดแรงจงูใจและการควบคมุการกระท าของตนเองได้ กล่าวคือ สิ่งท่ีคิดเอาไว้ล่วงหน้าจะ
ถกูเปล่ียนให้เป็นสิ่งจูงใจและการกระท าซึ่งจะถกูควบคมุด้วยกระบวนการก ากับตนเอง แรงจูงใจ
สว่นใหญ่ของมนษุย์เกิดจากการคดิ และความเช่ือในความสามารถของตนก็จะมีบทบาทส าคญัใน
การคิดท่ีเป็นพืน้ฐานของแรงจูงใจ บุคคลท่ีรับรู้ความสามารถของตนเองและตัง้เป้าหมายไว้สูง    
จะมีแรงจงูใจในการกระท าและจะปฏิบตังิานได้ดีกวา่คนท่ีสงสยัในความสามารถของตนเอง 
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3) กระบวนการด้านความรู้สึก (Affective process) การรับรู้ความสามารถ
ของตน สามารถมีผลกระทบต่อประสบการณ์ทางอารมณ์โดยผ่านการควบคุมตนเองทางด้าน    
การคิด การกระท า และความรู้สึก ในด้านการคิด ความเช่ือในความสามารถของตนมีอิทธิพลต่อ
ความสนใจและการตีความเหตกุารณ์ในชีวิตท่ีอาจให้ความรู้สึกในทางบวกหรือลบได้ และมีผลตอ่
การรับรู้ว่าตนมีความสามารถท่ีจะควบคมุความคิดทางลบท่ีเกิดขึน้ได้หรือไม่ด้วย ด้านการกระท า 
การรับรู้ความสามารถของตนจะจัดการกับสภาวะทางอารมณ์โดยการส่งเสริมการกระท าท่ีมี
ประสิทธิผลเพ่ือเปล่ียนสิ่งแวดล้อมในลักษณะท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงอารมณ์ได้ ส่วนด้าน
ความรู้สึก จะเก่ียวข้องกบัการรับรู้ว่าตนสามารถท าให้สภาวะทางอารมณ์ของตนท่ีไม่ดีให้ดีขึน้ได้
หรือไม ่

4) กระบวนการเลือก (Selection process) บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะหลีกเล่ียง
กิจกรรมและสภาพการณ์ท่ีเขาเช่ือว่ายากเกินความสามารถของเขา และบุคคลจะกระท ากิจกรรม
และเลือกสิ่งแวดล้อมท่ีเขาแน่ใจว่ามีความสามารถท่ีจะจดัการได้ ผู้ ท่ียิ่ งมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองสงูจะเลือกกิจกรรมท่ียิ่งมีความท้าทาย 

สรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นปัจจัยภายในบุคคลหรือจิต
ลักษณะท่ีส่งผลต่อการกระท าและพฤติกรรมของบุคคล หากบุคคลยิ่ ง รับ รู้ว่าตนเองมี
ความสามารถในการท าสิ่งต่างๆ สูง ก็จะท าให้บุคคลยิ่งมีโอกาสประสบผลส าเร็จในการท าตาม
เปา้หมายท่ีตัง้ไว้ได้ 

ส าหรับการศึกษาในครัง้นีก้ารรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)  
(ในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด) จึงหมายถึง ความเช่ือของนักเรียนเก่ียวกับระดับ
ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
ได้แก่ สามารถปฏิเสธเมื่อถกูชกัชวน สามารถเลือกคบเพ่ือนอยา่งเหมาะสม สามารถใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์ สามารถจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมป้องกัน      
ยาเสพติด สามารถปฏิบตัิตนตามหลกัศาสนา สามารถท่ีจะไม่ทดลองเสพยาเสพติด และสามารถ
ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการปอ้งกนัยาเสพติด 

ผลการวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีส่งผล
ตอ่พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ เชน่ งานวิจยัของอลัลาเวอร์ดิพอลและคนอ่ืนๆ และ   
อัลลาเวอร์ดิพอลและคนอ่ืนๆ (Allahverdipour; et al., 2007a, pp.  65-73; Allahverdipour;       
et al., 2007b, pp. 6-12) ท่ีศึกษาปัจจัยปกป้องท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความตัง้ใจหลีกเล่ียงการใช้
ยาเสพตดิของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา พบผลสอดคล้องกนัว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง
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เป็นตวัท านายส าคญัท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมความตัง้ใจหลีกเล่ียงการใช้ยาเสพติดอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (คา่เบต้าเท่ากบั .24) ส่วนงานวิจยัของเหงียนและคนอ่ืนๆ (Nguyen, A.B.; et al., 2011, 
pp. 289-308) ได้ศึกษาความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนและพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น         
แอฟริกัน-อเมริกัน โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุ พบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น (ค่าเบต้า
เท่ากบั -.29) กล่าวคือ วยัรุ่นท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธยาเสพติดสงู จะมี
พฤติกรรมใช้ยาเสพติดน้อยกวา่วยัรุ่นท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธยาเสพติด
ต ่า สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ เฮ จอง ซอย และคนอ่ืนๆ (Hye Jeong Choi; Krieger; & Hecht, 
2013, pp. 40-52) ท่ีศึกษาพบว่า วัยรุ่นท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธ         
ยาเสพติดสูง มีพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดน้อยกว่าวยัรุ่นท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การปฏิเสธยาเสพติดต ่า (ค่าเบต้าเท่ากบั -.13) เช่นเดียวกบั ฮวาจุง โฮ และยองโฮ คิม (Hwajung 
Oh; & Youngho Kim. 2014, pp. 872-883) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
วยัรุ่นในเกาหลี พบวา่ ย่ิงวยัรุ่นเกาหลีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธการด่ืมมาก
เท่าใด ก็จะท าให้มีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้อยลงเท่านัน้ ส่วนงานวิจยัในประเทศ
ไทยของวราภรณ์ กุประดิษฐ์ (2551) ได้ทดลองสร้างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองและการควบคมุตนเองท่ีส่งผลตอ่พฤตกิรรมการหลีกเล่ียงการใช้สารเสพตดิของเยาวชน 
พบผลว่า วยัรุ่นท่ีได้รับการพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคมุตนเอง (กลุ่ม
ทดลอง) มีพฤติกรรมการหลีกเล่ียงการใช้สารเสพติดสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการพัฒนาฯ (กลุ่ม
ควบคมุ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากหลักฐานผลการวิจัยทัง้ในต่างประเทศและในประเทศไทยพบผลอย่าง
สอดคล้องกันว่าการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีผลต่อพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดของ
บุคคล จึงคาดได้ว่าตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิของนกัเรียนวยัรุ่น  

2) ลักษณะมุ่งอนาคต – การควบคุมตน (Future orientation and self-control) 
จากการสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น (ตาราง1) ท่ีแสดงให้เห็นวา่การควบคมุตนเองเป็นปัจจยัเชิง
สาเหตสุ าคญัของพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ ตวัแปรการควบคมุตนเองนัน้ได้มีการ
น ามาใช้ศกึษาเป็นปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของคนไทยในหลาย
ช่วงวัยโดยเฉพาะการวิจัยในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาร่วมกับจิตลักษณะท่ี
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เรียกว่ามุ่ งอนาคต (Future orientation) จึงเรียก ช่ือตัวแปรนี ใ้หม่ว่า ลักษณะมุ่ งอนาคต -           
การควบคมุตน  

ลกัษณะมุ่งอนาคต-การควบคมุตน เป็นตวัแปรด้านจิตลกัษณะตามทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรมท่ีน าเสนอโดยดวงเดือน พนัธุมนาวิน มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2538 และมีผลการวิจยัจ านวนหนึ่ง
ท่ียืนยนัให้เห็นถึงความส าคญัของจิตลกัษณะด้านนี ้โดยพบวา่ ลกัษณะมุง่อนาคต-การควบคมุตน
เป็นสาเหตสุ าคญัท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมคนดีคนเก่งของเยาวชน ตวัอย่างเช่น พฤติกรรมรับผิดชอบ
ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น (จีรพัฒน์ ศิริรักษ์ , 2555) พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (วรทัศน์ วฒันชีวโนปกรณ์ , 2555) พฤติกรรมหลีกเล่ียงอบายมุขของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา (มญัชลี เป่ียมดี, 2558) พฤติกรรมรักการอ่านและความคิดสร้างสรรค์
ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา (สรุชยั รุ่งเรืองกลุวนิช, 2558) เป็นต้น 

ส าหรับความหมายของลกัษณะมุ่งอนาคต – การควบคมุตนนัน้ แบง่ออกได้เป็น
ลักษณะ 2 ด้านควบคู่กัน คือ ลักษณะมุ่งอนาคตเป็นลักษณะทางจิตใจท่ีประกอบด้วย  
3 องค์ประกอบ คือ (1) ความสามารถด้านการคดิคาดการณ์ได้วา่อะไรจะเกิดขึน้ในอนาคต ทัง้ใกล้
และไกล จากเหตกุารณ์ท่ีเป็นปัจจบุนั (2) ตระหนกัและเห็นความส าคญัและคณุคา่ของผลความดี
ท่ียงัไม่เกิดขึน้ แม้ต้องรอคอยว่า มีคุณค่าท่ีไม่ลดลง หรือ ไม่หมดค่า (3) ยอมรับว่าผล (ผลร้าย) 
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในอนาคตกบัคนอ่ืน ก็สามารถจะเกิดขึน้กับตนได้ด้วย ถ้าสาเหตนุัน้ๆ ได้เกิดกบัตน 
หรือ ตนท าให้เกิดขึน้แล้ว (อบุล เลีย้ววาริณ, 2553, น. 37; อ้างอิงจาก DeVolder; & Lens, 1982) 
ส่วนการควบคมุตน หมายถึง ทกัษะความสามารถในการจดัระเบียบพฤติกรรมของตนอย่างเป็น
ระบบ และกระท าอย่างต่อเน่ือง จนกว่าจะเกิดผลตามความต้องการ โดยเร่ิมจาก (1) การก าหนด
พฤติกรรมเปา้หมายรวมท่ีตนต้องการให้เกิด หรือมีเพิ่มขึน้ในอนาคต และแบง่พฤติกรรมเปา้หมาย
รวมออกเป็นพฤติกรรมเปา้หมายย่อยๆ เป็นขัน้ๆ (2) สงัเกตพฤติกรรมเดิมๆ ของตนว่าอยู่ในระดบั
ใดและวางเปา้หมายพฤติกรรมขัน้แรกให้ใกล้กบัระดบัพฤตกิรรมระดบัพืน้ฐานนัน้ๆ โดยตัง้ใจจะท า
มากกว่าเดิม หรือบ่อยขึน้กว่าเดิมเล็กน้อย (3) คาดว่าสภาพแวดล้อมเช่นใดจะช่วยให้กระท า
พฤติกรรมเป้าหมายนัน้ๆ ได้มากขึน้  นานขึน้  เตรียมจัดสร้างสภาพแวดล้อมดังกล่าวไว้  
(4) พยายามกระท าพฤตกิรรมตามเปา้หมายยอ่ยหนึง่ๆ เม่ือท าได้ตามก าหนดให้รางวลัตนเอง หรือ 
บอกให้คนอ่ืนช่วยให้รางวลัแก่ตนเอง (5) พยายามท าตอ่ไปตามเปา้หมายขัน้ท่ีสอง (6) ถ้าท าตาม
เปา้หมายย่อยขัน้แรกหรือ ขัน้ใดขัน้หนึ่งยงัไม่ครบ ก็ขยายเวลาให้โอกาส  แก้ตวั กล่าวคือ ยืดหยุ่น
ในกฎท่ีบุคคลสร้างให้ตนเอง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน , 2549ข; อุบล เลีย้ววาริณ, 2553, น. 37;  
อ้างอิงจาก Mahoney; & Thoresen, 1974)  
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สรุปได้ว่าลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการ
คาดการณ์ไกล อดทนได้ รอได้ รวมทัง้สามารถควบคุมบังคับตนเองให้กระท าพฤติกรรมตาม
เปา้หมายท่ีตนตัง้ขึน้อยา่งอดทนเพ่ือรอรับผลประโยชน์ท่ีดีกว่าในอนาคต 

ส าห รับการวิจัยค รัง้ นี ล้ักษณะมุ่ งอนาคต  (Future orientation) หมายถึ ง 
ความสามารถของนกัเรียนในการคาดการณ์ไกล เล็งเห็นผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ท่ี
เกิดเน่ืองจากการกระท าของตนเองในปัจจบุนั รวมถึงสามารถวางแผนเพ่ือรองรับผลดีหรือปอ้งกนั
ผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ส่วนการควบคุมตนเอง  (Self-control) หมายถึง 
ความสามารถของบคุคลในการเลือกกระท าตา่งๆ ด้วยความคดิอย่างมีเหตผุล โดยค านึงถึงผลของ
การกระท านัน้ๆ เพ่ือให้ได้รับผลดีตามท่ีตนต้องการ สามารถยับยัง้หรือหลีกเล่ียงการกระท าท่ีไม่
เหมาะสมท่ีอาจจะน าสิ่งไม่ดีมาสู่ตน และสามารถควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์เม่ืออยู่ใน
ภาวะท่ีต้องเผชิญปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งในจิตใจ รวมถึงรู้จักแสวงหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือเปา้หมายในอนาคต 

ผลการวิจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของลักษณะมุ่งอนาคต -การควบคุมตนท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด เช่น งานวิจัยของอัลลาเวอร์ดิพอล  และ       
คน อ่ืนๆ  และอัลลาเวอ ร์ดิพ อล  และคน อ่ืนๆ  (Allahverdipour; et al., 2007a, pp. 65-73; 
Allahverdipour; et al., 2007b, pp. 6-12) ท่ีศึกษาปัจจยัปกป้องท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความตัง้ใจ
หลีกเล่ียงการใช้ยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบผลสอดคล้องกันว่า การควบคุม
ตนเองเป็นตวัท านายส าคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความตัง้ใจหลีกเล่ียงการใช้ยาเสพติดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (ค่าเบต้าเท่ากับ .19) เช่นเดียวกับ โฮห์แมน และคนอ่ืนๆ (Hohman; et al., 
2014, pp. 65-74) ท่ีศึกษาพบว่าการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมตนเอง สามารถท านายการใช้     
ยาเสพติดของวยัรุ่นได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(คา่เบต้าเทา่กบั -.18) โดยวยัรุ่นท่ีรับรู้การควบคมุ
พฤติกรรมตนเองสงูจะมีการใช้ยาเสพติดน้อยกว่าวยัรุ่นท่ีรับรู้การควบคมุพฤติกรรมตนเองต ่า ผล
การศึกษาในต่างประเทศข้างต้นมีสอดคล้องกับผลการวิจัยในประเทศไทย เช่น การศึกษาของ
เกษม จันทศร (2541) ท่ีพบว่านักเรียนท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตนสูงจะเป็นผู้ ท่ีมี
พฤติกรรมต้านทานการเสพยาบ้ามาก เช่นเดียวกับ ฐิยาพร กันตาธนวฒัน์ (2546) ท่ีศึกษาพบว่า 
ลกัษณะการมุ่งอนาคต-การควบคมุตน สามารถท านายพฤติกรรมการปอ้งกนัการเส่ียงทางการใช้
ยาเสพติดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนผลการวิจยัของสิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกลุ (2552) พบว่า 
การควบคมุตนเองท่ีดีมีความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรมการสบูบหุร่ี/ด่ืมสรุา ของนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น กล่าวคือ นกัเรียนท่ีมีการควบคมุตนเองท่ีดีสูงจะมีพฤติกรรมการสูบบหุร่ี/ด่ืม
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สุราน้อยกว่านักเรียนท่ีมีการควบคุมตนเองท่ีดีต ่า และในการวิจัยของศุภร ชินะเกตุ (2553)  
ท่ีศึกษาพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า           
การควบคมุตนเอง เป็นตวัท านายส าคญัล าดบัท่ีสอง ท่ีส่งผลตอ่พฤตกิรรมการปอ้งกนัยาเสพติด 

จากหลักฐานผลการวิจัยทัง้ในต่างประเทศและในประเทศไทยพบผลอย่าง
สอดคล้องกันว่าลกัษณะมุ่งอนาคต-การควบคมุตน มีผลต่อพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดของ
บคุคล จงึคาดได้วา่ตวัแปรลกัษณะมุง่อนาคต-การควบคมุตน เป็นตวัแปรท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการ
ปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิของนกัเรียนวยัรุ่น  

3) ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) 
นกัจิตวิทยา นกัสงัคมวิทยาและนกัการศกึษาได้ให้ความสนใจและศกึษาตวัแปร

ความภาคภูมิใจในตนเองเร่ิมตัง้แต่ โรเซ็นเบิร์ก (Resenberg, M, 1965) ได้เขียนหนังสือเร่ือง 
Society and the adolescent self-image ซึ่งหนังสือดังกล่าวยังคงได้รับความนิยมมาจนถึง
ปัจจุบนัโดยฉบบัท่ีตีพิมพ์ล่าสุดคือปี 2016 ในหนังสือนี ้โรเซ็นเบิร์ก ได้ให้ความหมายของความ
ภาคภูมิใจในตนเองว่าเป็นความคิดเห็นของบุคคลเก่ียวกับความพอใจและไม่พอใจในตนเอง     
การยอมรับนับถือตนเองและคิดว่าตนเองนัน้มีค่า ส่วนคูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1981, p. 5)  
กล่าวว่าความภาคภูมิใจในตนเองเป็นเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง เป็นการยอมรับหรือไม่
ยอมรับตนเอง และแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของความเช่ือเก่ียวกับตนเองในด้านความสามารถ 
ความส าคัญ ความส าเร็จ และความเช่ือมั่นในคุณค่าของตนเอง นอกจากนีม้าสโลว์ (สุภาพร  
ธนะชานนัท์, 2546, น. 46-47; อ้างอิงจาก Maslow, 1970) ให้ความหมายของความภาคภูมิใจใน
ตนเอง หมายถึง ความรู้สกึของบคุคลท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคา่ มีความเข็มแข็ง 
มีความสามารถในการกระท าสิ่งตา่งๆ  

มองสรุปได้วา่ ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นมมุมองของบคุคลท่ีมีตอ่ตนเอง โดย
วา่ตนเองนัน้มีประโยชน์ มีคณุคา่ต่อสังคม มีเจตคติท่ีดีตอ่ตนเอง ยอมรับตนเอง และพึ่งพาตนเอง
ได้ 

ผลการวิจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความภาคภูมิใจในตนเองท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด เช่น วิลส์  และคนอ่ืนๆ (Wills; et al., 2007) ท่ีศึกษา
พบว่าความภาคภูมิใจในตนเองเป็นปัจจยัปกป้อง โดยเป็นตวัแปรส่งผ่านท่ีมีอิทธิพลทางบวกกับ
ความสามารถในการปฏิเสธพฤติกรรมเส่ียง และมีอิทธิพลทางลบกบัความตัง้ใจในการสบูบหุร่ีและ
ด่ืมสุรา สอดคล้องกับ อูบา (Uba; et al., 2013) ท่ีศึกษาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้          
ยาเสพตดิของวยัรุ่นในประเทศไนจีเรีย พบว่า ความภาคภูมิใจในตนเองมีความสมัพนัธ์ทางลบกบั
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การใช้ยาเสพติดของวยัรุ่น กล่าวคือ วยัรุ่นท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะมีการใช้ยาเสพติด
น้อยกว่าวยัรุ่นท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองต ่า ส่วนงานวิจยัในประเทศไทยพบผลอยา่งสอดคล้อง
กนัวา่ นกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีความภาคภมูิใจในตนเองสงูจะเป็นผู้ มีพฤตกิรรมการใช้ยาเสพตดิน้อยกว่า
ผู้ ท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองต ่า (สุภาพร ธนะชานันท์ , 2546; ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์, 2546;   
สิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกลุ, 2552) 

จากหลักฐานผลการวิจัยทัง้ในต่างประเทศและในประเทศไทยพบผลอย่าง
สอดคล้องกันว่าความภาคภูมิใจในตนเอง มีผลต่อพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดของบุคคล จึง
คาดได้วา่ตวัแปรความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจาก
ยาเสพตดิของนกัเรียนวยัรุ่น  

4. การตระหนักรู้ตนเอง (Self-awareness) 
การตระหนกัรู้ตนเองเป็นตวัแปรด้านจิตลกัษณะท่ีมีผู้สนใจศกึษามาตัง้แตอ่ดีตจนถึง

ปัจจุบันเป็นจ านวนมากและพบผลอย่างสอดคล้องกันว่าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม  
ท่ีพึงปรารถนาของบุคคล เช่น พฤติกรรมเอือ้เฟื้อสังคมของเด็กวัยรุ่น (Froming; Nasby;& 
McManus,1998) การรับรู้ความสามารถในการปฏิเสธการด่ืมแอลกอฮอล์ (Foster; Neighbors; & 
Young, 2014) และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนวัยรุ่น (ปัทมาพร 
นพรัตน์, 2551) 

นกัจิตวิทยาและนกัการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการตระหนกัรู้ตนเองไว้
อย่างสอดคล้องกัน ท่ีส าคัญเช่น คอร์ฟกา (ปัทมาพร นพรัตน์, 2551, น.39 อ้างอิงจาก Koffka, 
1978) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตระหนักรู้ตนเองหมายถึง ภาวะจิตใจท่ีเก่ียวกับความรู้สึก 
ความคิด และความปรารถนาต่างๆ เกิดการรับรู้และความส านึก เป็นภาวะท่ีบุคคลได้รับรู้หรือได้
ประสบการณ์ต่างๆ แล้วมีการประเมินค่า และตระหนกัถึงความส าคญัท่ีตนมีสิ่งนัน้ซึ่งเป็นภาวะ 
ท่ีต่ืนตวัของจิตใจตอ่เหตกุารณ์หรือสถานการณ์นัน้ๆ หรืออาจกล่าวได้วา่ ระยะเวลา ประสบการณ์ 
และสภาพแวดล้อมหรือสิ่งเร้าภายนอกเป็นปัจจัยท่ีท าให้บุคคลเกิดความตระหนักในตนเองขึน้ 
ส่วนโกลแมน (Goleman, 1998, p. 318) ให้ความหมายว่า การตระหนักรู้ตนเองเป็นการรับรู้
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองในขณะท่ีเป็นอยู่นัน้และใช้อารมณ์ในส่วนท่ีดีนัน้ในการตัดสินใจ 
รวมทัง้สามารถประเมินตนเองได้ตามความเป็นจริงและมีความรู้สกึมัน่ใจในตนเอง และผอ่งพรรณ       
เกิดพิทกัษ์ (2545, น.15) กล่าวว่าการตระหนกัรู้ในตนเอง หมายถึง การรู้จกัและเข้าใจความรู้สึก
ของตนเอง รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง สามารถควบคุม จัดการและแสดงอารมณ์ได้อย่าง
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เหมาะสม มีสติท่ีสามารถรับรู้และตระหนักได้ว่าขณะนีก้ าลังท าอะไร รู้สึกอย่างไร ตลอดจน
สามารถรับรู้เก่ียวกบัสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากนีโ้กลแมน (Goleman, 1998, p. 44) ได้แบง่องค์ประกอบของการตระหนกัรู้
ในตนเองออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) การรู้อารมณ์ตนเอง (Self-emotion) เป็นการหยัง่รู้อารมณ์ตนเอง
วา่ตนเองรู้สึกอย่างไร ท าไมจึงรู้สึกเช่นนัน้ และรู้ถึงผลท่ีเกิดจากอารมณ์นัน้ๆ 2) การประเมินตนเอง
ได้ตามความเป็นจริง (Self-assessment) เป็นการรู้ถึงจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง ยอมรับและ
พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเอง และ 3) ความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence) เป็นความมั่นใจและ
ตระหนกัในคณุคา่และความสามารถของตนเอง 

สรุปได้ว่า การตระหนักรู้ตนเอง เป็นความสามารถในการเข้าใจตนเอง รู้ว่าตนเอง
ก าลังคิดอะไร รู้สึกอย่างไร และก าลังท าอะไรกับตนเองและกับบุคคลอ่ืน รวมทัง้สามารถท่ีจะ
ประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้กับตนเองได้ ประกอบด้วย การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง หมายถึง 
การรู้เท่าทนัอารมณ์ตนเอง รู้สาเหตท่ีุท าให้เกิดความรู้สกึนัน้ๆ และผลท่ีตามมา การประเมินตนเอง
ตามความเป็นจริง หมายถึง รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง  และ ความมั่นใจในตนเอง หมายถึง 
ความรู้สกึมัน่ใจในความสามารถและความมีคณุคา่ของตนเอง 

ผลการวิจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของตัวแปรการตระหนักรู้ตนเองท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด เช่น ฟอสเทอร์และคนอ่ืนๆ (Foster; Neighbors; & 
Young, 2014) ได้ศึกษาพบว่าการตระหนักรู้ในตนเองมีความผกผันกับพฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล์ของนกัเรียนวยัรุ่นกล่าวคือ นกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีการตระหนกัรู้ตนเองต ่าจะมีพฤติกรรม
การด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่านกัเรียนท่ีมีการตระหนักรู้ตนเองสูง สอดคล้องกับกาบีรีและคนอ่ืนๆ 
(Kabiri; et al. (2017) ท่ีศึกษาพบว่านักเรียนวัยรุ่นหญิงกลุ่มทดลองท่ีได้รับการเสริมสร้างการ
ตระหนกัรู้ตนเองสง่ผลให้มีพฤตกิรรมเส่ียงทางเพศลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สว่นในประเทศ
ไทยมีการศกึษาพบเช่นเดียวกนัว่าการตระหนกัรู้ตนเองเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้นกัเรียนวยัรุ่นมี
พฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติด (ปิยดา ละอองปลิว, 2546; ปัทมาพร นพรัตน์, 2551) 

จากหลกัฐานผลการวิจยัทัง้ในตา่งประเทศและในประเทศไทยพบผลอยา่งสอดคล้อง
กนัว่าการตระหนกัรู้ตนเอง มีผลตอ่พฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดของบคุคล จึงคาดได้ว่าตวัแปร
การตระหนักรู้ในตนเองเป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
นกัเรียนวยัรุ่น  
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4.2 ปัจจัยด้านสถานการณ์ 
จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด

ของนักเรียนวยัรุ่น ผู้ วิจัยขอน าเสนอตวัแปรปัจจยัเชิงสาเหตุด้านสถานการณ์ จ านวน 4 ตวัแปร 
ได้แก่ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว(Kumpfer; & Turner, 1990; สาวิตรี พิ ริยะสถิต , 2544;  
สุภาพร ธนะชานันท์ , 2546; ปิยดา ละอองปลิว, 2546; ปิยาพัทธ์ อารีญาติ, 2549) การอบรม 
เลีย้งด ู(Bruce Simons-Morton; et al., 1999; Mirnader Miri; et al., 2011; ลาดทองใบ ภูอภิรมย์
,2530; เกษม จันทศร , 2541; เอือ้มพร พลอยประดิษฐ์ , 2544; สุภาพร ธนะชานันท์ , 2546;  
สิท ธิพงศ์  วัฒ นานนท์สกุล , 2552) ความผูกพันกับ โรงเรียน (Kumpfer; & Turner, 1990; 
Wongtongkam; et al., 2014; สุภาพร ธนะชานันท์, 2546) ความสัมพันธ์กับเพ่ือน (Kumpfer; & 
Turner, 1990; Bruce Simons-Morton; et al., 1999; ปิ ย ด า  ล ะออ งป ลิ ว , 2546; สิ ท ธิพ ง ศ์  
วฒันานนท์สกลุ, 2552) และการสนบัสนุนทางสงัคมจากคนรอบข้าง  โดยจะน าเสนอรายละเอียด
ของแตล่ะตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้

1) ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
ความสมัพันธ์ภายในครอบครัวท่ีดีเป็นปัจจยัด้านสถานการณ์ท่ีมีหลักฐานจาก

งานวิจัยจ านวนหนึ่งยืนยันได้ว่ามีผลดีต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาของเยาวชน 
ตวัอย่างเช่น พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  (วิไลลักษณ์ ลังกา, 2554) 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี (เสาวณีย์ พากเพียร; วรเดช จนัทรศร; และศนัสนีย์ จะสวุรรณ, 2555) 
และการรับ รู้ความ เส่ียงจากการสูบบุห ร่ี  (วาสนา ทูล เกล้า ; พูลพงศ์  สุขสว่าง ; สุพิม พ์  
ศรีพนัธ์วรสกลุ, 2556) เป็นต้น 

นักวิจัยท่ีศึกษาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว หรือ สัมพันธภาพภายใน
ครอบครัวได้อธิบายถึงความหมายของตัวแปรนีอ้ย่างสอดคล้องกัน เช่น โกลเบิ ร์ก -ลูนี ย์  
แ ล ะ ค น อ่ื น ๆ  ( Goldberg-Looney; Sánchez-SanSegundo; Ferrer-Cascales; Smith,  
Albaladejo-Blazquez; & Perrin, 2015, p.237) กล่าวว่า ความสมัพันธ์ในครอบครัวท่ีมีคุณภาพ 
หมายถึง ครอบครัวท่ีมีความอบอุ่น มีการสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั มีการดแูลเอาใจใส ่มีการควบคมุ
อย่างเหมาะสม สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพันกัน เช่นเดียวกับวิไลลักษ ณ์ ลังกา (2554,         
น. 41) กล่าวว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ ปกครองเป็นการท่ีบุคคลในครอบครัว ได้แก่ 
บิดามารดาและบตุร มีการแสดงออกหรือปฏิบตัิตอ่กนัท่ีแสดงถึงความรักใคร่ผกูพนักนั ช่วยเหลือ
กัน มีการแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการพักผ่อนหย่อนใจร่วมกันในครอบครัวและมี
ความสามคัคีกัน นอกจากนี  ้อมราวดี ณ อบุล (2544, น. 6) กล่าวถึงสมัพนัธภาพในครอบครัวว่า 
หมายถึง ลกัษณะทางพฤติกรรมภายในครอบครัวท่ีประกอบด้วย บิดามารดา และบตุร ท่ีอาศยัอยู่
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ในครอบครัวเดียวกัน มีความรัก ความห่วงใย มีการดแูลเอาใจใส่ต่อกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันของ
สมาชิกในครอบครัว ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ครอบครัวท่ีมีสัมพันธภาพใน
ครอบครัวท่ีดี หมายถึง เด็กได้รับความรักความอบอุ่นจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และสมาชิกมี
ความสมัพนัธ์กนัดี บคุคลในครอบครัวอยู่ด้วยกนัอย่างอบอุ่น และ 2) ครอบครัวท่ีมีสมัพนัธภาพใน
ครอบครัวท่ีไม่ดี หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีประกอบไปด้วยบิดาและมารดามีสมัพนัธภาพท่ี
ไม่ดีต่อกนั เด็กกบัผู้ปกครองมีสมัพนัธภาพท่ีไม่ดีตอ่กนั เด็กกบัสมาชิกในครอบครัวมีสมัพนัธภาพ
ท่ีไมดี่ตอ่กนั และบคุคลในครอบครัวมีการทะเลาะวิวาทขดัแย้งกนัเป็นประจ าอยู่ตลอดเวลา 

สรุปได้ว่าความสมัพนัธ์ภายในครอบครัวท่ีดี หมายถึง ความสมัพนัธ์ของสมาชิก
ในครอบครัวของนักเรียน ประกอบด้วย บิดามารดาและบุตร ท่ีแสดงออกถึงความรักใคร่ผูกพัน 
ชว่ยเหลือ หว่งใยกนั ดแูลซึง่กนัและกนั มีการท ากิจกรรมร่วมกนั มีความอบอุน่และมีความสขุ 

ผลการวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความสมัพันธ์ภายในครอบครัวท่ีส่งผล
ตอ่พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติด เชน่ งานวิจยัในอดีตของ คมัป์เฟอร์ และ เทอร์เนอร์ 
(Kumpfer; & Turner, 1990) ได้ศกึษาโมเดลนิเวศทางสงัคมของการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่น พบว่า 
บรรยากาศของครอบครัวและโรงเรียนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการป้องกันยาเสพติดในวยัรุ่น 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของโกลเบิร์ก-ลูนีย์ และคนอ่ืนๆ (Goldberg-Looney, L.D; Sánchez-
SanSegundo ; Ferrer-Cascales; Smith; Albaladejo-Blazquez; & Perrin, P.B, 2015) ท่ีศึกษา
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในประเทศสเปน พบว่า ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวท่ีมีคณุภาพเป็นปัจจยัส าคญัในการท านายจ านวนครัง้ของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
กล่าวคือ วยัรุ่นท่ีรายงานว่าตนเองมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกับครอบครัวสูงจะมีจ านวนครัง้ของการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้อยกวา่วยัรุ่นท่ีรายงานวา่ตนเองมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัครอบครัวต ่า การวิจยั
ในต่างประเทศข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจัยในประเทศไทยจ านวนหนึ่ง ท่ีพบผลว่า 
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นปัจจยัส าคญัของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด
ของวยัรุ่น กล่าวคือ ย่ิงวยัรุ่นมีการรายงานว่าตนเองมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสมาชิกภายในครอบครัว
มากเทา่ใด ก็จะท าให้มีพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิมากเทา่นัน้ หรือมีพฤติกรรมการ
ใช้ยาเสพติดน้อยกว่า วยัรุ่นมีการรายงานว่าตนเองมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสมาชิกภายในครอบครัว
ต ่า (สาวิตรี พิริยะสถิต, 2544; สุภาพร ธนะชานันท์, 2546; ปิยดา ละอองปลิว, 2546; ปิยาพัทธ์ 
อารีญาต,ิ 2549) 

จากหลักฐานผลการวิจัยทัง้ในต่างประเทศและในประเทศไทยพบผลอย่าง
สอดคล้องกนัวา่ความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว มีผลตอ่พฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดของบคุคล 
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จึงคาดได้ว่าตวัแปรความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพตดิของนกัเรียนวยัรุ่น  

2) การอบรมเลีย้งด ู
ครอบครัวเป็นสถาบนัทางสงัคมล าดบัแรกท่ีเด็กมีปฏิสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดและมี

ความส าคญัต่อเด็กมากท่ีสุด เน่ืองจากการเรียนรู้ของเด็กในระยะแรกขึน้อยู่กบัการปลูกฝังอบรม
จากครอบครัวเป็นส าคญั ครอบครัวจึงมีหน้าท่ีในการเลีย้งดใูห้ความรักความเอาใจใส่ รวมทัง้มี
อิทธิพลในการถ่ายทอดความคิด เจตคติ พฤติกรรม และบุคลิกภาพโดยรวม การได้รับการอบรม
เลีย้งดูจากครอบครัวท่ีใกล้ชิดมากย่อมท าให้เด็กรับเอาลักษณะต่างๆ ของบุคคลท่ีตนใกล้ชิด      
มาด้วย ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคนอ่ืนๆ (2528, น. 3) กล่าวถึงความหมายของการอบรมเลีย้ง
ดวู่าเป็นการท่ีผู้ ใหญ่ผู้ใกล้ชิดมีการติดตอ่เก่ียวข้องกบัเดก็ทัง้ทางด้านค าพดูและการกระท า ซึ่งเป็น
การส่ือความหมายต่อเด็ก ทัง้ทางด้านความรู้สึกและอารมณ์ของผู้กระท าด้วยวิธีหลักๆ คือ ให้
รางวลั ตกัเตือน ลงโทษ และควบคมุ และยงัเป็นโอกาสให้เด็กได้สงัเกตเห็นแบบอย่างการกระท า
ของผู้ เลีย้งดตูนด้วย 

นกัวิชาการในระดบัสากล เช่น ลิคโคนา (Lickona, 1983, 1991 แปลโดยสวสัดิ ์
ประทมุราช, 2545, 2549) และนกัวิชาการของประเทศไทยโดยเฉพาะในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์
น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน  (ดวงเดือน พันธุมนาวินและเพ็ญแข  
ประจนปัจจนกึ, 2520) มีความเห็นท่ีสอดคล้องกนัวา่ วิธีการอบรมเลีย้งดเูด็กเป็นกลยทุธ์ส าคญัตอ่
การพฒันาสงัคมและประเทศชาติท่ียัง่ยืน เน่ืองจากวิธีการอบรมเลีย้งดเูด็กท่ีเหมาะสมนัน้  จะช่วย
สร้างคณุภาพทางจิตใจและพฤติกรรมท่ีดีงามแก่เด็กได้มาก และเด็กเหล่านีจ้ะเติบโตไปเป็นก าลงั
ส าคญัในการพฒันาประเทศชาตไิด้ตอ่ไป  

มีหลักฐานจากงานวิจัยท่ีส าคัญของประเทศไทยในอดีต เช่น การวิจัยวิธีการ
อบรมเลีย้งดูหลายรูปแบบ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน ; และคนอ่ืนๆ, 2528) และการสังเคราะห์
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการอบรมเลีย้งดเูดก็ในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เมต้า (ดษุฎี โยเหลา, 
2535) ยืนยันว่า วิธีการอบรมเลีย้งดูท่ีส าคญัและส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของเยาวชน
อย่างเด่นชัด คือ วิธีการอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุน และแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
เน่ืองจากการอบรมเลีย้งดูของบิดามารดาโดยการให้ความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ ให้การ
สนบัสนุน มีเหตผุล ยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของเด็ก มีความเสมอต้นเสมอปลาย    
มีความชดัเจนในการให้รางวลัตอ่พฤติกรรมท่ีต้องการส่งเสริม และลงโทษตอ่พฤติกรรมท่ีต้องการ
ระงบั เป็นวิธีการส าคญัท่ีส่งผลทางบวกต่อการส่งเสริมลกัษณะทางจิตใจและพฤติกรรมอนัดีงาม
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ของเด็กและเยาวชนไทย มาจนถึงงานวิจยัในยคุปัจจบุนัจ านวนกว่า 15 เร่ือง ก็ยงัให้ผลการวิจยัท่ี
สอดคล้องกนัว่าการอบรมเลีย้งด ู2 แบบ คือ การอบรมเลีย้งดแูบบรักสนบัสนนุ และแบบใช้เหตผุล
มากกว่าอารมณ์ ถ้ามีการปฏิบตัิมากในครอบครัวใด บุตรธิดาของครอบครัวนัน้ก็จะมีจิตใจและ
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาหลายด้าน ดงันัน้ในการประมวลครัง้นีจ้ะน าเสนอวิธีการอบรมเลีย้งด ู  
2 แบบดงักลา่ว 

การอบรมเลีย้งดแูบบรักสนบัสนุน หมายถึง การท่ีบิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็ก 
แสดงให้เด็กทราบถึงความรัก ความหวงัดี เช่น อบรมให้เด็กเป็นคนดี เพ่ือตวัเด็กเอง ใกล้ชิดสนิท
สนม โดยใช้เวลาอยู่กับเด็ก และท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ให้ความเอาใจใส่และเข้าใจจิตใจเด็ก 
โดยสอบถามถึงเหตกุารณ์และกิจกรรมท่ีเกิดขึน้กบัเด็ก เป็นท่ีปรึกษาท่ีดีของเด็ก โดยให้ค าแนะน า
ปรึกษาปลอบใจเม่ือเด็กมีทุกข์หรือมีปัญหา ส่วนการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล หมายถึง การท่ี
บิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กให้รางวลัหรือให้การส่งเสริมเม่ือเด็กท าสิ่งท่ีถูกต้องเหมาะสม และ
เม่ือเด็กท าไมถ่กูต้องก็ว่ากล่าวตกัเตือน อธิบายอย่างมีเหตผุล และลงโทษเม่ือจ าเป็นเท่านัน้ การท่ี
บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้รางวลั เพ่ือส่งเสริมและตกัเตือนลงโทษเพ่ือให้เด็กละเว้นการกระท า
บางอย่างนัน้ ต้องท าอย่างมีระบบ ไม่ใช้อารมณ์ของตนเป็นใหญ่ และต้องท าอย่างสม ่าเสมอ       
ยดึการกระท าและเจตนาของเดก็เป็นหลกัในการให้รางวลั (หรือลงโทษ) เม่ือให้รางวลัควรบอกเด็ก
ด้วยว่าให้เพราะเด็กท าดีในเร่ืองใด (ดวงเดือน พันธุมนาวิน ; และงามตา วนินทานนท์, 2536)      
ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยจึงให้ความหมายของตวัแปรการอบรมเลีย้งดู หมายถึง การท่ีนักเรียน
รายงานว่าตนได้รับการปฏิบตัิจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองของตน ในลกัษณะท่ีแสดงความรัก
ใคร่ ช่ืนชม ยอมรับ ให้ความใกล้ชิดสนิทสนม มีความเป็นกนัเอง เป็นท่ีปรึกษาท่ีดีในยามท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา มีการให้รางวลัเม่ือท าความดีและลงโทษเม่ือท าความผิดอย่าง
สมเหตุสมผลและสม ่าเสมอ โดยไม่ท าตามสภาวะทางอารมณ์ของบิดามารดาหรือผู้ ปกครอง  
เป็นหลกั 

ผลการวิจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการอบรมเลีย้งดูท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การป้องกันตนเองจากยาเสพติด เช่น การวิจัยของจรูญรัตน์ รอดเนียม (Rodniam, J, 2007) ได้
สร้างโมเดลนิเวศทางสังคมท่ีส่งผลต่อการใช้ยาเสพติดและการกระท าผิดของนักเรียนวัยรุ่นใน
ประเทศไทย พบวา่ อิทธิพลของครอบครัว โดยเฉพาะการอบรมเลีย้งดเูป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อ
การใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น กล่าวคือ หากวัยรุ่นได้รับการอบรมเลีย้งดท่ีูไม่ดีพอ เช่น ครอบครัวมี
ความขัดแย้ง สมาชิกในครอบครัวไม่ผูกพันกัน ขาดการสอนเก่ียวกับบรรทัดฐานทางสังคมท่ี
เหมาะสม ก็จะท าให้วยัรุ่นมีโอกาสใช้ยาเสพติดมากกว่ากลุ่มวยัรุ่นท่ีมีลกัษณะตรงข้าม สอดคล้อง
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กบัผลการวิจยัของ มิรี และคนอ่ืนๆ (Miri, M.; et al., 2011) ท่ีศกึษาปัจจยัท านายการใช้ยาเสพติด
ของนกัเรียนวยัรุ่น พบว่า วิธีการอบรมเลีย้งดไูด้แก่การท่ีบิดามารดาให้ความอบอุ่นและสนบัสนุน
สง่เสริมบตุร เป็นปัจจยัท านายท่ีส าคญัตอ่พฤตกิรรมการใช้ยาเสพติด โดยพบวา่ วยัรุ่นท่ีรายงานว่า
ตนเองได้รับความอบอุ่นจากบิดาและการสนบัสนนุจากมารดาสงู จะมีพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด
น้อยกว่าวัยรุ่นท่ีรายงานว่าตนเองได้รับความอบอุ่นจากบิดาและการสนับสนุนจากมารดาต ่า      
ผ ล เช่ น เดี ย วกัน นี ย้ั งพ บ ใน งาน วิ จั ย ในอ ดี ตของไท ย  คื อ  งาน วิ จั ย ขอ งลาดทองใบ  
ภูอภิรมย์ (2530) ท่ีพบว่า การอบรมเลีย้งดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล ส่งผลต่อภูมิต้าน
ทางการใช้ยาเสพติดของเยาวชน กล่าวคือ เด็กท่ีรายงานว่าตนเองได้รับการอบรมเลีย้งดแูบบใช้
เหตผุล แบบรักสนบัสนนุมาก จะมีความรู้เก่ียวกบัสาเหตขุองการเสพติดมากกว่า ปฏิเสธการชกัจงู
จากเพ่ือนมากกว่า เด็กท่ีรายงานว่าตนเองได้รับการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุลน้อย รักสนบัสนุน
น้อย และผลการวิจัยในระยะต่อมาจนถึงปัจจุบนัก็ยืนยนัเช่นเดียวกันว่าวยัรุ่นท่ีได้รับการอบรม
เลีย้งดอูย่างเหมาะสมด้วยวิธีให้ความรัก สนบัสนุนและใช้เหตผุลนัน้ จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการ
ปอ้งตนเองจากยาเสพติดมากด้วย (เกษม จนัทศร, 2541; เอือ้มพร พลอยประดิษฐ์, 2544; สภุาพร 
ธนะชานนัท์, 2546;  สิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกลุม,  2552) 

จากหลักฐานผลการวิจัยทัง้ในต่างประเทศและในประเทศไทยพบผลอย่าง
สอดคล้องกนัว่าการอบรมเลีย้งดเูด็ก มีผลตอ่พฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดของบคุคล จึงคาดได้
ว่าตวัแปรการอบรมเลีย้งด ูเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
นกัเรียนวยัรุ่น  

3) ความผูกพันกับโรงเรียน 
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสองของเด็กและถือเป็น

สถาบันทางสังคมท่ีมีความส าคัญรองจากครอบครัว ดังนัน้ความผูกพันใกล้ชิดกับโรงเรียน 
(School bonding) ของเด็ก ย่อมส่งผลตอ่จิตใจและพฤติกรรมของเด็กในหลายด้าน ดงัเช่นทฤษฎี
และหลักฐานจากงานวิจยัในอดีตท่ีแสดงให้เห็นว่า การท่ีเด็กมีระดบัความผูกพันกับโรงเรียนต ่า        
เป็นปัจจัยเส่ียงส าคัญท่ีจะเปิดโอกาสให้เด็กได้กระท าผิดหรือมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น          
มีการใช้ยาเสพตดิ การใช้ความรุนแรง การออกจากโรงเรียนกลางคนั และการตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม 
(Cernkovich; & Giordano, 1992; Eggert; Thompson; Herting; Nicholas; & Dicker, 1994; 
Danziger, 1995; Simons-Morton; Crump; Haynie; & Saylor, 1999; Crusto, 2000) 

ความผกูพนักบัโรงเรียนเป็นระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบัสถาบนัการศกึษา 
บุคลากรในสถาบันการศึกษา และอุดมคติทางวิชาการ (Maddox, 1997, p. 3) การอธิบายถึง
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ความผกูพนักบัโรงเรียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึง่ของความผกูพนัทางสังคม สามารถอธิบายโดยใช้
ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม (social control theory) ของ เฮอร์ชี (Maddox, 1997, p. 3; citing 
Hirschi, 1969) ซึ่งเป็นคนแรกๆ ท่ีน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนักบัโรงเรียน จากต าราเร่ือง 
Causes of delinquency ของท่าน ท่ีตีพิมพ์ในปี 1969 ในต าราดงักล่าวได้กล่าวถึงความผูกพัน
ทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย ความผูกผันในครอบครัว ความผูกพันกับเพ่ือน และความผูกพันกับ
โรงเรียน ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล รวมทัง้ได้น าเสนอองค์ประกอบของความผูกพันทาง
สงัคมซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ความผูกพัน (attachment)  ความยึดมัน่ (commitment) การมี
ส่วนร่วม (involvement) และความเช่ือ (belief) แนวคิดองค์ประกอบของความผูกพันทางสังคม
ดงักล่าวได้เป็นพืน้ฐานส าหรับการวดัและการศึกษาตวัแปรความผกูพนักบัโรงเรียนของนกัวิจยัใน
ระยะตอ่มา จนถึงยุคปัจจบุนัซึ่งมีงานวิจยัท่ีศกึษาตวัแปรความผูกพันกับโรงเรียนเป็นจ านวนมาก 
โดยมีทัง้การศึกษาสาเหตุด้านต่างๆ ท่ีส่งผลต่อความผูกพันกับโรงเรียนของเด็ก ได้แก่ ปัจจัย
เก่ียวกับครู เช่น การสนับสนุนนักเรียนของครู วิธีสอนของครู (Chun-Hong, 2010; Appleton;      
et al., 2006; Klem; & Connell, 2004) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (Ripski; & 
Gregory, 2009; Appleton; et al., 2006) ปั จ จั ย ด้ า น เพ่ื อ น  (Perdue; Manzeske; & Estell, 
2009) เป็นต้น รวมทัง้การศึกษาอิทธิพลของความผูกพันกับโรงเรียนท่ีส่งผลต่อจิตใจและ
พฤติกรรมของเด็กด้วย เช่น พฤติกรรมเส่ียงด้านยาเสพติด (Henry, K.L.; Swaim, R.C.; & Slater, 
M.D., 2005; Rovis, D.; Bezinovic, P.; & Basic, J., 2015; Athenour, D.R., 2015; Yang, J.; 
Anyon, Y., 2016) ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน  (Klem; & Connell. 2004; Wang; & Holcombe, 
2010) เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ความผูกพันกับโรงเรียน หมายถึง การท่ีนักเรียนรายงานว่าตนเองมี
ความรู้สึกท่ีดีกับโรงเรียน การเรียนการสอน  มีความรักโรงเรียน รักคณุครู รักเพ่ือน มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมตา่งๆ ในโรงเรียน ปฏิบตัติามกฎระเบียบและความคาดหวงัของโรงเรียน เป็นต้น 

ผลการวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความผกูพนักบัโรงเรียนท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรม
การปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติด เช่น การวิจยัในอดีตของคมัป์เฟอร์ และ เทอร์เนอร์ (Kumpfer; & 
Turner, 1990) ได้ศกึษาโมเดลนิเวศทางสงัคมของการใช้ยาเสพติดในวยัรุ่น พบวา่ บรรยากาศของ
ครอบครัวและความผูกพนักับโรงเรียนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการป้องกันยาเสพติดในวยัรุ่น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนวลน้อง วงศ์ทองค าและคนอ่ืนๆ (Wongtongkam, N.; Ward, P.R.; 
Day, A.; & Winefield A.H, 2014) ท่ีท าวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือศกึษาอิทธิพลของปัจจยัเชิงปอ้งกนัและ
ปัจจัยเส่ียงส่วนบุคคล เพ่ือน และโรงเรียน ท่ีส่งผลต่อการใช้ยาเสพติดและการด่ืมเคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอล์ของวยัรุ่นไทย พบว่า วยัรุ่นท่ีรายงานว่าตนเองมีความผกูพนักับโรงเรียนต ่าเป็นผู้ ท่ีใช้
ยาเสพติดมากกว่าวยัรุ่นท่ีรายงานว่าตนเองมีความผกูพนักับโรงเรียนสูง นอกจากนี ้โรวิส (Rovis, 
D.; Bezinovic, P.; & Basic, J, 2015) ได้ศกึษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความผกูพนักบัโรงเรียน ความ
ขดัแย้งในครอบครัว และพฤตกิรรมเส่ียงของวยัรุ่น พบวา่ ความผกูพนักบัโรงเรียนเป็นปัจจยัส าคญั
ในการท านายพฤตกิรรมเส่ียงของวยัรุ่น สว่นงานวิจยัในประเทศไทยท่ีศกึษาปัจจยัด้านความผกูพนั
ทางสงัคมท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติด ตวัอย่างเช่น งานวิจยัของสภุาพร 
ธนะชานนัท์ (2546) ท่ีศึกษาพบว่า ความผกูพนักบัโรงเรียนสามารถท านายพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพตดิของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากหลกัฐานผลการวิจยัทัง้ในตา่งประเทศและในประเทศไทยพบผลอยา่งสอดคล้อง
กนัวา่ความใกล้ชิดผกูพนักบัโรงเรียน มีผลตอ่พฤตกิรรมด้านการใช้ยาเสพตดิของบคุคล โดยพบว่า
ตวัแปรความผูกพันกับโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางลบกับการใช้ยาเสพติดในวยัรุ่น กล่าวคือ ถ้า
บคุคลมีความใกล้ชิดผกูพนักับโรงเรียนสูง จะมีความเส่ียงในการใช้ยาเสพติดต ่า จึงคาดได้ว่าตวั
แปรความผกูพนักบัโรงเรียน เป็นตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของ
นกัเรียนวยัรุ่น  

4) ความสัมพันธ์กับเพื่อน 
เพ่ือนเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด การกระท าและพฤติกรรมของบุคคล

โดยเฉพาะในช่วงวยัรุ่น มีหลกัฐานจากผลการวิจยัจ านวนหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าความสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างเพ่ือนสามารถส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของบุคคลโดยเฉพาะ  
ในช่วงวัย รุ่นในหลายด้าน เช่น พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ พฤติกรรมสุขภาพและความสุข  
ของวัยรุ่น (Williams, L.R.; & Anthony, E.K, 2015) ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(สธุาสินี ใจเย็น, 2545) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (ศศิธร ลีบอ่น้อย, 2547) พฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง (พสชนัน นิรมิตไชยนนท์ , 2549) พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ (วิไลลกัษณ์ ลงักา, 2554) เป็นต้น 

ความสมัพนัธ์กับเพ่ือนหรือสมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือนนัน้เป็นตวัแปรท่ีมีนกัวิชาการ
และนักวิจัยสนใจศึกษาและให้ความหมายตัวแปรนี ้เช่น คอนเกอร์ และคนอ่ืนๆ (สิทธิพงศ์  
วฒันานนท์สกุล, 2552 น. 59 อ้างอิงจาก Conger; et al., 1992) ให้ความหมายของสมัพนัธภาพ
ในทางบวกกับเพ่ือน (positive peer relation) ว่าเป็นสมัพนัธภาพในแง่ของปริมาณและคณุภาพ 
ได้แก่ จ านวนเพ่ือนสนิทของวยัรุ่น การได้รับการสนบัสนนุจากเพ่ือนในชัน้เรียน การเอือ้เฟือ้ เห็นอก
เห็นใจจากเพ่ือน รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกนัและกันทัง้ทางด้านกิจกรรมโรงเรียน กิจกรรมชัน้เรี ยน 
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หรือทางด้านการเรียน สอดคล้องกับสมพร พรหมจรรย์ (2540, น. 9) ท่ีได้ให้ความหมายของ
สมัพนัธภาพกบัเพ่ือน หมายถึง พฤติกรรมท่ีผู้ เรียนและเพ่ือนปฏิบตัิตอ่กนัด้านการเรียน ทัง้ในและ
นอกห้องเรียน ได้แก่ การช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกนัและกนัด้านการเรียน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กันทางการเรียน ความห่วงใยใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งกันและกัน การท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน รู้จัก
เคารพในสิทธิของผู้ อ่ืน สนใจในความรู้สึกของเพ่ือน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล รับฟัง
ความคดิเห็นของเพ่ือนเพ่ือก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีกบัเพ่ือน ซึ่งจะสง่ผลให้การท างานกลุม่และ
การปฏิบตัิกบัเพ่ือนเป็นไปอย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดความส าเร็จด้านการเรียนและด้านทัว่ๆ ไป 
นอกจากนีช้มนุช บุญสิทธ์ิ (2541, น.11) ได้สรุปความหมายของสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน 
หมายถึง พฤติกรรมแสดงออกของเพ่ือนอนัจะน ามาซึ่งการมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความรักใคร่ ความเข้าใจอนัดีตอ่กนั ได้แก่ การรู้จกัและเข้าใจตนเอง ยอมรับความแตกตา่งระหวา่ง
เพ่ือน เคารพในสิทธิของเพ่ือน รู้จกัการให้และการยอมรับ ให้ความช่วยเหลือ สนบัสนนุเม่ือเพ่ือน
ต้องการความชว่ยเหลือ เป็นต้น  

สรุปได้ว่า ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือนทัง้
ในและนอกห้องเรียน ได้แก่ การช่วยเหลือพึง่พากนั ทัง้ในด้านสว่นตวัและการเรียน การท ากิจกรรม
ร่วมกนั มีความใกล้ชิดสนิทสนม เอือ้เฟือ้แบง่ปัน ยอมรับและเข้าใจซึ่งกนัและกนั รวมทัง้เคารพใน
สิทธิของเพ่ือน เป็นต้น 

ผลการวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การป้องกันตนเองจากยาเสพติด ตัวอย่างเช่น การวิจัยในอดีตของคัมป์เฟอร์ และ เทอร์เนอร์ 
(Kumpfer; & Turner, น.1990) ได้ศกึษาโมเดลนิเวศทางสงัคมของการใช้ยาเสพติดในวยัรุ่น พบว่า 
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพ่ือนมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่น สอดคล้องกบั
นวลน้อง วงศ์ทองค าและคนอ่ืนๆ (Wongtongkam, N.; Ward, P.R.; Day, A.; & Winefield A.H., 
2014) ท่ีท าวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือศกึษาอิทธิพลของปัจจยัเชิงปอ้งกนัและปัจจยัเส่ียงสว่นบคุคล เพ่ือน 
และโรงเรียน ท่ีส่งผลต่อการใช้ยาเสพติดและการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่นไทย พบว่า 
วัยรุ่นท่ีรายงานว่าตนเองมีความสัมพันธ์ท่ีไม่ดีกับเพ่ือน โดยเฉพาะการมีเพ่ือนท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และใช้ยาเสพติด มีผลตอ่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่น
ด้วย ซึ่งงานวิจัยนีแ้สดงให้เห็นถึงอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนท่ีมีต่อการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น ส่วน
งานวิจยัในประเทศไทยท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนท่ีมีต่อพฤติกรรม
การปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติด เชน่ งานวิจยัของปิยดา ละอองปลิว (2546) ท่ีศกึษาพบว่า ปัจจยั
ด้านสมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันสารเสพติดอย่างมีนัยส าคญัทาง
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สถิติ สอดคล้องกับผลการวิจยัของจ าลอง ลิลนั (2551) ท่ีศึกษาพบว่า สมัพนัธภาพกับเพ่ือนเป็น
ปัจจัยส าคัญด้านหนึ่งท่ีสามารถท านายพฤติกรรมป้องกันตนเองจากการเสพสารระเหยของ
นกัเรียนได้ เป็นต้น 

จากหลกัฐานผลการวิจยัทัง้ในตา่งประเทศและในประเทศไทยพบผลอยา่งสอดคล้อง
กันว่าความสมัพันธ์กับเพ่ือน มีผลต่อพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดของบุคคล จึงคาดได้ว่าตวั
แปรความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน เป็นตวัแปรท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของ
นกัเรียนวยัรุ่น       

5) การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง 
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของเยาวชนหลายพฤติพรรมท่ีพบว่าเกิดจากการได้รับการ

สนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง เช่น พฤติกรรมประหยัดไฟฟ้า (ฐานันดร์ เปียศิริ , 2545) 
พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ (สุมิตตรา เจิมพันธ์, 2545) พฤติกรรมการคบเพ่ือนอย่าง
เหมาะสม (นิศากร สนามเขต , 2550) และพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียน  
(รวิ  วิสาขศาสตร์, 2560) เป็นต้น 

นักวิชาการได้ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม เช่น เฮ้าส์ (นีออน  
พิณประดษิฐ์. 2546 อ้างอิงจาก House, 1981) ได้ให้ความหมายการสนบัสนนุทางสงัคม หมายถึง 
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล ซึ่งประกอบด้วย การสนบัสนนุทางสงัคม 4 ด้าน ดงันี ้1) การสนบัสนุน
ทางด้านอารมณ์ (emotion support) หมายถึง ความเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส่ การแสดง
ความรัก ความผูกพันต่อกัน การยอมรับนับถือ และเห็นคุณค่าระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน  
2) การสนับสนุนด้านการประเมินเปรียบเทียบ (appraisal support) หมายถึง การได้รับข้อมูล
ย้อนกลบั และการเปรียบเทียบตนเองกับผู้ ท่ีอยู่ร่วมในสงัคม 3) การสนบัสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 
(information support) หมายถึง การได้รับข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า ข้อเสนอแนะแนวทาง และ
การให้ค าปรึกษา ซึ่งสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้ และ 4) การสนับสนุนด้านสิ่งของหรือบริการ 
(instrumental support) หมายถึง การได้รับความช่วยเหลือในรูปวตัถุ หรือสิ่งของ เวลา เงินหรือ
แรงงาน เพ่ือส่งเสริมหรือช่วยแก้ปัญหา ส่วนดุจเดือน พันธุมนาวิน (Bhanthumnavin, 2000, 
pp.155 - 166)  ได้รวบรวมและสรุปนิยามปฏิบัติการของการสนับสนุนทางสังคมว่า หมายถึง 
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลสองคนในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยผู้ ท่ีให้การสนบัสนุนทาง
สงัคมมกัจะให้การสนบัสนนุใน 3 ด้าน คือ 1) การสนบัสนนุทางด้านอารมณ์ (emotional support) 
เช่น  การปลอบโยน การให้ความเป็นห่วงเป็นใย ความรัก ความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ หรือ
การยอมรับ เป็นต้น  2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ( international support) เช่น การให้
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ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน ข้อมูลย้อนกลับ การให้รางวัล - ลงโทษ การกล่าวติชม เป็นต้น  
3) การสนบัสนนุด้านวสัดอุปุกรณ์ รวมทัง้ทรัพยากร งบประมาณ และแรงงาน (material support) 
เชน่ บริการ เงิน สิ่งของ เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น เป็นต้น  

สรุปได้ว่า การสนับสนุนทางสังคม เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ทัง้ทางด้านจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้วสัดุ
อปุกรณ์ ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้ให้ความหมายการสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง หมายถึง 
ระดับการรับรู้ของนักเรียนว่าได้รับความช่วยเหลือจากคนในครอบครัว โรงเรียน และเพ่ือน 
ทางด้านจิตใจ อารมณ์ แสดงความรัก ความห่วงใย เห็นใจ ยอมรับ และ ให้ก าลงัใจ พร้อมท่ีจะให้
ค าแนะน าปรึกษา 

ผลการวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการสนบัสนุนทางสงัคมจากคนรอบข้างท่ีมี
ตอ่พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติด เช่น การศกึษาของ สตีวาร์ทและโซลด ู(Stewart; & 
Suldo, 2011) ท่ีศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากพ่อแม่ ครู และเพ่ือนสามารถท านาย
สขุภาพจิตและความพงึพอใจในชีวิตของนกัเรียนวยัรุ่นได้ สว่นในประเทศไทย พบวา่ การสนบัสนนุ
ทางสังคมจากคนรอบข้างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียน
วยัรุ่น (เปรมฤดี หงส์สทุธิ, 2017; ศภุร ชินะเกต,ุ 2553) 

จากหลกัฐานผลการวิจยัทัง้ในตา่งประเทศและในประเทศไทยพบผลอยา่งสอดคล้อง
กนัว่าการสนบัสนุนทางสงัคมจากคนรอบข้าง มีผลต่อพฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดของบุคคล 
จึงคาดได้ว่าตวัแปรการสนบัสนุนทางสงัคมจากคนรอบข้าง เป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิของนกัเรียนวยัรุ่น 

4.3 ปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
จิตลักษณะตามสถานการณ์ เป็นกลุ่มตัวแปรเชิงสาเหตุในการเกิดพฤติกรรมของ

มนุษย์ตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism model) ซึ่งเป็นลักษณะทางจิตของ
บุคคลท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิมของบุคคลกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีบุคคล
เผชิญอยู่ เป็นจิตลกัษณะท่ีไวตอ่การเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์หรือเป็นจิตลกัษณะท่ีอยู่ภายใต้
อิทธิพลของสถานการณ์ เช่น เจตคติต่อพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง เป็นต้น จากการสังเคราะห์
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่น ผู้ วิจยัจึงขอ
น าเสนอการทบทวนตวัแปรปัจจยัเชิงสาเหตดุ้านจิตลกัษณะตามสถานการณ์ จ านวน 2 ตวัแปร 
ได้แก่ เจตคติต่อยาเสพติด (Allahverdipour et al., 2007(a);  Allahverdipour et al., 2007(b); 
Hohman; et al. 2013; ลาดทองใบ ภูอภิรมย์ , 2530; ปิยดา ละอองปลิว, 2546; จ าลอง ลิลัน , 
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2551) และเจตคติต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่น (จิรวัน เทียนทองดี, 
2542; เอือ้มพร พลอยประดษิฐ์, 2544) โดยจะน าเสนอรายละเอียดของแตล่ะตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้

1) เจตคตต่ิอยาเสพตดิ 
เจตคติ เป็นจิตลักษณะท่ีเกิดจากการรู้คิดเชิงประเมินค่าเก่ียวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ท านองประโยชน์หรือโทษของบคุคล ท าให้มีความรู้สึกโน้มเอียงไปทางชอบ หรือพอใจมากถึงน้อย
ต่อสิ่งนัน้ๆ รวมทัง้ความพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่างอันเป็นผลสืบเน่ืองจากการเห็น
ประโยชน์ หรือพอใจต่อสิ่งนัน้ (งามตา วนินทานนท์ , 2535, น. 215) ส่วนฟิชบายและไอน์เซน  
(วิรัตน์ ปานศิลา, 2542, น. 70 อ้างอิงจาก Fishbein; & Ajzen, 1975, pp. 336-339) มีความเห็น
วา่เจตคตเิป็นสิ่งท่ีนกัจิตวิทยาสงัคมคิดขึน้มาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ท าความเข้าใจพฤตกิรรมมนษุย์ 
ทัง้นีเ้พราะบุคคลจะท าอะไรย่อมขึน้อยู่กบัความเช่ือ ความรู้สึก และความเข้าใจ มีผู้ เช่ือว่าเจตคติ
เป็นจิตลกัษณะท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทางสงัคม ตัง้แตว่ยัเยาว์ท่ีบคุคลได้กระท าพฤติกรรมใดแล้วได้
ผลตอบแทน ต่อมาบุคคลนัน้ก็จะคาดหวงัและเช่ือว่าจะได้รับผลตอบแทนในลกัษณะเดียวกันนัน้ 
ถ้าเขากระท าพฤติกรรมนัน้หรือพฤติกรรมประเภทเดียวกนันัน้อีก แตถ้่าบุคคลกระท าพฤติกรรมใด
แล้วยงัไม่ได้ผลตอบแทนหรือได้รับผลตอบแทนโดยท่ีเขาไม่ได้กระท าพฤติกรรมใดเลย ก็จะท าให้
เขารับรู้ว่าพฤติกรรมใดหรือสิ่งใดให้ประโยชน์และอะไรให้โทษ ซึ่งมีผลท าให้เขามีเจตคติท่ีดีและไม่
ดีตอ่สิ่งนัน้ เจตคตขิองบคุคลตอ่สิ่งหนึ่งสิ่งใดประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน; 
และคนอ่ืนๆ, 2531, น.125 - 127 อ้างอิงจาก McGuire, 1969, pp.155 - 156) คือ 1) ความรู้เชิง
ประเมินค่า (Cognitive component) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความ รู้เ ก่ียวกับสิ่ งหนึ่ งว่าดี  
มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด บคุคลส่วนมากมกัมีความรู้เชิงประเมินคา่ของสิ่งตา่งๆ เพียงเล็กน้อย 
ท าให้เกิดอคตหิรือความล าเอียงได้มาก เน่ืองจากองค์ประกอบความรู้เชิงประเมินคา่สิ่งหนึง่เป็นต้น
ก าเนิดของเจตคติของบคุคลต่อสิ่งนัน้ ฉะนัน้การเปล่ียนเจตคติท่ีส าคญัคือ การปรับองค์ประกอบ
ความรู้เชิงประเมินคา่ในเร่ืองนัน้ให้ตรงกบัความเป็นจริง โดยการให้ความรู้เก่ียวกบัคณุหรือโทษตอ่
สิ่งนัน้เพิ่มเติมแก่บุคคล 2) ความรู้สึกพอใจ (Affective component) หมายถึง ความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจตอ่สิ่งนัน้ ซึ่งส่วนใหญ่ความรู้สึกพอใจของบุคคลจะเกิดขึน้เอง และ
สอดคล้องกับความรู้เชิงประเมินค่าเก่ียวกับสิ่งนัน้ 3) ความพร้อมกระท า (Behavioral intention 
component) หมายถึง การท่ีบุคคลพร้อมท่ีจะช่วยเหลือสนบัสนุนในสิ่งท่ีเขาชอบและพร้อมท่ีจะ
ท าลายหรือเพิกเฉยต่อสิ่งท่ีเขาไม่พอใจ เป็นองค์ประกอบท่ีเกิดขึน้ภายหลงัเม่ือบคุคลมีความรู้เชิง
ประเมินค่า และมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนัน้แล้ว สิ่งซึ่งสอดคล้องกันและติดตามมา คือ 
ความพร้อมท่ีจะกระท าการให้สอดคล้องกบัความรู้สกึของตนตอ่สิ่งนัน้ด้วย  
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องค์ประกอบทัง้ 3 ประการของเจตคติมีลกัษณะส าคญัหลายประการตา่งกนั แต่
ลกัษณะท่ีเป็นสามัญในองค์ประกอบทัง้ 3 ซึ่งนักจิตวิทยาสงัคมนิยมวดัคือ ทิศทาง และปริมาณ
ขององค์ประกอบนัน้ๆ ทิศทาง (direction) หมายถึง การประเมินค่าการรู้ การรู้สึก และการพร้อม
กระท าไปในด้านท่ีเป็นบวกหรือลบ เช่น เก่ียวกับองค์ประกอบทางการรู้ สามารถวดัได้ว่าบุคคลมี
ความรู้ในประเด็นท่ีต้องการวดัในทางท่ีว่า สิ่งนัน้ดีหรือเลว ส่วนองค์ประกอบทางการรู้สกึ สามารถ
วดัว่าบุคคลมีความรู้สึกต่อสิ่งนัน้ไปในทางบวกหรือลบ  คือ ในทางชอบ และพอใจ หรือไม่ชอบ     
ไมพ่อใจ ส่วนองค์ประกอบทางการพร้อมกระท า สามารถวดัได้ว่าบคุคลพร้อมท่ีจะกระท าตอ่สิ่งนัน้
ในทางบวกหรือลบ ซึ่งทางบวกหมายถึง การพร้อมท่ีจะให้การสนบัสนนุหรือช่วยเหลือ ส่วนทางลบ 
หมายถึง การพร้อมท่ีจะท าลายหรือขดัขวางความเจริญของสิ่งนัน้ ปริมาณ (magnitude) หมายถึง 
ความเข้มข้นหรือปริมาณความรุนแรงของเจตคติไปในทิศทางบวกหรือลบ  กล่าวคือ บุคคลอาจมี
เจตคติต่อสิ่งหนึ่งอย่างรุนแรงมากและต่ออีกสิ่งหนึ่งเพียงเบาบาง  ทัง้นีย้่อมขึน้อยู่กับความส าคญั
ของสิ่งนัน้ หรือขึน้อยูก่บัความพวัพนัของบคุคลกบัเร่ืองนัน้ (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2531, น. 5-8) 

สรุปได้ว่าเจตคติ คือ ความรู้เก่ียวกับประโยชน์และโทษ ความรู้สึกชอบและไม่
ชอบต่อสิ่งต่างๆ ของบุคคล รวมทัง้ความพร้อมท่ีจะกระท าพฤติกรรมนัน้ๆ ดังนัน้ เจตคติต่อ         
ยาเสพตดิจงึ หมายถึง การประเมินของนกัเรียนวยัรุ่นว่ายาเสพติดเป็นสิ่งท่ีไม่ดีซึง่ท าให้เกิดโทษตอ่
ตนเองและผู้ อ่ืน จึงมีความรู้สึกพอใจหรือไม่ชอบยาเสพติด และมีความตัง้ใจท่ีจะหลีกเล่ียงการใช้  
ยาเสพตดิ  

ผลการวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเจตคตติอ่ยาเสพตดิท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรม
การป้องกันตนเองจากยาเสพติด ตัวอย่างเช่น ผลการวิจัยของอัลลาเวอร์ดิพอล และคนอ่ืนๆ 
และอัลลาเวอร์ดิพอล และคนอ่ืนๆ (Allahverdipour; et al., 2007a; Allahverdipour; et al., 
2007b) ท่ีศึกษาพฤติกรรมความตัง้ใจในการหลีกเล่ียงการใช้ยาเสพติดของนักเรียนมธัยมศึกษา 
พบว่า เจตคติท่ีไม่ดีต่อยาเสพติดเป็นปัจจัยส าคญัล าดบัแรกท่ีสามารถท านายพฤติกรรมความ
ตัง้ใจในการหลีกเล่ียงการใช้ยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
สอดคล้องกับบาชิเรียนและคนอ่ืนๆ (Bashirian; et al., 2012) ท่ีศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พฤตกิรรมตามแผนเพ่ือท านายพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่น พบวา่ เจตคติต่อตอ่ยาเสพติด
เป็นปัจจัยส าคัญล าดับแรกท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ นอกจากนี  ้ปิยดา ละอองปลิว (2546) ท่ีศึกษาพบว่าปัจจยัด้านเจตคติต่อสาร
เสพติด ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันสารเสพติดของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิต ิเป็นต้น   
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จากหลักฐานผลการวิจัยทัง้ในต่างประเทศและในประเทศไทยพบผลอย่าง
สอดคล้องกนัว่าเจตคติตอ่ยาเสพติด มีผลตอ่พฤติกรรมด้านการใช้ยาเสพติดของบคุคล จึงคาดได้
ว่าตวัแปรเจตคติต่อยาเสพติด เป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด
ของนกัเรียนวยัรุ่น  

2) เจตคตต่ิอพฤตกิรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพตดิ 
เจตคติ เป็นจิตลกัษณะท่ีเกิดจากการรู้คดิเชิงประเมินคา่เก่ียวกบัสิ่งหนึง่สิ่งใดของ

บุคคลว่ามีประโยชน์ (หรือโทษ) ท าให้มีความรู้สึกโน้มเอียงไปทางชอบ หรือพอใจมากถึงน้อย  
ต่อสิ่งนัน้ๆ รวมทัง้ความพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่างอันเป็นผลสืบเน่ืองจากการ 
เห็นประโยชน์หรือพอใจต่อสิ่งนัน้  (งามตา วนินทานนท์ , 2535, น. 215) เจตคติของบุคคล 
ตอ่สิ่งหนึ่งสิ่งใดประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน; และคนอ่ืนๆ, 2531, น.125 
- 127 อ้างอิงจาก McGuire, 1969, p. 155 - 156) คือ 1) ความ รู้เชิ งประเมินค่า (Cognitive 
component) 2) ค วาม รู้สึ ก พ อ ใจ  (Affective component) แ ล ะ  3) ค ว าม พ ร้อม ก ระท า 
(Behavioral intention component) ซึง่ได้กลา่วรายละเอียดไปแล้วข้างต้น 

ดงันัน้ ในการศึกษาครัง้นี ้เจตคติตอ่พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด 
หมายถึง การประเมินของนักเรียนว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดเป็นเร่ืองท่ีมี
ประโยชน์ (หรือโทษ) มีความรู้สึกพอใจ (หรือไม่พอใจ) ต่อการกระท านัน้ และมีความตัง้ใจท่ีจะ
ปฏิบตั ิ(หรือหลีกเล่ียงการปฏิบตั)ิ ในการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ 

ผลการวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเจตคติต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิของนกัเรียนวยัรุ่น พบวา่ ยงัไม่
มีการวิจัยท่ีศึกษาโดยตรงแต่มีงานวิจัยท่ีศึกษาเจตคติต่อพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีพึง
ปรารถนาในกลุ่มเยาวชน ตวัอย่างเชน่ จีรพฒัน์ ศิริรักษ์ (2555) ท่ีศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่
พฤติกรรมรับผิดชอบของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรม
รับผิดชอบเป็นตัวท านายส าคัญท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบ 2 ด้าน คือ พฤติกรรมพัฒนา
ตนเองด้านการเรียนและพฤตกิรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชมุชนได้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ สอดคล้องกับ  มัญชลี เป่ียมดี (2558) ท่ีศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรม
หลีกเล่ียงอบายมขุของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า เจตคตท่ีิดีตอ่
พฤติกรรมเป็นตวัท านายส าคัญล าดับแรกท่ีสามารถท านายพฤติกรรมหลีกเล่ียงอบายมุขของ
นกัเรียนได้ 
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จากหลกัฐานผลการวิจยัท่ีพบผลอย่างสอดคล้องกนัว่าเจตคติต่อพฤติกรรมหนึ่ง 
มีผลต่อพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของบุคคล จึงคาดได้ว่าตวัแปรเจตคติต่อพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติด เป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
นกัเรียนวยัรุ่น  

ตอนที่ 5 แนวคิดเก่ียวกับการสังเคราะห์งานวิจัย 
การสังเคราะห์งานวิจัยเป็นระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยรูปแบบหนึ่งท่ีน าผลการวิจัยจาก

งานวิจยัหลายๆ เร่ืองซึ่งศึกษาข้อมลูเชิงประจกัษ์เก่ียวกับปัญหาวิจยัเดียวกันมาสรุปรวมเป็นองค์
ความรู้ใหม่ ด้วยวิธีการท่ีน่าเช่ือถือ เป็นระบบ มีขัน้ตอนในการด าเนินงานท่ีชัดเจน ผลการ
สงัเคราะห์ท่ีได้มีความน่าเช่ือถือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ท่ีต้องการศกึษาได้ในวงกว้าง 
ในการศึกษาระยะแรกของการวิจยัครัง้นีจ้ะใช้การสงัเคราะห์งานวิจยัเพ่ือค้นหาปัจจัยเชิงสาเหตุ
ส าคญัของพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่น ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้น าเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับการสังเคราะห์งานวิจัย ท่ีเน้นการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ท่ีใช้เทคนิควิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะห์ผลการวิจยั และสรุปข้อค้นพบออกมาในรูปของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ และคา่ขนาด
อิทธิพล โดยจะน าเสนอสาระส าคญัออกเป็น 2 หวัข้อ คือ 1) สงักปัเบือ้งต้นเก่ียวกบัการสงัเคราะห์
งานวิจยั และ 2) การวิเคราะห์อภิมาน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

5.1) สังกัปเบือ้งต้นเก่ียวกับการสังเคราะห์งานวิจัย 
5.1.1 ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจัย   

อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2531, น. 1) ให้ความหมายของการสังเคราะห์
งานวิจยัว่า การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง การน าส่วนย่อยมาประกอบเข้าด้วยกันจนเกิด
เป็นสิ่งใหม่ เช่น การบรรยายความรู้สึกโดยการน าค าตา่งๆ มาประกอบเข้าด้วยกนั หรือการท างาน
บางอย่างจนเกิดผล โดยมาจากการประชุมระดมสมองหรือสร้างทฤษฎีใหม่ โดยการเช่ือมโยง
ทฤษฎีเก่าเข้าด้วยกนั เป็นต้น 

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542, น. 33) ให้ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจัย 
(research synthesis) หรือการปริทัศน์งานวิจัย (research review) ว่าเป็นระเบียบวิธีการศึกษา
ตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือตอบปัญหาวิจยัเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยการรวบรวมงานวิจยั
เก่ียวกบัปัญหานัน้ๆ มาศกึษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ
และน าเสนอข้อสรุปอยา่งมีระบบให้ได้ค าตอบปัญหาวิจยัท่ีต้องการ 
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ฮนัเทอร์ และคนอ่ืนๆ และ กลาส และคนอ่ืนๆ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั; และคนอ่ืนๆ, 
2552, น. 16 อ้างอิงจาก Hunter; Schmidt; & Jackson, 1982 และ Glass; McGaw; & Smith, 
1981) ได้สรุปความหมายของการสงัเคราะห์งานวิจยั หมายถึง การวิจยัท่ีเป็นการศึกษารายงาน
การวิจยัจ านวนมากท่ีศกึษาปัญหาวิจยัเดียวกนั เพ่ือสรุปผลการวิจยัและสรุปความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างระหว่างงานวิจัยแต่ละเร่ือง รวมทัง้การอธิบายถึงสาเหตุท่ีมาของความแตกต่าง
เหลา่นัน้ ให้ได้องค์ความรู้ท่ีจะสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์อยา่งกว้างขวาง 

คเูปอร์ และ เฮดเจทส์ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั; และคนอ่ืนๆ, 2552 น. 17 อ้างอิงจาก 
Cooper; & Hedges, 1994) กลา่วว่า การสงัเคราะห์งานวิจยัเป็นการรวบรวมงานวิจยัเชิงประจกัษ์ 
โดยมีจดุประสงค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกบัการพยายามท่ีจะค้นหาความคง
เส้นคงวาและความผนัแปรท่ีปรากฏจากการศึกษางานวิจัยท่ีมีลกัษณะคล้ายกัน โดยเป็นวิธีท่ีมี
ระบบ มีความกว้างขวางครอบคลมุประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการรวบรวม 

สรุปได้ว่า การสังเคราะห์งานวิจัยเป็นระเบียบวิธีการท่ีเป็นระบบในการศึกษา
ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการรวบรวมจากผลการวิจัยหลายๆ เร่ืองท่ีศึกษาปัญหาวิจัยเดียวกัน 
น ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ และสรุปเป็นภาพรวมขององค์ความรู้ของปัญหาการวิจัยท่ี
ต้องการ   

5.1.2 ประเภทของการสังเคราะห์งานวิจัย 
นงลกัษณ์ วิรัชชยัและคนอ่ืนๆ  (2552, น. 17) ได้สรุปว่า การสงัเคราะห์งานวิจยั

แบ่งได้เป็น 2 แบบ แบบแรกเป็นการสังเคราะห์งานวิจัยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย การ
สงัเคราะห์งานวิจยัแบบนีเ้ป็นการสังเคราะห์งานวิจยัในขัน้ตอนของการศึกษารายงานการวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกับการวิจยั แบบท่ีสองเป็นการสงัเคราะห์งานวิจยัท่ีเป็นงานวิจยัเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วใน
ตวั ผลจากการสงัเคราะห์งานวิจยัแบบนีเ้ป็นประโยชน์ตอ่การหาค าตอบปัญหาวิจยัท่ีเป็นข้อสรุปท่ี
มีความลกึซึง้ ซึง่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่วงวิชาการและสงัคมได้อย่างกว้างขวาง 

อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2531, น. 1) ได้แบ่งการสังเคราะห์งานวิจัย
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การสงัเคราะห์เชิงคณุลกัษณะ หรือ เชิงบรรยาย (Qualitative synthesis) 
เป็นการอา่นรายงานการวิจยัแล้วน ามาสรุปเข้าด้วยกนั ซึง่จะพบได้ในบทท่ี 2 ของงานวิจยัในหวัข้อ
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง (Review of literature) และการสังเคราะห์ 
เชิงปริมาณ (Quantitative synthesis) เป็นการวิเคราะห์เชิงตวัเลขหรือคา่สถิติท่ีปรากฏในรายงาน
การวิจยัท่ีวดัออกมาในรูปดชันีมาตรฐาน (Standard index) การสงัเคราะห์เชิงปริมาณจึงเป็นการ



  78 

วิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (Analysis of analysis) หรือ การสงัเคราะห์เชิงผสมผสาน (Integrative 
analysis) หรือ การวิจยังานวิจยั (Research of research) นัน่เอง 

นงลักษณ์  วิ รัชชัย (2542, น. 34-38) ได้กล่าวถึงจุดอ่อนท่ีส าคัญของการ
สงัเคราะห์งานวิจยัแบบพรรณนา คือ เป็นวิธีการท่ีไม่มีระบบ มีความเป็นอัตนัยสูง ท าให้ผลการ
สงัเคราะห์งานวิจยัแตกตา่งกนัตามความสามารถและประสบการณ์ของนกัวิจยัผู้ท าการสงัเคราะห์ 
ประกอบกับงานวิจยัมีจ านวนมากขึน้ เกินความสามารถของนกัวิจยัท่ีจะสงัเคราะห์งานวิจยัด้วย
วิธีการแบบเดิมได้ จึงได้มีความพยายามปรับปรุงการสังเคราะห์งานวิจัยให้มีระบบ มีความเป็น
ปรนยัมากขึน้โดยน าสถิตวิิเคราะห์เข้ามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือสงัเคราะห์งานวิจยั 
วิธีวิทยาการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือสงัเคราะห์งานวิจยัจงึมีการพฒันาให้ดีขึน้และเป็นระบบมากยิ่งขึน้ 
รวมทัง้สามารถใช้สงัเคราะห์งานวิจยัจ านวนมากได้  

ความพยายามของนกัสถิติในการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์งานวิจยัเชิงปริมาณ 
เห็นได้ชัดจากจ านวนวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีได้รับการพัฒนาขึน้ถึง 5 วิธี ได้แก่ 1) วิธีนับ
คะแนนเสียงแบบเดิม (Traditional vote-counting method) 2) วิธีหาระดบันยัส าคญัจากผลการ
นับคะแนนเสียง (Vote-counting method yielding significance level) 3) วิธีการประมาณค่า
ขนาดอิทธิพลจากผลการนับคะแนนเสียง (Vote-counting method yielding estimator of effect 
size) 4) วิธีรวมสะสมค่าความน่าจะเป็น (Cumulation of p-values) และ   5) วิธีการวิเคราะห์   
อภิมาน (meta-analysis) โดยการศึกษาครัง้นีไ้ด้ใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมานในการสังเคราะห์
งานวิจัย ซึ่งเป็นการใช้วิธีการทางสถิติประมาณค่าท่ีเป็นผลการวิจัยให้อยู่ในรูปดชันีมาตรฐาน 
ได้แก่ ขนาดอิทธิพล และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ โดยจะกลา่วถึงรายละเอียดในหวัข้อถดัไป 

สรุปได้ว่า ประเภทของการสงัเคราะห์งานวิจัยแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลกัๆ คือ 
การสงัเคราะห์งานวิจยัเชิงคุณลักษณะ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการเชิงคณุภาพ เพ่ือหาข้อสรุปจากการ
รวบรวมงานวิจัยท่ีศึกษาปัญหาเดียวกัน และการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ในเชิงตวัเลขหรือคา่สถิตขิองงานวิจยัให้อยู่ในรูปดชันีมาตรฐาน 

5.1.3 ขัน้ตอนของการสังเคราะห์การวิจัย 
คเูปอร์ และ เฮดเจทส์ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั; และคนอ่ืนๆ, 2552, น. 17 อ้างอิงจาก 

Cooper; & Hedges, 1994) ได้เสนอถึงขัน้ตอนในการสังเคราะห์งานวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 
ขัน้ตอนด้วยกนั มีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดหวัข้อปัญหา การสงัเคราะห์งานวิจยัเร่ิมต้นจากการ
ก าหนดปัญหาการวิจยั ซึ่งต้องเป็นปัญหาการวิจยัอย่างน้อยสองราย นกัวิจยัมกัจะสนใจและท า
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การวิจัยกับปัญหาท่ีมีคุณค่าและเป็นปัญหาท่ียังไม่มีค าตอบท่ีแน่ชัด และมีหลายเร่ืองท่ีให้ผล
แตกตา่งกนั จงึจะเหมาะสมท่ีจะท าการวิเคราะห์ 

ขัน้ตอนท่ี 2 การศกึษาเอกสารทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เม่ือก าหนดหวัข้อปัญหาแล้ว
นกัสงัเคราะห์งานวิจยัต้องนิยามและวิเคราะห์ปัญหาให้ชดัเจน ศกึษาแนวคิด หลกัการ และทฤษฎี
ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาเพ่ือเป็นการก าหนดแบบแผนและสมมตฐิานการวิจยั 

ขัน้ตอนท่ี 3 การรวบรวมงานวิจัย การด าเนินการขัน้ตอนนีป้ระกอบด้วย
วิธีด าเนินการ 3 ขัน้ตอน คือ 1) การสืบค้นงานวิจัย นักสังเคราะห์งานวิจัยต้องค้นคว้า และ       
เสาะแสวงหางานวิจยัทัง้หมดเก่ียวกบัปัญหาท่ีก าหนดไว้ การสืบค้นงานวิจยัส่วนใหญ่จะหาได้จาก
เอกสาร เช่น รายงานการวิจัย ปริญญานิพนธ์ บทคัดย่อปริญญานิพนธ์ วารสาร ดัชนีค้นคว้า
วารสาร ศูนย์ทรัพยากรข้อมูลทางการศึกษา เป็นต้น 2) การคัดเลือกงานวิจัย นักสังเคราะห์
งานวิจัยต้องอ่าน ศึกษา และตรวจสอบงานวิจัยแต่ละเร่ืองอย่างละเอียด ต้องการเกณฑ์ในการ
คดัเลือกงานวิจยัให้ได้งานวิจยัท่ีมีคณุภาพดี มีความตรงภายใน และความตรงภายนอกสูงตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และ 3) การรวบรวมผลงานวิจยั อาจใช้การจดบนัทึก การถ่ายเอกสาร หรือการ
กรอกแบบฟอร์มก็ได้ ทัง้นี ้นกัวิจยัต้องใช้ความระมดัระวงัเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเท่ียงตรง เช่ือถือได้ 
และครบถ้วนสมบรูณ์ 

ขัน้ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์ผลการวิจัยและตีความหมาย 
ขัน้ตอนนีเ้น้นการจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู ซึ่งประกอบด้วย ผลการวิจยั รายละเอียดลกัษณะ
และวิธีการวิจยัจากงานวิจยัทัง้หมด เพ่ือสงัเคราะห์หาข้อสรุปท่ีเป็นข้อยตุแิละทดสอบว่าสอดคล้อง
ตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้หรือไม่ จากนัน้จงึแปลหรือตีความหมายผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาการ
วิจยั 

ขัน้ตอนท่ี 5 การเสนอและเผยแพร่รายงานผลการสังเคราะห์งานวิจัย        
การเขียนรายงานการสงัเคราะห์งานวิจยัมีหลกัการเช่นเดียวกบัการเขียนรายงานการวิจยัทัว่ๆ ไป 
นกัสงัเคราะห์งานวิจยัต้องเสนอรายละเอียดวิธีการด าเนินงานทุกขัน้ตอนพร้อมทัง้สรุปข้อค้นพบ 
และข้อเสนอแนะจากการสงัเคราะห์งานวิจยัโดยใช้ภาษาถกูต้องชดัเจน   

สรุปได้ว่า การสังเคราะห์งานวิจัยประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนหลัก เร่ิมตัง้แต่การ
ก าหนดประเดน็ปัญหาท่ีต้องการศกึษา การทบทวนเอกสารทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง การรวบรวมงานวิจยั 
การวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์และตีความหมาย และการน าเสนอและเผยแพร่ผลการสังเคราะห์
งานวิจยั 

 



  80 

 5.2) การวิเคราะห์อภมิาน (Meta-analysis) 
การวิเคราะห์อภิมานมาจากศพัท์ภาษาอังกฤษว่า Meta-analysis ซึ่งบัญญัติโดย 

Glass ในปี ค.ศ. 1976 ในความหมายของการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (analysis of analysis) 
(นงลักษณ์  วิรัชชัย ; และคนอ่ืนๆ , 2552, น. 22 อ้างอิงจาก Glass; McGaw; & Smith, 1981)  
ซึ่งหมายถึง การสงัเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณรูปแบบหนึ่งท่ีมีการรวบรวมงานวิจยัหลายเร่ืองท่ี
ศกึษาปัญหาวิจยัเดียวกนัมาศกึษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิตเิพ่ือให้ได้ข้อสรุปของผลการวิจยัท่ี
ถกูต้อง เท่ียงตรง และน่าเช่ือถือ โดยมุ่งศกึษาข้อมูล 2 ส่วน คือ ผลการวิจยัท่ีวดัออกมาในรูปดชันี
มาตรฐาน (standard indices) ซึ่งได้แก่ ขนาดอิทธิพล (effect size) ในงานวิจัยเชิงทดลอง และ
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (correlation coefficient) ในงานวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ และข้อมูลอีกส่วน
หนึง่คือข้อมลูคณุลกัษณะงานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์ 

5.2.1 ความหมายของการวิเคราะห์อภมิาน 
กลาส แมคกอว์ และสมิธ (นงลักษณ์  วิ รัชชัย ; และคนอ่ืนๆ , 2552, น. 23  

อ้างอิงจาก Glass; McGaw; & Smith, 1981) กล่าวว่า การวิเคราะห์อภิมานเป็นการวิเคราะห์
ข้อมลูซึง่ใช้กบังานวิจยัเชิงปริมาณ เพ่ือสงัเคราะห์งานวิจยัหลายๆ เร่ืองท่ีศกึษาปัญหาวิจยัเดียวกนั
โดยใช้วิธีการทางสถิติ ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์อภิมานประกอบไปด้วยผลการวิจัยในรูปของ
ขนาดอิทธิพล (effect size) และคุณลักษณะงานวิจัย ซึ่งคุณลักษณะพิเศษของการวิเคราะห์   
อภิมานนัน้จะเป็นการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือสรุปรวมข้อค้นพบจากงานวิจยัเชิงประจกัษ์
หลายๆ เร่ือง ในรูปขนาดอิทธิพล และเปรียบเทียบว่าขนาดอิทธิพลจากงานวิจยัแตล่ะเร่ืองต่างกัน
ตามคณุลกัษณะงานวิจยัอยา่งไร 

เฮทเจทส์ และ โอลคิน (นงลกัษณ์ วิรัชชยั; และคนอ่ืนๆ, 2552 น.23 อ้างอิงจาก 
Hedges; & Olkin, 1985) ได้ให้ความหมายว่า การวิเคราะห์อภิมานเป็นวิธีการวิเคราะห์ผลของ
การวิเคราะห์ทางสถิติท่ีได้จากงานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบท่ีเป็นข้อยตุิ กิจกรรม
ในการวิเคราะห์อภิมานมี  2 ลกัษณะ ลกัษณะแรก เป็นการรวบรวมสารสนเทศท่ีได้จากรายงาน
การวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์ คณุภาพของสารสนเทศขึน้อยู่กบัวิธีการรวบรวมสารสนเทศว่ามีความ
ตรง ความเช่ือถือได้ และความเป็นปรนยัมากน้อยเพียงใด ลกัษณะท่ีสอง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งให้ความส าคญักับระเบียบวิธีทางสถิติ เน่ืองจากสถิติวิเคราะห์ท่ีใช้ในการวิจัยทั่วไปเป็นสถิติ
ส าหรับการวิจัยเชิงทดลองเร่ืองเดียว หรือการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์เร่ืองเดียว ดงันัน้ จึงต้องมีการ
พฒันาวิธีการวิเคราะห์สารสนเทศขึน้ใหม่ส าหรับการวิเคราะห์อภิมาน ให้สามารถสรุปความหมาย
สารสนเทศท่ีได้จากรายงานวิจยัหลายๆ เร่ืองซึง่ศกึษาปัญหาวิจยัแบบเดียวกนัได้ 
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นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542, น. 3) ได้สรุปความหมายของการวิเคราะห์อภิมานว่า 
การวิเคราะห์อภิมานเป็นการสงัเคราะห์งานวิจยัเชิงปริมาณแบบหนึ่งท่ีนกัวิจยัน างานวิจยัซึง่ศกึษา
ปัญหาเดียวกนัมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิต ิเพ่ือสงัเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปท่ีมีความกว้างขวางลุ่ม
ลึกกว่าผลงานวิจยัแต่ละเร่ือง ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์อภิมาน คือ ข้อมูลผลการวิจยัท่ีวดัในรูป
ดชันีมาตรฐาน ได้แก่ ดชันีขนาดอิทธิพลและดชันีสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ และข้อมูลคณุลกัษณะ
งานวิจยั หน่วยการวิเคราะห์ คือ งานวิจยัหรือการทดสอบสมมติฐาน จดุมุ่งหมายในการวิเคราะห์
แยกได้เป็น 2 ประการ ประการแรก คือ การสงัเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกบัดชันีมาตรฐาน ประการ
ท่ีสอง คือ การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรก ากับกับดัชนี
มาตรฐาน 

สรุปได้ว่า การวิเคราะห์อภิมาน เป็นวิธีการหนึ่งของการสังเคราะห์งานวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยใช้วิธีการทางสถิตใินการสรุปผลงานวิจยัหลายๆ เร่ืองท่ีศกึษาปัญหาวิจยัเดียวกนั และ
วัดออกมาในรูปของดัชนีมาตรฐาน ได้แก่ ค่าขนาดอิทธิพลในงานวิจัยเชิงทดลอง และค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในงานวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ รวมทัง้มีการสรุปถึงข้อมูลคณุลกัษณะงานวิจยั
ด้วย 

 5.2.2 ประเดน็ท่ีควรพจิารณาในการวิเคราะห์อภมิาน  
นงลักษณ์  วิรัชชัย (2542, น. 44-55) กล่าวว่า ประเด็นท่ีต้องพิจารณาจาก

ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจยัด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน เ พ่ือให้เกิดความเข้าใจควร
พิจารณาในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

ประเด็นท่ีหนึ่ง งานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ต้องเป็นงานวิจัยท่ีศึกษาปัญหา
เดียวกัน ซึ่งเป็นประเด็นท่ีคอ่นข้างส าคญั เพราะถ้าไม่สามารถท าความเข้าใจประเด็นนีไ้ด้ถกูต้อง
จะมีปัญหาในการคดัเลือกงานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์ ตามความหมายของประเด็นนี ้งานวิจยัท่ี
น ามาสงัเคราะห์ต้องมีปัญหาวิจยัตรงกนั แตง่านวิจยัอาจจะใช้แบบแผนการวิจยัตา่งกนั เคร่ืองมือ
วดัต่างกัน กลุ่มตวัอย่างต่างกัน วิธีการวิเคราะห์ต่างกันก็ได้ ค าว่า “ปัญหาวิจยัตรงกัน” ในท่ีนีจ้ึง
ขึน้อยู่กับการนิยามและการก าหนดขอบเขตของการวิจัย หากนักวิจัยก าหนดนิยามตวัแปรให้มี
ขอบเขตและลกัษณะเฉพาะเจาะจงจะมีงานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์เป็นจ านวนไม่มาก เพราะการ
ให้ค านิยามตวัแปรท่ีมีขอบเขตแคบมากจะได้งานวิจยัมาศกึษาจ านวนน้อย และการสรุปผลจะไม่
คอ่ยกว้างขวาง แต่ถ้านกัวิจยัให้ค านิยามหลวมมีขอบเขตกว้างขวางมากเกินไป จะได้งานวิจยัมา
สงัเคราะห์จ านวนมาก และผลการวิจยัมีความหลากหลาย มีตวัแปรก ากับจ านวนมาก และท าให้
การวิเคราะห์มีความซบัซ้อนมากขึน้ด้วย 
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ประเด็นท่ีสอง ข้อมูลส าหรับการสังเคราะห์งานวิจัยคือผลงานวิจัยและ
คณุลกัษณะงานวิจยั กลา่วคือ งานวิจยัเป็นข้อมลูส าหรับการสงัเคราะห์งานวิจยัด้วยการวิเคราะห์
อภิมาน ข้อมูลในท่ีนีป้ระกอบด้วย ผลการวิจัยจากงานวิจยัแต่ละเร่ืองและคณุลกัษณะงานวิจัย 
เน่ืองจากงานวิจัยแต่ละเร่ืองศึกษาตวัแปรต่างกันหรือแม้จะศึกษาตวัแปรเหมือนกันแต่ก็อาจใช้
เคร่ืองมือวดัตา่งกนั ดงันัน้ ผลการวิจยัจากงานวิจยัแตล่ะเร่ืองจงึไม่อยู่ในสเกลเดียวกนั จ าเป็นต้อง
ท าให้อยูใ่นรูปดชันีมาตรฐาน (standard indices)  

ประเด็นท่ีสาม หน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) กล่าวคือ การวิเคราะห์
อภิมานมีลักษณะแตกต่างจากหน่วยการวิเคราะห์ในงานวิจัยโดยทั่วไปทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ หน่วยการวิเคราะห์ คือ หน่วยตัวอย่างแต่ละคนท่ีให้ข้อมูลส าหรับการวิจัย 
งานวิจยับางเร่ืองอาจจะมีหน่วยการวิเคราะห์เป็นระดบัองค์กร งานวิจยับางเร่ืองอาจมีหน่วยการ
วิเคราะห์ทัง้ระดบันักเรียน ระดบัชัน้เรียน และระดบัโรงเรียน แต่หน่วยการวิเคราะห์ส าหรับการ
สงัเคราะห์งานวิจยั คือ รายงานวิจยัแตล่ะเร่ือง หรือหนว่ยการทดสอบสมมตฐิานแตล่ะชดุ 

ประเด็นท่ีส่ี ลกัษณะเฉพาะของผลการสงัเคราะห์งานวิจยั กล่าวคือ ผลการ
สงัเคราะห์งานวิจยัมีขอบข่ายองค์ความรู้กว้างขวางลึกซึง้มากกว่าองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัแต่
ละเร่ืองท่ีน ามาสังเคราะห์ เพราะผลการสังเคราะห์ให้องค์ความรู้ท่ีมีขอบเขตกว้างขวางกว่า
งานวิจัยแต่ละเร่ือง และยังให้ผลการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง
งานวิจยัแตล่ะเร่ือง ท าให้ทราบวา่มีปัจจยัหรือเง่ือนไขใดท่ีท าให้ได้ผลการวิจยัแตกตา่งกนั 

5.2.3 ดัชนีมาตรฐานในการวิเคราะห์อภมิาน  
นงลกัษณ์ วิรัชชยั และคนอ่ืนๆ (2552, น. 25) สรุปว่า ในการสงัเคราะห์งานวิจยั

โดยการวิเคราะห์อภิมานนัน้ งานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์มีคณุลกัษณะงานวิจยัแตล่ะเล่มท่ีมีความ
แตกตา่งกนั เชน่ แบบแผนการวิจยัท่ีแตกตา่งกนั เคร่ืองมือท่ีใช้วดัตวัแปรตา่งกนั หรือการวิเคราะห์
ข้อมลูด้วยสถิตท่ีิแตกตา่งกนั ดงันัน้ จงึไม่สามารถน ามาสงัเคราะห์ได้ทนัที ควรท่ีจะมีการเปล่ียนรูป
ผลการวิจยัแตล่ะเร่ืองให้มีมาตรฐานเดียวกนัก่อน โดยการสงัเคราะห์งานวิจยัด้วยวิธีการวิเคราะห์
อภิมานนัน้ ต้องสร้างดชันีมาตรฐานจากผลการวิจยัแต่ละเร่ือง ดชันีมาตรฐานท่ีสร้างขึน้แบ่งเป็น  
2 ประเภทตามลักษณะงานวิจัย คือ ขนาดอิทธิพล (effect size) ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานส าหรับ
งานวิจัยประเภททดลอง และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (correlation coefficients) ซึ่งเป็นดัชนี
มาตรฐานส าหรับงานวิจัยประเภทสหสัมพันธ์ โดยมีสูตรการประมาณค่าขนาดอิทธิพลและ        
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จากงานวิจัยแต่ละเร่ือง 2 วิธีคือ วิธีการประมาณค่าโดยการค านวณ
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โดยตรงจากค่าสถิติท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการประมาณค่าโดยการค านวณโดยตรงจาก
คา่สถิตท่ีิได้จากการทดสอบนยัส าคญั 

ตวัอย่างสูตรท่ีใช้วิธีการประมาณค่าจากการค านวณโดยตรง เช่น แบบแผนการ
วิจยัแบบสองกลุ่มวดัครัง้หลงั (two-group posttest only design) การประมาณค่าขนาดอิทธิพล
กรณีท่ีมีตวัแปรตามเป็นตวัแปรตอ่เน่ืองใช้สตูรประมาณคา่ขนาดอิทธิพลจากคา่เฉล่ีย ดงันี  ้

 

𝑑 =  
(y𝐸̅̅ ̅ − 𝑦𝐶̅̅ ̅)

𝑆𝑦
   

ตวัอย่างสูตรท่ีใช้วิธีการประมาณค่าจากสถิติ เช่น การประมาณค่าจากสถิติ t  
ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างคา่เฉล่ียสองกรณี คือ กรณีกลุม่ตวัอย่างเป็นอิสระตอ่กนั และ
กรณีกลุม่ตวัอยา่งสมัพนัธ์กนั มีสตูรในการประมาณคา่ขนาดอิทธิพลตามล าดบัดงันี ้
 

𝑑 = 𝑡√1/𝑛𝐸 + 1/𝑛𝐶    

𝑡 √
2

𝑛(1 − 𝑟𝐸𝐶
2 )

   

 

นอกจากนี ้ฮันเทอร์และคณะ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542 น. 87 อ้างอิงจาก Hunter; & 

Schmidt, 1990) ได้เสนอสตูรในการปรับแก้ความคลาดเคล่ือนจากการวดั ดงันี ้

𝑟𝑐 =
r

√𝑟𝑥𝑥√𝑟𝑦𝑦

 

 
5.2.4 ประเภทของการวิเคราะห์อภมิาน  

ในการวิเคราะห์อภิมาน นักวิจัยจะให้ความส าคัญกับการประมาณค่าดัชนี
มาตรฐาน จากนัน้จึงท าการศกึษาเปรียบเทียบความแปรปรวนของคา่ดชันีมาตรฐานของงานวิจยัท่ี
น ามาสังเคราะห์ หากพบว่าค่าดชันีมาตรฐานแตกต่างกันก็จะท าการศึกษาความแปรปรวนของ
ดัชนีมาตรฐานว่าสาเหตุมาจากตัวแปรก ากับ (moderator variable) ตัวใด โดยท่ีตัวแปรก ากับ
ดงักลา่วได้แก่ตวัแปรคณุลกัษณะของงานวิจยัซึง่ถือว่าเป็นตวัแปรอิสระท่ีท าให้เกิดความแปรปรวน
ของค่าดชันีมาตรฐานท่ีเป็นตัวแปรตามในการวิจัยนั่นเอง ทัง้นี ้การวิเคราะห์อภิมานโดยทั่วไป     
จะเป็นการศกึษาจากงานวิจยัประเภทท่ีศกึษาความสมัพนัธ์หรืองานวิจยัเชิงทดลองเทา่นัน้ โดยคา่
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ดชันีมาตรฐานท่ีบอกขนาดอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามมี 3 ประเภท คือ ขนาด
อิทธิพล (effect size, d) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) และค่าความน่าจะเป็นของค่าสถิต ิ         
(p-value of statistics) โดยวิธีการในการวิเคราะห์อภิมาน และการค านวณค่าดชันีมาตรฐานใน
ปัจจบุนัมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการน าไปใช้ท่ีแตกตา่งกนั 6 วิธี (นงลกัษณ์ วิรัชชยั; และคนอ่ืนๆ, 
2552, น. 31)   

ส าหรับในการศึกษาครัง้นีจ้ะใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมานตามแนวคิดของ กลาส 
แมคกอว์ และสมิธ (Glass; McGaw; & Smith, 1981: 29) โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย และคนอ่ืนๆ  
(2552 น. 31) ได้อธิบายแนวคิดการวิเคราะห์อภิมานตามวิธีของ Glass กล่าวคือ การประมาณคา่
ขนาดอิทธิพลตามวิธีของ Glass มีสูตรในการประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากงานวิจัยเชิงทดลอง 
โดยน าคา่เฉล่ียของกลุ่มทดลองลบด้วยคา่เฉล่ียของกลุ่มควบคมุ หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของกลุ่มควบคุม นอกจากนัน้ Glass ยังได้เสนอวิธีการประมาณค่าสหสัมพันธ์ และการปรับค่า
ขนาดอิทธิพลเป็นค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ จุดเด่นของวิธีของ Glass อยู่ท่ีการมีสูตรในการ
ประมาณคา่ขนาดอิทธิพลจากงานวิจยัท่ีมีแบบแผนการทดลองแตกตา่งกนัหลายๆ แบบ และมีสตูร
ในการปรับเปล่ียนค่าสหสัมพันธ์แบบอ่ืนมาเป็นสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันได้ ลักษณะเด่นอีก
ประการหนึ่งของวิธีวิเคราะห์อภิมานตามแนวของ Glass คือ นอกจากการให้ความสนใจต่อการ
ประมาณคา่ดชันีมาตรฐานซึง่เปรียบได้กบัผลของการวิจยั ยงัมุ่งสนใจท่ีจะอธิบายความแปรปรวน
ของค่าดชันีมาตรฐานท่ีประมาณค่าได้ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนของดชันีมาตรฐานและ
การวิเคราะห์การถดถอย โดยมีตวัแปรคณุลกัษณะเป็นตวัแปรอิสระ และมีดชันีมาตรฐานเป็นตวั
แปรตาม เพ่ือหาข้อสรุปวา่ความแปรปรวนของดชันีมาตรฐานท่ีเกิดขึน้ได้รับอิทธิพลมาจากตวัแปร
คณุลกัษณะงานวิจยัตวัแปรใด  

5.2.5 ขัน้ตอนของการวิเคราะห์อภมิาน 
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542, น. 64-99) ได้สรุปขัน้ตอนของการวิเคราะห์อภิมาน 

โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงาน 5 ขัน้ตอน 
ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดปัญหาวิจยัและวตัถปุระสงค์การวิจยั  

ปัญหาวิจัยในการวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย มีปัญหาหลัก 3 ข้อ คือ       
1) ปัญหาขนาดของค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางของดชันีมาตรฐาน 2) ปัญหาปริมาณความแปรปรวน
ของดัชนีมาตรฐาน และ 3) ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงานวิจัยท่ีน ามา
สงัเคราะห์กบัดชันีมาตรฐานอนัเป็นผลการวิจยั 
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การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจยัส าหรับการวิเคราะห์อภิมาน มีวิธีการ
เป็นแบบเดียวกับการก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ืออธิบายวัตถุประสงค์
ส าคญั คือ เพ่ือสงัเคราะห์ผลการวิจยัท่ียงัมีข้อขดัแย้ง หรือมีจ านวนมากให้ได้ค าตอบปัญหาวิจยัท่ี
เป็นข้อสรุป เพ่ือให้ได้ความรู้ใหมท่างวิชาการท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ และเพ่ือให้ได้ข้อ
ค้นพบท่ีเป็นความสมัพนัธ์แบบมีเง่ือนไขท่ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและ
การปฏิบตัจิริงได้ตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 2 การศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั 
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการศกึษาและสงัเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ

การวิจยั และสร้างกรอบความคิดส าหรับการวิเคราะห์อภิมาน โดยให้ความส าคญัเป็นพิเศษกับ
รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเป็นการศึกษาปัญหาวิจัยเดียวกัน ส าหรับวิธีการสังเคราะห์
รายงานอาจใช้วิธีการศึกษาเชิงบรรยายแบบเดียวกับวิธีท่ีใช้ในการวิจยัทัว่ไป หรือจะน าเสนอแต่
เพียงรายงานว่ามีรายงานวิจยัเป็นจ านวนเท่าไร มีลกัษณะทัว่ไปอย่างไร ในการวิเคราะห์อภิมาน
นกัวิจยัมกัไม่นิยมใช้วิธีการสงัเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องด้วยการวิเคราะห์อภิมาน เพราะจะเป็น
งานซ า้ซ้อนกับงานวิจยัท่ีจะใช้การวิเคราะห์อภิมาน ส่วนใหญ่การรายงานเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องมกัจะรายงานคา่ดชันีมาตรฐานจากงานวิจยัแตล่ะเร่ือง โดยไมมี่การสงัเคราะห์ 

ขัน้ตอนท่ี 3 การรวบรวมข้อมลู 
ข้อมูลส าหรับการสังเคราะห์งานวิจัยประกอบด้วยข้อมูลสองส่วน       

ส่วนแรกเป็นข้อมูลจากผลการวิจัยแต่ละเร่ือง วัดในรูปดัชนีมาตรฐาน (standard index)  
บอกความส าคญัของขนาดและทิศทางอิทธิพลของปัจจยัเชิงเหตท่ีุมีตอ่ตวัแปรผล ดชันีท่ีนิยมใช้กนั
มากมี 2 ชนิด ได้แก่  ขนาดอิทธิพล (effect size) และสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ (correlation 
coefficient) ข้อมูลส่วนท่ีสองเป็นข้อมูลเก่ียวกับคณุลกัษณะงานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์ แบ่งเป็น  
3 กลุ่ม กลุ่มท่ีหนึ่ง ตวัแปรเก่ียวกบัลกัษณะการพิมพ์ เช่น ปีท่ีพิมพ์ จ านวนหน้า คณุภาพการพิมพ์ 
หน่วยงานต้นสงักัดของผู้ วิจยั กลุ่มท่ีสอง ตวัแปรเก่ียวกับเนือ้หาสาระ (substance) เช่น ประเภท
ทฤษฎีท่ีใช้   การตัง้สมมติฐานการวิจยั ลกัษณะกรอบความคิดในการวิจยั จ านวนเอกสารอ้างอิง 
ประเภทของตัวแปรต้น ประเภทของตัวแปรตาม จ านวนตัวแปร กลุ่มท่ีสาม ตัวแปรเก่ียวกับวิธี
วิทยาการวิจยั (research methodology) เชน่ ขนาดกลุม่ตวัอย่าง คา่ความเท่ียงของเคร่ืองมือวิจยั 
ลกัษณะแบบแผนการวิจยั วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง วิธีการควบคมุตวัแปรแทรกซ้อน ระยะเวลา
การทดลอง ลกัษณะผู้ท าการทดลอง ประเภทสถิตวิิเคราะห์ท่ีใช้ การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 
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การด าเนินการรวบรวมข้อมลูในขัน้ตอนนีแ้ยกได้เป็น 4 งาน คือ การเสาะ
ค้นงานวิจัย การก าหนดกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยท่ีจะสังเคราะห์ การสร้างเคร่ืองมือวิจัย และการ
บนัทกึข้อมลู แตล่ะงานมีวิธีการด าเนินงานดงันี ้

1) การเสาะค้นหางานวิจัย นักวิจัยเร่ิมต้นโดยการก าหนดลักษณะ
งานวิจยัท่ีต้องการสงัเคราะห์ว่าเป็นงานวิจยัศกึษาปัญหาลกัษณะใด ประเภทใด ช่วงเวลาใด เป็น
งานวิจัยจากหน่วยงานใด หรือจะใช้ทุกหน่วยงาน เม่ือได้ขอบเขตกว้างๆ แล้วจึงลงมือเสาะค้น
งานวิจัย โดย มูลเลน (นงลักษณ์ วิรัชชัย ; และคนอ่ืนๆ, 2552, น. 39 อ้างอิงจาก Mullen, 1989) 
เสนอแนวทางในการสืบค้นไว้ 6 แนวทาง คือ การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (on-line 
computer search) การสืบค้นการบริการบทคดัย่อ (abstract services) การสืบค้นจากการอ่าน
คร่าวๆ (browsing) จากวารสารวิชาการฉบบัใหม่ๆ การสืบค้นจากวิทยาลยัล่องหน ( the invisible 
college) โดยการพึ่งพาอาศัยขอความอนุเคราะห์ทางวิชาการ การสืบย้อนหลัง (ancestry 
approach) จากบรรณานุกรมของรายงานการวิจัย และการสืบค้นต่อเน่ือง (descendancy 
approach) ให้ได้ผลงานใหมข่องนกัวิจยัจากงานวิจยัเก่า 

2) การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งงานวิจยัท่ีจะน ามาสงัเคราะห์ เม่ือนกัวิจยั
เสาะค้นงานวิจยัท่ีจะน ามาสงัเคราะห์ได้ตามขัน้ตอนท่ี 1 แล้ว งานขัน้ตอ่ไป คือ การตดัสินใจว่าจะ
สงัเคราะห์งานวิจัยทุกเร่ืองหรือเลือกศึกษาเฉพาะบางส่วน นักวิจัยอาจเลือกโดยการสุ่มหรือจะ
เลือกแบบเจาะจงโดยก าหนดเกณฑ์ในการเลือกให้ชัดเจนตามท่ีนักวิจัยต้องการก็ได้ ส าหรับ
จ านวนงานวิจยัท่ีเลือกนัน้ กลาส แมคกอว์ และ สมิธ และ ไลท์ และ พิลเลเมอร์ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 
2552, น. 39 อ้างอิงจาก Glass; McGaw; & Smith, 1981 และ Light; & Pillemer, 1984) เสนอ
ทางเลือกไว้ 4 ทางเลือก คือ ก) การศึกษางานวิจัยทุกเร่ืองท่ีสืบค้นได้ ข) การเลือกงานวิจัยแบบ
แบ่งชัน้ตามลกัษณะงานวิจยั ค) การเลือกเฉพาะงานวิจยัท่ีมีการพิมพ์เผยแพร่ และ ง) การเลือก
เฉพาะงานวิจยัท่ีมีคณุภาพ 

3) การสร้างเคร่ืองมือวิจัย เคร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์อภิมานมี
เพียงสองแบบ คือ แบบประเมินงานวิจยัและแบบบนัทึกข้อมลู แบบประเมินงานวิจยันิยมสร้างเป็น
มาตรประเมินคา่ (rating scale) โดยมีข้อความบง่บอกคณุภาพงานวิจยั เชน่ วตัถปุระสงค์งานวิจยั
สอดคล้องกับช่ือเร่ือง/ปัญหาวิจยั สมมติฐานวิจัยมีหลักฐานสนบัสนุน ใช้วิธีการสุ่มในการเลือก
กลุ่มตวัอยา่ง มีการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิตวิิเคราะห์ เป็นต้น ส าหรับแบบบนัทกึข้อมลู
อาจท าเป็นตารางหรือเป็นแบบสอบถามทัง้แบบปลายปิดและปลายเปิดก็ได้ มีหลักการในการ
สร้างแบบบนัทึกข้อมูล 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้การก าหนดขอบข่ายข้อมูลท่ีต้องการและก าหนดรหสัตวั
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แปรส าหรับข้อมูล ขัน้การสร้างแบบบนัทึกให้ครอบคลุมตวัแปรท่ีต้องการ และขัน้การทดลองใช้
แบบบนัทึกข้อมูลโดยรวบรวมข้อมูลจากงานวิจยั 5 – 10 เร่ือง และปรับแบบบนัทึกข้อมูลรวมทัง้
รหสัตวัแปร ในกรณีท่ีมีการรวบรวมข้อมูลหลายคนต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผู้
รวบรวมข้อมลูด้วย 

4) การบนัทึกข้อมูล การบนัทึกข้อมูลเป็นการน าเคร่ืองมือวิจัยไปใช้
รวบรวมข้อมูล และสร้างไฟล์ข้อมลูเก่ียวกบัตวัแปรคณุลกัษณะงานวิจยัและผลการวิจยั โดยปรับ
ผลการวิจยัให้อยู่ในรูปดชันีมาตรฐาน ดงัเชน่ท่ี กลาส แมคกอว์ และ สมิธ และ ไลท์ และพิลเลเมอร์ 
(Glass; McGaw; & Smith, 1981 และ Light; & Pillemer, 1984) ได้น าเสนอสูตรพืน้ฐานส าหรับ
การประมาณค่าดัชนีมาตรฐาน ได้แก่  ค่าขนาดอิทธิพล (effect size) และค่าสัมประสิท ธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (correlation coefficient) อนัเป็นผลการวิจยัจากงานวิจยัแตล่ะเร่ือง สองวิธีคือ วิธีการ
ประมาณคา่โดยตรงจากคา่สถิตท่ีิได้จากกลุม่ตวัอยา่ง และวิธีการประมาณคา่โดยการค านวณจาก
คา่สถิต ิดงัตวัอยา่งสตูรท่ีกลา่วแล้วในตอนต้น 

ขัน้ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
ขัน้ตอนในการวิเคราะห์ข้อมลูมีแนวทางการด าเนินงานดงันี ้

1) การเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ หลังจากการบนัทึกข้อมูล
จากรายงานการวิจยัและการตรวจสอบการลงรหสัตวัแปรว่าถูกต้องแล้ว งานต่อไปคือการเตรียม
ไฟล์ข้อมลูส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการสร้างไฟล์ข้อมลูเหมือนในการวิจยัทัว่ไป 
และต้องตรวจสอบว่ามีตวัแปรใดมีคา่ขาดหาย (missing) บ้าง ถ้ามีคา่ขาดหายมากต้องตรวจสอบ
ว่าการขาดหายเกิดขึน้โดยสุ่มหรือมีระบบ เช่น ถ้างานวิจัยจากหน่วยงานเกือบทุกเร่ืองมีข้อมูล
เก่ียวกับปีท่ีพิมพ์ขาดไปแสดงว่าค่าของตวัแปรปีท่ีพิมพ์ขาดหายไปเฉพาะกลุ่มมิใช่ขาดหายแบบ
สุ่ม กรณีเช่นนีต้้องย้อนกลับไปตรวจสอบและเก็บข้อมูลเสริมจากแหล่งอ่ืน เช่น จากหน่วยงาน    
ต้นสงักัดโดยตรง เป็นต้น กรณีท่ีค่าขาดหายเป็นแบบสุ่มสามารถประมาณค่าทดแทนได้ วิธีการ
ประมาณค่าทดแทนค่าท่ีขาดหายอาจใช้ค่าเฉล่ียตัวแปรนัน้ หรือใช้ค่าประมาณท่ีได้จากการ
วิเคราะห์การถดถอยระหวา่งตวัแปรท่ีมีข้อมลูขาดหายกบัตวัแปรท่ีสมัพนัธ์กนั 

2) การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร การด าเนินงาน
ขัน้ตอนนีมี้วิธีการเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณในการวิจยัทัว่ๆ ไป กล่าวคือ ต้องท า
ตารางแจกแจงความถ่ี ดลูกัษณะการแจกแจงความถ่ี และหาค่าสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่า
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ความเบ้ คา่ความโดง่ รวมทัง้การทดสอบทางสถิติเพ่ือตรวจสอบวา่การ
แจกแจงของตัวแปรเป็นโค้งปกติหรือไม่ การด าเนินงานอีกอย่างหนึ่ง คือ การตรว จสอบ
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ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรว่ามีความสมัพนัธ์เชิงเส้น ( linear relationship) เพราะสถิติวิเคราะห์
เก่ียวกับความสัมพันธ์จะใช้สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเป็นพืน้ฐาน นอกจากนี ้ยังต้องตรวจสอบ
ข้อมลูวา่เป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นท่ีจะใช้สถิตวิิเคราะห์แตล่ะประเภทหรือไมด้่วย เช่น ในกรณีท่ี
มีตัวแปรก ากับเป็นตัวแปรระดับนามบัญญัติ ถ้าจะใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณต้อง
เปล่ียนตวัแปรนามบญัญตัใิห้เป็นตวัแปรดมัม่ี (dummy variable) ก่อน เป็นต้น 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนีเ้ป็นการ
เสนอค่าสถิติเบือ้งต้นของตัวแปรส าคัญ การท าตารางไขว้ (cross tabulation) เพ่ือตรวจสอบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในเบือ้งต้น การท ากราฟเพ่ือเสนอคา่ดชันีมาตรฐาน เชน่ แผนภูมิต้น -
ใบ (stem-leaf plot) เพ่ือแสดงลกัษณะการกระจายของดชันีมาตรฐาน แผนภูมิกล่อง (box plot) 
เพ่ือแสดงความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของดชันีมาตรฐานระหวา่งกลุม่งานวิจยัท่ีแบง่กลุม่ตามตวั
แปรก ากบั เป็นต้น อย่างไรก็ตามรายงานการวิเคราะห์อภิมานท่ีลงพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีเสนอ
การวิเคราะห์เบือ้งต้นมีน้อย แม้ว่านกัวิจยัทุกคนได้วิเคราะห์เบือ้งต้น แต่มิได้เสนอรายงานเพราะ
เนือ้ท่ีในวารสารวิชาการมีจ ากดั 

4) การวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามวิจัย หลักการส าคัญของการ
วิเคราะห์ข้อมูลในขัน้ตอนนีเ้ป็นการวิเคราะห์ผลการวิจยั ซึ่งวดัในรูปดชันีมาตรฐานทัง้หมดว่ามี
ความแตกต่างระหว่างงานวิจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ ถ้าไม่แตกต่างกันนักวิจัยจะ
สามารถสังเคราะห์สรุปผลการวิจัยทัง้หมดเป็นค าตอบปัญหาวิจัยได้ ถ้าแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตต้ิองวิเคราะห์เพ่ืออธิบาย (explain) ตอ่ไปวา่ ความแตกตา่งหรือความแปรปรวน
ของดชันีมาตรฐานนัน้เกิดขึน้เน่ืองมาจากคณุลกัษณะงานวิจยัด้านใดบ้าง 

ขัน้ตอนท่ี 5 การสรุปและน าเสนอรายงาน การสรุปผลการวิเคราะห์อภิมาน 
นอกจากจะต้องมีการสรุปผล การอภิปรายผลเช่ือมโยงผลการวิจยักับความรู้ในอดีต และความรู้
ทางทฤษฎีแล้ว ยังต้องให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะทางวิชาการด้วย นักวิจัย
คาดหวงัวา่ ผลการวิเคราะห์อภิมานนา่จะต้องให้ข้อค้นพบท่ีลกึซึง้ เหนือชัน้กว่างานวิจยัแตล่ะเร่ือง
ท่ีน ามาสังเคราะห์ และข้อสรุป รวมทัง้ข้อเสนอแนะต้องมีความกว้างโดยทั่วไป (generality) 
มากกวา่งานวิจยัปกติ 

สรุปได้ว่าในการศึกษาครัง้นี จ้ะท าการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมานตามแนวคิดของ กลาส 
แมคกอว์ และ สมิธ (Glass; McGaw; & Smith. 1981 p. 29) 
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ตอนที่ 6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพฤตกิรรม
การป้องกันตนเองจากยาเสพตดิของนักเรียนวัยรุ่น 

การสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
วยัรุ่นนัน้มีความสอดคล้องกบัแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดบัสากลของ
ส านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Office on Drugs and Crime หรือ  UNODC) คือ  กลยุท ธ์การลดอุปสงค์การใช้ยาเสพติด 
(demand reduction strategies) ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือลดอปุสงค์หรือความต้องการ
ใช้ยาเสพติด กล่าวคือ การด าเนินงานในแนวทางนีมุ้่งเน้นมาตรการในการป้องกันและรักษาผู้ติด
ยาเสพติด (prevention and treatment) โดยมาตรการป้องกัน (prevention) เป็นรูปแบบการ
ด าเนินงานเพ่ือลดปัจจยัเส่ียงและเพิ่มปัจจยัปกปอ้งเพ่ือปอ้งกนัไม่ให้บุคคลเข้าไปเก่ียวข้องกบัยา
เสพติด ส่วนมาตรการในการรักษา (treatment) เป็นการลดอุปสงค์โดยการบ าบดัรักษาเพ่ือหยุด
การใช้ยาเสพติดในผู้ ท่ีใช้หรือติดยาเสพติด  และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย คือ 
ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้ มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด  ซึ่งในการศึกษาครัง้นีจ้ะเน้น
การใช้มาตรการด้านการปอ้งกนั (prevention) เป็นหลกั ซึ่งจะน าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัแนวคิด
ในการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมกา รป้องกันตนเองจากยาเสพติด  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

6.1 แนวคิดเก่ียวกับโปรแกรมฝึกอบรม 
6.1.1 ความหมายของการฝึกอบรม   จากการประมวลเอกสาร พบว่า มีผู้ ให้

ความหมายของการฝึกอบรม เชน่ 
บคัเลย์และแคเปิล (Buckley; & Caple, 2009, p. 9) กล่าวถึง การฝึกอบรมไว้ว่า

เป็นความพยายามท่ีถกูวางแผนไว้อยา่งเป็นระบบ เพ่ือท่ีจะปรับเปล่ียนหรือพฒันาความรู้ ทศันคต ิ
ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์การเรียน เพ่ือผลสัมฤทธ์ิด้านการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพใน
กิจกรรมหนึง่หรือในกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

อีวานเซวิช (สกล วรเจริญศรี, 2555 น. 7; อ้างอิงจาก Ivancevich, 2004, pp. 
393-394) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า เป็นกระบวนการท่ีจัดขึน้อย่างมีระบบเพ่ือ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของพนกังานให้เกิดทิศทางท่ีจะให้องค์การบรรลุตามวตัถุประสงค์ ซึ่งการ
ฝึกอบรมจะมีความสัมพันธ์กับทักษะความสามารถของงานในปัจจุบัน และเป็นวิธีการหนึ่งท่ี
ชว่ยเหลือให้พนกังานปฏิบตังิานในปัจจบุนัให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

โกลด์สไตน์ และฟอร์ด (ชูชัย สมิทธิไกร, 2558, น. 8; อ้างอิงจาก Goldstein; & 
Ford, 2002) ให้ความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
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เพ่ือสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ความสามารถ (ability) และทัศนคต ิ
(attitude) ของบคุลากรซึง่จะชว่ยปรับปรุงให้การปฏิบตังิานของบคุลากรมีประสิทธิภาพสงูขึน้ 

อทุมุพร จามรมาน (2533, น. 2) ให้ความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง ความ
พยายามท่ีจะจดักิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรม
เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านความรู้ ด้านทัศนคติ และด้าน
ทกัษะตา่งๆ ในการท างาน 

สรุปได้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการพฒันาบคุคลอย่างเป็นระบบ โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย เพ่ือเปล่ียนแปลงและพัฒนาความรู้ เจตคต ิ
ทกัษะและพฤตกิรรมของบคุคลให้ดีขึน้  

6.1.2 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  
เวกซ์เลย์และลาแทม (ชูชัย สมิทธิไกร , 2558, น. 8-9; อ้างอิงจาก Wexley; & 

Latham, 2002) กล่าวว่า การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ
ดงัตอ่ไปนี ้

1) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) ของแต่ละ
บุคคล ความตระหนักรู้ในตนเอง คือ การเรียนรู้เก่ียวกับตนเอง เช่น การท าความเข้าใจเก่ียวกับ
บทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในองค์การ จุดแข็งจุดอ่อนในการท างานของตนเอง การ
ตระหนกัถึงความแตกตา่งระหวา่งสิ่งท่ีตนปฏิบตัิจริงและปรัชญาท่ียึดถือ การเข้าใจถึงทศันะท่ีผู้ อ่ืน
มีตอ่ตนเอง และการเรียนรู้วา่การกระท าของตนมีผลกระทบตอ่ผู้ อ่ืนอย่างไร ฯลฯ 

2) เพ่ือเพิ่มพูนทักษะการท างาน (job skills) ของแต่ละบุคคล โดยอาจเป็น
ทักษะด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านก็ได้ เช่น การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาความ
ปลอดภยัในการท างาน การปกครองบงัคบับญัชาลกูน้อง ฯลฯ 

3) เพ่ือเพิ่มพูนแรงจูงใจ (motivation) ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะท าให้การ
ปฏิบตัิงานเกิดผลดี แม้ว่าบุคคลหนึ่งจะมีความรู้และความสามารถในการปฏิบตัิงานแตห่ากขาด
แรงจูงใจในการท างานแล้ว บุคคลนัน้ก็อาจจะมิได้ใช้ความรู้และความสามารถของตนเองอย่าง
เตม็ท่ี ซึง่สง่ผลท าให้ผลการปฏิบตังิานไม่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเทา่ท่ีควร ดงันัน้ การสร้าง
แรงจงูใจในการท างานของบคุลากรจงึเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่ความส าเร็จขององค์การ 

นอกจากนีบ้ัคเลย์และแคปเปิล (Buckley; & Caple, 2009, p. 114) กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมว่า เพ่ือให้ผู้ รับการฝึกอบรม (Trainee) สามารถปฏิบัติในสิ่งท่ีได้
ก าหนดไว้ ซึ่งแสดงถึงการเรียนรู้และมาตรฐานท่ีต้องการ ภายหลงัจากการได้รับการฝึกอบรม ทัง้นี ้
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ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถประเมินผลได้ และยังช่วยให้ผู้
ฝึกอบรม (Trainer) สามารถตดัสินใจเลือกวิธีการและเนือ้หาในการฝึกอบรมได้ 

6.1.3 โมเดลส าหรับการประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ควรมีรูปแบบหรือโมเดลเป็นหลกัพืน้ฐานในการ

ยึดเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ ซึ่งรูปแบบหรือท่ีนิยมเรียกกันว่าโมเดลในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการฝึกอบรม โดยใน
การศึกษาครัง้นีไ้ด้น าแนวคิดโมเดลฝึกอบรมท่ีเรียกว่า โมเดลส าหรับกระบวนการออกแบบด้าน
การศึกษา (Model for educational design process) ของ เรโนลด์ (สกล วรเจริญศรี, 2559, น. 
53-54 อ้างอิงจาก Reynolds, 1994, pp. 29-30) มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการฝึกอบรมเพ่ือ
พฒันาพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่น 

โมเดลส าหรับกระบวนการออกแบบด้านการศึกษา (Model for educational 
design process) เป็นโมเดลท่ีจะกล่าวถึงความพยายามอย่างเป็นทางการในการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีทัง้รูปแบบท่ีง่ายและซบัซ้อน แตโ่ดยภาพรวมของการออกแบบการเรียนรู้
จะเร่ิมต้นจากการก าหนดวตัถปุระสงค์หรือความจ าเป็นในการเรียนรู้ และจากนัน้เป็นการก าหนด
เก่ียวกบัเนือ้หาตา่งๆ ท่ีใช้ในการเรียนรู้ การเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ การออกแบบครัง้
สดุท้ายก่อนการน าไปใช้จริง และในขัน้ตอนสดุท้ายคือการน าแผนท่ีออกแบบไปใช้จริง ประเมินผล
และปรับปรุงพฒันาการเรียนรู้เพ่ือใช้ส าหรับการอบรมตอ่ไป ดงัภาพประกอบ (4) 
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ภาพประกอบ 4 โมเดลส าหรับกระบวนการออกแบบด้านการศกึษา  
(Model for Educational Design Process)  

ท่ีมา: (สกล วรเจริญศรี, 2559, น. 53-54 อ้างอิงจาก  Reynolds, 1994, pp. 29-30) 

จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า โมเดลส าหรับการฝึกอบรมการออกแบบด้าน
การศกึษาเป็นรูปแบบท่ีไม่ซบัซ้อนและมีความเรียบง่าย มีขัน้ตอนการด าเนินการ 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้
ท่ี 1 การก าหนดวตัถุประสงค์และความจ าเป็นในการเรียนรู้ ขัน้ท่ี 2 การก าหนดเนือ้หาท่ีจะใช้ใน
การฝึกอบรม ขัน้ท่ี 3 เลือกวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หาและรูปแบบการฝึกอบรม ขัน้ท่ี 4 การ
ออกแบบก่อนการใช้จริง ขัน้ท่ี 5 การน าไปใช้ ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนา เป็นขัน้ตอนของการ

การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละ 

ความจ าเป็นในการเรยีนรู ้

 

การก าหนดเน้ือหาการสอน 

 

การเลอืกวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม 

 

การออกแบบก่อนการสอนจรงิ 

 

น าไปใช ้ประเมนิ ปรบัปรงุ และ
พฒันา 
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ด าเนินการฝึกอบรมจริง และท าการประเมินผลการด าเนินการ น าปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีได้จาก
การด าเนินการไปปรับปรุง และพฒันาให้มีความสมบรูณ์ขึน้ เพ่ือสามารถน าไปใช้เป็นหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมในครัง้ตอ่ไป ซึง่ผู้วิจยัด าเนินการสร้างและพฒันาโปรแกรมตามขัน้ตอนตามโมเดลท่ีกลา่ว
มานี ้

6.1.4 ขัน้ตอนของกลุ่มฝึกอบรม (Stages of a training group) 
เนลสัน  โจน ส์  (Nelson-Jone, 1992, pp. 48-49) ได้แบ่ งขั น้ ตอนของกลุ่ ม

ฝึกอบรมเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
ขัน้ที่  1 ขัน้เตรียมการ (The Preparatory Stage) ขัน้เตรียมการนีเ้ป็นขัน้

เร่ิมแรกก่อนท่ีสมาชิกกลุ่มจะได้พบกัน เป็นขัน้ของการเร่ิมต้นท่ีผู้น ากลุ่มจะต้องพิจารณาปัจจัย
หลายๆ ประการหรือแม้กระทัง่ความต้องการภายนอกส าหรับการฝึกอบรม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1.1) การพิจารณาถึงผู้ ช่วยผู้ น ากลุ่ม (Considerate co-leader) ในการ
พิจารณาผู้ช่วยผู้น ากลุ่มมีแนวทางในการพิจารณา คือ เป็นผู้ มีทกัษะและประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการฝึกทกัษะตา่งๆ ตลอดจนมีความรู้ด้านจิตวิทยา นอกจากนัน้การท างานร่วมกบัผู้น ากลุ่มนัน้ 
ผู้ ช่วยผู้น ากลุ่ม จะต้องรู้สึกในเชิงของความร่วมมือมากกว่าสัมพันธภาพในเชิงของการแข่งขัน 
รวมทัง้ต้องมีความเข้าใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบับทบาทและสถานภาพของแตล่ะบคุคลในกลุม่ 

1.2) เป้าหมายของกลุ่ม (Goals for the group) ในการพิจารณาการ
ฝึกอบรมแบบกลุ่มนัน้ เป้าหมายส าหรับกลุ่มเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเป้าหมาย
สามารถแบ่งเป็นเปา้หมายรวมของกลุ่ม (Overall goal) โดยเป็นการมุ่งเปา้หมายแบบกว้างๆ ของ
การฝึกอบรม และเป้าหมายย่อย (Sub goal) โดยเป็นจุดมุ่งหมายท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเกิดการฝึกปฏิบตัทิกัษะเฉพาะตา่งๆ ได้ 

1.3) ขนาดของกลุ่ม  (Group size) ในการฝึกอบรมกลุ่มนัน้  พบว่า 
จ านวน 4-8 คน เป็นขนาดท่ีมีความเหมาะสมในการท่ีจะเรียนรู้การมีปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกคนอ่ืนๆ 
ในกลุ่ม ทัง้นีย้าโลม (Nelson-Jone, 1992, p. 59; อ้างอิงจาก Yalom, 1985) ได้กล่าวว่าจ านวนท่ี
เหมาะสมของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม คือ 7-8 คน แต่หากจ านวนมากกว่า 8 คน เช่น 10 คนหรือ
มากกว่า ก็เป็นเร่ืองท่ียอมรับได้ส าหรับกลุ่มฝึกอบรม เช่น จ านวนนักเรียนทัง้ห้อง พนักงานใน
องค์การธุรกิจ นอกจากนัน้ชมิดท์ (สกล วรเจริญศรี, 2550 น. 103; อ้างอิงจาก Schmidt, 1993, p. 
137) ได้กล่าวถึงการก าหนดขนาดของกลุ่มไว้ว่าขึน้อยู่กับวตัถุประสงค์ของกลุ่ม อายุของสมาชิก
กลุม่ จ านวนครัง้ของการฝึกอบรม ธรรมชาตขิองปัญหา รวมทัง้สิ่งตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสมาชิกกลุม่ 
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1.4) จ านวนครัง้และระยะเวลาในการพบกันแต่ละครัง้ (Settle on 
frequency and duration of sessions) จ านวนของการฝึกทักษะและวิธีการสอนเป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอ่การก าหนดระยะเวลาและจ านวนครัง้ ทัง้นีอ้าจขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของเนือ้หาและ
ทกัษะท่ีจะใช้ในการฝึก ซึ่งการฝึกอบรมบางกลุ่มอาจใช้เวลาในการอบรมประมาณ 2-3 ชัว่โมงใน
แตล่ะครัง้ 

1.5) สถานท่ี การจัดห้อง และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (Location 
physical setting and facilities) โดยควรมีการตรวจสอบเก่ียวกบัการขออนญุาตการใช้สถานท่ีใน
การฝึกอบรมว่าสามารถใช้สถานท่ีเดิมทกุครัง้ได้หรือไม่ รวมถึงสถานท่ีในการฝึกอบรมควรสะดวก
ต่อการมาเข้าร่วม มีความเป็นส่วนตวั แสงและอุณหภูมิมีความเหมาะสม มีการจัดและตกแต่ง
อยา่งสะอาด มีพืน้ท่ีท่ีเพียงพอตอ่การท ากิจกรรมตา่งๆ และความพร้อมของส่ือตา่งๆ  

1.6) การก าหนดเนือ้หาและวิธีการต่างๆ ในการฝึกอบรม (Decide on 
training methods and material) การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมในแตล่ะครัง้จะต้องมีความ
ครอบคลุม ผู้ ออกแบบหรือผู้น าการฝึกอบรมจะต้องมีการเตรียมตวัเก่ียวกับวิธีการและเนือ้หาท่ี
จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม  

1.7) การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Advertising) การโฆษณาการ
ฝึกอบรมกลุ่มนัน้อาจใช้วิธีการต่างๆ ได้ เช่น การใช้การบอกแบบปากต่อปาก (word by mouth) 
การใช้แผน่พบั ใบปลิว และการใช้บคุคลเป็นผู้ประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

ขัน้ที่ 2 ขัน้เร่ิมต้น (The Initial Stage) ในขัน้นีจ้ะเร่ิมนบัตัง้แตมี่การพบกัน
ครัง้แรกระหว่างสมาชิกกับผู้น ากลุ่ม สิ่งจ าเป็นส าหรับผู้น ากลุ่มในขัน้นี ้คือ การสร้างสมัพนัธภาพ 
(Relationship building) และการก าหนดหน้าท่ีต่างๆ ในกลุ่ม  (Task orientation function)  
ซึ่งสมาชิกทุกคนจะต้องรู้จกัผู้น ากลุ่มและสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม นอกจากนัน้ผู้น ากลุ่มจะต้องมี
การก าหนดโครงสร้างต่างๆ ของกลุ่ม การสร้างความคุ้ นเคยระหว่างผู้ น ากลุ่มกับสมาชิกและ
ระหว่างสมาชิกกับสมาชิก ทักษะส าคัญของผู้ น ากลุ่มในขัน้นี  ้คือ ทักษะการเอือ้อ านวย 
(Facilitative skill) ในขัน้นีอ้าจจ าเป็นต้องมีการประเมินตนเองของสมาชิก (Self-assessment) 
และการก าหนดเป้าหมายส่วนบุคคล (Setting of personal goal) ทัง้นีท้ักษะการเอือ้อ านวย
ประกอบด้วย 

2.1) การจัดท่ีนั่ง (Arrange Seating) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้ น ากลุ่มจะต้องให้
ความส าคัญ ทัง้นีห้ากเป็นการให้ค าปรึกษากลุ่มหรือกลุ่มจิตบ าบัดการจัดท่ีนั่งเป็นวงกลม 
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(Circular seating Pattern) จะส่งเสริมให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่สมาชิก แตส่ าหรับการฝึกอบรมท่ีมี
การสอนด้วยอาจจดัท่ีนัง่เป็นแบบเกือกม้า (Horseshoe seating pattern)  

2.2) การเปิดกลุม่ (Open the group) ในการเปิดกลุม่นัน้ต้องมีเปา้หมาย
และโครงสร้างของกลุ่มท่ีชดัเจน โดยเน้นบรรยากาศท่ีสร้างความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมและการมีจดุมุ่งหมายร่วมกนั ทัง้นีก้ารใช้ถ้อยค า น า้เสียงและทา่ทางก็เป็นสิ่งท่ี
ผู้น าควรให้ความส าคญั โดยการเปิดกลุ่มสามารถปฏิบตัิได้ดงันี ้1) การแนะน าตนเอง 2) การให้
การต้อนรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 3) การท าความเข้าใจเก่ียวกบัข้อจ ากดัด้านเวลาในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมในแต่ละครัง้และตลอดการฝึกอบรม 4) การบอกถึงวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมและ
ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 5) การท าความเข้าใจอย่างชดัเจนของผู้น าและ
สมาชิก 6)การกระตุ้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

2.3) การก าหนด กิ จ ก รรม ใน การส ร้า งค วามคุ้ น เคย  (Getting-
acquainted) การก าหนดกิจกรรมในการสร้างความคุ้นเคยเป็นการช่วยให้สมาชิกเปิดเผยตนเอง
และเกิดความไว้วางใจระหว่างสมาชิกกลุ่ม โดยกิจกรรมต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง การให้
กล่าวถึงตนเองสัน้ๆ การใช้เกมลูกบอล การแนะน าเพ่ือน การแนะน าแบบ 3 คน หรือกลุ่มย่อย การ
ใช้กิจกรรมการอภิปรายเก่ียวกบัการประเมินตนเอง การใช้ภาพยนตร์หรือวีดีโอ เป็นต้น 

2.4) การกระตุ้ นการมีส่วนร่วม (Encourage participation) ทัง้นีไ้ม่ใช่
เป็นการบงัคบัหรือควบคมุสมาชิกกลุ่ม แต่เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกทกุคนมีส่วนร่วมเพ่ือให้กลุ่ม
สามารถด าเนินไปหรือประสบความส าเร็จ โดยมีวิธีการตา่งๆ ดงันี ้

2.4.1) การบอกบทบาทในการกล่าวเปิดกลุ่ม เป็นการบอกบทบาท
และหน้าท่ีตา่งๆ ของผู้น ากลุม่ท่ีมีตอ่การฝึกอบรม 

2.4.2) การกระตุ้นการพูดต่างๆ โดยการอ้างถึงตนเอง ผู้น ากลุ่มต้อง
กระตุ้นสมาชิกท่ีจะมีส่วนร่วมและพูดคุยเก่ียวกับความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมต่างๆ ของ
ตนเอง โดยใช้ค าว่าตวัฉัน (I Statement) เน่ืองจากการใช้ค าว่า “ฉัน” จะท าให้สมาชิกตระหนักรู้
เก่ียวกบัปัญหาของตนเองได้ 

2.4.3) การกระตุ้ นการพูดต่อสมาชิกคนอ่ืนๆ เป็นการท่ีผู้ น ากลุ่ ม
กระตุ้นให้สมาชิกมีปฏิสมัพนัธ์กับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม ซึ่งไม่ใช่แคเ่พียงการใช้ค าพูดแต่รวมถึง
การใช้ภาษาทา่ทางตา่งๆ 
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2.4.4) เชือ้เชิญให้เกิดการมีส่วนร่วม ทัง้นีผู้้น ากลุ่มสามารถใช้ค าถาม
ท่ีเอือ้ต่อการมีส่วนร่วม เช่น มีสมาชิกคนใดท่ีต้องการแสดงความคิดเห็นในสิ่งท่ีเพ่ือนพดู โดยอาจ
เน้นท่ีสมาชิกท่ีไมค่อ่ยมีสว่นร่วมมากนกั 

2.4.5) การอนญุาตท่ีจะอภิปรายในประเด็นท่ีมีสมาชิกบางคนรู้สึกถึง
ความแตกตา่ง หากผู้น ากลุ่มรับรู้ว่ามีสมาชิกในกลุ่มรู้สึกแปลกแยกหรือแตกตา่งจากสมาชิกคนอ่ืน 
ซึง่อาจจะมาจากเร่ืองของอาย ุศาสนา เพศ สถานภาพทางสงัคม หรือสตปัิญญา ผู้น ากลุม่สามารถ
แสดงให้สมาชิกคนนัน้รับรู้วา่ผู้น ากลุม่รู้สกึถึงความแตกตา่งเหลา่นัน้ 

2.4.6) การอนญุาตให้อภิปรายถึงความกลวัตา่งๆ ในการเร่ิมต้นกลุ่ม
ใหม่ อาจมีความวิตกกังวลเกิดขึน้กับทัง้ผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ทัง้นีผู้้น ากลุ่มสามารถบอกให้
สมาชิกเข้าใจวา่การเปิดเผยความรู้สกึเป็นวิธีท่ีสามารถช่วยให้ลดความวิตกกงัวลได้ทางหนึง่ 

2.4.7) การเสนอการสนบัสนุน เป็นการแสดงถึงความพยายามอย่าง
จริงใจตอ่การมีสว่นร่วม โดยแสดงถึงความใสใ่จตอ่สมาชิก 

2.4.8) การสนบัสนุนกฎระเบียบของกลุ่มท่ีจะน าไปสู่การมีส่วนร่วม 
โดยผู้น ากลุ่มต้องมีการก าหนดกฎระเบียบของกลุ่มขึน้ เพ่ือให้สมาชิกทกุคนรู้ถึงสิ่งท่ีควรท าและไม่
ควรท าในกลุม่ 

2.4.9) การเป็นตวัแบบท่ีดี การเป็นผู้ เอือ้อ านวยตลอดจนการเปิดเผย
ความรู้สึกต่างๆ ของผู้น ากลุ่มจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มรับรู้ถึงการมีส่วนร่วม ท่ีไม่ใช่อยู่ในฐานะของ
ผู้สอน อาจารย์ หรือผู้ เช่ียวชาญใดๆ  

2.5) การแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเอือ้อ านวย
สมาชิก โดยมีวิธีการดงันี ้

2.5.1) การแสดงถึงความเข้าใจต่อปฏิสมัพนัธ์ต่างๆ ระหว่างสมาชิก
กลุม่ เชน่ แสดงถึงความเข้าใจหรือสรุปในสิ่งท่ีสมาชิกพดูหรือมีปฏิสมัพนัธ์กนั 

2.5.2) การตอบสนองต่อสมาชิกกลุ่มทัง้หมด เช่น การสะท้อนถึง
ความวิตกกงัวลจากการท่ีสมาชิกกลุม่ยงัไมเ่คยรู้จกัหรือคุ้นเคยกนัมาก่อน 

2.5.3) การตอบสนองท่ีจะไม่พูดถึงความต้องการของสมาชิกท่ีไม่
คอ่ยมีบทบาทหรือมีสว่นร่วมในกลุม่ เน่ืองจากอาจสง่ผลตอ่ความรู้สกึของสมาชิกนัน้ๆ  

2.5.4) การตอบสนองโดยการปล่อยให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงความเห็น
อกเห็นใจซึง่กนัและกนั 
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2.5.5) การตอบสนองโดยการให้สมาชิกเห็นประโยชน์ของการแสดง
ความเห็นอกเห็นใจทัง้ขณะอยูใ่นกลุม่และภายนอกกลุม่ 

2.6) การเปิดเผยตนเอง (Self-disclosure) การเปิดเผยตนเองของผู้ น า
กลุ่มจะสามารถส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศท่ีจริงใจและเป็นธรรมชาติ โดยสิ่งท่ีผู้น ากลุ่มแสดงออก
ถึงประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัตนเองนัน้ต้องสอดคล้องกบัความเป็นจริงและแสดงถึงความรู้สึกท่ีจริงใจ 
ซึง่อาจเป็นประสบการณ์สว่นตวั ความคดิท่ีเก่ียวข้องกบัสมาชิก การใช้อารมณ์ขนั เป็นต้น 

2.7) การสรุป (Summarizing) การสรุปเป็นสิ่งท่ีสามารถน ามาใช้ได้ใน
การฝึกอบรม โดยสามารถใช้ได้ในระยะเร่ิมต้น ระยะระหว่างการด าเนินการ และระยะยตุกิลุ่ม ทัง้นี ้
ในระยะเร่ิมต้นของการพบกันในแตล่ะครัง้อาจให้สมาชิกกลุ่มสรุปเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ีได้จากการ
เข้ากลุ่มเม่ือครัง้ท่ีผ่านมา ส่วนระยะระหว่างการด าเนินการสามารถสรุปเก่ียวกับการเรียนรู้หลกัๆ 
ความรู้สึก รวมถึงข้อแนะน าท่ีเกิดขึน้ในกลุม่ และระยะการยตุกิลุม่ในการเข้ารับการฝึกอบรมแตล่ะ
ครัง้สามารถสรุปถึงสิ่งท่ีได้รับหรือเรียนรู้ในครัง้นัน้ๆ  

ขัน้ที่  3 ขัน้ด าเนินการ (The working stage) ในขัน้นีผู้้น ากลุ่มยงัจ าเป็นท่ี
ต้องใช้ทกัษะในการเอือ้อ านวยให้สมาชิกในกลุ่มเกิดการเรียนรู้จากสมาชิกคนอ่ืนๆ โดยการกระตุ้น
ให้มีการพูดคุยเก่ียวกับตนเองและให้ข้อมูลย้อนกลับ นอกจากนัน้ผู้ น ากลุ่มควรมีการก าหนด
เปา้หมายในการฝึกอบรมท่ีเฉพาะ โดยใช้วิธีการตา่งๆ เชน่ การสอน การบรรยาย การใช้แบบฝึกหดั 
เกม ตลอดจนการให้การบ้าน เป็นต้น ทัง้นีท้ักษะการเอือ้อ านวยอาจมุ่งไปท่ีการท าให้เกิดการ
เปิดเผยตนเอง ลดการปอ้งกนัตนเอง โดยแลกเปล่ียนประสบการณ์ตา่งๆ ภายใต้การเคารพสิทธิซึ่ง
กันและกัน ทัง้นีผู้้น ากลุ่มควรมีการให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่สมาชิกกลุ่มตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิก
กลุม่ให้ข้อมลูย้อนกลบัซึ่งกนัและกนัด้วย นอกจากนัน้ผู้น ากลุ่มควรมีการอ านวยให้สมาชิกกลุ่มเกิด
การแก้ปัญหาร่วมกนั ซึง่เป็นการเรียนรู้ถึงการเป็นทัง้ผู้ให้และผู้ รับการชว่ยเหลือ 

ขัน้ที่  4 ขัน้ยุติ (The ending stage) ในขัน้ของการยุตินี ้ให้ความส าคญักับ
การยุติกลุ่มเพ่ือน าไปสู่ความเปล่ียนแปลง เป็นการรักษาและพัฒนาสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกลุ่มไป
ประยุกต์ใช้จริงเม่ืออยู่ภายนอกกลุ่มต่อไป สิ่งท่ีส าคัญในขัน้นีอี้กประการ คือ ผู้ น ากลุ่มช่วยให้
สมาชิกกลุ่มได้จดัการกับความรู้สึกกังวลต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในกลุ่ม ตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิก
กลุ่มเกิดความมัน่ใจว่าจากการเข้ารับการฝึกอบรม สมาชิกได้เรียนรู้อนัน าไปสู่การแสดงพฤติกรรม
ท่ีเหมาะสมได้ ตลอดจนให้มีการประเมินตนเองทัง้จดุแข็งจดุอ่อน รวมถึงพฒันาแผนในการปฏิบตัิ
ตา่งๆ ท่ีสง่เสริมให้เกิดการพฒันาตนเอง 
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โดยในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ประยกุต์ขัน้ตอนการฝึกอบรมของ เนลสนั โจนส์ (Nelson-
Jone, 1992, pp. 48-49) ตัง้แต่ขัน้ท่ี 2 – 4 เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนของการด าเนินการฝึกอบรมใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัเนือ้หาสาระและเทคนิคท่ีใช้ในการพฒันาผู้ เข้ารับการอบรม ส่วนในขัน้ตอนท่ี 1 คือ 
ขัน้เตรียมการก่อนท่ีจะมีการอบรมซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีผู้ วิจัยได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  ท าให้มี
ขัน้ตอนในการด าเนินการฝึกอบรมตามโปรแกรมจ านวน 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้เร่ิมต้น ขัน้ด าเนินการ 
และขัน้ยตุกิารฝึกอบรม  

6.1.5 วิธีการฝึกอบรม 
ชชูยั สมิทธิไกร (2558, น. 235-260) กลา่วถึงประเภทของวิธีการฝึกอบรมโดยยึด

ตามวตัถปุระสงค์และลกัษณะการเรียนรู้ไว้ 6 ประเภท ได้แก่ 
1) วิธีการฝึกอบรมซึง่มุง่เน้นความรู้และการเรียนรู้เป็นกลุม่ 

1.1) การบรรยาย (Lecture) เป็นการบรรยายสาระความรู้ตา่งๆ โดยวิทยากร 
เป็นการส่ือสารแบบทางเดียว (One-way communication) จากวิทยากรสู่ผู้ รับการอบรม ดงันัน้
วิทยากรจะเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการฝึกอบรม โดยจะเป็นผู้ จัดเตรียมเนือ้หาส าหรับการ
บรรยาย รวมทัง้ส่ือท่ีใช้ประกอบการบรรยาย 

1.2) การอภิปรายกลุ่ม  (Group discussion) คือ  การท่ีผู้ รับการอบรม
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ จ านวนตัง้แต่ 4-12 คน และให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มได้อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือค้นหาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็น
ใดประเดน็หนึง่ 

1.3) การอภิปรายเป็นคณะ (Panel discussion) คือ การอภิปรายโดยกลุ่ม
ผู้ทรงคณุวฒุิ ประมาณ 3-5 คน โดยมีพิธีกร (Moderator) เป็นผู้ด าเนินรายการ ทัง้นี ้ผู้ทรงคณุวฒุิ
แต่ละท่านจะอภิปรายประเด็นต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายและเปิดโอกาสให้ผู้ รับการอบรม
ซักถามปัญหาได้ โดยปกติแล้ว การอภิปรายมักใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และมักจะแบ่งการ
อภิปรายเป็น 2 รอบ 

1.4) การระดมสมอง (Brainstorming) คือ การประชมุกลุ่มซึง่เปิดโอกาสและ
กระตุ้นให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยปราศจากข้อจ ากดัการวิพากษ์วิจารณ์ 
หรือการตดัสินคณุคา่ใดๆ 

1.5) ทศันศึกษา (Field trip) คือ การน าผู้ รับการอบรมไปชมการท างานหรือ
สถานท่ีจริง โดยมีการบรรยายสรุปประกอบการชมด้วย 
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2) วิธีการฝึกอบรมซึง่มุง่เน้นความรู้และการเรียนรู้เป็นรายบคุคล 
2.1) โป รแก รม ก าร เรีย น ด้ วยตน เอ ง  (Programmed instruction) คื อ 

แบบเรียนส าหรับการเรียนด้วยตนเอง โดยผู้ เรียนจะต้องศึกษาเนือ้หาตามล าดับท่ีได้จัดวางไว้
เรียบร้อยแล้ว ระหว่างการเรียน ผู้ เรียนจะต้องตอบค าถามต่างๆ ซึ่งได้แทรกอยู่ในแบบเรียนเป็น
ระยะๆ  

2.2) การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-assisted instruction) คือ 
การเรียนท่ีผู้ เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
ท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนไว้แล้ว 

3) วิธีการฝึกอบรมท่ีมุง่เน้นทกัษะและความสามารถและการเรียนรู้เป็นกลุม่ 
3.1) การสาธิต (Demonstration) คือ การแสดงให้ผู้ รับการอบรมเห็นถึงการ

ปฏิบตัจิริงและเปิดโอกาสให้ผู้ รับการอบรมได้ทดลองปฏิบตัติามและซกัถามปัญหา 
3.2) กลุ่มฝึกแก้ไขปัญหา (Task force exercise) คือ การมอบหมายให้

สมาชิกตัง้แต่ 3-8 คน ร่วมกันท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่ง และเสนอแนวทางแก้ปัญหา
ให้แก่ท่ีประชมุ 

3.3) กรณีศึกษา (Case Study) คือ การบรรยายถึงสถานการณ์ในรูปแบบ
ของงานเขียน การบนัทึกเสียง หรือวีดิทศัน์ เพ่ือให้ผู้ รับการอบรมศึกษาและอภิปรายภายใต้การ
แนะน าของวิทยากร 

3.4) การจ าลองสถานการณ์  (Simulation) คือ  แบบฝึกหัดซึ่ งจ าลอง
สถานการณ์ในการท างาน และเปิดโอกาสให้ผู้ รับการอบรมได้ฝึกฝนทักษะและประยุกต์ความรู้
ภายในระยะเวลาอนัจ ากดัและภายใต้สภาพการณ์ท่ีไมมี่ความเส่ียง 

3.5) เกมเชิงธุรกิจ (Business game) คือ สถานการณ์จ าลองด้านธุรกิจ ซึ่ง
ก าหนดให้ผู้ รับการอบรมต้องท าการตัดสินใจเป็นระยะๆ และการตัดสินใจแต่ละครัง้จะส่งผล
กระทบตอ่สภาพการณ์ภายหลงั 

3.6) การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) คือ กิจกรรมซึ่งก าหนดให้ผู้ รับ
การอบรมแสดงบทบาทตามสถานการณ์ท่ีได้ก าหนดไว้ จากนัน้มีการอภิปรายและการวิเคราะห์ 
เพ่ือพิจารณาวา่มีสิ่งใดเกิดขึน้บ้างและเพราะอะไร 

3.7) การแสดงแบบพฤติกรรม (Behavior modeling) คือ การแสดงแบบ
พฤติกรรมซึ่งใช้ในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็นขัน้ตอนทีละขัน้ และเปิดโอกาสให้
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ผู้ รับการอบรมได้ฝึกปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีได้แสดง พร้อมทัง้มีการให้ความคิดเห็นหรือวิจารณ์การ
เลียนแบบนัน้ด้วย 

4) วิธีการฝึกอบรมซึ่งมุ่งเน้นทักษะและความสามารถและการเรียนรู้เป็น
รายบคุคล 

4.1) การฝึกอบรมในงาน (On-The-Job) คือ การเรียนรู้งานโดยการสังเกต
การท างานของพนกังานท่ีมีความช านาญและลงมือปฏิบตัจิริงตามค าแนะน าของพนกังานเหลา่นัน้  

4.2) แบบฝึกหดัรายบุคคล (Individual exercise) คือ การมอบหมายงานให้
ผู้ เรียนแตล่ะคนกระท า เพ่ือประยกุต์ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์เฉพาะของตนเอง 

4.3) การฝึกโดยใช้อุปกรณ์จ าลอง (Machine simulator) คือ การฝึกอบรม
โดยอาศยัอปุกรณ์ซึง่จ าลองการท างานจริงของเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองยนต์ เชน่ เคร่ืองฝึกบนิ เป็นต้น 

5) วิธีการฝึกอบรมซึ่งมุ่งเน้นเจตคติและการเรียนรู้เป็นกลุ่ม วิธีการฝึกอบรม
ประเภทนี ้ได้แก่ การอภิปรายกลุม่ การแสดงบทบาทสมมต ิและการแสดงแบบพฤตกิรรม  

6) วิธีการฝึกอบรมซึง่มุ่งเน้นเจตคตแิละการเรียนรู้เป็นรายบคุคล วิธีการฝึกอบรม
ประเภทนี ้ได้แก่ การฝึกอบรมในงาน 

การสร้างและพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก        
ยาเสพติดในครัง้นีไ้ด้มีการประยกุต์ใช้เทคนิคและวิธีการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย เช่น การบรรยาย 
การอภิปราย การใช้กรณีศึกษา การใช้ตวัแบบพฤติกรรม การระดมสมอง การท างานเป็นกลุ่ม    
เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถได้แนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะท่ีมุ่ง
ปลกูฝังได้มากยิ่งขึน้ 

6.2 แนวคิดเก่ียวกับโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อป้องกันยาเสพตดิ 
6.2.1 ประเภทของโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อป้องกันยาเสพตดิ 

ส าหรับแนวทางการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดนัน้นกัวิชาการระดบัสากลได้ประมวลผลจากการสงัเคราะห์งานวิจยัสรุปได้ว่า
ควรสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างปัจจยัปกป้อง (Protective factors) และลดปัจจยัเส่ียง 
(Risk factors) (Hawkins; et al., 2002) นอกจากนีย้งัได้มีการแบ่งประเภทของโปรแกรมฝึกอบรม
เพ่ือป้องกันยาเสพติดออกเป็น 3 ประเภท (National Institute on Drug Abuse (NIDA). 1997) 
คือ 

1. โปรแกรมทั่วไป (Universal Program) ใช้กับประชากรทั่วไป เช่น เด็ก
นกัเรียนทกุระดบัชัน้ 
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2. โปรแกรมกลุ่มเส่ียง (Selective Program) ใช้ส าหรับกลุ่มเปา้หมายท่ีเส่ียง
ตอ่การเสพยาเสพตดิ เชน่ เดก็ท่ีมีบดิามารดาเสพยา หรือเดก็ท่ีมีปัญหาด้านการเรียน 

3. โปรแกรมเฉพาะ (Indicated Program) ใช้ส าหรับผู้ ท่ีก าลงัใช้ยาเสพติดอยู่
และมีแนวโน้มวา่จะเป็นผู้ตดิยาเสพตดิ 

โดยในการศึกษาครัง้นีจ้ะได้สร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการ
ปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ ซึง่จะเป็นโปรแกรมทัว่ไป (Universal program) เพ่ือสามารถน าไปใช้
กบักลุม่นกัเรียนวยัรุ่นปกตทิัว่ไปได้ 

6.2.2 พัฒนาการของรูปแบบโปรแกรมเพ่ือป้องกันยาเสพตดิ  
พัฒนาการในการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมในการป้องกันปัญหายาเสพติด

สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ชว่ง (Norman & Turner, 1993, p. 10) ได้แก่ 
1) รูปแบบโปรแกรมฝึกอบรมการป้องกันยาเสพตดิยุคแรก  

ความพยายามในการป้องกันปัญหายาเสพติดในช่วงปี 1970 เป็นต้นมามี
พืน้ฐานความเช่ือตามสัญชาตญาณมากกว่ายึดพืน้ฐานทฤษฎีทางจิตวิทยา (Botvin, 2000, p. 
887) การป้องกันปัญหายาเสพติดในช่วงแรกนีจ้ึงใช้รูปแบบการให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด 
(Information Only Model) โดยโมเดลนีมี้สมมติฐานว่า เด็กเสพยาเพราะไม่รู้ถึงอนัตรายและผล
ทางลบท่ีตามมาของการใช้ยาเสพติด จึงเช่ือว่าการเพิ่มความรู้เก่ียวกับยาเสพติดจะน าไปสู่การ
เปล่ียนเจตคตแิละเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสดุ เนือ้หาท่ีสอนในโปรแกรมประกอบด้วย ปฏิกิริยา
ของยาเสพติดท่ีส่งผลตอ่ร่างกาย วิธีการเสพยารูปแบบตา่งๆ อนัตรายของยาเสพติดตอ่สขุภาพทัง้
ในระยะสัน้และระยะยาว อย่างไรก็ตามวิธีการตามแนวคิดนีไ้ม่ได้ผลในเชิงป้องกนั เพราะวยัเด็ก
เป็นวัยท่ีบุคคลไม่ได้ห่วงถึงสุขภาพตนเอง หรืออาจคิดว่าอันตรายดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้กับตน 
นอกจากจะไม่ได้ช่วยปอ้งกนัเด็กจากการใช้ยาเสพติดแล้ว ยงัมีงานวิจยัศกึษาพบว่าการให้ความรู้
เก่ียวกบัยาเสพติดกลบัเป็นการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กซึ่งน าไปสู่การทดลองเสพยา
ได้ (Norman & Turner,1993, p. 9; อ้างอิงจาก Hawkins; et al., 1985) 

นอกจากนีย้ังพบว่ารูปแบบโปรแกรมบางส่วนจะเน้นการกระตุ้ นให้กลัว 
(Fear-arousal technique) โดยให้ข้อมูลท่ีมากกว่าความเป็นจริงเก่ียวกับโทษของยาเสพติด เน้น
การน าเสนอแต่ผลกระทบทางลบ เพ่ือมุ่งหวังให้เด็กกลัว และหลีกเล่ียงการใช้ยาเสพติด แต่มี
งานวิจัยศึกษาพบว่า วิธีการกระตุ้นให้กลัวก็ไม่มีประสิทธิภาพเช่นกัน เน่ืองจากการน าเสนอถึง
อนัตรายท่ีเกินความเป็นจริงท าให้เด็กไม่เช่ือ จะเห็นได้ว่าทัง้การให้ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติดและ
วิธีการท าให้กลวัไมส่ามารถจดัการกบัสาเหตท่ีุเกิดจากปัจจยัด้านพฒันาการและอิทธิพลทางสงัคม
ท่ีส่งผลต่อการใช้ยาเสพติด ประเด็นส าคัญท่ีท าให้โมเดลนีไ้ม่ได้ผล คือ สมมติฐานท่ีว่าการฟัง
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บรรยาย 2-3 ชัว่โมงเก่ียวกบัยาเสพติดจะสามารถเปล่ียนความคิดของเด็กท่ีมีตอ่ยาเสพตดิท่ีเรียนรู้
จากเพ่ือนและส่ือมาหลายปีได้  อยา่งไรก็ตามแม้มีผลการวิจยัท่ีแสดงให้เห็นวา่ การให้ความรู้เพียง
อย่างเดียวไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาของเด็ก แต่โมเดลนีก็้ถูกน ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือปอ้งกนัยาเสพติดในระยะตอ่มา 

ต่อมานอร์แมนและเทอร์เนอร์ (Norman & Turner,1993, p. 10) ได้เสนอ
โมเดลทางเลือก (Alternative model) ซึ่งมีสมมติฐานว่าการหากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และ
สนุกสนานให้วยัรุ่นได้ปฏิบตัิจะท าให้วยัรุ่นไม่มีเวลาไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด โมเดลนีเ้ช่ือว่าการท่ี
วยัรุ่นได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ จะช่วยบรรเทาความเบื่อ เพิ่มการเห็นคณุค่า
ในตนเอง และมีความผกูพนักบัชมุชน ทัง้นีใ้นโมเดลนีจ้ะไมมี่การกล่าวถึงยาเสพติดเลย เพราะเช่ือ
วา่การท่ีเดก็ใช้เวลากบักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์จะชว่ยลดแนวโน้มท่ีจะใช้ยาเสพติดได้เอง  

2) รูปแบบโปรแกรมฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติดในยุคท่ีมีงานวิจัย
รองรับ 

การสร้างรูปแบบโปรแกรมป้องกันยาเสพติดในระยะต่อมาได้มีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเน้นการให้ความรู้เก่ียวกับผลทางลบของยาเสพติด มาเป็นการสร้าง
โปรแกรมท่ีมุ่งเน้นไปท่ีปัจจยัเส่ียงและปัจจยัปกป้องระดบับุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบัพฤติกรรม
การใช้ยา เสพติดของวัย รุ่น  (Norman & Turner, 1993, pp. 10-11; อ้ าง อิ งจาก  Hawkins; 
Catalano; & Miller, 1992, p. 66) ทัง้นีปั้จจยัท่ีท าให้รูปแบบโปรแกรมในระยะนีมี้ความน่าเช่ือถือ 
เน่ืองจากมีการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมด้วยระเบียบวิธีวิจัย โดยรูปแบบโปรแกรม
ปอ้งกนัยาเสพตดิท่ีได้รับการสนบัสนนุจากผลการวิจยัสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 แนวทาง ได้แก่  

2.1) วิธีการจัดการกับอิทธิพลทางสังคม (Social influences approaches) 
โดยแนวทางนีใ้ห้ความส าคญักับตวัแปรทางสงัคมและตวัแปรทางจิตวิทยาว่าเป็นตวัผลักดนัให้
บคุคลเร่ิมใช้ยา อิทธิพลทางสงัคม เชน่ กลุม่เพ่ือน ส่ือตา่งๆ ถกูมองว่ามีผลตอ่การใช้ยาเสพติดของ
วยัรุ่น แนวทางนีป้ระกอบด้วย 3 องค์ประกอบท่ีส าคญั คือ 

2.1.1) ภูมิคุ้ มกันทางจิตวิทยา (Psychological inoculation) มาจาก
แนวคิดการฉีดวคัซีนเพ่ือป้องกันโรค โดยจะใช้การจ าลองสถานการณ์ให้เพ่ือนชวนใช้ยาเสพติด 
หลงัจากนัน้จะท าการเพิ่มความเข้มข้นของการจูงใจ สมมติฐานภายใต้แนวคิดนี ้คือ การถกูจงูใจ
ให้ใช้ยาเสพติดจากสงัคมในสถานการณ์จ าลอง จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีความต้านทานการเชิญ
ชวนท่ีรุนแรงมากขึน้ในสถานการณ์จริงท่ีเด็กอาจจะประสบเม่ือเข้าสู่วัยรุ่น  อย่างไรก็ตาม  
มีผลการวิจยัระบุว่าภูมิคุ้มกันทางจิตวิทยามีผลต่อการลดพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดได้น้อยกว่า
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อีก 2 องค์ประกอบท่ีจะกล่าวถึงในล าดับต่อไป (Norman & Turner,1993, p. 10; อ้างอิงจาก 
Botvin, 2000, p. 889)  

2.1.2) การศกึษาเก่ียวกบับรรทดัฐานของสงัคม (Normative Education) 
วยัรุ่นมกัประเมินการใช้ยาเสพติดในกลุ่มวยัรุ่นและผู้ ใหญ่สูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งท าให้เขาคิดว่ า
พฤติกรรมการเสพยาเป็นสิ่งปกติในสงัคม และน าไปสู่การมีค่านิยมท่ีสนับสนุนการใช้ยาเสพติด 
การให้ข้อมูลจริงเก่ียวกับจ านวนผู้ เสพยาเสพติดซึ่งต ่ากว่าท่ีพวกเขาคิดไว้  จะช่วยลดการรับรู้ท่ีผิด
เก่ียวกบัยาเสพติดว่า ได้รับการยอมรับจากสงัคม การแก้ไขการรับรู้ดงักล่าวสามารถท าได้ผ่านการ
ให้ข้อมลูการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากผลส ารวจระดบัชาติ หรือให้เดก็สร้างแบบสอบถามแล้ว
ไปเก็บข้อมลูในห้องเรียน ในโรงเรียน หรือชมุชนของตนเอง กิจกรรมเหล่านีจ้ะท าให้เด็กมีมมุมองท่ี
เป็นจริงมากขึน้เก่ียวกบัความมากน้อยของการแพร่ระบาดของยาเสพติด ข้อเท็จจริง เก่ียวกับการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดจะท าให้วยัรุ่นเห็นวา่ ความเช่ือท่ีวา่ “ยาเสพติดไม่เป็นอนัตราย และใครๆ 
ก็ใช้กนั” นัน้เป็นความเช่ือท่ีผิด นอกจากนีก้ารให้ข้อเท็จจริงดงักล่าวมีความส าคญัตอ่ผลส าเร็จของ
โปรแกรมการสอนทกัษะการต้านทานยาเสพติด เน่ืองจากหากวยัรุ่นเช่ือว่ายาเสพติดเป็นบรรทัด
ฐานหนึง่ของสงัคม ก็ไมมี่เหตผุลอะไรท่ีจะปฏิเสธเม่ือเพ่ือนเสนอให้ลองใช้ยา  

2.1.3) การฝึกอบรมทกัษะการต้านทาน (Resistance skills training) ซึ่ง
มาจากสมมติฐานท่ีว่าวยัรุ่นใช้ยาเพราะขาดความมัน่ใจ หรือขาดทกัษะท่ีจะต้านทานอิทธิพลจาก
สังคมท่ีให้สูบบุหร่ี ด่ืมเหล้าและเสพยา ดังนัน้ แนวทางนีจ้ะเน้นการฝึกทักษะให้เด็กสามารถ
ต้านทานการโน้มน้าวจากเพ่ือนและส่ือต่างๆ ซึ่งท าได้ 3 วิธี คือ 1) สอนให้ตระหนกัถึงสถานการณ์
ท่ีมีความเส่ียงและเทคนิคท่ีจะหลีกเล่ียงสถานการณ์ดงักลา่ว การไมไ่ปอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเส่ียงตอ่
การถูกชกัชวนให้ใช้ยา 2) การเพิ่มความตระหนักรู้เก่ียวกับอิทธิพลของส่ือ โดยสอนให้วยัรุ่นรู้ทัน
เทคนิคท่ีส่ือโฆษณาใช้เพ่ือจูงใจผู้ ซือ้ และเรียนรู้ท่ีจะมีข้อโต้แย้งกับสารจากโฆษณา และ 3) สอน
ทักษะการปฏิเสธเม่ือเพ่ือนชักชวนให้ลองเสพยา วัยรุ่นจะถูกสอนว่าควรจะพูดอย่า งไรใน
สถานการณ์ดงักล่าวและการปฏิเสธอย่างนุ่มนวลต้องท าอย่างไร นอกจากนีย้งัมีการสนบัสนุนให้
เกิดการวางแผน (Action Plan) ว่าในสถานการณ์ท่ีถกูกดดนัจากเพ่ือนเขาจะมีแผนปฏิเสธอย่างไร 
(Norman & Turner,1993, p. 11; อ้างอิงจาก Botvin, 2000, p. 890) 

2.2 วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคคล (Competence enhancement 
approach) ซึ่งมีสมมติฐานว่า เด็กและเยาวชนท่ีขาดทักษะส่วนบุคคลและทักษะทางสังคมจะ
เส่ียงต่อการถูกชักจูงให้ใช้ยาเสพติดมากกว่า โดยเด็กและเยาวชนกลุ่มนีอ้าจเห็นว่าการใช้           
ยาเสพติดเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการกบัชีวิต โดยทัว่ไปแล้วแนวทางการเพิ่มสมรรถนะของบคุคลจะ
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สอนทักษะดงัต่อไปนี ้เช่น ทักษะการตดัสินใจ การแก้ปัญหา ทักษะท่ีช่วยเพิ่มการเห็นคณุค่าใน
ตนเองและการควบคุมตนเอง ทักษะเก่ียวกับการจัดการกับความเครียดและความกังวล            
การปกป้องสิทธ์ิของตนเอง แนวทางนีถู้กออกแบบมาเพ่ือสอนทักษะทั่วๆ ไปท่ีเด็กและเยาวชน
สามารถประยกุต์ใช้ในด้านอ่ืนๆ ของชีวิตได้ด้วย ซึ่งแตกตา่งกบัการสอนทกัษะต้านทานยาเสพติด
ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง อาจกล่าวได้ว่าแนวทางการเพิ่มสมรรถนะของบุคคลจะช่วยให้เด็กและ
เยาวชนมีทกัษะท่ีจ าเป็นท่ีสามารถน าไปใช้จดัการกบัสถานการณ์ท้าทายท่ีพบเจอในชีวิตประจ าวนั
ได้ด้วย อย่างไรก็ตามมีผลการวิจัยพบว่า การสอนทักษะดังกล่าวโดยไม่มีเนือ้หาท่ีเก่ียวกับ         
ยาเสพติดมีประสิทธิภาพในเชิงปอ้งกนัน้อย (Norman & Turner,1993, p. 12; อ้างอิงจาก Botvin, 
2000, p. 891) ดงันัน้ นักออกแบบโปรแกรมป้องกันจึงมักน าบางองค์ประกอบของแนวทางการ
จดัการกบัอิทธิพลทางสงัคมมาเป็นสว่นหนึง่ของแนวทางนีด้้วย 

2.3 วิธีการจัดการกับปัจจัยเส่ียง (Risk-focused approach) เม่ือสามารถ
ระบไุด้ว่าอะไรบ้างท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงอนัน าไปสู่พฤตกิรรมการใช้ยา ก็จะสามารถก าหนดทิศทางการ
พฒันาโปรแกรมป้องกันได้ (Norman & Turner,1993, p. 12; อ้างอิงจาก Hawkins; Catalano; & 
Miller, 1992, p. 64) การสร้างรูปแบบโปรแกรมป้องกันท่ีจัดการกับปัจจัยเส่ียงจะช่วยลดความ
เส่ียงก่อนท่ีพฤติกรรมการใช้ยาจะเกิดขึน้ หากปัจจยัเส่ียงหนึ่งไมไ่ด้รับการแก้ไขก็อาจน าไปสู่ปัจจยั
เส่ียงอ่ืนๆ ได้ เช่น พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กเล็ก อาจน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ เม่ือเข้าสู่วยัเรียน เช่น 
เพ่ือนไปคบ ครูลงโทษ และหากยงัไม่ได้รับการแก้ไข ลกัษณะดงักล่าวอาจเพิ่มปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆ ได้ 
เช่น การหนีเรียน การคบเพ่ือนติดยา เป็นต้น ดังนัน้การจัดการกับปัจจัยเส่ียงตัง้แต่ต้น (Early 
Intervention) จะมีประสิทธิภาพมากว่ารอให้เกิดปัญหาแล้วพยายามเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหาของเดก็ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากความเส่ียงมีอยู่ในทกุๆ ชว่งของการเปล่ียนผ่าน (Period of 
Transition) ตัง้แต่เด็กเป็นวัยรุ่น จนเป็นผู้ ใหญ่  ดังนัน้ ผู้ ออกแบบโปรแกรมป้องกันจ าเป็นต้อง
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง และด าเนินโปรแกรมท่ีส่งเสริมภูมิคุ้มกันท่ีเหมาะสมในแต่
ละชว่งวยั (Norman & Turner,1993, p. 12; อ้างอิงจาก NIDA. 2003, pp. 7-10) 

สรุปได้ว่า พัฒนาการในการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือป้องกันยาเสพติด
สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกซึ่งเป็นรูปแบบโปรแกรมฝึกอบรมการปอ้งกนัยาเสพติด
ท่ีมีพืน้ฐานความเช่ือตามสญัชาตญาณมากกว่ายึดพืน้ฐานทฤษฎีทางจิตวิทยา เช่น การอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด และในช่วงท่ีมีการวิจยัรองรับ คือ มีการหาประสิทธิภาพของโปรแกรม
ฝึกอบรม เป็นต้น 
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6.2.3 หลักการของการป้องกันยาเสพตดิ (Prevention Principles) 
National Institute on Drug Abuse (2003, pp. 2-5) ได้ให้ทุนสนบัสนุนการวิจยั

เพ่ือสงัเคราะห์รูปแบบโปรแกรมฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพสงูรูปแบบตา่งๆ ผลการสงัเคราะห์ท าให้
ได้หลักการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือป้องกันยาเสพติดส าหรับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง ครู และผู้น าชมุชน สามารถน าไปใช้ได้ ดงันี ้

1) โปรแกรมปอ้งกนัควรเพิ่มปัจจยัปกปอ้งและลดปัจจยัเส่ียง 
2) โปรแกรมป้องกันควรออกแบบให้ครอบคุลมสิ่งเสพติดหลายๆ ประเภท 

ตัง้แตบ่หุร่ี สรุา ไปจนถึงยาเสพตดิท่ีผิดกฎหมาย เชน่ กญัชา เฮโรอีน เป็นต้น 
3) โปรแกรมป้องกันควรสอดคล้องกับชนิดของยาเสพติดท่ีแพร่ระบาดใน

ชมุชนนัน้ๆ 
4) โปรแกรมป้องกันควรมีความเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น 

โปรแกรมปอ้งกนัส าหรับเดก็ประถมควรมีเนือ้หาตา่งจากโปรแกรมปอ้งกนัส าหรับเดก็มธัยม 
5) โป รแก รม ป้ อ งกั น ส าห รับ ค รอบ ค รัว  (Family-based prevention 

Program) ควรเสริมสร้างความผกูพนัระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 
6) โปรแกรมป้องกันส าหรับโรงเรียน (School-based prevention program) 

ควรเร่ิมจากเด็กอายนุ้อยท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ เพ่ือลดปัจจยัเส่ียงอนัน าไปสู่พฤติกรรมการใช้ยาเสพ
ตดิในเวลาตอ่มา 

7) โปรแกรมปอ้งกนัส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาควรมุ่งเน้นการสนบัสนนุ
ด้านการเรียน การแก้ไขปัญหาการเข้าสงัคม การควบคมุตนเอง การตระหนกัรู้ทางอารมณ์ การ
ส่ือสาร 

8) โปรแกรมป้องกันส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ควรมุ่งเน้นท่ีด้านการเรียน ทกัษะทางสงัคม สมัพนัธภาพกบัเพ่ือน การปกปอ้งสิทธ์ิของตนเอง การ
ปฏิเสธยาเสพตดิ การเสริมแรงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม 

9) โปรแกรมปอ้งกนัควรให้ความส าคญักบักลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในช่วงเปล่ียน
ผา่น เชน่ การเล่ือนระดบัชัน้การศกึษา 

10) โปรแกรมป้องกันส าหรับชุมชน (Community prevention program)      
ท่ีน าเนือ้หามาจากโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพอ่ืนๆ มาร่วมด้วย จะได้ผลดีกวา่ใช้โปรแกรมเดียว 
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11) โปรแกรมป้องกันส าหรับชุมชนท่ีจัดขึน้ในหลายสถานท่ี เช่น โรงเรียน 
องค์กรศาสนาและส่ือ จะมีประสิทธิภาพมากขึน้หากผู้ด าเนินโปรแกรมให้ข้อมูลท่ีตรงกันในทุก
สถานท่ี 

12) เม่ือชุมชนปรับเปล่ียนเนือ้หาของโปรแกรมป้องกันให้ตรงกับความ
ต้องการของชมุชน ควรคงไว้ซึง่องค์ประกอบพืน้ฐานท่ีส าคญัของโปรแกรม ได้แก่ โครงสร้าง เนือ้หา 
และการด าเนินการ 

13) โปรแกรมป้องกันควรท าในระยะยาว และควรมีการท าซ า้เพ่ือให้ผลของ
โปรแกรมคงอยู ่

14) ครูและผู้ด าเนินโปรแกรมปอ้งกนัจากหน่วยงานอ่ืนควรได้รับการฝึกอบรม
เร่ืองเทคนิคการปรับพฤตกิรรม เชน่ ให้รางวลัเดก็ท่ีประพฤตตินเหมาะสม 

15) โปรแกรมป้องกันจะมีประสิทธิภาพเม่ือให้ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมมีส่วนร่วม 
เชน่ การอภิปรายกลุม่ การแสดงบทบาทสมมติ 

6.2.4 ตัวอย่างโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อป้องกันยาเสพตดิ  
การน าเสนอในส่วนนีแ้สดงให้เห็นถึงตวัอย่างโปรแกรมการปอ้งกนัยาเสพติด

ในกลุม่เยาวชนท่ีประสบผลส าเร็จในระดบัสากล ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
1) Life Skills Training (LST) เป็นโปรแกรมทัว่ไป (Universal program) 

ท่ีด าเนินการท่ีโรงเรียน (School-based prevention) หลกัสตูรโปรแกรมประกอบด้วย 3 ระดบั คือ 
โปรแกรมส าหรับเด็กชัน้ประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้นและมธัยมศกึษาตอนปลาย เน้นการใช้
วิธีปรับความคิดและพฤติกรรม ได้แก่ การบรรยาย การสาธิต การฝึกฝนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
การให้ผลย้อนกลบั การเสริมแรงทางสงัคม และการให้การบ้าน เนือ้หาหลกัของโปรแกรมแบง่ได้ 3 
ประเภท แตล่ะประเภทเน้นการฝึกทกัษะท่ีตา่งกนั ได้แก่ 1) ทกัษะการต้านทานยาเสพตดิ 2) ทกัษะ
การตดัสินใจและแก้ปัญหา 3) ทกัษะการส่ือสาร ผู้ด าเนินโปรแกรมอาจเป็นครู นกัจิตวิทยา หรือ
ผู้ เช่ียวชาญด้านสุขภาพ มีการสอนทัง้สิน้ 30 ครัง้ ในระยะเวลา 3 ปี ผลการวิจัยพบว่า LST 
สามารถลดพฤตกิรรมสบูบหุร่ี ด่ืมเหล้าและเสพยาเสพติด และพฤติกรรมรุนแรง ก้าวร้าวในเยาวชน 
โดยผลนีค้งอยูเ่ป็นเวลา 6 ปี เม่ือเทียบกบักลุม่ควบคมุ (Griffin; & Botvin, 2002 pp. 7-8)  

2) Project Towards No Drug Abuse (TND) เป็ น โป รแกรมส าห รับ
โรงเรียน (School-based Prevention) ท่ีออกแบบมาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเส่ียง (Selective 
Program) ให้ต่อต้านการใช้ยาเสพติด โครงการ TND ประกอบด้วยการสอน 12 ครัง้ ครัง้ละ 50 
นาที ในระยะเวลา 4-6 สัปดาห์ โดยมีเนือ้หาเก่ียวกับการเปล่ียนความเช่ือและความคาดหวัง
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เก่ียวกบัยาเสพตดิ การฝึกทกัษะทางสงัคม ทกัษะการตดัสินใจท่ีน าไปสูพ่ฤติกรรมเชิงบวก ผา่นการ
อภิปรายกลุ่ม การเล่นเกม การแสดงบทบาทสมมติ การดูวีดิโอและท าแบบฝึกหัด ในตอนแรก
โครงการ TND เป็นโปรแกรมท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้กบัโรงเรียนทางเลือกส าหรับเด็กท่ีมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม และไม่สามารถเรียนในโรงเรียนปกติได้ ในภายหลังโครงการ TND ได้มีการน าไป
ประยุกต์ ใช้ในโรงเรียนทัว่ไป โดยมีผลการวิจยัพบว่า โครงการ TND สามารถลดการสูบบุหร่ี ด่ืม
สรุาและเสพยาเสพติดได้ถึง 2 ปี อีกงานวิจยัหนึ่งพบวา่ เยาวชนท่ีผ่านโปรแกรมนีไ้ม่ยุ่งเก่ียวกบัยา
เสพตดิชนิดรุนแรงเป็นเวลา 4-5 ปี เม่ือเทียบกบักลุม่ควบคมุ (Griffin; & Botvin, pp. 2002: 8-9) 

3) Project Students Taught Awareness and Resistance (STAR) 
เป็นโปรแกรมส าหรับชุมชน (Community prevention program) โดยอาศยัความร่วมมือจากส่ือ 
โรงเรียน ครอบครัว ผู้ น าชุมชนและผู้ ก าหนดนโยบาย กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น โปรแกรมนีย้ึดแนวทางการจัดการกับอิทธิพลทางสังคม ได้แก่ การพัฒนา
ทกัษะการตอ่ต้านยาเสพตดิ สง่เสริมบรรทดัฐานทางสงัคมเชิงบวก เพิ่มความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
อันตรายของยาเสพติด นอกจากนี ้ยังมีโปรแกรมส าหรับบิดามารดา โดยให้บิดามารดาสอน
การบ้านลกู เรียนทกัษะการส่ือสาร และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมุชน กลยทุธ์ของโปรแกรมนีมี้
ตัง้แตก่ารเปล่ียนแปลงในระดบับคุคล เชน่ สอนเด็กเก่ียวกบัทกัษะการต้านทานยาเสพตดิ ไปจนถึง
การเปล่ียนแปลงในระดบัโรงเรียนและชุมชน เช่น การจ ากัดการเข้าถึงยาเสพติด ระยะเวลาการ
ด าเนินการตัง้แต่ 3-5 ปี จากการติดตามผลของโปรแกรมในระยะยาวพบว่าการใช้ยาเสพติดใน
กลุม่ตวัอยา่งลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัเยาวชนท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมโปรแกรม (NIDA, 2003, p. 30) 

ในการศึกษาครัง้นีจ้ะท าการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการ
ปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติด จากปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัท่ีค้นพบ โดยใช้แนวคิดของเนลสนั โจนส์ 
(Nelson-Jone, 1992, p. 48-49) โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้เร่ิมต้น ขัน้
ด าเนินการ และขัน้สรุป  

6.2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
ชู-เม ฮัง และคนอ่ืนๆ (Chiu-Mieh Huang; et al., 2011, pp. 328-335) ได้ท า

วิจัยเชิงทดลองเพ่ือทดสอบโปรแกรมบูรณาการทักษะชีวิตและทฤษฎีการป้องกันยาเสพติดกับ
ตัวอย่างนักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาในไต้หวัน โดยใช้วิธีการเลือกเข้ากลุ่ม ( randomly 
selected) โดยเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 143 คน กลุ่มนักเรียนท่ีเรียนทั่วไป จ านวน 142 คน และ
กลุ่มควบคุมจ านวน 156 คน ในขัน้ตอนการทดลองคณะผู้วิจยัได้ใช้โปรแกรมตามแนวคิดทักษะ
ชีวิตและการป้องกันยาเสพติดกับกลุ่มทดลองจ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 45 นาที  ในกลุ่มนักเรียน
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ทั่วไปใช้วิธีการสอนเร่ืองยาเสพติดแบบดัง้เดิม และกลุ่มควบคุมไม่ได้รับโปรแกรมใดๆ ผลการ
ทดลองพบว่า นกัเรียนวยัรุ่นท่ีได้เข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนทกัษะชีวิต เจตคติ การรับรู้บรรทดัฐาน
สังคม และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองสูงกว่า นักเรียนวัยรุ่นท่ีไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมทัง้กลุม่ควบคมุและกลุม่ทัว่ไปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

มาห์ดิ  มอสกิและคนอ่ืนๆ (Mahdi Moshki; et al., 2014) ได้ศึกษาผลของ
โปรแกรมฝึกอบรมทักษะชีวิตท่ีมีต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด โดยศึกษา
พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดในลกัษณะของการท่ีนกัศกึษามีทกัษะในการปอ้งกนัยา
เสพติดด้านตา่งๆ เช่น ความตระหนกัรู้ในตนเอง มีทกัษะในการโต้ตอบ มีทกัษะการปฏิเสธ ทกัษะ
การแก้ปัญหา ความสามารถในการปฏิเสธความต้องการของผู้ อ่ืน การจดัการความเครียด การรับรู้
ถึงโทษของยาเสพติด และเจตคติท่ีไม่ดีต่อยาเสพติด กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาวยัรุ่นชัน้ปีท่ี 1 ใน
มหาวิทยาลยั จ านวน 60 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลอง และกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 30 คน โดยใช้การสุ่ม
และสมัครเข้าอบรม ท าการฝึกอบรมทักษะชีวิตเป็นเวลา 1 วัน พบผลว่า นักศึกษาท่ีได้เข้าร่วม
โปรแกรมฝึกทักษะชีวิตมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

นรินทร์ นาคอร่าม (2549) ได้ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้าง
ทกัษะชีวิตเพ่ือปอ้งกนัการเสพยาเสพติดของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา จังหวดัพระนครศรีอยธุยา 
โดยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมทักษะชีวิตจ านวน 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความตระหนักในตนเองเก่ียวกับการเสพยาเสพติด การเห็นคณุค่าในตนเอง 
ทกัษะการส่ือสารและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และทกัษะการตดัสินใจเพ่ือปอ้งกนัการเสพยา
เสพติด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สงักดักระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา แบง่เป็นกลุ่มทดลองจ านวน 36 
คน และกลุ่มควบคมุจ านวน 37 คน ด าเนินการทดลองจ านวน 5 ครัง้ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียน
กลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมเสริมสร้างทกัษะชีวิตเพ่ือป้องกันการเสพยาเสพติด มีคะแนนความ
ตระหนกัในตนเองและการเห็นคณุคา่ในตนเองสงูกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิต ิ

วราภรณ์ กุประดิษฐ์ (2551) ได้ท าวิจัยเร่ือง การพัฒนาการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองและการควบคมุตนเองเพ่ือหลีกเล่ียงการใช้สารเสพติดของเยาวชน โดยได้ท าการสร้าง
หลกัสูตรพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคมุตนเองเพ่ือหลีกเล่ียงการใช้สาร
เสพติดของเยาวชน โดยแบ่งการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน
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เก่ียวกับเยาวชนท่ีใช้สารเสพติด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการสร้างหลกัสูตร ระยะท่ี 2 เป็นการ
สร้างหลักสูตรและทดลองใช้หลักสูตรในเยาวชนกลุ่มเส่ียง 14 คน และระยะท่ี 3 เป็นการน า
หลกัสตูรไปใช้และประเมินผลหลกัสตูรเพ่ือยืนยนัประสิทธิผลของหลกัสตูร ในขัน้ตอนการทดลอง
ใช้หลกัสตูรผู้วิจยัใช้กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนกลุม่เส่ียงจ านวน 62 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลอง 31 คน 
และกลุ่มควบคมุ 31 คน ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนในกลุ่มทดลองมีคะแนนการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง การควบคมุตนเอง และพฤติกรรมหลีกเล่ียงการใช้สารเสพติดหลงัฝึกอบรมสงูกวา่ก่อน
การฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

พนัต ารวจโท ดิฐภทัร บวรชยั (2555) ได้ท าการพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างทกัษะ
ชีวิตเพ่ือปอ้งกนัยาเสพตดิส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดย
ได้ด าเนินการวิจัย 4 ขัน้ คือ ขัน้ตอนแรก เป็นการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน สภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นในการพฒันา ขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการสร้างหลกัสูตรเสริม โดยการน าผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในขัน้ตอนท่ี 1 มาใช้สร้างหลักสูตรเสริและให้ผู้ ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ขัน้ตอนท่ี 3 การ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสตูรโดยการน าไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่าง และขัน้ตอนท่ี 4 การ
แก้ไขปรับปรุงหลกัสตูร ผลการศกึษาพบวา่ ด้านระดบัความรู้ คะแนนระดบัความรู้ก่อนการทดลอง
มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 12.83 คะแนน ระดบัความรู้หลังการทดลองมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 
20.53 คะแนน ด้านเจตคติ คะแนนประเมินด้านเจตคติมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการ
ประเมินด้านประสิทธิภาพของหลกัสูตร โดยใช้เกณฑ์ E1/E2 คือ 80/80 พบว่า ค่าประสิทธิภาพ
ของกระบวนการมีคา่เท่ากบั 80.98 และคา่ประสิทธิภาพของผลลพัธ์มีค่าเท่ากบั 82.13 ซึ่งสงูกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้หลกัสูตรเสริม โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางการการค้นหาปัจจยัเชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจาก  
ยาเสพติดของนักเรียนวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การสังเคราะห์งานวิจัย ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์อภิมาน นอกจากนีจ้ะท าการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่นตามปัจจยัเชิงสาเหตุส าคญัท่ีค้นพบ รวมทัง้น าโปรแกรม
ฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้ไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่างนกัเรียนวยัรุ่น ซึ่งคาดได้ว่าผลจากการศกึษาจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การน าไปใช้ในการพฒันาพฤติกรรมของเยาวชนให้หา่งไกลจากยาเสพติดได้ตอ่ไป 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and development) มีความมุ่งหมาย
เพ่ือค้นหาปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัของพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยการสงัเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน และ
สร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดตามปัจจยัเชิงสาเหตุ
ส าคญัท่ีค้นพบ มีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัในครัง้นีด้งัภาพประกอบ 5 

 

ระยะที่ 1 

 

 

 

ระยะที่ 2 

 

 

 

 

ระยะที่ 3 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

      การสังเคราะห์งานวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก      
ยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่นด้วยวิธีการวิเคราะห์
อภิมาน 

ปัจจัยเชิงสาเหตุส าคัญของพฤติ กรรมการ
ปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่นท่ี
ค้นพบ 

      น า ปั จจัย เชิ งสาเหตุ
ส าคัญท่ีค้นพบเป็นกรอบ
ในการออกแบบโปรแกรม
ฝึกอบรม 

การสร้างเคร่ืองมือใน
การวิจยั ได้แก่ 
โปรแกรมฝึกอบรมฯ 
และแบบวดัพฤติกรรมฯ 

    ผู้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบคณุภาพ
ของโปรแกรมฝึกอบรม
และแบบวดัพฤติกรรม 

การใช้โปรแกรมฝึกอบรมฯ 
   -  กลุ่มทดลอง  )ได้รับโปรแกรม(  
   -  กลุ่มควบคมุ  )ไม่ได้รับโปรแกรม(  

ช่วงเวลาในการวดั 
   - ก่อนทดลอง 
   - หลงัทดลองครัง้ที่ 1 
   - หลงัทดลองครัง้ที่ 2 

 

ศกึษาผลการใช้โปรแกรมฝึกอบรมฯ 
-พฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ 
 

 ทดลองใช้
โปรแกรม
และปรับปรุง
ก่อนน าไปใช้
จริง 
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ในแต่ละระยะของการศึกษา ดังภาพประกอบ 5 จะมีวิธีด าเนินการวิจัยท่ีแตกต่างกัน 
ผู้วิจยัขอแสดงรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัในแตล่ะระยะของการศกึษาซึ่งประกอบด้วย 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ใน  การวิจยั การเก็บ
รวบรวมข้อมลู การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ระยะท่ี 1 การค้นหาปัจจัยเชิงสาเหตุส าคัญของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก         
ยาเสพตดิของนักเรียนวัยรุ่นโดยการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ 

ในระยะนีเ้ป็นการสังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือค้นหาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดนักเรียนของวัยรุ่น โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis)           
ตามแนวคดิของ กลาส แมคกอว์ และสมิธ (Glass; McGaw; & Smith, 1981) 

ประชากรและตัวอย่างในการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่  รายงานการวิจัย ปริญญานิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ของนกัวิชาการและนิสิต/นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา จากมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีเปิด
สอนในระดบับณัฑิตศกึษา ซึง่เป็นผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในชว่งปี พ.ศ. 2540 – 2560  

ตัวอย่าง  
ตัวอย่างท่ี ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่  รายงานการวิจัย  ป ริญญานิพนธ์/

วิทยานิพนธ์ ของนกัวิชาการ และนิสิต/นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา จากมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีเปิด
สอนในระดบับณัฑิตศึกษา ซึ่งเป็นผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2560 และได้มา
โดยใช้วิธีการคดัเลือกตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจยัก าหนด จ านวน 21 เร่ือง 

เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัย 
1. เป็นงานวิจยัประเภทศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตหุรืองานวิจยัเชิงทดลองท่ี

ศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่น ซึง่เป็นผลงานท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ในชว่งปี พ.ศ. 2540 – 2560  

การก าหนดช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2560 เน่ืองจาก ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทย
ได้เร่ิมใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯ ฉบบัแรกท่ีเน้น 
“คน” เป็นศนูย์กลางของการพฒันา โดยมีเปา้หมายในการพฒันาคณุภาพของคนในทกุด้าน และ
ได้ก าหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพคนด้านสุขภาพอนามยัและพลานามยัประการหนึ่งระบวุ่า 
สนบัสนุนการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาสขุภาพจิตอย่างเป็นองค์รวมทัง้การสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว การลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ การแก้ไขปัญหายาเสพติด และ      
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การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม นอกจากนีใ้นด้านการพัฒนาระบบความมั่นคงทางสังคม     
ยงัได้ระบุแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นการส่งเสริมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนทัง้ในและนอกระบบ
โรงเรียน เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติ, 2560, 
ออนไลน์) ดงันัน้ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงก าหนดช่วงปีของงานวิจยัท่ีท าเสร็จเร่ิมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 
ซึง่เป็นปีแรกท่ีใช้แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 จนถึงปี พ.ศ. ปัจจบุนั 

2. เป็นงานวิจยัท่ีศกึษากบัประชากรในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานหรืออดุมศกึษา 
เน่ืองจากผลท่ีพบจากการประมวลเอกสารในบทท่ี 2 พบว่า บคุคลในช่วงวยันีมี้ความเส่ียงในการ
เร่ิมใช้ยาเสพตดิ โดยเฉพาะการเสพยาเสพตดิพืน้ฐาน เชน่ บหุร่ี สรุา เป็นต้น 

3. เป็นรายงานการวิจยัท่ีรายงานค่าสถิติพืน้ฐาน และ/หรือเป็นค่าสถิติท่ีมาจาก
การทดสอบนยัส าคญัท่ีเพียงพอต่อการน าไปใช้ค านวณค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และค่าขนาด
อิทธิพลได้ 

4. เป็นเอกสารท่ีสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดฉบบัสมบูรณ์ได้จากฐานข้อมูล
ออนไลน์ 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยในระยะนีใ้ช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 2 ชุด ได้แก่ แบบ

บนัทกึข้อมลูงานวิจยั และแบบประเมินคณุภาพงานวิจยั โดยมีละเอียดการสร้างและพฒันาดงันี ้
1. แบบบนัทึกข้อมูลงานวิจยัและคู่มือลงรหสั ผู้ วิจยัแบง่แบบบนัทึกข้อมูลเป็น 2 

สว่นคือ  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัย จ านวน 3 ด้าน คือ 1) ข้อมูลเก่ียวกับ

ลกัษณะการพิมพ์ 2) ข้อมลูเก่ียวกบัเนือ้หาสาระ และ 3) ข้อมลูเก่ียวกบัวิธีวิทยาการวิจยั  
สว่นท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ และคา่ขนาดอิทธิพล 

2. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย ซึ่ง
ปรับปรุงจากแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัของ นงลกัษณ์ วิรัชชยั และคนอ่ืนๆ (2552, น. 400 – 
410) โดยแบบประเมินเป็นแบบมาตรประเมินคา่ 5 ระดบั 

ขัน้ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัระยะนีมี้จ านวน 2 ชดุ ได้แก่ แบบบนัทึกข้อมูลงานวิจยัและ

คู่มือลงรหัส และแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยมี
ขัน้ตอนการสร้างและตรวจสอบคณุภาพ ดงัตอ่ไปนี ้
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ตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบคณุภาพแบบบนัทึกข้อมลูงานวิจยัและคูมื่อลง
รหสั 

ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบบนัทึกข้อมูลงานวิจยั จากต ารา เอกสาร 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบบนัทึกข้อมลูงานวิจยัท่ีใช้ในการสงัเคราะห์งานวิจยั เพ่ือ
เป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบของแบบบนัทึกงานวิจยัให้เหมาะสมกบัการเก็บข้อมูล  ตวัแปร
คณุลกัษณะงานวิจยั และตวัแปรคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์และขนาดอิทธิพลของปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่
พฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่น 

ขัน้ตอนท่ี 2 สร้างแบบบนัทึกข้อมูลงานวิจยัและคูมื่อลงรหสั โดยแบบบนัทึก
ข้อมลูงานวิจยัแบง่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง เป็นแบบบนัทึกข้อมลูคณุลกัษณะงานวิจยั 3 
ด้าน คือ 1) ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะการพิมพ์ 2) ข้อมลูเก่ียวกบัเนือ้หาสาระ และ 3) ข้อมลูเก่ียวกับ
วิธีวิทยาการวิจยั สว่นท่ีสอง เป็นแบบบนัทกึคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์และขนาดอิทธิพลของปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่น และในส่วนของคู่มือลง
รหสันัน้มีการก าหนดรหสัส าหรับการบนัทกึคา่ในแตล่ะแบบบนัทกึ 

ขัน้ตอนท่ี 3 ตรวจสอบคุณภาพแบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยและคู่มือลงรหัส 
โดยการน าไปทดลองบนัทึกข้อมูลกับรายงานการวิจัยจ านวน 5 เร่ือง แล้วน ามาปรับปรุงเพ่ือให้
ครอบคลมุประเด็นท่ีต้องการศกึษามากขึน้ และเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความถกูต้อง ความชดัเจน และความครอบคลุมตามตวัแปรท่ีต้องการจะบนัทึก ผลการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยและคู่มือลงรหัส มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.80 – 1.00  จากนัน้น าข้อมูลทัง้สองส่วนมาปรับปรุง เก่ียวกับภาษาให้สัน้ กระชับ ชัดเจนและ
ครอบคลมุประเดน็ท่ีต้องการศกึษาก่อนน าไปใช้จริง 

ตอนที่  2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและ
เกณฑ์การประเมินคณุภาพงานวิจยั  

ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและงานวิจยัของนงลกัษณ์ วิรัชชยั และ
คนอ่ืนๆ (2552, น. 400-410) เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดหัวข้อและรูปแบบการประเมิน
คณุภาพงานวิจยั 

ขัน้ตอนท่ี 2 ปรับปรุงแบบประเมินคณุภาพงานวิจัยและเกณฑ์การประเมิน
คณุภาพงานวิจยัจากแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัของนงลกัษณ์ วิรัชชยั และคนอ่ืนๆ (2552, น. 
400-410) เพ่ือน ามาใช้ในการประเมินงานวิจัยในครัง้นี ้ทัง้นีแ้บบประเมินคุณภาพงานวิจัยเป็น
ประเภทมาตรประเมินรวมคา่ 5 ระดบั 
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ขัน้ตอนท่ี 3 น าแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัและเกณฑ์การประเมินคณุภาพ
งานวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนและความ
เหมาะสมของแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจยั  แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 

ขัน้ตอนท่ี 4 น าแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัและเกณฑ์การประเมินคณุภาพ
งานวิจยัเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา รวมทัง้ความ
ครอบคลุมตามตัวแปรท่ีต้องการจะวัด ความถูกต้องของภาษา และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ผลการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและเกณฑ์การประเมิน
คณุภาพงานวิจยั มีคา่ IOC อยูร่ะหวา่ง 0.80 – 1.00 

ส าหรับเกณฑ์การพิจารณาคณุภาพของแบบประเมินในด้านความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หา ใช้วิธีการพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมของข้อค าถามเป็นรายข้อ 
(Index of Item-Objective Congruence) หรือค่า IOC ตามแนวคิดของค๊อกซ์และเวอร์กัส (ศิริชยั            
กาญจนวาสี, 2552 อ้างอิงจาก Cox; & Vargas, 1996) ท่ีก าหนดให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวนหนึ่งตดัสิน
ว่าค าถามในแบบวัดแต่ละข้อสอดคล้องกับสิ่งมุ่งวดัหรือไม่ โดยให้ 1 = สอดคล้อง 0 = ไม่แน่ใจ 
และ -1 = ไมส่อดคล้อง และให้พิจารณาใช้ข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC มากกวา่หรือเทา่กบั 0.50 ขึน้ไป  

ขัน้ตอนท่ี 5 น าแบบประเมินคณุภาพงานวิจยัและเกณฑ์การประเมินคณุภาพ
งานวิจัยท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับงานวิจัยจ านวน 5 เล่ม    
โดยผู้ ทดลองใช้ 3 คน คือ อาจารย์ผู้ ควบคุมปริญญานิพนธ์ 2 ท่าน และผู้ วิจัย จากนัน้ท าการ
ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามความเหมาะสมและตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ ก่อนน าไปใช้จริง ทัง้นีมี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย และเกณฑ์ในการ   
แปลผลการประเมินดงันี ้ 

เกณฑ์การประเมินคณุภาพงานวิจยั 
0 หมายถึง คณุภาพงานวิจยัน้อย 
1 หมายถึง คณุภาพงานวิจยัคอ่นข้างน้อย 
2 หมายถึง คณุภาพงานวิจยัปานกลาง 
3 หมายถึง คณุภาพงานวิจยัคอ่นข้างสงู 
4 หมายถึง คณุภาพงานวิจยัสงู 
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เกณฑ์ในการแปลผลการประเมิน 
3.51 – 4.00 หมายถึง คณุภาพดีมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง คณุภาพดี 
1.51 – 2.50 หมายถึง คณุภาพปานกลาง 
0.51 – 1.50 หมายถึง คณุภาพคอ่นข้างน้อย 
ต ่ากวา่ 0.50 หมายถึง คณุภาพน้อย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. สืบค้นงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัเชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการป้องกันตนเอง

จาก ยาเสพติด ท่ีท าเสร็จในปี พ.ศ. 2540 – 2560 จากระบบฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ของ
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย หรือ Thai Digital Collection (ThaiLis) และฐานข้อมูล
ออนไลน์จากห้องสมดุมหาวิทยาลยัตา่งๆ 

2. ดาวน์โหลดรายงานการวิจยัฉบบัเต็ม ซึง่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2560 จาก
ระบบฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

3. พิจารณางานวิจยัว่าเป็นไปตามเกณฑ์การคดัเลือกงานวิจยัท่ีก าหนดหรือไม่แล้ว
คดัเลือกเฉพาะเลม่ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ เพ่ือเป็นกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้

4. บนัทกึข้อมลูและคา่สถิตติา่งๆ ของงานวิจยัลงในแบบบนัทกึงานวิจยั 
5. บนัทกึข้อมลูลงในแฟ้มบนัทกึข้อมลูท่ีจดัเตรียมไว้ 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาระยะนี ้เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีการ

วิเคราะห์อภิมานตามวิธีของ กลาส แมคกอว์ และสมิธ (Glass; McGaw; & Smith, 1981)  
โดยแบง่การวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย         
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ คา่ความโดง่ คา่ความเบ้ และพิสยั 

2. การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน โดยการ
สงัเคราะห์สรุปผลการวิจยัซึ่งวดัในรูปคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพ่ือน าเสนอสถิติเชิงบรรยาย ทัง้นี ้
ผู้ วิจัยใช้วิธีประมาณค่าขนาดอิทธิพล (d) ตามแนวคิดของ กลาส แมคกอว์ และสมิธ (Glass; 
McGaw; & Smith, 1981, p. 29) โดยมีสูตรการการประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากงานวิจัยเชิง
ทดลอง ดงันี ้

       𝑑 =  
(y𝐸̅̅ ̅̅ −𝑦𝐶̅̅ ̅̅ )

𝑆𝑦
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เม่ือได้คา่ขนาดอิทธิพลแล้วผู้วิจยัน ามาแปลงคา่เป็นคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์โดยใช้
สตูรการประมาณคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์จากคา่ขนาดอิทธิพล ดงันี ้
 

𝑟 = 𝑑 √
𝑛

𝑛𝑑2 + 4𝑛 − 8
   

 

หลงัจากนัน้น าค่าสหสมัพนัธ์มาปรับแก้ความคลาดเคล่ือนจากสตูรของฮนัเทอร์และ
คณะ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542, น. 87; อ้างอิงจาก Hunter; &Schmidt, 1990) ดงันี ้

 

𝑟𝑐 =
r

√𝑟𝑥𝑥√𝑟𝑦𝑦

 

 

ผู้ วิจัยน าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ท่ีปรับแก้มาศึกษาเป็นตัวแปรตามเพ่ือท าการ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างงานวิจัยโดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
จ าแนกตามตวัแปรต้นโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และเม่ือพบ
ความแตกต่างผู้ วิจัยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ตามวิธีของ Bonferroni กรณีท่ี
ความแปรปรวนเทา่กนั และตามวิธีของ Dunnett T3 กรณีท่ีความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั 

ระยะท่ี 2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพฤตกิรรมการป้องกันตนเอง
จากยาเสพตดิของนักเรียนวัยรุ่น และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

ในระยะนีผู้้ วิจยัท าการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดตามปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัท่ีค้นพบจากผลการวิจยัระยะท่ี 1 และเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บข้อมลู ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

2.1 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก   
ยาเสพตดิของนักเรียนวัยรุ่น 

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล  



  117 

การคดัเลือกผู้ เช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของโปรแกรมฝึกอบรมท่ี
สร้างขึน้ ผู้ วิจยัใช้วิธีการคดัเลือกผู้ เช่ียวชาญแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 5 ท่าน 
โดยก าหนดคณุสมบตั ิดงันี ้1) เป็นผู้ เช่ียวชาญในสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว หรือจิตวิทยาการ
ให้ค าปรึกษา หรือการวิจยัทางการศึกษา หรือ 2) มีประสบการณ์เก่ียวกับการสอน การฝึกอบรม
เยาวชน หรือการฝึกอบรมเพ่ือการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตัง้แต ่2 ปี ขึน้ไป  

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัระยะนี ้คือ โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรม
การปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่น และแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม
ฝึกอบรมฯ โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือดงันี ้

1. โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก        
ยาเสพตดิของนกัเรียนวยัรุ่น มีขัน้ตอนการสร้างและพฒันาดงันี ้

1.1 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุส าคัญท่ี
ค้นพบจากผลการวิจัยในระยะท่ี 1 ซึ่งพบว่า ตวัแปรในกลุ่มจิตลักษณะ 4 ตวัแปร ประกอบด้วย 
ลักษณะมุ่งอนาคต การรับรู้ความสามารถของตนเอง การตระหนักรู้ตนเอง การควบคุมตนเอง   
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติด และได้น าตวัแปรเหล่านีม้า
เป็นกรอบในการสร้างโปรแกรมฝึกอบรม จ านวน 4 แผนกิจกรรม  

1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา  แนวคิดทฤษ ฎีทั ง้ ในประ เทศและ
ตา่งประเทศเก่ียวกับรูปแบบท่ีเหมาะสมในการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการ
ปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ 

1.3 ศึกษาแนวคิด โมเดลการฝึกอบรมของ เรโนลด์ (Reynolds, 
1994, pp. 19-30) และขัน้ตอนในการจดักลุ่มฝึกอบรมของเนลสนั โจนส์ (สกล วรเจริญศรี, 2550,  
น .103-109; อ้ า ง อิ งจาก  Nelson-Jone, 1992, pp. 48-49) และ เทคนิ คการฝึ กอบ รมของ  
ชชูยั สมิทธิไกร (2558, น. 235-260) และน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดขัน้ตอนในการฝึกอบรม  
3 ขัน้ตอน ได้แก่ 

 1.3.1 ขัน้เร่ิมต้น (The initial stage) ในขัน้นีจ้ะเร่ิมนับตัง้แต่มี
การพบกันครัง้แรกระหว่างสมาชิกกับผู้น ากลุ่ม สิ่งจ าเป็นส าหรับผู้น ากลุ่มในขัน้นี ้คือ การสร้าง
สัมพันธภาพ (Relationship building) และการก าหนดหน้าท่ีต่างๆ ในกลุ่ม (Task orientation 
function) ซึ่งสมาชิกทุกคนจะต้องรู้จกัผู้น ากลุ่มและสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม นอกจากนัน้ผู้น ากลุ่ม
จะต้องมีการก าหนดโครงสร้างต่างๆ ของกลุ่ม การสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้น ากลุ่มกบัสมาชิก
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และระหว่างสมาชิกกับสมาชิก ทักษะส าคัญของผู้ น ากลุ่มในขัน้นี ้คือ ทักษะการเอือ้อ านวย 
(Facilitative skill) ในขัน้นีอ้าจจ าเป็นต้องมีการประเมินตนเองของสมาชิก (Self-assessment) 
และการก าหนดเปา้หมายสว่นบคุคล (Setting of personal goal) 

1.3.2 ขัน้ด าเนินการ (The working stage) ในขัน้ นี ผู้้ ให้การ
ฝึกอบรมด าเนินการฝึกอบรมตามโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก             
ยาเสพตดิตามโปรแกรมท่ีสร้างขึน้ โดยเน้นการมีสว่นร่วมของสมาชิกทกุคนในกลุม่ 

 1.3.3 ขั น้ ยุ ติ  (The ending stage) ใน ขั น้ ข องการยุติ นี  ้ใ ห้
ความส าคญักบัการยุติกลุ่มเพ่ือน าไปสู่ความเปล่ียนแปลง เป็นการรักษาและพฒันาสิ่งท่ีได้เรียนรู้
จากกลุ่มไปประยกุต์ใช้จริงเม่ืออยู่ภายนอกกลุ่มตอ่ไป สิ่งท่ีส าคญัในขัน้นีอี้กประการ คือ ผู้น ากลุ่ม
ช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้จดัการกับความรู้สึกกังวลต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในกลุ่ม ตลอดจนส่งเสริมให้
สมาชิกกลุ่มเกิดความมั่นใจว่าจากการเข้ารับการฝึกอบรม สมาชิกได้เรียนรู้อันน าไปสู่การแสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมได้ ตลอดจนให้มีการประเมินตนเองทัง้จุดแข็งจดุอ่อน รวมถึงพฒันาแผนใน
การปฏิบตัติา่งๆ ท่ีสง่เสริมให้เกิดการพฒันาตนเอง 

1.4. ด าเนินการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการ
ปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิตามหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีได้จากการประมวลเอกสารจากข้อ 1.1- 
1.3  โดยลกัษณะของโปรแกรมฝึกอบรมมีดงันี ้

1.4.1 เป็นโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติด โดยเน้นพัฒนาคุณลักษณะส าคัญจ านวน 4 คุณลักษณะ ท่ีได้จาก
ผลการวิจยัในระยะท่ี 1 โดยจดัท าเป็นแผนการจดักิจกรรมฝึกอบรมจ านวน 4 แผนกิจกรรม  

1.4.2 เป็นโปรแกรมท่ีมีองค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรม 
ดังนี คื้อ ช่ือกิจกรรม เวลา จุดประสงค์การเรียน รู้ เนื อ้หาการฝึกอบรม ส่ือและอุปกรณ์ 
วิธีด าเนินการ และ การประเมินผล   

1.4.3 เป็นโปรแกรมฝึกอบรมท่ีด าเนินการโดยใช้กลุ่มฝึกอบรม 
จ านวน 10 ชัว่โมง โดยเป็นการฝึกอบรมแบบต่อเน่ือง (Intensive training) จ านวน 3 วนั เน่ืองจาก
ตัวแปรท่ีน ามาสร้างโปรแกรมฝึกอบรมเป็นตัวแปรทางจิตลักษณะท่ีพบว่ามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่น จึงด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
คณุลกัษณะดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้เกิดผลดีตอ่การพฒันาผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มากท่ีสดุ 

1.5. น าโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดท่ีสร้างขึน้และผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์แล้ว  ให้
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ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
โปรแกรมฝึกอบรม ในทุกแผนการจัดกิจกรรม ทัง้ในด้านจุดประสงค์ เนือ้หา เทคนิคท่ีใช้ 
วิธีด าเนินการ และการประเมินผล รวมทัง้ความเป็นไปได้ในการน าแผนการจดักิจกรรมไปใช้ โดย
ใช้แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฝึกอบรมท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจาก
แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฝึกอบรม พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.20 – 4.80 
แสดงว่าโปรแกรมฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ หลงัจากนัน้ท า
การปรับปรุงโปรแกรมฝึกอบรมตามค าแนะน าและข้อเสนอของผู้ เช่ียวชาญ  

1.6 ผู้ วิจยัน าแผนการจดักิจกรรมตามโปรแกรมฝึกอบรมบางแผนไป
ทดลองใช้ (Tryout) กับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 และ 3 โรงเรียนวดัอ่างแก้ว (จีบ ปานข า) ซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลองและมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกบัล าดบัขัน้ตอน ระยะเวลา เนือ้หาตา่งๆ ของแผนการจดักิจกรรม
ตามโปรแกรมฝึกอบรม ตลอดจนเพ่ือตรวจสอบถึงปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างการทดลอง 
และท าการปรับแก้ไขแผนการจดักิจกรรมตามโปรแกรมให้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ก่อนน าไปใช้จริง 

2. แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาพฤตกิรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพตดิ มีขัน้ตอนการสร้างและพัฒนาดังนี ้

2.1 ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแผนการจดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแผนการจดักิจกรรมตามโปรแกรมฝึกอบรม 

2.2 การสร้างแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมฝึกอบรม 
ซึง่ประกอบด้วย 4 แผนการจดักิจกรรมตามองค์ประกอบของแผนการจดักิจกรรมท่ีก าหนด จ านวน 
7 องค์ประกอบ คือ ช่ือกิจกรรม เวลา จดุประสงค์ เนือ้หา ส่ือและวสัดอุปุกรณ์ วิธีด าเนินการ การ
ประเมินผล โดยเป็นแบบประเมินชนิดมาตรประเมินรวมคา่ (rating scale) 5 ระดบั  

2.3 น าแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมฝึกอบรมท่ี
สร้างขึน้เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม และท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า    

2.4 จดัพิมพ์แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฝึกอบรมฉบบัสมบูรณ์เพ่ือ
น าไปใช้เก็บข้อมลูตอ่ไป 
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เกณฑ์การแปลผลการประเมินดงันี ้

ระดับคะแนน เกณฑ์การแปลผล 

คะแนน ความหมาย 
ช่วงคะแนน

เฉลี่ย 
ความหมาย 

5 เหมาะสมมากที่สดุ (ร้อยละ 80-100) 4.50-5.00 แผนกิจกรรมมคีวามเหมาะสมมากที่สดุ 
4 เหมาะสมมาก (ร้อยละ 60-79) 3.50-4.49 แผนกิจกรรมมคีวามเหมาะสมมาก 
3 เหมาะสมปานกลาง (ร้อยละ 40-59) 2.50-3.49 แผนกิจกรรมมคีวามเหมาะสมปานกลาง 
2 เหมาะสมน้อย  (ร้อยละ 20- 39) 1.50-2.49 แผนกิจกรรมมคีวามเหมาะสมน้อย 
1 เหมาะสมน้อยที่สดุ (ร้อยละ 0- 19) 1.00-1.49 แผนกิจกรรมมคีวามเหมาะสมน้อยที่สดุ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจยัด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยมีวิธีด าเนินการ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การเตรียมการ ผู้วิจยัด าเนินการปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ใน
การพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ เช่ียวชาญตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพ่ือเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของโปรแกรมการฝึกอบรม โดยได้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน และได้ด าเนินการ
ติดต่อกับผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน เป็นการภายในก่อน หลงัจากนัน้ผู้ วิจยัได้ติดต่อบณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือท าหนงัสือขอความอนเุคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญในการพิจารณา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือย่ืนตอ่ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ทา่น 

2. การเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ ผู้ วิจยัด าเนินการน าร่างโปรแกรมฝึกอบรมพร้อม
แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมฝึกอบรมเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญทัง้      
5 ท่าน โดยผู้ เช่ียวชาญมีความสะดวกให้ผู้วิจยัเดินทางไปพบด้วยตนเองจ านวน 4 ท่าน และให้ส่ง
เอกสารทาง e-mail จ านวน 1 ท่าน หลังจากนัน้ผู้ วิจัยรอการนัดหมายในการรับเอกสารคืน
ประมาณ 1 สปัดาห์  

3. การรับคืน ผู้วิจยัเดินทางไปรับเอกสารคืนด้วยตนเองจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 
4 ท่าน และรับเอกสารคืนทาง e-mail จ านวน 1 ท่าน นอกจากนีผู้้วิจยัตดิตามผลการพิจารณาของ
ผู้ เช่ียวชาญในกรณีท่ีเกินระยะเวลาท่ีก าหนดผ่านช่องทางตา่งๆ ได้แก่ การโทรศพัท์ การติดตอ่ผ่าน
ทาง Line เป็นต้น 

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิจัยใช้สถิติบรรยายในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมจากแบบประเมินความ
เหมาะสมของโปรแกรมฝึกอบรมโดยการวิเคราะห์คา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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2.2 การสร้างแบบวัดพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด และแบบวัด
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง 

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการสร้างและพฒันาแบบวดัเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัตวัแปร
ท่ีศึกษา จ านวน 2 แบบวดั ประกอบด้วย แบบวดัพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
วยัรุ่น ซึ่งเป็นแบบวดัตวัแปรตาม และแบบวดัการรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมจากคนรอบข้าง ซึ่ง
เป็นแบบวดัตวัแปรท่ีน ามาใช้เป็นตวัแปรร่วม (Covariate variable) โดยมีรายละเอียดในการสร้าง
ดงันี ้

1. การก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะ โดยผู้วิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
กบัพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ และการรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง 
และท าการสงัเคราะห์ความหมายเพ่ือก าหนดเป็นนิยามศพัท์ส าหรับใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ดงันี ้

1.1 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่น ซึ่งเป็นตัวแปร
ตามท่ีศึกษาในครัง้นี ้โดยผู้ วิจยัได้ท าการสังเคราะห์นิยามความหมายของพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดท่ีเคยมีการศึกษาในอดีตและท าการสร้างข้อค าถามจากนิยามความหมายท่ี
ได้จากการสงัเคราะห์  

1.2 การรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง ซึ่งเป็นตวัแปรท่ีน ามาใช้
เป็นตวัแปรร่วม (Covariate variable) เน่ืองจาก ผลการศึกษาในระยะท่ี 1 พบว่า ตวัแปรการรับรู้
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง เป็นตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุด้านสถานการณ์ส าคัญ
ประการหนึง่ของพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิของวยัรุ่นท่ีมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ค่อนข้างสูง ผู้ วิจัยจึงน าตัวแปรนีม้าศึกษาเป็นตัวแปรร่วม เพ่ือควบคุมอิทธิพลของตัวแปร        
แทรกซ้อนดงักล่าว และท าให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย ามากขึน้  ทัง้นีก้ารสร้าง
แบบวดัการรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมจากคนรอบข้างได้ปรับปรุงมาจากแบบวดัการสนบัสนุน
ทางสังคมจากครอบครัว และแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนท่ีใช้ในงานวิจัย ของ 
อรพินทร์ ชูชม และคนอ่ืนๆ (2554) และแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนท่ีใช้ใน
งานวิจยัของรวิ วิสาขศาสตร์ (2560) 

2. การสร้างแผนผังก าหนดพฤติกรรมท่ีต้องการวัด (Table of specification) 
และจ านวนข้อค าถาม ดงันี ้
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แผนผงัการสร้างแบบวดัพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ 
องค์ประกอบท่ีวดั จ านวนข้อ 

1. การปฏิเสธเม่ือถกูชกัชวน 3 
2. การคบเพ่ือนอยา่งเหมาะสม 3 
3. การใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 3 
4. การจดัการความเครียดอยา่งเหมาะสม 3 
5. การเข้าร่วมกิจกรรมปอ้งกนัยาเสพติด 3 
6. การปฏิบตัิตามหลกัศาสนา 3 
7. การหลีกเล่ียงสถานการณ์เส่ียง 3 
8. การไมท่ดลองเสพยาเสพตดิ 2 
9. การศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการปอ้งกนัยาเสพตดิ 3 

รวม 26 
 
3. สร้างข้อค าถามตามแผนผงัท่ีก าหนด จากนัน้น าแบบวดัท่ีสร้างขึน้ให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาปริญญานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม เพ่ือขอค าแนะน า ตรวจสอบ แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขเบือ้งต้น พฒันาเป็นแบบวดัฉบบัร่าง ดงันี ้

3.1 สร้างแบบวัดพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดตามนิยาม
ปฏิบัติการท่ีก าหนดโดยเป็นแบบวัดประเภทมาตรประมาณค่า  (Rating scale) 6 ระดับ            
จากจริงท่ีสุด ถึง ไม่จริงเลย จ านวน 26 ข้อ ผู้ ท่ีได้คะแนนจากแบบวัดมากแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมี
พฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดมากกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนจากแบบวดัน้อย 

3.2 สร้างแบบวดัการรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้างตามนิยาม
ปฏิบัติการท่ีก าหนดโดยเป็นแบบวัดประเภทมาตรประมาณค่า  (Rating scale) 6 ระดับ จาก      
จริงท่ีสุด ถึง  ไม่จริงเลย จ านวน 15 ข้อ ผู้ ท่ีได้คะแนนจากแบบวัดมากแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีได้รับการ
สนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้างมากกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนจากแบบวดัน้อย 

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนจากการวัด (Wright & 
Masters, 1982) ดงันี ้

 
 
 



  123 

1.00 – 1.49  หมายถึง มีคณุลกัษณะในตวัแปรต ่ามาก 
1.50 – 2.49  หมายถึง มีคณุลกัษณะในตวัแปรต ่า 
2.50 – 3.49  หมายถึง มีคณุลกัษณะในตวัแปรคอ่นข้างต ่า 
3.50 – 4.49  หมายถึง มีคณุลกัษณะในตวัแปรคอ่นข้างสงู 
4.50 – 5.49  หมายถึง มีคณุลกัษณะในตวัแปรสงู 
5.50 – 6.00  หมายถึง มีคณุลกัษณะในตวัแปรสงูมาก 
 
4. การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ผู้วิจัยน าแบบวัด

ฉบบัร่าง พร้อมรายละเอียดเก่ียวกับงานวิจยั วตัถุประสงค์ กรอบแนวคิด นิยามศพัท์ของตวัแปร
และแผนผงัการสร้างแบบวดั ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดั
และประเมินผล จ านวน 2 ท่าน ผู้ เช่ียวชาญด้านวิธีวิทยาการวิจยั จ านวน 1 ท่าน ผู้ เช่ียวชาญด้าน
จิตวิทยาจ านวน 1 ทา่น ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนนกัเรียนวยัรุ่นจ านวน 1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หาในด้านความครอบคลุมตามนิยามศัพท์ ความถูกต้องเหมาะสมและความ
ชดัเจนของภาษา ความเหมาะสมของรูปแบบการวดัตวัแปร และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ โดยเกณฑ์การ
พิจารณาคุณภาพของแบบวัดในด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยใช้วิธีการพิจารณาความ
สอดคล้องและความเหมาะสมของข้อค าถามเป็นรายข้อกบันิยามศพัท์ ( Index of Item-Objective 
Congruence) หรือค่า IOC ตามแนวคิดของค๊อกซ์และเวอร์กัส  (ศิ ริชัย กาญจนวาสี , 2552  
อ้างอิงจาก Cox; & Vargas, 1996) ท่ีก าหนดให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวนหนึ่งตดัสินว่าค าถามในแบบวดั
แต่ละข้อสอดคล้องกับนิยามศัพท์ท่ีมุ่งวัดหรือไม่ โดยให้  1 = สอดคล้อง 0 = ไม่แน่ใจ และ                        
-1 = ไม่สอดคล้อง และให้พิจารณาใช้ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึน้ไป       
ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด 
และแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง         
0.80 – 1.00 รวมทัง้ได้มีปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัการใช้ภาษา ให้สัน้ กระชบั
และให้ส่ือสารเข้าใจง่ายมากขึน้ เป็นต้น 

5. การทดลองใช้แบบวดั เม่ือผู้ วิจัยปรับปรุงแบบวัดฉบบัร่างตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ เช่ียวชาญให้มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจึงน าไปทดลองใช้  
(Try out) กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 จาก 3 จ านวน 100 คน โดยท าการสุ่มจาก
โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก อย่างละ 1 โรงเรียน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ 
(Stratified random sampling) พิจารณาจากขนาดโรงเรียนเป็นชัน้และโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
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และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือเลือกตวัอย่างในแต่ละโรงเรียนตามสัดส่วน รวมจ านวนตวัอย่าง
ทัง้สิน้ 100 คน รายละเอียดดงัตาราง 2 

ตาราง 2 รายละเอียดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาคณุภาพของแบบวดัพฤตกิรรมการปอ้งกนั
ตนเองจากยาเสพติดและแบบวดัการรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง  

ขนาดโรงเรียน โรงเรียน ชัน้ จ านวน (คน) 

ใหญ่ วดับางปะกอก 
ม.2 25 
ม.3 25 

กลาง 
โรงเรียนวดับางนาใน  

(ร่ืน ศยามานนท์) 
ม.2 15 
ม.3 15 

เล็ก 
โรงเรียนวดัอ่างแก้ว 

(จีบ ปานข า) 
ม.2 10 
ม.3 10 

รวม 100 

 
6. การตรวจสอบคุณภาพแบบวัด ด้านค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามเป็น     

รายข้อ โดยการหาความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม ( Item - Total Correlation) แล้วเลือก
เฉพาะข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป และคุณภาพด้านความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบวัดทัง้ฉบับด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) พบว่า แบบวดัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด มีค่าอ านาจจ าแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .222 - .545 และมีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับ เท่ากับ .819 ส่วนแบบวัดการรับรู้
การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .390 - .624 และมี
คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั .864  

7. ผู้วิจยัจดัพิมพ์แบบวดัพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดและแบบวดัการ
รับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้างฉบบัสมบรูณ์เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมลูตอ่ไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจยัด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยมีวิธีด าเนินการ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การเตรียมการ ผู้ วิจยัด าเนินการติดตอ่โรงเรียนท่ีได้รับการสุ่มเป็นสถานท่ีใช้
เก็บข้อมูลเป็นการภายในก่อน หลังจากนัน้น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้ อ านวยการโรงเรียนเพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูล ทัง้นีไ้ด้ติดต่อประสานกับ
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คณุครูท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือนดัหมายการขอเข้าเก็บข้อมูล โดยผู้วิจยัได้เดินทางไปเก็บข้อมลูด้วย
ตนเอง 

2. การเข้าเก็บข้อมูล ผู้วิจยัน าแบบวดัไปด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดย
ขอความร่วมมือจากคณุครูผู้ประสานงาน เพ่ือเตรียมนักเรียนท่ีได้รับการสุ่มเป็นตวัอย่างเพ่ือมา
ตอบแบบวดั โดยผู้ วิจยัอธิบายวตัถุประสงค์ของการวิจยั และขอความร่วมมือในการเป็นตวัอย่าง
เพ่ือตอบแบบวดั โดยยืนยนักบัผู้ตอบว่า ข้อมูลทัง้หมดจะถกูเก็บเป็นความลบัและไม่มีผลกระทบ
ต่อโรงเรียนและนักเรียนอย่างแน่นอน  หลังจากนัน้ผู้ วิจัยแจกแบบวัดให้ตัวอย่างตอบ และเก็บ
รวบรวมกลบัคืน 

3. การรับคืน ผู้วิจยัรับแบบวดัคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวดัทุก
ฉบบั และกลา่วขอบคณุคณุครูผู้ประสานงานและนกัเรียนท่ีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้ วิจัยด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของแบบวัด ท าการตรวจให้

คะแนนตามเกณฑ์ และน าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด ได้แก่ การวิเคราะห์ค่า Index of Item-Objective 
Congruence หรือค่า IOC การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดด้วยวิธี Item Total 
Correlation และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) 

ระยะท่ี 3 การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพฤตกิรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพตดิของนักเรียนวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในระยะนีผู้้วิจยัจะท าวิจยัเชิงทดลองโดยการน าโปรแกรมฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้ในระยะท่ี 2 
มาใช้กบัตวัอยา่ง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ประชากรและตัวอย่างในการวิจัย  
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 

ส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ท่ีศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3         
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2561 จ านวน 294 คน  

ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 
ส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ท่ีศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3         
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 โดยมีขัน้ตอนการได้มาของตัวอย่าง คือ 1) การก าหนดขนาด
ตวัอย่างโดยใช้วิธีก าหนดขนาดตัวอย่างด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป G*Power 3.1.7 ก าหนดขนาด
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อิทธิพลขนาดใหญ่ตามเกณฑ์การก าหนดขนาดอิทธิพลส าหรับการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
สองกลุ่มตามแนวคิดของโคเฮน (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2555, น. 14 อ้างอิงจาก Cohen, 1977) ซึ่งมี
คา่เท่ากับ .80 (ผลจากการศกึษาของวราภรณ์ กปุระดิษฐ์ (2551) ได้คา่ขนาดอิทธิพลเท่ากบั .74) 
รวมทัง้ก าหนดค่าอ านาจการทดสอบท่ี .80 และค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ท าให้ได้
ขนาดตวัอย่างจ านวนรวม 42 คน 2) การคดัเลือกนกัเรียนท่ีศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
และ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยพิจารณาจากคนท่ีมีคะแนนพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดตัง้แตเ่ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 33 ลงมา (ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบวดั
พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้) และสมคัรใจเข้าร่วมในการวิจยั และมี
รายละเอียดในการสุม่ดงันี ้

ขั ้นแรก การเลือกอย่างสุ่ม  (Random selection)  ผู้ วิจัยเลือกตัวอย่างท่ี มี
คะแนนพฤติกรรมการปอ้งกันตนเองจากยาเสพติดตัง้แต่ 33 เปอร์เซ็นไทล์ลงมา และสมคัรใจเข้า
ร่วมในการวิจยั โดยใช้วิธีการสุม่อยา่งง่าย ได้จ านวน 42 คน  

ขั ้นที่ สอง การก าหนดเข้ากลุ่มอย่างสุ่ม (Random assignment) ผู้ วิจัยสุ่ม
นักเรียนเข้ากลุ่ม จ านวน 2 กลุ่ม โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้ตวัอย่างกลุ่มท่ี 1 จ านวน 21 คน 
และตวัอยา่งกลุม่ท่ี 2 จ านวน 21 คน 

ขัน้ที่สาม การก าหนดกลุม่ทดลองอย่างสุม่ (Random treatment) ผู้วิจยัสุ่มกลุ่ม
ท่ีได้จากขัน้ท่ีสอง เพ่ือเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ท าให้ได้กลุ่ม
ทดลอง 1 กลุม่ และกลุม่ควบคมุ 1 กลุม่ 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
ตัวแปรต้น ได้แก่  

1. ช่วงเวลาในการวัด ประกอบด้วย ก่อนทดลอง หลังทดลองครัง้ท่ี 1 และหลัง
ทดลองครัง้ท่ี 2 

2. การใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก            
ยาเสพตดิ โดยมีกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดักระท า และกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้รับการจดักระท า 

ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติด 
ตัวแปรร่วม ได้แก่ การรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง 

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
ผู้วิจยัด าเนินการทดลองโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเอง

จากยาเสพติดในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดย



  127 

ด าเนินการตามตารางฝึกอบรมกับกลุ่มทดลอง จ านวน10 ชั่วโมง ส่วนกลุ่มควบคุมจะไม่มีการ
ฝึกอบรมใดๆ เพ่ือเป็นกลุม่เปรียบเทียบผลท่ีได้จากการทดลอง 

แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง 
การวิจัยในระยะท่ี 3 เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาผลของการใช้โปรแกรม

ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด โดยใช้แบบแผนการวิจัยเชิง
ทดลองแบบ Pretest and Multiple-Posttest Design (Edmonds; & Kennedy, 2017, pp. 65-
66) ซึง่มีแบบแผนการทดลองดงัตาราง 3 

 

ตาราง 3 แบบแผนการทดลองท่ีใช้ในการวิจยั 

Group Pretest Treatment Posttest1 Posttest2 
RE O1E X O2E O3E 
RC O1C - O2C O3C 

Time  

 
ความหมายของสญัลกัษณ์มีดงันี ้

  R คือ การก าหนดตวัอยา่งแบบสุม่ (Random Assignment) 
  E  คือ กลุม่ทดลอง (Experimental group)    
  C คือ กลุม่ควบคมุ (Control group) 
  O1 คือ การวดัก่อนการทดลอง (Pretest) 
  X คือ การจดักระท า (Treatment) โดยใช้โปรแกรมฝึกอบรม 
  O2 คือ การวดัหลงัทดลองครัง้ท่ี 1 (Posttest1) 
  O3 คือ การวดัหลงัทดลองครัง้ท่ี 2 (Posttest2) 
 

ส าหรับการวดัหลงัการทดลองครัง้ท่ี 2 (Posttest2) ควรมีการเว้นระยะห่างของเวลา
ในการวัดซ า้มากกว่า 3 สัปดาห์ขึน้ไป (เสาวณิต กิตตินานนท์ , 2554, น. 20-21 อ้างอิงจาก 
Ferrando; & Lorenzo, 2001; Pfeiffer; et al., 2011) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงก าหนดช่วงเวลาการวัดหลัง
การทดลองครัง้ท่ี 2 อยูใ่นชว่ง 4 สปัดาห์หลงัการทดลองครัง้ท่ี 1  
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วิธีด าเนินการทดลอง 
1. ระยะก่อนการทดลอง 

ผู้วิจยัให้นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 ทุกคนท าแบบ
วดัพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติด และแบบวดัการรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคน
รอบข้าง จากนัน้ด าเนินการคดัเลือกตวัอย่างนกัเรียนท่ีมีคะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
ยาเสพติดตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 33 ลงมา โดยผู้ วิจัยถือเป็นการวัดก่อนการทดลอง (Pretest) 
จ านวน 42 คน และมีความสมัครใจในการเข้าร่วมในการวิจยั จากนัน้ผู้ วิจัยท าการสุ่มอย่างง่าย
เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุกลุม่ละ 21 คน 

2. ระยะการทดลอง 
ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองกับตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 21 คน โดยใช้

โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เป็น
ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันท่ี 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 รวมจ านวน 10 ชั่วโมง ตามแผนการ
ทดลอง ในสว่นของกลุ่มควบคมุจะไมมี่การฝึกอบรมใดๆ เพ่ือเป็นกลุ่มเปรียบเทียบผลท่ีได้จากการ
ทดลอง 

3. ระยะหลังการทดลองครัง้ท่ี 1 
หลงัสิน้สุดโปรแกรมฝึกอบรม ผู้ วิจยัด าเนินการวดัพฤติกรรมการป้องกันตนเอง

จากยาเสพติด ทัง้ 2 กลุ่ม และใช้คะแนนดังกล่าวเป็นคะแนนภายหลังการทดลองครัง้ท่ี 1 
(Posttest1) 

4. ระยะหลังการทดลองครัง้ท่ี 2 
ภายหลงัการทดลอง 4 สปัดาห์ ผู้ วิจยัด าเนินการวดัพฤติกรรมการป้องกนัตนเอง

จากยาเสพติด ทัง้ 2 กลุ่ม และใช้คะแนนดังกล่าวเป็นคะแนนภายหลังการทดลองครัง้ท่ี 2 
(Posttest2) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยมีวิธีด าเนินการ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การเตรียมการ ผู้ วิจยัด าเนินการติดต่อโรงเรียนท่ีเป็นสถานท่ีเก็บข้อมูลเป็น
การภายในก่อน หลังจากนัน้น าหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง
ผู้ อ านวยการโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) เพ่ือขออนุญาตใช้สถานท่ีในการด าเนินการ
ทดลอง และขออนญุาตเก็บข้อมลูและทดลองกบัตวัอย่าง 
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2. การด าเนินการเก็บข้อมูล 
2.1 ผู้ วิจัยด าเนินการคัดเลือกตัวอย่างนักเรียนท่ีมีคะแนนพฤติกรรมการ

ป้องกันตนเองจากยาเสพติดตัง้แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 33 ลงมา (ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การตอบแบบวดัพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด) จ านวน 42 คน และมีความสมคัรใจ
ในการเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรม จากนัน้ผู้ วิจัยท าการสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุกลุม่ละ 21 คน 

2.2 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองตามแผนการทดลอง โดยการน าโปรแกรม
ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มาใช้กับตวัอย่างท่ี
เป็นกลุ่มทดลอง ส่วนตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มควบคุมจะไม่ได้รับการฝึกอบรมใดๆ  โดยในขัน้ตอนนี ้
ผู้วิจยัได้มีการปฐมนิเทศกลุ่มทดลองเพ่ืออธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ การปฏิบตัิตน
ในการเข้าร่วมกิจกรรม และการขอความร่วมมือนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิ จกรรมตลอด
ระยะเวลา 3 วนั 

2.3 ผู้วิจยัด าเนินการหลงัยุติโปรแกรมฝึกอบรม โดยให้กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมท าแบบวดัพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด (Posttest1) รวมทัง้กล่าวขอบคุณ
นักเรียนทุกคนท่ีให้ความร่วมมือ และผู้ วิจัยได้เลีย้งอาหารและของว่างกับนักเรียนท่ีเป็น กลุ่ม
ตวัอยา่งทกุคน รวมทัง้ท าการนดัหมายนกัเรียนในการเก็บข้อมลูในระยะติดตามผล 

2.4 ผู้วิจยัเก็บข้อมูลภายหลงัการทดลองครัง้ท่ี2 (Posttest2) โดยมีระยะเวลา
หลงัจากการเก็บข้อมลูครัง้ท่ี 1 เป็นเวลา 4 สปัดาห์ 

3. การยุติการทดลอง ผู้ วิจัยได้แจ้งให้ตัวอย่างนักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรม
ฝึกอบรมทราบว่าได้สิน้สดุกิจกรรมแล้วและขอขอบคณุนกัเรียนทกุคนท่ีให้ความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรม รวมทัง้ขอขอบคุณผู้ อ านวยการโรงเรียนและคุณครูผู้ ประสานงานทุกท่านท่ีให้ความ
อนเุคราะห์การด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื อ้งต้นของตัวแปรโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  
คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน สมัประสิทธ์ิการกระจาย ความเบ้ ความโดง่ 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด     
เม่ือควบคมุอิทธิพลของตวัแปรการรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้างระหว่างกลุม่ทดลอง
และกลุ่มควบคุม  ตามช่วงเวลาของการวัด โดยใช้สถิติวิ เคราะห์  Mix Design Repeated 
ANCOVA หากพบความแตกต่างรายคู ่ใช้วิธีการเปรียบเทียบของ Bonferroni ทัง้นีห้ากตรวจสอบ
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ข้อตกลงเบือ้งต้นเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรร่วมและตวัแปรตาม และไม่เป็นไปตาม
หลกัการจะปรับมาใช้การวิเคราะห์ Mix Design Repeated ANOVA 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศกึษาครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ค้นหาปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัของพฤติกรรมการ
ปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่น โดยการสงัเคราะห์งานวิจยัเชิงปริมาณด้วยวิธีการ
วิเคราะห์อภิมานตามแนวคิดของ กลาส แมคกอว์ และสมิธ (Glass; McGaw; & Smith, 1981,  
p. 29) 2) สร้างและพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพ
ติดตามปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัท่ีค้นพบ และ 3) การน าโปรแกรมฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้ไปทดลองใช้
กบักลุม่ตวัอย่างนกัเรียนวยัรุ่น ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือตอบจดุมุ่งหมายการวิจยั
ดงักล่าว ผู้ วิจยัจึงน าเสนอข้อมูลแบ่งเป็น 3 ตอนตามระยะของการศึกษา ได้แก่ ตอนท่ี 1 ผลการ
สงัเคราะห์งานวิจยัท่ีศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
วยัรุ่น ด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน ตอนท่ี 2 ผลการสร้างและพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันา
พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร และตอนท่ี 3 
ผลการทดลองใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
นกัเรียนวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมลูในครัง้นีมี้
ความสะดวกและเข้าใจตรงกนั ผู้ วิจยัจึงก าหนดสญัลกัษณ์และความหมายส าหรับใช้แทนคา่สถิติ
และตวัแปรในการน าเสนอตา่งๆ ดงันี ้

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 n  หมายถึง จ านวนตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
 Rang  หมายถึง ชว่งของคา่ดชันีมาตรฐานระหวา่งตวัแปร 
 Mean M( ) หมายถึง คา่เฉล่ียเลขคณิต 
 Median  หมายถึง คา่มธัยฐานเลขคณิต 
 Mode  หมายถึง คา่ฐานนิยมเลขคณิต 
 SD  หมายถึง คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 CV  หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย 
 Skewness หมายถึง คา่ความเบ้ 
 Kurtosis หมายถึง คา่ความโดง่ 
 Min  หมายถึง คา่ต ่าสดุ 
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Max  หมายถึง คา่สงูสดุ 
 SE  หมายถึง คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
 r  หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
 r  หมายถึง คา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
 F  หมายถึง  สถิตทิดสอบ F 
 p-value / Sig หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
 df  หมายถึง ระดบัของความเป็นอิสระ 
 SS  หมายถึง ผลรวมก าลงัสอง 
 MS   หมายถึง คา่เฉล่ียของก าลงัสอง 

ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤตกิรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพตดิของวัยรุ่น  

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี ้เป็นผลการสงัเคราะห์งานวิจยัเชิงปริมาณ
ด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมานตามแนวคดิของ กลาส แมคกอว์ และสมิธ (Glass; McGaw; & Smith, 
1981, p. 29) โดยจะแบง่สาระในการน าเสนอออกเป็น 2 สว่น ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมลูเบือ้งต้นของงานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์ แบง่เป็น 3 ด้าน  
1.1.1 ด้านคณุลกัษณะของการพิมพ์ 
1.1.2 ด้านเนือ้หาสาระ 
1.1.3 ด้านวิธีวิทยาการวิจยั 

1.2 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์อภิมาน แบ่งเป็น 3 
ประเดน็ ประกอบด้วย 

1.2.1 ผลการสังเคราะห์สรุปผลการวิจยัวดัในรูปค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพ่ือ
น าเสนอสถิตบิรรยาย 

1.2.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างงานวิจัยโดยการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์จ าแนกตามตวัแปรก ากับคุณลักษณะงานวิจยัโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน 

1.2.3 ผลการสังเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก      
ยาเสพตดิของนกัเรียนวยัรุ่นด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบือ้งต้นของงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีเ้ป็นการน าเสนอข้อมูลเบือ้งต้นของ

งานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์ ซึ่งจากการสืบค้นพบวา่มีงานวิจยัท่ีศึกษาพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเอง
จากยาเสพติดของวัยรุ่น จ านวน 62 เล่ม แต่ในจ านวนนีมี้เพียง 21 เล่ม (ร้อยละ 33.87) ท่ี
สอดคล้องกบัเกณฑ์การคดัเลือกงานวิจยัและมีข้อมลูเพียงพอท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์อภิมานได้ 
โดยเป็นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ทัง้หมด ข้อมูลพืน้ฐานคุณลักษณะงานวิจัยท่ีน ามาวิเคราะห์       
แจกแจงความถ่ีและร้อยละในส่วนนีป้ระกอบด้วยตวัแปรจ านวน 27 ตวัแปร เพ่ือให้เห็นลกัษณะ
งานวิจยัจ าแนกตามคณุลกัษณะของงานวิจยั 3 ด้าน ดงัผลการวิเคราะห์ตอ่ไปนี ้ 

1.1 ข้อมูลเบือ้งต้นของงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ แบ่งเป็น 3 ด้าน  
1.1.1 ด้านคุณลักษณะของการพมิพ์ 

ผลการวิเคราะห์คณุลกัษณะของงานวิจยัด้านการพิมพ์ พบวา่ งานวิจยัท่ี
น ามาสงัเคราะห์ มาจากสถาบนัจ านวน 6 สถาบนั เป็นงานวิจยัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จ านวน 10 เล่ม (ร้อยละ 47.60) รองลงมาคือมหาวิทยาลยัศลิปากร จ านวน 6 เลม่ (ร้อยละ 28.60)  
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 2 เล่ม (ร้อยละ 9.50) ตามล าดับส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และมหาวิทยาลยันเรศวร จ านวนมหาวิทยาลยัละ 1 เลม่ (ร้อยละ 4.80) 

เม่ือพิจารณาคุณลักษณะด้านสาขาวิชา พบว่า งานวิจัยท่ีน ามา
สังเคราะห์มีความแตกต่างกันแบ่งได้ 11 สาขาวิชา โดยสาขาวิชาท่ีมีการท าวิจัยมากท่ีสุด คือ 
สาขาวิชาสุขศึกษา และจิตวิทยา สาขาวิชาละ 5 เล่ม (ร้อยละ 23.80) รองลงมาคือ สาขาวิชา    
การวิจัยและสถิติทางการศึกษา และสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาละ 2 เล่ม 
(9.60) ส่วนสาขาวิชาอ่ืนๆ มีการท าวิจยัอย่างละ 1 เล่ม (ร้อยละ 4.8) คือ การวดัและประเมินผล
การศึกษา การบริหารการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์ พัฒนาสังคม พลศึกษา การจัดการภาครัฐ
และเอกชน สาธารณสขุศาสตร์ 

โดยงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท จ านวน 19 เล่ม (ร้อยละ 90.50) และปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเพียง 2 เล่ม 
(ร้อยละ 9.50) ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยัท่ีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี 2543 และ 2546 มากท่ีสดุ จ านวน 3 
เล่ม (ร้อยละ 14.30) ส่วนในระหว่างปี 2547 – 2551 มีงานวิจัยเผยแพร่จ านวนปีละ 2 เล่ม       
เทา่ๆ กนั (ร้อยละ 9.50) นอกจากนัน้พิมพ์ปีละ 1 เลม่ (ร้อยละ 4.80) ดงัแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4 จ านวนความถ่ีและร้อยละของงานวิจยัจ าแนกตามคณุลกัษณะของการพิมพ์ 

ช่ือตัวแปร ค่าตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 
สถาบันที่ผลติงานวจิัย เกษตรศาสตร์ 1 4.80 

ขอนแก่น 1 4.80 
บรูพา 2 9.50 
นเรศวร 1 4.80 
ศิลปากร 6 28.60 
ศรีนครินทรวิโรฒ 10 47.60 
รวม 21 100.00 

สาขาที่ผลติงานวจิัย การวิจยัและสถิติทางการศกึษา 2 9.60 
การวดัและประเมินผลการศกึษา 1 4.80 
การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 2 9.60 
สขุศกึษา 5 23.80 
จิตวิทยา 5 23.80 

 การบริหารการศกึษา 1 4.80 
พฒันศกึษาศาสตร์ 1 4.80 
พฒันาสงัคม 1 4.80 
พลศกึษา 1 4.80 
การจดัการภาครัฐและเอกชน 1 4.80 
สาธารณสขุศาสตร์ 1 4.80 
รวม 21 100.00 

ประเภทของรายงานการวจิัย ปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก 2 9.50 
ปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาโท 19 90.50 
รวม 21 100.00 

ปีที่พมิพ์ 2541 1 4.80 
2542 1 4.80 
2543 3 14.30 
2544 1 9.50 
2546 3 14.30 
2547 2 9.50 
2548 2 9.50 
2549 2 9.50 
2550 2 9.50 
2551 2 9.50 
2553 1 4.80 
2556 1 4.80 
รวม 21 100.00 
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1.1.2 ด้านเนือ้หาสาระ 
เม่ือพิจารณาแบบแผนของงานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่

เป็นงานวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ จ านวน 20 เล่ม (ร้อยละ 95.20) และมีงานวิจยัท่ีศึกษาทัง้เชิงทดลอง
และสหสมัพนัธ์ เพียง 1 เลม่ (ร้อยละ 4.80) 

งานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์มาจากวัตถุประสงค์การวิจัยแตกต่างกัน 5 
ประเด็น โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีใช้มากท่ีสุด คือ เพ่ือหาความสัมพันธ์ (ร้อยละ 35.00) 
รองลงมา คือ เพ่ือศึกษา (ร้อยละ 30) ส่วนวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีใช้น้อยสุด คือ ส ารวจ/
บรรยาย และอธิบาย (ร้อยละ 6.70) 

ในส่วนของคณุลกัษณะงานวิจยัประเภทตวัแปรต้นท่ีศึกษาแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม ตามแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม คือ กลุ่มจิตลักษณะ กลุ่มสถานการณ์ และกลุ่ม          
จิตลักษณะตามสถานการณ์ โดยตัวแปรต้นในกลุ่มจิตลักษณะท่ีมีการใช้มากท่ีสุด คือ  ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง (ร้อยละ 7.90) ตวัแปรต้นในกลุ่มสถานการณ์ท่ีใช้มากท่ีสดุ คือ ความสมัพนัธ์
ในครอบครัว (ร้อยละ 10.50) และตวัแปรต้นในกลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์ท่ีใช้มากท่ีสุด คือ 
ความรู้เก่ียวกบัยาเสพตดิ (ร้อยละ 17.10) ดงัแสดงในตาราง 5 

 

ตาราง 5 จ านวนความถ่ีและร้อยละของงานวิจยัจ าแนกตามคณุลกัษณะด้านเนือ้หาสาระ 

ชื่อตวัแปร ค่าตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 
แบบแผนของงานวิจัย การวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ 20 95.20 

การวิจยัเชิงทดลอง 0 0.00 
การวิจยัเชิงทดลองและสหสมัพนัธ์ 1 4.80 
รวม 21 100.00 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ส ารวจ/บรรยาย 4 6.70 
เปรียบเทียบ 13 21.60 
หาความสมัพนัธ์ 21 35.00 
ศกึษา 18 30.00 
อธิบาย 4 6.70 
รวม 60 100 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ชื่อตวัแปร ค่าตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 
ประเภทตัวแปรต้น กลุ่มจิตลกัษณะ   

การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 3 3.90 
การควบคุมตนเอง 5 6.60 
ความภาคภูมใิจในตนเอง 6 7.90 
การตระหนกัรูต้นเอง 3 3.90 
ลกัษณะมุ่งอนาคต 2 2.60 
ทกัษะชวีติ 2 2.60 
มโนภาพแห่งตน 1 1.30 
กลุ่มสถานการณ์   
ความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว 8 10.50 
การอบรมเลีย้งด ู 3 3.90 
ความผกูพนักบัครอบครัว 1 1.30 
ความผกูพนักบัโรงเรียน 1 1.30 
การสนบัสนนุทางสงัคมจากโรงเรียน 2 2.60 
ความสมัพนัธ์กบัครู 1 1.30 
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อน 4 5.30 
การสนบัสนนุทางสงัคมจากเพื่อน 2 2.60 
การรับรู้ข้อมลูขา่วสาร 1 1.30 
การเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 1 1.30 
การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง 2 2.60 
กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์   
ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด 13 17.10 
เจตคติตอ่ยาเสพติด 8 10.50 
เจตคติตอ่พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเอง 4 5.30 
การคล้อยตามผู้อื่น 2 2.60 
การรับรู้กฎระเบียบของสถานศกึษา 1 1.30 
รวม 76 100.00 
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1.1.3 ด้านวิธีวิทยาการวิจัย 
เม่ือพิจารณาถึงประเภทของสมมติฐาน พบว่า สมมติฐานท่ีมีการใช้มาก

ท่ีสดุ คือ ประเภทไม่มีทิศทาง จ านวน 13 เล่ม (ร้อยละ 61.00) รองลงมาคือ มีการตัง้สมมติฐานทัง้
แบบมีทิศทางและไม่มีทิศทางในเล่ม จ านวน 5 เลม่ (ร้อยละ 23.80) และประเภทมีทิศทาง จ านวน 
3 เล่ม (ร้อยละ 14.30) ตามล าดบั นอกจากนีง้านวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์มาจากกลุ่มตัวอย่าง 3 
ระดบั โดยระดบัท่ีมีการใช้มากท่ีสดุ คือ ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 14 เลม่ (ร้อยละ 66.70) 
รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 6 เล่ม (ร้อยละ 28.60) และระดบัอุดมศึกษา 
จ านวน 1 เลม่ (ร้อยละ 4.80) ตามล าดบั 

ในส่วนของวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ งานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์มี
วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแตกตา่งกนั 4 วิธี โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้มากท่ีสดุ คือ วิธีการ
เลือกแบบหลายขัน้ตอน จ านวน 10 เล่ม (ร้อยละ 47.60) รองลงมาคือ วิธีการเลือกแบบแบ่งชัน้ 
จ านวน 9 เล่ม  (ร้อยละ 42.90)  ส่วนวิธีการเลือกแบบเจาะจง และสุ่มอย่างง่าย มีการใช้วิธีละ 1 
เลม่ (ร้อยละ 4.80)  

ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย พบว่า มีการใช้เคร่ืองมือวิจัยประเภท
แบบสอบถาม/แบบวดัมากท่ีสุด (ร้อยละ 72.40) รองลงมาคือ แบบทดสอบ (ร้อยละ 27.60) และ
เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่งานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์ส่วนใหญ่ไมมี่การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการใช้
สถิติวิเคราะห์ จ านวน  12 เล่ม (ร้อยละ 57.10) นอกจากนัน้จ านวน 9 เล่ม (ร้อยละ 42.90) มีการ
ทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นก่อนการใช้สถิติวิเคราะห์ 

เม่ือพิจารณาถึงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า สถิติท่ีใช้วิเคราะห์
มีความแตกต่างกัน 8 ประเภท โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์มากท่ีสุด คือ descriptive stat      
(ร้อยละ 30.50) รองลงมา คือ multiple correlation/regression (ร้อยละ 28.95) ส่วนประเภทสถิติ
ท่ีใช้น้อยท่ีสดุ (ร้อยละ 1.45) คือ dependent sample t-test, path analysis และ HLM 

ในส่วนของประเภทเคร่ืองมือวัดตัวแปรตาม พบว่า ร้อยละ 100 เป็น 
แบบสอบถาม/แบบวัด โดยชนิดของความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวดัตวัแปรตาม ร้อยละ 100 เป็น 
แบบความสอดคล้องภายใน และประเภทความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือวดัตวัแปรตาม ร้อยละ 100 
เป็นการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา เช่นเดียวกบัประเภทเคร่ืองมือวดัตวัแปรต้นท่ีพบว่า มี
การใช้แบบสอบถาม/แบบวดัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 89.50) สว่นชนิดของความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดั
ตวัแปรต้น ร้อยละ 100 เป็นแบบความสอดคล้องภายใน และประเภทความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ
วดัตวัแปรต้น ร้อยละ 100 เป็นการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา ดงัแสดงในตาราง 6 
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ตาราง 6 จ านวนความถ่ีและร้อยละของงานวิจยัจ าแนกตามคณุลกัษณะด้านวิธีวิทยาการวิจยั  

ชื่อตวัแปร ค่าตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 
ประเภทของสมมติฐาน มีทิศทาง 3 14.30 

ไมม่ีทิศทาง 13 61.00 
มีทิศทางและไมม่ีทิศทาง 5 23.80 
รวม 21 100.00 

ระดับชัน้ของกลุ่มตัวอย่าง มธัยมศกึษาตอนต้น 14 66.70 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 6 28.60 
อดุมศกึษา 1 4.80 
รวม 21 100.00 

วธีิการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง 1 4.80 
สุ่มอย่างง่าย 1 4.80 
แบบแบง่ชัน้ 9 42.90 

แบบหลายขัน้ตอน 10 47.60 
รวม 21 100.00 

ประเภทของเคร่ืองมือ แบบทดสอบ 8 27.60 
แบบสอบถาม/แบบวดั 21 72.40 
รวม 29 100.00 

การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 
ของการใช้สถติวิเิคราะห์ 

มีการทดสอบ 9 42.90 
ไม่มีการทดสอบ 12 57.10 
รวม 21 100.00 

สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ descriptive stat 21 30.50 
independent sample t-test 12 17.35 

dependent sample t-test 1 1.45 
simple corr/regression 3 4.35 

multiple corr/regression 20 28.95 
one-way ANOVA, ANCOVA 10 14.50 
path analysis 1 1.45 

HLM 1 1.45 
รวม 69 100.00 

ประเภทเคร่ืองมือวัด 
ตัวแปรตาม 

แบบสอบถาม 76 100.00 
รวม 76 100.00 

ชนิดของความเช่ือม่ัน 
เคร่ืองมือวัดตัวแปรตาม 

แบบความสอดคล้องภายใน 76 100.00 
รวม 76 100.00 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ชื่อตวัแปร ค่าตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 
ความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือวัด 
ตัวแปรตาม 

ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา 76 100.00 
รวม 76 100.00 

ประเภทเคร่ืองมือวัดตัวแปรต้น แบบทดสอบ 8 10.50 
แบบสอบถาม 68 89.50 
รวม 76 100.00 

ชนิดของความเช่ือม่ัน 
เคร่ืองมือวัดตัวแปรต้น 

แบบความสอดคล้องภายใน 76 100.00 
รวม 76 100.00 

ความเที่ยงตรงเคร่ืองมือวัด 
ตัวแปรต้น 

ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา 76 100.00 
รวม 76 100.00 

ผลการวิเคราะห์สถิติพืน้ฐานของงานวิจัย ตามคุณลักษณะของงานวิจัยเชิงปริมาณ 
พบว่า จากจ านวนงานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์ทัง้ 21 เล่ม โดยเฉล่ียศึกษาตวัแปรตามจ านวน 1 ตวั
แปร และมีการศกึษาตวัแปรตามมากท่ีสดุ จ านวน 3 ตวัแปร จ านวนตวัแปรต้นเฉล่ียเท่ากับ 6 ตวั
แปร จ านวนตวัแปรต้นสงูสดุจ านวน 12 ตวัแปร และต ่าสดุ 2 ตวัแปร ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เฉล่ีย 
471 คนสงูสดุ 2,369 คน ต ่าสดุ 87 คน จ านวนสมมตฐิานเฉล่ีย 7 สมมติฐาน สงูสดุ 33 สมมตฐิาน 
และต ่าสดุ 1 สมมตฐิาน  

ในส่วนของค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดัตวัแปรตาม พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.850 
คา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัตวัแปรต้น เท่ากับ 0.824 ค่าเฉล่ียของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ก่อน
การปรับแก้ความคลาดเคล่ือนในการวัด เท่ากับ 0.422 คะแนนคุณภาพงานวิจัยเฉล่ีย 3.29 
คะแนนสูงสุด 4.00 คะแนน และคะแนนต ่าสุด 1.86 คะแนน แสดงให้เห็นว่าคุณภาพงานวิจัยท่ี
น ามาสงัเคราะห์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ดงัแสดงในตาราง 7 
ตาราง 7 คา่สถิตพืิน้ฐานของงานวิจยั จ าแนกตามคณุลกัษณะของงานวิจยัเชิงปริมาณ 

ตัวแปร N Mean Max Min SD CV Skewness Kurtosis 
จ านวนตวัแปรตาม 21 1.43 3 1 0.746 0.557 1.464 0.652 

จ านวนตวัแปรต้น 21 6.14 12 2 2.903 8.429 0.507 -0.809 

ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 21 471.05 2369 87 458.423 210151.548 3.848 16.406 

จ านวนสมมติฐาน 21 7.86 33 1 8.552 8.429 0.507 -0.809 

คา่ความเช่ือมัน่แบบวดัตวัแปรตาม 76 0.850 0.927 0.600 0.076 0.006 -1.670 2.797 

คา่ความเช่ือมัน่แบบวดัตวัแปรต้น 76 0.824 0.962 0.470 0.088 0.008 -1.224 2.235 

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 76 0.422 0.807 0.073 0.137 0.019 -0.124 0.753 

คะแนนคณุภาพงานวิจยั 21 3.29 4.00 1.86 0.396 0.211 -1.024 0.271 
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1.2 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์อภมิาน 
1.2.1 ผลการสังเคราะห์สรุปผลการวิจัยวัดในรูปค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์เพื่อน าเสนอสถติบิรรยาย 
 งานวิจยัท่ีน ามาสังเคราะห์ทัง้หมด 21 เล่ม ให้ผลการวิจยัในรูปค่าดชันี

มาตรฐานระดับการทดสอบสมมติฐานเป็นค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์รวม 76 ค่า ผู้ วิจัยน า           
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีได้มาปรับแก้ความคลาดเคล่ือนในการวดั (measurement error) โดย
ใช้สูตรของ ฮันเทอร์และคณะ (นงลักษณ์ วิรัชชัย ,2542, น.87 อ้างอิงจาก Hunter; Schmidt; & 
Jackson,1982) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ท่ีปรับแก้แล้วท่ี เป็นผลจากงานวิจัย 21 เล่ม  
รวม 76 คา่ 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นคา่สถิตบิรรยายของสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ก่อนและหลงัการปรับแก้ จากคา่สถิติแสดงว่าค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ก่อนและหลงั
การปรับแก้ค่าความคลาดเคล่ือนในการวดั มีทัง้หมด 76 ค่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.422 และ 0.430 
โดยค่าเฉล่ียของ r ท่ีปรับแก้แล้วจะมีค่าสูงกว่า r ท่ีปรับแก้เล็กน้อย และทุกค่ามีทิศทาง
ความสัมพันธ์ในเชิงบวก ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากับ 0.016 และ 0.015
ตามล าดบั แสดงว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยทัง้ 21 เล่ม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
แตกตา่งกนัเล็กน้อย ลกัษณะการแจกแจงของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ก่อนและหลงัการปรับแก้ 
พบว่ามีค่าต ่าสุดเท่ากับ 0.073 และ 0.075 ค่าสูงสุดเท่ากับ 0.807 และ 0.707 ตามล าดบั ค่าผล
การวิเคราะห์แสดงในตาราง 8 
ตาราง 8 สถิติบรรยายและผลการทดสอบลกัษณะการแจกแจงของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ก่อน

และหลงัการปรับแก้ความคลาดเคล่ือนในการวดั 

สถติิบรรยาย 
ขนาดความสัมพนัธ์ r  ปรับแก้แล้ว 

Statistic Std.Error Statistic Std.Error 
Mean 0.422 0.016 0.430 0.015 
95% CI for Mean: Lower Bound 0.396  0.400  
                         Upper Bound 0.459  0.460  
5% Trimmed Mean 0.429  0.435  
Median 0.412  0.432  
Variance 0.019  0.017  
Std. Deviation 0.137  0.130  
Minimum 0.073  0.075  



  141 

ตาราง 8 (ตอ่) 
 

สถติิบรรยาย 
ขนาดความสัมพนัธ์ r  ปรับแก้แล้ว 

Statistic Std.Error Statistic Std.Error 
Maximum 0.807  0.707  
Range 0.733  0.632  
Interquartile Range 0.157  0.151  
Skewness -0.124 0.276 -0.464 0.276 
Kurtosis 0.753 0.545 0.507 0.545 

 
1.2.2 ผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างระหว่างงานวิ จัยโดยการ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (ท่ีปรับแก้) จ าแนกตามตัวแปรก ากับ
คุณลักษณะงานวิจัยโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
จ าแนกตามตวัแปรก ากบัคณุลกัษณะงานวิจยั โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า 
มีตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย 3 ตัวแปร ท่ีส่งผลท าให้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของงานวิจัย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ได้แก่ สาขาท่ีผลิตงานวิจัย ประเภทของ
สมมติฐาน และระดับชัน้ของกลุ่มตัวอย่า ง รายละเอียดการวิจัยแสดงในตาราง 9 และ
ภาพประกอบ 6 

 เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มจ าแนกตามตวั
แปรสาขาท่ีผลิตงานวิจยั พบว่า ค่าเฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของสาขาการจดัการภาครัฐและ

เอกชน มีคา่สงูท่ีสดุ (r = 0.58, SD = 0.131) รองลงมาคือ สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ (r 
= 0.504, SD = 0.115) และสาขาวิชาท่ีมีค่าเฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ต ่าสุด คือ สาขาวิชาพล

ศึกษา (r = 0.266, SD = 0.270) เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
รายคู่ พบว่า สาขาวิชาการวิจยัและสถิติทางการศึกษา และสาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์              
มีคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูกวา่ สาขาวิชาพลศกึษา  

 เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มจ าแนกตามตวั
แปรประเภทของรายงานการวิจัย ค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของปริญญานิพนธ์ระดับ

ปริญญาเอกมีคา่สงูท่ีสดุ (r = 0.504, SD = 0.115) รองลงมาคือ ปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาโท 

(r = 0.418,SD = 0.130)  
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เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มจ าแนกตามตวั
แปรประเภทของสมมติฐาน พบวา่ งานวิจยัท่ีมีการตัง้สมมติฐานทัง้แบบมีทิศทางและไมมี่ทิศทางมี

ค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุด (r = 0.467, SD = 0.137) รองลงมาคือแบบไม่มีทิศทาง  
ทิศทาง มีคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูกว่าแบบไม่มีทิศทาง และแบบไม่มีทิศทาง สงูกวา่แบบ
มีทิศทาง 

 เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มจ าแนกตามตวั
แปรระดับชัน้ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  มีค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์สงูท่ีสดุ (r = 0.459, SD = 0.107) รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. (r 

= 0.386, SD = 0.172) และระดบัอุดมศึกษา (r = 0.333, SD = 0.060) ตามล าดบั เม่ือทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์รายคู่ พบว่า ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น มี
คา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูกวา่ระดบัอดุมศกึษา 

 เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มจ าแนกตามตวั
แปรวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง พบว่า วิธีการสุ่มอย่างง่าย มีค่าเฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สูงสุด 

(r = 0.580, SD = 0.084) รองลงมาคือ การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (r = 0.436, SD = 0.135) ส่วน

การสุม่แบบเจาะจง มีคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ต ่าสดุ (r = 0.304, SD = 0.062) 
 เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มจ าแนกตามตวั

แปรคะแนนคณุภาพงานวิจยั พบว่า งานวิจยัท่ีมีคณุภาพระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพันธ์สูงสุด (r = 0.442, SD = 0.170) รองลงมาคือ ระดบัดีมาก (r = 0.440, SD = 0.126) 

และระดบัดี (r = 0.379, SD = 0.139) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มจ าแนกตามตวั

แปรขนาดกลุ่มตวัอย่าง พบว่า งานวิจยัท่ีมีกลุ่มตวัอย่างน้อยกว่า 300 คน มีค่าเฉล่ียสมัประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์สูงสุด (r = 0.448, SD = 0.123) รองลงมาคือ จ านวน 600 คน ขึน้ไป (r = 0.430,    

SD = 0.134) และ จ านวนระหวา่ง 301 – 600 คน (r = 0.426, SD = 0.133) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มจ าแนกตามตวั

แปรค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวัดตวัแปรตาม พบว่า เคร่ืองมือวดัท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ระหว่า ง 

0.801 – 0.899 มีค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุด (r = 0.443, SD = 0.126) รองลงมา คือ 

ค่าสูงกว่า  0.900 (r = 0.418, SD = 0.142) และค่าต ่ ากว่า  0.800 (r = 0.383, SD = 0.114) 
ตามล าดบั 
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 เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มจ าแนกตามตวั
แปรค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวัดตัวแปรต้น พบว่า เคร่ืองมือวัดท่ีมีค่าความเช่ือมั่นระหว่าง 

0.801 – 0.8999 มีค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุด (r = 0.4332, SD = 0.1351) รองลงมา 

คือ ค่าสูงกว่า 0.900 (r = 0.426, SD = 0.127) และค่าต ่ากว่า 0.800 (r = 0.407, SD = 0.129) 
ตามล าดบั 

 เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มจ าแนกตามตวั

แปรประเภทตวัแปรต้น พบวา่ ตวัแปรกลุ่มจิตลกัษณะมีคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูสดุ (r = 

0.471, SD = 0.101) รองลงมาคือ กลุ่มสถานการณ์  (r = 0.429, SD = 0.108) และกลุ่มจิต

ลกัษณะตามสถานการณ์ (r = 0.398, SD = 0.161) ตามล าดบั 

ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีปรับแก้คา่ความ
คลาดเคล่ือนในการวดั จ าแนกตามตวัแปรก ากบัคณุลกัษณะงานวิจยั 

ค่าของตัวแปรก ากับ 
ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ 
Test of equality of 

variance 
ANOVA 

r SD n F p F p 
สาขาที่ผลิตงานวิจัย 
การวิจยัและสถิติทางการศกึษา 0.494 0.104 11 0.935 0.508 2.534* 0.012 
การวดัและประเมินผลการศกึษา 0.386 0.157 5 1) การวิจยัและสถิติทางการศกึษา > พลศกึษา 

2) การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ > พลศกึษา การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 0.504 0.115 10 
สขุศกึษา 0.360 0.113 14 
จิตวิทยา 0.458 0.125 16  
การบริหารการศกึษา 0.409 0.065 2 
พฒันศกึษาศาสตร์ 0.348 0.109 8 
พฒันาสงัคม 0.383 0.017 3  
พลศกึษา 0.266 0.270 2  
การจดัการภาครัฐและเอกชน 0.580 0.084 2  
สาธารณสขุศาสตร์ 0.481 0.131 3  
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ตาราง 9  (ตอ่)  

ค่าของตัวแปรก ากับ 
ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ 
Test of equality of 

variance 
ANOVA 

r SD n F p F p 
ประเภทของรายงานการวิจัย 
ปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก 0.504 0.115 10 0.044 0.834 3.874 0.053 
ปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาโท 0.418 0.130 66 ไมพ่บความแตกตา่ง 

ประเภทของสมมติฐาน 
มีทิศทาง 0.314 0.106 10 0.579 0.563 5.284** 0.007 
ไมม่ีทิศทาง 0.441 0.122 50 1) มีทิศทางและไมมี่ทิศทาง > มีทิศทาง 

2) ไมมี่ทิศทาง > มีทิศทาง มีทิศทางและไมม่ีทิศทาง 0.467 0.137 16 
ระดับชัน้ของกลุ่มตัวอย่าง 
มธัยมศกึษาตอนต้น 0.459 0.107 50 4.96 0.010* 4.340* 0.017 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 0.386 0.172 20 1) มธัยมศกึษาตอนต้น > อดุมศกึษา 

อดุมศกึษา 0.333 0.060 6 
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
แบบเจาะจง 0.304 0.062 2 0.733 0.536 1.582 0.201 
สุม่อยา่งง่าย 0.580 0.084 2 ไมพ่บความแตกตา่ง 

สุม่แบบแบง่ชัน้ 0.422 0.125 35 
สุม่แบบหลายขัน้ตอน 0.436 0.135 37 
คะแนนคุณภาพงานวิจัย 
ปานกลาง (1.61-2.40) 0.442 0.170 4 0.551 0.579 1.184 0.312 
ดี (2.41-3.20) 0.379 0.139 13 ไมพ่บความแตกตา่ง 

ดีมาก (3.21-4.00) 0.440 0.126 59 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
น้อยกวา่ 300 คน 0.448 0.123 9 0.096 0.908 0.104 0.901 
301 – 600 คน 0.426 0.133 45 ไมพ่บความแตกตา่ง 

601 คนขึน้ไป 0.430 0.134 22 
ค่าความเชื่อมั่นตัวแปรตาม 
ต ่ากวา่ 0.8000 0.383 0.114 12 0.725 0.488 1.036 0.360 
0.8001 – 0.8999 0.443 0.126 40 ไมพ่บความแตกตา่ง 

สงูกวา่ 0.9000 0.418 0.142 22 
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ตาราง 9  (ตอ่)  

ค่าของตัวแปรก ากับ 
ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ 
Test of equality of 

variance 
ANOVA 

r SD n F p F p 
ค่าความเชื่อมั่นตัวแปรต้น        
ต ่ากวา่ 0.8000 0.407 0.129 22 0.271 0.763 0.322 0.726 
0.8001 – 0.8999 0.433 0.135 37 ไมพ่บความแตกตา่ง 

สงูกวา่ 0.9000 0.426 0.127 14 
ประเภทตัวแปรต้น        
กลุม่จิตลกัษณะ 0.471 0.101 22 2.252 0.112 2.014 0.141 
กลุม่สถานการณ์ 0.429 0.108 26 ไมพ่บความแตกตา่ง 

กลุม่จิตลกัษณะตามสถานการณ์ 0.398 0.161 28 
 

 *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 **มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

ภาพประกอบ 6 คณุลกัษณะงานวิจยัท่ีสง่ผลตอ่คา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
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1.2.3 ผลการสังเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพตดิของนักเรียนวัยรุ่นด้วยวิธีการวิเคราะห์อภมิาน 

 การวิเคราะห์ในส่วนนีเ้ป็นการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิ ธีการวิเคราะห์  
อภิมานมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่น โดยใช้วิธีการบันทึกค่าดัชนีมาตรฐานสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์จากรายงานการวิจัยแต่ละเล่ม และน าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ท่ีได้มาปรับแก้ค่า
ความคลาดเคล่ือนในการวดั ซึง่จะเห็นได้วา่งานวิจยับางเล่มมีการศกึษาอิทธิพลของตวัแปรหลาย
ตวัหรือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรหลายตวั คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในรายงานการวิจยั
แตล่ะเลม่จึงมีตัง้แต ่1 คา่ขึน้ไป ดงันัน้หน่วยในการวิเคราะห์ซึง่เป็นคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ จึงมี
จ านวนไม่เท่ากบัจ านวนเล่มรายงานการวิจยั ในการสงัเคราะห์งานวิจยัครัง้นีมี้รายงานการวิจยัท่ี
น ามาสงัเคราะห์ 21 เลม่ มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 76 คา่ 

 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น จ าแนกตามปัจจยัเชิงสาเหต ุประกอบด้วย 3 
กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ จิตลกัษณะ กลุม่สถานการณ์ และกลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์ พบวา่ ปัจจยั
ต่างๆ ท่ี  ศึกษามีค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ท่ีปรับแก้ เท่ากับ 0.430 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จ าแนกรายกลุ่มตัวแปร พบว่า ตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะ มีค่าเฉล่ีย

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูสดุ (r = 0.472) รองลงมาคือ ตวัแปรกลุม่สถานการณ์ (r = 0.429) และ

กลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์ (r = 0.398) ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาคา่การกระจายของคา่
ค่าเฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ในแต่ละกลุ่มตวัแปร พบว่า แตกต่างกันไม่มากนัก โดยมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูใ่นชว่ง 0.021 – 0.030 ดงัแสดงผลการวิเคราะห์ในตาราง 10 

ตาราง 10 คา่สถิตเิบือ้งต้นของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีปรับแก้ 
จ าแนกตามกลุม่ตวัแปรกลุม่จิตลกัษณะ กลุม่สถานการณ์ กลุม่จิตลกัษณะตาม สถานการณ์ และ
กลุม่รวม 

สถติบิรรยาย 
กลุ่มจติลักษณะ กลุ่มสถานการณ์ 

กลุ่มจติลักษณะตาม
สถานการณ์ 

รวม 

r r ปรับ r r ปรับ r r ปรับ r r ปรับ 
Mean 0.481 0.472 0.424 0.429 0.388 0.398 0.427 0.430 
S.E. Mean 0.025 0.021 0.021 0.021 0.030 0.030 0.015 0.015 
Std. Dev. 0.121 0.101 0.109 0.108 0.160 0.161 0.137 0.130 



  147 

ตาราง 10 (ตอ่) 

สถติบิรรยาย 
กลุ่มจติลักษณะ กลุ่มสถานการณ์ 

กลุ่มจติลักษณะตาม
สถานการณ์ 

รวม 

r r ปรับ r r ปรับ r r ปรับ r r ปรับ 
Median 0.454 0.477 0.429 0.438 0.374 0.384 0.412 0.432 
Variance 0.015 0.010 0.012 0.012 0.026 0.026 0.019 0.017 
Minimum 0.310 0.260 0.167 0.186 0.073 0.075 0.073 0.075 
Maximum 0.807 0.640 0.705 0.707 0.683 0.670 0.807 0.707 
Range 0.497 0.379 0.538 0.521 0.609 0.595 0.733 0.632 
Skewness 0.999 0.005 -0.050 0.077 -0.216 -0.348 -0.124 -0.464 
Kurtosis 0.941 -0.390 1.383 1.131 -0.327 -0.352 0.753 0.507 

n 22 22 26 26 28 28 76 76 

 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุของ

พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น จ าแนกตามปัจจยัเชิงสาเหตใุนแตล่ะกลุ่มตวั
แปรดงัแสดงในตาราง 11 ดงันี ้

 ตวัแปรในกลุ่มจิตลักษณะ พบว่า ตวัแปรลักษณะมุ่งอนาคต มีค่าเฉล่ีย

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สูงสุด (r = 0.553) รองลงมาคือ ตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

(r = 0.550) ส่วนตวัแปรมโนภาพแห่งตน เป็นตัวแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต ่าสุด     

(r = 0.360) 
 ตวัแปรในกลุ่มสถานการณ์ พบว่า ตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมจากคน

รอบข้าง  มีคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูสดุ (r = 0.615) รองลงมาคือ ตวัแปรความผกูพนักบั

โรงเรียน (r = 0.516) ส่วนตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน เป็นตัวแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ต ่าสดุ (r = 0.269) 
 ตวัแปรในกลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์ พบว่า ตวัแปรการคล้อยตาม

ผู้ อ่ืน มีคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูสดุ (r = 0.550) รองลงมาคือ ตวัแปรเจตคติตอ่ยาเสพติด 

(r = 0.501) ส่วนตวัแปรการรับรู้กฎระเบียบของสถานศึกษา เป็นตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ต ่าสดุ (r = 0.262) 
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ตาราง 11 คา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีปรับแก้ของกลุ่มตวัแปร 
จิตลกัษณะ กลุม่สถานการณ์ และจิตลกัษณะตามสถานการณ์ ท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเอง
จากยาเสพติดของวยัรุ่น 

กลุ่มตวัแปร/ตัวแปร r r ที่ปรับแก้ จ านวนค่า r ล าดับ 
กลุ่มจิตลักษณะ  
การรับรู้ความสามารถของตนเอง 0.650 0.550 3 2 
การควบคมุตนเอง 0.448 0.459 5 4 
ความภาคภมูิใจในตนเอง 0.438 0.435 6 5 
การตระหนกัรู้ตนเอง 0.512 0.498 3 3 
ลกัษณะมุง่อนาคต 0.534 0.553 2 1 
ทกัษะชีวิต 0.407 0.429 2 6 
มโนภาพแหง่ตน 0.351 0.360 1 7 
รวม 0.481 0.472 22  
กลุ่มสถานการณ์ 
ความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว 0.397 0.401 8 7 
การอบรมเลีย้งด ู 0.399 0.399 3 8 
ความผกูพนักบัครอบครัว 0.511 0.504 1 3 
ความผกูพนักบัโรงเรียน 0.479 0.516 1 2 
การสนบัสนนุทางสงัคมจากโรงเรียน 0.424 0.439 2 5 
ความสมัพนัธ์กบัครู 0.410 0.414 1 6 
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อน 0.477 0.483 4 4 
การสนบัสนนุทางสงัคมจากเพื่อน 0.255 0.269 2 11 
การรับรู้ข้อมลูขา่วสาร 0.380 0.383 1 9 
การเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 0.380 0.361 1 10 
การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง 0.614 0.615 2 1 
รวม 0.424 0.429 26  
กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด 0.270 0.289 13 4 
เจตคติตอ่ยาเสพติด 0.508 0.501 8 2 
เจตคติตอ่พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองฯ 0.507 0.499 4 3 
การคล้อยตามผู้อื่น 0.503 0.550 2 1 
การรับรู้กฎระเบียบของสถานศกึษา 0.265 0.263 1 5 
รวม 0.388 0.398 28  
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จากผลการวิเคราะห์คา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่นจ าแนกตามกลุ่มปัจจยัเชิงสาเหตตุ่างๆ 
ผู้วิจยัจึงสรุปเป็นแผนภาพโมเดลปัจจยัเชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด
ของวยัรุ่นโดยเรียงล าดบัตามคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์จากมากไปน้อย ตามภาพประกอบ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิของวยัรุ่น 
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สรุปผลการวิเคราะห์ในตอนท่ี 1 ท าให้ได้ทราบข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
คือ ปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัของพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิของวยัรุ่น โดยปัจจยัเชิง
สาเหตสุ าคญัเป็นปัจจยัเชิงสาเหตใุนกลุ่มจิตลกัษณะ โดยเม่ือพิจารณาถึงตวัแปรเชิงสาเหตสุ าคญั
ในกลุม่จิตลกัษณะซึง่มีคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูกวา่ 0.450 ซึง่เป็นคา่ความสมัพนัธ์ขนาด
ปานกลางค่อนข้างสูง มีจ านวน 4 ตวัแปร ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง การตระหนกัรู้ตนเอง และการควบคุมตนเอง ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงจะได้น าตวัแปรทัง้ 4 ตวัแปร
ดงักล่าว มาเป็นตวัแปรหลกัเพ่ือออกแบบการสร้างและพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
พฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่นในการวิจยัระยะท่ี 2 และ 3 ตอ่ไป 

ตอนที่ 2 ผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพฤตกิรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพตดิของนักเรียนวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  

การสร้างและพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก       
ยาเสพติดของนักเรียนวยัรุ่น ได้ด าเนินการตามกระบวนการของการวิจยัและพัฒนา (Research 
and development) เร่ิมต้นด้วยการวิจยัพืน้ฐานเพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ส าหรับน ามาใช้เป็น
ข้อมลูพืน้ฐานและการออกแบบโปรแกรมฝึกอบรม โดยผู้วิจยัได้เร่ิมต้นจากการสงัเคราะห์งานวิจยั
เพ่ือค้นหาตวัแปรปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัท่ีจะน ามาใช้สร้างโปรแกรมฝึกอบรม และได้น าขัน้ตอน
ของกลุ่มฝึกอบรม มาเป็นกรอบในการพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนวยัรุ่น และประเมินคณุภาพของโปรแกรมฝึกอบรมส าหรับการ
ด าเนินการวิจยัและพฒันาในระยะนี ้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. การใช้ผลจากการสงัเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดของวยัรุ่น รวมทัง้การศึกษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัขัน้ตอนของกลุ่มฝึกอบรม 
และเทคนิคการฝึกอบรมมาเป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรมฝึกอบรม โดยมีผลการศกึษาดงันี ้

1.1  ผลการสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก   
ยาเสพติดของวยัรุ่น พบว่า มีกลุ่มปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัตามแนวคิดรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์
นิยม 3 ด้าน ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่น ได้แก่  กลุ่ม            
จิตลกัษณะ กลุ่มสถานการณ์ และกลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์ โดยกลุ่มจิตลกัษณะเป็นกลุ่ม

ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สูงท่ีสุด (r ท่ีปรับแก้ = 0.472) รองลงมา คือ กลุ่ม

สถานการณ์ (r ท่ีปรับแก้ = 0.429) และกลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์ (r ท่ีปรับแก้ = 0.398) 
ตามล าดบั  



  151 

เม่ือพิจารณาถึงตัวแปรส าคัญท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก         

ยาเสพติดของวยัรุ่น พบว่า ตวัแปรในกลุ่มจิตลกัษณะ ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต (r ท่ีปรับแก้ = 

0.553) ตวัแปรในกลุ่มสถานการณ์ ได้แก่ การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง (r ท่ีปรับแก้ = 

0.616) และตวัแปรในกลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การคล้อยตามผู้ อ่ืน (r ท่ีปรับแก้ = 
0.551)  

 1.2 แนวคิดเก่ียวกับขัน้ตอนของกลุ่มฝึกอบรม ซึ่งในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ประยุกต์
แนวคิดของเนลสัน โจนส์  (Nelson-Jone. 1992: 48-49) โดยได้น ามาใช้  3 ขัน้ตอน ได้แก่            
ขัน้เร่ิมต้น มุ่งเน้นการสร้างสมัพนัธภาพ การเตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม การกระตุ้น
ความสนใจของผู้ เข้ารับการอบรม เป็นต้น ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการ เน้นการจดักิจกรรมตา่งๆ การใช้
เทคนิคการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เกิดการเรียนรู้หรือประสบการณ์ตาม
จุดมุ่งหมายท่ีผู้ ให้การอบรมก าหนดไว้ และ ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยุติ เน้นการสรุปผลการเรียนรู้ การน าไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั เป็นต้น 

1.3 เทคนิคท่ีใช้ในการฝึกอบรม ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย การศึกษา     
ตวัแบบการระดมสมอง การท างานเป็นกลุม่ รวมทัง้เทคนิคทางจิตวิทยา เป็นต้น 

ผู้วิจยัได้บูรณาการองค์ความรู้ท่ีค้นพบรวมทัง้แนวคิดท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวเพ่ือใช้
เป็นแนวทางส าหรับการออกแบบและยกร่างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพตดิของนกัเรียนวยัรุ่นในขัน้ตอนตอ่ไป 

2. การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม การน าเสนอผลการออกแบบโปรแกรม (Design 
and Development) โดยผู้วิจยัได้น าผลการวิจยัท่ีค้นพบจากการสงัเคราะห์งานวิจยั ซึ่งท าให้ทราบ
ถึงปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญั 4 ตวัแปร ได้แก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต การรับรู้ความสามารถของตนเอง    
การควบคมุตนเอง และการตระหนกัรู้ตนเอง จงึได้น าตวัแปรปัจจยัดงักลา่วมาออกแบบและยกร่าง
โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนวัยรุ่น           
มีวิธีด าเนินการและรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด
ประกอบด้วย 4 แผนการจดักิจกรรม ซึ่งแต่ละแผนการจดักิจกรรมมุ่งเน้นการพฒันาตวัแปรปัจจยั
เชิงสาเหตุส าคญั 4 ตวัแปร (ตวัแปรละ 1 แผนกิจกรรม) ท่ีค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัยใน
ระยะท่ี 1 ว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด ซึ่งได้ก าหนดนิยามศพัท์ของตวั
แปรทัง้ 4 ตวัแปร ดงันี ้
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 ลักษณะมุ่งอนาคต (Future orientation) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียน
ในการคาดการณ์ไกล เล็งเห็นผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีเกิดเน่ืองจากการกระท าของ
ตนเองในปัจจบุนั รวมถึงสามารถวางแผนเพ่ือรองรับผลดีหรือปอ้งกนัผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต
ได้อยา่งเหมาะสม 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) (ในการป้องกนัตนเองจาก            
ยาเสพติด) หมายถึง ความเช่ือของนกัเรียนเก่ียวกับระดบัความสามารถของตนเองในการปฏิบตัิ
ตนเพ่ือป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ได้แก่ สามารถปฏิเสธเม่ือถูกชักชวน 
สามารถเลือกคบเพ่ือนอย่างเหมาะสม สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถจัดการ
ความเครียดได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมป้องกนัยาเสพติด สามารถปฏิบตัิตนตาม
หลกัศาสนา สามารถท่ีจะไม่ทดลองเสพยาเสพติด และสามารถศกึษาข้อมูลเก่ียวกับการป้องกัน  
ยาเสพตดิ 

การตระหนักรู้ตนเอง (Self-awareness)  หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ
ตนเอง    รู้ว่าตนเองก าลังคิดอะไร รู้สึกอย่างไร และก าลังท าอะไรกับตนเองและกับบุคคลอ่ืน 
รวมทัง้สามารถท่ีจะประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองได้ ประกอบด้วย  

1.1 การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง หมายถึง การรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง รู้
สาเหตท่ีุท าให้เกิดความรู้สกึนัน้ๆ และผลท่ีตามมา 

1.2 การประเมินตนเองตามความเป็นจริง หมายถึง รู้จุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเอง 

1.3 ความมั่นใจในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกมั่นใจในความสามารถและ
ความมีคณุคา่ของตนเอง 

การควบคุมตนเอง (Self-control) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
เลือกกระท าต่างๆ ด้วยความคิดอย่างมีเหตุผล โดยค านึงถึงผลของการกระท านัน้ๆ เพ่ือให้ได้รับ
ผลดีตามท่ีตนต้องการ สามารถยบัยัง้หรือหลีกเล่ียงการกระท าท่ีไม่เหมาะสมท่ีอาจจะน าสิ่งไม่ดีมา
สู่ตน และสามารถควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์เม่ืออยู่ในภาวะท่ีต้องเผชิญปัญหาหรือเกิด
ความขดัแย้งในจิตใจ รวมถึงรู้จกัแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา มีการวางแผนการด าเนินงาน
เพ่ือเปา้หมายในอนาคต 

โครงสร้างของโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยา
เสพตดิของนกัเรียน จ าแนกตามขัน้ตอนการจดักิจกรรม ดงัตาราง 12 
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ตาราง 12 โครงสร้างของการด าเนินกิจกรรมของโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรม 
การปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิของนกัเรียน 

ขัน้ตอน เนือ้หา /กิจกรรม  
แนวทางการพฒันา/ 

คณุลกัษณะท่ีจะพฒันา 
เทคนิคการ
ฝึกอบรม 

เวลา 
)ชัว่โมง(  

ขัน้ที่ 1: เร่ิมต้น:  
การปฐมนเิทศ 

1. จดุมุง่หมายของการ
ฝึกอบรม 
2. บทบาทหน้าที่ของ
ผู้ เข้าร่วมอบรม 
3. ความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกบัยาเสพตดิ 

ผู้วิจยัสร้างสมัพนัธภาพโดย
การให้ทกุคนแนะน าตวัเองและ
น ากิจกรรมเพื่อสร้างแรงจงูใจ
ในการฝึกอบรม พร้อมทัง้ให้
สมาชิกมีสว่นร่วมในการ
ตัง้เปา้หมายในการฝึกอบรม 

1. การชีแ้นะ 
2.  การอธิบาย 

1 
(ไมน่บั
ชัว่โมง) 

ขัน้ที่ 2:  
ขัน้ด าเนินการ 
การด าเนินการ
ฝึกอบรมเพื่อพฒันา
พฤติกรรมการ
ปอ้งกนัตนเองจากยา
เสพติดของนกัเรียน
วยัรุ่น 

การพฒันาการตระหนกัรู้
ตนเอง 

แผนการจดักิจกรรมที่ 1 
นี่แหละตวัฉนั 

  2 ชัว่โมง
30 นาท ี

การพฒันาลกัษณะมุง่
อนาคต 

แผนการจดักิจกรรมที่ 2 
มุง่มัน่สูอ่นาคต 

 2 ชัว่โมง
30 นาท ี

การพฒันาการควบคมุ
ตนเอง 

แผนการจดักิจกรรมที่ 3 
ฝึกก าหนดควบคมุตน 

 2 ชัว่โมง
30 นาท ี

การพฒันาการรับรู้
ความสามารถของตนเอง 

แผนการจดักิจกรรมที่ 4 
คิดแยบยลในความสามารถ 

 2 ชัว่โมง
30 นาท ี

ขัน้ที่ 3 :ขัน้สรุป  
การสรุปกิจกรรมและ
ปัจฉิมนิเทศ 

1. องค์ความรู้จากการ
ฝึกอบรม 
2. ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรม 
3. การน าไปประยกุต์ใช้
ในชีวติประจ าวนั 

ผู้วิจยัร่วมกบัผู้ เข้ารับการอบรม
ในการสรุปองค์ความรู้จากการ
ฝึกอบรม ประโยชน์ที่ได้รับและ
การน าไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

1. การอภิปราย
กลุม่ 
2. การชีแ้นะ 

1 
(ไมน่บั
ชัว่โมง) 

รวม  10 
 

นอกจากนีอ้งค์ประกอบของแผนการจดักิจกรรมแตล่ะแผน ประกอบด้วย ช่ือกิจกรรม 
เวลา จุดประสงค์ เนือ้หาการฝึกอบรม ส่ือและอุปกรณ์  วิธีด าเนินการ และการประเมินผล            
ดงัตวัอยา่งแผนการจดักิจกรรม ดงันี ้
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หลงัจากด าเนินการออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมโดยเขียนแผนการจดักิจกรรมจ านวน 

4 แผน และผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์แล้ว ผู้ วิจยัน าร่างแผนการจดั
กิจกรรมทัง้ 4 แผน เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแผนการจดักิจกรรม ผลการตรวจสอบพบวา่ทกุประเด็นการประเมินมีระดบัคณุภาพ
อยูใ่นระดบัมาก ถึง มากท่ีสดุทกุประเดน็ รายละเอียดดงัตาราง 13 – 16 

 
 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
การพัฒนาการตระหนักรู้ตนเอง 

ชื่อกิจกรรม  นี่แหละฉนัเอง 
 
เวลา  2 ชัว่โมง 30 นาท ี
 
จุดประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้ รับการอบรมรู้เทา่ทนัอารมณ์ตนเอง รู้สาเหตแุละผลกระทบของอารมณ์ทีเ่กิดขึน้ได้ 
 2. เพื่อให้ผู้ รับการอบรมรู้ถึงจดุเดน่และจดุด้อยของตนเองได้ 
 3. เพื่อให้ผู้ รับการอบรมรู้สกึมัน่ใจในความสามารถและความมีคณุคา่ของตนเอง และสามารถบอก
แนวทางการสร้างความมัน่ใจให้กบัตนเอง  
 
เน้ือหาการฝึกอบรม 
 การตระหนกัรูต้นเอง (Self-awareness) เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ์ หมายถงึ 
ความสามารถของบุคคลทีรู่ว้่าตนเองก าลงัรูส้กึอย่างไรในขณะนัน้ สามารถบอกความรูส้กึของตนเองไดอ้ย่าง
ถูกต้องและเปิดเผย รู้ว่าการเกดิอารมณ์ของตนเองมสีาเหตุมาจากสิง่ใด และมีผลต่อตนเอง ผู้อื่น และการ
ปฏบิตังิานอย่างไร รูส้าเหตุของความวติกกงัวล ความคบัขอ้งใจ มสีตริูต้วัอยู่ตลอดเวลา รูจุ้ดเด่น จุดด้อยของ
ตนเอง มคีวามมัน่ใจในตนเอง สามารถตดัสนิคุณค่าของสิง่ต่างๆ ไดอ้ย่างมัน่ใจ โดยอาจแบ่งองคป์ระกอบของ
การตระหนกัรูต้นเองออกเป็น 3 ดา้น  
 1. การตระหนกัรูอ้ารมณ์ตนเอง หมายถงึ การรูเ้ท่าทนัอารมณ์ตนเอง รูส้าเหตุทีท่ าใหเ้กดิความรูส้กึ
นัน้ๆ และผลทีต่ามมา 
 2. การประเมนิตนเองตามความเป็นจรงิ หมายถงึ รูจุ้ดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง 
 3. ความมัน่ใจในตนเอง หมายถงึ ความรูส้กึมัน่ใจในความสามารถและความมคีุณค่าของตนเอง 
 



  155 

ตาราง 13 ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการฝึกอบรม แผนการจดักิจกรรมท่ี 1   
การพฒันาการตระหนกัรู้ตนเอง 

ประเดน็การประเมิน M SD ความเหมาะสม 

1. ช่ือกิจกรรม 4.70 0.50 มากท่ีสดุ 
1.1  ช่ือกิจกรรมมีความชดัเจน น่าสนใจ  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
1.2  ช่ือกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของการพฒันา  4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
2. ระยะเวลาที่ใช้ 4.50 0.55 มากท่ีสดุ 
2.1 ระยะเวลาท่ีใช้มีความเหมาะสม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
2.2 ระยะเวลาท่ีใช้สอดคล้องกบักิจกรรมในขัน้ตอนการด าเนินการ 4.40 0.55 มาก 
3. จุดประสงค์ 4.65 0.50 มากท่ีสดุ 
3.1  จดุประสงค์มีความชดัเจน เหมาะสม  4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
3.2  จดุประสงค์สอดคล้องกบันิยามศพัท์ของตวัแปรที่น ามาพฒันา 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
3.3 จดุประสงค์สอดคล้องกบัวธีิการด าเนินการในการจดักิจกรรม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
3.4  จดุประสงค์มีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  4.40 0.55 มากท่ีสดุ 
4. เนือ้หาการฝึกอบรม 4.73 0.48 มากท่ีสดุ 
4.1 เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
4.2 เนือ้หาสอดคล้องกบันิยามศพัท์ของตวัแปรที่น ามาพฒันา 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
4.3  เนือ้หาสอดคล้องกบัวธีิการด าเนินการในการจดักิจกรรม  4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
5. ส่ือ-อุปกรณ์/ใบงาน 4.30 0.50 มาก 
5.1 ส่ือและอปุกรณ์ส่งเสริมให้เกิดการพฒันา 4.40 0.55 มาก 
5.2 ใบงานท่ีใช้มีความเหมาะสม สอดคล้องกบักิจกรรม 4.20 0.45 มาก 
6. วธีิด าเนินการ 4.57 0.53 มากท่ีสดุ 

6.1  วธีิด าเนินการสอดคล้องกบัจดุประสงค์  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

6.2  ล าดบัขัน้ตอนในการด าเนินการมีความเหมาะสม 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

6.3 กิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการแตล่ะขัน้มีความเหมาะสม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

6.4  วธีิด าเนินการมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้  4.40 0.55 มาก 
6.5  กิจกรรมในแตล่ะขัน้ตอนสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง  4.40 0.55 มาก 
6.6  กิจกรรมตามขัน้ตอนครอบคลุมจดุประสงค์ของแผนกิจกรรม  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
7. การประเมินผล 4.40 0.60 มาก 
7.1 วธีิประเมินผลสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

7.2 วธีิประเมินผลเหมาะสมกบัการด าเนินกิจกรรม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

7.3 เกณฑ์การประเมินผลมีความชดัเจน ถกูต้อง  4.00 0.71 มาก 
8. แผนการจดักิจกรรมนีส้ามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

9. แผนการจดักิจกรรมนีส้ามารถพฒันาการตระหนกัรู้ในตนเองได้ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 14 ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการฝึกอบรม แผนการจดักิจกรรมท่ี 2   
การพฒันาลกัษณะมุง่อนาคต 

 

ประเดน็การประเมิน M SD ความเหมาะสม 
1. ช่ือกิจกรรม 4.70 0.50 มากท่ีสดุ 
1.1  ช่ือกิจกรรมมีความชดัเจน น่าสนใจ  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
1.2  ช่ือกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของการพฒันา  4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
2. ระยะเวลาที่ใช้ 4.70 0.50 มากท่ีสดุ 
2.1 ระยะเวลาท่ีใช้มีความเหมาะสม 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
2.2 ระยะเวลาท่ีใช้สอดคล้องกบักิจกรรมในขัน้ตอนการด าเนินการ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
3. จุดประสงค์ 4.45 0.71 มาก 
3.1  จดุประสงค์มีความชดัเจน เหมาะสม  4.20 0.84 มาก 
3.2  จดุประสงค์สอดคล้องกบันิยามศพัท์ของตวัแปรที่น ามาพฒันา 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
3.3 จดุประสงค์สอดคล้องกบัวธีิการด าเนินการในการจดักิจกรรม 4.40 0.89 มาก 
3.4  จดุประสงค์มีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
4. เนือ้หาการฝึกอบรม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
4.1 เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
4.2 เนือ้หาสอดคล้องกบันิยามศพัท์ของตวัแปรที่น ามาพฒันา 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
4.3  เนือ้หาสอดคล้องกบัวธีิการด าเนินการในการจดักิจกรรม  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

5. ส่ือ-อุปกรณ์/ใบงาน 4.20 0.64 มาก 
5.1 ส่ือและอปุกรณ์ส่งเสริมให้เกิดการพฒันา 4.20 0.84 มาก 
5.2 ใบงานท่ีใช้มีความเหมาะสม สอดคล้องกบักิจกรรม 4.20 0.45 มาก 
6. วธีิด าเนินการ 4.50 0.66 มากท่ีสดุ 
6.1  วธีิด าเนินการสอดคล้องกบัจดุประสงค์  4.40 0.89 มาก 
6.2  ล าดบัขัน้ตอนในการด าเนินการมีความเหมาะสม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
6.3 กิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการแตล่ะขัน้มีความเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 
6.4  วธีิด าเนินการมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
6.5  กิจกรรมในแตล่ะขัน้ตอนสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
6.6  กิจกรรมตามขัน้ตอนครอบคลุมจดุประสงค์ของแผนกิจกรรม  4.40 0.89 มาก 
7. การประเมินผล 4.53 0.55 มากท่ีสดุ 
7.1 วธีิประเมินผลสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
7.2 วธีิประเมินผลเหมาะสมกบัการด าเนินกิจกรรม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
7.3 เกณฑ์การประเมินผลมีความชดัเจน ถกูต้อง  4.40 0.55 มาก 

8. แผนการจดักิจกรรมนีส้ามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
9. แผนการจดักิจกรรมนีส้ามารถพฒันาลกัษณะมุ่งอนาคตได้ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 15 ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการฝึกอบรม แผนการจดักิจกรรมท่ี 3  
 การพฒันาการควบคมุตนเอง 

ประเดน็การประเมิน M SD ความเหมาะสม 

1. ช่ือกิจกรรม 4.70 0.50 มากท่ีสดุ 
1.1  ช่ือกิจกรรมมีความชดัเจน น่าสนใจ  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
1.2  ช่ือกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของการพฒันา  4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
2. ระยะเวลาที่ใช้ 4.50 0.55 มากท่ีสดุ 
2.1 ระยะเวลาท่ีใช้มีความเหมาะสม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
2.2 ระยะเวลาท่ีใช้สอดคล้องกบักิจกรรมในขัน้ตอนการด าเนินการ 4.40 0.55 มาก 
3. จุดประสงค์ 4.55 0.55 มากท่ีสดุ 
3.1  จดุประสงค์มีความชดัเจน เหมาะสม  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
3.2  จดุประสงค์สอดคล้องกบันิยามศพัท์ของตวัแปรที่น ามาพฒันา 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
3.3 จดุประสงค์สอดคล้องกบัวธีิการด าเนินการในการจดักิจกรรม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
3.4  จดุประสงค์มีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  4.40 0.55 มาก 
4. เนือ้หาการฝึกอบรม 4.53 0.66 มากท่ีสดุ 
4.1 เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 4.40 0.89 มาก 
4.2 เนือ้หาสอดคล้องกบันิยามศพัท์ของตวัแปรที่น ามาพฒันา 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
4.3  เนือ้หาสอดคล้องกบัวธีิการด าเนินการในการจดักิจกรรม  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

5. ส่ือ-อุปกรณ์/ใบงาน 4.30 0.50 มาก 
5.1 ส่ือและอปุกรณ์ส่งเสริมให้เกิดการพฒันา 4.40 0.55 มาก 
5.2 ใบงานท่ีใช้มีความเหมาะสม สอดคล้องกบักิจกรรม 4.20 0.45 มาก 
6. วธีิด าเนินการ 4.50 0.66 มากท่ีสดุ 
6.1  วธีิด าเนินการสอดคล้องกบัจดุประสงค์  4.40 0.89 มาก 
6.2  ล าดบัขัน้ตอนในการด าเนินการมีความเหมาะสม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
6.3 กิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการแตล่ะขัน้มีความเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 
6.4  วธีิด าเนินการมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
6.5  กิจกรรมในแตล่ะขัน้ตอนสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
6.6  กิจกรรมตามขัน้ตอนครอบคลุมจดุประสงค์ของแผนกิจกรรม  4.40 0.89 มาก 
7. การประเมินผล 4.53 0.55 มากท่ีสดุ 
7.1 วธีิประเมินผลสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
7.2 วธีิประเมินผลเหมาะสมกบัการด าเนินกิจกรรม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
7.3 เกณฑ์การประเมินผลมีความชดัเจน ถกูต้อง  4.40 0.55 มาก 

8. แผนการจดักิจกรรมนีส้ามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
9. แผนการจดักิจกรรมนีส้ามารถพฒันาการควบคมุตนเองได้ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 16 ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการฝึกอบรม แผนการจดักิจกรรมท่ี 4   
การพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

ประเดน็การประเมิน M SD ความเหมาะสม 
1. ช่ือกิจกรรม 4.70 0.50 มากท่ีสดุ 
1.1  ช่ือกิจกรรมมีความชดัเจน น่าสนใจ  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
1.2  ช่ือกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของการพฒันา  4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
2. ระยะเวลาที่ใช้ 4.30 0.69 มาก 
2.1 ระยะเวลาท่ีใช้มีความเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 
2.2 ระยะเวลาท่ีใช้สอดคล้องกบักิจกรรมในขัน้ตอนการด าเนินการ 4.20 0.84 มาก 
3. จุดประสงค์ 4.45 0.72 มาก 
3.1  จดุประสงค์มีความชดัเจน เหมาะสม  4.40 0.89 มาก 
3.2  จดุประสงค์สอดคล้องกบันิยามศพัท์ของตวัแปรที่น ามาพฒันา 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
3.3 จดุประสงค์สอดคล้องกบัวธีิการด าเนินการในการจดักิจกรรม 4.40 0.89 มาก 
3.4  จดุประสงค์มีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ  4.40 0.55 มาก 
4. เนือ้หาการฝึกอบรม 4.47 0.78 มาก 
4.1 เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 4.40 0.89 มาก 
4.2 เนือ้หาสอดคล้องกบันิยามศพัท์ของตวัแปรที่น ามาพฒันา 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
4.3  เนือ้หาสอดคล้องกบัวธีิการด าเนินการในการจดักิจกรรม  4.40 0.89 มาก 

5. ส่ือ-อุปกรณ์/ใบงาน 4.30 0.50 มาก 
5.1 ส่ือและอปุกรณ์ส่งเสริมให้เกิดการพฒันา 4.40 0.55 มาก 
5.2 ใบงานท่ีใช้มีความเหมาะสม สอดคล้องกบักิจกรรม 4.20 0.45 มาก 
6. วธีิด าเนินการ 4.47 0.72 มาก 
6.1  วธีิด าเนินการสอดคล้องกบัจดุประสงค์  4.40 0.89 มาก 
6.2  ล าดบัขัน้ตอนในการด าเนินการมีความเหมาะสม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
6.3 กิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการแตล่ะขัน้มีความเหมาะสม 4.40 0.89 มาก 
6.4  วธีิด าเนินการมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
6.5  กิจกรรมในแตล่ะขัน้ตอนสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง  4.40 0.55 มาก 
6.6  กิจกรรมตามขัน้ตอนครอบคลุมจดุประสงค์ของแผนกิจกรรม  4.40 0.89 มาก 
7. การประเมินผล 4.53 0.55 มากท่ีสดุ 
7.1 วธีิประเมินผลสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
7.2 วธีิประเมินผลเหมาะสมกบัการด าเนินกิจกรรม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
7.3 เกณฑ์การประเมินผลมีความชดัเจน ถกูต้อง  4.40 0.55 มาก 
8. แผนการจดักิจกรรมนีส้ามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

9. แผนการจดักิจกรรมนีส้ามารถพฒันาการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองได้ 

4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
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3. การทดลองใช้โปรแกรม ผู้ วิจยัน าแผนการจดักิจกรรมจ านวน 1 แผน ไปทดลองใช้
กับนักเรียนจ านวน 1 ห้องเรียน (ภาพประกอบ 8) ซึ่งมีคุณสมบตัิใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมเก่ียวกบัล าดบัขัน้ตอน ระยะเวลา เนือ้หาตา่งๆ ของแผนการจดักิจกรรม
ตามโปรแกรมฝึกอบรม ตลอดจนเพ่ือตรวจสอบถึงปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างการทดลอง 
และท าการปรับแก้ไขแผนการจดักิจกรรมตามโปรแกรมให้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ก่อนน าไปใช้จริง 

ผลจากการน าแผนกิจกรรมไปทดลองใช้ พบว่า สามารถจัดกิจกรรมตามแผนท่ี
ก าหนดได้อย่างครบถ้วนตามระยะเวลาท่ีก าหนด นกัเรียนมีความเข้าใจในการท ากิจกรรม ทัง้ใน
ด้านเนือ้หาสาระ และการท าใบงาน ส่วนปัญหาท่ีเกิดขึน้เล็กน้อย คือ นกัเรียนไม่กล้าท่ีจะออกมา
น าเสนอผลจากการท าใบงาน โดยอาจเน่ืองมาจากยงัไม่มีความคุ้นเคยกบัผู้วิจยัมากนกั ซึ่งในการ
น าแผนไปใช้จริงอาจแก้ปัญหาโดยผู้วิจยัต้องสร้างความคุ้นเคยกบัผู้ เข้ารับการอบรมให้มากขึน้ 

 

ภาพประกอบ 8 การทดลองใช้แผนการจดักิจกรรมจ านวน 1 แผน 

4. การปรับปรุงโปรแกรม ผู้วิจยัน าข้อมลู ประเดน็ ข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน ดงัแสดงในตาราง 17 รวมทัง้จากการน าแผนการจัด
กิจกรรมไปทดลองใช้ เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์ก่อนน าไปใช้
ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาระยะท่ี 3 ตอ่ไป 
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ตาราง 17 ผลการสงัเคราะห์ข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันา
พฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติด 

 

สรุปประเดน็ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

แนวทางด าเนินการของผู้วิจยั 

1. กิจกรรมท่ีด าเนินการในแต่ละแผน
ควรมีการเช่ือมโยงกับพฤติกรรมการ
ปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ 

- เพิ่มกิจกรรมท่ีมีการสอดแทรกเนือ้หาเก่ียวกับการ
ปอ้งกนัยาเสพตดิ 
- ในขัน้ตอนการสรุปเพิ่มการเช่ือมโยงการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัเพ่ือการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ 

2. ในแผนการจดักิจกรรมท่ี 4        
การพฒันาการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง วิทยากรควรมีการพดูจงูใจหรือ
กระตุ้นทางอารมณ์เก่ียวกบั
สถานการณ์ยาเสพติด 

- เพิ่มกิจกรรมท่ีผู้ให้การอบรมแลกเปล่ียนกบัผู้ เข้ารับ
การอบรมเพื่อให้เห็นถึงความส าคญัของปัญหา       
ยาเสพตดิและการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ 

3. ในแตล่ะแผนการจดักิจกรรมถ้า
เป็นไปได้ควรให้สมาชิกทกุคนได้และ
เปล่ียน พดูคยุในการน าเสนอตา่งๆ 

- ผู้วิจยัปรับกิจกรรมให้ผู้ เข้ารับการอบรมทกุคนได้มี
สว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

4. การยกตวัอย่าง หรือ คลิปตา่งๆ ท่ี
น ามาใช้ ควรเป็นท่ีสนใจของนกัเรียน
วยัรุ่น 

- ผู้วิจยัมีการใช้ตวัอย่างและคลิปตา่งๆ ซึง่อยูใ่นความ
สนใจของนกัเรียนวยัรุ่น 

5. ควรปรับวตัถปุระสงค์ของแผนให้มี
ความชดัเจนและเป็นวตัถปุระสงค์เชิง
พฤตกิรรม 

- ผู้วิจยัปรับวตัถุประสงค์ของแผนกิจกรรมให้มีความ
ชดัเจนและเป็นวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมมากขึน้ 

6. การออกแบบใบงานให้มีความ
นา่สนใจ เชน่ มีรูปภาพท่ีเหมาะสมกบั
วยันกัเรียน 

- ผู้วิจยัปรับปรุงใบงานให้มีภาพท่ีนา่สนใจมากขึน้ 

7. การปรับช่ือกิจกรรมให้มีความ
นา่สนใจ เชน่ เป็นช่ือท่ีคล้องจองกนั 

- ผู้วิจยัปรับช่ือกิจกรรมให้มีความนา่สนใจมากยิ่งขึน้ 
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ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพฤตกิรรมการป้องกันตนเองจาก
ยาเสพตดิของนักเรียนวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพ

ตดิของนกัเรียนก่อนการควบคมุอิทธิพลของตวัแปรการรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง 
พบว่า กลุ่มทดลอง (ได้รับโปรแกรมฝึกอบรมฯ) มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด     
ก่อนทดลอง อยู่ในระดบัปานกลาง (M=3.234, SD = 0.766) หลงัทดลองครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (M=4.692, SD = 0.542) และหลังทดลองครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (M=4.705, SD = 
0.528) ส่วนกลุ่มควบคมุ (ไม่ได้รับโปรแกรมฝึกอบรมฯ) มีพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพ
ติด ก่อนทดลอง อยู่ในระดบัมาก (M=3.567, SD = 0.185) หลังทดลองครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดบัมาก            
(M=3.578, SD = 0.196) และหลงัทดลองครัง้ท่ี 2 อยูใ่นระดบัมาก (M=3.562, SD = 0.190) 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพ
ตดิของนกัเรียนหลงัการควบคมุอิทธิพลของตวัแปรการรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง 
พบว่า กลุ่มทดลอง (ได้รับโปรแกรมฝึกอบรมฯ) มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด     
ก่อนทดลอง อยู่ในระดับปานกลาง (M=3.412, SD = 0.129) หลังทดลองครัง้ท่ี 1 อยู่ในระดับ   
มากท่ีสุด (M=4.519, SD = 0.087) และหลังทดลองครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (M=4.536,    
SD = 0.084) ส่วนกลุ่มควบคมุ (ไม่ได้รับโปรแกรมฝึกอบรมฯ) มีพฤติกรรมการปอ้งกันตนเองจาก
ยาเสพติด ก่อนทดลอง อยู่ในระดบัปานกลาง (M=3.390, SD = 0.129) หลงัทดลองครัง้ท่ี 1 อยู่ใน
ระดบัมาก (M=3.752, SD = 0.087) และหลังทดลองครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดบัมาก (M=3.731, SD = 
0.190) 

ส าหรับคะแนนการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้างซึ่งน ามาศึกษาเป็น          
ตวัแปรร่วม (Covariate variable) ได้ท าการวัดในช่วงก่อนทดลอง พบว่า กลุ่มทดลอง มีคะแนน
การรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง อยู่ในระดบัมาก (M=4.333, SD = 0.582) ส่วนใน
กลุม่ควบคมุ อยูใ่นระดบัมากเชน่เดียวกนั (M=3.595, SD = 0.331) 

จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่านักเรียนในกลุ่มทดลอง หลังจากได้เข้าร่วม
โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด มีคะแนนเฉล่ียของ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดสูงขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง ดงัแสดง
รายละเอียดในตาราง 18 และภาพประกอบ 9 
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ตาราง 18 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจาก 
ยาเสพตดิของนกัเรียนก่อนและหลงัการควบคมุอิทธิพลของตวัแปรร่วม และคะแนนการรับรู้การ
สนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง 

ตวัแปรที่ศกึษา ช่วงเวลาการวดั กลุม่ n M SD ความหมาย 
พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเอง
จากยาเสพติดก่อนการควบคมุ
อิทธิพลของตวัแปรร่วม 

ก่อนทดลอง ทดลอง 21 3.234 0.766 ปานกลาง 
 ควบคมุ 21 3.567 0.185 มาก 

หลงัทดลองครัง้ที่ 1 ทดลอง 21 4.692 0.542 มากที่สดุ 
 ควบคมุ 21 3.578 0.196 มาก 

หลงัทดลองครัง้ที่ 2 ทดลอง 21 4.705 0.528 มากที่สดุ 
 ควบคมุ 21 3.562 0.190 มาก 

พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเอง
จากยาเสพติดหลังการควบคมุ
อิทธิพลของตวัแปรร่วม 

ก่อนทดลอง ทดลอง 21 3.412 0.129 ปานกลาง 
 ควบคมุ 21 3.390 0.129 ปานกลาง 

หลงัทดลองครัง้ที่ 1 ทดลอง 21 4.519 0.087 มากที่สดุ 
 ควบคมุ 21 3.752 0.087 มาก 

หลงัทดลองครัง้ที่ 2 ทดลอง 21 4.536 0.084 มากที่สดุ 
 ควบคมุ 21 3.731 0.084 มาก 

การรับรู้การสนบัสนนุทาง
สงัคมจากคนรอบข้าง 
(ตวัแปรร่วม) 

ก่อนทดลอง ทดลอง 21 4.333 0.582 มาก 

 ควบคมุ 21 3.596 0.331 มาก 

 

 

 

 

           

ก่อนควบคมุอิทธิพลของตวัแปรร่วม              หลงัควบคมุอิทธิพลของตวัแปรร่วม 

ภาพประกอบ 9 คะแนนพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิของนกัเรียนก่อนและหลงั 
การควบคมุอิทธิพลของตวัแปรการรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 
ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวัดซ า้ โดยพิจารณาค่าความแปรปรวน

ของคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดแตล่ะชว่งเวลา ด้วย Mauchly’ s Test 
พบว่า ความแปรปรวนของคะแนนจากการวัดซ า้แต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Mauchly’ s Test  W = .123, Approx. Chi-Square = 79.649,   
df = 2, p = 0.000) แสดงว่าความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียจากการวัดซ า้ 3 ครัง้ ไม่เป็น 
compound Symmetry หรือมีการละเมิดข้อตกลงเร่ืองความเท่ากันของความแปรปรวนภายใน
ของชุดข้อมูลท่ีวัดต่างเวลากัน (sphericity) ดังนัน้เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 (type I 
error) ผู้ วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการทดสอบของ Greenhouse-Geisser epsilon ในการทดสอบความ
แตกตา่งของคะแนนเฉล่ียพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ 

ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นเก่ียวกับความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนน
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในการวัดแต่ละครัง้ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุจากการทดสอบ Levene’s Test พบว่า ความแปรปรวนของคะแนนหลงัการทดลองครัง้ท่ี 
1และหลังการทดลองครัง้ท่ี 2 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (หลงัทดลองครัง้ท่ี 1;  F = 2.887, P = 0.097, หลงัทดลองครัง้ท่ี 2; F = 2.245, 
P = 0.142) ส่วนคะแนนก่อนทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05  
(F = 23.00,  P = 0.000) ดงัตาราง 19 

 

ตาราง 19 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นการของวดัซ า้ด้วย Mauchly’s Test และ Levene’s 
Test 

Mauchly’s Test of Sphericity Mauchly’s W = .123 
df = 2 ,  p = 0.000 

Approx. Chi-Square = 79.649 
G-G epsilon = 0.533 

Levene’s Test 
ก่อนทดลอง F = 23.000 P = 0.000 

หลงัทดลองครัง้ท่ี 1 F = 2.887 P = 0.097 
หลงัทดลองครัง้ท่ี 2 F = 2.245 P = 0.142 
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ผลการตรวจสอบความสมัพันธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จาก   ยาเสพติด (ตวัแปรตาม) และตวัแปรการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง (ตวั
แปรร่วม) พบว่า การรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมจากคนรอบข้างไม่มีความสมัพันธ์เชิงเส้นกับตวั
แปรพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ (F = 1.397, P = 0.245) ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลง
เบือ้งต้น ดงันัน้จึงไม่สามารถด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Two-Way Repeated ANCOVA ได้ 
ผู้วิจยัจงึไมน่ าตวัแปรการรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้างมาศกึษาเป็นตวัแปรร่วม และ
ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิต ิTwo-Way Repeated ANOVA ตอ่ไป  

ผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Two-Way Repeated ANOVA ซึ่งใช้คะแนนเฉล่ีย
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดก่อนท าการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรการรับรู้การ
สนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง จงึด าเนินการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น ดงันี ้

ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวัดซ า้ โดยพิจารณาค่าความแปรปรวน
ของคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปอ้งกันตนเองจากยาเสพติดแตล่ะชว่งเวลา ด้วย Mauchly’ s Test 
พบว่า ความแปรปรวนของคะแนนจากการวัดซ า้แต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Mauchly’ s Test W = .088, Approx. Chi-Square = 94.692,    
df = 2, p = 0.000) แสดงว่าความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียจากการวัดซ า้ 3 ครัง้ ไม่เป็น 
compound Symmetry หรือมีการละเมิดข้อตกลงเร่ืองความเท่ากันของความแปรปรวนภายใน
ของชุดข้อมูลท่ีวัดต่างเวลากัน (sphericity) ดังนัน้เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 (type I 
error) ผู้ วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการทดสอบของ Greenhouse-Geisser epsilon ในการทดสอบความ
แตกตา่งของคะแนนเฉล่ียพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ 

ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นเก่ียวกับความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนน
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในการวัดแต่ละครัง้ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุจากการทดสอบ Levene’s Test พบว่า ความแปรปรวนของคะแนนหลงัการทดลองครัง้ท่ี 
1และหลังการทดลองครัง้ท่ี 2 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญ ทางส ถิติ  (หลั งทดลองค รั ง้ ท่ี  1: F = 2.901, P = 0.087; หลังทดลองค รั ง้ ท่ี  2:  
F = 2.367, P = 0.123) ส่วนคะแนนก่อนทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (F = 19.993,  P = 0.000) ดงัตาราง 20 
 

 



  165 

ตาราง 20 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นการของวดัซ า้ด้วย Mauchly’s Test และ  Levene’s 
Test 

Mauchly’s Test of Sphericity Mauchly’s W = .088 
df = 2 , p = 0.000 

Approx. Chi-Square = 94.692 
G-G epsilon = 0.523 

Levene’s Test 
ก่อนทดลอง F = 19.993 P = 0.000 

หลงัทดลองครัง้ท่ี 1 F = 2.901 P = 0.087 
หลงัทดลองครัง้ท่ี 2 F = 2.367 P = 0.123 

 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบสมมตฐิาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้เน่ืองจากมีการปรับการวิเคราะห์โดยไม่น าตวัแปรการ

รับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมจากคนรอบข้างมาวิเคราะห์เป็นตวัแปรร่วมแล้ว จึงได้ท าการปรับแก้
สมมตฐิานการวิจยั ดงันี ้

1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากยาเสพติด (กลุ่มทดลอง) ท่ีวัดในช่วงเวลาต่างกัน มีค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพตดิสงูกวา่นกัเรียนท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมฯ (กลุม่ควบคมุ)  

2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากยาเสพตดิ (กลุม่ทดลอง) มีคา่เฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิแตกตา่ง
กนั เม่ือวดัในชว่งเวลาตา่งกนั  

เม่ือท าการปรับแก้สมมติฐานการวิจัยแล้วจึงด าเนินการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่น จ าแนกตามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคมุ และชว่งเวลาในการวดั จ านวน 3 ครัง้ (ก่อนทดลอง หลงัทดลองครัง้ท่ี 1 และหลงั
ทดลองครัง้ท่ี 2) โดยใช้สถิตวิิเคราะห์ Two-Way Repeated ANOVA ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการทดลอง (กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม) และ
ชว่งเวลาการวดั (ก่อนทดลอง หลงัทดลองครัง้ท่ี1 และหลงัทดลองครัง้ท่ี 2) มีผลท าให้คะแนนเฉล่ีย
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05        
(F = 34.724, df =  1.046, p = .000) แสดงว่า อิทธิพลของโปรแกรมฝึกอบรมนัน้ไม่คงท่ี กล่าวคือ 
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คะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
แตกตา่งกนัไปตามชว่งเวลาของการวดั ดงัตาราง 21 

ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติด
ของนกัเรียนโดยพิจารณาตามกลุม่การทดลองและชว่งเวลาการวดั 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Between – Subjects      

Group 12.944 1 12.944 63.305* .000 
Within Group 8.179 40 0.204   

Within-Subjects      
Time 15.065 1.046 14.405 34.975* .000 

TimeGroup 14.957 1.046 14.302 34.724* .000 
Time Within Group 17.230 41.832 0.412   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

เม่ือพิจารณาอิทธิพลปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มการทดลองและช่วงเวลาการวดัท่ีมีต่อ
คะแนนพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติด อยูใ่นลกัษณะของปฏิสมัพนัธ์แบบ Disordinal 
Interaction Effect เม่ือพิจารณา กราฟเส้นแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของคะแนนพฤติกรรม
การปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ มีรายละเอียดดงันี ้ 

คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด พบว่า ก่อนการทดลอง 
คะแนนทัง้สองกลุ่มใกล้เคียงกันโดยกลุ่มควบคุมมีคะแนนมากกว่ากลุ่มทดลองเล็กน้อย  หลัง
ทดลองครัง้ท่ี 1 กลุ่มทดลองมีคะแนนเพิ่มเชิงเส้นตรง ส่วนกลุ่มควบคมุมีคะแนนเพิ่มขึน้เล็กน้อย
และคอ่นข้างใกล้เคียงกบัก่อนทดลอง ส่วนระยะหลงัทดลองครัง้ท่ี 2 กลุ่มทดลองมีคะแนนเพิ่มขึน้
เล็กน้อย และในกลุ่มควบคุมมีคะแนนลดลงเล็กน้อยแต่ใกล้เคียงกับช่วงหลังทดลองครัง้ท่ี 1 
อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาแนวโน้มของคะแนนพบว่าในกลุ่มทดลองมีแนวโน้มของคะแนนเพิ่มขึน้
อย่างเป็นล าดบั โดยในช่วงหลงัทดลองครัง้ท่ี 1 จะมีคะแนนเพิ่มขึน้ชัดเจนกว่าช่วงเวลาอ่ืนๆ ดงั
ภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 10 คะแนนพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียน จ าแนกตาม 
กลุม่การทดลองและชว่งเวลาการวดั 

อย่างไรก็ตามปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มการทดลองและช่วงเวลาการวดัมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียน จึงไม่สามารถท าการวิเคราะห์ถึงอิทธิพล
หลัก (Main Effect) ในกลุ่มทดลองและช่วงเวลาการวดัได้ จึงจ าเป็นต้องท าการทดสอบอิทธิพล
หลกัทีละกลุ่มย่อย (Simple main effect analysis) พบว่า นกัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมฝึกอบรม (กลุ่ม
ทดลอง) มีคะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดระหว่างก่อนทดลอง  หลังทดลอง    
ค รั ง้ ท่ี  1 และหลังทดลองค รั ง้ ท่ี  2 แตกต่างกันอย่ าง มีนัยส าคัญ ทางส ถิติ ท่ี ระดับ  .05                     
(F = 34.962, p = .000) ส่วนนักเรียนท่ีไม่ได้รับโปรแกรมฝึกอบรม (กลุ่มควบคุม) มีคะแนน
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดระหว่างก่อนทดลอง หลังทดลองครัง้ท่ี 1 และหลัง
ทดลองครัง้ท่ี 2 ไม่แตกต่างกัน (F = 1.034, p = .348) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองเม่ือได้รับ
โปรแกรมฝึกอบรมแล้ว มีคะแนนพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดสงูกวา่กลุม่ควบคมุ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 1 ดงัตาราง 22 
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ตาราง 22 การวิเคราะห์อิทธิพลอยา่งง่ายของคะแนนเฉล่ียพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจาก       
ยาเสพตดิของนกัเรียน ตามช่วงเวลาการวดั ระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ภายในชว่งเวลาการวดั      

กลุม่ทดลอง 30.020 1.040 28.852 34.962* .000 
ความคลาดเคล่ือน 17.173 20.809 0.825   

กลุม่ควบคมุ 0.003 1.494 0.002 1.034 .348 
ความคลาดเคล่ือน 0.057 29.883 0.002   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในกลุ่ม
ทดลองนัน้จะไม่คงท่ี โดยน่าจะเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลาการวดั (ก่อนทดลอง หลงัทดลองครัง้
ท่ี 1 และหลังการทดลองครัง้ท่ี 2) จึงท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่เพ่ือ
พิจารณาว่า ก่อนการทดลอง หลงัทดลองครัง้ท่ี 1 และหลงัทดลองครัง้ท่ี 2ระยะใดท่ีคะแนนเฉล่ีย
ของพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิมีความแตกตา่งกนั โดยใช้การปรับระดบันยัส าคญั
ด้วยเทคนิค Bonferroni  

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ระหว่างก่อนทดลอง หลงัทดลองครัง้ท่ี 1 
และหลงัทดลองครัง้ท่ี 2 ของนักเรียนท่ีได้รับโปรแกรมฝึกอบรม (กลุ่มทดลอง) พบว่า นักเรียนท่ี
ได้รับโปรแกรมฝึกอบรม (กลุ่มทดลอง) มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด หลังการ
ทดลองครัง้ท่ี 1 สูงกว่าก่อนการทดลอง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.692 และ 3.234 ตามล าดบั) และหลัง
การทดลองครัง้ท่ี 2 สงูกว่าก่อนการทดลอง (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.705 และ 3.234 ตามล าดบั) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองมีคะแนน
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดแตกต่างกันเม่ือวดัในช่วงเวลาต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานการวิจยัข้อท่ี 2  

อย่างไรก็ตาม นกัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมฝึกอบรม (กลุ่มทดลอง) หลงัทดลองครัง้ท่ี 1 
กับหลังการทดลองครัง้ท่ี 2 ไม่แตกต่างกันนัน้ย่อมแสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองเม่ือได้รับการ
เสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดไปแล้ว ยงัคงมีพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเอง
จาก ยาเสพตดิคงทนหรือเหลืออยูใ่นตวั แม้วา่เวลาจะผา่นไปก็ตาม ดงัตาราง 23 
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ตาราง 23 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องคะแนนพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิ
ของนกัเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรม (กลุม่ทดลอง) โดยใช้วิธีของ   (Bonferroni) 

คะแนนเฉล่ียพฤตกิรรมฯ 
ก่อนทดลอง 

(3.234) 
หลงัทดลอง 1 

(4.692) 
หลงัทดลอง 2 

(4.705) 
ก่อนทดลอง (3.234) - -.1.458* -.1.471* 
หลงัทดลอง 1 (4.692) - - -.013 
หลงัทดลอง 2 (4.705) - - - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

กล่าวโดยสรุปได้ว่าการวิจยัและพฒันาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด
ของนักเรียนวัยรุ่น ได้ด าเนินการตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
development) เร่ิมต้นด้วยการวิจยัพืน้ฐานเพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ส าหรับน ามาใช้เป็นข้อมูล
พืน้ฐานและการออกแบบโปรแกรมฝึกอบรม โดยผู้ วิจยัได้เร่ิมต้นจากการสังเคราะห์งานวิจยัเพ่ือ
ค้นหาตวัแปรปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัท่ีจะน ามาใช้สร้างโปรแกรมฝึกอบรม และได้น าขัน้ตอนของ
กลุ่มฝึกอบรม มาเป็นกรอบในการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนวัยรุ่น และประเมินคุณภาพของโปรแกรมฝึกอบรม  ซึ่งการ
ด าเนินการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย การวิจัย (Research: R1) การพัฒนาโปรแกรม 
(Development: D1) การทดลองใช้โปรแกรม (Research: R2) และการปรับปรุงโปรแกรม 
(Development: D2) ดงันี ้

การวิจัย (Research: R1) เป็นการสงัเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรม
การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่น ท าให้ทราบถึงปัจจัยเชิงสาเหตุส าคัญท่ีส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น  

การพัฒนาโปรแกรม (Development: D1) เป็นการออกแบบโปรแกรม 
(Design and Development) โดยผู้วิจยัได้น าผลการวิจยัท่ีค้นพบจากขัน้ตอนการวิจยั (R1) ซึ่งท า
ให้ทราบถึงปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญั 4 ตวัแปร ได้แก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง  การควบคุมตนเอง และการตระหนักรู้ตนเอง รวมทัง้การศึกษาเอกสารและงานวิจัย
เก่ียวกับขัน้ตอนของกลุ่มฝึกอบรม และเทคนิคการฝึกอบรม  และได้น าตวัแปรปัจจัยดงักล่าวมา
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ออกแบบและยกร่างโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของ
นกัเรียนวยัรุ่น  

การวิจัยเพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรม (Research: R2)  ผู้วิจยัน าโปรแกรม
ฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้ไปใช้กับตวัอย่างนกัเรียนวยัรุ่น จ านวน 42 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ กลุ่มละ 21 คน พบผลวา่นกัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมฝึกอบรมมีคะแนนพฤตกิรรมการปอ้งกนั
ตนเองจากยาเสพตดิภายหลงัการทดลองสงูกว่านกัเรียนท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรมฝึกอบรม และนกัเรียน
ในกลุม่ทดลองมีคะแนนพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการ
ทดลอง นอกจากนี ้ท าให้ค้นพบว่าแผนการจดักิจกรรมตามโปรแกรมท่ีสร้างขึน้สามารถน าไปใช้กบั
นกัเรียนวยัรุ่นได้เป็นอย่างดี นกัเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ซึ่งอาจ
เน่ืองมาจากการใช้เทคนิคท่ีหลากหลายในการช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น การใช้ส่ือท่ีเป็น
คลิปวีดิโอในเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของนักเรียน การใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเก่ียวกับตัวแบบ     
การให้การเสริมแรง การใช้กระบวนการกลุม่ เป็นต้น 

การพัฒนาโปรแกรม (Development: D2) ผู้ วิจัยน าข้อมูล ประเด็น และ
ข้อเสนอแนะท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ เช่ียวชาญ ได้เสนอแนะ รวมทัง้จากผลการใช้โปรแกรมฝึกอบรม
มาใช้ในการพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมให้มีคณุภาพและสามารถน าไปใช้ได้ง่ายขึน้  อย่างไรก็ตามมี
ข้อควรระวังส าหรับผู้ ท่ีจะน าโปรแกรมฝึกอบรมไปใช้ คือ ประเด็นเก่ียวกับการควบคุมเวลาให้
เป็นไปตามก าหนดเน่ืองจากในขณะท ากิจกรรมใบงานต่างๆ นักเรียนอาจใช้เวลามากเกินกว่าท่ี
ก าหนดซึ่งผู้ ให้การอบรมจะต้องใช้เทคนิคเพ่ือควบคุมเวลา เช่น การเดินเย่ียมชม ให้ค าแนะน า 
ในขณะท าใบงานเพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนมีความสนใจและตัง้ใจท าใบงาน เป็นต้น 

ผลการจากด าเนินการวิจัยและพัฒนาครัง้นีท้ าให้ได้องค์ความรู้อย่างครบถ้วนรอบ
ด้านในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนให้มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก        
ยาเสพตดิอนัจะสง่ผลให้เตบิโตเป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุภาพของสงัคมและประเทศชาติตอ่ไป 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครัง้นี ด้ าเนินการภายใต้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
development) เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพมนุษย์ (Human potential) คือ การพัฒนานักเรียนวยัรุ่น
ให้มีพฤติกรรมเชิงบวก ได้แก่ พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด  มีจุดมุ่งหมาย ดังนี ้       
1) เพ่ือค้นหาปัจจยัเชิงสาเหตสุ าคญัของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียน
วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครโดยการสงัเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน
ตามแนวคิดของ กลาส แมคกอว์ และสมิธ (Glass; McGaw; & Smith, 1981, p. 29) 2) เพ่ือสร้าง
และพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิตามปัจจยัเชิง
สาเหตุส าคัญท่ีค้นพบ และ 3) เพ่ือศึกษาผลของการใช้โปรแกรมฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้กับกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัเรียนวยัรุ่น แบง่การศกึษาตามจดุมุง่หมายของการวิจยัเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจาก      
ยาเสพติดของนักเรียนวัยรุ่น โดยการสังเคราะห์งานวิจัย ด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (meta-
analysis) ตามแนวคิดของ กลาส แมคกอว์ และสมิธ (Glass; McGaw; & Smith, 1981)ประชากร
และตวัอย่างท่ีใช้ในการสงัเคราะห์งานวิจยั คือ รายงานการวิจยั ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ของ
นกัวิชาการ และนิสิต/นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีเปิดสอนในระดบั
บณัฑิตศึกษา ซึ่งเป็นผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2560 จ านวน 21 เร่ือง ได้มา
โดยใช้วิธีการคดัเลือกตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจยัก าหนด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แบบบนัทึก
ข้อมูลงานวิจัย และแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน      
5 ทา่น การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้สถิตบิรรยาย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ระยะที่  2 การสร้างและพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพตดิของนกัเรียนวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมฝึกอบรมฯ ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 
โดยคัดเลือกเลือกผู้ เช่ียวชาญแบบเจาะจงอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Purposeful sampling) จ านวน      
5 ท่าน และใช้ตัวอย่างนักเรียนจ านวน 100 คน เพ่ือใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ              
โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวดัพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด 
และแบบวดัการรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง (มีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัเท่ากบั 
.819 และ .864 ตามล าดบั) และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรม
ฝึกอบรม อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยระยะท่ี 1 พบว่า ตวัแปรการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
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จากคนรอบข้าง เป็นตวัแปรในกลุ่มปัจจัยด้านสถานการณ์ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์สูงท่ีสุด 
ดงันัน้จงึได้น าตวัแปรดงักลา่วมาศกึษาเป็นตวัแปรร่วมด้วย 

ระยะที่  3 การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนวัยรุ่น ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยน าไปทดลองกับนักเรียน
โรงเรียนวดัไทร (ถาวรพรหมานกุลู) ท่ีศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 และ 3 ภาคเรียนท่ี 2              
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 42 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 21 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก        
ยาเสพติดท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวดัซ า้ 

สรุปผลการวิจัย 
จากการด าเนินกระบวนการวิจยัเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด

ของวยัรุ่น โดยอาศยักระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and development) เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ (Human potential) อันได้แก่ พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
นกัเรียนวยัรุ่น สามารถสรุปผลการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะท่ี 1 เป็นการสรุปผลการวิจยัตาม
จดุมุ่งหมายการวิจยัข้อท่ี 1 ระยะท่ี 2 เป็นการสรุปผลการวิจยัตามจดุมุ่งหมายการวิจยัข้อท่ี 2 และ
ระยะท่ี 3 เป็นการสรุปผลการวิจยัตามจดุมุง่หมายการวิจยัข้อท่ี 3 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ระยะที่  1 ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยท าให้ทราบถึงปัจจัยเชิงสาเหตุส าคัญท่ี
เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น ซึ่งสามารถจดักลุ่มตวัแปรตาม
แนวคิดรูปแบบทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์นิยม (Interactionism model) ประกอบด้วย กลุ่มตวัแปรจ านวน 
3 กลุ่ม 1) กลุ่มตัวแปรด้านจิตลักษณะ ตัวแปรส าคัญท่ีพบ คือ ลักษณะมุ่งอนาคต การรับรู้
ความสามารถของตนเอง การตระหนักรู้ตนเอง การควบคุมตนเอง เป็นต้น 2) กลุ่มตัวแปรด้าน
สถานการณ์ ตัวแปรส าคัญท่ีพบ คือ การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง ความผูกพันกับ
โรงเรียน ความผูกพันกับครอบครัว ความสัมพันธ์กับเพ่ือน เป็นต้น และ 3) กลุ่มตัวแปรด้านจิต
ลกัษณะตามสถานการณ์ ตวัแปรส าคญัท่ีพบ คือ การคล้อยตามผู้ อ่ืน เจตคตติอ่ยาเสพตดิ เป็นต้น  

ระยะที่  2 ผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนวนัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้น าปัจจยัเชิงสาเหตุ
ด้าน จิตลักษณะ 4 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต การรับรู้ความสามารถของตนเอง การ
ตระหนกัรู้ตนเอง การควบคมุตนเอง รวมทัง้ได้ประยกุต์ใช้โมเดลการออกแบบด้านการศกึษาของ เร
โนลด์ (Reynolds, 1994, pp.19-30) รวมทัง้ใช้แนวคิดขัน้ตอนการฝึกอบรมกลุ่มของเนลสนั โจนส์ 
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(Nelson-Jone, 1992, pp. 48-49) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมซึง่ประกอบด้วย
แผนการจดักิจกรรมจ านวน 4 แผน ซึ่งแผนการจดักิจกรรมทัง้ 4 แผนกิจกรรม มีองค์ประกอบของ
แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย ช่ือกิจกรรม ระยะเวลาท่ีใช้ จุดประสงค์ เนือ้หาการฝึกอบรม  
ส่ือ-อุปกรณ์/ ใบงาน วิธีด าเนินการ และการประเมินผล  การจัดล าดบัตวัแปรท่ีน ามาสร้างแผน
กิจกรรมพิจารณาตามความเหมาะสมและความตอ่เน่ือง โดยรายละเอียดของแผนการจดักิจกรรม
ทัง้ 4 แผน ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาการตระหนักรู้ตนเอง ช่ือแผน
กิจกรรม น่ีแหละตวัฉนั 2) แผนการจดักิจกรรมท่ี 2 การพฒันาลกัษณะมุ่งอนาคต ช่ือแผนกิจกรรม 
มุ่งมั่นสู่อนาคต 3) แผนการจัดกิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาการควบคุมตนเอง ช่ือแผนกิจกรรม ฝึก
ก าหนดควบคมุตน และ 4) แผนการจดักิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ช่ือแผนกิจกรรม คิดแยบยลในความสามารถ ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัด
กิจกรรมของผู้ เช่ียวชาญ พบว่า ค่าเฉล่ียของผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ถึง มากท่ีสุด ทุก
ประเดน็การประเมิน โดยผู้วิจยัด าเนินการจดักิจกรรมฝึกอบรมให้กบักลุม่ทดลองจ านวน 3 วนั รวม
10 ชัว่โมง 

ระยะที่  3 ผลการทดลองใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติด ซึ่งท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัย แต่เน่ืองจากเม่ือท าการ
ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการใช้สถิติวิเคราะห์ Mix design repeated ANCOVA พบว่าไม่
เป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้น จึงท าการปรับการวิเคราะห์และสมมติฐานการวิจัย โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ Mix design repeated ANOVA ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปตามสมมติฐานการวิจัยท่ี
ปรับแก้ ดงันี ้

1) นักเรียนท่ีได้รับโปรแกรมฝึกอบรม (กลุ่มทดลอง) มีคะแนนพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดระหว่างก่อนทดลอง หลังทดลองครัง้ท่ี 1 และหลังทดลองครัง้ท่ี 2 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = 34.962, p = .000) ส่วนนกัเรียนท่ีไม่ได้รับ
โปรแกรมฝึกอบรม (กลุ่มควบคุม) มีคะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดระหว่าง
ก่อนทดลองหลังทดลองครัง้ท่ี 1 และหลังทดลองครัง้ท่ี 2 ไม่แตกต่างกัน (F = 1.034, p = .348) 
และเม่ือพิจารณาแนวโน้มของคะแนนพบว่าในกลุม่ทดลองมีแนวโน้มของคะแนนเพิ่มขึน้อยา่งเป็น
ล าดบั โดยในช่วงหลงัทดลองครัง้ท่ี 1 จะมีคะแนนเพิ่มขึน้ชดัเจนกว่าช่วงเวลาอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มทดลองเม่ือได้รับโปรแกรมฝึกอบรมแล้วมีคะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด
สงูกวา่กลุม่ควบคมุ 
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2) เม่ือท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่เพ่ือพิจารณาว่าคะแนนก่อน
การทดลอง หลงัทดลองครัง้ท่ี 1 และหลงัทดลองครัง้ท่ี 2 ระยะใดท่ีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดมีความแตกต่างกัน โดยใช้การปรับระดับนัยส าคัญด้วยเทคนิค 
Bonferroni  

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียเป็นรายคูร่ะหว่างก่อนทดลอง หลงัทดลองครัง้ท่ี 
1 และหลงัทดลองครัง้ท่ี 2  ของนกัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมฝึกอบรม (กลุ่มทดลอง) พบว่า นกัเรียนท่ี
ได้รับโปรแกรมฝึกอบรม (กลุ่มทดลอง) มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด หลังการ
ทดลองครัง้ท่ี 1 สูงกว่าก่อนการทดลอง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.692 และ 3.234 ตามล าดบั) และหลัง
การทดลองครัง้ท่ี 2 สงูกว่าก่อนการทดลอง (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.705 และ 3.234 ตามล าดบั) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง แสดงให้เห็นวา่ กลุม่ทดลองมีคะแนน
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดแตกต่างกันเม่ือวดัในช่วงเวลาต่างกัน อย่างไรก็ตาม 
นักเรียนท่ีได้รับโปรแกรมฝึกอบรม (กลุ่มทดลอง) หลังทดลองครัง้ท่ี 1 และหลังทดลองครัง้ท่ี 2      
ไม่แตกต่างกันนัน้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองเม่ือได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดไปแล้ว ยงัคงมีพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดคงทนหรือเหลืออยู่
ในตวั แม้วา่เวลาจะผา่นไปก็ตาม 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากการวิจยัและพฒันาพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่นใน

เขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้ โดยแบ่งออกเป็น 3 
ประเดน็ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ประเด็นที่  1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่นด้วยการวิเคราะห์อภิมาน มีประเด็นท่ีน่าสนใจส าหรับการอภิปราย
ผล 5 ประการ ดงันี ้

ประการแรก งานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นปริญญานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา และทัง้หมดเป็นประเภทงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ โดยวัตถุประสงค์ส่วนมากเพ่ือ
เปรียบเทียบหรือหาความสมัพนัธ์ แสดงให้เห็นว่างานวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมปอ้งกนัตนเองจากยา
เสพติดส่วนใหญ่เป็นการวิจยัพืน้ฐาน (Basic research) ท่ีต้องการความรู้ความจริงในเชิงทฤษฎี 
จึงเป็นท่ีน่าเสียดายว่าองค์ความรู้ท่ีได้สะสมมายงัไม่ได้มีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การน า
ตัวแปรส าคัญ ท่ี ค้นพบว่ามีความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมสูงไปพัฒนาโดยการสอนหรือ  
ฝึกอบรมให้กับนกัเรียนหรือเยาวชน เป็นต้น ผลการวิจยัในประเด็นนีส้อดคล้องกบัการศึกษาของ  
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นริสรา  พึ่งโพธ์ิสภ และฐาศุกร์ จันประเสริฐ (2555) ท่ีสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิต
ผู้สงูอายแุละพบวา่งานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์สว่นใหญ่เป็นงานวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ (ร้อยละ 45.83) 
นอกจากนีง้านวิจัยท่ีผู้ วิจัยคดัเลือกมาสังเคราะห์ทัง้ 21 เร่ือง เป็นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ทัง้สิน้ 
เน่ืองจากในขัน้ตอนการสืบค้นพบว่ามีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยา
เสพติดของวัยรุ่นท่ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองมีอยู่จ านวนหนึ่ง แต่เม่ือน ามาพิจารณาตามเกณฑ์ 
พบวา่ งานวิจยัเชิงทดลองเหล่านีมี้การสร้างหลกัสตูร/โปรแกรมฝึกอบรม ท่ีเน้นพฒันาคณุลกัษณะ
ใดลกัษณะหนึ่ง เช่น ทกัษะชีวิต เป็นต้น และเน้นวดัเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนของตวัแปรดงักล่าว
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม โดยไม่ได้วดัไปถึงตวัแปรตามท่ีเป็นพฤติกรรมแต่อย่างใดจึงท าให้ไม่
สามารถน ามาใช้ในการสงัเคราะห์งานวิจยัในครัง้นีไ้ด้ 

ประการท่ีสอง ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของวัยรุ่นโดยจัดกลุ่มตัวแปรตามแนวคิดทฤษฎี
ปฏิสมัพนัธ์นิยมแบง่ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัแปรด้านจิตลกัษณะ กลุ่มตวัแปรด้านสถานการณ์ 
และกลุ่มตวัแปรด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ โดยพบว่า กลุ่มตวัแปรจิตลักษณะมีค่าเฉล่ีย

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุด (r ท่ีปรับแก้เท่ากับ 0.472) ซึ่งเป็นขนาดความสัมพันธ์ปานกลาง
ค่อนข้างสูง มีทิศทางบวก แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของตวัแปรในกลุ่มจิตลักษณะท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคล ผลการวิเคราะห์ท่ีไ ด้สอดคล้องกับการศึกษาของ วันวิสา สรีระศาสตร์ 
(2554) ท่ีพบว่า ตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะเป็นตวัท านายส าคญัล าดับแรกๆ ท่ีสามารถท านาย
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นได้ (ค่าเบต้าอยู่ระหว่าง .28 ถึง .31) นอกจากนีใ้นงานวิจยัของ
จีรพฒัน์ ศิริรักษ์ (2555) ยงัพบอีกว่าเม่ือควบคมุชุดตวัแปรในกลุ่มปัจจยัทางด้านสถานการณ์ให้
คงท่ีแล้ว ชดุตวัแปรในกลุ่มจิตลกัษณะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การท านายพฤติกรรมพฒันาตนเอง
ด้านการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นหญิงได้ถึง 10.3 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเพิ่ม
เปอร์เซ็นต์การท านายพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนในกลุ่มนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้ถึง 13.4 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับการศึกษาของรวิ วิสาขศาสตร์ (2560)  
ท่ีพบว่าเม่ือควบคมุชดุตวัแปรในกลุ่มปัจจยัทางด้านสถานการณ์ให้คงท่ีแล้ว ชดุตวัแปรในกลุ่มจิต
ลกัษณะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียนของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหญิงได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรในกลุ่ม
ปัจจยัด้าน จิตลกัษณะเป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัและมีอิทธิพลสงูตอ่พฤตกิรรมท่ีพงึปรารถนาของ
บคุลโดยเฉพาะพฤตกิรรมของบคุคลในกลุม่ท่ีเป็นเยาวชน  



  176 

ประการท่ีสาม เม่ือพิจารณาตวัแปรในกลุ่มจิตลกัษณะ พบว่า ตวัแปรลกัษณะมุ่ง

อนาคต    มีค่าเฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สูงสุด (r = 0.553) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าลกัษณะมุ่ง
อนาคตเป็นคณุลกัษณะของวยัรุ่นท่ีสามารถคาดการณ์อนาคตได้ว่าอะไรจะเกิดขึน้จากพฤติกรรม
หรือเหตกุารณ์ท่ีเป็นในปัจจบุนั โดยเฉพาะกับปัญหายาเสพติด วยัรุ่นท่ีมีจิตลกัษณะด้านนีม้ากก็
จะเล็งเห็นได้ว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี หากเข้าไปเก่ียวข้องอาจท าให้เกิดผลเสียต่อตนเองหรือ
ครอบครัวในอนาคตได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ซูซาเน่และซารา (Susanne; & Sara, 2016)  
ท่ีพบว่า นักเรียนท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคตสูงจะมีพฤติกรรมเส่ียงในการกระท าผิดและการด่ืม
แอลกอฮอล์น้อยกว่านักเรียนท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคตต ่า ส่วน  เบญจพร ประณีตวตกุล (2560) 
ศึกษาพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเป็นตัวท านายส าคัญล าดับท่ี 2 ของชุดตัวแปร                   
จิตลักษณะร่วมกับชุดตัวแปรด้านสถานการณ์ท่ีสามารถท านายพฤติกรรมป้องกันการรับและ   
แพร่โรคของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีได้ (คา่เบต้าเทา่กบั .21)  

ประการท่ีส่ี เม่ือพิจารณาตวัแปรในกลุ่มสถานการณ์ พบว่า ตวัแปรการสนบัสนนุ

ทางสงัคมจากคนรอบข้าง มีคา่เฉล่ียสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูสดุ (r = 0.615) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
ในช่วงวยัรุ่นยงัถือเป็นช่วงวยัท่ีต้องพึ่งพาผู้ อ่ืน ยงัต้องการความช่วยเหลือ ค าแนะน า การอบรมสัง่
สอน และการสนบัสนนุจากผู้ ใหญ่ วยัรุ่นท่ีได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้างมาก ไม่ว่า
จะเป็นจากบิดามารดา ครู หรือเพ่ือน ท าให้เป็นผู้ ท่ีมีความสุข สามารถปรับตัวได้ดี มีจิตใจท่ี
เข้มแข็ง ไม่มีปัญหาในการด าเนินชีวิตมากนัก จึงไม่จ าเป็นต้องพึ่งพายาเสพติด สอดคล้องกับ
การศึกษาของสตีวาร์ทและโซลดู (Stewart; & Suldo, 2011) ท่ีศึกษาพบว่า การสนับสนุนทาง
สงัคมจากพ่อแม่ ครู และเพ่ือนสามารถท านายสุขภาพจิตและความพึงพอใจในชีวิตของนกัเรียน
วยัรุ่นได้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ จีรพัฒน์ ศิริรักษ์ (2555) ท่ีพบว่า ตัวแปรการสนับสนุนทาง
สงัคมจากโรงเรียน เป็นตวัท านายส าคญัล าดบัแรกท่ีสามารถท านายพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนและชุมชนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้  (ค่าเบต้าเท่ากับ  .31)  
ส่วนการศึกษาของ  เปรมฤดี หงส์สุทธิ (2017) พบผลเช่นเดียวกันว่าการสนบัสนุนทางสงัคมจาก
คนรอบข้างมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิของนกัเรียนวยัรุ่น 

ประการท่ีห้า เม่ือพิจารณาตวัแปรในกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ พบว่า 

 ตวัแปรการคล้อยตามผู้ อ่ืน มีค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุด (r = 0.5509) ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะในช่วงวยัรุ่นเป็นช่วงวยัท่ีต้องการแสวงหาอตัลกัษณ์ของตนเอง ต้องการเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ อ่ืน เพ่ือนจึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นเป็นอย่างมาก ลักษณะท่ีกล่าวมานีอ้าจท าให้
วยัรุ่นมีการคล้อยตามผู้ อ่ืนในกลุ่มเพ่ือให้เกิดการยอมรับ ซึ่งถ้าวยัรุ่นเลือกคบกลุ่มเพ่ือนท่ีเป็นคนดี 
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ไม่เก่ียวข้องกับ  ยาเสพติดก็จะท าให้วยัรุ่นมีแนวโน้มพฤติกรรมท่ีไม่ไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดได้
มาก สอดคล้องกับการศึกษาวรรณชนก จันทชุม (2547) ท่ีพบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมี
อิทธิพลทางตรงต่อการแสดงพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุห ร่ี (ท านายได้ ร้อยละ 30) 
เช่นเดียวกับปัทมาพร นพรัตน์ (2551) ท่ีศกึษาพบว่า การคล้อยตามผู้ อ่ืนมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัการปฏิบตัใินการปอ้งกนั   ยาเสพตดิของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 3 (คา่ r เทา่กบั .451) 

ประเด็นที่  2 โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก         
ยาเสพติดท่ีสร้างและพัฒนาขึน้ ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดย
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ถึง มากท่ีสุด ทุกประเด็นการ
ประเมิน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการด าเนินการในการสร้างและพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมอาศยักรอบ
แนวคิดทฤษฎีและผลการวิจยัเป็นฐานในการสร้างและพฒันา กล่าวคือ 1) การน าผลจากการวิจยั
ในระยะท่ี 1 ท่ีพบผลจากการสงัเคราะห์งานวิจยัว่าปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุควรเสริมสร้างให้กบันกัเรียน
วยัรุ่นเพ่ือพฒันาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดเป็นปัจจยัด้านจิตลกัษณะ จ านวน 4 
ตวัแปร ประกอบด้วย ลักษณะมุ่งอนาคต การรับรู้ความสามารถของตนเอง การควบคุมตนเอง 
และการตระหนักรู้ตนเอง ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาตวัแปรดงักล่าวและก าหนดนิยมศพัท์เฉพาะ
เพ่ือให้สามารถก าหนดวตัถุประสงค์และออกแบบการจดักิจกรรมให้ครอบคลุมตามนิยามศพัท์ท่ี
ก าหนด 2) ผู้ วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดโมเดลกระบวนการออกแบบด้านการศึกษา (Model for 
educational design process) (สกล วรเจริญศรี, 2559, น. 53-54 อ้างอิงจาก Reynolds, 1994, 
pp. 29-30) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการสร้างและออกแบบโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้ก าหนดขัน้ตอนในการออกแบบโปรแกรม คือ การก าหนด
วตัถุประสงค์และความจ าเป็นในการเรียนรู้ การก าหนดเนือ้หาการสอน การเลือกวิธีการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม การออกแบบก่อนการสอนจริง และการน าไปใช้ การประเมิน การปรับปรุงและพัฒนา 
นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัได้ประยุกต์ขัน้ตอนของกลุ่มฝึกอบรมตามแนวคิดของเนลสนั โจนส์ (Nelson-
Jone, 1992, pp. 48-49) โดยน ามาใช้ในการออกแบบในส่วนของวิธีด าเนินการในแต่ละแผนการ
จัดกิจกรรมจ านวน 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้น า ขัน้ด าเนินการ และขัน้สรุป ซึ่งเม่ือน าไปทดลองใช้กับ
นักเรียนกลุ่มทดลองแล้ว พบว่า สามารถด าเนินการเป็นไปตามขัน้ตอน นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ความสนใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี 3) ผู้ วิจัยได้มีการประยุกต์ใช้
เทคนิคในการฝึกอบรมอย่างหลากหลาย โดยเน้นให้ผู้ เข้ารับการอบรมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียน การแสดงความคิดเห็น การคิดวิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม 
ตวัอย่างเทคนิคท่ีใช้ เช่น การใช้ตวัแบบพฤติกรรมซึ่งเป็นตวัละครท่ีนักเรียนวยัรุ่นให้ความสนใจ 
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การยกตวัอย่างเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ปัจจบุนัใกล้ตวันกัเรียนวยัรุ่น การใช้ส่ือภาพ คลิปวีดิโอ 
การท างานเป็นกลุ่มการอภิปราย เทคนิคศิลปะ การวาดภาพ การใช้เทคนิคทางจิตวิทยา เช่น การ
เสริมแรงโดยการช่ืนชม การสอน การชีแ้นะ เป็นต้น ซึ่งเทคนิคต่างๆ ท่ีกล่าวข้างต้นท าให้ผู้ เข้ารับ
การอบรมมีประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลายและมีพฤติกรรมการป้องกนัตนเอง
สงูขึน้กวา่ก่อนท่ีได้รับการฝึกอบรม 4)การสร้างและพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพฤตกิรรม
การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครครัง้นี ้ได้ด าเนินการ
ฝึกอบรมอย่างตอ่เน่ือง (Intensive Training) จ านวน 3 วนั เน่ืองจากตวัแปรท่ีน ามาสร้างโปรแกรม
ฝึกอบรมเป็นตวัแปรทางจิตลกัษณะท่ีพบว่ามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก  
ยาเสพติดของวัยรุ่น จึงด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการพฒันาผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มากท่ีสุดซึ่งสอดคล้องกบัโปรแกรมฝึกอบรม
เพ่ือป้องกันยาเสพติด ประเภทโปรแกรมทั่วไป (Universal Program) ตามประเภทโปรแกรมท่ี
เสนอโดย National Institute on Drug Abuse (NIDA) (1997) ซึ่งเน้นการสร้างโปรแกรมฝึกอบรม
เพ่ือพฒันาคณุลกัษณะตา่งๆ และเก็บรวบรวมไว้โดยผู้สนใจสามารถเลือกน าโปรแกรมฝึกอบรมไป
ใช้กับนักเรียนตามบริบทท่ีเหมาะสมต่อไป การสร้างและพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมในครัง้นี ้
สอดคล้องกบังานวิจยัทัง้ของตา่งประเทศและในประเทศไทยจ านวนหลายเร่ือง อาทิ งานวิจยัของ 
ชู-เม ฮัง และคนอ่ืนๆ (Chiu-Mieh Huang; et al., 2011, pp. 328-335) ได้ท าการสร้างโปรแกรม
บูรณาการทักษะชีวิตและทฤษฎีการป้องกันยาเสพติดเพ่ือใช้กับตัวอย่างนักเรียนวัยรุ่นระดับ
มัธยมศึกษาในไต้หวัน ส่วนมาห์ดิ มอสกิและคนอ่ืนๆ (Mahdi Moshki; et al., 2014) ได้สร้าง
โปรแกรมฝึกอบรมทักษะชีวิตท่ีมีต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด โดยศึกษา
พฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดในลกัษณะของการท่ีนกัศกึษามีทกัษะในการปอ้งกนัยา
เสพติดด้านตา่งๆ เช่น ความตระหนกัรู้ในตนเอง มีทกัษะในการโต้ตอบ มีทกัษะการปฏิเสธ ทกัษะ
การแก้ปัญหา ความสามารถในการปฏิเสธความต้องการของผู้ อ่ืน การจดัการความเครียด การรับรู้
ถึงโทษของยาเสพติด และเจตคติท่ีไม่ดีต่อยาเสพติด ส าหรับในประเทศไทย นรินทร์ นาคอร่าม 
(2549) ได้สร้างโปรแกรมการเสริมสร้างทกัษะชีวิตเพ่ือปอ้งกนัการเสพยาเสพติดของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยเป็นการวิจยักึ่งทดลองเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของ
โปรแกรมทกัษะชีวิตจ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความตระหนกัในตนเองเก่ียวกบัการเสพยาเสพ
ติด การเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการส่ือสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการ
ตดัสินใจเพ่ือป้องกันการเสพยาเสพติด และในการวิจยัของวราภรณ์ กุประดิษฐ์ (2551) ได้สร้าง
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โปรแกรมการพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคมุตนเองเพ่ือหลีกเล่ียงการใช้
สารเสพตดิของเยาวชน เป็นต้น 

ประเด็น 3 ผลการทดลองใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติด พบวา่ นกัเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรม (กลุ่มทดลอง) เม่ือวดัในช่วงเวลา
ตา่งกนัมีคา่เฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดสงูกว่านกัเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมฝึกอบรม (กลุ่มควบคุม) โดยในกลุ่มทดลองนัน้ พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดในระยะก่อนทดลอง หลังทดลองครัง้ท่ี 1 และหลังทดลองครัง้ท่ี 2  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบในรายละเอียดว่า ค่าเฉล่ียคะแนน
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดหลังการทดลองครัง้ท่ี 1 สูงกว่าก่อนการทดลอง 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.692 และ 3.234 ตามล าดับ) และหลังการทดลองครัง้ท่ี 2 สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.705 และ 3.234 ตามล าดับ) ส่วนในกลุ่มควบคุมนัน้ไม่พบความ
แตกต่าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมฝึกอบรมท่ีสร้างขึ น้สามารถพัฒนานักเรียนวัยรุ่นให้มี
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดได้มากขึน้  อย่างไรก็ตาม นักเรียนท่ีได้รับโปรแกรม
ฝึกอบรม (กลุ่มทดลอง) หลงัทดลองครัง้ท่ี 1 กบั หลงัทดลองครัง้ท่ี 2 มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกันนัน้
ย่อมแสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองเม่ือได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก          
ยาเสพตดิไปแล้ว ยงัคงมีพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิคงทนหรือเหลืออยูใ่นตวั แม้ว่า
เวลาจะผ่านไปก็ตาม ผลการทดลองนีส้อดคล้องกบังานวิจยัในตา่งประเทศและประเทศไทยท่ีเคย
ศึกษา เช่น ชู-เม ฮัง และคนอ่ืนๆ (Chiu-Mieh Huang; et al., 2011, pp. 328-335) ได้ท าวิจัยเชิง
ทดลองเพ่ือทดสอบโปรแกรมบูรณาการทักษะชีวิตและทฤษฎีการป้องกันยาเสพติดกับตวัอย่าง
นักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาในไต้หวัน ผลการทดลองพบว่า นักเรียนวัยรุ่นท่ีได้เข้าร่วม
โปรแกรมมีคะแนนทกัษะชีวิต เจตคติ การรับรู้บรรทดัฐานสงัคม และการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคมุตนเองสงูกว่า นกัเรียนวยัรุ่นท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมทัง้กลุ่มควบคมุและกลุ่มทัว่ไปอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ส่วนมาห์ดิ มอสกิและ คนอ่ืนๆ (Mahdi Moshki; et al., 2014) ได้ศกึษาผลของ
โปรแกรมฝึกอบรมทกัษะชีวิตท่ีมีตอ่พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัศกึษาวยัรุ่นชัน้ปีท่ี 1 ในมหาวิทยาลยั จ านวน 60 คน พบผลว่า นกัศกึษาท่ีได้เข้าร่วมโปรแกรม
ฝึกทกัษะชีวิตมีพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดสงูกวา่ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ งานวิจยัในประเทศไทยของ นรินทร์ นาคอร่าม (2549) ได้ศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการเสพยาเสพติดของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  2 และ 
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3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับโปรแกรมเสริมสร้างทกัษะชีวิตเพ่ือปอ้งกนัการเสพยา
เสพติดมีคะแนนความตระหนกัในตนเองและการเห็นคณุคา่ในตนเองสงูกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และผลการศึกษาของ วราภรณ์ กุประดิษฐ์ (2551) ได้ท าวิจัยเร่ือง                 
การพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคมุตนเองเพื่อหลีกเล่ียงการใช้สารเสพติด
ของเยาวชน โดยได้ท าการสร้างหลกัสตูรพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคมุ
ตนเองเพ่ือหลีกเล่ียงการใช้สารเสพติดของเยาวชน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองมี
คะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเอง การควบคุมตนเอง และพฤติกรรมหลีกเล่ียงการใช้       
สารเสพตดิหลงัฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

อย่างไรก็ตามค าถามวิจัยเดิมในส่วนนีไ้ด้มีความสนใจท่ีจะน าตวัแปรการรับรู้การ
สนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้างมาศึกษาเป็นตัวแปรร่วม (Covariate variable) เน่ืองจาก
ผลการวิจยัในระยะท่ี 1 พบว่า ตวัแปรการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้างนี ้เป็นตวั
แปรปัจจยัด้านสถานการณ์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์สูงต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก   
ยาเสพติดของนักเรียนวยัรุ่น แต่เม่ือได้เก็บรวบรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของ
การทดสอบสมมติฐานพบวา่มีการละเมิดข้อตกลงเบือ้งต้นเก่ียวกบัผลการตรวจสอบความสมัพนัธ์
เชิงเส้นระหว่างตวัแปรพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด (ตวัแปรตาม) และตวัแปรการ
รับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากคนรอบข้าง (ตวัแปรร่วม) พบว่า ตวัแปรการรับรู้การสนบัสนนุทาง
สังคมจากคนรอบข้างไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก         
ยาเสพติด (F = 1.397, P = 0.245) ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม ผู้วิจยัจึงไม่น าตวัแปรการรับรู้การสนบัสนุนทางสงัคมจากคนรอบข้างมาศกึษาเป็น
ตวัแปรร่วม และท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Two-Way Repeated ANOVA แทนต่อไป ผลเช่นนี ้
อาจเน่ืองมาจากข้อจ ากดัเก่ียวกบัจ านวนข้อมลู กล่าวคือ จ านวนนกัเรียนท่ีได้ตอบแบบวดัการรับรู้
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้างนัน้มีจ านวนเพียง 42 คน และได้เก็บข้อมูลครัง้เดียว คือ 
ในชว่งก่อนทดลอง แตใ่นขณะท่ีข้อมลูจากแบบวดัพฤตกิรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิมีการ
เก็บข้อมลูใน 3 ระยะ คือ ก่อนทดลอง หลงัทดลองครัง้ท่ี 1 และหลงัทดลองครัง้ท่ี 2 ข้อมลูจงึอาจไม่
เพียงพอในการท่ีจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรร่วมได้  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. หนว่ยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัการด าเนินงานด้านการปอ้งกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน สามารถน าสารสนเทศจากการวิจัยไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน เช่น จากผลการวิจยั พบว่า 
ตวัแปรความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด เป็นตวัแปรท่ีมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ต ่า จึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการพิจารณาถึงการพฒันานักเรียนวยัรุ่นท่ีไม่ควรมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านยาเสพติดแต่เพียง
อย่างเดียวเพราะไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมมากนัก ในทางตรงกันข้ามผลการวิจยัท่ีพบว่าปัจจยัด้าน  
จิตลกัษณะท่ีส าคญั เช่น ลกัษณะมุ่งอนาคต การรับรู้ความสามารถของตนเอง การควบคมุตนเอง 
และการตระหนกัรู้ตนเอง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการปอ้งกันตนเองจากยาเสพติด จึงควร
เน้นการพฒันาเพื่อเสริมสร้างลกัษณะทางจิตใจเหลา่นีค้วบคูก่นัไปด้วย 

2. ผลการวิจัยครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการ
ปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐาน ดงันัน้ นกัวิชาการ นกัพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ และผู้สนใจทัว่ไป สามารถน าแนวทางการพฒันาตามโปรแกรมดงักล่าวไปใช้ใน
การพฒันาเยาวชน หรือสามารถทบทวนการออกแบบกิจกรรมเพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม
กบับริบทของการพฒันาเยาวชนกลุม่ตา่งๆ ในความรับผิดชอบตอ่ไป 

3. ผลการวิจัยครัง้นี ้พบว่า โปรแกรมฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้สามารถพัฒนาพฤติกรรม
การปอ้งกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนให้มากขึน้ได้ ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศกึษา ครู อาจารย์
ในสถานศึกษาต่างๆ สามารถน าโปรแกรมฝึกอบรมดังกล่าวไปใช้เพ่ือพัฒนานักเรียนในความ
รับผิดชอบได้ อย่างไรก็ตามพึงระลึกว่าพฤติกรรมของบคุคลย่อมมาจากหลายสาเหต ุหลายปัจจยั 
วิธีการฝึกอบรมจึงเป็นเพียงแนวทางหนึง่ในการพฒันานกัเรียนเท่านัน้ และยงัมีแนวทางหรือวิธีการ
อ่ืนอีกมากมาย ซึง่ขึน้อยู่กบัความร่วมมือร่วมใจและความตัง้ใจจริงของทกุท่านท่ีจะร่วมกนัพฒันา
เยาวชน นกัเรียน นกัศกึษา ซึง่เป็นอนาคตของชาตติอ่ไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ในการวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษานกัเรียนวยัรุ่นกลุ่มปกติท่ีอยู่ในสถานศกึษาทัว่ไป ดงันัน้ 

ควรมีการศกึษาเชิงลกึ เชน่ การท าวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือศกึษาสภาวะเง่ือนไขในการไม่ใช้ยาเสพติด
หรือการมีพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพตดิของวยัรุ่นกลุ่มเส่ียง เช่น อยู่ในครอบครัวหรือ
สภาพแวดล้อมท่ีเส่ียงตอ่การใช้ยาเสพตดิได้ง่าย หรือวยัรุ่นท่ีอยูน่อกระบบโรงเรียน เป็นต้น 

2. ผลการวิจยัท่ีพบวา่กลุม่ปัจจยัด้านสถานการณ์ในภาพรวมมีความส าคญัรองลงมา
จากกลุ่มปัจจยัด้านจิตลกัษณะ และบางตวัแปรมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง
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ค่อนข้างสูง เช่น ตวัแปรการสนบัสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง ซึ่ง ถ้านักวิจยัไม่มีข้อจ ากัดด้าน
เวลาและงบประมาณ สามารถน าตวัแปรดงักล่าวมาสร้างโปรแกรมฝึกอบรมผู้ เก่ียวข้อง เชน่ พอ่แม ่
ผู้ปกครอง ครู และเพ่ือน ในการเป็นผู้สนบัสนนุทางสงัคมแก่เยาวชน ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พฒันาเยาวชนให้มีพฤตกิรรมท่ีพงึปรารถนาได้ตอ่ไป 

3. ผลการทดลองใช้โปรแกรมฝึกอบรมพบว่า เทคนิคท่ีน ามาใช้ในการฝึกอบรมและ
ได้รับความสนใจจากผู้ เข้ารับการอบรม ท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
คือ การใช้ส่ือภาพวีดิทศัน์หรือคลิปตา่งๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของช่วงวยัของผู้ เข้ารับการอบรม หรือ
การอภิปรายในประเด็นท่ีเป็นเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีส่งผลกระทบตอ่ตวัผู้ เข้ารับการ
อบรม ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการพิจารณาส าหรับการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมในการท่ีจะน า
เทคนิคดงักลา่วไปใช้ได้ตอ่ไป 
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ควบคมุตน. ในการประชมุปฏิบตักิาร “ครูฝึก” เพ่ือใช้นิทานพฒันาจิตจริยธรรมแก่เยาวชน 
ระหวา่งวนัท่ี 19 – 21 ตลุาคม 2553 ณ โรงแรมฟรูามา จอมเทียน บีช จงัหวดัชลบรีุ ภายใต้ 
“แผนงานวิจยัและพฒันาการใช้นวตักรรมนิทานเพ่ือพฒันาจิตลกัษณะแก่เดก็ไทย” จดัโดย
ศนูย์วิจยัและพฒันาระบบพฤตกิรรมไทย ภารกิจสร้างเศรษฐกิจและ 

สนัตสิขุ ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต.ิ อรุปรีย์ เกิดในมงคล. (2558). ผลการใช้โปรแกรม
ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการชว่ยเหลือนกัเรียนแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ของครูโรงเรียน
มธัยมศกึษา. รายงานการวิจยั. นครปฐม: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร. 

เอือ้มพร พลอยประดษิฐ์. (2544). พฤตกิรรมสขุภาพเก่ียวกบัการปอ้งกนัการเสพยาเสพตดิของ
นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น ในโรงเรียนมธัยมศกึษา กลุ่มสหวิทยาเขตฉฏัฐมงคล สงักดักรม
สามญัศกึษา กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (สขุศกึษา). กรุงเทพฯ:  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

-  รายช่ือผู้ เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสงัเคราะห์งานวิจยั ประกอบด้วย 1 ( แบบบนัทกึ

ข้อมลูงานวิจยัและคูมื่อลงรหสั และ 2 ( แบบประเมินคณุภาพงานวิจยัและเกณฑ์การประเมิน

คณุภาพงานวิจยั 

-  รายช่ือผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมฝึกอบรมฯ และแบบวดัตวัแปรตาม

และตวัแปรควบคมุ 

-  ตวัอย่างหนงัสือเชิญเป็นผู้ เช่ียวชาญและหนงัสือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลู 
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 รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสังเคราะห์งานวิจัย ประกอบด้วย  

1) แบบบันทกึข้อมูลงานวิจัยและคู่มือลงรหัส  

2) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย 

 
 1. รองศาสตราจาร์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยศริิธรรม อาจารย์ประจ าภาควิชาพืน้ฐานทางการศกึษา 
      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภทัราวิวฒัน์ อาจารย์ประจ าสถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพทัธ์ สวุทนัพรกลู อาจารย์ประจ า 

ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร์   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. กนัต์ฤทยั คลงัพหล อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
      ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 
5. อาจารย์ ดร. ภิรดี วชัรสินธุ์   อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
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  รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด แบบวัดพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก   
ยาเสพตดิของวัยรุ่น และแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง 

 
1. รองศาสตราจาร์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยศริิธรรม อาจารย์ประจ าภาควิชาพืน้ฐานทางการศกึษา 
      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภทัราวิวฒัน์ อาจารย์ประจ าสถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพทัธ์ สวุทนัพรกลู อาจารย์ประจ า 

ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร์   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. พชัราภรณ์ ศรีสวสัดิ์ อาจารย์ประจ า 
      ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
5. อาจารย์ ดร. อรุปรีย์ เกิดในมงคล  อาจารย์ประจ า 
      ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ตวัอยา่งหนงัสือเชิญเป็นผู้ เช่ียวชาญ 
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ตวัอยา่งหนงัสือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลู 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
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ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
ของแบบวัดพฤตกิรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพตดิของนักเรียนวัยรุ่น 

 

ข้อที่ 
ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC ผลการพจิารณา 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 

1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
7 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
13 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
15 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
16 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
17 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
18 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
19 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
20 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
21 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
22 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
23 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
24 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
25 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
26 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

 
 



  211 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดพฤตกิรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพตดิ 
ของนักเรียนวัยรุ่น 

ข้อที่ 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach’s Alpha if Item 

Deleted 
Cronbach’s Alpha 

1 .410  .813  .819  
2 .450  .809   

3 .417  .810   

4 .256  .821   

5 .409  .810   

6 .311  .815   

7 .443  .809   

8 .518  .806   

9 .484  .807   

10 .490  .808   

11 .273  .819   

12 .298  .815   

13 .323  .814   

14 .411  .811   

15 .279  .816   

16 .297  .815   

17 .222  .821   

18 .375  .812   

19 .365  .812   

20 .256  .817   

21 .254  .817   

22 .342  .814   

23 .270  .816   

24 .387  .812   

25 .545.  .804   

26 .416  .810   
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ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
ของแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง 

 

ข้อที่ 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
ผลการ
พจิารณา คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 คนท่ี4 คนท่ี5 

1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

7 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

8 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

11 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

12 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

13 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

14 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

15 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง 
 

ข้อที่ 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 
Cronbach’s Alpha 

1 .568  .854  .864  

2 .493  .857   

3 .522  .854   

4 .508  .855   

5 .552  .853   

6 .556  .852   

7 .514  .855   

8 .572  .853   

9 .624  .852   

10 .417  .865   

11 .563  .854   

12 .390  .863   

13 .460  .857   

14 .584  .851   

15 .594  .854   
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตัวอย่างแบบบันทกึคุณลักษณะงานวิจัย 

ช่ือผู้วิจยั..................................................................................................................... 

ช่ืองานวิจยั................................................................................................................. 

รายการบันทกึ ลงรหัสข้อมูล 

1. สถาบนัท่ีผลติงานวิจยั           

2. สาขาที่ผลติงานวจิยั            

 

ตัวอย่างคู่ มือลงรหัสคุณลักษณะงานวิจัย 

ตัวแปร 
ช่ือตัวแปร

ภาษาอังกฤษ 
ค่าของตัวแปร 

1.  สถาบนัท่ีผลิต
งานวจิยั 

UNIVER 1 = จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 8 = มหาวทิยาลยัมหดิล 
2 = มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 9 = มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

3 = มหาวทิยาลยัขอนแก่น 10 = มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
4 = มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 11 = มหาวทิยาลยัศลิปากร 
5 = มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 12 = มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

6 = มหาวทิยาลยับรูพา 13=มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
7 = มหาวทิยาลยันเรศวร 14 = ………………………………. 

2.  สาขาท่ีผลิต
งานวจิยั 

MAJOR 1 = การวจิยัและสถิตทิางการศกึษา 6 = บริหารการศกึษา 

2 = การวดัและประเมินผลการศกึษา 7 = หลกัสตูรและการสอน 
3 = การวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ 8 = วจิยัและพฒันาหลกัสตูร 
4 = สขุศกึษา 9 =  ............................................... 

5 = จิตวทิยา 10 =  ............................................. 
 

ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 
ช่ือผู้วิจัย...................................................................ปีที่พมิพ์............................................... 
ช่ืองานวิจยั .............................................. สถาบนัท่ีผลิตงานวิจยั.............................................. 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งท่ีตรงกบัลกัษณะงานวิจยัท่ีประเมิน 

ข้อ ลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

0 1 2 3 4 
1 ช่ือเร่ืองมีความชดัเจน มีองค์ประกอบครบถ้วน      
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ตัวอย่างเกณฑ์ประเมินคุณภาพส าหรับแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 
1. ช่ือเร่ืองมีความชดัเจน มีองค์ประกอบครบถ้วน 

     0     หมายถึง      ไมร่ะบถุึงปัญหาวิจยั 
     1     หมายถึง      ระบถุึงปัญหาวิจยั 
     2     หมายถึง      ระบถุึงปัญหาวิจยั ระบตุวัแปรส าคญัท่ีศกึษา ได้แก่ ตวัแปรต้นหรือ 

ตวัแปรตามอยา่งใดอยา่งหนึ่งเทา่นัน้ 
     3     หมายถึง      ระบถุึงปัญหาวิจยั ระบตุวัแปรส าคญัท่ีศกึษา ได้แก่ ตวัแปรต้นและ 

ตวัแปรตามครบถ้วน แตไ่มร่ะบกุลุม่ตวัอย่าง 
     4     หมายถึง      ระบถุึงปัญหาวิจยั ระบตุวัแปรส าคญัท่ีศกึษา ได้แก่ ตวัแปรต้นและ 

ตวัแปรตามและระบกุลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษา 
 

ตัวอย่างแบบวัดพฤตกิรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพตดิของวัยรุ่น 
1. ฉนัพดูปฏิเสธ เม่ือเพ่ือนชกัชวนให้เสพยาเสพตดิ  

--------------- --------------- ----------------    ---------------  ---------------  --------------- 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง     ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

2. แม้เพ่ือนๆ จะพยายามชวนให้ฉนัสบูบหุร่ีแตฉ่นัก็ไมท่ าตาม  
--------------- --------------- ----------------    ---------------  ---------------  --------------- 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง     ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

 
ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง 

1. ครอบครัวของฉนัแสดงให้ฉันรับรู้วา่ฉันเป็นคนท่ีส าคญัคนหนึง่ในครอบครัว 

--------------- --------------- ----------------    ---------------  ---------------  --------------- 
จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง     ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

2. ครอบครัวของฉนัมกัจะต าหนิฉนั 
--------------- --------------- ----------------    ---------------  ---------------  --------------- 

จริงที่สดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง     ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 
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ตัวอย่างแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฝึกอบรม 
กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาการตระหนักรู้ตนเอง 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 

5 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ 
1. ช่ือกิจกรรม       
1.1  ชื่อกิจกรรมมีความชดัเจน น่าสนใจ       
1.2  ชื่อกิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของการพฒันา       
2. ระยะเวลาที่ใช้       
2.1 ระยะเวลาที่ใช้มีความเหมาะสม      
2.2 ระยะเวลาที่ใช้สอดคล้องกบักิจกรรมในขัน้ตอนการด าเนินการ      
3. จุดประสงค์       
3.1  จดุประสงค์มีความชดัเจน เหมาะสม       
3.2  จดุประสงค์สอดคล้องกบันิยามศพัท์ของตวัแปรที่น ามาพฒันา      
3.3 จดุประสงค์สอดคล้องกบัวิธีการด าเนินการในการจดักิจกรรม      
3.4  จดุประสงค์มีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ       
4. เนือ้หาการฝึกอบรม       
4.1 เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์      
4.2 เนือ้หาสอดคล้องกบันิยามศพัท์ของตวัแปรที่น ามาพฒันา      
4.3  เนือ้หาสอดคล้องกบัวิธีการด าเนินการในการจดักิจกรรม       
5. ส่ือ-อุปกรณ์/ใบงาน      

 5.1 สื่อและอปุกรณ์สง่เสริมให้เกิดการพฒันา      

5.2 ใบงานที่ใช้มีความเหมาะสม สอดคล้องกบักิจกรรม      

6. วิธีด าเนินการ      

 

6.1  วิธีด าเนินการสอดคล้องกบัจดุประสงค์       

6.2  ล าดบัขัน้ตอนในการด าเนินการมีความเหมาะสม      

6.3 กิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการแตล่ะขัน้มีความเหมาะสม      

6.4  วิธีด าเนินการมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้       

6.5  กิจกรรมในแตล่ะขัน้ตอนสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง       

6.6  กิจกรรมตามขัน้ตอนครอบคลมุจดุประสงค์ของแผนกิจกรรม       

7. การประเมินผล      

 
7.1 วิธีประเมินผลสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์      

7.2 วิธีประเมินผลเหมาะสมกบัการด าเนินกิจกรรม      

7.3 เกณฑ์การประเมินผลมีความชดัเจน ถกูต้อง       

8. แผนการจดักิจกรรมนีส้ามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง       

9. แผนการจดักิจกรรมนีส้ามารถพฒันาการตระหนกัรู้ในตนเองได้       
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ภาคผนวก ง 
รายช่ืองานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์งานวิจัยและผลการประเมินคุณภาพงานวิจัย 
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รายช่ืองานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์งานวิจัย 
 
เกศนี แก้วสวุรรณ; และ พงึพิศ โพธ์ิกระจา่ง ) .2550 .( การศึกษาปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อพฤติกรรม 

การป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของ
อ าเภอน ้าปาด จงัหวดัอตุรดิตถ์. การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  .พิษณโุลก :  
คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร. 

ขวญัใจ พิมพิมล ) .3254 .( ปัจจยัทางจิตวิทยาทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัการเสพยาบา้ของ 
นกัเรียนหลกัสูตรศิลปกรรมระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ศ.ปวช ).วิทยาลยัช่างศิลปะ .
วิทยานิพนธ์ ศศ .ม) .จิตวิทยาชมุชน .(นครปฐม : บณัฑิตวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลยัศลิปากร. 

จิรวนั เทียนทองดี ) .2542 .( พฤติกรรมการป้องกนัสารเสพย์ติดของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  
4 โรงเรียนสงักดักรมสามญัศึกษา เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร .ปริญญานิพนธ์ กศ.ม .   

)สขุศกึษา .(กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
จ าลอง ลิลนั ) .2551 .( พฤติกรรมปอ้งกนัตนเองจากการเสพสารระเหยของนกัเรียนช่วงชัน้ที ่ 3  

อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ  .วิทยานิพนธ์ ศศ.ม) .จิตวิทยาชมุชน .(นครปฐม : 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร. 

ฐิยาพร กนัตาธนวฒัน์ ) .2546 .( การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างจิตลกัษณะบางประการกบัการ 
ปอ้งกนัการเสีย่งทางเพศและทางการใช้ยาเสพติดของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 3 ใน
โรงเรียนสงักดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัสระบรีุ.  ปริญญานิพนธ์ กศ .ม) .การวิจยั
และสถิตทิางการศกึษา( . กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

แดงต้อย ชยสิทธิโสภณ ) .2547 .( พฤติกรรมป้องกนัการเสพยาบา้ของนกัศึกษาสถาบนั 
เทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร  .วิทยานิพนธ์ กศ.ม) .สขุศกึษา( . กรุงเทพฯ: 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ตวงสิทธ์ิ ปอ้มสวุรรณ ) .2541 .( การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม 
การป้องกนัยาเสพติดใหโ้ทษของนกัเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษาจงัหวดั
ชยัภูมิ .วิทยานิพนธ์.ขอนแก่น: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

ทศันียา ป่ินคล้าย ).2543 .( พฤติกรรมสขุภาพเก่ียวกบัการปอ้งกนัการเสพยาเสพย์ติดของ 
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดันนทบรีุ .

ปริญญานพนธ์ กศ.ม) .สขุศกึษา .(กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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ปัทมาพร นพรัตน์ ) .2551 .( การศึกษาแบบแผนความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยับางประการกบั 
พฤติกรรมการป้องกนัสารเสพติดของนกัเรียนช่วงชัน้ที่  3 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาอทุยัธานี .ปริญญานิพนธ์ กศ.ม) .การวิจยัและสถิตทิางการศกึษา .(กรุงเทพฯ :
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปิยดา ละอองปลิว ) .2546 .( ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยับางประการกบัพฤติกรรมการปอ้งกนั 
สารเสพติดของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 .ปริญญานิพนธ์ กศ.ม) .การวดัผล

การศกึษา .(กรุงเทพฯ :บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
ปิยาพทัธ์ อารีญาติ ) .2549 .( พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากการเสพยาบา้ของนกัเรียนช่วงชัน้ 

ที ่3 ในอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (จิตวิทยาชมุชน). นครปฐม: 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร. 

พชัราภรณ์ ดา่นประชมุ )2556 .( ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด 
ของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนอนบุาลวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแก้ว .
วิทยานิพนธ์ รป .ม).การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน .(ช ลบรีุ: บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยับรูพา  

ลดัดาวลัย์ ฉินประสิทธิชยั ) .2547 .( ปัจจยัทีมี่ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจาก 
ยาบา้ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ในจงัหวดัสพุรรณบรีุ. วิทยานิพนธ์ ศศ .ม .

)พฒันาสงัคม .(ฯกรุงเทพ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
วรพจน์ สมานมิตร ) .2546 .( ทกัษะทางสงัคมทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากยาเสพ 

ติดของนกัเรียนชายระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในโรงเรียนสงักดักรมสามญัศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดัเพชรบรีุ  .วิทยานิพนธ์ ศศ.ม) .มชนจิตวิทยาชุ( . นครปฐม: 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร. 

วรรณชนก จนัทชมุ ) .2547 .( รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องกบั 
พฤติกรรมการป้องกนัการสูบบหุร่ีของนกัเรียนชายระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในจงัหวดั
ขอนแก่น  .รายงานการวิจยั หลกัสตูร)เน้นวิจยั (วท.ด).การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ .(
กรุงเทพฯ:บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศภุร ชินะเกตุ ) .2553 .( ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤติกรรมป้องกนัยาเสพติดของนกัเรียนระดบั  
ประกาศนียบตัรวิชาชีพสงักดัอาชีวศึกษา จงัหวดัราชบรีุ. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (พฒันา
ศกึษา). นครปฐม; บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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สขุฤดี ธชัศฤงคาร ) .2543 .( โปรแกรมเสริมสร้างทกัษะชีวิตเพือ่ป้องกนัการเสพยาบา้ของ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร .ปริญญานิพนธ์ กศ.ม) .สขุศกึษา .(
กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

สภุาพร ธนะชานนัท์ ) .2548 .( อิทธิพลของมาตรการป้องกนัส่ิงเสพย์ติดในโรงเรียน และ 
ครอบครัวกบัความผูกพนัทางสงัคมทีมี่ต่อการป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพย์ติดของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 กงานคณะกรรมการการศึกษาสงักดัส านั ขัน้พืน้ฐาน  .ปริญญา

นิพนธ์ วท.ด) .การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์( . กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

อภินนัท์ ปัญญานภุาพ ) .2549 .( ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัการสูบบหุร่ีของ 
นกัศึกษาชายในสถานศึกษาสงักดัอาชีวศึกษา จงัหวดันครปฐม. วิทยานิพนธ์ ศศ .ม .

)จิตวิทยาชมุชน( . นครปฐม: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร. 
อริสรา สมิทธ์ปรีชา ) .2550 .( ปัจจยัทีส่่งผลต่อการป้องกนัยาเสพติดของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา 

ปีที ่ 2 งเทราอ าเภอพนมสราคาม จงัหวดัฉะเชิ . งานนิพนธ์ ก .ม) .การบริหารการศกึษา .(
ชลบรีุ: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 

เอือ้มพร พลอยประดษิฐ์ ) .2544 .( พฤติกรรมสขุภาพเก่ียวกบัการป้องกนัการเสพยาเสพติดของ 
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ในโรงเรียนมธัยมศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตฉฏัฐมงคล สงักดั
กรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร  .ปริญญานิพนธ์ กศ.ม) .สขุศกึษา .( กรุงเทพฯ: บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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ผลการประเมินคุณภาพงานวจิัยที่น ามาใช้ในการสังเคราะห์งานวิจัย 
 

ข้อ ลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน 0 1 2 3 4 M SD ความหมาย 

1 
ช่ือเร่ืองมีความชดัเจน มี
องค์ประกอบครบถ้วน 

    21 4.00 0.000  

2 
ความเป็นมาและความส าคญั
ของปัญหา ชดัเจน สอดคล้อง
กบัเร่ืองที่ท าวิจยั 

  2 6 13 3.52 0.680  

3 
วตัถปุระสงค์สอดคล้องกบัช่ือ
เร่ือง ถกูต้องตามหลกัการวิจยั 

  1 3 17 3.76 0.539  

4 
เหตผุลและความจ าเป็นในการ
ท าวิจยัมีความสมเหตสุมผล 

  5 7 9 3.19 0.814  

5 
สมมติฐานถกูต้อง ชดัเจน ตาม
หลกัการวจิยั 

  3 6 12 3.43 0.746  

6 
ก าหนดขอบเขตของการวิจยัได้
อยา่งเหมาะสม และมีเหตผุล
รองรับ 

  1 9 11 3.48 0.602  

7 
การนิยามศพัท์เฉพาะมคีวาม
ชดัเจน 

 
 

 3 7 11 3.38 0.740  

8 
กรอบแนวคดิในการวจิยัมคีวาม
ถกูต้องเหมาะสมชดัเจนตาม
หลกัการวจิยั 

 1 1 10 9 3.29 0.784  

9 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง
มีปริมาณมากพอ 

  1 4 16 3.71 0.561  

10 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง
สอดคล้องกบัปัญหาวิจยั 

  2 10 9 3.33 0.658  

11 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง
มีความทนัสมยัและเช่ือมโยงกบั
งานวจิยัในอดีต 

  6 9 6 3.00 0.775  

12 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง
ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศมีสดัสว่น
เหมาะสม 

 3 
 

12 5 1 2.19 0.750  
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ผลการประเมินคุณภาพงานวจิัยที่น ามาใช้ในการสังเคราะห์งานวิจัย 

 
ข้อ ลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน 0 1 2 3 4 M SD ความหมาย 

13 
การออกแบบการวจิยัสอดคล้อง
กบัปัญหาการวิจยั 

   13 
 

8 3.38 0.498  

14 
วิธีด าเนินการวจิยัมีขัน้ตอนการ
ด าเนินงานวิจยัทีช่ดัเจน 

  2 9 10 3.38 0.669  

15 
ก าหนดประชากรและตวัอยา่ง
ได้อยา่งเหมาะสมกบัการวจิยั 

 1 2 9 9 3.24 0.831  

16 
การเลอืกตวัอยา่งและเกณฑ์ใน
การคดัเลอืกมคีวามถกูต้อง
เหมาะสม 

 1 
 

4 11 5 2.95 0.805  

17 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัมี
คณุภาพ 

 1  4 16 3.67 0.730  

18 
กระบวนการในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูมีความชดัเจนและ
เหมาะสม 

   3 18 3.38 0.359  

19 
สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู
มีความถกูต้องเหมาะสมกบั
ลกัษณะของข้อมลู 

  2 8 11 3.43 0.676  

20 
ลกัษณะการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูมคีวามถกูต้อง 
ชดัเจน 

   4 17 3.81 0.402  

21 
การแปลผลและสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูมคีวามถกูต้อง
ตามหลกัสถิต ิ

   3 18 3.86 0.359  

22 
ผลสรุปท่ีได้ครอบคลมุ
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และ
ปัญหาวิจยั 

   4 17 3.81 0.402  

23 

การอภิปรายผลการวิจยั
สอดคล้องกบัผลการวิจยัใน
อดีตและครอบคลมุประเด็น
ปัญหาวิจยั 

  1 8 12 3.52 0.602  
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ผลการประเมินคุณภาพงานวจิัยที่น ามาใช้ในการสังเคราะห์งานวิจัย 

 
ข้อ ลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน 0 1 2 3 4 M SD ความหมาย 

24 
ข้อเสนอแนะในการน า
ผลการวิจยัไปใช้มคีวามชดัเจน 
และเป็นประโยชน์ 

  2 8 11 2.43 0.676  

25 
เป็นงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์
ได้ในทางปฏิบตัิ 

 5 12 14  1.95 0.669  

26 
เป็นงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์
ได้ในทางวิชาการ 

 5 14 2  1.86 0.543  

รวม 3.29 0.396  
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ภาคผนวก จ 

ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
การพัฒนาการตระหนักรู้ตนเอง 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 

การพัฒนาการตระหนักรู้ตนเอง 

ช่ือกิจกรรม  น่ีแหละฉนัเอง 

เวลา  2 ชัว่โมง  30 นาที 

จุดประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้ รับการอบรมรู้เท่าทนัอารมณ์ตนเอง รู้สาเหตแุละผลกระทบของอารมณ์ท่ี
เกิดขึน้ได้ 
 2. เพ่ือให้ผู้ รับการอบรมรู้ถึงจดุเดน่และจดุด้อยของตนเองได้ 
 3. เพ่ือให้ผู้ รับการอบรมรู้สึกมัน่ใจในความสามารถและความมีคณุคา่ของตนเอง และ
สามารถบอกแนวทางการสร้างความมัน่ใจให้กบัตนเองได้ 
 
เนือ้หาการฝึกอบรม 

การตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความฉลาดทาง
อารมณ์ หมายถึง ความสามารถของบคุคลท่ีรู้ว่าตนเองก าลงัรู้สึกอย่างไรในขณะนัน้ สามารถบอก
ความรู้สึกของตนเองได้อยา่งถกูต้องและเปิดเผย รู้ว่าการเกิดอารมณ์ของตนเองมีสาเหตมุาจากสิ่ง
ใด และมีผลตอ่ตนเอง ผู้ อ่ืน และการปฏิบตัิงานอย่างไร รู้สาเหตขุองความวิตกกงัวล ความคบัข้อง
ใจ มีสติรู้ตวัอยู่ตลอดเวลา รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง สามารถตดัสิน
คณุค่าของสิ่งต่างๆ ได้อย่างมัน่ใจ โดยอาจแบ่งองค์ประกอบของการตระหนกัรู้ตนเองออกเป็น 3 
ด้าน 
 1. การตระหนกัรู้อารมณ์ตนเอง หมายถึง การรู้เท่าทนัอารมณ์ตนเอง รู้สาเหตท่ีุท าให้เกิด
ความรู้สกึนัน้ๆ และผลท่ีตามมา 
 2. การประเมินตนเองตามความเป็นจริง หมายถึง รู้จดุเดน่ จดุด้อยของตนเอง 
 3. ความมัน่ใจในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกมัน่ใจในความสามารถและความมีคณุคา่ของ
ตนเอง 
 
 



  227 

ส่ือและอุปกรณ์ 
 1. ใบงานท่ี 1.1 สิ่งแทนตวัฉัน 
 2. ใบงานท่ี 1.2 อารมณ์ของฉนั 
 3. ใบงานท่ี 1.3 จดุเดน่และจดุด้อยของฉนั 
 4. ใบงานท่ี 1.4 เทคนิคการสร้างความมัน่ใจ 
 5. ใบงานท่ี 1.5 บนัทกึผลการเรียนรู้ 
 6. ภาพบคุคล/เหตกุารณ์ท่ีแสดงอารมณ์ตา่งๆ จ านวน 5 ภาพ 
 7. คลิป “เข็มทิศชีวิต วิธีสร้างความมัน่ใจ How to increase your self esteem by 
DDNard” จาก Youtube ฐิตินาถ  ณ พทัลงุ 
 
วิธีด าเนินการ 
 ในการพฒันาการตระหนกัรู้ในตนเองผู้วิจยัได้ประยกุต์เทคนิคทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ การ
ใช้เกม การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ การสอน การเสริมแรง และการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้ผู้
เข้ารับการอบรมได้ปฏิบตักิิจกรรมอย่างหลากหลายและน าไปสู่การพฒันาการตระหนกัรู้ตนเองได้ 
โดยมีรายละเอียดของการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้ 
 

ขัน้น า (30 นาที) 
 1. ผู้ วิจยัให้ผู้ เข้ารับการอบรมวาดภาพอย่างอิสระเก่ียวกับสิ่งท่ีคิดว่ามีลักษณะ

เหมือนหรือคล้ายตนเองเพียง 1 สิ่ง (อาจเป็นคน สตัว์ สิ่งของ) (ใบงานท่ี 1.1) และอธิบายเหตผุล
ประกอบ (สกล วรเจริญศรี. 2560: 109) 

 2. ผู้วิจยัสุม่ผู้ เข้ารับการอบรม จ านวน 2 – 3 คน เพ่ือน าเสนอ 
 3. ผู้ วิจัยร่วมอภิปรายกับผู้ เข้ารับการอบรม เพ่ืออธิบายให้เห็นว่าการท่ีผู้ เข้ารับ

การอบรมได้วาดภาพสิ่งต่างๆ ท่ีมีลกัษณะคล้ายตนเองได้นัน้ เกิดจากการท่ีผู้ เข้ารับการอบรมได้
วิเคราะห์ตนเอง รู้จกัและเข้าใจตนเองได้เป็นอย่างดี จึงท าให้สามารถน าตนเองไปเปรียบเทียบกับ
สิ่งท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบัเราได้นัน่เอง   

 4. ผู้ วิจยัตัง้ค าถามว่า “ใครคิดว่ารู้จกัและเข้าใจตวัเองดีแล้ว” โดยให้ผู้ เข้ารับการ
อบรมยกมือ และเชิญชวนให้ผู้ เข้ารับการอบรมท ากิจกรรมในขัน้ตอ่ไปตอ่ไป 
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 ขัน้ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 อารมณ์ของฉัน (30 นาที) 

  1. ผู้วิจยัน าภาพบุคคลหรือเหตกุารณ์ท่ีแสดงอารมณ์ตา่งๆ ให้ผู้ เข้ารับการอบรม
ได้วิเคราะห์ (สกล วรเจริญศรี. 2560: 179 อ้างอิงจาก Slyter. 2012) และบอกว่าในแตล่ะภาพนัน้
บคุคลมีอารมณ์แบบใด และให้คดิวา่สาเหตใุดบ้างท่ีท าให้บคุคลในภาพมีอารมณ์เชน่นัน้  
   2. ผู้วิจยัให้ผู้ เข้ารับการอบรมวิเคราะห์อารมณ์ของตนเอง (ใบงานท่ี 1.2) ซึ่งเป็น
อารมณ์พืน้ฐาน 4 ประเภท คือ อารมณ์สขุ อารมณ์เศร้า อารมณ์กลวั อารมณ์โกรธ โดยให้บอกถึง
สาเหต ุผลกระทบ และการจดัการกบัอารมณ์ทัง้ 4 ประเภท  
   3. สุม่ผู้ เข้ารับการอบรมจ านวน 2 – 3 คน เพ่ือน าเสนอ  
   4. ผู้วิจยัสรุปให้ผู้ เข้ารับการอบรมเห็นว่า อารมณ์เป็นความรู้สึกของบุคคลเม่ือมี
สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตกุารณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมาเร้าหรือกระตุ้น ซึ่งเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลาและเป็น
เร่ืองปกติ เราควรท่ีจะรู้เท่าทนัอารมณ์ของตนเองเพ่ือให้สามารถจดัการกับอารมณ์ของตนเองได้
อยา่งเหมาะสม 
 
 กิจกรรมที่ 2 จุดเด่นและจุดด้อยของฉัน  )30 นาท(ี 
  1. ผู้วิจยัแสดงเหรียญบาทให้ผู้ เข้ารับการอบรมด ูและกลา่ววา่ เห็นหรือไมว่า่สิ่ง
ตา่งๆ ในโลกนีม้กัมีสองด้านเสมอ เชน่ เหรียญก็มีหวั-ก้อย สีมีสีขาว-สีด า คนดี-คนไมดี่ เป็นต้น 
ดงันัน้คนเราก็เชน่กนั ย่อมมีข้อดีข้อเสีย ขอให้ผู้ เข้ารับการอบรมลองวิเคราะห์ตนเองว่ามีจดุเดน่ จดุ
ด้อยอย่างไรบ้าง 
  2. ผู้วิจยัให้ผู้ เข้ารับการอบรมวิเคราะห์จดุเดน่ จดุด้อยของตนเอง (สกล 
 วรเจริญศรี. 2560: 150 อ้างอิงจาก Bowman; & Bowman.2005) (ใบงานท่ี 1.3) 
   3. สุม่ผู้ เข้ารับการอบรมจ านวน 2 – 3 คน เพ่ือน าเสนอ  
   4. ผู้วิจยัสรุปให้ผู้ เข้ารับการอบรมเห็นวา่การรู้จดุเดน่ จดุด้อยของตนเอง เป็น
พืน้ฐานของการเข้าใจตนเอง โดยหากเรารู้วา่เรามีจดุเดน่อะไร เราก็สามารถพฒันาจดุเดน่ของเรา
ให้ดียิ่งขึน้ ในทางตรงกนัข้ามเม่ือเรารู้จดุด้อยของเรา เราก็สามารถท่ีจะหาแนวทางแก้ไขและ
ปรับปรุงให้ดีขึน้ได้ 
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 กิจกรรมที่ 3 เทคนิคการสร้างความม่ันใจ (30 นาที) 
  1. ผู้วิจยัให้ผู้ เข้ารับการอบรมพิจารณาถึงสิ่งท่ีตนเองท าแล้วรู้สกึดี เกิดความมัน่ใจ
ในตนเอง (สกล วรเจริญศรี. 2550: 299) (ผู้วิจยัอาจยกตวัอย่างเช่น การฝึกฝนในการเล่นกีฬาจน
สามารถชนะการแขง่ขนั เป็นต้น)  
   2. ผู้ วิจัยให้ผู้ เข้ารับการอบรมทุกคนน าเสนอ พร้อมทัง้บอกว่าตนเองท าสิ่งนัน้
อยา่งไร 
  3. ผู้ วิจัยถามผู้ เข้ารับการอบรมว่า ถ้านักเรียนจะท าอะไรใหม่ๆ อย่างมีความ
เช่ือมัน่ นกัเรียนจะท าอยา่งไร (เชน่ การเลน่กีฬา การเรียนในวิชาตา่งๆ เป็นต้น)    
   4. ผู้ วิจัยสรุปให้ผู้ เข้ารับการอบรมเห็นว่าการท่ีบุคคลจะท าสิ่งต่างๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จได้อยา่งดีนัน้ ความมัน่ใจในตนเองเป็นส่วนส าคญัอยา่งหนึ่ง โดยความมัน่ใจในตนเอง
นัน้นอกจากจะเกิดขึน้ได้ด้วยตนเองแล้ว ในบางครัง้ ค าช่ืนชม การชมเชย การให้ก าลงัใจ การได้รับ
รางวลั ก็มีส่วนชว่ยให้บคุคลมีความมัน่ใจเพิ่มขึน้ได้ ดงันัน้ เราจึงควรท่ีจะฝึกช่ืนชมหรือให้ก าลงัใจ
ผู้ อ่ืนด้วย  
   5. ผู้วิจยัให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้ช่วยกันระดมความคิดเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน 
วา่จะมีวิธีการหรือเทคนิคในการสร้างความมัน่ใจให้กบัตนเองได้อยา่งไรบ้าง (ใบงาน 1.4)  
   6. ผู้วิจยัให้ทกุกลุม่ออกมาน าเสนอผลการระดมความคิดของกลุม่ 
    7. ผู้ วิจัยช่ืนชมทุกกลุ่มว่าได้น าเสนอวิธีการหรือเทคนิคท่ีเป็นประโยชน์ในการ
น าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั และให้ผู้ เข้ารับการอบรมชมคลิป “เข็มทิศชีวิต วิธีสร้างความมั่นใจ 
How to increase your self esteem by DDNard” ซึ่งน าเสนอตัวอย่างเทคนิคการสร้างความ
มัน่ใจให้ตนเอง  
    8. ผู้วิจยัแนะน าให้ผู้ เข้ารับการอบรมน าเทคนิคการสร้างความมัน่ใจท่ีได้เรียนรู้ใน
วนันีไ้ปฝึกใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้ตนเองมีความมัน่ใจมากยิ่งขึน้และสามารถ
ประสบความส าเร็จในการท าสิ่งตา่งๆ ได้ตอ่ไป 

ขัน้สรุป (30 นาที) 
  ผู้ วิจัยอภิปรายร่วมกับผู้ เข้ารับการอบรมว่ากิจกรรมการพัฒนาการตระหนักรู้
ตนเองนีมี้ประโยชน์อย่างไรบ้าง และสามารถน าความรู้และข้อคิดท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัเพ่ือปอ้งกนัตนเองไมใ่ห้เข้าไปเก่ียวข้องกบัยาเสพติดได้อย่างไร (เชน่ การท่ีมีเรารู้เท่า
ทนัอารมณ์ของตนเองท าให้สามารถหาแนวทางการจดัการกับอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม
โดยท่ีไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด เป็นต้น) รวมทัง้ให้ผู้ เข้ารับการอบรมประเมินความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรมนี ้(ใบงานท่ี 1.5) 
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การประเมินผล 
 1. สงัเกตจากการร่วมกิจกรรม การตอบค าถาม และใบงาน 
 2. ประเมินผลจากการบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 
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ช่ือ  ..............................................................................ชัน้ .............................  

 

 

 

 

ค าชีแ้จง    ให้นกัเรียนวาดภาพสิ่งท่ีคดิว่ามีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายตนเองมากท่ีสดุ (อาจเป็นคน 

สตัว์ สิ่งของ) พร้อมอธิบายเหตผุลประกอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตผุลประกอบ....................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

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

ใบงานที ่1.1 
สิง่แทนตวัฉนั 
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ช่ือ  ..............................................................................ชัน้ .............................  
 
 
 

ค าชีแ้จง    ให้นกัเรียนวิเคราะห์ถึงอารมณ์ตา่งๆ ของตนเองในชว่ง  สปัดาห์ท่ีผา่นมาว่ามีสาเหตุ
จากอะไร ผลกระทบท่ีเกิดขึน้เป็นอย่างไร และมีวิธีการจดัการกบัอารมณ์ท่ีเกิดขึน้อยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที ่ 2.1   
อารมณ์ของฉนั 

 

สขุ 

เศร้า 

กลวั 

โกรธ 

สาเหตุทีเ่กดิอารมณ์นี้....................................................................... 
........................................................................................................ 
ผลทีเ่กดิขึน้...................................................................................... 

........................................................................................................  
วธิจีดัการกบัอารมณ์......................................................................... 
....................................................................................................... 

สาเหตุทีเ่กดิอารมณ์นี้....................................................................... 
........................................................................................................ 
ผลทีเ่กดิขึน้...................................................................................... 
........................................................................................................ 
วธิจีดัการกบัอารมณ์ .........................................................................  
....................................................................................................... 

สาเหตุทีเ่กดิอารมณ์นี้....................................................................... 
........................................................................................................ 
ผลทีเ่กดิขึน้...................................................................................... 

........................................................................................................  
วธิจีดัการกบัอารมณ์......................................................................... 
....................................................................................................... 

สาเหตุทีเ่กดิอารมณ์นี้....................................................................... 
........................................................................................................ 
ผลทีเ่กดิขึน้...................................................................................... 
........................................................................................................ 
วธิจีดัการกบัอารมณ์......................................................................... 
....................................................................................................... 
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ช่ือ  ..............................................................................ชัน้ .............................  
 
 
 
 
ค าชีแ้จง    ให้นกัเรียนวิเคราะห์ตนเองว่ามีจดุเดน่ และจดุด้อยอะไรบ้างและเขียนค าตอบลงใน 
               ช่องวา่งด้านลา่งนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบงานที ่ 3.1  
จดุเด่นและจดุดอ้ยของฉนั 

 

จดุเด่นของฉัน 

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

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

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

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

จดุด้อยของฉัน 

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

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

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

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

.................................................................................................... 
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ช่ือ  ..............................................................................ชัน้ .............................  
 
 
 
 
ค าชีแ้จง    ให้นกัเรียนระดมความคดิเห็นภายในกลุม่เก่ียวกบัวิธีหรือเทคนิคการสร้างความ 
               มัน่ใจให้กบัตนเอง โดยให้ทกุคนบนัทกึข้อสรุปของกลุม่ลงในชอ่งวา่งด้านลา่งนี  ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที ่ 4.1  
เทคนิคการสรา้งความมัน่ใจ 

 

ช่วยกนัคิดเทคนิคการสร้างความมั่นใจ

ให้กบัตนเองและเขียนค าตอบลงใน

ช่องว่างเลยจ้า 

………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ช่ือ  ..............................................................................ชัน้ .............................  
 
 
 
 
ค าชีแ้จง    ให้นกัเรียนแสดงความคดิเห็นในประเดน็ตอ่ไปนี ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที ่ 5.1  
บนัทกึผลการเรยีนรู ้

 

นอ้งๆ ลองบอกถึงความรู้ ขอ้คิด และประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการร่วม

กิจกรรมน้ีซิครับ 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

นอ้งๆ ช่วยบอกถึงการน าความรู้ ขอ้คิดท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวติประจ าวนัซิครับ 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
นอ้งๆ ช่วยบอกความรู้สึกท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมน้ีดว้ยนะครับ 

 ชอบมาก                                             ชอบ   

 

 เฉยๆ     ไม่ชอบ 

บอกเหตุผลดว้ยนะครับ
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................ 
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เกณฑ์การให้คะแนนการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
------------------------------------------------------------ 

 
จุดประสงค์ของ

กิจกรรม 
ระดับคะแนน 

3 2 1 0 
1 . เพ่ือให้ผู้ รับการอบรม
รู้เทา่ทนัอารมณ์ตนเอง   
รู้สาเหตแุละผลกระทบ
ของการเกิดอารมณ์ได้ 

สามารถบอกถึง
สาเหตแุละ
ผลกระทบของการ
เกิดอารมณ์ได้
อยา่งสมเหตสุมผล 

สามารถบอกถึง
สาเหตแุละ
ผลกระทบของ
การเกิดอารมณ์
ได้ 

สามารถบอกถึง
สาเหต ุหรือ 
ผลกระทบของ
การเกิดอารมณ์
อยา่งใดอย่าง
หนึง่เทา่นัน้ 

ไมส่ามารถบอก
ถึงสาเหตแุละ
ผลกระทบของ
การเกิดอารมณ์
รูปแบบตา่งๆ ได้ 

2 . เพ่ือให้ผู้ รับการอบรมรู้
ถึงจดุเดน่และจดุด้อย
ของตนเองได้ 

สามารถบอก
จดุเดน่และจดุด้อย
ได้อยา่งละ 5 ข้อ
ขึน้ไป 

สามารถบอก
จดุเดน่และจดุ
ด้อยได้อยา่งละ 

3-4 ข้อ  

สามารถบอก
จดุเดน่และจดุ
ด้อยได้อยา่งละ 

1-2 ข้อ  

ไมส่ามารถบอก
จดุเดน่และจดุ
ด้อยของตนเอง
ได้ 

3 . เพ่ือให้ผู้ รับการอบรม
รู้สกึมัน่ใจใน
ความสามารถและความ
มีคณุคา่ของตนเอง และ
สามารถบอกแนว
ทางการสร้างความมัน่ใจ
ให้กบัตนเองได้ 
 
 

สามารถบอกถึง
เทคนิคการสร้าง
ความมัน่ใจให้กบั
ตนเองได้ 5 ข้อ ขึน้
ไป 

สามารถบอกถึง
เทคนิคการสร้าง
ความมัน่ใจ
ให้กบัตนเองได้  

3-4 ข้อ  

สามารถบอกถึง
เทคนิคการสร้าง
ความมัน่ใจให้กบั
ตนเอง 1-2 ข้อ  

ไมส่ามารถบอก
วิธีการสร้าง
ความมัน่ใจได้ 

 
การประเมินผล 
 คะแนน   7 - 9   ดี 
 คะแนน   4 - 6   ปานกลาง 
 คะแนน   0 - 3   ปรับปรุง 
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ภาพแสดงอารมณ์ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายเกรียงศกัดิ์ อบุลไทร 
วัน เดือน ปี เกิด 19 มกราคม 2528 
สถานที่เกิด สมทุรสาคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2549   

ศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
จาก มหาวิทยาลยัศลิปากร  
พ.ศ. 2555  
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ประยกุต์  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2562  
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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