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การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั 
ยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร มกีระบวนการวจิยั  
4 ขัน้ตอน คอื 

ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน สภาพปญัหาและความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
หลกัสตูรเสรมิ ม ี3 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1 การศกึษาเอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูร
เสรมิ ขัน้ที ่2 การสมัภาษณ์และตอบแบบส ารวจขอ้มลูพืน้ฐาน ขัน้ที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลู  
ผลการส ารวจสภาพปญัหายาเสพตดิจากความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา,คร,ูนกัเรยีน พบว่า 
มนีกัเรยีนเสพยาเสพตดิประเภทบุหรี ่รอ้ยละ 33.80, 32.50, 29.40 ดื่มสุรา รอ้ยละ 26.80, 29.10, 
31.30 พืน้ทีร่อบๆโรงเรยีนมกีารเสพยาเสพตดิ รอ้ยละ 32.40, 36.90, 34.10 พืน้ทีร่อบๆโรงเรยีนมี
การจ าหน่ายยาเสพตดิ รอ้ยละ 29.60, 24.50, 27.90 มสีถานบนัเทงิใกลโ้รงเรยีน รอ้ยละ 23.90, 
22.20, 23.50 ผูบ้รหิารและครเูคยมผีูป้กครองมาปรกึษาเรือ่งลกูสบูบุหรี ่ดื่มสุรา เสพยาเสพตดิ  
รอ้ยละ 35.20, 43 ทกัษะชวีติทีต่อ้งการพฒันามากทีสุ่ด คอื การควบคุมตนเอง ผูบ้รหิารสถานศกึษา
มคีวามตอ้งการจ าเป็นหลกัสตูรเสรมิมคี่าเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  

ขัน้ตอนที ่2 การสรา้งหลกัสตูรเสรมิ โดยการน าผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูในขัน้ตอนที ่1 
มาใชส้รา้งหลกัสตูรเสรมิม ี3 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1 การสรา้งโครงร่างของหลกัสตูรเสรมิ ขัน้ที ่2  
การตรวจสอบโครงร่างของหลกัสูตรเสรมิโดยการจดักลุ่มสนทนา ผูท้รงคุณวุฒริว่มกนัพจิารณาไดข้อ้
สรปุว่าร่างหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแต่ละ
องคป์ระกอบของหลกัสตูร พบว่าอยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถน าไปใชจ้ดัการเรยีนการสอนได ้ขัน้ที ่3  
การปรบัปรงุโครงร่างของหลกัสตูรเสรมิ ผูว้จิยัปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรเสรมิตามค าแนะน าของ
ผูท้รงคุณวุฒ ิแลว้จงึน าหลกัสตูรเสรมิทีป่รบัปรงุแลว้ไปทดลองใช ้ 

ขัน้ตอนที ่3 การตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิม ี3 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1 การน า
หลกัสตูรเสรมิไปใชใ้นโรงเรยีน ขัน้ที ่2 การประเมนิการใชห้ลกัสตูรเสรมิ ขัน้ที ่3 การประเมนิ 
ความพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูรเสรมิ ผลการตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิพบว่า  
ดา้นระดบัความรู ้คะแนนระดบัความรูก่้อนการทดลองมคี่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 12.83 คะแนน 
ระดบัความรูห้ลงัการทดลองมคี่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 20.53 ดา้นเจตคต ิคะแนนการประเมนิดา้น
เจตคตมิคี่าเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการประเมนิดา้นประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ โดยใช้
เกณฑ ์E1/ E2 คอื 80/80  พบว่า ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการมคี่าเท่ากบั 80.98 และค่า



 

ประสทิธภิาพของผลลพัธม์คี่าเท่ากบั 82.13 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด ความพงึพอใจของนกัเรยีนที่
มต่ีอการใชห้ลกัสตูรเสรมิ โดยรวมมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และขอ้มลูจากการสมัภาษณ์
ผูบ้รหิารสถานศกึษา และคร ู พบว่ามคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของ
วทิยากรมคีวามเหมาะสม ดา้นการแต่งกาย ความประพฤต ิและเป็นแบบอยา่งทีด่ ี กจิกรรมการ
เรยีนการสอนสนุกสนาน มคีวามหลากหลายน่าสนใจ พธิปิีดท าใหน้กัเรยีนเกดิความภาคภมูใิจ 

ขัน้ตอนที ่4 การแกไ้ขปรบัปรงุหลกัสตูรเสรมิ โดยการปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรเสรมิ
ภายหลงัจากน าหลกัสตูรไปทดลองใชแ้ลว้ ไดแ้ก่ บรรยากาศ สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอนควรเป็น
หอ้งเรยีน เนื้อหาในเอกสารสมดุบนัทกึส่วนตวัของนกัเรยีนปรบัปรงุใหส้มบรูณ์ เพิม่เวลาเรยีนให้
มากขึน้ และใหผู้ป้กครองมสี่วนรว่มในพธิปิีด   
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 This research aims to develop a life skill curriculum in order t promote drug 
prevention of secondary school students of BMA. The processes of this research can be 
divided into 4 sections. 
 Section 1. A study of Fundamental data, problems and needs assessment in 
developing Curriculum can be divided into 3 stages: studying research paper that related to 
curriculum development, collecting data by interviewing and questionares, and analyzing 
data. The data colleted to survey the attitude of school managers, teacher and student 
toward drug expansion reveated that students were addicted to smoking 33.80, 32.50 and 
29.40 percent, were alcoholic 26.80, 29.10 and 31.30 percent, people in the surrounded the 
school take drug 32.40, 36.90 and 34.10 percent, drugs were sold in the area surrounded 
the school 29.60, 24.50 and 27.90 pecent, and there were entertainment venus nere the 
school 23.90, 22.20 and 23.50 percent. In addition, the results showed that amphetamine 
and volatile Substances were widelu sold around school and there were parents consulting 
with school managers and teacherd about their children smoking, drinking alcohol and 
taking drugs 35.20 and 43 percent. Besides, life skill that highly needed to develop is self 
control. 
 Section 2. Designing Curriculum by using data from section 1 was divided into 3 
stages: outlining curriculum, verifying curriculum structure and adjusting curriculum 
structure. For verifying curriculum structure, experts considered the consistency of the 
curriculum and gave a consensus that the level of an appropriateness was 4.10 and the 
index of CVI consistency was .92. This can be accepted to use in teaching and learning. 
Concerning adjusting a curricrlum structure, a research has adjusted and followed experts 
suggestion before poloted. 
 Section 3. Evaluation the curriculum efficiency was divided into 3 stages: using 
curriculum in school, evaluating curriculum, and evaluating the Satisfaction of using 
curriculum. Sccording to this section, the knowledge level of students before using the 
curriculum is an the average 20.53. For the attitude evaluation, the average is very high. In 



 

evaluation the efficiency of teaching and studying procudures, the valuation is 80.98 and the 
efficiency of the result is 82.13 that is higher than E1/ E2.(80/80). Furthermore, the data from 
interview showed that the characteristics of a lecturer is a good example, also, teaching and 
learning activities were various and intresting. 
 Scetion 4. The curriculum was adjusted after using  is location for has learning 
could be of classroom, text of notebook for student is developed of successfuly and parent 
have participation in finish.  
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ประกาศคณูุปการ 
 

 ปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรณุาอยา่งสงูจากคณะกรรมการควบคุม
ปรญิญานิพนธ ์อ.ดร.สมชาย เทพแสง รศ.ดร.ทศันา แสวงศกัดิ ์พ.ต.อ.ดร.สุรศกัดิ ์เลาหพบิลูยกุ์ล  
ทีใ่หค้ าปรกึษา พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์เกี่ยวกบังานวจิยั ใหค้วามช่วยเหลอืเอาใจใส่แก่
ผูว้จิยัตลอดมา ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงู ไว ้ณ ทีน่ี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปรญิญานิพนธ ์รศ.ดร.ทศันา แสวงศกัดิ ์ 
ผศ.ดร.พวงรตัน์ เกษรแพทย ์ผศ.ดร.ไพโรจน์ กลิน่กุหลาบ ผศ.ดร. อรวรรณ ตนัเจรญิรตัน์  
ผศ.ดร.วรีะ สุภากจิ อ.ดร.สมชาย เทพแสง อ.ดร.ราชนัย ์บุญธมิา อ.ดร.จารวุรรณ พลอยดวงรตัน์ 
เรอืเอก ดร.อภธิรี ์ทรงบณัฑติย ์อ.ดร.สรภคัสรณ์ ฉตัรกมลทศัน์ ศ.พล.ต.ต.ดร.โสภณ ศรวีพจน์  
พ.ต.อ.ดร.สุรศกัดิ ์เลาหพบิูลยกุ์ล 
 นอกจากน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่าน ศ.ดร.เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ ราชบณัฑติ  
ทีใ่หค้วามกรณุา เมตตาอบรมสัง่สอนศษิยต์ัง้แต่การศกึษาระดบัมหาบณัฑติเป็นตน้มา ใหถ้งึพรอ้ม
ในความเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ ตลอดจน รศ.ดร.วชิยั วงศใ์หญ่ อ.ดร.มารตุ พฒัผล และคณาจารยท์ุก
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การวจิยัทีท่ าใหเ้ป็นการเรยีนรูส้บืเนื่องต่อไปอย่างไมส่ิน้สุด และน าความรูไ้ปยงัประโยชน์แก่ผูอ้ื่น 
สงัคมและประเทศชาตต่ิอไป  
 ขอขอบพระคุณส านกังานต ารวจแห่งชาต ิโรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ ทีอ่นุมตัลิาศกึษาต่อ
และส านกัการศกึษากรุงเทพมหานครทีใ่หก้ารสนบัสนุนทุนวจิยั ตลอดจนท่าน พล.ต.อ.ดร.ถาวรศกัดิ ์
เทพชาตร ีพล.ต.ท.ดร.ณฐัพชิย ์สนิทวงศ ์ณ อยธุยา พล.ต.ต.สุรชยั วาณชิเสนี พ.ต.อ.โกศล ยามา 
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พระคุณของท่านทีใ่หค้วามกรณุาต่อผูว้จิยัตลอดชัว่ชวีติ รวมทัง้เพื่อน พี ่น้องนิสติปรญิญาโท และ
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ต่างสาขาวชิา และน.ส.ลดัดา ทองโคตร ทีใ่หก้ารช่วยเหลอืในการท าปรญิญานิพนธ ์ครัง้นี้ 
 ทา้ยสุดนี้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณพ่อ จรวย บวรชยั บดิาทีล่่วงลบั แมจ้ะมไิดเ้หน็
ความส าเรจ็ของลกูชายคนน้ีก่อนวนัสุดทา้ยของชวีติ แต่คุณแมล่ิน้จี ่ใจสวสัดิ ์มารดา และน้องๆ 
ไดร้บัความชื่นชมในความส าเรจ็แทนดว้ยความรกั ความภาคภูมใิจสงูสุด ตัง้แต่เขา้รบัการศกึษา
การศกึษาระดบัปรญิญาโท จนกระทัง่ผูว้จิยัไดศ้กึษาสถาบนัการศกึษาทีม่คีุณภาพแห่งนี้จนส าเรจ็
การศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภมิูหลงั  
 มนุษยเ์ป็นทรพัยากรทีเ่ป็นปจัจยัทีม่คี่าของสงัคม (ณฏัฐพนัธ ์เขจรนันท.์  2545: 14);  
(นงนุช วงษ์สวุรรณ.  2546: 1) การพฒันาประเทศเน้นการพฒันาคนเป็นตวัตัง้ มุง่พฒันามนุษยใ์ห้
เป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรม 
ในการด ารงชวีติ สามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข (รุง่ชชัดาพร เวหะชาต.ิ  2550: 6); 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ  2546: 1 – 4); (ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ  2549: ค าน า) การศกึษาเป็นปจัจยัทีม่บีทบาทส าคญัในการพฒันา
คุณภาพชวีติของมนุษย ์และเป็นกระบวนการสัง่สอนเพื่อพฒันาสิง่ทีม่นุษยจ์ดัใหแ้ก่มนุษยก่์อใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงและพฒันาสิง่ต่างๆในสงัคม (สุนีย ์ภู่พนัธ.์  2546: 2); (สุมาล ีสงัขศ์ร.ี  2535: 3) 
การศกึษาเป็นกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อความเจรญิงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยการถ่ายทอด
ความรู ้การฝึก การอบรม การสบืสานทางวฒันธรรม การสรา้งสรรคจ์รรโลงความก้าวหน้าทางวชิาการ 
การสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สงัคม การเรยีนรูแ้ละปจัจยัเกือ้หนุนใหบุ้คคล
เรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ และเป็นกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม (Socialization) ซึง่มหีน้าที ่
1) ถ่ายทอดทางสงัคมและวฒันธรรม เป็นการจดัการใหเ้ดก็ซึง่เป็นสมาชกิใหมข่องสงัคมปรบัตนเอง
ใหเ้ขา้กบัวถิชีวีติของสงัคม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและวฒันธรรม และเรยีนรูห้น้าทีข่อง
ตนในสงัคม 2) การพฒันาบุคลกิภาพในบุคคลเป็นกระบวนการพฒันาความเป็นตน (Self) ของ
สมาชกิใหมใ่นการปฏสิมัพนัธก์บับุคคลอื่น การสรา้งเอกลกัษณ์ (Identity) ของตน พฒันาค่านิยม
และความมุง่หวงัต่างๆในชวีติ ถา้สภาวะแวดลอ้มต่างๆเอื้ออ านวย เดก็จะสามารถพฒันาไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพของตน (งามตา วนินทานนท.์  ม.ป.ป.: 7); (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ  
2545: 2) 
 การพฒันาทรพัยากรมนุษยต์อ้งเริม่ตัง้แต่วยัเดก็ ในขณะทีก่ารศกึษามคีวามไมพ่รอ้มใน
การจดัใหบ้รกิารการศกึษาแก่ประชาชนในกลุ่มเดก็และเยาวชน ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและ
ปญัหาสงัคมดา้นต่างๆ เช่น เกดิความขดัแยง้ระหว่างกฎเกณฑท์างสงัคมกบัความมุง่หมาย ความ
ลม้เหลวของกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม  และการขาดความรว่มมอืกนัในการแก้ปญัหา ไดแ้ก่ 
ปญัหาความยากจน ปญัหาอาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ ปญัหาโรคเอดส ์และปญัหาสิง่แวดลอ้ม 
(ปญัหาสงัคมไทย.  2552: ออนไลน์); (พนม พงษ์ไพบลูย;์ และ คณะ.  2546: 289) ปญัหาต่างๆ ที่
เกดิขึน้ในสงัคมลว้นมผีลท าใหเ้กดิอาชญากรรมไดท้ัง้ทางตรงและทางออ้ม ปญัหาสงัคมทีส่ าคญัซึง่จะ
น าไปสู่การเกดิอาชญากรรม คอื ปญัหายาเสพตดิในเดก็และเยาวชนทีม่แีนวโน้มทวคีวามรุนแรงขึน้ 
(ประเทอืง ธนิตยผล.  2544: 90); (อรสิสรา พรสุดารตัน์.  2547: 1) ยาเสพตดินอกจากจะเป็นอนัตราย
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ต่อผูเ้สพโดยตรงแลว้ยงัส่งผลกระทบต่อครอบครวั ชุมชน และสงัคมเป็นอย่างมาก (วโิรจน์ วรีชยั; 
และ คนอื่นๆ.  2550: ค าน า) 
 ปญัหายาเสพตดิในสงัคมไทยมสีาเหตุมาจากปจัจยัหลายประการ โดยเฉพาะสาเหตุจาก
การกระจายความเจรญิสู่ภูมภิาคของรฐัท าใหส้งัคมชนบทเปลีย่นเป็นสงัคมเมอืง โรงเรยีนตัง้อยูใ่น
ชุมชนแออดั หรอืใกลชุ้มชนทีม่กีารแพร่ระบาดของยาเสพตดิ (อมรวชิช ์นาครทรรพ.   2549:  178 – 180) 
ความสมัพนัธร์ะหว่างบา้น วดั โรงเรยีน และชุมชน ในอดตีทีม่คีวามเขม้แขง็มากเริม่มชี่องว่างห่าง
กนัออกไปทุกท ีการศกึษาเริม่ถูกแยกออกจากวดัและชุมชน ขาดความสมัพนัธเ์ชื่อมต่อกนั (พนม 
พงษ์ไพบลูย;์ และ คณะ.  2546: 306) สาเหตุของรากเหงา้ (Root Cause) ของสภาพปญัหาทีพ่บใน
กลุ่มเยาวชนเกดิจากขาดการพฒันาทีค่รอบคลุม การบรหิารจดัการการศกึษาไมเ่อือ้ต่อกระบวนการ
เรยีนรู ้กระบวนการคดิทีท่ าใหเ้ยาวชนไทยคดิวเิคราะหเ์ป็น ไมรู่เ้ท่าทนัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ของโลก การสญูเสยีบทบาทและศกัยภาพของครอบครวั/ชุมชน และการขาดระเบยีบวนิยัและ
เป้าหมายของชวีติ (บุญเรอืง ไตรเรอืงวรวฒัน์.  2547: 2 – 3) ผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูส้อนขาด
ความรูค้วามเขา้ใจรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ทัง้ทีห่ลกัสตูรการศกึษาหลายฉบบัต้องการให้
เดก็คดิเป็น นกัเรยีนส่วนมากยงัคดิวเิคราะหส์งัเคราะหไ์มเ่ป็น (วรีะ สุดสงัข.์  2550: 71) และสภาพ
เศรษฐกจิทีเ่ขา้ขัน้วกิฤต ิสงัคมใหค้วามสนใจกบัเรือ่งการเมอืงและปญัหาเศรษฐกจิมากกว่าปญัหา
อื่นๆ ท าใหป้ญัหายาเสพตดิสงูขึน้ นายแพทยว์ศนิ บ ารงุชพี จติแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นสุรา และ 
ยาเสพตดิ (วศนิ บ ารงุชพี.  2552: ออนไลน์) กล่าวว่า แนวโน้มทีย่าเสพตดิทวคีวามรนุแรงขึน้
เนื่องจากทศันคตขิองสงัคมวยัรุน่มองการตดิยาเสพตดิเป็นเรือ่งธรรมดา สภาพสงัคมกบัสถาบนั
ครอบครวั พ่อแมไ่มม่เีวลาเลีย้งดลูกู ผลการเลีย้งดลูกูผดิวธิจีงึท าใหเ้ดก็เยาวชนมกีารควบคุมตนเอง
ไดไ้มด่ ี(Self Control) และก่อใหเ้กดิความอยากรูอ้ยากลอง อดทนรอคอยไม่เป็น ท าใหเ้ขา้ไปเกี่ยวขอ้ง
กบัยาเสพตดิไดง้่าย อกีทัง้ปจัจยัเสีย่งทีส่่งผลต่อปญัหายาเสพตดิ คอื ปจัจยัลบในสงัคมทีท่ าให้
เยาวชนเขา้ไปมพีฤตกิรรมเสีย่ง และเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิยงัอยูใ่นเกณฑส์งู เช่น สถานบนัเทงิทีผ่ดิ
กฎหมาย และแหล่งมัว่สุมต่างๆในจงัหวดั และปจัจยัทีส่ าคญั คอื ปจัจยับวกหรอืพืน้ทีบ่วกทีเ่ป็น
ทางเลอืกใหก้บัเยาวชนในการมกีจิกรรมเชงิสรา้งสรรค ์กลบัมจี านวนไม่มากนกั ท าใหไ้มม่คีวาม
สมดุลส าหรบัทางเลอืกใหก้บัเยาวชนดพีอ จงึเป็นเหตุใหภ้มูคิุม้กนัทางสงัคมแทบทุกจงัหวดัอยูใ่น
เกณฑต์ ่า ส่งผลใหเ้กดิพฤตกิรรมเสีย่งของเยาวชนอย่างมากมาย (ส านกันายกรฐัมนตร.ี  2552: 16) 
รฐับาลจงึใหค้วามส าคญักบัการป้องกนักลุ่มผูม้โีอกาสเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ (Potential 
Demand) โดยเฉพาะกลุ่มเดก็และเยาวชน ดา้นปจัจยัเสีย่งทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นบุคคล 
ปจัจยัดา้นครอบครวั ปจัจยัดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (อรอนงค ์ลาภภวูนาถ.  2551: 39)  

แนวโน้มการระบาดของยาเสพตดิไดก้ระจายตวัไปในกลุ่มเยาวชนหรอืกลุ่มนกัเรยีน
นกัศกึษาหรอืวยัรุ่นมากขึน้ (ช่วงความเป็นวยัรุน่ประมาณ 12 – 15 ปี) (ศรเีรอืน แก้วกงัวาล.   
2541: 4) จากหลกัฐานการส ารวจสถานการณ์ปญัหายาเสพตดิของเยาวชน อาย ุ12 – 26 ปี  
(ปี 2547) โดยส านกัวจิยัเอแบคโพลล ์พบว่าเยาวชนทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษาเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ 
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รวม 251,366 คน ในขณะทีเ่ยาวชนทีไ่มใ่ช่นกัเรยีน/นกัศกึษาเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิถงึ 704,398 คน 
(เอแบคโพลล.์  2553: ออนไลน์) และขอ้มลูจากสถาบนัธญัญารกัษ์ ซึง่ไดร้วบรวมจ านวนผูป้ว่ยที่
เสพยาบา้และยาเสพตดิอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2551 พบว่า เป็นกลุ่มการศกึษาระดบัประถมศกึษา 
รอ้ยละ 37.38 และมธัยมศกึษาถงึรอ้ยละ 51.17 (สถาบนัธญัญรกัษ์.  2552:  ออนไลน์) ปญัหาดา้น
การเสพของมึึนเมา เดก็มแีนวโน้มดื่มจดัขึน้ รากเหงา้ปญัหาส าคญัอยูท่ีค่่านิยมของวยัรุน่เอง 
ประกอบกบัการตลาดแบบเหนือชัน้ของธุรกจิน ้าเมาและความลม้เหลวของการศกึษาในการสอนเดก็
ใหเ้ดก็รูจ้กัคดิและเป็นตวัของตวัเอง (อมรวชิช ์นาครทรรพ.   2549:  178 – 180)  นอกจากนัน้การเกดิการเปลีย่นแปลง
การใชต้วัยาเสพตดิ โดยมกีารใชย้าเสพตดิอื่นทดแทนตวัยาเสพตดิทีแ่พร่ระบาด ยงัพบว่า ยาเสพตดิ
ประเภทแอลกอฮอล ์บุหรี ่และสารระเหยไดเ้พิม่จ านวนผูใ้ชม้ากยิง่ขึน้ (พทิกัษ์ สุรยิะใจ; และ  
คนอื่นๆ.  2550: 1)  

จากการวเิคราะหส์าเหตุและแนวโน้มปญัหายาเสพตดิ เดก็มธัยมต้นมกีารเขา้รบัการบ าบดั
ต่อเน่ืองและเพิม่ขึน้ แมจ้ะมกีารใชย้าเสพตดิในทุกระดบัการศกึษา กลุ่มหลกัทีค่วรทีจ่ะตอ้งเฝ้าระวงั
อยา่งใกลช้ดิทีพ่บว่าแนวโน้มสดัส่วนเพิม่ขึน้คอืกลุ่มนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้และประถมศกึษา 
(ส านกัยุทธศาสตร.์  2553: 2) การศกึษาควรมกีารปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนเพื่อใหเ้กดิการพฒันา
คนอยา่งยัง่ยนื ควรมกีารวเิคราะหส์ภาพปญัหา เป็นหวัขอ้ส าคญัส าหรบัท าความเขา้ใจสภาวการณ์
เกีย่วกบัเดก็ในปจัจบุนั เพื่อใชก้ าหนดแนวทางแกไ้ข พฒันาเดก็และเยาวชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ปญัหาทีม่อียูใ่นสงัคม และยงัไมม่กีารศกึษาเกีย่วกบักลุ่มเยาวชนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิมทีกัษะ
ชวีติดา้นใดบกพรอ่งบา้ง (บุญเรอืง ไตรเรอืงวรวฒัน์.  2547: 2 – 3) สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  
สมพงษ์ จติระดบั (2553: 10) เสนอแนะว่า การศกึษาตอ้งปรบัตวัเพื่อรองรบัโลกไรพ้รมแดน 
สถานศกึษาจะสอนหนงัสอืเพยีงอยา่งเดยีวไมไ่ด ้การทีไ่ทยเขา้รว่มประชาคมอาเซยีนท าให้
กรงุเทพมหานครเป็นจดุศูนยก์ลาง (Hub) ในภมูภิาคนี้ ส่งผลใหก้รงุเทพมหานครเป็นศูนยร์วมของ
คนยากจนทีย่า้ยถิน่ฐานเขา้มาในเมอืงหลวง การศกึษาจะตอ้งเตรยีมพรอ้มใหด้พีอ จะตอ้งให้เดก็
เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนมากขึน้เพื่อสอนทกัษะชวีติใหเ้ดก็ เพื่อใหอ้ยูร่อดในสงัคมทีเ่สื่อมลง พริม้เพรา       
ผลเจรญิสุข (2545: 95 – 96) ยงัไดก้ล่าวถงึปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีเ่ป็นพืน้ฐานส าคญั
ของการใชย้าเสพตดิของนกัเรยีน คอื ปญัหาครอบครวัอยูใ่นสภาวะวกิฤตทิางเศรษฐกจิ ท าใหพ้่อแม่
ตอ้งดิน้รนหางานท าไม่มเีวลาใหล้กู ครอบครวัแตกแยก พ่อแม่หยา่รา้ง การขาดความรกัความอบอุ่น
ในครอบครวั ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใชย้าเสพตดิในเดก็นกัเรยีน และอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนใน
โรงเรยีนทีน่กัเรยีนตอ้งการเขา้กบัเพื่อน ตอ้งการไดร้บัการยอมรบั ตอ้งการเป็นคนเด่นและเป็นทีร่กั
ในกลุ่มเพื่อน การใชย้าเสพตดิในโรงเรยีนจงึเป็นพฤตกิรรมกลุ่ม กลุ่มเพื่อนจะมอีทิธพิลต่อการใช้  
ยาเสพตดิของนกัเรยีน และนกัเรยีนเกอืบทุกคนทีเ่สพยาเสพตดิครัง้แรกในโรงเรยีน เพื่อนจะมี
บทบาทในการจดัหายาเสพตดิใหท้ดลองเสพ  
 เนื่องจากเดก็ตอ้งอยู่ในสถานศกึษานานขึน้ การเป็นผูใ้หญ่ทีพ่ึง่ตนเองไดท้างเศรษฐกจิตอ้งยดื
ระยะเวลาออกไปอกี รปูแบบชวีติสมยัใหมท่ าใหเ้ดก็มวีุฒภิาวะทางจติใจ (Maturity) ชา้กว่าทุกยุคสมยัที่
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ผ่านมาการแบ่งช่วงวยัรุ่นตอนต้นเริม่ตัง้แต่อาย ุ13 – 16 ปี (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ.์  2543: 104) ส่วน
ขนิษฐา วเิศษสาธร (2540: 98) แบ่งช่วงอายุใหว้ยัรุ่นตอนตน้ คอื อายุ 13 – 15 ปี การก าหนดเกณฑช์่วง
อายขุองวยัรุ่นมอิาจก าหนดเป็นเกณฑม์าตรฐานทีแ่น่นอนได ้ซึง่ในวยัรุ่นตอนต้นมพีฤตกิรรมค่อนไปทาง
เดก็อยู่มาก เป็นช่วงทีม่แีนวโน้มพฤตกิรรมเสีย่งต่อการเสพยาเสพตดิมากทีสุ่ด (ศรเีรอืน แกว้กงัวาล.  
2545: 329) เดก็มธัยมศกึษาตอนต้นเป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อทีเ่ปราะบางทีสุ่ดในชวีติเดก็ เพื่อนมอีทิธพิล
ต่อเดก็สงูมาก (มากกว่าเดก็มธัยมปลาย) เดก็วยันี้อยากรูอ้ยากเหน็ อยากลองอะไรกไ็ดท้ีท่ าใหต้นเองดู
เท่กว่าใคร เดก็มกัเริม่จากลองเหลา้ บุหรี ่ก่อนทีจ่ะหนัไปหายาเสพตดิทีม่ฤีทธิแ์รงขึน้ต่อไป (พริม้เพรา   
ผลเจรญิสุข.  2545: 109)  
 การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัมุ่งศกึษานกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ทัง้เพศหญงิและเพศชาย  
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร และตอบสนองนโยบายของส านักการศกึษากรุงเทพมหานคร ใหเ้ดก็คดิ
ได ้แก้ปญัหาเป็น ตามกรอบหลกัสตูรการศกึษาทอ้งถิน่กรงุเทพฯศกึษา โดยด าเนินการในลกัษณะของ
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (ส านักการศกึษากรุงเทพมหานคร.  2553: 1 - 115) จากขอ้มลูสารสนเทศดา้น
การศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารพบว่าในปีการศกึษา 2553 ทัว่ประเทศจ านวนนกัเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนต้น มอีายุระหว่าง 12 – 14 ปี (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2553: ออนไลน์) และจากรายงานของ
นายแพทยธ์วชั สุนทราจารย ์กล่าวว่า เดก็ไดร้บัอทิธพิลหลายดา้นทัง้สิง่เสพตดิมากขึน้ โดยปี 2548 ใน
กลุ่มนกัเรยีน ม.2 ทัว่ประเทศ กว่าครึง่ทีก่่อนมเีพศสมัพนัธท์ีด่ ื่มแอลกอฮอลแ์ละเสพยาเสพตดิ (ASTV 
ผูจ้ดัการออนไลน์.  2007: Online) และผลการศกึษาของอรพรรณ แสงวรรณลอย พบว่านกัเรยีน
มธัยมศกึษาปีที ่2 ในปี พ.ศ. 2550 เพศชาย มปีระวตัเิคยดื่มแอลกอฮอลแ์ลว้ รอ้ยละ 33.7 และเพศหญงิ 
รอ้ยละ 22.1 (อรวรรณ แสงวรรณลอย.  2550: บทคดัยอ่) ซึง่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการใชย้าเสพตดิทีถู่ก
กฎหมาย ไดแ้ก่ บุหรี ่สุรา น ามาซึง่การใชย้าเสพตดิทีรุ่นแรงกว่า (สนัต ิจยัสนิ; และ คณะ.  2544: 13); 
(ส าเนา นิลบรรพ;์ สุวภทัร คงหอม; และ กญัญา ภู่ระหงษ์.  2550: 4) และสอดคลอ้งกบัรายงาน
สภาวการณ์เดก็และเยาวชน Child Watch ของจงัหวดักรงุเทพมหานครปี 2551 – 2552 โดยทมีวจิยั
จงัหวดักรุงเทพมหานคร สถาบนัรามจติตพิบว่า เดก็และเยาวชนมธัยมศกึษาตอนตน้ทีด่ื่มเหลา้และสูบ
บุหรีเ่ป็นครัง้คราวถงึเป็นประจ ามรีอ้ยละ 19.90 และ 10.50 ตามล าดบั และทีสู่บบุหรีเ่ป็นครัง้คราวถงึ
เป็นประจ า รอ้ยละ 10.50 และเดก็มธัยมศกึษาตอนต้นทีพ่บเหน็การพกพาหรอืเสพยาเสพตดิใน
สถานศกึษามถีงึรอ้ยละ 27.90 
 อกีทัง้สอดคลอ้งกบัปญัหาการจดัการศกึษา การเรยีนรูว้่าท าอย่างไรใหเ้ดก็คดิเป็น เป็นตวัของ
ตวัเอง ตลอดจนปญัหาสภาพสงัคมทีข่าดพลงัของการแกป้ญัหายาเสพตดิรว่มกนั (ประเวศ วะส.ี  2547: 
71) เพื่อใหอ้งคก์รต่างๆในสงัคมเขา้มามสี่วนร่วมและสนับสนุนสถานศกึษา จดัการศกึษาใหม้คีุณภาพ 
(อมรวชิช ์นาครทรรพ.  2549) ซึง่คุณภาพดงักล่าวคอืคณุภาพนักเรยีนทีส่ามารถใชค้วามรูค้วามสามารถ
ทัง้มวลมาแกป้ญัหาในการด าเนินชวีติและอยู่รว่มกบัคนรอบขา้งไดอ้ย่างมคีวามสุข (สมชาย เทพแสง.  
2550: 11) ขณะทีส่ถานศกึษามหีน้าทีส่ าคญัในการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา การวางแผนและ
ด าเนินการใชห้ลกัสตูร การเพิม่พนูคุณภาพการใชห้ลกัสูตรดว้ยการวจิยัและพฒันาการปรบัปรงุและ
พฒันาหลกัสตูร จดัท าระเบยีบการวดัและประเมนิผล ในการพฒันาหลกัสตูรตอ้งพจิารณาให้
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สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน รายละเอยีดทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศกึษา หรอื
หน่วยงานตน้สงักดัอื่นๆ ในระดบัทอ้งถิน่ไดจ้ดัท าเพิม่เตมิ สถานศกึษาสามารถเพิม่เตมิในส่วนที่
เกีย่วกบัสภาพปญัหาในชุมชนและสงัคม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และความตอ้งการของผูเ้รยีน โดยทุก
ภาคส่วนเขา้มามสี่วนรว่มในการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน.  2552: 35)นอกจากนัน้ภารกจิดา้นการวจิยัและพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระบวนการเรยีนการสอน การเรยีนรูเ้ป็นภารกจิหลกัที่ถูกก าหนดไวใ้นแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ของ
กรงุเทพมหานคร (พ.ศ. 2552 ถงึ 2555) (ส านกัการศกึษากรงุเทพมหานคร.  2552: 7)  
 การด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษาเน้นกระบวนการมสี่วน
รว่มในการด าเนินการของบุคลากรทางการศกึษาและชุมชน ทุกฝ่าย ไมว่่าจะเป็นโรงเรยีน ชุมชน 
สถาบนัทางศาสนา (พริม้เพรา ผลเจรญิสุข.  2545: 107 – 110) นบัแต่อดตีทีผ่่านมามหีน่วยงานอื่น
ของรฐัทีเ่ขามามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษาของชาต ิแต่ยงัไมม่ขีอ้มลูทีแ่สดงใหเ้หน็ชดัเจนว่า
หน่วยงานอื่นของรฐัแต่ละแห่งด าเนินงานหรอืมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษาอย่างไรบา้ง ตอ้งการให้
มกีารสนบัสนุน ช่วยเหลอือยา่งไร (เพญ็แข ประจนปจัจนึก; และ คณะ.  2541: ค าน า) 
 การป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษามหีลายรปูแบบ ปกตจิะแบ่งปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นปจัจยั
หลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ ครอบครวั ตวัเดก็ และสภาวะแวดลอ้ม โดยใหค้วามส าคญักบัแต่ละปจัจยัหลกั
ดงักล่าวอย่างเท่าเทยีมกนั (พงศพ์ฒัน์ ฉายาพนัธ.์  2543: 2) โดยเฉพาะอย่างยิง่สภาพแวดลอ้มทีอ่ยู่
รอบตวัเดก็และเยาวชนมอีทิธพิลต่อความคดิ จติใจ และพฤตกิรรมของเดก็ ส่งเสรมิใหเ้กดิการป้องกนั
และแก้ไขปญัหายาเสพตดิ การจดัดดัแปลงและปรบัปรุง สิง่ต่างๆ รอบตวัเดก็ หลกัการป้องกนัยาเสพตดิ
ในสถานศกึษาปจัจบุนั (ณรงค ์ทรพัยเ์ยน็.  2552: 5; อา้งองิจาก Resenbaum; & et al.  1991: 121 – 
125) คอื การใหค้วามรูเ้กี่ยวกบักฎหมาย การน าหลกัสตูรการป้องกนัการใชสุ้รา สารเสพตดิ ยาเสพตดิ
มาใชใ้นสถานศกึษา โดยเฉพาะนักเรยีนซึง่มโีอกาส และความเสีย่งทีจ่ะใชย้าเสพตดิค่อนขา้งสงู จงึมุ่ง
พฒันาเดก็เกดิความรู ้และทกัษะและน าไปใชป้้องกนัยาเสพตดิได ้หลกัการนี้มคีวามสอดคลอ้งกบั
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีนทีห่ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีมุ่ง่พฒันานักเรยีนใหม้คีุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรยีนรู ้5 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคดิ  
3) ความสามารถในการแก้ปญัหา 4) ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติและ 5) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ีโดยเฉพาะอย่างยิง่สมรรถนะในดา้นความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ อนัเป็นความสามารถ
ในการน ากระบวนการต่างๆไปใชใ้นชวีติประจ าวนั การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง  
การท างาน และการอยู่รว่มกนัในสงัคมดว้ยการสรา้งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบุคคล การจดัการ
กบัปญัหาความขดัแยง้ต่างๆอย่างเหมาะสม การปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรูจ้กัหลกีเลีย่งพฤตกิรรมไมพ่งึประสงคท์ีส่่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น  
(วชิยั วงษ์ใหญ่; และ มารตุ พฒัผล.  2552: 26 – 28) 
 การแกป้ญัหาสงัคม เช่นปญัหาวยัรุ่นจะเกดิผลตามทีต่อ้งการไดม้อียูว่ธิเีดยีวคอืการเสรมิสรา้ง
ทีจ่ติใจและพฤตกิรรมและป้องกนัปญัหาระดบับุคคลเชงิรกุ พฒันาคนเพิม่ใหเ้ป็นคนด ีเป็นคนเก่ง และมี
ความสุข (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ; และ คนอื่นๆ.  2549: 10) ในการจดัการกบัปญัหาจากยาเสพตดิเป็น
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เรือ่งทีซ่บัซอ้นเนื่องจากมตีวัยาใหม่ๆ เกดิขึน้ตลอดเวลา แนวทางดา้นทกัษะชวีติเป็นแนวทางหนึ่งที่
ช่วยตอบสนองความจ าเป็นในการต่อสูก้บัภยัจากยาเสพตดิ ซึง่มขีอ้เทจ็จรงิว่าวธิขีูใ่หก้ลวัและวธิกีาร
เรยีนรูแ้บบท่องจ าไมส่ามารถใชเ้ป็นกลยทุธใ์นการป้องกนัยาเสพตดิได ้การเรยีนรูแ้ละฝึกฝน
เกีย่วกบัทกัษะชวีติเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั
เยาวชนซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัในการป้องกนั ทกัษะชวีติจะช่วยพฒันาและเพิม่พูนอ านาจของ
บุคคล ท าใหเ้ยาวชนสามารถรบัผดิชอบตวัเองได ้ทกัษะชวีติเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดส้รา้งเกราะทีด่ี
ในการป้องกนัตนเองในภาวะวกิฤต ท าใหเ้ยาวชนสามารถเผชญิกบัแรงกดดนัและความทา้ทาย
ต่างๆจากกลุ่มเพื่อน ครอบครวัและสงัคม (ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
ยาเสพตดิ.  2549: 3)  

 บทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษาประการหนึ่ง คอื เป็นผูน้ าในการจดัท าหลกัสตูร โดย
รว่มประสานกบับุคลากรทุกฝ่าย เพื่อก าหนดวสิยัทศัน์ และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีนและสาระ
การเรยีนรู ้(เอกรนิทร ์สีม่หาศาล.  2545: 174 – 175) การจ าแนกวตัถุประสงคท์างการศกึษาเป็นพุทธิ
พสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยัมปีระโยชน์ต่อการสรา้งหลกัสตูรเป็นกรอบในการก าหนดวตัถุประสงคข์อง
หลกัสตูร (ส าเรงิ บุญเรอืงรตัน์.  2542: 5 – 6) ตลอดจนการศกึษาถงึพฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการไมใ่ชย้าเสพตดิ ไดแ้ก่ ปจัจยั
ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ปจัจยัดา้นบุคคล และปจัจยัดา้นสงัคม ท าใหไ้ดข้อ้มลูตามสภาพจรงิในปจัจุบนัมา
ใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อพฒันาหลกัสตูรต่อไป นอกจากนัน้จากผลการศกึษาของปราณีพร บุญเรือ่ง; 
และ คนอื่นๆ (2546: 32 – 33) พบว่าการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาพฤตกิรรมนกัเรยีนทีเ่สีย่ง
ต่อการใชย้าเสพตดิทีส่ามารถท าไดร้วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งด าเนินการสรา้ง
ความตระหนกั และความมสี่วนรว่มจากทุกฝ่าย มกีารวเิคราะหป์ญัหา เขา้ใจพฤตกิรรมนกัเรยีน เขา้ใจ
มลูเหตุของพฤตกิรรมนักเรยีนและปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งสมัพนัธภาพระหว่างกลุ่มคนแต่ละกลุ่มหรอืเจตคติ
ต่อการแกป้ญัหานัน้ๆ ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งเขา้ไปมสี่วนรว่มและเขา้ใจ รว่มแกไ้ขพฤตกิรรม
นกัเรยีนทีเ่สีย่งต่อการใชย้าเสพตดิ แลว้ด าเนินการพฒันาหลกัสตูรขึน้  

 โดยเฉพาะอย่างยิง่กลยทุธป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษาของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
ยาเสพตดิ.  2550: 7) คอื การด าเนินการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษา สามารถ
สอดแทรกในกระบวนการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมต่างๆ เช่น ความรู ้ขอ้มูลขา่วสาร
เกีย่วกบัยาเสพตดิในการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูต่้างๆ การเสรมิสรา้งทกัษะชวีติใน
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร หรอืกจิกรรมนกัเรยีนในรปูแบบทีห่ลากหลายที่
สนองตอบความสนใจและสอดคลอ้งกบัความถนดัของนักเรยีนจะท าใหก้ารด าเนินกจิกรรมดา้น    
ยาเสพตดิเขา้ไปอยูใ่นวถิกีารเรยีนการสอนอยา่งกลมกลนืและสามารถเขา้ถงึนกัเรยีนไดอ้ยา่งทัว่ถงึ
และต่อเนื่อง  
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 จากสภาพปญัหาและความจ าเป็นซึง่กรงุเทพมหานครก าลงัเผชญิปญัหายาเสพตดิทีรุ่นแรง
จะตอ้งด าเนินการเชงิรกุ ปรบัเปลีย่นกลยุทธป้์องกนัเพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ใน
ทศวรรตที ่21 ผูว้จิยัจงึมุง่เน้นด าเนินการพฒันาหลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิใน
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครเพราะกรงุเทพมหานครเป็นจงัหวดัทีม่ปีญัหา
ยาเสพตดิวกิฤตมิากทีสุ่ด เป็นพืน้ทีใ่จกลาง (Heartland) ของการแพร่ระบาดยาเสพตดิ และมกีารแพร่
ระบาดของยาเสพตดิมากถงึ 1 ใน 3 ของประเทศ (กรอบยทุธศาสตรก์ารแก้ปญัหายาเสพตดิปี 
2552.  2552: 2); (ส านกันายกรฐัมนตร.ี  2552: 10) และเมือ่วเิคราะหห์ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พบว่ามกีารสอนเรือ่งยาเสพตดิในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ชิาสุขศกึษา เป็นการใหค้วามรูเ้กีย่วกบั     
ยาเสพตดิ สาเหตุ การสงัเกตผูต้ดิยาเสพตดิ แต่ยงัไมส่ามารถป้องกนัการใชย้าเสพตดิในเยาวชนได ้
หลกัสตูรส่วนใหญ่มแีต่ใหค้วามรูเ้รือ่งการประเมนิสุขภาวะของตนการบ าบดัดแูลตนเอง การแกไ้ข
ปรบัตวั การฝึกทกัษะชวีติและการเสรมิสรา้งความภาคภมูใิจตนเอง (วราภรณ์ กุประดษิฐ; นีออน 
พณิประดษิฐ;์ และ ศรนิทพิย ์รกัษาสตัย.์  2551: 91) ซึง่ทกัษะชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัการพฒันา
บุคลกิภาพภายในของบุคคล (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  2550: 7) โดยการสอนทกัษะชวีติที่
ด าเนินการอยูใ่นโรงเรยีนเน้นการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัโทษและภยัของยาเสพตดิ นกัเรยีนยงัไม่
สามารถปฏเิสธ หรอืควบคุมตนเองใหป้ลอดภยัจากยาเสพตดิ และยงัไมม่กีารจดัการเรยีนการสอน
หลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติทีเ่น้นการป้องกนัยาเสพตดิซึง่เป็นหลกัสตูรเฉพาะ ทัง้ผูบ้รหิาร คร ู
นกัเรยีนมคีวามปรารถนาและความตอ้งการหลกัสตูรเสรมิทีเ่น้นการสอนทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั 
ยาเสพตดิมาจด้การเรยีนการสอนในโรงเรยีน (นิพนธ ์งามอกัษร; อารยีว์รรณ เพชรเลศิ; และ  
นิทธริา ปรชีาวดา.  2554: สมัภาษณ์)     
 ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ โดยน า
แนวคดิเกีย่วกบัทกัษะชวีติ และจากทฤษฎกีารป้องกนัยาเสพตดิ Atomistle Concept ทีเ่ชื่อว่า 
การป้องกนัปญัหายาเสพตดิจ าเป็นตอ้งสรา้งหรอืเปลีย่นแปลง “ตวับุคคล” โดยอาศยักระบวนการ
เผยแพรข่า่วสาร การใหก้ารศกึษา การฝึกอบรม ผสมผสานทฤษฎ ีHolistic Concept ทีเ่ชื่อว่า 
การเปลีย่นแปลงสภาวะแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งและเกือ้หนุนการเปลีย่นแปลงตวับุคคล ไดแ้ก่  
การสรา้งค่านิยม ทศันคต ิวฒันธรรม ควบคู่ไปกบัการพฒันาตวับุคคล การแกป้ญัหายาเสพตดิใน
เดก็และเยาวชนจงึบรรลุผลส าเรจ็ (วรวทิย ์อรรถโกวทิธาตร.ี  2542: 18); (ส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ.  2548: 8 – 12) จากแนวทางในการป้องกนัยาเสพตดิในโรงเรยีน 
ไดแ้ก่ การสรา้งภูมคิุม้กนัใหน้กัเรยีนตา้นยาเสพตดิและการฝึกทกัษะการต่อตา้นการเสพยาเสพตดิ 
(พริม้เพรา ผลเจรญิสุข.  2545: 88 – 91) การศกึษาวจิยัเอกสารทกัษะชวีติจากอดตีถงึปจัจบุนัทีม่ ี
การพฒันาและปรบัใชส้ าหรบัปอังกนัยาเสพตดิในนกัเรยีน เช่น แนวคดิของเบคเกอรแ์ละสเตรา้ส ์
(Becker.  2008: 1 – 5); (Strauss. 2011: 1 – 2) กล่าวว่า ทกัษะการควบคุมตนเอง (Self – 
Control) และทกัษะการเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Worth) เป็นทกัษะทีส่รา้งแก่นกัเรยีนเกดิ
ปญัญา (Wisdom) จะท าใหค้รสูามารถป้องกนันกัเรยีนจากยาเสพตดิ และแนวคดิทกัษะการตดัสนิใจ 
(Decision – Making) นกัเรยีนตอ้งมทีกัษะการตดัสนิใจทีด่เีพื่อหลกีเลีย่งยาเสพตดิของโควยี ์
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(Covey.  2006: 1 – 14) ทกัษะการแกป้ญัหา(Problem – Solving) ไดแ้ก่ กระท าการตดัสนิใจทีด่ ี
การใชท้รพัยากร การตัง้เป้าหมาย ความเขา้ใจในความเสีย่ง ทกัษะการปฏเิสธ (Refusal – Skills) 
เป็นทกัษะส าคญัเป็นเช่นเดยีวกบัทกัษะอื่นๆทีส่ามารถสอนได ้สิง่ส าคญัตอ้งสอนใหเ้ดก็สามารถ
ปฏเิสธยาเสพตดิและหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิไดข้องโกลสเตน; รเีอเกลิ;  
เอแมนน์ (Goldstein; Reagle; & Amann.  1990: 1 – 2) การพฒันาและการบรหิารหลกัสตูรเสรมิ 
การสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิในนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ทีผู่ว้จิยัสรา้งและพฒันาขึน้
ครัง้นี้จะท าใหเ้กดิการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะชวีติทีด่มีภีมูคิุม้กนัยาเสพตดิ ซึง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา
หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจะไดน้ าไปใชพ้ฒันาทกัษะชวีติแก่นกัเรยีนต่อไป 
 
ปัญหาการวิจยั 

หลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้ทีผู่ว้จิยัสรา้ง พฒันาขึน้มคีวามเหมาะสม มปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รอืไม่  

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 การวจิยัเรือ่งการพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น ครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ทีส่ าคญั ดงันี้ 

1. เพื่อสรา้งและพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั 

นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 

2. เพื่อทดลองใชห้ลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั 

นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 

3. เพื่อประเมนิหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั 

นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 

 
ความส าคญัของการวิจยั 

การพฒันาและการบรหิารหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ มคีวามส าคญั ดงันี้ 

1. ไดห้ลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิในนกัเรยีนทีม่ ี

ประสทิธภิาพอนัจะเป็นรากฐานส าคญัสู่การลดปญัหายาเสพตดิในกลุ่มเยาวชนของประเทศ 

2. สถานศกึษาในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนั 

ยาเสพตดิน าหลกัสตูรเสรมิไปใชจ้ดัการเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีนตามหลกัสตูร หรอืน าไปประยกุตใ์ชก้บั 
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การพฒันาเยาวชนดา้นอื่นๆ เช่น ค่ายเยาวชน หรอืการจดักจิกรรมศูนยก์ารเรยีนรูต่้างๆอนัเป็นการ
ขยายผลการวจิยัสู่การพฒันาเยาวชนใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ต่อไป 

 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวจิยัเรือ่ง การพฒันาและการบรหิารหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั 
ยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ มขีอบเขตการวจิยั ดงันี้ 
  1. ขอบเขตด้านเน้ือหา คอื เนื้อหาของหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั 
ยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ คอื หลกัการ แนวคดิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ
มอีงคป์ระกอบ  5 ทกัษะ คอื 

1.1 การควบคุมตนเอง (Self – Control)  
1.2 การเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Worth)  

1.3 การตดัสนิใจ (Decision – Making)   

1.4 การแกป้ญัหา (Problem – Solving)  

1.5 การปฏเิสธ (Refusal – Skills) 

     2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   ประชากร คอื นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอยา่งทีผู่ว้จิยัเลอืกใชเ้ป็นกลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีน 
วดับางปะกอก ส านกังานเขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร และเกณฑท์ีผู่ว้จิยัเลอืกเป็นกลุ่ม
ทดลองเพราะโรงเรยีนวดับางปะกอกเป็นโรงเรยีนทีต่ ัง้อยู่ในเขตพืน้ทีชุ่มชนหนาแน่นในจงัหวดั
กรงุเทพมหานคร จากนัน้ผูว้จิยัเลอืกนกัเรยีนทีจ่ะน ามาใชใ้นการทดลอง โดยเลอืกจากนกัเรยีน
มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 10 คน มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 10 คน และมธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 
10 คน รวม 30 คน 
       
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายของค าทีใ่ชใ้นการวจิยัใหต้รงกนั ผูว้จิยัจงึนิยามศพัทเ์ฉพาะไว ้ดงันี้ 

1. หลกัสตูรเสรมิ หมายถงึ ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้เพื่อเสรมิหลกัสตูรเดมิทีม่ ี
อยูม่กีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นทฤษฎแีละการปฏบิตัแิละมกีารประเมนิผลดว้ยเครือ่งมอื
ทีห่ลากหลาย ท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีส่มบรูณ์มากขึน้ โดยมเีป้าหมายเพื่อพฒันาทกัษะต่างๆ
ใหเ้กดิคุณลกัษณะของนกัเรยีนทีพ่งึประสงค ์

2. หลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ หมายถงึมวลประสบการณ์ 
การเรยีนรูท้ีจ่ดัเพิม่ขึน้เป็นส่วนหนึ่งของสถานศกึษา มกีจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการพฒันา
นกัเรยีนดา้นทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ 



 10 

3. การพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ หมายถงึ  
กระบวนการจดัท าและพฒันาการจดัมวลประสบการณ์ การเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้ โดยมเีป้าหมายเพื่อ
พฒันาทกัษะต่างๆ เพื่อใหเ้กดิคุณลกัษณะของนกัเรยีนทีพ่งึประสงค์ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูร
สถานศกึษาทีส่รา้งขึน้เพื่อเพิม่เนื้อหาของการเรยีนรูท้ีไ่มม่ใีนหลกัสตูรปกต ิกระบวนการพฒันา
หลกัสตูรเสรมิม ี4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

3.1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน สถาพปญัหา ความตอ้งการจ าเป็น หมายถงึ  
การศกึษาขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัผูเ้รยีน สงัคมหรอืชุมชน และเนื้อหาความรูก่้อนก าหนดวตัถุประสงคข์อง
หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดม้า และศกึษาปรชัญา จติวทิยาการเรยีนรู ้และมวลประสบการณ์ทีจ่ะ
จดัใหผู้เ้รยีน และความตอ้งการของโรงเรยีน 

3.2 การสรา้งหลกัสตูรเสรมิ หมายถงึ กระบวนการตดัสนิใจโดยใชเ้ป้าหมาย  
วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของหลกัสตูรมาพจิารณาสรา้งหลกัสตูรม ี3 ขัน้ ไดแ้ก่  
    ขัน้ที ่1 การสรา้งโครงร่างของหลกัสตูรเสรมิ หมายถงึ การน าแนวคดิ หลกัการ 
สภาพปญัหาความตอ้งการจ าเป็นมาก าหนดจดุมุง่หมาย โครงสรา้ง หน่วยการเรยีนรู ้และการวดัและ
ประเมนิผลของหลกัสตูรเสรมิ 
    ขัน้ที ่2 การตรวจสอบโครงร่างของหลกัสตูรเสรมิ หมายถงึ การน าโครงร่างของ
หลกัสตูรเสรมิมาประเมนิความเหมาะสม ความสอดคลอ้งของหลกัสตูรเสรมิ 
    ขัน้ที ่3 การปรบัปรงุโครงร่างของหลกัสตูรเสรมิ หมายถงึ การน าขอ้เสนอแนะ
ของผูท้รงคุณวุฒ ิและผลการหาความเหมาะสม ความสอดคลอ้งมาแก้ไข 
   3.3 การตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ หมายถงึ การตดัสนิใจจดั 
การเรยีนการสอน และประเมนิความกา้วหน้าของผูเ้รยีน ความพงึพอใจจากคร ูผูบ้รหิารโรงเรยีน 
และนกัเรยีนทีม่ต่ีอหลกัสตูรเพื่อน าไปใชใ้นการตดัสนิใจและวางแผนปรบัปรงุหลกัสูตรม ี3 ขัน้ ไดแ้ก่  
    ขัน้ที ่1 การน าหลกัสตูรไปใชจ้ดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีน หมายถงึการน า
หลกัสตูรเสรมิไปทดลองใชต้ามแบบแผนการทดลองแบบ Pretest – Posttest One Group Design
    ขัน้ที ่2 การประเมนิการใชห้ลกัสตูรเสรมิ หมายถงึ การประเมนิประสทิธผิล
ของหลกัสตูร โดยการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ ดงันี้  

1) ดา้นความรู ้(Knowlege) หมายถงึ ความจ าเกีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อ 
ป้องกนัยาเสพตดิ 5 ดา้น ไดแ้ก่ การควบคุมตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเอง การตดัสนิใจ  
การแกป้ญัหา และการปฏเิสธ 

2) ดา้นเจตคต ิ(Attitude) หมายถงึ ความคดิเหน็ ความรูส้กึ ความพรอ้มที่ 
จะกระท าอย่างมทีศิทางในดา้นความสนใจ การตอบค าถาม การแสดงความคดิเหน็ การอภปิราย  
    ขัน้ที ่3 การประเมนิความพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูรเสรมิ หมายถงึ  
การส ารวจความพงึพอใจจากนกัเรยีนและสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูทีม่ต่ีอหลกัสตูรเสรมิ 
การสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 
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   3.4 ขัน้ตอนที ่4 การปรบัปรุงหลกัสตูร หมายถงึ การน าผลทีไ่ดจ้ากการทดลองใช้
หลกัสตูรเสรมิมาปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้   
  4. การประเมนิตามสภาพจรงิ หมายถงึ กระบวนการการตรวจสอบ การสงัเกตการ
วดัผล การตดัสนิ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นความรู ้ความสามารถของผูเ้รยีนจากการแสดง
พฤตกิรรมอยา่งเป็นระบบ โดยเน้นการปฏบิตัจิรงิทีเ่ป็นการปฏบิตังิานหรอืกจิกรรมตามสถานการณ์
ทีเ่ป็นจรงิหรอืใกลเ้คยีงกบัชวีติจรงิ ใหผู้เ้รยีนเป็นผูก้ระท าพฤตกิรรมดว้ยการแสดงออกหลายๆดา้น 
ไดแ้ก่ การแสดงความคดิเหน็ การอภปิราย การเล่นบทบาทสมมต ิโดยเครือ่งมอืวดั ไดแ้ก่ 
   4.1 แบบทดสอบดา้นความรูเ้กีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ การควบคุมตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเอง การตดัสนิใจ การแก้ปญัหา และการปฏเิสธอยา่ง 
   4.2 แบบวดัดา้นเจตคต ิดา้นความสนใจ การตอบค าถาม การแสดงความคดิเหน็ 
และการอภปิราย    
   4.3 แบบสอบถามวดัความพงึพอใจ ดา้นคุณลกัษณะของวทิยากร (ครผููส้อน) ดา้น
กจิกรรมการเรยีนการสอน และดา้นบรรยากาศในการเรยีนรู้    
   4.4 แบบสงัเกตพฤตกิรรม การอภปิรายกลุ่ม และการท างาน  
   4.5 แฟ้มสะสมงานวดัความกา้วหน้าในการเรยีน ไดแ้ก่ สมดุบนัทกึส่วนตวัของ
นกัเรยีน    
  5. เกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณาประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ หมายถงึ เกณฑท์ีใ่ชใ้น
การพจิารณาทีบ่่งบอกถงึความก้าวหน้าของผูเ้รยีนและการมปีระสทิธภิาพของหลกัสูตรทีผู่ว้จิยั 
พฒันาขึน้ประกอบดว้ย    
   5.1 ดา้นผูเ้รยีน โดยพจิารณาจากทกัษะชวีติของผูเ้รยีนดา้นความรู ้และดา้น 
เจตคต ิและความพงึพอใจ   
   5.2 ดา้นหลกัสตูร โดยพจิารณาจากเกณฑต่์อไปนี้    
    พจิารณาจากความเป็นไปได ้เป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลกัสตูรเพื่อ
ศกึษาความเป็นไปไดพ้รอ้มทัง้ปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรก่อนน าหลกัสตูรไปใชจ้รงิ โดยการจดักลุ่ม
สนทนา ใหผู้ท้รงคุณวุฒติรวจสอบ การทดลองใชห้ลกัสตูรน ารอ่งเพื่อศกึษาความเป็นไปไดข้อง
หลกัสตูร หลงัจากนัน้ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปสงัเคราะหแ์ละปรบัปรงุแกไ้ขตามล าดบั   
  6. ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ หมายถงึ ความสามารถในการสรา้งลกัษณะนิสยั 
และพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคท์ีช่่วยใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถเผชญิสถานการณ์ทีก่ดดนัใหใ้ช้ 
ยาเสพตดิและไมต่อ้งการยาเสพตดิโดยยดึมัน่ในหลกัการเป็นศูนยก์ลางของชวีติม ี5 ทกัษะทีจ่ าเป็น
เพื่อป้องกนัยาเสพตดิในนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ดงันี้    
   6.1 การควบคุมตนเอง (Self – Control) หมายถงึ การทีน่กัเรยีนละเวน้การกระท า
ทีไ่มเ่หมาะสม กระท าและแสดงออกอยา่งเหมาะสม ปรบัปรงุตนเอง บงัคบัตนเอง การจดัระเบยีบ
พฤตกิรรม ก าหนดการเพิม่หรอืลดพฤตกิรรมเมือ่ตอ้งเผชญิปญัหาเพื่อเป้าหมายในอนาคต การ
ฝึกฝนทกัษะการควบคุมตนเองเพื่อควบคุมชวีติของตนไปสู่เป้าหมายและยดึหลกัการเป็นศูนยก์ลาง
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ของชวีติ ไดแ้ก่ ไมเ่สพบุหรี ่สุรา ยาเสพตดิ ท าสิง่ผดิกฎหมาย มขีัน้ตอนดงันี้ 1) การยอมรบัปญัหา 
สภาพทีเ่ป็นอยู ่2) การสรา้งความเชื่อมัน่ว่าตนเองมทีางเลอืกพยายามคน้หาทางเลอืกในการจดัการ
กบัปญัหา 3) การพจิารณาเลอืกทางเลอืกต่างๆ อยา่งรอบคอบ 4) การตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกเพยีง
หนึ่งทางเลอืกส าหรบัน ามาปฏบิตัจิรงิ 5) การประเมนิความเป็นไปไดข้องการเลอืกไวก่้อนลงมอืท า
   6.2 การเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Worth) หมายถงึ การทีน่กัเรยีนนบัถอืตนเอง 
ความเหน็ทีม่ต่ีอตนเอง การประเมนิความแตกต่างระหว่างสถาพทีต่นเป็นอยู่จรงิกบัสภาพทีต่น
อยากจะเป็น การเหน็ตนเองมคีุณค่า การต่อตา้นแรงกดดนัจากเพื่อน จดัการกบัความผดิหวงั และ
การเพิม่คุณค่าในตนเอง โดยแสวงหาสิง่ทีด่เีป็นประโยชน์ต่อตนเอง ท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ผูอ้ื่นและสงัคม รูจ้กัการใหแ้ละชื่นชมตนเองตามความเป็นจรงิ ไม่ต าหนิตนเองและผูอ้ื่น คบเพื่อนด ี
มคีวามพยายามอดทนอดกลัน้ และใหอ้ภยัตนเอง    
   6.3 การตดัสนิใจ (Decision – Making) หมายถงึ การทีน่กัเรยีนคดิอยา่งมเีหตุผล 
และรวบรวมขอ้มลู ประเมนิขอ้มลูจากทางเลอืกทีม่เีพื่อน าไปสู่การตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพม ี 
5 ขัน้ตอน ดงันี้ 1) การระบุปญัหา 2) การพจิารณาทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้3) การพจิารณาถงึผลที่
เกดิขึน้ตามมาจากการกระท า 4) การเลอืกทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดใ้นการแก้ปญัหามากทีสุ่ด 5) การ
ประเมนิผลการตดัสนิใจ     
   6.4 การแกป้ญัหา (Problem – Solving) หมายถงึ การทีน่กัเรยีนคดิ กระท าสู่ 
การแกไ้ขอุปสรรค โดยผ่านกระบวนการตดัสนิใจอยา่งเหมาะสมเพื่อบรรลุตามวตัถุประสงค์ม ี 
4 ขัน้ตอน ดงันี้ 1) ระบุปญัหา 2) ตัง้สมมตุฐิานหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหา 3) การปฏบิตัสิรา้ง
ทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้4) ลงมอืท าและปรบัเปลีย่นแนวทางจนสามารถแกป้ญัหาได ้  
   6.5 การปฏเิสธ (Refusal – Skills) หมายถงึ การทีน่กัเรยีนปฏเิสธยาเสพตดิ 
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชย้าเสพตดิ และการตอบโตก้บัแรงกดดนัจากเพื่อน กลุ่ม
เพื่อนในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม     
  7. หลกัการ (Principle) หมายถงึ การทีน่กัเรยีนควบคุมพฤตกิรรมตามทีน่กัเรยีน 
ยดึมัน่ การตดัสนิใจอยา่งฉลาด การกระท าในสิง่ทีถู่กตอ้งเหมาะสม  
  8. พฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ หมายถงึ การปฏบิตัตินของนกัเรยีนทีแ่สดงเจตนา
เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิหรอืมกีารกระท าทีเ่สีย่งต่อการเสพยาเสพตดิ ไดแ้ก่ การไม่ทดลองเสพยาเสพตดิ 
การเลอืกคบเพื่อนทีไ่มเ่สพยาเสพตดิ การหลกีเลีย่งการเสพยาเสพตดิ 
  9. นกัเรยีน หมายถงึ นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ทีศ่กึษาในภาคเรยีนที ่1  
ปีการศกึษา 2555 ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
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  10. ผูป้กครอง หมายถงึ บดิา มารดา หรอืผูเ้ลีย้งดนูกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้         
ทีศ่กึษาอยูใ่นโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
  11. ยาเสพตดิ หมายถงึ ยา สาร หรอืวตัถุใดๆ เมือ่เสพเขา้สู่ร่างกายท าใหเ้กดิผลต่อ
รา่งกายและจติใจท าใหม้คีวามตอ้งการทัง้ทางร่างกายและจติใจอยา่งรนุแรงและต่อเนื่อง ไดแ้ก่ 
   11.1 ยาเสพตดิใหโ้ทษตามกฎหมาย ไดแ้ก่ ฝ่ิน กญัชา เฮโรอนี มอรฟี์น ยาบา้ ยาอ ี
ยาไอซ ์ยานอนหลบั วตัถุออกฤทธต่์อจติและประสาท ทนิเนอร ์กาว แลก็เกอร ์สีคู่ณรอ้ย   
   11.2 ยาเสพตดิใหโ้ทษทีถู่กกฎหมาย หมายถงึ เครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอลผ์สมอยู ่
เช่น สุรา เบยีร ์ไวน์ บรัน่ด ีและบุหรี ่
   11.3 ยาเสพตดิใหโ้ทษทีก่ าเนิดใหม่ หมายถงึ สารเสพตดิทีย่งัไมเ่คยถูกน าออกมา
เผยแพรใ่นสงัคมมาก่อนหน้านี้ยงัไมเ่คยมกีารใชแ้ละการแพรร่ะบาดและยงัไม่มคีวามชดัเจนในเรือ่ง
สถานะทางกฎหมายทีใ่ชใ้นการควบคุม 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารขอ้มลูหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดเป็นกรอบแนวคดิในการพฒันาและบรหิารหลกัสตูร
การเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิในนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ดงันี้ 

1. แนวคดิทกัษะชวีติ (Life Skills) เป็นการปรบัตวัและมพีฤตกิรรมในทางทีถู่กตอ้ง  
(WHO. 1997: 1 – 3) ยดึมัน่หลกัการ (Principle) มกีารตดัสนิใจอย่างฉลาด เป็นการกระท าในสิง่ที่
ถูกตอ้งเหมาะสม (Covey.  2006: 1 – 350) ซึง่ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิทีจ่ าเป็นม ี5 ดา้น คอื 
การควบคุมตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเอง การตดัสนิใจ การแก้ปญัหาและการปฏเิสธ จากแนวคดิ
ของวอยท์ธิส;์ และ การเ์นอร ์(Woititz; & Garner.  1990: ix – 192) กล่าวถงึการพฒันาทกัษะเพื่อ
การด าเนินชวีติทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีส่มบูรณ์ (Mature) ผูใ้หญ่ตอ้งสอนเดก็เกีย่วกบั 
การจดัการกบัชวีติ และจากแนวคดิของโควยี ์(Covey.  2006: 1 – 309) กล่าวว่านกัเรยีนตอ้งมี
ทกัษะการตดัสนิใจทีด่เีพื่อหลกีเลีย่งยาเสพตดิ การก าจดัการเสพตดิใหไ้ดผ้ลตอ้งตดัทีร่ากเหงา้ของ
ปญัหาและการตดัสนิใจทีส่ าคญัของชวีตินกัเรยีนทีจ่ะส่งผลต่อไปในอนาคต คอื การตดัสนิใจเกีย่วกบั
การเสพตดิ และทกัษะการเหน็คุณค่าในตนเอง ซึง่การปฏเิสธ (Refusal – Skills) เป็นทกัษะทีส่ าคญั
ตอ้งสอนใหเ้ดก็สามารถปฏเิสธและหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ และจากแนวคดิของ
เบคเกอร ์(Becker.  2008: 1 – 5) กล่าวว่าการสอนทกัษะชวีติใหเ้ดก็เกดิปญัญา (Wisdom) และ
สุดทา้ยเดก็สามารถตดัสนิใจเลอืกสิง่ทีด่ใีหแ้ก่ชวีติของตนได ้ไดแ้ก่ การไมเ่สพยาเสพตดิ จาก
แนวคดิของกาลนิสกี ้(Galinsky.  2010:  1 – 11) ทีก่ล่าวว่า ทกัษะชวีติทีจ่ าเป็นส าหรบัเดก็ใน
ศตวรรษที ่21 จะตอ้งมแีละเป็นหวัใจของทกัษะชวีติอื่นๆ คอื ทกัษะการควบคุมตนเอง  
(Self – Control) จากแนวคดิของสเตราส ์(Strauss.  2011: 1 - 2) กล่าวว่า การควบคุมตนเอง  
(Self – Control) และความภาคภูมใิจในตนเอง (Self – Esteem) เป็นทกัษะทีส่รา้งแก่นกัเรยีนให้
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เกดิปญัญา (Wisdom) จะท าใหค้รสูามารถช่วยป้องกนันกัเรยีนจากยาเสพตดิได ้ขณะทีโ่กลสเตน;  
รเีอเกลิ; เอแมนน์ (Goldstein; Reagle; & Amann.  1990: 1 – 2) กล่าวว่า การปฏเิสธ (Refusal 
Skills) เป็นเช่นเดยีวกบัทกัษะอื่นๆซึง่สามารถสอนไดใ้นโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ผูว้จิยัจงึ
น าแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิประกอบดว้ย 5 ดา้น มาใชใ้นการศกึษา 
ดงันี้  

1.1 การควบคุมตนเอง (Self – Control) จากแนวคดิกาลนิสกี ้(Galinsky.  2010:   

1 – 11) กล่าวว่า การควบคุมตนเองเป็นหวัใจของทกัษะชวีติทีจ่ าเป็นในทกัษะอื่นๆส าหรบัเดก็ซึง่มุง่
ใหเ้ดก็ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตน สเตราส ์(Strauss.  2011: 1 – 2) กล่าวว่าทกัษะที่
สรา้งแก่นกัเรยีนจะท าใหค้รสูามารถช่วยป้องกนันกัเรยีนจากยาเสพตดิ คอื การควบคุมตนเอง  
(Self Control) คอนแดรคกี ้(กานดา พู่พุฒ.  2548: 94 – 104; อา้งองิจาก Kondracki.  1986: 12-
14) กล่าวว่า การควบคุมตนเอง คอื การเพิม่ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมของบุคคล 
บุคคลมอีสิระในการเลอืกทางเดนิชวีติของตน การเลอืกอยา่งฉลาดเป็นทกัษะทีต่อ้งใชเ้วลาและการ
ฝึกหดั 

  1.2  ทกัษะการเหน็คุณค่าในตนเอง (Self - Worth) จากแนวคดิสเตราส ์(Struass.  
2011: 1 - 2) กล่าวว่าการเหน็คุณค่าในตนเอง คอื ทกัษะทีส่รา้งแก่เดก็นกัเรยีนจะท าใหค้รสูามารถ
ช่วยป้องกนัเดก็นกัเรยีนจากยาเสพตดิ และโควยี ์(Covey.  2006: 6) กล่าวว่า การเหน็คุณค่าใน
ตนเองท าใหว้ยัรุ่นยนืหยดัต่อแรงกดดนัจากกลุ่มเพื่อนได้  

 1.3 การตดัสนิใจ (Decision – Making) จากแนวคดิโควยี ์(Covey.  2006:  1 - 14) 
กล่าวว่า หลกัการตดัสนิใจทีส่ าคญัส าหรบัวยัรุ่นเกีย่วกบัสิง่เสพตดิ (Addiction) คอื การปฏบิตัติน
เมือ่ตอ้งเผชญิกบัการสบูบุหรี ่การดื่มสุรา เสพยา และสิง่เสพตดิชนิดอื่นๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม โคช้ 
(Couch.  2000: 25) กล่าววา่กระบวนการตดัสนิใจประกอบดว้ยขัน้ตอนทีจ่ะช่วยใหว้ยัรุน่พจิารณา
ทางเลอืกต่างๆทีม่เีพื่อช่วยใหส้ามารถตดัสนิใจไดด้ทีีสุ่ด ทกัษะการตดัสนิใจ (Decision Making 
Skills) เป็นกระบวนการคดิทีใ่ชก้ารคดิพจิารณา เลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดจากตวัเลอืกทีม่อียู่  
(Beyth; & Colleagues.  1991: 21; อา้งองิจาก ปณิชกา จรีพรชยั.  2552: 58) และแนวคดิของดนยั 
จนัทรเ์จา้ฉาย (2547: 13) กล่าวว่า ขัน้ตอนการตดัสนิใจ เน้นถงึขัน้การตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีด่ี
ทีสุ่ด 

  1.4 การแกป้ญัหา (Problem – Solving) วอยท์ธิส;์ และ การเ์นอร ์(Woititz; & 
Garner.  1990:  ix – 192) กล่าวว่า การแกป้ญัหาเป็นกระบวนการ เป็นขัน้ตอน วลิเลย ์และ ซนัส ์
(Wiley; & Sons.  2009: xiii) กล่าวว่า ทกัษะการจดัการกบัปญัหา (Problem - Solving Skills)  
ไดแ้ก่ การกระท าการตดัสนิใจทีด่ ีการใชท้รพัยากร การตัง้เป้าหมาย ความเขา้ใจในความเสีย่ง  
วาตานาเบะ เคนซเูกะ (2010: 1 – 89) กล่าวว่า การแกป้ญัหาเป็นนิสยั เมือ่พฒันาทกัษะทีเ่หมาะสม
และปรบัใชท้ศันคตทิีถู่กตอ้งแลว้จะสามารถแก้ปญัหาได ้ 



 15 

  1.5 การปฏเิสธ (Refusal – Skills) จากแนวคดิโกลดส์เตน; รเีอเกลิ; และ เอแมน 
(Goldstein;  Reagle; & Amann.  1990: 1 – 2) เป็นทกัษะทีท่ าใหเ้ดก็สามารถปฏเิสธยาเสพตดิ และ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชย้าเสพตดิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และจากแนวคดิของ 
คารน์ีย ์(Carney.  2007: Online) กล่าวว่า การปฏเิสธเป็นการตอบโตก้บัแรงกดดนัแบบกลุ่มจาก
เพื่อนในสถานการณ์ต่างๆได ้และโควยี ์(Covey.  2006: 252 – 253) กล่าวว่า การปฏเิสธเป็นทกัษะ
ทีว่ยัรุน่ตอ้งฝึกฝนใหเ้กดิความเคยชนิเพื่อพรอ้มรบัสถานการณ์ต่างๆทีต่อ้งเผชญิ และจากแนวคดิ
ของพรสุข หุ่นนิรนัดร;์ และ คนอื่นๆ (2545: 62) ทีก่ล่าวว่าทกัษะการปฏเิสธเป็นส่วนหนึ่งของการ
สรา้งสมัพนัธภาพ และการสื่อสารดว้ยความสามารถในการใชค้ าพดู หรอืท่าทาง เพื่อแสดงความรูส้กึ
นึกคดิของตนเอง และการรบัรูค้วามรูส้กึของอกีฝา่ยหน่ึง ไมว่่าจะเป็นการแสดงความพอใจ ชื่นชม   
การปฏเิสธ และแนวคดิของลคูสั บลิ (2552: 141 - 174) กล่าวว่า การตอบปฏเิสธต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
คอื การทีเ่ราก าลงัสรา้งโอกาสใหส้มองของเราไดเ้รยีนรูใ้นสิง่อื่นๆไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล  

 2. การพฒันาหลกัสตูรเสรมิ ผูว้จิยัศกึษาจากเอกสาร ขอ้มลู หลกัการ บทความ แนวคดิ 
ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
  2.1 การพฒันาหลกัสตูร จากแนวคดิวชิยั วงศใ์หญ่ (2537: 10) กล่าวว่า การพฒันา
หลกัสตูร หมายถงึ ความพยายามวางโครงการทีจ่ะช่วยใหน้กัเรยีนเรยีนรูต้รงตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด  

และจากแนวคดิของจอยค;์ และ คณะ (Joyce; Dana; & Neal.  1996: 12 – 13) อธบิายลกัษณะของ
หลกัสตูรเสรมิมดีงันี้ 1) มุง่ศกึษาสิง่ทีล่กึหรอืกวา้งกว่าสิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากหลกัสตูรแกนกลาง เป็นการศกึษา
ภายใต้โลกของความเป็นจรงิ และแกป้ญัหาในสิง่ทีน่ักเรยีนตอ้งการจะรู ้2) ใหค้วามส าคญักบัการปลกูฝงั
ระเบยีบวนิัยในการอยูร่ว่มกนัในสงัคม 3) เป็นการพฒันา การคดิระดบัสงู เป็นการบูรณาการสิง่ทีไ่ด้
เรยีนรู ้และสรา้งโอกาสในการประยุกตใ์ชค้วามรูข้องนักเรยีนทีไ่ดเ้รยีนรูม้า 4) ช่วยใหน้กัเรยีนได้
ปรบัเปลีย่นการเรยีนรู ้โดยจะใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิไดฝึ้กปฏบิตั ิวางแผนการปฏบิตัติาม
หน้าที ่และการประเมนิประสทิธภิาพในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 5) เป็นการพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคใ์หก้บันักเรยีน 6) เสรมิการเรยีนรูท้ีเ่ป็นปญัหาของนักเรยีน 7) เป็นการพฒันานกัเรยีนให้
สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการปฏบิตังิาน 8) จดัตามความต้องการ ความสนใจ และความถนดัของนักเรยีน  

  2.2 องคป์ระกอบของหลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิไดป้ระยุกตแ์นวคดิ
ของสมพร หลมิเจรญิ (2552: 88) สงดั อุทรานนัท ์(2532: 241 – 245) วชิยั ดสิสระ (2535: 11 – 12) 
ธ ารง บวัศร ี(2542: 7 – 8) นิรมล ศตวุฒ;ิ ศกัดิศ์ร ีปาณกุล; และ รววีรรณ ศรคีรา้มครนั  (2543: 3) 
บุญชม ศรสีะอาด (2546: 11) มอีงคป์ระกอบของหลกัสตูรเสรมิ ดงันี้ 1) แนวคดิหลกัการของหลกัสตูร 
หมายถงึ แนวคดิทีต่อ้งการพฒันานกัเรยีนใหเ้ปลีย่นแปลงไปตามจดุประสงคข์องหลกัสตูร  
2) วสิยัทศัน์ 3) ปรชัญา 4) จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร หมายถงึ จดุมุง่หมายทีเ่ป็นแนวทางในการเรยีน
การสอนทีโ่รงเรยีนตอ้งการใหเ้กดิผลแก่ผูเ้รยีนภายหลงัจบหลงัสตูร ตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของผูเ้รยีน 5) เนื้อหาของหลกัสตูร หมายถงึ ความรู ้และประสบการณ์ และแนวสงัเขปของรายวชิาที่
ตอ้งการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูท้ี่จะช่วยใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาไปสู่จดุมุง่หมายทีก่ าหนด 6) การน าหลกัสตูร
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ไปใช ้หมายถงึ การจดัการเรยีนการสอน กระบวนการ วธิกีารในการเรยีนการสอน กจิกรรมการเรยีน
การสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีน 7) ปจัจยัเสรมิการเรยีนรูแ้ละแหล่งเรยีนรูต่้างๆ หมายถงึ สิง่ทีช่่วยเสรมิการ
เรยีนรู ้ไดแ้ก่ แหล่งเรยีนรู ้เอกสาร สื่อ วสัดุการเรยีนการสอน 8) การวดัและประเมนิผล หมายถงึ 
การประเมนิผลการเรยีนรู ้และการประเมนิผลหลกัสตูรเพื่อตรวจสอบจดุมุง่หมายทีก่ าหนดไว้ 

  2.3 ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรเสรมิทีผู่ว้จิยัน ามาใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ไดป้ระยกุต์
แนวคดิของไทเลอร ์(Tyler.  1949: 1 – 2) ทาบา (Taba.  1962: 12) เซเลอร;์ และ อเลค็ซานเดอร ์
(Saylor; & Alexsander.  1974: 26 - 27) อารม์สตรอง (Armstrong.  1989: 32 – 37) เฉลมิพล 
สวสัดพิงษ์ (2551: 64) สรปุม ี 4 ขัน้ตอนทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสูตรเสรมิ ไดแ้ก่  

   ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน สภาพปญัหา ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
หลกัสตูรเสรมิ หมายถงึ การศกึษาขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัผูเ้รยีนสงัคมหรอืชุมชน และเนื้อหาความรูแ้ลว้
ก าหนดวตัถุประสงคช์ัว่คราวของหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดม้า และศกึษาปรชัญา จติวทิยา
การเรยีนรูม้วลประสบการณ์ทีจ่ะจดัใหผู้เ้รยีน และเป้าหมายของโรงเรยีน 

   ขัน้ตอนที ่2 การสรา้งหลกัสตูรเสรมิ  หมายถงึ กระบวนการตดัสนิใจโดยใช้
เป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของหลกัสตูรมาพจิารณาสรา้งหลกัสตูร 

   ขัน้ตอนที ่3 การตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ หมายถงึ การตดัสนิใจ
จดัการเรยีนการสอน และประเมนิความก้าวหน้าของผูเ้รยีน ตลอดจนความพงึพอใจจากคร ูผูบ้รหิาร
โรงเรยีน และนกัเรยีนทีม่ต่ีอหลกัสตูรเพื่อน าไปใชใ้นการตดัสนิใจและวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 

   ขัน้ตอนที ่4 การปรบัปรงุหลกัสตูรเสรมิ หมายถงึ การน าผลทีไ่ดจ้ากการทดลองใช้
หลกัสตูรมาปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ 
 3. ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ใชเ้ป็นเทคนิคส าหรบัการสอนของบรเูนอร ์(ศริบิูรณ์ สายโกสุม.  2551: 
89 – 99; อา้งองิจาก Bruner; & et al. 1960: 21-23) กล่าวว่า เดก็แต่ละวยัมลีกัษณะของพฒันาการทาง
ความคดิทีแ่ตกต่างกนัและการเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิจะเกดิขึน้ไดเ้มือ่มคีวามเขา้ใจว่าจะใชส้ิง่ทีเ่รยีนรู้
อย่างไรจงึจะช่วยใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจขึน้มาดว้ยตนเอง นักเรยีนแสวงหาค าตอบโดยอสิระดว้ยการ
อภปิรายกลุ่มและ     การแก้ปญัหาและแนวคดิของสมโภช เอี่ยมสุภาษติ (2550: 53) กล่าวว่า การเรยีนรู้
จากการเลยีนแบบเป็นวธิหีนึ่งซึง่ท าใหม้นุษยส์ามารถเรยีนรูไ้ดก้วา้งขวางขึน้ และศูนยบ์ าบดัรกัษายา
เสพตดิขอนแก่น (2547: 3 – 4) กล่าวว่าการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่มอาศยัหลกัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็น
ศูนยก์ลาง โดยมพีืน้ฐาน คอื การเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์และการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ  

4. ทฤษฎกีารป้องกนัยาเสพตดิ ของวรวทิย ์อรรถโกวทิธาตร ี(2542: 18) กล่าวว่า แนวคดิและ
ทฤษฎกีารควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ ไดแ้ก่ Atomistle Concept ทีเ่ชื่อว่าการแกป้ญัหา      
ยาเสพตดิตอ้งสรา้งหรอืเปลีย่นแปลงทีต่วับุคคล ดว้ยกระบวนการเผยแพรข่่าวสาร การใหก้ารศกึษา  
การฝึกอบรม และ Holistic Concept ทีเ่ชื่อว่า การแก้ปญัหายาเสพตดิตอ้งมกีารสรา้งสรรคค์่านิยม 
ทศันคต ิวฒันธรรม ควบคู่ไปกบัการพฒันาตวับุคคล และแนวคดิของประเสรฐิ กรวยสวสัดิ ์(2541: 12);
ส านักงานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (2549: 7 - 16) กล่าวว่า การป้องกนั 
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ยาเสพตดิเป็นการแก้ปญัหาทีต่น้เหตุอย่างแทจ้รงิ เป็นการหลกีเลีย่งสิง่ทีอ่าจเกดิขึน้เพื่อสามารถตอบโต้
และชะลอการเริม่ต้นของปญัหายาเสพตดิดว้ยการเผยแพรใ่หข้่าวสาร ขอ้มลู และการศกึษาแก่เยาวชนใน
เรือ่งยาเสพตดิอย่างถูกตอ้งและแนวคดิของพริม้เพรา ผลเจรญิสุข (2545: 87 – 88) กล่าวว่า การป้องกนั
ยาเสพตดิเป็นการลดอุปสงคข์องยาเสพตดิ ลดจ านวนผูต้ดิยามใิหค้นไปลองใชย้าเสพตดิ หรอืลดปรมิาณ
ความตอ้งการใชย้าเสพตดิ ดว้ยการใหก้ารศกึษา ข่าวสาร ความรู ้ขอ้มลูทีถู่กตอ้งเกี่ยวกบัยาเสพตดิเพื่อ
สรา้งภูมคิุม้กนัมใิหเ้ยาวชนหนัไปใชย้าเสพตดิ 

5. ทฤษฎพีฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิของประภาศร ีทรพัยส์มบูรณ์ (2546: 6); ไพฑรูณ์ 
แสงพุ่ม (2551: 26); และ จนัทรานี สงวนนาม (2545: 101 – 102) กล่าวว่า พฤตกิรรมการป้องกนั      
ยาเสพตดิเป็นการปฏบิตัตินของนกัเรยีนทีแ่สดงเจตนาเพื่อมไิดเ้กดิหรอืมพีฤตกิรรมหรอืการกระท าที่
เสีย่งต่อการเสพยาเสพตดิ โดยไม่ทดลองเสพยาเสพตดิ การเลอืกคบเพื่อน หรอืหลกีเลีย่งยาเสพตดิ และ
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ คอื เจตคต ิสิง่แวดลอ้ม บุคคล และสงัคม  

6. ทฤษฎพีฤตกิรรมทางการศกึษาของบลูม (Bloom; & et al.1956: 5) ซึง่พชิติ ฤทธิจ์รญู  
(2545: 31 – 51; อา้งองิจาก Bloom; et al. 1956); พวงแก้ว ปณุยกนก  (2546: 167 – 179); และ  
(ณฎัฐภรณ์ หลาวทอง.  2546: 195 – 199) จ าแนกพฤตกิรรมทางการศกึษาเป็น 3 ดา้น คอื พฤตกิรรม
ดา้นพุทธพิสิยั ดา้นจติพสิยั และดา้นทกัษะพสิยั  

7. ทฤษฎกีารประเมนิพฤตกิรรมของโคน (Cone. 1978: 5) กล่าวว่า การประเมนิพฤตกิรรมท า
ใหไ้ดข้อ้มลูทีท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจในพฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออก ท าใหส้ามารถก าหนดพฤตกิรรม
เป้าหมายทีเ่หมาะสมได ้ซึง่วธิกีารประเมนิม ี2 วธิ ีคอื วธิกีารประเมนิโดยตรง ดว้ยการสงัเกตพฤตกิรรม
และวธิกีารประเมนิทางออ้ม ดว้ยการสมัภาษณ์ การรวบรวมขอ้มลูจากบุคคลอื่น และการรายงานตนเอง
และแนวคดิการประเมนิผลตามสภาพจรงิของกรมวชิาการ (2545: 20); อนุวตั ิคณูแกว้ (2548: 113); 
และคนอื่นๆ กล่าวว่าการประเมนิผลตามสภาพจรงิ หมายถงึ กระบวนการการตรวจสอบ การสงัเกต   
การวดัผล การตดัสนิ ความรู ้ความสามารถของผูเ้รยีนจากการแสดงพฤตกิรรมอย่างเป็นระบบ โดยเน้น
การปฏบิตัจิรงิ 

 ผูว้จิยัศกึษานโยบายการป้องกนัยาเสพตดิในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร กรอบหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสตูรกรุงเทพศกึษา แนวคดิทกัษะชวีติ  

การพฒันาหลกัสูตร องคป์ระกอบของหลกัสูตร ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้
ทฤษฎกีารป้องกนัยาเสพตดิ ทฤษฎพีฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ ทฤษฎพีฤตกิรรมทางการศกึษา 
การประเมนิพฤตกิรรมและการประเมนิผลตามสภาพจรงิ แลว้พฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติ
เพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น จากเอกสารขอ้มลูหลกัการ บทความ แนวคดิ 
ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งน ามาสรุปเป็นกรอบแนวคดิในการท าวจิยัดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

องคป์ระกอบของหลกัสูตร 8 องคป์ระกอบ 
1) แนวคิด หลกัการของหลกัสูตร ไดแ้ก่ นโยบายของรฐั 
กรอบหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
กรอบหลกัสตูรกรุงเทพฯศกึษา การจดัการเรยีนรูแ้บบคน้พบ  
การเรยีนรูจ้ากผลกรรมการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ การเรยีนรู้
แบบมสีว่นร่วมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ หลกัการเสรมิสรา้ง
ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ 2) วิสยัทศัน์ 3) ปรชัญา  
4) จดุมุ่งหมายของหลกัสูตร เพื่อขจดัหรอืชะลอการเสพ 
ยาเสพตดิทัง้บหุรี ่สรุา ยาเสพตดิทีผ่ดิกฎหมายในสถานศกึษา
และเสรมิสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิแก่นกัเรยีน 
5) เน้ือหาของหลกัสูตร แบง่เป็น 10 หน่วยการเรยีนรู ้
6) การน าหลกัสูตรไปใช้จดัการเรยีนการสอนเป็น
กระบวนการท าใหผู้เ้รยีนบรรลุตามจุดประสงคข์องแต่ละหน่วย  
การเรยีนรู ้ไดแ้ก่ การบรรยาย การตัง้ค าถาม บทบาทสมมต ิ
สรา้งสถานการณ์จ าลอง อภปิรายกลุ่ม ฝึกปฏบิตั ิ
7) ปัจจยัเสริมการเรยีนรูแ้ละแหล่งเรยีนรูต่้างๆ ไดแ้ก่ เอกสาร 
วสัดุการเรยีนการสอน 
8) การวดัและประเมินผล การประเมนิผลตามสภาพจรงิ 

การพฒันาหลกัสูตรเสริม 
1) การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 
2) การสรา้งหลกัสตูรเสรมิ 
3) การตรวจสอบประสทิธภิาพของ
หลกัสตูรเสรมิ  
4) การปรบัปรุงหลกัสตูรเสรมิ 

หลกัการ แนวคิด ทกัษะชีวิตเพื่อป้องกนั
ยาเสพติด คอื แนวคดิขององคก์ารอนามยั
โลก WHO (1997: 1 - 3) มหาวทิยาลยัสโุขทยั
ธรรมธริาช(2550: 19 – 25)โกลสเตน; รเีอเกลิ; 
และเอแมนน์ (Goldstein; Reagle; & Amann. 
1990: 1 – 2) วอยท์ธิส;์ และ การเ์นอร ์
(Woititz.; & Garner.  1990: ix – 192) โควยี ์
(Covey.  2006: 1 – 309) เบคเกอร ์(Becker.  
2008: 1 – 5) กาลนิสกี ้(Galinsky.  2010: 1 
– 11) สเตราส ์(Struass.  2011: 1 – 2) ม ี5 
ทกัษะทีจ่ าเป็นในการป้องกนัยาเสพตดิ ไดแ้ก่ 
1) ทกัษะการควบคมุตนเอง 2) ทกัษะการเหน็
คุณค่าในตนเอง 3) ทกัษะการตดัสนิใจ  
4) ทกัษะการแกป้ญัหา 5) ทกัษะการปฏเิสธ  
 
ทฤษฎีการเรียนรู ้ใชเ้ป็นเทคนคิส าหรบัการสอนของศริบิรูณ์ 
สายโกสมุ (2551: 89 – 99) อา้งองิจากบรเูนอร ์(Bruner) 
สมโภช เอีย่มสภุาษติ (2550: 53) ศนูยบ์ าบดั รกัษายาเสพตดิ
ขอนแก่น (2547: 3 – 4)  ทฤษฎีการป้องกนัยาเสพติด ของ 
วรวทิย ์อรรถโกวทิธาตร ี(2542: 18) ประเสรฐิ กรวยสวสัดิ ์
(2541: 12) ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพตดิ (2549: 7 - 16) พริม้เพรา ผลเจรญิสขุ (2545: 87 – 
88) ทฤษฎีการพฒันาหลกัสูตร ของไทเลอร ์(Tyler.  1949: 1    
– 2) ทาบา (Taba.  1962: 12) เซเลอร;์ และ อเลค็ซานเดอร ์
(Saylor; & Alexsander.  1974: 26 - 27) อารม์สตรอง 
(Armstrong.  1989: 32 – 37) เฉลมิพล สวสัดพิงษ์ (2551: 64) 
ทฤษฎีพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพตดิของไพฑรูณ์ แสงพุม่
(2551: 26) พฤตกิรรมทางการศกึษาของบลมู(Bloom; & et 
al.1956) ทฤษฎีการประเมินพฤติกรรมของโคน (Cone. 
1978: 5) การประเมินผลตามสภาพจริงของกรมวชิาการ 
(2545: 20) อนุวตั ิคณูแกว้ (2548: 113); และ คนอื่นๆ 
 
 
 

สภาพปัญหายาเสพติดและความ
ต้องการหลกัสูตรเสริมการสรา้ง
ทกัษะชีวิตเพื่อป้องกนัยาเสพติด 

 

หลกัสตูรเสรมิฉบบัสมบรูณ์ 



 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 การวจิยัครัง้นี้ มุ่งพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยัศกึษาจากเอกสาร ขอ้มลู 
หลกัการบทความ แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งใชจ้ดัเนื้อหาและกจิกรรมในการเรยีนรูต้ลอดจน
พฒันาเป็นหลกัสตูรเสรมิ ผูว้จิยัไดส้รา้งกรอบแนวคดิ โดยน าเสนอเป็นหวัขอ้ ดงันี้ 

1. การจดัการศกึษาและการป้องกนัยาเสพตดิในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
1.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของกรุงเทพมหานคร 
1.2 ความเป็นมาของการจดัการศกึษาในกรุงเทพมหานคร 
1.3 โครงสรา้งและอ านาจหน้าทีก่ารจดัการศกึษาของกรงุเทพมหานคร 
1.4 คุณลกัษณะของนักเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
1.5 หลกัสตูรทอ้งถิน่ “กรุงเทพศกึษา” 
1.6 สภาพปญัหาและความตอ้งการหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั         

ยาเสพตดิในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
1.7 นโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 

2. หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ 
2.1 ทกัษะชวีติ 
 2.1.1 ความหมายของทกัษะชวีติ 
 2.1.2 ความส าคญัของทกัษะชวีติ 
 2.1.3 องคป์ระกอบของทกัษะชวีติ 
 2.1.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะชวีติ 
2.2 การป้องกนัยาเสพตดิ 
 2.2.1 สถานภาพของยาเสพตดิ 
 2.2.2 หลกัการแนวคดิทฤษฎกีารป้องกนัยาเสพตดิ 
 2.2.3 การเรยีนรูเ้พื่อป้องกนัยาเสพตดิ 
 2.2.4 พฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ 
 2.2.5 พฤตกิรรมทางการศกึษา 
 2.2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ 
2.3 ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ 
 2.3.1 การควบคุมตนเอง (Self – Control) 

  2.3.2 การเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Worth) 
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  2.3.3 การตดัสนิใจ (Decision – Making)  
  2.3.4 การแกป้ญัหา (Problem – Solving) 
  2.3.5 การปฏเิสธ (Refusal – Skills) 

3. หลกัการพฒันาหลกัสตูร 
3.1 ความหมายของหลกัสตูร 
3.2 ความส าคญัของหลกัสตูร 
3.3 องคป์ระกอบของหลกัสตูร 
3.4 ปรชัญาของหลกัสตูร 
3.5 รปูแบบของหลกัสตูร 

4.   การพฒันาหลกัสตูรเสรมิ 
4.1 ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ 
4.2 การพฒันาหลกัสูตรเสรมิ 

5.   งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ 
5.1 งานวจิยัภายในประเทศ 
5.2 งานวจิยัของต่างประเทศ 
 

1 การจดัการศึกษาโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 
 การศกึษาขอ้มลูสถานภาพทัว่ไปของกรุงเทพมหานครส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้ เกี่ยวขอ้งกบั
ขอ้มลูพืน้ฐานของกรุงเทพมหานคร ความเป็นมาของการจดัการศกึษาในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร การจดั 
การศกึษาของกรุงเทพมหานคร อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัการศกึษา คุณลกัษณะของ
เดก็นักเรยีนโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของกรงุเทพมหานคร  
 กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพเิศษและเป็นเมอืงหลวงแห่งราชอาณาจกัรไทย โดย

มไิดม้สีถานะเป็นจงัหวดั ซึง่ค าว่า กรงุเทพมหานคร ใชเ้ป็นค าเรยีกส านกังานปกครองส่วนทอ้งถิน่ของ
กรุงเทพมหานคร (วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร.ี  2553: ออนไลน์) ปจัจุบนัมกีารแบ่งกลุ่มการปฏบิตั ิงาน
ของกรุงเทพมหานครตามค าสัง่ที ่2460/2552 ดงันี้ 

  1)  กลุ่มกรงุเทพกลาง ประกอบดว้ย เขตพระนคร เขตดุสติ เขตป้อมปราบศตัรพู่าย 
เขตสมัพนัธวงศ์ เขตดนิแดง เขตหว้ยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทว ีและเขตวงัทองหลาง 

  2) กลุ่มกรงุเทพใต้ ประกอบดว้ย เขตปทุมวนั เขตบางรกั เขตสาทร  
เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา 

  3) กลุ่มกรงุเทพเหนือ ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร เขตบางซื่อ เขตลาดพรา้ว  
เขตหลกัสี ่เขตดอนเมอืงเขตสายไหม และเขตบางเขน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
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  4) กลุ่มกรงุเทพตะวนัออกประกอบดว้ยเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบงึกุ่ม เขตคนั
นายาว เขตลาดกระบงั เขตมนีบุร ีเขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 

  5) กลุ่มกรงุธนเหนือ ประกอบดว้ย เขตธนบุร ีเขตคลองสาน เขตจอมทอง  
เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลดั เขตตลิง่ชนัและเขตทววีฒันา  

  6) กลุ่มกรงุธนใต ้ประกอบดว้ย เขตภาษเีจรญิ เขตบางแค เขตหนองแขม  
เขตบางขุนเทยีน เขตบางบอน เขตราษฎรบ์ูรณะ และเขตทุ่งครุ 

1.2 ความเป็นมาของการจดัการศึกษาในกรงุเทพมหานคร 
  การจดัการศกึษาในกรุงเทพมหานคร จดัตัง้ครัง้แรกเมือ่ปี 2427 ในรปูแบบของโรงเรยีน
ราษฎรท์ีว่ดัมหรรณพารามต่อมาในปี พ.ศ. 2430 มกีารขยายการจดัการศกึษาโดยจดัตัง้องคก์ร
รบัผดิชอบเป็นกระทรวงศกึษาธกิาร และเป็นกระทรวงธรรมการในปี พ.ศ. 2435 ถงึ พ.ศ. 2441 ไดม้ี
โครงสรา้งการศกึษาเกดิขึน้ โดยแบ่งความรบัผดิชอบใหก้รมศกึษาธกิารของกระทรวงศกึษาธกิารจดั
การศกึษาในกรุงเทพมหานคร และใหก้ระทรวงมหาดไทยจดัการศกึษาในหวัเมอืงรว่มกบัพระสงฆ ์
ภายหลงัไดม้กีารขยายการศกึษาภาคบงัคบัออกไปถงึระดบัต าบลระหว่างปี พ.ศ. 2454 ถงึ พ.ศ. 2475  
มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบการจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษา 3 กระทรวง คอื 1) กระทรวงนครบาล รบั
หน้าทีจ่ดัการศกึษาระดบัประถมศกึษาในส่วนกลาง 2) กระทรวงมหาดไทย รบัหน้าทีจ่ดัการศกึษาระดบั
ประถมศกึษาในส่วนภูมภิาค 3) กระทรวงธรรมการ รบัหน้าทีป่ระสานงาน ใหก้ารจดัการศกึษาเป็นไป
ตามนโยบายกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ จดัตัง้ขึน้เมือ่ 
ปี พ.ศ. 2515 ตามประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่335 โดยการเปลีย่นแปลงรปูแบบการปกครองนครหลวง
กรุงเทพธนบุร ีองคก์ารบรหิารนครหลวงกรงุเทพธนบุร ีเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุร ีตลอดจน
สุขาภบิาลต่างๆ ในนครหลวงกรุงเทพธนบุร ีเป็นหน่วยการปกครองเดยีวกนั คอื กรุงเทพมหานคร 
รวมถงึการรบัโอนการจดัการศกึษาจากหน่วยงานทีย่บุรวมกนั 
  บทบาทหน้าทีด่า้นการจดัการศกึษาของกรงุเทพมหานคร ส านักการศกึษา ส านักงานเขต 
โรงเรยีนกรงุเทพมหานคร มฐีานะเป็นนครหลวงของประเทศไทย และเป็นการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่
รปูแบบพเิศษทีม่ฐีานะเป็นนิตบิุคคลมรีะเบยีบการปกครองตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบ
บรหิารราชการกรุงเทพมหานคร รองรบัโครงสรา้งการบรหิารของกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ฝ่าย 
นิตบิญัญตั ิไดแ้ก่ สภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบรหิาร คอื ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูว้่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชนมหีน้าทีจ่ดับรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนใน
เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครโดยแบ่งพืน้ทีก่ารปกครองออกเป็นเขตแต่ละเขตแบ่งออกเป็นแขวง บทบาท
หน้าทีข่องกรงุเทพมหานครในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษา คอื การจดัการศกึษาใหก้บัประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร โดยมบีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย ดูแลมาตรฐาน ก ากบัตดิตามดแูล 
สนับสนุนทรพัยากร ซึง่กรงุเทพมหานคร ไดด้ าเนินการจดัการศกึษาหลายระดบัและหลายรปูแบบ ดงันี้ 
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   1) การจดัการศกึษาในรปูศูนยเ์ลีย้งดเูดก็ หรอืศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยูใ่น 
ความรบัผดิชอบของส านักพฒันาชุมชนซึง่ด าเนินงานในลกัษณะของการใหค้วามสนับสนุนชุมชนทีเ่ปิด
ด าเนินการ 
   2) การจดัการศกึษาในระดบัปฐมวยัและการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัประถมศกึษา 
ระดบัมธัยมศกึษา อยูใ่นความรบัผดิชอบของส านกัการศกึษาและส านกังานเขต 
   3) การจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ไดแ้ก่ วทิยาลยัการแพทย ์และวทิยาลยั
พยาบาลเกือ้การุณยใ์นความรบัผดิชอบของส านกัการแพทย ์
   4) การจดัการศกึษานอกระบบโรงเรยีน ไดแ้ก่ ฝึกอบรมวชิาชพีระยะสัน้ในโรงเรยีน
ฝึกอบรมวชิาชพีกรงุเทพมหานคร และจดัใหก้ลุ่มสนใจตามความเหมาะสม ซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบของ
ส านักพฒันาชุมชน หน่วยงานที่รบัผดิชอบดา้นการศกึษาปฐมวยัและการศกึษาขัน้พืน้ฐานของกรุงเทพ 
มดีงันี้ 
  ส านักการศกึษาเป็นหน่วยงานทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากรม มหีน้าทีร่บัผดิชอบดา้นการศกึษา
โดยน านโยบายดา้นการศกึษาของกรงุเทพมหานครทัง้ 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้น
บรหิารงานบุคคล และดา้นการบรหิารทัว่ไป ใหส้ านกังานเขตและโรงเรยีนด าเนินการ ส านกัการศกึษา
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 หน่วยงาน คอื ส านกัเลขานุการ กองการเจา้หน้าทีก่องคลงัหน่วย
ศกึษานิเทศก ์ส านกัยุทธศาสตรก์ารศกึษากองเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอนกองพฒันาขา้ราชการครู
กรุงเทพมหานคร  
  บทบาทหน้าทีข่องส านกัการศกึษารบัผดิชอบเกี่ยวกบัการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
การจดัท าและพฒันาแผนการจดัการศกึษาของกรงุเทพมหานคร จดัการศกึษาในระบบอยา่งมคีุณภาพ 
ส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชพีครแูละบุคลากรทางการศกึษา ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและ      
การสื่อสารมาใชใ้นการบรหิารจดัการเรยีนรู ้เป็นศูนยก์ลางเครอืข่ายการเรยีนรูด้า้นการศกึษาเพื่อน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ไดก้ าหนดฐานะ
กรุงเทพมหานคร เป็นทบวงการเมอืง มฐีานะเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่นครหลวง ฉะนัน้กรงุเทพ 
มหานคร จงึมฐีานะเป็นนิตบิุคคล มผีูว้่าราชการกรงุเทพมหานครมาจากการเลอืกตัง้ และผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานครเลอืกรองผูว้่าราชการฯอกี 4 คน เขา้มาบรหิารและรบัผดิชอบงานของส านักต่างๆ เช่น 
ส านักการแพทย ์ส านักระบายน ้า ส านกัการศกึษา เป็นต้น ส านกัการศกึษาเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
ดา้นการจดัการศกึษาในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร มหีน้าทีจ่ดัการศกึษา 3 ระดบัคอื 1) ระดบัชัน้เดก็เลก็ 
2) ระดบัชัน้ประถมศกึษา 3) ระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
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 1.3 โครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีการจดัการศึกษาของกรงุเทพมหานคร 
  การบรหิารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของกรุงเทพมหานคร จดัในลกัษณะของสาย    
การบงัคบับญัชาซึง่มผีูบ้รหิารคอื ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลดักรงุเทพมหานคร ส านักงานเขต
และโรงเรยีนตามล าดบั โดยส านกัการศกึษาเป็นฝ่ายอ านวยการหรอืหน่วยงานทีป่รกึษา ส่งเสรมิ
สนับสนุนในระดบักรงุเทพมหานคร เป็นส่วนราชการทีท่ าหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัในระดบัส านกังานเขต  
โครงสรา้งระบบบรหิารการศกึษามผีูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูบ้รหิารสงูสุดและเป็นฝา่ย
การเมอืง มอี านาจหน้าทีก่ าหนดนโยบาย การบรหิารกรุงเทพมหานครทุกดา้น เป็นผูบ้งัคบับญัชา
ขา้ราชการกรงุเทพมหานครและลกูจา้งกรุงเทพมหานคร ในสายราชการประจ ามปีลดักรุงเทพมหานคร 
ด ารงต าแหน่งสงูสุดของขา้ราชการประจ ามอี านาจหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดและตามค าสัง่ของผูว้่า
ราชการกรุงเทพมหานคร และรบัผดิชอบควบคุมดแูลราชการประจ ากรงุเทพมหานคร ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายของกรงุเทพมหานครก ากบั เรง่รดั ตดิตามผลการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการใน
กรุงเทพมหานคร รวมทัง้เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการกรงุเทพมหานครและลูกจา้งกรงุเทพมหานคร  
รองจากผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร แสดงดงัภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 โครงสรา้งระบบบรหิารการศกึษาขัน้พืน้ฐานของกรุงเทพมหานคร 
 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการคร ูกรงุเทพมหานคร.  (2549ก). โครงการศกึษาและ
พฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีพ่งึประสงคข์องกรงุเทพมหานคร.  หน้า 7 
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  ส านักงานเขต มอี านาจหน้าทีใ่นการด าเนินเกี่ยวกบัการศกึษา และการอบรมดูแล
โรงเรยีนประถมศกึษา มผีูอ้ านวยการเขตเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและลกูจา้งกรงุเทพมหานครใน
สงักดัส านกังานเขต รบัผดิชอบการปฏบิตัริาชการภายในเขต ส่วนราชการภายในส านักงานเขต
ก าหนดใหม้ฝี่ายการศกึษา เป็นทีป่รกึษาและสนับสนุนการบรหิารดา้นการจดัการศกึษา และโรงเรยีน
ประถมศกึษา สงักดักรงุเทพมหานคร ถูกก าหนดใหเ้ป็นส่วนราชการหนึ่งของส านักงานเขต  
(ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการคร ูกรุงเทพมหานคร.  2549ข: 7) 

  การแบ่งกลุ่มเพื่อพฒันางานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดักรงุเทพมหานคร 
ไดจ้ดัแบ่งตามสภาพความเหมาะสมของพืน้ที่ แต่ละส านกังานเขต โดยเรยีกว่ากลุ่มส านกังานเขต 
ซึง่ในแต่ละกลุ่มส านกังานเขต มโีรงเรยีนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ การแบ่งกลุ่มพฒันา
วชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดักรงุเทพมหานคร จ านวน 436 โรงเรยีน แบ่งออกเป็น  

6 กลุ่มเขต ดงันี้ 

   1) กรงุเทพกลาง  ม ี9 เขต   41 โรงเรยีน 

   2) กรงุเทพใต ้  ม ี11 เขต 75 โรงเรยีน 

   3) กรงุเทพเหนือ  ม ี7 เขต  46 โรงเรยีน 

   4) กรงุเทพตะวนัออก ม ี8 เขต  115 โรงเรยีน 

   5) กรงุธนเหนือ  ม ี8 เขต  90 โรงเรยีน 

   6) กรงุธนใต ้  ม ี7 เขต  69 โรงเรยีน 

 
  อนึ่งตามแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี (พ.ศ.2552 ถงึ 2555) ส านกัการศกึษากรงุเทพมหานคร 
(2552: 1) ไดก้ าหนดภาพรวมของกรงุเทพมหานครในส่วนทีส่ านกัการศกึษามภีารกจิเกีย่วขอ้ง 
ส านักการศกึษา กรุงเทพมหานคร มภีารกจิในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในระบบโรงเรยีนใหแ้ก่เดก็
และเยาวชนของกรุงเทพมหานครโดยมโีรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร จ านวน 436 โรงเรยีน กระจาย
ในพืน้ที ่50 ส านักงานเขต มนีกัเรยีน 340,430 คน แบ่งเป็นระดบัอนุบาลศกึษา จ านวน 62,268 คน 
ระดบัประถมศกึษา จ านวน 246,104 คน มธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 28,952 คน และมธัยมศกึษาตอน
ปลาย จ านวน 1,254 คน คร ูจ านวน 15,244 คน โรงเรยีนทีเ่ปิดสอนตัง้แต่ระดบัอนุบาล จนถงึชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 มจี านวน 429 โรงเรยีน ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ มจี านวน 93 โรงเรยีน และระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 5 โรงเรยีน ส่วนโรงเรยีนทีจ่ดัการ เรยีนรว่มใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส พกิาร 
และบกพรอ่งทางสตปิญัญา จ านวน 74 โรงเรยีน (ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร.  2553ข: 4)   
  ขนาดโรงเรยีน จ าแนกตามจ านวนนกัเรยีน (ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร.  2553ข: 
7) ดงันี้ 1) ขนาดเลก็ (นักเรยีน 1 – 400 คน) จ านวน 131 โรงเรยีน 2) ขนาดกลาง (นักเรยีน 401 – 800 
คน) จ านวน 133 โรงเรยีน 3) ขนาดใหญ่ (มากกว่า 800 คน) จ านวน 171 โรงเรยีน 
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 ในดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หแ้ก่นกัเรยีน ส านักการศกึษาไดด้ าเนินการตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ตลอดจนนโยบายของรฐัในดา้นการศกึษาตามกรอบทศิทาง 
การพฒันาการศกึษา ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550 ถงึ 2554)  

ทีส่อดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2554 - 2559) และนโยบายของคณะผูบ้รหิาร
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดวสิยัทศัน์ยทุธศาสตรใ์นการบรหิารจดัการศกึษา เพื่อใหโ้รงเรยีนมคีุณภาพ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่องส่งเสรมิการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการบรหิาร
การเรยีนการสอน ส่งเสรมิใหม้กีารสอนภาษาต่างประเทศ โดยครชูาวต่างประเทศ พฒันาโรงเรยีนดว้ย
ระบบเครอืข่ายโรงเรยีน โดยน าชุมชนเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษาในรูปคณะกรรมการ
สถานศกึษาและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ รวมทัง้ความรว่มมอืจากหน่วยงานอื่นๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
  กรุงเทพมหานครมอี านาจหน้าทีใ่นการจดัการศกึษา ตัง้แต่เริม่สถาปนาในปี พ.ศ. 2515 
ตามประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่335 โดยรบัโอนการจดัการศกึษาจาก 2 องคก์าร คอื เทศบาล 
นครหลวง และองคก์ารบรหิารนครหลวงกรงุเทพธนบุร ีซึง่องคก์ารทัง้สองไดถ้อืก าเนิดเป็นการยุบ
รวมกนัและรบัโอนการจดัการศกึษาจากเทศบาลนคร ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2480 และองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
ทัง้สองรบัโอนการจดัการศกึษามาจากกระทรวงศกึษาธกิาร เมือ่ปี พ.ศ. 2509 (ส านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการคร ูกรงุเทพมหานคร.  2546: 1-2) 
  การด าเนินการจดัการศกึษาของกรงุเทพมหานคร เป็นอ านาจหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้น
มาตรา 89 (21) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยมกีารจดั
การศกึษาหลายระดบั หลายรปูแบบ ซึง่มหีน่วยงานรบัผดิชอบ คอื ส านักการศกึษา (ส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการคร ูกรุงเทพมหานคร.  2546: 18-19) 
 1.4 คณุลกัษณะของนักเรียนในโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 

  ส านักการศกึษากรงุเทพมหานคร มภีารกจิในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในระบบ
โรงเรยีนใหแ้ก่เดก็และเยาวชนของกรุงเทพมหานคร โดยมโีรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 
435 โรงเรยีน กระจายในพืน้ที ่50 ส านกังานเขต มนีักเรยีน 340,430 คน แบ่งเป็นระดบัอนุบาลศกึษา 
จ านวน 62,268 คน ระดบัประถมศกึษาจ านวน 246,104 คน มธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 28,952 คน 
และมธัยมศกึษาตอนปลายจ านวน 1,254 คน คร ูจ านวน 15,244 คน โรงเรยีนทีเ่ปิดสอนตัง้แต่ระดบั
อนุบาลจนถงึชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 มจี านวน 429 โรงเรยีน ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น มจี านวน 93 
โรงเรยีน และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 5 โรงเรยีน ส่วนโรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนร่วมใหแ้ก่
ผูด้อ้ยโอกาส พกิาร และบกพรอ่งทางสตปิญัญา จ านวน 74 โรงเรยีน (ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร. 
2552: 7-8 ) ในดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หแ้ก่นกัเรยีน ส านกัการศกึษาไดด้ าเนินการตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ตลอดจนนโยบายของรฐัในดา้นการศกึษาตามกรอบทศิทาง 
การพฒันาการศกึษา ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่
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สอดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2545-2559) และนโยบายของคณะผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร 
โดยก าหนดวสิยัทศัน์ยุทธศาสตรใ์นการบรหิารจดัการศกึษา เพื่อใหโ้รงเรยีนมคีุณภาพมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่องส่งเสรมิการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการบรหิารการเรยีนการสอน 
ส่งเสรมิใหม้กีารสอนภาษาต่างประเทศ โดยครชูาวต่างประเทศ พฒันาโรงเรยีนดว้ยระบบเครอืข่าย
โรงเรยีน โดยน าชุมชนเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษาในรปูคณะกรรมการสถานศกึษาและภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่ รวมทัง้ความรว่มมอืจากหน่วยงานอื่นๆทัง้ภาครฐัและเอกชน 
  กรุงเทพมหานครก าหนดนโยบายดา้นการศกึษา โดยมุง่เน้นใหเ้ดก็นกัเรยีนของ
กรุงเทพมหานครทุกคนไดร้บัสทิธเิรยีนฟร ีเรยีนด ีอย่างมคีุณภาพ ทัง้นี้กรุงเทพมหานครมยีุทธศาสตร์
ดา้นการศกึษา 3 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก มุ่งเน้นใหน้ักเรยีนกรุงเทพมหานครมคีวามสมดุลถงึพรอ้ม
ดา้นความรู ้และคุณธรรม ประการทีส่อง ใหน้กัเรยีนของกรงุเทพมหานครมสีทิธแิละความเสมอภาคกนั
อย่างไม่มเีงือ่นไขในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี อย่างมคีุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย ตาม 
มาตรา 10 ของ พ.ร.บ.การจดัการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดไว ้และประการทีส่าม ยกระดบั
คุณภาพการจดัการศกึษา การเรยีนรูข้องนักเรยีนกรุงเทพมหานคร ใหม้คีุณภาพมาตรฐานสอดคลอ้ง
ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 ของพ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 โดยเน้นกระบวนการเรยีนรูใ้น
รปูแบบการจดัการความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัปรชัญา ‚เศรษฐกจิพอเพยีง‛ ทัง้นี้เพื่อใหบ้รรลุยทุธศาสตร ์
การจดัการศกึษาดงักล่าว จงึไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินงานไว ้2 ประการ ไดแ้ก่ 
  ประการแรก ส่งเสรมิใหน้ักเรยีนกรงุเทพมหานคร มคีวามรู ้คู่คุณธรรม และถงึพรอ้มดว้ย
คุณลกัษณะ 7 คุณลกัษณะ1) มคีวามรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์2) คดิได ้แกป้ญัหาเป็น 3) มี
ความคดิสรา้งสรรค ์4) มภีาวะผูน้ าและท างานเป็นทมี 5) เขา้ใจและเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสาร 6) มี
ความสามารถดา้นเทคโนโลย ี7) พึง่พาตนเองไดใ้นการเรยีนรูแ้ละการท างาน (ส านักการศกึษา
กรุงเทพมหานคร.  2552: 8) ไดแ้ก่ ความฉลาดทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ไม่
หวัน่ไหวกบัสิง่ยัว่ยใุนทางทีไ่มด่ ีซึง่รุมลอ้มมากมายในสงัคมปจัจบุนั เก่งดา้นคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
ภาษาศาสตรโ์ดยเฉพาะภาษาไทยซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิรวมถงึภาษาทีส่อง เช่น ภาษาองักฤษ 
ภาษาจนี เป็นตน้ รกัชุมชนกรงุเทพมหานคร โดยส านักการศกึษากรุงเทพมหานครไดจ้ดัโครงการ
กรุงเทพศกึษา และส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูป้ระวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของกรุงเทพมหานครและชาตไิทย 
รูจ้กัใชข้อ้มลูข่าวสาร สามารถเลอืกรบัข่าวสารทีด่เีพื่อน าไปปรบัใช้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ตนเองและ
สงัคม และส่งเสรมินิสยัรกัการอ่านและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนสามารถคดิวเิคราะหเ์ป็น 
และปลูกจติส านึกใหน้ักเรยีนกรุงเทพมหานคร ยดึมัน่ในหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (ส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการคร ูกรุงเทพมหานคร.  2546: 1-2) 
  ประการทีส่อง จดัการเรยีนการสอนใหน้กัเรยีนกรุงเทพมหานคร มโีอกาสเรยีนฟรโีดยมเีงือ่นไข  
  ขอ้มลูจากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ในปี พ.ศ. 2553 มี
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 2,768,039 คน อายุระหว่าง 12 – 14 ปี (กระทรวงศกึษาธกิาร.  
2553:  ออนไลน์) ในขณะทีโ่รงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานครมจี านวนนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ที่
ศกึษาในปีการศกึษา 2553 มจี านวน 28,952 คน (ส านักการศกึษากรุงเทพมหานคร.  2553ข: 4) และ
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นายชนิวรณ์ บุญเกยีรต ิรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร กล่าวถงึ หลกัสตูรแกนกลาง มจีุดเน้น  
การพฒันาผูเ้รยีน เพื่อประกาศจดุเน้นสู่การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน เพื่อขบัเคลื่อนหลกัสตูรการจดัการ
เรยีนรู ้การวดั การประเมนิผลใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะ และมทีกัษะตามทีไ่ดก้ าหนดไว้ คอื มทีัง้ความรู ้
และความด ีโดยจุดเน้นในการพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ส าหรบันักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นจะ
เพิม่ทกัษะการคดิชัน้สงู ทกัษะชวีติ การแก้ไขปญัหา และการเรยีนรูแ้สวงหาความรูด้ว้ยเอง 
(การศกึษา.  2553: 13) ซึง่นักเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้เป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อทีเ่ปราะบางทีสุ่ดในชวีติ
เดก็ เพื่อนมอีทิธพิลต่อเดก็สูงมาก เดก็วยันี้อยากรูอ้ยากเหน็อยากลองอะไรกไ็ดท้ีท่ าใหต้นเองดูเท่กว่า
ใคร เดก็มกัเริม่จากลองเหลา้ บุหรี ่ก่อนทีจ่ะหนัไปเสพยาเสพตดิทีม่ฤีทธิแ์รงขึน้ (พริม้เพรา ผลเจรญิสุข.  
2545: 109) ขณะทีน่กัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครมอีายเุฉลีย่ 13.7 ปี  
(สุพรรษา สุวรรณชาตร.ี  2548: บทคดัยอ่) มคีวามตอ้งการขา่วสารเกี่ยวกบัยาเสพตดิมากทีสุ่ดในเรือ่ง
อนัตรายของยาเสพตดิแต่ละประเภท บทลงโทษตามกฎหมายเกี่ยวกบัผูค้า้ผูเ้สพยาเสพตดิ  
 1.5  หลกัสตูรท้องถ่ิน “กรงุเทพศึกษา” 
  ส านักการศกึษา กรุงเทพมหานครไดจ้ดัท าหลกัสตูรทอ้งถิน่ “กรุงเทพศกึษา” ขึน้เพื่อให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัทอ้งถิน่ของตนอนัเป็นการส่งเสรมิผูเ้รยีนใหม้คีวามรกั ภาคภูมใิจและหวงแหน
ถอ้งถิน่ของตนเอง รวมทัง้ผนวกนโยบายของผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครเรือ่งการเสรมิสรา้งจติส านึกดา้น
ความรกัชาต ิการมสี่วนรว่มทางการเมอืงอย่างเหมาะสม เพื่อใหผู้เ้รยีนซึง่เป็นเยาวชนของ
กรุงเทพมหานคร ไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตัตินดา้นความรกัชาตอิยา่งสรา้งสรรค ์ตลอดจนการมสี่วนรว่ม
ในทางการเมอืง และปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง ถูกวธิ ีและเหมาะสมตามระดบัของตน โดยก าหนดกรอบสาระ
การเรยีนรูท้อ้งถิน่และวเิคราะหเ์ชื่อมโยงใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรยีนรูต่้างๆ เพื่อใหส้ถานศกึษาสามารถน าไปจดัการเรยีนการสอน
ในรปูของหน่วยการเรยีนรู ้แต่หากสถานศกึษาใดมคีวามประสงคจ์ะเน้นเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งเป็นพเิศษก็
สามารถน ามาจดัท าเป็นสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ/รายวชิาเพิม่เตมิได ้ดว้ยการก าหนดเวลาเรยีนและผล
การเรยีนรูข้ ึน้ (ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร.  2553: 1 - 115) มสีาระส าคญั ดงันี้ 
  1.5.1 การจดัท ากรอบหลกัสูตรทอ้งถิน่ ส านกัการศกึษากรงุเทพมหานคร มบีทบาท
ส าคญัในการพฒันาหลกัสตูรในส่วนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่เพื่อให้
สถานศกึษาภายในสงักดักรงุเทพมหานคร ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนในเรือ่งที่
เกีย่วกบัทอ้งถิน่ และผนวกกบันโยบายของคณะผูบ้รหิารกรงุเทพมหานครเรือ่งการเสรมิสรา้งจติส านึก
ดา้นความรกัชาต ิรวมทัง้การมสี่วนรว่มทางการเมอืงอย่างเหมาะสม ดงันัน้กรอบหลกัสูตรทอ้งถิน่นี้จงึ
ครอบคลุมทัง้ดา้นการปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม ฯลฯ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสเรยีนรูเ้รื่องราว
ของชุมชน ทอ้งถิน่ ซึง่เป็นสภาพแวดลอ้มในชวีติจรงิของตนเองเพื่อใหเ้กดิความรกัความผูกพนักบั
ทอ้งถิน่ มคีวามภาคภูมใิจและหวงแหนบา้นเมอืงและปฏบิตัตินเป็นสมาชกิทีด่ขีองชุมชน สามารถ
แกป้ญัหา พฒันาชวีติตนเอง พฒันาอาชพี ครอบครวัและสงัคมของตนเอง โดยกรอบหลกัสตูรทอ้งถิน่
กรุงเทพมหานครใชช้ื่อว่า “กรงุเทพฯศกึษา” 
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  1.5.2 องคป์ระกอบส าคญัของกรอบหลกัสตูรทอ้งถิน่ 
   1) เป้าหมาย / จุดเน้น ส านักการศกึษา กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานทีจ่ะ
ขบัเคลื่อนการจดัการศกึษาของสถานศกึษาในสงักดักรุงเทพมหานคร เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่เน้นการพฒันาผูเ้รยีนทุกคนให้
มคีวามสามารถและทกัษะในการอ่าน การเขยีน รวมทัง้มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละแกป้ญัหา
เป็น ตลอดจนส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัชุมชนทอ้งถิน่ เพื่อปลกูฝงัผูเ้รยีนใหม้คีวามรกั ความ
ภาคภูมใิจในทอ้งถิน่ของตน สามารถ แสดงออกและการมสี่วนรว่มทางการเมอืงไดถู้กต้องเหมาะสม
ภายใตคุ้ณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีพ่งึประสงค ์
   2) สาระการเรยีนรู ้การก าหนดสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ เป็นการก าหนดขอบเขต 
ประเดน็ส าคญัเพื่อใหค้รใูชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งทีเ่กี่ยวกบัทอ้งถิน่ใหก้บันักเรยีน เช่น 
ประวตัคิวามเป็นมาของทอ้งถิน่ สภาพภูมอิากาศ การเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม วถิชีวีติ ศลิปะ 
ประเพณ ีวฒันธรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เหน็การณ์ส าคญัในชุมชน ฯลฯ 
   3) การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัทอ้งถิน่ การประเมนิคุณภาพผูเ้รยีนและ
รายงานผลการศกึษาระดบัทอ้งถิน่เป็นกลไกส าคญัในการควบคุมคุณภาพการศกึษา ดงันัน้ส านัก
การศกึษาจะจดัการประเมนิคุณภาพในภาพรวมของกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี
และกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์จากรายงานผลการจดัการศกึษาของโรงเรยีนของระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3, 6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และ 6 ของปลายปีการศกึษา ในมาตรฐานการเรยีนรู/้
ตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นความเป็นทอ้งถิน่ เพื่อน าผลการประเมนิไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา
ใหเ้หมาะสมกบัเป้าหมายและจดุเน้นแต่ละขอ้ 
   4) แนวการน ากรอบหลกัสตูรระดบัทอ้งถิน่ “กรุงเทพฯศกึษา” สู่การจดัท าหลกัสูตร
สถานศกึษา ขัน้ตอนการน ากรอบหลกัสตูรระดบัทอ้งถิน่สู่การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาม ีดงันี้ 
    ขัน้ที ่1 การน าเป้าหมายและจดุเน้นไปใชใ้นการก าหนดวสิยัทศัน์ 
    ขัน้ที ่2 โครงสรา้งของหลกัสูตรสถานศกึษาสามารถก าหนดใหส้อดคลอ้งกบักรอบ
หลกัสตูรระดบัทอ้งถิน่ ในส่วนของสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ “กรงุเทพฯศกึษา” โดยด าเนินการได ้   3 
ลกัษณะ คอื 

- สอดแทรกในรายวชิาพืน้ฐาน ทีม่ตีวัชีว้ดัทีบ่่งบอกถงึความเป็นทอ้งถิน่ โดย 
อาจปรบักจิกรรมการเรยีนการสอน ปรบัเนื้อหา ปรบั/เลอืกใชส้ื่อการเรยีนรูบู้รณาการในรายวชิาต่างๆ 

- จดัท าเป็นรายวชิาเพิม่เตมิ สถานศกึษาอาจจดัท ารายวชิาทีเ่ป็นสาระ       
การเรยีนรูพ้ืน้ฐานหรอืรายวชิาทีเ่ป็นสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ โดยสถานศกึษาก าหนดผลการเรยีนรูข้ ึน้ 

- กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน มุ่งพฒันาใหผู้เ้รยีนพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและ 
ส่งเสรมิความสามารถของผูเ้รยีน โดยสถานศกึษาก าหนดจุดประสงคข์ึน้เอง 
    ขัน้ที ่3 การน าแนวทางการประเมนิคุณภาพผูเ้รยีนระดบัทอ้งถิน่ ไปสู่การ
ก าหนดการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูร้ะดบัสถานสถานศกึษาและระดบัชัน้เรยีน 
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   5) การประเมนิผลของสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ ด าเนินการ 3 ลกัษณะ คอื 
- กรณสีอดแทรกในรายวชิาพืน้ฐาน ใหป้ระเมนิตวัชีว้ดัของกลุ่มสาระ         

การเรยีนรู ้
- กรณทีีจ่ดัท าเป็นรายวชิาเพิม่เตมิ ใหป้ระเมนิจากผลการเรยีนรูท้ีส่ถานศกึษา 

ก าหนดขึน้ 
- กรณทีีเ่ป็นกจิกรรมผูเ้รยีน ใหป้ระเมนิจากจุดประสงคท์ีส่ถานศกึษาก าหนด  

โดยใหผ้ลการประเมนิเป็นผ่าน – ไมผ่่าน 
 
 1.6 สภาพปัญหาและความต้องการหลกัสูตรเสริมการสร้างทกัษะชีวิตเพ่ือป้องกนั        
ยาเสพติดในสถานศึกษาของกรงุเทพมหานคร 
  จากรายงานสภาวการณ์เดก็และเยาวชน Child Watch ของจงัหวดักรุงเทพมหานครปี 
2551 – 2552 โดยทมีวจิยัจงัหวดักรงุเทพมหานคร สถาบนัรามจติต ิซึง่เกบ็รวมรวมขอ้มลูสภาวการณ์
เดก็และเยาวชนจากหน่วยงานในจงัหวดักรุงเทพมหานครตามตวับ่งชีส้ภาวการณ์ดา้นสุขภาพอนามยั 
ดา้นการศกึษาและดา้นสงัคม พบว่า เดก็และเยาวชนทีด่ื่มเหลา้และสูบบุหรีเ่ป็นครัง้คราวถงึเป็นประจ า
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นมรีอ้ยละ 19.90 และ 10.50 ตามล าดบั และทีส่บูบุหรีเ่ป็นครัง้คราวถงึเป็น
ประจ า รอ้ยละ 10.50 และเดก็มธัยมศกึษาตอนต้นทีพ่บเหน็การพกพาหรอืเสพยาเสพตดิในสถานศกึษา
มรีอ้ยละ 27.90 ขณะทีน่กัเรยีนอาชวีะศกึษาและอุดมศกึษาพบเหน็การพกพาหรอืเสพยาเสพตดิ รอ้ยละ 
35.90 และ 22.60 (สถาบนัรามจติต.ิ  2553: ง – 11) จากขอ้มลูดงักล่าวเป็นทีน่่าสนใจว่าสดัส่วนของ
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นเคยพบเหน็การพกพาและเสพยาเสพตดิในสถานศกึษามากกว่านกัศกึษาใน
ระดบัอุดมศกึษา (27.90/22.60) และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูดา้นการบ าบดัรกัษายาเสพตดิ พ.ศ. 2548 
ถงึ 2552 ท าใหท้ราบแนวโน้มของปญัหาการใชย้าเสพตดิได ้ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 จ านวนและรอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการบ าบดัรกัษายาเสพตดิ  
 

ช่วงอายุ 
ต ่ากว่า 17 ปี 

ปีงบประมาณ  
2548 2549 2550 2551 2552 

จ านวน 
รอ้ยละ 

127 
(0.26) 

581 
(1.05) 

1,738 
(2.85) 

6,359 
(6.92) 

12,116 
(12.31) 

  
 ทีม่า:  สถาบนัธญัญารกัษ์.  (2553?).  ผลการด าเนินการ ดา้นการบ าบดัรกัษาผูป้ว่ยยาเสพตดิ 
ปีงบประมาณ 2548 – 2552.  หน้า 6. 
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  จากตาราง 1 รายงานผลการด าเนินงานดา้นการบ าบดัรกัษาผูป้ว่ยยาเสพตดิ 
ปีงบประมาณ 2548 – 2552 โดยสถาบนัธญัญารกัษ์ กรมการแพทยก์ระทรวงสาธารณสุข (สถาบนั
ธญัญารกัษ์.  2553?: 4) พบว่าผูเ้ขา้รบัการบ าบดัรกัษาในปีงบประมาณ 2548 ถงึ 2552 ในช่วงอายตุ ่า
กว่า 17 ปี มจี านวนผูเ้ขา้รบัการบ าบดัรกัษาในแต่ละปีมจี านวนสูงขึน้กว่าเท่าตวั  

  นายแพทย ์สุรยิเดว ทรปีาต ีผูอ้ านวยการสถาบนัแห่งชาตเิพื่อการพฒันาเดก็และ
ครอบครวั มหาวทิยาลยัมหดิล กล่าวว่า ระบบการศกึษาไทยรงัแกเดก็และเยาวชน โดยจดัการเรยีน   
การสอนทีย่ดัแต่เนื้อหาวชิาการใหเ้ป็นไปตามหลกัสตูร ท าใหส้มองเดก็กลายเป็นหน่วยความจ าทีท่่วมไป
ดว้ยขอ้มลู แต่การขาดระบบคดิเชงิตรรกะทีค่ดิอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมถงึการเรยีนรูถ้งึวถิชีวีติใน
สงัคม แมแ้ต่เดก็ทีเ่ขา้รว่มโครงการแขง่ขนัโอลมิปิกวชิาการซึง่มจี านวนไม่น้อยทีไ่ม่รูจ้กัวธิคีดิเชงิตรรกะ 
ไม่รูถ้งึการอยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างมคีวามสุขและปลอดภยั เนื่องจากเดก็เหล่านี้ถูกบงัคบัใหเ้รง่รดัเรยีน
วชิาการทีห่นักจนเกนิไป เพยีงเพื่อใหส้ามารถสอบแข่งขนัเอาชนะผูอ้ื่นไดเ้ท่านัน้ 

  หลกัสตูรการเรยีนการสอนเวลานี้ แทบไม่มชีัว่โมงเรยีนรูว้ถิชีวีติ การคดิเชงิตรรกะและไม่
มรีะบบการวดัประเมนิผล ท าใหค้รแูละสถานศกึษาไมค่่อยใหค้วามส าคญั เพราะไม่เหน็เป็นประเดน็ จงึ
มองว่าไมจ่ าเป็นตอ้งสอน หรอืแมแ้ต่ขอ้เสนอทีเ่คยระบุจะใหม้กีารวดัความดี แต่พอเหน็ว่าวดัเป็น
รปูธรรมยากกเ็งยีบหายไป ควรก าหนดเป็นวชิาบงัคบัทีทุ่กระดบัชัน้ตัง้แต่อนุบาล ถงึอุดมศกึษาตอ้ง
เรยีนวชิาคุณธรรมจรยิธรรม การคดิเชงิตรรกะและวถิชีวีติ โดยนกัเรยีนนักศกึษาทุกคนตอ้งผ่านวชิา
ชวีติหากไมผ่่านกไ็ม่สามารถสอบขอ้สอบวชิาการทัว่ไปได้ เพราะหากเดก็ไดเ้รยีนรูว้ชิาชวีติแต่เลก็ กจ็ะ
ส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีค่ดิดที าดใีนอนาคต สอดคลอ้งกบัทชิา ณ นคร ผูอ้ านวยการศูนย์
ฝึกและอบรมเยาวชน (ชาย) บา้นกาญจนาภเิษก กล่าวว่า ตน้ตอของปญัหาวยัรุ่นมาจากโรงเรยีน
ครอบครวัไม่สอนทกัษะชวีติ (การศกึษา ศาสนา สาธารณสุข.  2554: 15)  
  ยารนี เทพรนีทร ์ (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาสภาพและปญัหาการบรหิารของโรงเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาในสงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นสภาพการบรหิารวชิาการมกีารส่งครเูขา้อบรม
เรือ่งการพฒันาหลกัสตูร การปรบัปรงุหลกัสตูรท าใหผ้ลการเรยีนนักเรยีนดขีึน้และมกีารน าผล         
การประเมนิไปปรบัปรุงการสอน ส่วนดา้นปญัหาการบรหิารวชิาการ พบว่าสื่อทีไ่ดร้บัไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการและไมค่งทนถาวร จากการศกึษาสภาพ ปญัหา และรปูแบบการด าเนินการป้องกนัยาเสพตดิ
ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร กชกร ศุภกาญจน์ (2548: บทคดัยอ่) 
พบว่า ความตอ้งการการป้องกนัปญัหายาเสพตดิทัง้ผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูและนกัเรยีนมคีวามตอ้งการ
อยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร บุคลากรทางการศกึษา
โรงเรยีนวดักก เขตบางขุนเทยีน กรงุเทพมหานคร เมือ่วนัที ่26 พ.ค. 2554 ไดแ้ก่ นายนิพนธ ์   
งามอกัษร (ผูอ้ านวยการโรงเรยีน/คณะอนุกรรมการกรงุเทพมหานคร) นางอารยีว์รรณ เพชรเลศิ 
(รองผูอ้ านวยการ) นางนิทธริา ปรชีาวดา (หวัหน้าฝา่ยวชิาการ) ไดใ้หข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับรบิท
ของการจดัการศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั
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ยาเสพตดิ (นิพนธ ์งามอกัษร; อารยีว์รรณ เพชรเลศิ; และ นิทธริา ปรชีาวดา.  2554: สมัภาษณ์)    
มดีงันี้ 
  1) บรบิทของการจดัการศกึษา ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิในนกัเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนวดักก ส านกังานเขตบางขุนเทยีน สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของ
โรงเรยีนมปีระชากรอาศยัอยูห่นาแน่นและพบว่ามปีญัหายาเสพตดิในชุมชนมาก โรงเรยีนม ี
การด าเนินการจดัการเรยีนการสอนทกัษะชวีติโดยสอดแทรกและบูรณาการในกลุ่มสาระฯต่างๆ 
ไมไ่ดจ้ดัใหม้กีารเรยีนการสอนเป็นวชิาเฉพาะดา้นทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิขึน้ กจิกรรมเสรมิ
ทกัษะชวีติดงักล่าว ไดแ้ก่ โครงการ To Be Number One โครงการโรงเรยีนสขีาว โครงการโรงเรยีน
ปลอดยาเสพตดิ เป็นตน้ 
   เนื้อหาของกจิกรรมทีจ่ดัใหก้บันกัเรยีนเกีย่วขอ้งกบัการใหค้วามรูเ้รือ่งของประเภท
และโทษของยาเสพตดิซึง่ยงัไมเ่น้นในดา้นทกัษะชวีติทีจ่ าเป็นเพื่อสรา้งภูมคิุม้กนัหรอืรูจ้กัการปฏเิสธ
ยาเสพตดิ  
  2) สภาพปญัหาของการจดัการเรยีนการสอน ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิใน
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนวดักก ส านกังานเขตบางขนุเทยีน นกัเรยีนไมใ่หค้วามสนใจ
ต่อกจิกรรมการเรยีนการสอน เนื่องจากการสอนทกัษะชวีติทีด่ าเนินการอยู ่เน้นเฉพาะการใหค้วามรู้
เกีย่วกบัโทษและภยัของยาเสพตดิ ท าใหน้กัเรยีนไม่รูจ้กัการปฏเิสธ หรอืไมส่ามารถควบคุมตนเอง 
ใหป้ลอดภยัจากยาเสพตดิได ้
  3) ความตอ้งการน าหลกัสตูรทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ไปใชใ้นการจดัการ
เรยีนการสอน โรงเรยีนวดักก ส านกังานเขตบางขนุเทยีน เนื่องจากโรงเรยีนไมม่หีลกัสตูรเสรมิ   
การสรา้งทกัษะชวีติทีเ่ป็นหลกัสตูรทีเ่น้นการป้องกนัยาเสพตดิ ทางโรงเรยีนเหน็ว่าถ้ามกีารพฒันา
หลกัสตูรฯ ดงักล่าวขึน้จะเกดิประโยชน์ต่อนกัเรยีน ทางโรงเรยีนยนิดทีีจ่ะใหก้ารสนับสนุน ใหน้ า
หลกัสตูรทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิมาใชจ้ดัการเรยีนการสอนแก่นกัเรยีนต่อไป 
  ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
   สภาพปญัหาทีพ่บในกลุ่มเดก็นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ไดแ้ก่ การมเีพศ
สมัพนัธุก่์อนวยัอนัควร และการขาดทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ หากมหีลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติ
เพื่อป้องกนัยาเสพตดิ และน ามาใชใ้นโรงเรยีนจะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีนมาก เพราะถอืเป็นภาระ
งานดา้นวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งจดักระบวนการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นใหน้กัเรยีนเกดิ
คุณลกัษณะ เก่ง ด ีและมสีุข   
   เก่ง คอื การพฒันาใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ัง้ 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
   ด ีคอื การพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม  
   มสีุข คอื การพฒันาใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะชวีติ ใหส้ามารถปรบัตวั และเผชญิกบั
ปญัหาต่างๆได ้และอยูร่ว่มกนักบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
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  โดยผูบ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งใหก้ารส่งเสรมิ สนบัสนุน การพฒันาดา้นงานวชิาการของ
โรงเรยีนโดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นการพฒันาหลกัสตูร  
 
 1.7 นโยบายการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 
  กรุงเทพมหานครโดยส านกัการศกึษาตระหนักถงึวธิกีารเผยแพร่ข่าวสารขอ้มลูการให้
การศกึษาแก่เดก็และเยาวชน ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องยาเสพตดิอย่างถูกตอ้งเป็นวธิกีารส าคญัที่
จะช่วยใหเ้ดก็และเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของยาเสพตดิโดยมนีโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 
ยาเสพตดิ (ส านกัการศกึษากรงุเทพมหานคร.  2553ก: 4) ดงันี้ 
  1.7.1 ใหส้ถานศกึษาน ากระแสพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทีท่รง
ห่วงใยในปญัหายาเสพตดิมาเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธใ์หน้กัเรยีน
ตระหนักถงึสถานการณ์ความรนุแรงของปญัหายาเสพตดิ กระตุ้นและปลูกจติส านึกในการใชเ้วลาว่างให้
เป็นประโยชน์ เหมาะสมกบัเพศ วยั และฐานะ 
  1.7.2 ใหค้ดัแยกนักเรยีนออกเป็น 6 กลุ่ม คอื กลุ่มไมใ่ชย้าเสพตดิ (ปลอด) กลุ่มที่
เกีย่วขอ้งกบัเหลา้และบุหรี ่กลุ่มทีเ่คยใชย้าเสพตดิ (เลกิใชแ้ลว้) กลุ่มทีใ่ชส้ารเสพตดิ (ยงัใชอ้ยู)่ กลุ่มที่
ตดิยาเสพตดิและบ าบดัหายแลว้ และกลุ่มสงสยัว่าคา้ยาเสพตดิ กลุ่มบรสิุทธิ ์กลุ่มเสีย่ง กลุ่มเสพ และ
กลุ่มตดิโดยครปูระจ าชัน้ซึง่ถอืว่าใกลช้ดิกบันกัเรยีนมากทีสุ่ด ตอ้งพจิารณานักเรยีนทุกคน เพื่อจะได้
ด าเนินการตามมาตรการใหเ้หมาะสมของแต่ละกลุ่ม โดยครปูระจ าชัน้ หรอืครแูนะแนว ทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากผูบ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งออกไปเยีย่มครอบครวันักเรยีนทุกครอบครวัเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่
แทจ้รงิ 
  1.7.3 ปฏริปูหลกัสตูรและระบบการเรยีนการสอนใหเ้กดิกระบวนการคดิอย่างมเีหตุผล 
ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม สรา้งทกัษะชวีติ และพฒันาศกัยภาพของนักเรยีน 
  1.7.4 สรา้งเสรมิภูมคิุม้กนั จดัระบบดูแล เฝ้าระวงัป้องกนักลุ่มเป้าหมายนักเรยีนทีย่งัไม่
เคยใชย้าเสพตดิ (Potential Demand) ไม่ใหเ้ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ 
  1.7.5 สรา้งบรรยากาศทีอ่บอุ่นภายในโรงเรยีน โดยมอบหมายใหค้รปูระจ าชัน้คอย
สอดส่องดูแลพฤตกิรรมและใหค้ าปรกึษาเดก็นกัเรยีนอย่างใกลช้ดิ และด าเนินการตามระบบดูแล
นกัเรยีน 
  1.7.6 ปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มภายในสถานศกึษาใหส้ะอาด ร่มรื่น เป็นระเบยีบ ปราศจาก
มุมอบั ควบคุมปจัจยัเสีย่งบรเิวณรอบสถานศกึษา และประสานงานกบัชุมชนและหน่วยงานอื่นใหม้สี่วน
รว่มในการด าเนินงานป้องกนัและแกป้ญัหายาเสพตดิอย่างจรงิจงั 
  1.7.7 ถอืเป็นนโยบายทีจ่ะดูแลนกัเรยีนทีเ่สพยาเสพตดิในฐานะผูป้ว่ย โดยไม่ไล่ออกและ
ส่งไปบ าบดัรกัษาทุกราย ตลอดจนใหค้วามคุม้ครองนักเรยีนทีถู่กล่อลวงหรอืถูกใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ
จ าหน่ายยาเสพตดิ 
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  1.7.8 ครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการคา้ยาเสพตดิ ตอ้งส่งให้
เจา้หน้าทีต่ ารวจด าเนินการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดทัง้ทางวนิัยและกฎหมาย โดยใหอ้อกจาก
ราชการไวก่้อน 
  1.7.9 ผูบ้รหิารสถานศกึษาต้องใหค้วามส าคญัในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิในสถานศกึษาอย่างจรงิจงั หากละเลยหรอืปกปิดไมเ่อาใจใส่ ขาดความรบัผดิชอบ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาตอ้งไดร้บัการลงโทษ 
  1.7.10 ใหใ้ชผ้ลสมัฤทธิใ์นการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิใน
สถานศกึษาเป็นเกณฑส์่วนหนึ่งในการประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบ การเลื่อนต าแหน่ง และ
การโอนยา้ยของผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูบ้รหิารการศกึษา 
  1.7.11 ผูบ้รหิารระดบัสูงของกรุงเทพมหานคร ผูบ้รหิารสถานศกึษา และส านกัการศกึษา
จะตอ้งรว่มกนัรณรงคเ์พื่อลดเป้าหมายผูเ้กี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิใหห้มดไป และก ากบัตดิตามการแก้ไข
ปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษาอย่างต่อเน่ือง 
 กล่าวโดยสรปุ กรุงเทพมหานครมกีารบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ในรปูแบบพเิศษการด าเนิน 
การจดัการศกึษามหีลายระดบัและหลายรปูแบบ ส านักการศกึษาเป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบดา้น
การศกึษา โดยน านโยบายการศกึษาของกรงุเทพมหานคร ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการ
บรหิารงานบุคคล นโยบายการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษา ไดแ้ก่ การปฏริปู
หลกัสตูรและระบบการเรยีนการสอนใหเ้กดิกระบวนการคดิอย่างมเีหตุผล ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 
สรา้งทกัษะชวีติ และพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน สรา้งเสรมิภูมคิุม้กนั จดัระบบดูแล เฝ้าระวงัป้องกนั
กลุ่มเป้าหมายนักเรยีนทีย่งัไมเ่คยใชย้าเสพตดิ (Potential Demand) ไมใ่หเ้ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ 
ซึง่ผูบ้รหิารตอ้งใหค้วามส าคญัและด าเนินการอย่างจรงิจงั 
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เน้นการพฒันาผูเ้รยีน โดย
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น เน้นการเพิม่ทกัษะการคดิขัน้สงู ทกัษะชวีติ การแกป้ญัหา การเรยีนรู้
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง และหลกัสตูรกรงุเทพฯศกึษา มกีารวเิคราะหเ์ชื่อมโยงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางฯ พฒันาขึน้สอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการของทอ้งถิน่ ในดา้นสภาพปญัหา
พบว่าเดก็นักเรยีนขาดทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ เดก็ไมรู่จ้กัวธิคีดิเชงิตรรกะ ไม่รูถ้งึวธิกีารอยู่
รว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมอย่างปลอดภยัและมคีวามสุข สถานศกึษาไมใ่หค้วามส าคญั ทัง้ทีต่้นตอของปญัหา
วยัรุ่นมาจากโรงเรยีนและครอบครวัไมส่อนทกัษะชวีติ ในดา้นความตอ้งการการป้องกนัยาเสพตดิ  
ทัง้ผูบ้รหิาร คร ูนักเรยีนมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 
 ส าหรบักลุ่มประชากรทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั คอื โรงเรยีนทีจ่ดัใหม้กีารเรยีนการสอน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นแบ่งตามขนาดโรงเรยีน คอื ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ และ
ผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูและนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น ตามภาคผนวก จ โดยผูว้จิยัน าหลกัสตูรเสรมิที่
พฒันาขึน้ไปทดลองใชใ้นโรงเรยีนวดับางปะกอก ส านักงานเขตราษฎรบ์ูรณะ กรงุเทพมหานคร 
  



 34 

2. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะชีวิต 
 2.1 ทกัษะชีวิต 

 2.1.1 ความหมายของทกัษะชีวิต 
  ค าว่า ทกัษะ (Skill) หมายถงึ ความชดัเจน และความช านิช านาญในเรือ่งใดเรือ่ง 

หนึ่ง ซึง่บุคคลสามารถสรา้งขึน้ไดจ้ากการเรยีนรู้ ไดแ้ก่ ทกัษะการอาชพี การกฬีา การท างาน
รว่มกบัผูอ้ื่น การอ่าน การสอน การจดัการ ทกัษะทางคณติศาสตร ์ทกัษะทางภาษา ทกัษะทาง   
การใชเ้ทคโนโลย ีฯลฯ ซึง่เป็นทกัษะภายนอกทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน จากการกระท า หรอืจาก
การปฏบิตั ิซึง่ทกัษะดงักล่าว นัน้เป็นทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติทีจ่ะท าใหผู้ม้ทีกัษะเหล่านัน้ มี
ชวีติทีด่ ีสามารถด ารงชพีอยู่ในสงัคมได ้โดยมโีอกาสทีด่กีว่าผูไ้มม่ทีกัษะดงักล่าว ซึง่ทกัษะประเภท
นี้เรยีกว่า Livelihood Skill หรอื Skill for Living ซึง่เป็นคนละอยา่งกบัทกัษะชวีติทีเ่รยีกว่า Life Skill 
(ส านกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน.  2546: 2 – 3) นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของทกัษะ
ชวีติไวห้ลายประการ ส าหรบัแนวคดิส าคญัของทกัษะชวีติ (Life Skill) ซึง่องคก์ารอนามยัโลก 
(WHO.  1997: 1) ไดใ้หค้ าจ ากดัความไว ้หมายถงึ ความสามารถในการปรบัตวัและมพีฤตกิรรมไป
ในทศิทางทีถู่กตอ้งในการทีจ่ะเผชญิกบัสิง่ทา้ทายต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นในชวีติ ประจ าวนัไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ “Life skills are abilities for adaptive and positive behaviour, that enable 
individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life.‛ ในประเทศ
ไทยไดม้ผีูใ้หค้วามหมายของทกัษะชวีติไวค้ลา้ยกนั ดงันี้ 

  เทพ สงวนกติตพินัธุ ์ (2545: 7) กล่าวว่า ทกัษะชวีติ หมายถงึความรู ้
ความสามารถ ความเชีย่วชาญทีจ่ะช่วยใหค้วามเป็นอยู่หรอืการด าเนินกจิกรรมต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
รา่งกาย สงัคมและจติใจของบุคคลใหส้ามารถด าเนินชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสุขและประสบความส าเรจ็
ในชวีติ 

  กรรณกิา สุวรรณศลิป์  (2546: 15) กล่าวว่า ทกัษะชวีติ หมายถงึ ความสามารถ 
ขัน้พืน้ฐานของบุคคลในการปรบัตวัและเลอืกทางเดนิชวีติทีเ่หมาะสม ในการเผชญิปญัหาต่างๆทีอ่ยู่
รอบตวัในสภาพสงัคมปจัจบุนั และเตรยีมพรอ้มส าหรบัการปรบัตวัในอนาคตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยเฉพาะปจัจบุนัปญัหาการใชย้าเสพตดิเป็นปญัหาทีส่ าคญัของเยาวชน ถา้ไดร้บัการพฒันาทกัษะ
ชวีติเพื่อป้องกนัการใชส้ารเสพตดิตัง้แต่ยงัไมม่พีฤตกิรรมเสีย่ง เยาวชนเหล่าน้ีกจ็ะมคีวามสามารถ
ในการปรบัตวัในการป้องกนัการใชย้าเสพตดิไดเ้มือ่ตอ้งเผชญิสถานการณ์ดงักล่าว 

  ภวกิา กลบัประสทิธิ ์(2547: 10) กล่าวว่า ทกัษะชวีติ หมายถงึ ความสามารถ 
ของบุคคลทีเ่กีย่วกบัความรู ้ความคดิ ความรูส้กึและทกัษะต่างๆ ทีเ่กดิจากการฝึกอบรมจนสามารถ
ปรบัตวัและเลอืกทางด าเนินชวีติทีเ่หมาะสมในการเผชญิปญัหาต่างๆ ทีอ่ยูร่อบตวัในสภาพสงัคม
ปจัจบุนัและเตรยีมพรอ้มส าหรบัการปรบัตวัในอนาคตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สรา้งความเขม้แขง็ให้
ตนเองและสามารถพึง่ตนเองไดใ้นทีสุ่ด 
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   สมัฤทธิ ์สนัเต (2547: 10) กล่าวว่า ทกัษะชวีติเป็นความสามารถในการรวบรวม
ขอ้มลูและประยกุตใ์ชข้อ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถตดัสนิใจ จดัการกบัปญัหาและแกไ้ขปญัหาที่
ตนเผชญิในชวีติประจ าวนัไดโ้ดยแสดงพฤตกิรรมทีเ่ป็นจรงิออกมาอยา่งสรา้งสรรคแ์ละตรงไปตรงมา 
ช่วยใหด้ าเนินชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข  
   ญาดา โตสมบตั ิ(2549: 20) กล่าวว่า ทกัษะชวีติ คอื ความรู ้ความสามารถของ
บุคคลในการประคบัประคองชวีติ และการปรบัตวัจากการเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆของสภาพแวดลอ้ม
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

  ศลิป์ชยั ศรธีญัญา (2549: 14) กล่าวว่า ทกัษะชวีติ หมายถงึ ความสามารถของ 
บุคคลทีป่ระกอบดว้ยความรู ้เจตคต ิและทกัษะในการทีจ่ะจดัการกบัปญัหารอบตวัในสภาพสงัคม
ปจัจบุนั และการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการปรบัตวัในอนาคต ความสามารถในการประเมนิ
ทางเลอืก ตดัสนิใจเลอืก และลงมอืแกป้ญัหาอย่างถูกตอ้งสามารถเลอืกใชว้ธิกีารกบัอารมณ์หรอื
ความเครยีด และมวีธิกีารป้องกนัการเกดิอารมณ์หรอืความเครยีดทีเ่หมาะสม 
   เจตนิพฐิ สมมาตย ์(2550: 18) กล่าวว่า ทกัษะชวีติ หมายถงึ ความสามารถทาง
สงัคมของบุคคลในการเผชญิกบัสิง่ทา้ทายทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนั มกีารปรบัตวัและมพีฤตกิรรม
ไปในทศิทางทีเ่หมาะสม ในขณะทีต่อ้งเผชญิกบัแรงกดดนัหรอืแรงกระทบจากสภาวะแวดลอ้มต่างๆ
รอบตวัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   ชบา พนัธุศ์กัดิ ์(2550: 27) กล่าวว่า ทกัษะชวีติ หมายถงึ ความสามารถในการ
จดัการความตอ้งการและสิง่ต่างๆในชวีติประจ าวนัอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้อารมณ์และการรูค้ดิ 
สามารถแสดงพฤตกิรรมอย่างเหมาะสมเมือ่เผชญิกบัสถานการณ์ต่างๆในชวีติ 
   ดวงกมล มงคลศลิป์ (2550: 20) กล่าวว่า ทกัษะชวีติ หมายถงึ ความสามารถของ
บุคคลในการเผชญิปญัหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถจดัการกบัสถานการณ์แวดลอ้มใน
ชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นความสามารถทีบุ่คคลสามารถสรา้งขึน้ไดจ้ากการเรยีนรู้
ประสบการณ์และการฝึกฝน เพื่อไปสู่พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคแ์ละส่งเสรมิสุขภาพ ท าใหบุ้คคล
สามารถด าเนินชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข ทัง้ทางร่างกายและจติใจ 
   ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ (2550: 27) กล่าวว่า ทกัษะชวีติ หมายถงึ เป็นความสามารถ
ของบุคคลทีป่ระกอบดว้ย ความรู ้เจตคต ิและทกัษะในอนัทีจ่ะจดัการกบัปญัหารอบๆ ตวั ในสภาพ
สงัคมปจัจบุนัและการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการปรบัตวัในอนาคตไมว่่าจะเป็นชวีติครอบครวั 
สุขภาพ คุณธรรม จรยิธรรม ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2550: 7) สรปุความหมายของค าว่า “ทกัษะ
ชวีติ” ว่าเป็น “ความสามารถเชงิจติสงัคม (Psychosocial Competency) ซึง่เป็นความสามารถทีม่ ี
ความส าคญัต่อการส่งเสรมิสุขภาพกายและจติเพื่อการใชช้วีติในสงัคมปจัจบุนัไดอ้ยา่งปกต ิเมือ่เกดิ
ปญัหาทางดา้นพฤตกิรรม ความเครยีด และแรงกดดนัทีเ่กดิขึน้ในชวีติ จ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันา
ความสามารถเชงิจติสงัคมอนัจะน าไปสู่การส่งเสรมิสุขภาพ ความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ รวมถงึการช่วย
ส่งเสรมิใหบุ้คคลมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องสงัคม”  
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   ทกัษะชวีติในดา้นความหมายมคีวามสมัพนัธก์บัการพฒันาบุคลกิภาพภายในของ
บุคคล ซึง่ในสาระส าคญัของทกัษะชวีติมอีงคป์ระกอบเป็นสมรรถภาพ (Competencies) จ าแนกเป็น
ทกัษะหลกั 3 ทกัษะ ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นการคดิ ทกัษะดา้นการปรบัตวัและทกัษะดา้นการตดัสนิใจ 
โดยเน้นความส าคญัในการฝึกฝนทีเ่หมาะสมในทุกทกัษะ การฝึกฝนทกัษะใหเ้กดิขึน้ในบุคคล น าไปสู่
การปรบัเปลีย่นบุคลกิภาพของบุคคลในดา้นการด ารงตนไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม
และวฒันธรรม  
   จฬุาลกัษณ์ โสระพนัธ ์(2551: 31) กล่าวว่า ทกัษะชวีติ หมายถงึ ความสามารถ
ภายในตวับุคคล ประกอบดว้ย ความรู ้เจตคต ิและทกัษะ ทีจ่ะจดัการกบัปญัหารอบๆตวัในสภาพสงัคม
ปจัจบุนั และเตรยีมพรอ้มส าหรบัการปรบัตวัในอนาคต เพื่อทีจ่ะสามารถเผชญิกบัสถานการณ์ต่างๆที่
เกดิขึน้ในชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   พชัรนิทร ์ทาน้อย (2551: 41) กล่าวว่า ทกัษะชวีติ หมายถงึ ความสามารถเชงิ 
จติสงัคม (Psychosocial competency) ของบุคคลเมื่อตอ้งเผชญิกบัปญัหาและสถานการณ์ต่างๆและแรง
กดดนัทีเ่กดิขึน้ในชวีติทุกดา้น บุคคลนัน้สามารถใชค้วามรู ้ความคดิ และทกัษะภายในตวัจดัการกบั
ปญัหาได ้หรอืความสามารถในการปรบัตวั หรอืหาทางออกของปญัหาไดอ้ย่างเหมาะสม ส่งเสรมิใหเ้กดิ
ความเขม้แขง็ในดา้นสุขภาพทัง้ทางร่างกายและจติใจ สามารถด ารงชวีติในสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุขทัง้
ปจัจบุนัและอนาคต 
   มณ ีธาดาบดนิทร ์(2551: 29) กล่าวว่า ทกัษะชวีติ หมายถงึ ความสามารถอนั
ประกอบดว้ยความรู ้เจตคต ิและทกัษะชวีติของบุคคลในการจดัการ การเผชญิกบัสถานการณ์ต่างๆ และ
เลอืกทางเดนิชวีติทีเ่หมาะสม เพื่อทีจ่ะสามารถเผชญิปญัหาต่างๆ ทีอ่ยู่รอบตวัในสภาพสงัคมปจัจบุนั 
และเตรยีมพรอ้มส าหรบัในอนาคตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
   รุง่ทวิา โพธิใ์ต ้(2552: 17) กล่าวว่า ทกัษะชวีติ หมายถงึ ความสามารถในการ
ด าเนินชวีติไปในทางทีถู่กต้องเหมาะสมโดยอาศยัการฝึกอบรมเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประสบการณ์ทีจ่ะ
น าไปเปลีย่นแปลงแกไ้ข ความคดิ ทศันคต ิตลอดจนสามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมได้ 
   ศริโิรจน์ พุ่มพบั (2552: 36) กล่าวว่า ทกัษะชวีติ หมายถงึ ความสามารถในการ
เผชญิปญัหาในการด าเนินชวีติโดยใชท้กัษะความรูใ้นการแกป้ญัหาต่างๆทีจ่ะเกดิขึน้กบัตวัเองให้
เหมาะสมกบัสภาพสงัคมทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั อาท ิการใชท้กัษะความคดิอย่างมเีหตุผล และมสีตเิพื่อ
แกไ้ขปญัหา การรูจ้กัปฏเิสธ การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้ม และการสื่อสารในชวีติประจ าวนั  
   อมรศร ีศรอีนิทร ์(2552: 46) กล่าวว่า ทกัษะชวีติ หมายถงึ ความสามารถขัน้
พืน้ฐานของบุคคลทีจ่ะจดัการกบัชวีติของตนเองในการเผชญิปญัหาต่างๆ ทีอ่ยู่รอบตวัในสภาพ
สงัคมปจัจบุนัเพื่อเตรยีมพรอ้มส าหรบัการปรบัตวัในอนาคตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเลอืก
ทางเดนิทีเ่หมาะสม สามารถด ารงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสุขทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต 
    สรปุ ทกัษะชวีติหรอื Life Skill หมายถงึ ความสามารถดา้นความคดิความรู ้ความ
เชีย่วชาญ ความรูส้กึ และเจตคต ิซึง่เกดิจากการเรยีนรู ้ประสบการณ์ การฝึกฝน การฝึกอบรม
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เพื่อใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์มสีุขภาพกาย ใจแขง็แรง มคีวามเป็นอยู่ดขี ึน้ 
มคีวามสุขและประสบความส าเรจ็ในชวีติ 

  จากความคดิเหน็ของนกัวชิาการทีใ่หค้วามหมายของทกัษะชวีติตามทีก่ล่าวมา
ขา้งตน้ ผูว้จิยัวเิคราะหค์วามหมายของทกัษะในดา้นต่างๆตามตาราง 2 
 
ตาราง 2 วเิคราะหค์วามหมายของทกัษะชวีติ 
 

ทกัษะ ความหมาย 
1. ความคดิ 
2. ความรู ้ 
3. ความสามารถ ความเชีย่วชาญ  
 
 
4. ความรูส้กึ 
5. เจตคต ิ

- การคดิอย่างมเีหตุผล การคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
- ความรู ้ความสามารถ ทกัษะขัน้พืน้ฐาน การพึง่ตนเองได ้ 
- รวบรวมขอ้มลู การประยุกตใ์ชข้อ้มลู การตดัสนิใจ การปรบัตวั  
การจดัการกบัปญัหา การแกป้ญัหา การสือ่สาร การประคบัประคอง
ชวีติ การประเมนิทางเลอืก การปฏเิสธ 
- การเลอืกวธิจีดัการกบัอารมณ์ ความเครยีดอย่างเหมาะสม  
- ความสามารถเชงิจติสงัคม สมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ 

ทกัษะชวีติเกดิจากการเรยีนรู ้ประสบการณ์ การฝึกฝน การฝึกอบรม เพื่อ 1) สูพ่ฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์            
2) การสง่เสรมิสขุภาพกาย ใจ แขง็แรง 3) ความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 4) สง่เสรมิใหบุ้คคลมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์       
5) มคีวามสขุ 6) ประสบความส าเรจ็ในชวีติ 

   
  2.1.2 ความส าคญัของทกัษะชีวิต  
   ทกัษะชวีติมคีวามส าคญัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการคดิ การปรบัตวั
และการตดัสนิใจ ซึง่จะท าใหม้นุษยป์ระสบความส าเรจ็ในการด ารงชวีติ ทกัษะชวีติจงึมคีวามสมัพนัธ์
กบัจติมนุษย ์3 ดา้น คอื 1) ดา้นการฝึกฝนดา้นสตปิญัญา (IQ) 2) ดา้นอารมณ์ (EQ) 3) แรงจงูใจ
ดา้นการหล่อหลอมบุคลกิภาพในดา้นมโนธรรมและคุณธรรม (MQ) การฝึกฝนใหบุ้คคลมทีกัษะชวีติ
จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาบุคลกิภาพทัง้ภายในและภายนอก ส่งผลใหบุ้คคลมคีวามรู้
ความสามารถสงูในการปฏบิตังิานใหเ้กดิผลส าเรจ็ทุกๆดา้น ซึง่จ าแนกผลจากการฝึกฝนทกัษะชวีติ
กบัการพฒันาคนได ้(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  2550: 8) ดงันี้ 
   1) มคีวามเป็นเลศิทางปญัญาหรอืคนเก่ง หมายถงึ การพฒันาดา้นสตปิญัญาใน
ส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัความจ า การคดิหาเหตุผล การตดัสนิใจ การแกป้ญัหา การวเิคราะหป์ญัหา มี
ความคดิสรา้งสรรค ์การเรยีนรู ้มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง มกีารใฝห่าความรู ้ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ 
   2) ด ารงตนเป็นคนด ีหมายถงึ มเีจตคตอินัเกดิการเรยีนรูท้างดา้นอารมณ์และ
ความรูส้กึของตนเองในดา้นการอยู่รว่มกนัในสงัคมโดยรวม ซึง่ก่อใหเ้กดิมโนมต ิมคีุณธรรมประจ า
ตน มจีติส านึกในสทิธแิละหน้าทีข่องตนเองทีม่ต่ีอสงัคมโดยรวม ความรูส้กึที่เหน็คุณค่าในตนเองและ
การสะทอ้นความรูส้กึทีเ่หน็คุณค่าผูอ้ื่น รูจ้กัการแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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   3) มคีวามสุขในการด ารงชวีติ หมายถงึ มคีวามมัน่คง มบีุคลกิภาพด ีมกีาร
ปรบัตวั มทีกัษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลใหเ้ป็นไปอย่างราบรื่น เป็นผลดใีนดา้นการบรหิารการ
จดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามสามารถปฏบิตังิานใหเ้กดิผลส าเรจ็ 
   ทกัษะชวีติมคีวามจ าเป็นในการพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพเยาวชนทัง้ในระดบั
ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2543: 6) นอกเหนือจากการพฒันา
บุคลกิภาพดงักล่าวแลว้ ทกัษะชวีติยงัมคีวามส าคญัในดา้นการจดัการศกึษาและการส่งเสรมิสุขภาพ 
รวมถงึการแกป้ญัหาต่างๆทีม่คีวามรนุแรงในสงัคม อาท ิปญัหาการใชย้าเสพตดิ การมเีพศสมัพนัธ์
ในวนัทีไ่มเ่หมาะสม การท าแทง้ในกลุ่มวยัรุน่ ความรุนแรง ความขดัแยง้ การเกบ็กด ความวติกกงัวล  
เป็นตน้ ถา้บุคคลปรบัตวัไดม้ากในช่วงอายแุรกเกดิถงึ 15 ปี จะเป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหเ้ขาบรรลุ
เอกลกัษณ์แห่งตน ซึง่จะท าใหเ้ขาสามารถปรบัตวัไดด้เีมือ่เป็นผูใ้หญ่ สามารถท าตนเป็นประโยชน์
แก่ตนเอง ครอบครวัและสงัคมได ้ซึง่เอกลกัษณ์แห่งตนทีก่ล่าวถงึ คอื (Ego Identity) หมายถงึ 
โครงสรา้งของบุคลกิภาพของบุคคลทีเ่กดิจากการรูจ้กัตนเองและการยอมรบัว่าตนมลีกัษณะทีค่งที่
และต่อเนื่องมาตัง้แต่เดก็จนเป็นผูใ้หญ่ ในขณะเดยีวกนับุคคลกเ็ขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตนตามที่
สงัคมและวฒันธรรมของตนก าหนดไวแ้ละมองเหน็ว่าลกัษณะความรูค้วามสามารถ ความตอ้งการ
ของตนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและคนรอบขา้ง ท าใหเ้กดิความมัน่ใจว่าตนจะสามารถ
ท าทุกอย่างไดด้ตีามมาตรฐานของตนและสงัคมไปพรอ้มๆกนั โครงสรา้งของตนมหีลายองคป์ระกอบ
หรอืหลายดา้น คอื ดา้นอาชพีการงาน ดา้นศาสนา ดา้นการเมอืง ดา้นบทบาททางเพศ และดา้น
ค่านิยมอื่นๆ (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ.  2541: 14; อา้งองิจาก Erikson.  1968) ดงันัน้ความส าคญั
ของทกัษะชวีติจงึเกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการปรบัตวั การคดิ การตดัสนิใจ เขา้ใจบทบาท
หน้าทีข่องตน  
   ในสงัคมปจัจุบนัเดก็และเยาวชนอยูภ่ายใตส้ิง่แวดลอ้มทีส่ามารถท าใหเ้ดก็มี
พฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหา การสอนหรอืการฝึกทกัษะต่างๆจะท าใหเ้กดิภูมคิุม้กนัและสามารถเผชญิ
ปญัหาต่างๆได ้เพื่อใหเ้กดิพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม และเป็นพืน้ฐานส าคญัในการสรา้งครอบครวัต่อไป 
(ยงยทุธ วงศภ์ริมยศ์านติ.์  2544: 25) มเีหตุผลหลายประการทีจ่งูใจใหเ้ยาวชนใชย้าเสพตดิ ซึง่
รวมถงึการใชย้า เพื่อใหส้ามารถเผชญิกบัความลม้เหลวและความวติกกงัวล หรอืเป็นวธิเีพิม่      
การยอมรบัในกลุ่มเพื่อน สถานะทางสงัคม หรอืความตระหนกัในคุณค่าของตนเอง เยาวชนอาจตก
เป็นเหยือ่ของอทิธพิลทางสงัคมของการโฆษณา กลุ่มเพื่อน พ่อแมผู่ป้กครอง และตวัแบบ (Role 
Model) อื่นๆ ไดโ้ดยงา่ย (ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ.  2549: 5) 
การทีจ่ะเดก็และเยาวชนสามารถเผชญิกบัสถานการณ์เสีย่งต่อการใชย้าเสพตดิไดป้ลอดภยั
จ าเป็นตอ้งมทีกัษะทีเ่ป็นภมูคิุม้กนัจากยาเสพตดิได้ 
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2.1.3 องคป์ระกอบของทกัษะชีวิต 
  การสรา้งและออกแบบหลกัสตูรขึน้อยูก่บัผูอ้อกแบบตอ้งการใหผ้ลลพัธเ์ป็นอะไร  

ทกัษะชวีติมหีลายประเภท ทีม่กีารจดัเป็นกลุ่มทกัษะชวีติไว ้(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 
2550: 19 – 25) ไดแ้ก่ กลุ่มทกัษะการคดิ กลุ่มทกัษะการตดัสนิใจ และกลุ่มทกัษะการปรบัตวั หรอื
ทกัษะชวีติทีทุ่กคนจ าเป็นต้องม ีและองคก์ารอนามยัโลก (WHO. 1997: 1) กล่าววา่ โดยธรรมชาติ
แลว้ทกัษะชวีติจะมคีวามแตกต่างในแต่ละวฒันธรรม แต่ในภาพรวมจะพบว่ามทีกัษะชวีติหลกั  
(Core Life Skills) อยู ่10 ประการ ดงันี้  

  1) การตดัสนิใจ (Decision Making) หมายถงึ สิง่ทีน่ าไปสู่การตดัสนิใจเกีย่วกบั 
เรือ่งราวต่าง ๆ ในชวีติ ซึง่ถา้เดก็นกัเรยีนมกีารตดัสนิใจอยา่งมปีระสทิธภิาพในการกระท าต่างๆ    
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพ โดยมกีารประเมนิทางเลอืกและผลจากการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกนัน้ๆ จะมี
ผลต่อสุขภาพอนามยัของเดก็นกัเรยีน (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  2550: 19 – 25) เป็น
ความสามารถในการตดัสนิใจเกีย่วกบัเรือ่งราวต่าง ๆ ในชวีติไดอ้ยา่งมรีะบบ เช่น ถา้บุคคลสามารถ
ตดัสนิใจเกีย่วกบัการกระท าของตนเองทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมดา้นสุขภาพ หรอืความปลอดภยัในชวีติ 
โดยประเมนิทางเลอืกและผลทีไ่ดจ้ากการตดัสนิใจเลอืกทางทีถู่กตอ้งเหมาะสม กจ็ะมผีลต่อการมี
สุขภาพทีด่ที ัง้รา่งกายและจติใจ (WHO. 1997: 1) 
   2) การแกป้ญัหา (Problem Solving) เป็นความสามารถในการจดัการกบัปญัหา
ทีเ่กดิขึน้ในชวีติไดอ้ยา่งมรีะบบ ไมเ่กดิความเครยีดทางกายและจติใจ จนอาจลุกลามเป็นปญัหา
ใหญ่โตเกนิแกไ้ข 

  3) ความคดิสรา้งสรรค ์(Creative Thinking) การมคีวามคดิสรา้งสรรค ์(Being 
Creative) เป็นกระบวนการสรา้งจนิตนาการโดยกระบวนการนี้ ผูใ้ชจ้ะหลุดพน้จากความทรงจ าทัง้
มวลทีส่ะสมไวจ้ากประสบการเดมิ จะคดิเลีย่งๆไปหรอืทีเ่รยีกว่า คดินอกกรอบ การมคีวามคดิ
สรา้งสรรคม์ุง่เน้นไปทีก่ารคดิพจิารณาอย่างถีถ่ว้นและสรา้งสรรคแ์นวคดิออกมาเป็นกระบวนการที่
หลากหลาย (วรีะ สุดสงัข.์  2550: 36; อา้งองิจาก Melvin.  2006: 4) ขณะทีอ่งคก์ารอนามยัโลก 
(WHO. 1997: 1) ใหค้วามหมายของการคดิสรา้งสรรคไ์วว้่าเป็นความสามารถในการคดิทีจ่ะเป็นส่วน
ช่วยในการตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหาโดยการคดิสรา้งสรรค ์เพื่อคน้หาทางเลอืกต่างๆ รวมทัง้ผลทีจ่ะ
เกดิขึน้ในแต่ละทางเลอืก และสามารถน าประสบการณ์มาปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม
ซึง่สอดคลอ้งกบัอรพรรณ พรสมีา (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  2550: 19; อา้งองิจาก  
อรพรรณ พรสมีา.  2543: 1 – 24) ทีก่ล่าวว่าความคดิสรา้งสรรค ์หมายถงึ สิง่ทีม่สี่วนสนบัสนุนใน
การตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหา ในการคน้หาทางเลอืกต่างๆ และผลทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละทางเลอืก 
ถงึแมว้่ายงัไมม่กีารตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหา ความคดิสรา้งสรรคย์งัช่วยใหเ้ดก็นกัเรยีนสามารถน า
ประสบการณ์ทีผ่่านมาใชใ้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนัได้
อยา่งเหมาะสม ขณะทีส่ถาบนัสุขภาพจติเดก็และวยัรุน่ราชนครนิทร ์(2551: 3 – 27) ใหค้วามหมาย
ของการคดิสรา้งสรรคเ์พื่อพฒันาเดก็ใหฉ้ลาดคดิว่าเป็นการคดิไดห้ลายวธิ ีคนฉลาดคดิจะสามารถ
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หาทางออกไดเ้สมอ ซึง่หมายถงึหากวธิทีางออกหนึ่งไม่ไดผ้ลกส็ามารถหาวธิทีางออกทีส่องหรอืสาม
ต่อไปได ้คนฉลาดนัน้สามารถคดิทางออกไดห้ลายวธิเีสมอ ซึง่มกัจะคดิไดอ้ย่างน้อยสามวธิ ีคอื สุด
ขัว้ดา้นน้อยสุด สุดขัว้ดา้นมากสุด และทางสายกลาง  
   สรปุ การคดิสรา้งสรรค ์หมายถงึ สิง่ทีม่สี่วนสนับสนุนในการตดัสนิใจและ 

แกไ้ขปญัหา ในการคน้หาทางเลอืกต่าง ๆ และผลทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละทางเลอืก เป็นการคดิไดห้ลาย
วธิ ีถงึแมว้่ายงัไมม่กีารตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหา ความคดิสรา้งสรรคย์งัช่วยใหเ้ดก็นกัเรยีนสามารถ
น าประสบการณ์ทีผ่่านมาใชใ้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ทีต่อ้งเผชญิและกดดนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

  4) ความคดิอยา่งมวีจิารณญาณ (Critical Thinking)  ฮารด์แมน; และ  
แมคช ี(Hardman; & Macchi.  2003: x! – xv) กล่าวไวใ้นหนงัสอืเรือ่ง “การคดิ” ว่าการคดิประกอบ
ไปดว้ย 3 ประเดน็ส าคญั คอื 1) การคดิอยา่งมเีหตุผล (Reasoning) 2) การตดัสนิ (Judgment)  
3) การกระท าการตดัสนิใจ (Decision Making) ทกัษะดา้นการคดิประกอบดว้ยความรู ้3 ระดบั
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  2550: 19; อา้งองิจาก อรพรรณ พรสีม่า.  2543: 1 – 24) ดงันี้  
1) ทกัษะการคดิพืน้ฐาน จดัเป็นทกัษะทีม่คีวามจ าเป็นในการด ารงชวีติประจ าวนัและเป็นทกัษะ
น าไปสู่การคดิระดบักลางและระดบัสงู เริม่ตัง้แต่ การบนัทกึ การจดัระบบขอ้มลู การเปรยีบเทยีบ 
การเรยีงล าดบัความส าคญั 2) ทกัษะการคดิระดบักลาง จดัเป็นความรูใ้นระดบัทีส่งูกว่าทกัษะการคดิ
พืน้ฐาน การคดิดงักล่าวเป็นภาคความรูใ้นการวเิคราะหห์าเหตุผล แยกแยะความซบัซอ้น 3) ทกัษะ
การคดิระดบัสงู จดัเป็นทกัษะทีม่คีวามจ าเป็นในการศกึษาทุกระดบั ซึง่การคดิระดบัสงูเป็นการคดิที่
ใชว้จิารณญาณ การไตรต่รองอยา่งรอบคอบ มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละแกป้ญัหา การหาทางเลอืก
ใหม ่การประเมนิค่า และการตดัสนิใจเพื่อเลอืกปฏบิตั ิและถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นมคีวามเขา้ใจไดเ้ป็น
อยา่งด ี 

  กลุ่มทกัษะการคดิจงึมคีวามสมัพนัธก์บัทกัษะชวีติในการแสวงหาความรูแ้ละเป็น 
พืน้ฐานในดา้นการตดัสนิใจและการปรบัตวั คุณภาพของความคดิขึน้อยูก่บัคุณภาพของสมองและ
วุฒภิาวะทางอารมณ์และสภาพแวดลอ้ม ซึง่โครงสรา้งทางสมองของบุคคลบ่งชีค้วามสามารถของ
บุคคลโดยจ าแนกเป็น 2 ส่วน คอื กลุ่มแรก สมองซกีขวา จะรบัผดิชอบทางดา้นอารมณ์ (Emotional) 
และความคดิสรา้งสรรค ์(Creative Thinking) ก่อใหเ้กดิคุณลกัษณะโดดเด่นในดา้นความอ่อนไหว
ทางอารมณ์ทีส่ามารถประกอบอาชพีทางดา้นศลิปะ การออกแบบ การแสดงต่างๆ เป็นตน้ กลุ่มที่
สอง สมองซกีซา้ย จะท าหน้าทีใ่นการควบคุมการรบัรู ้การคดิหาเหตุผล วเิคราะหว์พิากษ์วจิารณ์
ก่อใหเ้กดิลกัษณะเด่นในการคดิอยา่งเป็นระบบ มขีัน้ตอนเหมาะสมกบัการศกึษาทางดา้น
วทิยาศาสตร ์ส าหรบัการคดิเชงิวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบมคีวามเหมาะสมกบังานเชงิธุรกจิและ
การตลาด เป็นต้น 
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  อยา่งไรกต็ามทกัษะการคดิมคีวามจ าเป็นในการผสมผสานการใชส้มองซกีซา้ย 
และสมองซกีขวาเพื่อการด ารงชวีติประจ าวนัตามความเหมาะสม ทัง้นี้เพื่อมใิหบุ้คคลใชค้วามคดิ
เพยีงดา้นเดยีว ทกัษะชวีติไดค้รอบคลุมทกัษะการคดิทัง้ส่วนสมองและอารมณ์ โดยมทีกัษะยอ่ยที่
ส าคญัไดแ้ก่ ทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ทกัษะการคดิสรา้งสรรค ์ซึง่เมลวนิ (วรีะ สุดสงัข.์  
2550: 36; อา้งองิจาก Melvin.  2006: 4) กล่าวว่าศูนยก์ลางของการคดิอย่างชาญฉลาดคอืขมุพลงั
ของการคดิอย่างมวีจิารณญาณและการคดิสรา้งสรรค ์ทีผู่ว้จิยัจะกล่าวถงึต่อไปดงันี้ 
   การคดิอย่างมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) องคก์ารอนามยัโลก (WHO.  
1997: 1-3) กล่าวว่า เป็นความสามารถในการคดิวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆ และประเมนิปญัหาหรอื
สถานการณ์ทีอ่ยู่รอบตวัเราทีม่ผีลต่อการด าเนินชวีติ ส่วนสุวทิย ์มลูค า; และ คณะ (2549: 46) ให้
ความหมายของการคดิอย่างมวีจิารณญาณว่าเป็นการคดิทีม่เีหตุผลโดยผ่านการพจิารณาไตรต่รอง
อยา่งรอบคอบมหีลกัเกณฑแ์ละหลกัฐานทีเ่ชื่อถอืได ้เพือ่น าไปสู่การสรุปและตดัสนิใจทีม่ ี
ประสทิธภิาพว่า สิง่ใดถูกตอ้ง สิง่ใดควรเชื่อ สิง่ใดควรเลอืกสิง่ใดควรท า สอดคลอ้งกบัความเหน็ของ
วนิยั ด าสุวรรณ (2548: 34) กล่าวว่าหมายถงึการตัง้ค าถามซึง่รวมไปถงึการรบัขอ้มลู ขา่วสาร  
การสอบถามและใชส้ิง่เหล่านัน้เพื่อสรา้งความคดิใหมห่รอืน าไปแก้ปญัหาหรอืใชใ้นการตดัสนิใจ  
ใชส้รา้งเหตุผล ขอ้อา้งทัง้ปวงและใชใ้นการวางแผนขณะที ่เอน็เนส (ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาต.ิ  2545: 172; อา้งองิจาก Ennes. 1985: 12-13) ใหค้วามหมายของการคดิอยา่ง
มวีจิารณญาณว่า หมายถงึ การคดิ พจิารณาไตรต่รองอยา่งมเีหตุผล เป็นความสามารถทีจ่ะ
วเิคราะหข์อ้มลูข่าวสารและประเมนิปจัจยัต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรม เช่น ค่านิยม 
แรงกดดนัจากกลุ่มเพื่อน อทิธพิลจากสื่อต่าง ๆ ทีมุ่ง่การตดัสนิใจว่าสิง่ใดควรเชื่อ หรอืสิง่ใดควรท า 
ทีม่ผีลต่อการไมใ่ชย้าเสพตดิ 
   สรปุ การคดิอย่างมวีจิารณญาณ หมายถงึ การคดิพจิารณาไตรต่รองอย่างม ี

เหตุผล เป็นความสามารถทีจ่ะวเิคราะหข์อ้มลูข่าวสารและประเมนิปจัจยัต่างๆทีม่อีทิธพิลต่อทศันคติ
และพฤตกิรรม เช่น ค่านิยม แรงกดดนัจากกลุ่มเพื่อน อทิธพิลจากสื่อต่างๆทีมุ่ง่การตดัสนิใจว่าสิง่ใด 

ควรเชื่อ หรอืสิง่ใดควรท าหรอืไมค่วรท า  

  5) การสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Effective Communication) เป็น
ความสามารถในการใชค้ าพูดและท่าทางเพื่อแสดงออกถงึความรูส้กึนึกคดิของตนเองไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัวฒันธรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคดิเหน็ การแสดง 
ความตอ้งการ การแสดงความชื่นชม การขอรอ้ง การเจรจาต่อรอง การตกัเตอืน การช่วยเหลอื  
การปฏเิสธ 

  6) ทกัษะการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship 
Skills) การสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) เป็นความสามารถในการ
สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกนัและกนั และสามารถรกัษาสมัพนัธภาพไวไ้ดย้นืยาว 
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  7) ความตระหนกัในตนเอง (Self-Awareness) เป็นความสามารถในการคน้หา
รูจ้กัและเขา้ใจตนเอง เช่น รูข้อ้ด ีขอ้เสยีของตนเอง รูค้วามตอ้งการ และสิง่ทีไ่มต่อ้งการของตนเอง 
ซึง่จะช่วยใหเ้รารูต้วัเองเวลาเผชญิกบัความเครยีดหรอืสถานการณ์ต่าง ๆ และทกัษะนี้ยงัเป็น
พืน้ฐานของการพฒันาทกัษะอื่นๆ เช่น การสื่อสาร การสรา้งสมัพนัธภาพ การตดัสนิใจ ความเหน็อก
เหน็ใจผูอ้ื่น (WHO.  1997: 2) ความตระหนกัในตนเองเป็นความสามารถของบุคคลดา้นการเขา้ใจ
จดุด ีจดุดอ้ยของตนและผูอ้ื่น ผูท้ีม่คีวามตระหนกัรูใ้นตนจะเป็นผูท้ีม่จีติใจด ีมสีมัพนัธภาพกบัคน
รอบขา้งและสื่อสารกบัผูอ้ื่นอยา่งเป็นมติร (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  2550: 19 – 25) 

  8) ความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น (Empathy) เป็นความสามารถในการเขา้ใจ 
ความเหมอืนหรอืความแตกต่างระหว่างบุคคล ในดา้นความสามารถ เพศ วยั ระดบัการศกึษา 
ศาสนา ความเชื่อ สผีวิ อาชพี ฯลฯ ช่วยใหส้ามารถยอมรบับุคคลอื่นทีต่่างจากเรา เกดิการช่วยเหลอื
บุคคลอื่นทีด่อ้ยกว่า หรอืไดร้บัความเดอืดรอ้น เช่น ผูต้ดิยาเสพตดิ ผูต้ดิเชือ้เอดส ์(WHO.  1997: 2) 
เป็นความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึและเหน็ใจผูอ้ื่น ยอมรบัความแตกต่างของบุคคล มจีติใจ
กวา้ง มองโลกในแงด่ ี(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  2550: 19 – 25) 

 9) การจดัการกบัอารมณ์ (Coping with Emotions) เป็นความสามารถในการรบัรู ้

อารมณ์ของตนเองและผูอ้ื่น รูว้่าอารมณ์มผีลต่อการแสดงพฤตกิรรมอย่างไร รูว้ธิกีารจดัการกบั
อารมณ์โกรธ และความเศรา้โศก ทีส่่งผลทางลบต่อรา่งกาย และจติใจไดอ้ย่างเหมาะสม 

  10) การจดัการกบัความเครยีด (Coping with Stress) เป็นความสามารถในการ
รบัรูถ้งึสาเหตุของความเครยีด รูว้ธิผี่อนคลายความเครยีด แนวทางในการควบคุมระดบัความเครยีด 
เพื่อใหเ้กดิการเบีย่งเบนพฤตกิรรมไปในทางทีถู่กตอ้งเหมาะสมและไมเ่กดิปญัหาดา้นสุขภาพ 

  นกัวชิาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น แมนกรกู้า; วทิแมน ; และ  
โพสเนอร ์(Mangrulkar; Whitman; & Posner.  2001: 22) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของโปรแกรม 
การพฒันาทกัษะชวีติไว ้3 ทกัษะทีจ่ าเป็น คอื 1) องคป์ระกอบทกัษะทางดา้นสงัคม (Social Skills) 
2) องคป์ระกอบทกัษะทางดา้นความคดิ (Cognitive Skills) 3) องคป์ระกอบทกัษะทางดา้นการเผชญิ
ทางอารมณ์ (Emotional Coping Skills) ขณะทีแ่มค็เวล (Maxwell.  1981: 7 – 8) กล่าวถงึ
องคป์ระกอบของทกัษะชวีติ คอื 1) ทกัษะดา้นความรูใ้นตนเอง (Self – Knowledge or Self – 
Awareness Skills) 2) ทกัษะการมปีฏสิมัพนัธ ์(Interactive Skills) 3) ทกัษะการแกป้ญัหา 
(Problem – Solving Skill) ในประเทศไทย ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ (2550: 29) กล่าวว่ามกีารปรบั 
เปลีย่นทกัษะชวีติเป็น 5 คู่ คอื 1) ความคดิสรา้งสรรค ์ความคดิวเิคราะหว์จิารณ์ เป็นองคป์ระกอบ
รว่มและเป็นพืน้ฐานของทุกองคป์ระกอบ 2) ความตระหนกัรูใ้นตน และความเหน็ใจผูอ้ื่นเป็นดา้น 
จติพสิยั และเพิม่เจตคตอิกี 1 คู่ คอื ความภมูใิจในตนเองและความรบัผดิชอบต่อสงัคม อกี 3 คู่ เป็น
ดา้นทกัษะพสิยั คอื การสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร การตดัสนิใจและการแกไ้ขปญัหาและ 
การจดัการดา้นอารมณ์และความเครยีด นอกจากนัน้สถาบนัสุขภาพจติเดก็และวยัรุ่นราชนครนิทรไ์ด้
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พฒันาเนื้อหาและรปูแบบการพฒันาทกัษะความฉลาดของวยัรุน่ไทยใหม้คีวามฉลาด 4 ดา้น คอื 
ฉลาดคดิ ฉลาดท า ฉลาดสมัพนัธ ์และฉลาดใจ  

  กาลนิสกี ้(Galinsky.  2010: 1 – 11) ไดท้ าการศกึษาวจิยัทีใ่ชเ้วลากว่า 8 ปี ใน
เดก็เรยีนกว่า 70 คน การคน้ควา้จากหนงัสอืกว่า 1,000 เล่ม กล่าวไวใ้นหนงัสอื MIND IN THE 
MAKING ว่าทกัษะชวีติทีจ่ าเป็นส าหรบัเดก็ (Essential Life Skills) ในศตวรรษที ่21 มทีกัษะ 
การควบคุมตนเอง (Self Control) เป็นหวัใจของทกัษะชวีติทีจ่ าเป็นในทกัษะอื่นๆส าหรบัเดก็ ซึง่มุง่
ใหเ้ดก็ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตน ประกอบไปดว้ยความเอาใจใส่ หลกัการจ า การคดิ
พลกิแพลง และการฝึกควบคุมตนเอง 

  สเตราส ์(Strauss.  2011: 1 - 5) กล่าวว่า มผีลการศกึษาวจิยัทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า
โรงเรยีนมสีภาวะแวดลอ้มทางสงัคมไมแ่ขง็แรง กล่าวคอื รอ้ยละ 80 ของนกัเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้รายงานว่ามกีารต่อสูแ้ละขดัแยง้กนัทุกวนัทีโ่รงเรยีน จากการส ารวจขอ้มลูเกอืบ 3 ใน 4 
(รอ้ยละ 70) ของผูห้ญงิวยั 8 – 17 ปี มคีวามภาคภูมใิจในตนเองต ่า สิง่ทีแ่ยก่ว่านัน้ คอื เดก็ผูห้ญงิ
ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมทีผ่ดิปกต/ิไมเ่หมาะสม เช่น ชอบแกลง้เพื่อน กนิอาหารไมเ่หมาะสม สบูบุหรี ่
ดื่มแอลกอฮอล ์สเตราส ์ไดน้ ากจิกรรมทีจ่ะสรา้งทกัษะใหแ้ก่เดก็เพื่อป้องกนัพฤตกิรรมทีเ่ลวรา้ย และ
ยาเสพตดิ ดว้ยกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทกัษะการควบคุมตนเอง (Self – Control) และการจดัการกบั
ปญัหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution) รวมทัง้การเสรมิสรา้งความภาคภูมใิจในตนเอง (Self – 
Esteem) การคดิเชงิบวก (Obtimism) ดว้ยวธิกีารเล่าเรือ่ง การจดักจิกรรม การสนทนาแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ วธิกีารนี้จะท าใหก้ารเรยีนรู ้การฝึกทกัษะชวีติเป็นไปดว้ยความสนุกสนานทัง้ครแูละ
นกัเรยีน ซึง่จะท าใหเ้กดิความคงอยูข่องทกัษะชวีติในเดก็ซึง่มอีายนุ้อย  

  เบคเกอร ์(Becker.  2008: 1 – 5) นกัการศกึษา นกักฎหมายจบการศกึษาดา้น
จติวทิยา มปีระสบการณ์กว่า 20 ปี ดา้นหลกัสตูร การฝึกอบรมการพฒันาบุคลากรทางการศกึษา 
กล่าวถงึทกัษะชวีติดา้นการเหน็คุณค่าในตนเองท าใหเ้ดก็ปลอดภยัจากยาเสพตดิและปญัหา 
(Children’s Values and Self – Esteem) ไวใ้นหนงัสอื 50 Life Skills to Ensure Kids Stay in 
School, Off Drugs and Out of Trouble โดยเน้นว่าครจูะสอนอยา่งไรใหเ้ดก็เกดิปญัญา (Wisdom) 
ขึน้ จะสอนอย่างไรใหเ้ดก็เขา้ใจเหน็คุณค่าของคุณธรรมจรยิธรรม สามารถจ าแนกแยกแยะ 
ความแตกต่างและประเมนิผลสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ด ้และสุดทา้ยเดก็สามารถตดัสนิใจเลอืกสิง่ทีด่ใีหแ้ก่ชวีติ
ของเขาได ้ซึง่เดก็ๆมกัจะคน้ควา้ และท าความเขา้ใจโดยอาศยัความรูส้กึทีเ่ชื่อมโยงกบัประสบการณ์
ทีเ่ดก็เคยไดร้บัมาก่อนสาระส าคญัของกจิกรรมทีค่รสูอนใหน้กัเรยีน คอื เป็นผูเ้อือ้อ านวยการ
ถกเถยีงแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 1) ความซื่อสตัย ์(Honesty) 2) แรงกดดนั
จากเพื่อน (Peer Presser) 3) ความรว่มมอื (Sharing) 4) การยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
(Tolerance) 5) การสนบัสนุน (Contribution) 6) ความเหน็อกเหน็ใจ (Compassion)  
7) ความเชื่อมัน่ในตนเอง (Self – Confidence) 8) ความเชื่อใจ (Trust) 9) ภาวะผูน้ า (Leadership) 
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   โกลดส์เตน; รเีอเกิล้; & เอแมน (Goldstein; Reagle; & Amann.  1990: 1 – 2) 
กล่าวถงึทกัษะการปฏเิสธในหนงัสอืทกัษะการปฏเิสธ : การป้องกนัการใชย้าเสพตดิในวยัรุน่ 
(Refusal Skills : Preventing Drug Use in Adolescent) ว่าการกล่าวปฏเิสธยาเสพตดิเป็นเรือ่งยาก
มากทีจ่ะท าได ้ทัง้ทีเ่ดก็ๆรูถ้งึอนัตรายจากการใชย้าเสพตดินัน้มมีากมาย และทกัษะการปฏเิสธ 
(Refusal Skills) เป็นเช่นเดยีวกบัทกัษะอื่นๆ ซึง่สามารถสอนไดใ้นโรงเรยีนทัง้ในระดบัประถมศกึษา
และมธัยมศกึษาตอนตน้ ในการสอนทกัษะการปฏเิสธตอ้งใชพ้ืน้ฐานดา้นจติวทิยามาสรา้งเป็น
หลกัสตูรเพื่อพฒันาทกัษะชวีติขึน้ โดยมรีปูแบบของหลกัสตูรอนัประกอบไปดว้ยการเล่นบทบาท
สมมต ิการทบทวนการปฏบิตั ิและการปรบัเปลีย่นการสอน สิง่ส าคญัของการสอน คอื จะสอน
อยา่งไรใหเ้ดก็สามารถปฏเิสธยาเสพตดิ และหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชย้าเสพตดิได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  โควยี ์(Covey.  2006: 248 - 249) กล่าวว่า การใหค้วามส าคญัต่อผลรา้ยจาก 

การเสพยาเสพตดิแทนทีจ่ะตดัรากของปญัหา (The Root of Addiction) การจะก าจดัการเสพตดิให้
ไดผ้ลตอ้งตดัทีร่ากเหงา้ของปญัหา ซึง่เหตุผลทีเ่ป็นรากของปญัหาการเสพตดิม ี6 ประการ ดงันี้  

1) คุณรูส้กึไมม่ัน่คงปลอดภยัและตอ้งหาทีพ่ึง่ (You feel Insecure and  

desperately want to belong) 

2) เพื่อนๆของคุณเสพยาเสพตดิและคุณถูกเพื่อนๆกดดนัใหเ้สพ (Your  

friends are doing it and you feel pressured by them) 

3) คุณพยายามเกบ็ซ่อนความเจบ็ปวดจากอดตี เช่น ความตายในครอบครวั  

การหย่ารา้ง หรอืถูกกระท าทารณุ (You are trying to hide pain from the past, like a death in 
the family, a divorce, or being abused) 

4) คุณรูส้กึเหมอืนถูกจองจ าและตอ้งการประทว้ง (You feel confined and  

want to rebel) 

5) คุณตอ้งการหนีจากปญัหา (You want to escape from your current  

problem) 

6) คุณเบื่อหน่ายหรอือยากรูอ้ยากเหน็ (You’re bored or curious.) 

    การทีว่ยัรุน่มกีารเหน็คุณค่าในตนเองทีส่มบูรณ์แขง็แรง (Healthy Self – 
worth) สามารถช่วยวยัรุ่นได ้ดงันี้ 1) อดทน /ต่อตา้นกบัแรงกดดนัจากกลุ่มเพื่อนได ้2) ไดท้ดลองสิง่
ใหม่ๆ และรูจ้กักบัเพื่อนใหม่ๆ 3) จดัการกบัความผดิหวงั ความผดิพลาด และความลม้เหลวได ้ 
4) รูส้กึถูกรกัและมคีนตอ้งการคุณ ในทางตรงกนัขา้มถา้วยัรุน่มกีารเหน็คุณค่าในตนเองไมด่ ีอาจจะ
น าไปสู่ 1) ถูกเพื่อนกดดนัไปสู่ความสญูเสยี 2) หลบหลกีเลีย่งการไดท้ดลองสิง่ใหม่ๆ 3) ตกอยูใ่น
สภาวะเวลาทีเ่ป็นปญัหาและเลวรา้ยหมดรปู 4) รูส้กึไมไ่ดค้วามรกัจากใครหรอืไม่มใีครตอ้งการ 
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    การตดัสนิใจทีส่ าคญัของชวีตินกัเรยีน (วยัรุ่น) ทีจ่ะส่งผลต่อไปในอนาคตม ี 
6 เรือ่ง (Covey.  2550: 13 - 449) คอื  

     1) โรงเรยีน ปญัหาส าคญัทีสุ่ดส าหรบันกัเรยีน คอื โรงเรยีน เพราะ
โรงเรยีน หมายถงึ ความเครยีด ความกดดนั ทีว่ยัรุ่นตอ้งรบัมอืกบัสิง่ต่างๆ ไดแ้ก่ การนินทา  

การสอบ การคาดหวงัจากครอบครวั เหตุผลทีก่ารตดัสนิใจเรือ่งโรงเรยีนเป็นสิง่ส าคญัเพราะวุฒิ
การศกึษาจะเปิดประตูทองแก่อนาคต  

     2) เพื่อน การตดัสนิใจเลอืกใครมาเป็นเพื่อน และนกัเรยีนเป็นเพื่อน
ประเภทไหน ประเดน็ทีค่วรเรยีนรู ้คอื ครองชวีติใหร้อดจากเกมแขง่ขนัหาความนิยม นกัเรยีนจะท า
อยา่งไรถา้ไม่มเีพื่อน ท าตวัเป็นเพื่อนทีน่กัเรยีนอยากคบดว้ย เอาตวัรอดจากการขดัแยง้การใช้ความ
รนุแรง เรยีนรูเ้กีย่วกบัแก๊งอนัธพาล และการยนืหยดัตา้นแรงกดดนัจากเพื่อน   

     3) พ่อแม ่คุณภาพของความสมัพนัธข์องนกัเรยีนกบัพ่อแมเ่ป็นเรือ่งที่
นกัเรยีนตอ้งตดัสนิใจเลอืกว่า จะสานสมัพนัธก์บัพ่อแมไ่ดอ้ยา่งไร    

     4) การออกเดตและเซก็ส ์เป็นหน่ึงในการตดัสนิใจทีส่ าคญัทีน่กัเรยีนควรรู ้
เช่น การออกเดตอยา่งฉลาด ปญัหาของการยดึเพื่อนชาย/หญงิเป็นจุดศูนยก์ลางของชวีติ โรคทาง
เพศสมัพนัธ ์

     5) การเสพตดิ ยคุปจัจบุนัมแีรงกดดนัจากผูค้นรอบขา้งใหด้ื่มแอลกอฮอล ์
สบูบุหรี ่และเสพยาเสพตดิ และมเีรือ่งยัว่ยวนใหไ้หลหลงดว้ยรปูแบบต่างๆใหว้ยัรุ่นเสพตดิ สิง่ที่
นกัเรยีนควรรู ้เช่น ความเป็นจรงิเกีย่วกบัการเสพตดิ ความจรงิเรือ่งแอลกอฮอล ์บุหรี ่ยาบา้ ยาอ ี
สเตยีรอยด ์โคเคน สารระเหย ฯลฯ การเอาชนะยาเสพตดิอยา่งเบด็เสรจ็ ยาเสพตดิในศตวรรษที ่21  

     6) คุณค่าในตนเอง การเรยีนรูท้ีจ่ะพอใจในสิง่ทีต่นมอียูเ่ป็นการตดัสนิใจที่
ส าคญั นกัเรยีนตอ้งจ าเป็นต้องเรยีนรูท้ีห่าความมัน่คงจากภายใน มใิช่ภายนอกหรอืจากค ากล่าวของ
ผูอ้ื่นทีพ่ดูถงึนกัเรยีน 

   วอยท์ธิส;์ และ การเ์นอร ์(Woititz; & Garner.  1990:  ix – 192) กล่าวไวใ้น
หนงัสอืทกัษะชวีติส าหรบัเดก็โต (Lifeskills for Adult Children) เนื้อหาเกีย่วขอ้งกบัการตอกย า้และ
กระตุน้การพฒันาทกัษะเพื่อการด าเนินชวีติ (Skills for Living) สิง่แรกสุดทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็เตบิโตเป็น
ผูใ้หญ่ทีส่มบรูณ์ (Mature) อยา่งมคีวามสุข ผูใ้หญ่ในครอบครวัตอ้งสอนให้เดก็ๆทีเ่ป็นสมาชกิใน
ครอบครวัเกีย่วกบัการจดัการกบัชวีติ “Do Life‛ โชครา้ยยงัมเีดก็จ านวนมากในโลกนี้ทีด่ าเนินชวีติ
ผดิพลาด ไมม่คีวามรู ้เดก็ๆตอ้งการความสุข และมเีดก็จ านวนมากทีถู่กทอดทิง้และซมึเศรา้ มเีพื่อน
แทน้้อย และขาดคนสนิทจรงิๆ ถงึแมว้่าเขาจะแต่งงานหรอืใชช้วีติกบัใครบางคนแลว้ ชวีติยงัคง
สบัสนวุ่นวาย ไมพ่งึพอใจ เราเรยีกบุคคลเหล่านี้ว่า “Adult Children‛ เพราะว่าถงึแมว้่าบุคคลนัน้จะมี
อายมุากพอทีจ่ะเรยีกว่าเป็นผูใ้หญ่ (Adults) แต่วุฒภิาวะทางอารมณ์ยงัเป็นเดก็ (Children) ทกัษะที่
ควรเรยีนรู ้ไดแ้ก่ 



 46 

    การสรา้งการตดิต่อสื่อสารกบัผูอ้ื่น (Making Contact with Others)  

การสื่อสารจะเป็นเรือ่งงา่ยเมือ่รูค้วามจรงิ และพฒันาทกัษะบางอยา่งขึน้ เช่น 1) รูว้่าคนส่วนใหญ่
รูส้กึควบคุมตนเองไมไ่ดเ้มือ่ตอ้งสนทนา 2) คนส่วนใหญ่ตอ้งการมเีพื่อน 3) คนส่วนใหญ่รูส้กึพอใจ
เมือ่มคีนเขา้หาเขา ส่วนทกัษะทีช่่วยใหบุ้คคลเริม่ตน้การสนทนาไดด้ดีว้ยตนเอง เมื่อเริม่ตน้สนทนา
อาจใชค้ าถาม การแสดงความคดิเหน็หรอื แสดงขอ้เทจ็จรงิ ไดแ้ก่  

    แสดงออกถงึความรูส้กึทีม่ ี(Expressing Feelings) สามารถระบุถงึความรูส้กึ
ตามความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิของตนดว้ยความซื่อสตัยต่์อตนเอง ส่วนการแสดงความรูส้กึเชงิบวก 
(Expressing Positive Feeling) เป็นเรือ่งยากส าหรบั Adult Children เดก็ควรมองหาคุณค่าในผูอ้ื่น 
เช่น พฤตกิรรม สิง่ทีด่ลใจ สิง่ทีป่รากฏใหเ้หน็ 

    การฟงัอย่างตัง้ใจ (Active Listening) เป็นทกัษะทีส่ าคญัทีท่ าใหผู้อ้ื่นรูว้่าคุณ
ใส่ใจเขา ส่งเสรมิใหคุ้ณเปิดใจเพื่อท าความเขา้ใจผูอ้ื่น  

    บอกถงึความตอ้งการของตน (Asking for What You Want) ก่อนอื่นคุณตอ้ง
รูค้วามตอ้งของตนเอง ดว้ยการถามตนเอง (Ask Yourself) แลว้แสดงความตอ้งการ (Making 
Request) อาจจะเป็นการเขยีนถงึความตอ้งการของคุณ และรอ้งขอ (Issuing Invitation)  

    ใหส้ิง่ทีผู่อ้ ื่นตอ้งการ (Giving Others What they Want)  

    การแกป้ญัหา (Solving Problem) การแก้ปญัหาเป็นกระบวนการ  

การตระหนกัรูใ้นตนกเ็ป็นกระบวนการ เป็นขัน้ตอน ในบางปญัหาอาจแกไ้ขไดด้ว้ยตวัเอง และ 

บางปญัหาอาจจดัการไดง้า่ย ขัน้ตอนการแกป้ญัหา คอื 1) ระบุปญัหา (Identify the Problem)  

2) ตดัสนิใจแกป้ญัหา (Decide to Solve the Problem) 3) ระดมความคดิ ถงึทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้
(Brainstorm Possible Solution) 4) เลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด (Decide on the Best Alternative) 

5) วางแผนท าอยา่งไรใหเ้กดิผลส าเรจ็ (Decide How to Implement the Plan) 6) ท าใหส้ าเรจ็ตาม
แผน (Carry Out the Plan) 7) ตดิตามผล (Hold a Follow – Up Meeting)    

2.1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะชีวิต 
  งานวจิยัภายในประเทศ 
   ษมาพร ศรอีทิยาจติ (2548: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิ

สาเหตุระหว่างปจัจยับางประการทีส่่งผลต่อทกัษะชวีติของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศกึษา จงัหวดันครนายก ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัทีส่่งผลต่อทกัษะชวีติของนักเรยีนที่
ส่งผลมากทีสุ่ด คอื สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน รองลงมาคอื การปรบัตวั แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิแ์ละ
สมัพนัธภาพภายในครอบครวั ส่วนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการสนับสนุนทางสงัคมส่งผลต่อทกัษะ
ชวีติอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

   ราณ ีวงศค์งเดช (2549: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติกบัแรง
สนับสนุนทางสงัคมเพื่อป้องกนัการดื่มแอลกอฮอลใ์นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนขยาย
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โอกาสทางการศกึษา อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มทดลองมทีกัษะชวีติและ
พฤตกิรรมดขีึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติกิว่าก่อนการทดลองเกอืบทุกดา้น มเีฉพาะทกัษะการตดัสนิใจ
และแก้ไขปญัหาและการมพีฤตกิรรมทีส่่งเสรมิการดื่มแอลกอฮอลท์ีไ่มพ่บความแตกต่างทางสถติ ิ  

   จริวรรณ สารสทิธิ ์(2550: 42 – 44) ไดว้จิยัการพฒันาทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั 
การตดิยาเสพตดิของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ในเขตเทศบาลต าบลท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จงัหวดั
สุราษฎรธ์านี โดยศกึษาทกัษะชวีติดา้นการเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ทกัษะการตดัสนิใจไม่
เสพยาเสพตดิ (Decision Making Skills) ทกัษะการปฏเิสธ (Deniel Skills) ทกัษะการจดัการกบั
ความเครยีด (Copping with Stress Skills) พบว่าเพศชายและเพศหญงิมกีารพฒันาทกัษะชวีติเพื่อ
ป้องกนัการตดิยาเสพตดิไมแ่ตกต่างกนั นักเรยีนทีม่อีาย ุระดบัชัน้การศกึษา อาชพีของผูป้กครอง ระดบั
การศกึษาของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครองแตกต่างกนัมกีารพฒันาทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัสารเสพตดิ
แตกต่างกนั 

   เจรญิ หนูหดี (2550: บทคดัย่อ) ไดว้จิยัทศันะของครตู่อการท างานเครอืข่ายใน
การเสรมิสรา้งทกัษะชวีติเยาวชน ศกึษาเฉพาะกรณ ีอ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีพบว่าภาพรวม
ระดบัปฏบิตัเิกี่ยวกบับทบาทการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติอยูใ่นระดบัมาก โดยมดีา้นสตปิญัญามากทีสุ่ด 
โดยเฉพาะในประเดน็การจดักจิกรรมทีเ่น้นส่งเสรมิในเยาวชนไดต้ระหนกัและมศีกัดิศ์รใีนการท างานที่
สุจรติ และดา้นสงัคม ดา้นอารมณ์ ดา้นสุขภาพ 

   ดวงกมล มงคลศลิป์ (2550: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัผลของการใชก้ระบวนการเรยีนรู้
เพื่อพฒันาทกัษะชวีติต่อพฤตกิรรมการป้องกนัการสูบบุหรีใ่นเดก็วยัรุ่นตอนต้น กรงุเทพมหานคร ใช้
แนวคดิการพฒันาทกัษะชวีติขององคก์ารอนามยัโลก (WHO.  1994) รว่มกบักระบวนการเรยีนรูต้าม
ทฤษฎปีญัญาสงัคมของ Bandura (1986) ทกัษะชวีติทีศ่กึษาคอื ดา้นการตระหนักในตนเองการตดัสนิใจ 
การแกป้ญัหา และการปฏเิสธ ผลการวจิยัพบว่า คะแนนพฤตกิรรมการป้องกนัการสบูบุหรีข่องเดก็ที่
ไดร้บักระบวนการเรยีนรูห้ลงัการทดลอง 1 สปัดาหแ์ละระยะตดิตามผล 1 เดอืน สงูกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั .01 และหลงัจากทีเ่ดก็ไดร้บัโปรแกรม 1 สปัดาหแ์ละตดิตาม
ประเมนิผล 1 เดอืนสูงกว่าเดก็วยัรุ่นตอนตน้ทีไ่ดร้บัความรูป้กต ิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

   เพญ็ประภา บุญนาค (2550: 62 – 64) ผลการใชบ้ทเรยีนโทรทศัน์เพื่อ 
การเรยีนรูท้กัษะชวีติในการป้องกนัยาเสพตดิ โดยทกัษะชวีติทีศ่กึษา คอื 5 องคป์ระกอบ คอื การคดิ
วเิคราะหว์จิารณ์การตระหนกัรูใ้นตน ทกัษะการตดัสนิใจ ทกัษะการแกไ้ขปญัหา และทกัษะการปฏเิสธ 
โดยน ามาใชใ้นการป้องกนัตนเองจากสารเสพยต์ดิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพผลการวจิยัปรากฏว่าได้
บทเรยีนโทรทศัน์ทีม่คีุณภาพซึง่จากผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหาอยูใ่นระดบัด ีและผล 
การประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาอยูใ่นระดบัดมีาก และบทเรยีนมปีระสทิธภิาพ 
96.68/93.33 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 90/90 และจากการศกึษาผลการใชบ้ทเรยีนโทรทศัน์ พบว่า
โดยรวม นกัเรยีนมผีลการเรยีนรูผ้่านเกณฑ ์80% คดิเป็นรอ้ยละ 85 ของนักเรยีนทัง้หมด 
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   มารสิา รตันโสภา (2550: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัผลการใชก้ระบวนการกลุ่มพฒันา
ทกัษะชวีติต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนบา้นคอ้ อ าเภอโนนสงั 
จงัหวดัหนองบวัล าภ ูพบว่านักเรยีนทีเ่ขา้รว่มกระบวนการกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะชวีติมคีะแนนความ
ฉลาดทางอารมณ์หลงัจากการเขา้รว่มกจิกรรมสูงกว่าก่อนเขา้รว่มกจิกรรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 และนักเรยีนทีเ่ขา้รว่มกระบวนการกลุ่มพฒันาทกัษะชวีติมคีะแนนความฉลาดทางอารมณ์สงู
กว่านกัเรยีนทีไ่มเ่ขา้รว่มกระบวนการกลุ่มพฒันาทกัษะชวีติอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

   ปทัมา วรรณลกัษณ์ (2550: 97 – 98) ไดว้จิยัพฒันาการทกัษะชวีติของนกัเรยีน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีประเภทวชิาคหกรรมทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตต่างลกัษณะกนั ในสถานศกึษา
สงักดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร เขตภาคกลาง พบว่านกัเรยีนทีม่ ี
ระดบัชัน้ต่างกนัมรีะดบัทกัษะชวีติอยูใ่นระดบัสงูและไมพ่บว่ามผีลปฏสิมัพนัธข์องทกัษะชวีติของ
นกัเรยีนในแต่ละดา้นและโดยภาพรวมทีเ่กดิจากการส่งผลรว่มกนัของตวัแปรระดบัชัน้และตวัแปร
ลกัษณะมุ่งอนาคตซึง่มสีาเหตุจากนกัเรยีนไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมของครอบครวัและบุคคลรอบขา้ง   
    วไิลวรรณ สสีาน; และ คนอื่นๆ (2550: 62 – 63) ผลการศกึษาวจิยัเรือ่ง
การศกึษาทกัษะชวีติทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัการเสพยาเสพตดิของนกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ไดศ้กึษาทกัษะชวีติ10 ดา้น คอื 1) ทกัษะการตดัสนิใจ 
(Decision Making) 2) ทกัษะการแก้ปญัหา (Problem Solving) 3) ความคดิสรา้งสรรค ์(Creative 
Thinking) 4) ความคดิเชงิวเิคราะหเ์ชงิวจิารณ์ (Critical Thinking) 5) การสื่อสารอย่างมี
ประสทิธภิาพ (Effective Communication) 6) ทกัษะการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล
(Interpersonal Relationship) 7) ความตระหนกัในตนเอง (Self Awareness) 8) ความเหน็อกเหน็ใจ
ผูอ้ื่น (Empathy) 9) การจดัการเกีย่วกบัสภาวะอารมณ์ (Coping with Emotion) 10) การจดัการ
เกีย่วกบัความเครยีด (Cooing with Stress) พบว่ามผีลต่อพฤตกิรรมพืน้ฐานทีน่กัเรยีนจ าเป็นตอ้งใช้
ในสงัคมหรอืในโรงเรยีนในการเผชญิสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชวีติ ประจ าวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

   สกล วรเจรญิศร ี(2550: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการศกึษาทกัษะชวีติ และการสรา้ง
โมเดลกลุ่มฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะชวีติของนักเรยีนวยัรุน่ ผลการวจิยัพบว่า องคป์ระกอบเชงิยนืยนั
ของทกัษะชวีติของนกัเรยีนวยัรุ่นประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คอื องคป์ระกอบทกัษะดา้นสงัคม 
องคป์ระกอบทกัษะดา้นความคดิ องคป์ระกอบทกัษะดา้นการเผชญิทางอารมณ์มคี่าเหมาะสมพอดกีบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ มนี ้าหนักองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ในระดบัสงูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
สามารถวดัองคป์ระกอบทกัษะชวีติได ้และทกัษะชวีติโดยรวมและรายองคป์ระกอบของกลุ่มทดลองทีเ่ขา้
รว่มกลุ่มฝึกอบรมก่อนการทดลอง หลงัการทดลองและระยะตดิตามผล แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ดงันัน้กลุ่มฝึกอบรมมผีลใหท้กัษะชวีติของนักเรยีนวยัรุ่นเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ 
    อุบลวนา ขวญับุญจนัทร;์ และ ลาวณัย ์รตันเสถยีร (2550: บทคดัยอ่) ไดว้จิยั  
ผลของการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติต่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของนกัเรยีนพบว่า
ภายหลงัไดร้บัพฒันาทกัษะชวีติเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ กลุ่มทดลองมพีฤตกิรรมเสีย่ง
ทางเพศน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัพฒันา
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ทกัษะชวีติเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ มพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศน้อยกว่ากลุ่มควบคุม  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และภายหลงัไดร้บัพฒันาทกัษะชวีติเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
เสีย่งทางเพศ นกัเรยีนทีศ่กึษาอยูใ่นเขตอ าเภอเมอืงกบันักเรยีนทีศ่กึษาอยู่นอกเขตอ าเภอเมอืงมี
พฤตกิรรมเสีย่งทางเพศไม่แตกต่างกนั 

   แกว้ใจ สทิธศิกัดิ ์(2551: ง) ไดว้จิยัผลของโปรแกรมการพฒันาทกัษะชวีติต่อ
พฤตกิรรมการป้องกนัการใชส้ารแอมเฟตามนีในนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ พบว่า 1) ค่าเฉลีย่ของ
คะแนนพฤตกิรรมการป้องกนัการใชส้ารแอมเฟตามนีของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ในกลุ่มทีไ่ดร้บั
โปรแกรมการพฒันาทกัษะชวีติ หลงัการทดลอง 1 สปัดาห ์และระยะตดิตามผล 4 สปัดาห ์สงูกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 2) ค่าเฉลีย่ของคะแนนพฤตกิรรมการป้องกนัการใช้
สารแอมเฟตามนีของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ในกลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมการพฒันาทกัษะชวีติ หลงั
การทดลอง 1 สปัดาห ์และระยะตดิตามผล 4 สปัดาห ์สงูกว่ากลุ่มนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นทีไ่ดร้บั
ความรูป้กต ิอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

   เดอืนแกว้ ลทีองด ี(2551: 153 – 158) ไดว้จิยัการประยกุต์ใชโ้ปรแกรมเสรมิสรา้ง
ทกัษะชวีติร่วมกบัแรงสนับสนุนทางสงัคมต่อพฤตกิรรมการควบคุมและป้องกนัการดื่มแอลกอฮอล ์
พบว่ากลุ่มทดลองมคี่าเฉลีย่คะแนนความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการดื่มแอลกอฮอล ์ทกัษะชวีติ ไดแ้ก่ 
ดา้นความคดิสรา้งสรรคแ์ละความคดิอย่างมวีจิารณญาณ ทกัษะชวีติดา้นความตระหนักรูใ้นตนและ
ความเหน็ใจผูอ้ื่น ทกัษะชวีติดา้นความภูมใิจในตนเองและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ทกัษะชวีติดา้น 
การสื่อสารและการสรา้งสมัพนัธภาพ ทกัษะชวีติดา้นการตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหา ทกัษะชวีติดา้น 
การจดัการกบัอารมณ์และความเครยีดและพฤตกิรรมการควบคุมและป้องกนัการดื่มแอลกอฮอลส์ูงกว่า
ก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรยีบเทยีบในทุกดา้น ซึง่ทกัษะชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม 
การควบคุมและป้องกนัการดื่มแอลกอฮอล ์ 

   นพาภรณ์ เสนา (2551: ง) ไดว้จิยัผลของโปรแกรมพฒันาทกัษะชวีติดว้ย
กระบวนการการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่มต่อทกัษะชวีติในการป้องกนัความรุนแรงดา้นร่างกายของนักเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่าค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงั 
การทดลอง เจตคตต่ิอการกระท าความรุนแรง เจตคตต่ิอความเหน็ใจผูอ้ื่น ทกัษะการแก้ปญัหา และ
ทกัษะการสื่อสาร ของกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้มากกว่าของกลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิส่วนค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการทดลอง เจตคตคิวามตระหนักรูใ้นตนเอง
และทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกนั สรุปการพฒันา
ทกัษะชวีติดว้ยกระบวนการการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมท าใหเ้กดิการพฒันาโดยส่วนใหญ่ขององคป์ระกอบ
ของทกัษะชวีติในการป้องกนัความรุนแรงดา้นร่างกายในนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ดงันัน้จงึม ี
ความเหมาะสมทีจ่ะน าไปพฒันานักเรยีนอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะผสมผสานกบัการเรยีน การสอนใน
หลกัสตูรปกต ิ

   ประณยา ปนัปิน (2551: ง – จ) ไดว้จิยัโปรแกรมการสรา้งเสรมิทกัษะชวีติเพื่อ
ป้องกนัการเสพสารเสพตดิในนกัเรยีนประถมศกึษา จงัหวดัเชยีงราย พบว่ากลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่
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ดา้นความรูเ้กี่ยวกบัสารเสพตดิ ความภาคภูมใิจในตนเอง ทกัษะการแกป้ญัหา ทกัษะการปฏเิสธเมือ่ถูก
ชกัชวนใหเ้กีย่วขอ้งกบัสารเสพตดิหลกัการทดลอง 2 สปัดาห ์และ 6 สปัดาห ์สงูกว่ากลุ่มเปรยีบเทยีบ
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 ดา้นพฤตกิรรมป้องกนัการเสพสารเสพตดิพบว่า หลงัการทดลอง 
2 สปัดาหม์คีะแนนเฉลีย่สูงกว่ากลุ่มเปรยีบเทยีบอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วนดา้นทกัษะ
การตดัสนิใจพบว่าหลงัการทดลอง 2 สปัดาห ์และ 6 สปัดาหม์คีะแนนเฉลีย่สงูกว่ากลุ่มเปรยีบเทยีบ
เลก็น้อย แต่ไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิและในกลุ่มทดลองพบว่ามคีะแนนเฉลีย่ ดา้นความรูเ้กีย่วกบั 
สารเสพตดิ ความภาคภมูใิจในตนเอง ทกัษะการแก้ปญัหา ทกัษะการปฏเิสธเมือ่ถูกชกัชวนใหเ้กี่ยวขอ้ง
กบัสารเสพตดิ ดา้นพฤตกิรรมป้องกนัการเสพสารเสพตดิ หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 ส่วนดา้นทกัษะการตดัสนิใจหลงัการทดลองมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อน
การทดลองเลก็น้อย แต่ไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิในกลุ่มเปรยีบเทยีบพบว่ามคีะแนนเฉลีย่ดา้นความรู้
เกีย่วกบัสารเสพตดิ ความภาคภูมใิจในตนเอง สงูกว่าก่อนทดลองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ส่วนดา้นทกัษะการตดัสนิใจ ทกัษะการแกป้ญัหา ทกัษะการปฏเิสธเมือ่ถูกชกัชวนใหเ้กี่ยวขอ้งกบั 
สารเสพตดิ และพฤตกิรรมป้องกนัการเสพสารเสพตดิ หลงัการทดลองมคีะแนนสงูกว่าก่อนการทดลอง
เลก็น้อย แต่ไม่นัยส าคญัทางสถติ ิ

   ปทุมพร สุรภรี ์(2551: บทคดัยอ่) ไดว้จิยั ประสทิธผิลของทกัษะชวีติต่อ
พฤตกิรรมการสูบบุหรีแ่ละสภาวะการไหลเวยีนเลอืดส่วนปลายของพนกังานขบัรถประจ าทางองคก์าร
ขนส่งมวลชนกรงุเทพ เป็นการวจิยักึ่งทดลอง กลุ่มตวัอย่างคอื พนักงานขบัรถประจ าทางองคก์ารขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ เขตการเดนิรถที ่5 ทีส่บูบุหรี ่จ านวน 54 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 27 คน กลุ่ม
เปรยีบเทยีบ  27 คน โดยจบัคู่ปจัจยัอายุ และการศกึษา กลุ่มทดลอง ไดร้บัการสอนทกัษะชวีติ 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ทกัษะการตดัสนิใจไม่สบูบุหรี ่ทกัษะการปฏเิสธไมเ่สยีสมัพนัธภาพ และทกัษะการจดัการกบั
ความเครยีด ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ของทกัษะการปฏเิสธแบบไมเ่สยีสมัพนัธภาพ
และการตดัสนิใจไมส่บูบุหรีสู่งกว่าก่อนการทดลอง กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 18.5 สามารถเลกิสบูบุหรีไ่ด ้
และไมพ่บความแตกต่างของสภาวะการไหลเวยีนเลอืดส่วนปลายระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง ส่วน
กลุ่มเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของทกัษะการตดัสนิใจไมสู่บบุหรีสู่งกว่าก่อนทดลอง ไม่มผีูท้ ีส่ามารถเลกิ
สบูบุหรีไ่ด ้และไม่พบความเปลีย่นแปลงของสภาวะการไหลเวยีนเลอืดส่วนปลายระหว่างก่อนและหลงั   
การทดลอง 

   แววดาว ดวงจนัทร ์(2551: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการใชก้จิกรรมทกัษะชวีติเพื่อ
พฒันาความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 พบว่านกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
การเหน็คุณค่าในตนเองเพิม่ขึน้ภายหลงัเขา้รว่มการเขา้ร่วมกจิกรรมทกัษะชวีติ 

   ศุภมาศ บ ารุงรตัน์ (2551: บทคดัยอ่)  ไดว้จิยัการสงัเคราะหง์านวจิยัเกี่ยวกบั
โปรแกรมทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัการเสพยาบา้ในนกัเรยีนวยัรุ่น โดยการสบืคน้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีม่ ี
เผยแพรอ่ยูใ่นปจัจบุนั จากแหล่งทรพัยากรสารสนเทศและจากขอ้มลูอเิลคทรอนิกสม์งีานวจิยัทีไ่ดร้บัการ
คดัเลอืก จ านวน 10 เรือ่ง จากการวเิคราะหส์งัเคราะหง์านวจิยัน ามาสรุปเป็นสาระส าคญั ไดด้งันี้  
1) ผูส้อนหรอืวทิยากรตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอนตามหลกัการเรยีนรูแ้บบมสี่วน
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รว่ม (Participation Learning) โดยยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ผูส้อนหรอืวทิยากรทีพ่บมหีลายอาชพี ไดแ้ก่ 
พยาบาลวชิาชพี อาจารย ์นักวชิาการทางดา้นสาธารณสุข เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน และ
นกัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์2) อุปกรณ์ในการเรยีนรู ้มกีารใชอุ้ปกรณ์ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ บทความ  
บทส าหรบัอ่าน เทปเสยีง เครื่องเล่นเทป วดีทีศัน์ ภาพพลกิ บทละคร เกม บอรด์ความรู ้ใบงานและใบ
ความรู ้3) สมาชกิ เป็นนักเรยีนทีศ่กึษาชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ถงึชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายและระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1 ทัง้ชายและหญงิทีไ่มเ่คยใชส้ารเสพตดิ มจี านวนนกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกลุ่มมี
จ านวนอยู่ระหว่าง 30 – 85 คน 4) องคป์ระกอบทีส่ าคญัของโปรแกรมทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัการเสพ
ยาบา้ จ านวน 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การตดัสนิใจ การสื่อสาร การเหน็คุณค่าในตนเอง/ความภมูใิจใน
ตนเอง ความตระหนักในตนเอง การคดิอย่างมวีจิารณญาณ การแกไ้ขปญัหา การจดัการกบัความเครยีด 
การสรา้งสมัพนัธภาพ และความรบัผดิชอบต่อสงัคม ผลทีไ่ดส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา
ทกัษะชวีติในวยัรุ่น เพื่อป้องกนัการเสพยาบา้และสารเสพตดิอื่นๆ ต่อไป 

   สุภาพร นกเจรญิ (2551: 55 – 57) ไดว้จิยัการใชก้จิกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาทกัษะ
ชวีติดา้นการเผชญิกบัอารมณ์ของเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนบา้นบงึ จงัหวดัชลบุร ี
พบว่าหลงัการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เยาวชนมคีวามฉลาดทางอารมณ์ 9 ดา้น คอื ดา้นการควบคุมตนเอง 
ดา้นความเหน็ใจผูอ้ื่น ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นการมแีรงจงูใจ ดา้นการตดัสนิใจและแกป้ญัหา ดา้น
สมัพนัธภาพ ดา้นความภูมใิจตนเอง ดา้นความพอใจในชวีติ และดา้นความสุขสงบทางใจเพิม่ขึน้ ซึง่ 
การใชก้จิกรรมกลุ่มยงัสามารถพฒันาเยาวชนใหเ้กดิการเรยีนรู ้ฝึกทกัษะและประสบการณ์ ท าใหเ้กดิ
ความเขา้ใจบุคคล เกดิการเรยีนรูแ้ละรูจ้กักนัและกนัไดด้ ีท าใหเ้กดิการเหน็อกเหน็ใจ เมตตาสงสาร ให้
ความช่วยเหลอืใหส้ามารถแก้ปญัหาและปรบัปรงุตวับุคคลใหด้ขีึน้ กจิกรรมกลุ่มสามารถพฒันา        
การท างานรว่มกบัผูอ้ื่น ส่งผลใหเ้ยาวชนรูจ้กัระงบัอารมณ์ทีไ่มพ่งึประสงค ์ใชส้ตใินการแกป้ญัหา 

   สนัต ์สุวทนัพรกูล (2551: ง) ไดว้จิยัและพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 
บรูณาการสาระทอ้งถิน่โดยใชก้ระบวนการวจิยัเป็นฐานเพื่อพฒันาทกัษะชวีติส าหรบันักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาพบว่า สภาพและลกัษณะการสอนเพื่อพฒันาทกัษะชวีติ การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 
การใชส้าระการเรยีนรูท้อ้งถิน่และการใชก้ระบวนการวจิยัในการจดัการเรยีนรูข้องครใูนปจัจบุนัม ี 
1) การสอนเพื่อพฒันาทกัษะชวีติ ครมูรีะดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดบัสงูแต่มคีวามส าเรจ็ในระดบัปานกลาง 
ครเูขา้ใจว่า การพฒันาทกัษะชวีติของนักเรยีนตอ้งผ่านการใชก้จิกรรมทีห่ลากหลาย ปญัหา คอื นกัเรยีน
ขาดความพรอ้ม และครขูาดขาดการเอาใจใส่และการเหน็ความส าคญั 2) การจดัการเรยีนรูแ้บบ 
บรูณาการครมูกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลางถงึระดบัสูง และมคีวามส าเรจ็อยู่ในระดบัปานกลาง ครใูช ้      
การบูรณาการทัง้ภายในกลุ่มและขา้มกลุ่มสาระการเรยีนรู ้โดยเน้นเรือ่งราวในชวีติประจ าวนั ปญัหาคอื 
การจดัเนื้อหาและเวลาในการสอน 3) การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้าระทอ้งถิน่ ครมูกีารใชเ้นื้อหาสภาพ 
แวดลอ้ม และสถานทีม่ากทีสุ่ด ปญัหาทีเ่กดิขึน้เกี่ยวกบัความพรอ้มในการรว่มมอืของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 4) การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการวจิยั ครมูรีะดบัการปฏบิตัแิละระดบัความส าเรจ็อยูใ่น
ระดบัน้อยถงึปานกลาง ปญัหาคอื การขาดทศันคตทิีด่ต่ีอการวจิยั 
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   นิสติา องักุล (2552: บทคดัย่อ) ไดว้จิยัการศกึษาปจัจยับางประการทีส่่งผลต่อ
ทกัษะชวีติของนักเรยีนช่วงชัน้ที ่3 สงักดักรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ตวัแปรปจัจยั ไดแ้ก่ 
ความสามารถดา้นเหตุผล การมองโลกในแงด่ ีสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนและการอบรมสัง่สอนของพ่อ
แม่/ผูป้กครองมคีวามสมัพนัธก์บัทกัษะชวีติอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   

   เบญจวรรณ กจิควรด ี(2552: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัประสทิธผิลของการประยุกต์ 
การสรา้งเสรมิทกัษะชวีติรว่มกบัแรงสนบัสนุนทางสงัคมเพื่อป้องกนัการสบูบุหรีใ่นนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนแห่งหนึ่ง จงัหวดัอุดรธานี ผลการวจิยัพบว่า 1) เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ภายในกลุ่ม หลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับุหรีแ่ละพษิภยัจากการสบู
บุหรี ่ทกัษะชวีติในทุกดา้นและความตัง้ใจในการปฏบิตัตินเพื่อป้องกนัการสูบบุหรีส่งูกว่าก่อน 
การทดลองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p-value ‹ .001) 2) เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระหว่างกลุ่ม 
พบว่า กลุ่มทดลองมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบับุหรีแ่ละพษิภยัจากการสบูบุหรี ่ความตัง้ใจในการปฏบิตัิ
ตนเพื่อป้องกนัการสูบบุหรี ่และทกัษะชวีติสูงกว่ากลุ่มเปรยีบเทยีบในเกอืบทุกดา้น ยกเวน้ทกัษะชวีติ
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและความภาคภูมใิจในตนเอง พบว่า ไมแ่ตกต่างกนัทางสถติ ิแต่เมือ่ดู
ผลต่างคะแนนเฉลีย่ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและความภาคภูมใิจในตนเอง พบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้มากกว่ากลุ่มเปรยีบเทยีบอย่างมนีัยส าคญั (p-value ‹ .01) 

   รุง่ทวิา โพธิใ์ต ้(2552: 48 – 50) ไดว้จิยัผลของการใชก้จิกรรมแนะแนวเพื่อ
พฒันาทกัษะชวีติดา้นความตระหนกัรูใ้นตนเอง ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 พบว่า นักเรยีนทีเ่ขา้
รว่มกจิกรรมแนะแนวมคีะแนนความตระหนกัรูใ้นตนเองสูงกว่าก่อนทดลอง  การใชก้จิกรรมแนะแนวเพื่อ
พฒันาทกัษะชวีติดา้นความตระหนกัรูใ้นตนเองของนักเรยีนเป็นกจิกรรมทีเ่หมาะสมทีจ่ะน าไปพฒันา
นกัเรยีนใหม้คีามรูค้วามเขา้ใจในทกัษะชวีติดา้นความตระหนักรูใ้นตนเอง เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมี
พฤตกิรรมทีเ่หมาะสม กล่าวคอื 1) นักเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งความตระหนกัรูใ้นตนเอง คอื  
ไดส้ ารวจตนเองและไดร้บัรูต้นเองไดต้รงตามความเป็นจรงิ รูจ้กัการปรบัปรุงตนเองตลอดจนยอมรบัและ
เขา้ใจในเรือ่งความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการวเิคราะหต์นเองไมว่่าจะเป็นดา้นบุคลกิภาพ ดา้น
อารมณ์ความรูส้กึและความสนใจ 2) นักเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาทกัษะชวีติดา้น 
ความตระหนกัรูใ้นตนเอง มคีะแนนความตระหนกัรูใ้นตนเองสงูกว่านกัเรยีนทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรม
เพราะกจิกรรมแนะแนวช่วยใหน้กัเรยีนกลุ่มทดลองทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมไดฝึ้กวเิคราะห ์ส ารวจตนเองและ
เปลีย่นความคดิเหน็กบัสมาชกิภายในกลุ่มท าใหน้ักเรยีนรูแ้ละเขา้ใจทกัษะชวีติดา้นความตระหนักรูใ้น
ตนเองไดด้ยีิง่ขึน้เพราะโปรแกรมกจิกรรมแนะแนวทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกบั 
ความตระหนกัรูใ้นตนใหน้กัเรยีนไดอ่้านและปฏบิตั ิโดยในแต่ละกจิกรรมทีส่รา้งขึน้จะค านึงถงึบรบิทของ
เดก็วยัประถมศกึษาว่าเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด 

   ศุภรตัน์ อิม่วฒันกุล (2552: 119 – 120) ไดว้จิยัผลของการประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม
ทกัษะชวีติร่วมกบัการสนับสนุนจากผูป้กครอง (5A’s) เพื่อป้องกนัการสบูบุหรีใ่นวยัรุ่นชุมชนแออดั 
พบว่าหลงัการทดลองกลุ่มทดลองมเีพยีงคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมป้องกนัการสูบบุหรีท่ีส่งูกว่ากลุ่ม
เปรยีบเทยีบอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p-value < .05) ส่วนดา้นการเหน็คุณค่าในตนเอง การตระหนักรู้
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ในตนเองพบว่ากลุ่มทดลองมคีะแนนต ่ากว่ากลุ่มเปรยีบเทยีบ ในดา้นทศันคต ิการตดัสนิใจ การปฏเิสธ 
การจดัการกบัความเครยีดทัง้ในระยะหลงัทดลองและระยะตดิตามผลไม่แตกต่างกนักบักลุ่มเปรยีบเทยีบ 

  งานวจิยัของต่างประเทศ 
   แดเนล (Daniel.  2007: Online) กล่าวถงึการใชห้ลกัสตูรทีม่จีุดประสงคค์ลา้ยกนั

ในการป้องกนัยาเสพตดิ ไดแ้ก่ หลกัสตูร D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นหลกัสตูร
ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัยาเสพตดิในนักเรยีน และหลกัสตูร G.R.E.A.T. (Gang Resistance 
Education and Training) หลกัสตูรดงักล่าวออกแบบมาเพื่อน าไปใชก้บันกัเรยีนเกี่ยวขอ้งกบัทกัษะชวีติ
ทีจ่ าเป็นส าหรบันกัเรยีนเพื่อหลกีเลีย่งจากแรงกดดนัจากคนในวยัเดยีวกนัและหลกีเลีย่งแก๊งอนัธพาล
และการใชค้วามรุนแรงใน Bluffton รฐัเซารแ์คโรไลนา ทีซ่ึง่ต ารวจในสถานีต ารวจ Bluffton ไดร้บัทุน
สนับสนุน $16,760 น าหลกัสูตรไปใชก้บันักเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ดว้ยเหน็ว่าเดก็นักเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้เป็นวยัทีเ่สีย่งต่อการเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิและกลุ่มแก๊งทีใ่ช ้
ความรุนแรง เดก็มธัยมต้นมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัต ารวจ ต ารวจที ่Bluffton ใหค้วามส าคญักบัการให้
การศกึษากบัเดก็ถอืเป็นภารกจิหนึ่งของต ารวจ ในส่วนของการวจิยัจากการศกึษาการประเมนิ
หลกัสตูรไลออนส ์เควสท ์“Lions – Quest” โดยเอลเซน; ซลีลแ์มน; และ เมอรเ์รย ์(Elsen; Zellman; & 
Murray.   2002: 883 – 897) ซึง่เป็นโปรแกรมทีจ่ดัขึน้เพื่อใหก้ารศกึษาแก่วยัรุ่นในการป้องกนัยาเสพตดิ 
และประเมนิพฤตกิรรมทีเ่ป็นผลลพัธจ์ากการน าหลกัสตูรไปใชใ้นระยะเวลา 2 ปี กลุ่มตวัอย่างทีน่ าไปใช้
ในการทดสอบสมตฐิานครัง้นี้เป็นโรงเรยีน 30 – 40 โรงเรยีน (n = 7,426) เป็นการประเมนิการน า
หลกัสตูรทกัษะชวีติส าหรบัวยัรุ่น (Skills for Adolescence) หรอื (SFA) ไปใชส้อนในนักเรยีนมธัยมต้น 
พบว่ามปีระสทิธภิาพมากกว่าหลกัสตูรมาตรฐานดา้นสุขภาพทีใ่ชอ้ยู ่และจากการทดสอบประสทิธภิาพ
ของหลกัสตูรการป้องกนัยาเสพตดิในโรงเรยีน “คดิอย่างฉลาด” (Think Smart) ซึง่ จอหน์สนั; และ  
คนอื่นๆ (Knowlton; & et al.  (2009: 298 – 312) กล่าวว่า หลกัสตูรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดการใชส้ิง่
เสพตดิ และยาเสพตดิทีผ่ดิกฎหมาย ไดแ้ก่ สุรา ยาสูบ และสิง่ผดิกฎหมายอื่นๆทีเ่รยีกรวมว่า HLP 
(Harmful Legal Products) ของนักเรยีนเกรด 5 และเกรด 6 ในมลรฐัอลาสก้า หลกัสตูรดงักล่าว
ประกอบดว้ยแกนของหลกัสูตร 12 บทเรยีน และบทเรยีนยอ่ย 3 บทเรยีน หลกัสตูรนี้มกีารจดัการเรยีน
การสอนประมาณ 2 – 3 เดอืน หลงัจากนัน้จงึไดน้ าหลกัสูตรทกัษะชวีตินี้ไปใชก้บันกัเรยีนวยัรุ่นอเมรกินั
พืน้เมอืงจ านวน 14 ชุมชน ซึง่ผสมผสานไปดว้ยคนผวิขาวและชาวพืน้เมอืง ทีน่ับถอืศาสนาหลากหลาย
และแตกต่างกนั ผลการศกึษาพบว่าหลกัสตูร Think Smart ส่งผลใหล้ดการใชย้าเสพตดิประเภท HLP   

   ส่วนการศกึษาการส่งเสรมิทกัษะชวีติในการป้องกนัการใชย้าเสพตดิ (Buehler; 
& SchrOeder.  2008: 621 – 632) ผลการวจิยัพบว่า โปรแกรมทกัษะชวีติเป็นกจิกรรมการป้องกนัสาร
เสพตดิทีม่ปีระสทิธภิาพ อย่างไรกต็ามมสี่วนน้อยทีรู่จ้กักระบวนการและผลของการป้องกนัดงักล่าว ผล
การศกึษาน้ีจงึน าไปใชใ้นการก าหนดเป้าหมายเพื่อส่งเสรมิการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัทกัษะชวีติและพฒันา
พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคเ์พื่อป้องกนัสารเสพตดิต่อไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
    การศกึษาผลของทกัษะทางสงัคมดา้นการจดัการกบัปญัหา (Problem 
Solving) ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งดา้นความสามารถดา้นการเรยีนรู ้(Kraft.  2009: Abstract) 
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มโีรงเรยีนในมลรฐัเทก็ซสักลางเขา้รว่มศกึษา อายรุะหว่าง 11 – 13 ปี จ านวนเท่ากนัทัง้ในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยจดัโปรแกรมการสอนเสรมิแก่นกัเรยีน 6 บทเรยีน มเีงื่อนไขใหก้ลุ่ม
ทดลองท าการสอนในชัว่โมงเสรมินอกจากการเรยีนปกต ิขณะทีน่กัเรยีนกลุ่มควบคุมใหเ้ขา้ชัน้เรยีน
ตามปกต ิสถติทิีใ่ชท้ดสอบเป็นนอนพาราเมตรกิ Non-Parametric Test Statistics (Wilcoxon 
Signed-Rank Test and Mann Whitney U) น ามาใชป้ระเมนิความแตกต่างภายในกลุ่มระหว่างก่อน
การทดลองและหลงัการทดลอง และประเมนิความแตกต่างระหว่างระหว่างกลุ่มตามล าดบั   

   ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าระดบัคะแนนทกัษะการแก้ปญัหาก่อนการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมของนกัเรยีนไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิส่วน
คะแนนทกัษะการแกป้ญัหาหลงัทดลองมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติโิดยท าคะแนนได้
ดกีว่ากลุ่มควบคุม และเหน็ไดว้่าทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มต่างท าคะแนนไดด้ขีึน้ทัง้ก่อนการทดลองและ
หลงัการทดลอง 

   นาเซอร ์(Nazer.  2008: Online) ไดป้ระเมนิการตอบสนองของวยัรุน่ทีม่ต่ีอ
โปรแกรมทกัษะการเผชญิปญัหา (Coping Skills) โดยการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัน้ีเพื่อเขา้ใจความเครยีดในวยัรุ่น และเขา้ใจว่าวยัรุ่นจะรบัมอืจากความเครยีด
เหล่านัน้ไดอ้ย่างไร ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารคน้ควา้อย่างเป็นระบบดว้ยการวเิคราะหห์ลายตวัแปรให้
ทราบว่าตวัแปรอะไรทีเ่ป็นตวัแปรเชงิสาเหตุของความเครยีดในวยัรุ่น ผลการศกึษาทีไ่ดจ้าก 
การสมัภาษณ์เยาวชนซึง่ไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์เกี่ยวกบัความเครยีดซึง่เป็นแรงกดดนัทีเ่พิม่ขึน้ใน
ครอบครวั เพื่อน และสถานศกึษา แรงกดดนัเหล่านัน้ ไดแ้ก่ ความรูส้กึเหยยีดผวิ และจากถูกรงัแก และ
จากความรูส้กึทีม่ต่ีอสภาพร่างกายของตน เยาวชนแสดงความโกรธออกดว้ยการพูด และการกระท า
กา้วรา้ว เยาวชนไดเ้รยีนรูก้ารใชก้ลยุทธต่์างๆเพื่อควบคุมอารมณ์ของตนดว้ยตวัเขาเอง  

 สรุป จากการศกึษาหลกัการแนวคดิทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัทกัษะชวีติพบว่าความหมาย
ของทกัษะชวีติทัว่ไป หมายถงึ ความสามารถดา้นความคดิความรู ้ความเชีย่วชาญ ความรูส้กึ และ
เจตคต ิซึง่เกดิจากการเรยีนรู ้ประสบการณ์ การฝึกฝน การฝึกอบรมเพื่อใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมและ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์มสีุขภาพกาย ใจแขง็แรง มคีวามเป็นอยูด่ขี ึน้ มคีวามสุขและประสบ
ความส าเรจ็ในชวีติ และความส าคญัของทกัษะชวีติซึง่มคีวามจ าเป็นส าหรบัพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพ
เยาวชนในระดบัมธัยมศกึษาและมคีวามส าคญัในดา้นการจดัการศกึษาและการส่งเสรมิสุขภาพ 
รวมถงึการแกป้ญัหาต่างๆทีม่คีวามรนุแรงในสงัคม อาท ิปญัหาการใชย้าเสพตดิ ซึง่องคป์ระกอบของ
ทกัษะชวีติทัว่ไปประกอบดว้ย 10 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการตดัสนิใจ ทกัษะการแก ้ปญัหา ความคดิ
สรา้งสรรค ์ความคดิอย่างมวีจิารณญาณ การสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพทกัษะการสรา้งความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล ความตระหนักในตนเอง ความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น การจดัการกบัอารมณ์ และการ
จดัการกบัความเครยีด ตลอดจนการศกึษางานวจิยัต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทกัษะชวีติ พบว่าเมื่อมกีารน า
เทคนิคการสอนเพื่อพฒันาทกัษะชวีติใหแ้ก่นักเรยีน ภายหลงัการทดลองมคีวามแตกต่างกนัจากการ
สอนแบบปกตอิย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิเดก็นักเรยีนมทีกัษะชวีติเพิม่ขึน้ จงึเป็นหลกัฐานทีน่่าเชื่อถอืว่า 
หากผูว้จิยัประยุกตท์กัษะชวีติและใชเ้ทคนิคการสอนทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความ
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ตอ้งการของสงัคม และน ามาใชพ้ฒันาเป็นหลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิในนักเรยีนแลว้
หลกัสตูรเสรมินี้จะสามารถท าใหน้กัเรยีนมทีกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิสงูขึน้ ซึง่จะส่งผลใหน้กัเรยีน
เกดิภมูคิุม้กนัยาเสพตดิ 

 2.2 การป้องกนัยาเสพติด 

  2.2.1 สถานภาพของยาเสพตดิ 
   สถานภาพยาเสพตดิเป็นการสรุปลกัษณะอนัเป็นแก่นของสถานการณ์ทีป่รากฏ  
(อดศิวร ์หลายชไูทย; อาภา ศริวิงศ ์ณ อยธุยา; และ วชิยั โปษยะจนิดา.  2544) สถานภาพเป็นทีม่าของ
แนวทางหลกั ดงันัน้สถานภาพจงึเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานสาระส าคญัของมาตรการ เป็นเสมอืนเงือ่นไขที่
ครอบคลุมมาตรการการป้องกนัต่างๆทีท่ าใหม้าตรการการป้องกนัยาเสพตดิดขีึน้ผูว้จิยัจงึสรุปสถานภาพ
ยาเสพตดิเป็นแก่นของ 1) สถานการณ์ยาเสพตดิโดยทัว่ไป 2) สถานการณ์ยาเสพตดิในประเทศไทย  
3) ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัยาเสพตดิ 4) ชนิดและประเภทของยาเสพตดิ 5) นโยบายการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ 6) สาเหตุของปญัหายาเสพตดิ คอื บุคคล ตวัยา และสภาพแวดลอ้ม เป็นประเดน็ที่
ศกึษา รายละเอยีดมดีงันี้ 

1) สถานการณ์ยาเสพตดิโดยทัว่ไป 
    สถานการณ์ยาเสพตดิโลก ประจ าปี 2550 ของส านกังานยาเสพตดิและ
อาชญากรรมแห่งองคก์ารสหประชาชาต ิ(UNODC) ระบุว่า ในปี 2549 การผลติฝ่ินในอฟักานิสถาน
สงูขึน้มาก แต่ในพืน้ทีส่ามเหลีย่มทองค า ถูกกวาดลา้งไปเกอืบหมด ปรมิาณการผลติฝ่ินทัว่โลกเพิม่ขึน้
จาก 4,100 ตนั ในปี 2548 เป็น 6,100 ตนั ในปี 2549 เฉพาะในอฟักานิสถาน คดิเป็นรอ้ยละ 92 ของ 
การผลติฝ่ินทัว่โลก พืน้ทีป่ลกูในอฟักานิสถานเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 59 ส่วนพืน้ทีส่ามเหลีย่มทองค า
ลดลงเกอืบรอ้ยละ 80  
    ส าหรบัสถานการณ์ยาเสพตดินอกประเทศ พม่า ยงัคงเป็นแหล่งผลติยาเสพตดิที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์ปญัหายาเสพตดิในประเทศไทย โดยมแีหล่งผลติถาวรอยู ่3 แหล่ง 
สามารถผลติทัง้ยาบา้ เฮโรอนี และไอซ ์โดยมแีนวโน้มในการผลติหวัเชือ้ยาบา้ และไอซ ์มากขึน้ และจะ
ผลติตามปรมิาณการสัง่ซือ้ของลกูคา้ (ส านกัยุทธศาสตร.์  2551: 3 – 4)  
    ดงันัน้ สถานการณ์ยาเสพตดิโดยทัว่ไป การผลติยาเสพตดิประเภทฝ่ินในอฟักนั
ซึง่เป็นแหล่งผลติใหญ่ทีสุ่ดในโลก ถงึแมว้่าจะถูกกวาดลา้งอย่างหนกัแต่ยงัมแีนวโน้มผลติมากขึน้แหล่ง
ผลติทีส่่งกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง คอื ประเทศพม่ามแีนวโน้มผลติหวัเชือ้ยาบา้และยาไอซม์ากขึน้ 

2) สถานการณ์ยาเสพตดิในประเทศไทย  
    นบัแต่ปี 2547 สถานการณ์ยาเสพตดิในประเทศไทยเริม่มแีนวโน้มเพิม่มากขึน้
จากประมาณการผูเ้สพยาเสพตดิ เมือ่ปี 2546 ประมาณ 460,000 คน เพิม่เป็น 570,000 คน ในปี 2550 
และประมาณ 605,000 คน ในปี 2551 และสถติติัง้แต่เดอืน พฤศจกิายน 2552 ถงึเดอืนมนีาคม 2553 ม ี 
การจบักุมคดยีาเสพตดิ 31,954 คด ีไดผู้ต้อ้งหา 34,657 คน จ าแนกเป็นผูต้อ้งหารายเก่า 9,196 คน 
ผูต้อ้งหารายใหม ่24,646 คน ส่วนการปราบปรามนกัคา้รายส าคญั พบว่ามกีารจบักุม 286 คด ีผูต้อ้งหา 
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502 คน ขณะเดยีวกนัมขีอ้มลูเกี่ยวกบัการบ าบดัผูเ้สพและผูต้ดิยา พบว่ามผีูเ้ขา้รบัการบ าบดัมากทีสุ่ด 
คอื อาย ุ15 – 19 ปี 7,348 คน อาย ุ20 – 24 ปี 6,374 คน และอาย ุ25 – 29 ปี 5,660 คน ทีน่่าเป็นห่วง 
คอื มเียาวชนอายตุ ่ากว่า 15 ปี เขา้บ าบดัถงึ 425 คน (ทมีขา่วเฉพาะกจิ.  2553: 2) หากมเีงือ่นไขและ
ปจัจยัเอือ้อ านวย ปจัจยัทีส่่งผลท าใหป้ญัหายาเสพตดิมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ในอนาคต มาจาก 5 ปจัจยั
ส าคญั (ส านักนายกรฐัมนตร.ี  2552: 7 – 32) คอื  
    2.1) จดุอ่อนทางดา้นชายแดน ยาเสพตดิส่วนใหญ่ทีสุ่ดมาจากแหล่งผลติใน
ประเทศเพื่อนบา้น และลกัลอบเขา้มาแพร่ระบาดในประเทศไทย เช่น ยาบา้ เฮโรอนี ยาเสพตดิบางตวั
ประเภท club drugs พืน้ทีล่กัลอบน าเขา้ยาเสพตดิหลกักว่า 80% ของพืน้ทีน่ าเขา้ทัง้หมดอยู่ใน 18 
อ าเภอส าคญั 8 จงัหวดั 
    2.2) จดุอ่อนในดา้นพืน้ทีป่ญัหาทีย่งัด ารงอยู ่ผลของมาตรการแกไ้ขปญัหาทีผ่่าน
มา แมว้่าจะท าใหย้าเสพตดิลดปรมิาณลง แต่กย็งัมบีางพืน้ทีท่ีย่งัมสีดัส่วนของปญัหายาเสพตดิมากกว่า
ในพืน้ทีอ่ื่น และส่งผลต่อสถานการณ์ทัง้หมด  
    2.3) จดุอ่อนทางดา้นปจัจยัเสีย่งของสงัคม เช่น ค่านิยมและพฤตกิารณ์ทางลบ 
ของเยาวชน แหล่งมัว่สุมและสถานบนัเทงิ/สถานบรกิารต่างๆ ฯลฯ ทีเ่ป็นจุดอ่อนและเป็นปจัจยัยัว่ย ุให้
เยาวชนมพีฤตกิรรมเสีย่งและกา้วไปสู่ปญัหายาเสพตดิ จากการเฝ้าระวงัปจัจยัเสีย่งทางสงัคมน้ีในช่วง   
2 – 3 ปี ทีผ่่านมาพบว่า แนวโน้มของปญัหาน้ียงัคงอยูใ่นเกณฑส์ูง 
    2.4) ความอ่อนแอของครอบครวัและชุมชน ทีส่่งผลใหภู้มติา้นทานของหน่วย
พืน้ฐานของสงัคม ไม่สามารถป้องกนัยาเสพตดิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะครอบครวัและ
หมูบ่า้น/ชุมชนทีม่ปีญัหายาเสพตดิ และครอบครวักลุ่มเสีย่งทีย่งัมจี านวนมาก 
    2.5) ปจัจยัทางเศรษฐกจิ – สงัคม สภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปี 2552 
เป็นปีทีป่ระเทศไทยตอ้งประสบปญัหาต่างๆ มากมาย เช่น วกิฤตเิศรษฐกจิของโลกทีม่สี่วนกระทบกบั
ประเทศไทย วกิฤตทิางดา้นการเมอืงและความสมานฉันทข์องคนในชาต ิวกิฤตทิางดา้นสงัคม – 
อาชญากรรมทีม่แีนวโน้มเพิม่มากขึน้ ปญัหาการว่างงาน ความยากจน ฯลฯ วกิฤตปิญัหาเหล่าน้ี ท าให้
ปจัจยัเสีย่งทีส่่งผลต่อการเพิม่ขึน้ของยาเสพตดิจะมมีากขึน้ คาดหมายไดว้่า จ านวนและปญัหาอนัเกดิ
จากยาเสพตดิกจ็ะมแีนวโน้มในเกณฑส์ูง หากไมม่ทีศิทางและยุทธศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
ปญัหายาเสพตดิกจ็ะเป็นส่วนส าคญัหน่ึงในการฉุดรัง้ประเทศไทยทัง้ประเทศ 
    จากการพจิารณาสถานะของปญัหายาเสพตดิในภาพรวมประมาณว่า ในแต่ละปี
ผลจบักุมและบ าบดัของหน่วยงานต่างๆ รวมกนัประมาณ 160,000 คน หรอื คดิเป็น 25% ของประมาณ
การผูเ้กี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิทัง้หมด ในขณะทีอ่กีจ านวนหนึ่ง เป็นผูค้า้และผูเ้สพทัว่ไปทีย่งัคงอยูใ่นพื้นที่
ต่างๆทัว่ประเทศ บางส่วนเป็นเครอืข่ายรายส าคญัทีพ่ฒันารปูแบบการคา้ และส่งผลต่อการกระจายตวั
ของยาเสพตดิทัว่ประเทศ 
    จดุอ่อนทัง้ 5 ขา้งต้น ลว้นส่งผลต่อการเพิม่ขึน้ของปญัหายาเสพตดิ ขณะที่
ประมาณการผูเ้สพยาเสพตดิรายใหม่ในแต่ละปี ประมาณ 70,000 คน และผูท้ีก่ลบัไปมพีฤตกิารณ์ซ ้า 
ประมาณ 30,000 – 40,000 คน หรอืรวมกนัประมาณ 100,000 – 110,000 คน ซึง่มสีดัส่วนของตวัเลขที่
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ไม่แตกต่างกนัมากนกักบัจ านวนทีถู่กจบักุมและบ าบดัรกัษารว่มกนั หากทศิทางการแกป้ญัหายงัอยูใ่น
ลกัษณะน้ี จงึยอ่มเป็นไปไดย้ากทีจ่ะลดระดบัปญัหายาเสพตดิใหน้้อยลงได ้ 
    สถานการณ์ปญัหาการแพร่ระบาดยาเสพตดิในเยาวชน ในระยะแรกการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิอยูใ่นกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานทัง้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการขนส่งต่อมาได้
ขยายวงกวา้งออกไปยงักลุ่มอาชพีอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในสถานศกึษา (อรรณพ วสิุทธมิรรค.  
2541: 1) ถอืเป็นกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดและมสีดัส่วนมากทีสุ่ด มากกว่ากลุ่มประชากร
กลุ่มอื่นๆ ทัง้นี้เพราะจ านวนเยาวชนส่วนใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยกว่า 90 % อยูใ่นสถานศกึษาระดบั
ต่างๆ จากการประมวลปญัหาสถานศกึษา พบว่าอยูใ่นภาวะอ่อนแอ แทบไมม่ภีมูคิุม้กนัดา้นยาเสพตดิ
ไดอ้ย่างทัว่ถงึ ยงัไมม่รีะบบปฏบิตัอิย่างชดัเจนในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหากลุ่มเสีย่งและยาเสพตดิใน
สถานศกึษา ขอ้จ ากดัเหล่าน้ี มสี่วนส าคญัทีท่ าใหเ้กดิปญัหายาเสพตดิและพฤตกิรรมเสีย่งในพืน้ที ่
    ปญัหาการแพร่ระบาดยาเสพตดิของเยาวชนในสถานศกึษาปจัจบุนั มใิช่เป็น
ปญัหาใดปญัหาหน่ึงเป็นการเฉพาะ แต่เป็นปญัหารว่มในหลายๆปญัหา เยาวชนทีม่พีฤตกิารณ์เสีย่งใน
เรือ่งใดเรื่องหนึ่ง กจ็ะมพีฤตกิารณ์เสีย่งในเรื่องอื่นเช่นเดยีวกนั เช่น หนีเรยีน มัว่สุม ยาเสพตดิ ก้าวรา้ว 
สบูบุหรี ่ดื่มของมนึเมา ไม่สนใจในการเรยีน ฯลฯ ดงันัน้ มาตรการแก้ไขปญัหาของเยาวชนใน
สถานศกึษา จงึตอ้งบูรณาการร่วมกนัในหลายปญัหา (ส านกันายกรฐัมนตร.ี  2552: 18) 
    สถานการณ์ยาเสพตดิในประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้จากประมาณการผู้
เสพยาเสพตดิ เมือ่ปี 2546 ประมาณ 460,000 คน เพิม่เป็น 570,000 คน ในปี 2550 และประมาณ 
605,000 คน ในปี 2551 และสถติติัง้แต่เดอืน พฤศจกิายน 2552 ถงึเดอืนมนีาคม 2553 มกีารจบักุมคดี
ยาเสพตดิ 31,954 คด ีไดผู้ต้้องหา 34,657 คน และพบว่ามผีูเ้ขา้รบัการบ าบดัมากทีสุ่ด คอื อาย ุ15 – 19 
ปี 7,348 คน อาย ุ20 – 24 ปี 6,374 คน และอาย ุ25 – 29 ปี 5,660 คน ทีน่่าเป็นห่วง คอื มเียาวชนอายุ
ต ่ากว่า 15 ปี เขา้บ าบดัถงึ 425 คน ดว้ยปจัจยัทีส่่งผลใหป้ญัหายาเสพตดิมแีนวโน้มสูงหากปจัจยั ดงัน้ี
เอือ้อ านวย คอื 1) ปจัจยัดา้นชายแดนมจีุดอ่อนปล่อยใหม้กีารน าเขา้ยาเสพตดิมากขึน้ 2) จุดอ่อนดา้น
พืน้ทีม่ปีญัหายาเสพตดิยงัคงด ารงอยู ่(ไมล่ดลง) 3) จุดอ่อนดา้นปจัจยัเสีย่งทางสงัคม เช่น ค่านิยมและ
พฤตกิารณ์ทางลบ ของเยาวชน แหล่งมัว่สุมและสถานบนัเทงิ/สถานบรกิารต่างๆ ทีเ่ป็นจดุอ่อนและเป็น
ปจัจยัยัว่ย ุใหเ้ยาวชนมพีฤตกิรรมเสีย่งและก้าวไปสู่ปญัหายาเสพตดิ 4) ความอ่อนแอของครอบครวัและ
ชุมชน 5) ปจัจยัทางเศรษฐกจิ – สงัคม สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นวกิฤตใินปจัจบุนั กอรปกบัประมาณการผู้
เสพยาเสพตดิรายใหม่ในแต่ละปี ประมาณ 70,000 คน และมผีูท้ีก่ลบัไปมพีฤตกิารณ์เสพซ ้า ประมาณ 
30,000 – 40,000 คน หรอืรวมกนัประมาณ 100,000 – 110,000 คน ต่อปี และการขยายตวัของปญัหา
ยาเสพตดิเขา้สู่เยาวชนในสถานศกึษาเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัของผูค้า้ยาเสพตดิ 
    ดงันัน้ สถานภาพยาเสพตดิ หมายถงึ แก่นของสถานการณ์ยาเสพตดิใน
สถานศกึษาจดุอ่อนดา้นปจัจยัเสีย่งทางสงัคม เช่น ค่านิยมและพฤตกิารณ์ทางลบของเยาวชน แหล่ง 
มัว่สุมและสถานบนัเทงิ/สถานบรกิารทีเ่ป็นปจัจยัยัว่ยใุหเ้ยาวชนมพีฤตกิรรมเสีย่งและกา้วไปสู่ปญัหา 
ยาเสพตดิ ความอ่อนแอของครอบครวัและชุมชน ปจัจยัทางเศรษฐกจิ – สงัคม สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็น
วกิฤต ิความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัยาเสพตดิ ชนิดและประเภทของยาเสพตดิ นโยบายการป้องกนัและแกไ้ข
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ปญัหายาเสพตดิ สาเหตุของปญัหายาเสพตดิซึง่จะเป็นขอ้มลูพืน้ฐานบ่งชีถ้งึความจ าเป็นของ 
การพฒันาหลกัสูตรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิในนกัเรยีน 

 3)  ความรูเ้กี่ยวกบัยาเสพตดิ 
          ความรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิส าหรบัน ามาใชใ้นการพฒันาหลกัสตูรเสรมิครัง้นี้ ค  อ  

ความรูเ้กีย่วกบัความหมายของยาเสพตดิ ชนิดและประเภทของยาเสพตดิ นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบั         
การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ และสาเหตุของปญัหายาเสพตดิ มรีายละเอยีด ดงัน้ี  

   3.1) ความหมายของยาเสพตดิ  
    องคก์ารอนามยัโลกใหค้ าจ ากดัความของสารเสพตดิ หมายถงึ ยา สาร หรอื 

วตัถุใด ซึง่เมือ่เสพเขา้สู่ร่างกายไมว่่าจะโดยวธิใีดกต็ามก่อใหเ้กดิผลต่อร่างกายและจติใจ (อรรณพ  
วสิุทธมิรรค.  2541: ค าน า) ในขณะทีส่ านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ.  
(2552?) ใหค้วามหมายของยาเสพตดิไวว้่า หมายถงึ สารหรอืยาทีเ่ป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากธรรมชาต ิหรอื
จากการสงัเคราะห ์ซึง่เมื่อเสพเขา้สู่ร่างกาย ไมว่่าจะเป็นการกนิ ดม สูบ ฉีด หรอืวธิกีารใดๆ แลว้ จะท า
ใหเ้กดิผลต่อร่างกายและจติใจในลกัษณะส าคญั เช่น มคีวามตอ้งการเสพทัง้ทางร่างกายและจติใจอย่าง
รนุแรงและต่อเนื่อง มอีาการอยากยา เมื่อขาดยา ตอ้งเพิม่ขนาดการเสพเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ สุขภาพโดยทัว่ไป
จะทรุดโทรมลง ส่วนพระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตั ิ
ยาเสพตดิใหโ้ทษ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2528 และพระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2530 
บญัญตัไิวใ้น มาตรา 4 ยาเสพตดิใหโ้ทษ หมายความว่าสารเคมหีรอืวตัถุชนิดใดๆ ซึง่เมือ่เสพเขา้สู่
ร่างกายไมว่่าจะโดยรบัประทาน ดม สูบ ฉีด หรอืดว้ยประการใดๆ แลว้ท าใหเ้กดิผลต่อร่างกายและจติใจ
ในลกัษณะส าคญั เช่น ตอ้งเพิม่ขนาด การเสพขึน้เป็นล าดบั มอีาการถอนยาเมือ่ขาดยา มคีวามตอ้งการ
เสพทัง้ร่างกายและจติใจอย่างรุนแรงอยูต่ลอดเวลา และสุขภาพโดยทัว่ไปจะทรุดโทรมลง กบัใหร้วม
ตลอดถงึพชื หรอืส่วนของพชืทีเ่ป็นหรอืใหผ้ลผลติเป็นยาเสพตดิใหโ้ทษหรอือาจใชผ้ลติเป็นยาเสพตดิให้
โทษ และสารเคมทีีใ่ชใ้นการผลติยาเสพตดิใหโ้ทษดงักล่าวดว้ย ทัง้นี้ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศใน         
ราชกจิจานุเบกษา แต่ไมห่มายความถงึยาสามญัประจ าบา้นบางต ารบัตามกฎหมายว่าดว้ยยาทีม่ ี      
ยาเสพตดิใหโ้ทษผสมอยู ่(กองบญัชาการต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ.  2544: 32) ส่วนพระราชบญัญตัิ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ พ.ศ. 2545 บญัญตัไิวใ้นมาตรา 4 ว่า “ยาเสพตดิ” หมายความว่า        
ยาเสพตดิใหโ้ทษตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษและยาเสพตดิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพตดิ (กองพฒันาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ.  2551: 1 – 2) อกีทัง้
ความหมายของเภสชักร คอื สิง่ทีก่่อใหเ้กดิพษิเรือ้รงั และปรากฏอาการของโรคอย่างชดัเจน ภายหลงั
เมือ่หยุดเสพ ส่วนความหมายในทศันะของนกัสงัคมสงเคราะห ์คอื สิง่ทีก่่อใหเ้กดิความเดอืนรอ้นใน
สงัคม ความหมายในทศันะของนักกฎหมาย คอื สิง่ทีท่ าใหเ้กดิพษิ และพษิของมนัเป็นตน้เหตุแห่ง
อาชญากรรม (ส านักงานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ.  2548: 8 – 12) ขณะที่
ยาเสพตดิก าเนิดใหม ่(กองพฒันาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ.  2551: 18 – 20) หมายถงึ สาร
เสพตดิทีย่งัไมเ่คยถูกน าออกมาเผยแพรใ่นสงัคมมาก่อนหน้านี้ ยงัไมเ่คยมกีารใชแ้ละการแพรร่ะบาด 
และยงัไม่มคีวามชดัเจนในเรือ่งสถานะทางกฎหมายทีใ่ชใ้นการควบคุม สาเหตุของการก าเนิด คอื  
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1) น าเสนอสนิคา้ใหมเ่พื่อแยง่ชงิส่วนแบ่งตลาด 2) เพื่อทดลองวชิาความรูท้างดา้นการดไีซน์ 
ยาเสพตดิ 3) เพื่อน าหน้าการควบคุมทางกฎหมาย/หลกีเลีย่งกฎหมาย 4) เพื่อเศรษฐกจิของผูค้า้  
    นอกจากนัน้ยงัมผีูใ้หค้วามหมายของยาเสพตดิไว ้ดงันี้ 
     กติตศิกัดิ ์ทองอุทุม (2547: 21) กล่าวว่า ยาเสพตดิ หมายถงึ สารหรอืยาที่
อาจเป็นผลติภณัฑจ์ากธรรมชาตหิรอืจากการสงัเคราะห ์ซึง่เมือ่บุคคลใดเสพหรอืไดร้บัเขา้ไปในร่างกาย
ซ ้าๆ กนัแลว้ไมว่่าจะดว้ยวธิใีดๆเป็นช่วงระยะๆ หรอืนานตดิต่อกนัจะท าใหบุ้คคลนัน้ต้องตกอยูใ่ต้
อ านาจหรอืเป็นทาสของสิง่นัน้ทางดา้นร่างกายและจติใจหรอืจติใจเพยีงอย่างเดยีว นอกจากนี้ยงัอาจตอ้ง
เพิม่ปรมิาณการเสพขึน้เรื่อยๆ หรอืท าใหสุ้ขภาพของผูเ้สพตดิเสื่อมโทรมลง และเมือ่ถงึเวลาอยากยาเสพ
แลว้ไม่ไดเ้สพจะมอีาการผดิปกตดิา้นร่างกายและจติใจ หรอืเฉพาะทางดา้นจติใจเกดิขึน้ในผูเ้สพนัน้ 
     ปราณ ีป้านนาค (2547: 9) กล่าวว่า ยาเสพตดิ หมายถงึ สารเคมหีรอืวตัถุ
ชนิดใดๆทีเ่มื่อเสพเขา้สู่ร่างกายไมว่่าจะดว้ยการรบัประทาน ดม สดู ฉีด หรอืดว้ยประการใดๆ แลว้ท าให้
เกดิผลรา้ยต่อร่างกายและจติใจ ไดแ้ก่ ยาบา้ สุรา เบยีร ์บุหรี ่ 
     นรนิทร ์นาคอร่าม (2549: 12) กล่าวว่า ยาเสพตดิ หมายถงึ สารเคมหีรอื
วตัถุชนิดหนึ่งชนิดใด ทีเ่มื่อเสพเขา้สู่ร่างกายดว้ยวธิกีารรบัประทาน ดม สูบ ฉีด หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ 
แลว้ท าใหเ้กดิผลต่อร่างกายและตกเป็นทาสของสารนัน้โดยเกดิความตอ้งการทางจติใจ มคีวามตอ้งการ
เสพในปรมิาณเพิม่มากขึน้เมื่อขาดยาจะมอีาการถอนยาและมผีลกระทบต่อสุขภาพของผูเ้สพใหท้รุด
โทรมลง 
     ส าเนา นิลบรรพ;์ สุวภทัร คงหอม; และ กญัญา ภู่ระหงษ์ (2550: 4) กล่าวว่า        
ยาเสพตดิทีม่อีตัราการเสพมากขึน้ คอื สุรา เป็นยาเสพตดิทีถู่กกฎหมาย ซึง่สอดคลอ้งกบั สนัต ิจยัสนิ; 
และคณะ  (2544: 13) กล่าวว่า ยาเสพตดิทีผู่เ้สพมองขา้มโทษและพษิภยัไป หรอืไมต่ระหนักถงึโทษภยั
ทีม่ต่ีอร่างกาย ชวีติ และทรพัยส์นิทัง้ของตวัผูเ้สพเองและคนอื่นๆ คอื สุรา เบยีร ์ไวน์ บรัน่ดแีละบุหรี ่ 
    ดงันัน้ความหมายของยาเสพตดิ หมายถงึ ยา สาร วตัถุใดๆ อาจเป็นผลติภณัฑ์
ทางธรรมชาตหิรอืสารสงัเคราะหเ์มือ่เสพเขา้สู่ร่างกายแลว้จะท าใหเ้กดิผลต่อร่างกายและจติใจ หรอื
ก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่สงัคม เป็นตน้เหตุแห่งอาชญากรรม ไดแ้ก่ ยาเสพตดิใหโ้ทษตามกฎหมาย 
เช่น ฝ่ิน กญัชา เฮโรอนี มอรฟี์น ยาบา้ ยาอ ียาไอซ ์ยานอนหลบั และยาเสพตดิใหโ้ทษทีถู่กกฎหมาย 
ไดแ้ก่ เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลผ์สมอยู่ เช่น สุรา เบยีร ์ไวน์ บรัน่ดแีละบุหรี ่ 
   4)  ชนิดและประเภทของยาเสพตดิ 
    4.1)  ยาเสพตดิโทษตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ และยาเสพตดิตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิเฉพาะทีก่ าหนดไวใ้นกฎกระทรวง ฉบบัที ่1  
(พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบบัที ่7 (พ.ศ.2545) ม ี25 ชนิด ไดแ้ก่ 1) เฮโรอนี 2) มอรฟี์น 3) ฝ่ิน  
4) โคคาอนี 5) อาเซตคิแอนไฮไดรค ์6) อาเซตลิ คลอไรด ์7) เอทลิดินี ไดอาเซเตต 8) กญัชา  
9) ไดเมทอกซแีอม - เฟตามนี 10) ไดเอทอกซโีปรโมแอมเฟตามนี 11) 2,5-ไดเมทอกซ ี–  
4 เอทลิแอมเฟตามนี 12) เมธลีนี -ไดออกซแีอมเฟตามนี 13) 3,4 – เมทลิลนีไดออกซแีอมเฟตามนี  
14) 5 – เมทอกซ ี– 3,4 เมมลิลนีได -ออกซแีอมเฟตามนี 15) พราราเมทอกซแีอมเฟตามนี  
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16) ไตรเมทอกซแีอมเฟตามนี 17) เดกซโ์ตรโล -เซอรไ์ยด ์หรอืแอลเอสด ี– 25 18) แอมเฟตามนี  
19) เดกซแ์อมเฟตามนี 20) เมทแอมเฟตามนี 21) อเีฟรดนี 22) คตีามนี 23) ซูโดอเีฟรดรนี เวน้แต่  
ซโูดอเีฟรดรนี ซึง่เป็นส่วนผสมในต ารบัยาสตูรผสมตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 และซโูดอเีฟรดรนี
ซึง่เป็นส่วนผสมในต ารบัยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท 3 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. 2522  
24) เฟนเคอมนี 25) มดิาโซแลม ในขณะทีก่ฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และ
ปรมิาณของยาเสพตดิ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และ
ปรมิาณของยาเสพตดิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 (กองพฒันาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ.  2551: 
18 – 20) ก าหนดไวด้งัต่อไปนี้ 
   ขอ้ 1 บญัญตัไิวว้่า ลกัษณะ ชนิด และประเภทของยาเสพตดิ ส าหรบัความผดิ
ฐานเสพยาเสพตดิตามมาตรา 19 วรรค 1 มดีงัต่อไปนี้ (1) ยาเสพตดิใหโ้ทษในประเทศ 1 ม ี6 ชนิด 
ไดแ้ก่ (ก) เฮโรอนี (ข) เมทแอมเฟตามนี (ค) 3,4 เมทลิลนี ไดออกซเีมทเฟตามนี (จ) เมทลิลนีไดออกซี
แอม - เฟตามนี (ฉ) เอน็ เอทลิ เอม็ดเีอ หรอืเอม็ดอี ี(2) ยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท 2 ม ี2 ชนิด ไดแ้ก่ 
(ก) โคคาอนี (ข) ฝ่ิน (3) ยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท 5 ม ี1 ชนิด ไดแ้ก่ กญัชา (4) สารระเหยตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัการใชส้ารระเหย ยาเสพตดิใหโ้ทษตาม (1) และ (2) ใหร้วมถงึวตัถุทีเ่รยีกชื่อ
เป็นอย่างอื่น แต่มสีูตรโครงสรา้งทางเคมอีย่างเดยีวกนักบัยาเสพตดิใหโ้ทษดงักล่าว และเกลอืใดๆ ของ     
ยาเสพตดิใหโ้ทษดงักล่าวดว้ย  
   ขอ้ 2 ยาเสพตดิใหโ้ทษตามขอ้ 1 ส าหรบัความผดิฐานเสพและมไีวใ้น 
ความครอบครอง ความผดิฐานเสพและมไีวใ้นครอบครองเพื่อจ าหน่าย และความผดิฐานเสพและ
จ าหน่ายยาเสพตดิ ตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ตอ้งมปีรมิาณดงัต่อไปนี้ (1) ยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท 1 
(ก) เฮโรอนีมนี ้าหนกัสุทธไิมเ่กนิหนึ่งรอ้ยมลิลกิรมั (ข) เมทแอมเฟตามนีมปีรมิาณไมเ่กนิหา้หน่วยการใช้
ตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ หรอืมนี ้าหนักสุทธไิมเ่กนิหา้รอ้ยมลิลกิรมั (ค) แอมเฟตามนีมี
ปรมิาณไมเ่กนิหา้หน่วยการใชต้ามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ หรอืมนี ้าหนกัสุทธไิมเ่กนิหา้รอ้ย
มลิลกิรมั (ง) 3,4 เมทลิลนีไดออกซเีมทแอมเฟตามนีมปีรมิาณไมเ่กนิหา้หน่วยการใชต้ามกฎหมายว่า
ดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ หรอืมนี ้าหนกัไมเ่กนิหา้หน่วยการใชต้ามกฎหมาย (จ) เมทลิลนีไดออกซแีอม -    
เฟตามนีมปีรมิาณไม่เกนิหา้หน่วยการใชต้ามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ หรอืมนี ้าหนกัสุทธไิม่
เกนิหนึ่งพนัสองรอ้ยหา้สบิมลิลกิรมั (ฉ) เอน็ เอทลิ เอม็ดเีอ หรอืเอม็ดอี ีมปีรมิาณไม่เกนิหา้หน่วยการใช้
ตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ หรอืมนี ้าหนักสุทธไิมเ่กนิหนึ่งพนัสองรอ้ยหา้สบิมลิลกิรมั (2)   
ยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 2 (ก) โคคาอนีมนี ้าหนักสุทธไิม่เกนิสองรอ้ยมลิลกิรมั (ข) ฝ่ินมนี ้าหนักสุทธไิม่
เกนิหา้พนัมลิลกิรมั (3) ยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท 5 ไดแ้ก่ กญัชามนี ้าหนักสุทธไิมเ่กนิหา้พนั
มลิลกิรมัยาเสพตดิใหโ้ทษตาม (1) และ (2) ใหร้วมถงึวตัถุทีเ่รยีกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มสีูตรโครงสรา้งทาง
เคมอีย่างเดยีวกนักบัยาเสพตดิใหโ้ทษดงักล่าว และเกลอืใดๆ ของยาเสพตดิใหโ้ทษดงักล่าวดว้ย  

       4.2)  ในทางการแพทย ์มหีลกัฐานว่ายาเสพตดิจะออกฤทธิต่์อระบบประสาท 
ส่วนกลาง สามารถแบ่งได ้4 ประเภท (ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ.  
(2552?; และ ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ.  2548: 8 – 12) คอื      
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4.2.1) ประเภทออกฤทธิก์ระตุน้ประสาท กระตุน้การท างานของสมอง หวัใจ  
ท าใหห้วัใจ เตน้แรงและเรว็ ความดนัเลอืดขึน้สงู ไม่หลบัไม่นอน ไมห่วิ หากเสพมากท าใหม้อีาการ
หงดุหงดิ กระวนกระวาย หวาดระแวง ก้าวรา้ว อาละวาด ท ารา้ยผูอ้ื่น ยาเสพตดิประเภทนี้ ไดแ้ก่ ยาบา้ 
ยาอ ียาเลฟิ โคเคน เป็นตน้  

4.2.2) ประเภทออกฤทธิก์ดประสาท กดการท างานของกลา้มเน้ือ ศูนย ์
ควบคุมการหายใจ และสมอง ส่วนทีค่วบคุมความคดิ ท าใหเ้ซื่องซมึ ง่วง สะลมึสะลอื ปฏกิริยิาโตต้อบชา้ 
ควบคุมตวัเองไม่ได ้มอืสัน่ ขนลุก คลื่นไส ้ตดัสนิใจผดิพลาด หากขาดยาจะมอีาการกระวนกระวาย 
อาละวาด ท ารา้ยผูอ้ื่น ยาเสพตดิประเภทนี้ ไดแ้ก่ ฝ่ิน มอรฟี์น เฮโรอนี ยานอนหลบั ยาระงบัประสาท 
เครือ่งดื่มมนึเมาทุกชนิด รวมทัง้สารระเหย เช่น ทนิเนอร ์แลกเกอร ์เบนซนิ เป็นตน้ 

4.2.3) ประเภทออกฤทธิห์ลอนประสาท มผีลต่อสมองส่วนรบัรู ้ท าให ้
การรบัรูท้างประสาทสมัผสัแปรปรวน ความจ าระยะสัน้และความนึกคดิเสื่อม การกะระยะผดิ ความรูส้กึ
เกีย่วกบัเวลาเปลีย่นไป หากเสพมากท าใหม้อีาการประสาทหลอน รบัรูเ้สยีงและภาพเปลีย่นแปลงไป 
เช่น เหน็ภาพหลอน ไดย้นิเสยีงประหลาด หวาดผวา ปว่ยเป็นโรคจติ ยาเสพตดิประเภทน้ี ไดแ้ก่ ยาเค 
แอลเอสด ีเหด็ขีค้วาย เป็นตน้ 

4.2.4) ประเภทออกฤทธิผ์สมผสาน ออกฤทธิผ์สมผสานทัง้กดและหลอน  
ขึน้อยูก่บัขนาดและระยะเวลาของการเสพ ท าใหห้วาดระแวง ความคดิสบัสน เหน็ภาพลวงตา ควบคุม
ตนเองไม่ได ้สุดทา้ยจะกลายเป็นโรคจติ ยาเสพตดิประเภทนี้ไดแ้ก่ กญัชา 
    4.3) ยาเสพตดิแบ่งตามทีม่าของยาเสพตดิ แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 1) ยาเสพตดิ
จากธรรมชาต ิเช่น ฝ่ิน มอรฟี์น กระท่อม กญัชา 2) ยาเสพตดิจากการสงัเคราะห ์เช่น เฮโรอนี  
แอมเฟตามนี ยาอ ีเอค็ซต์าซ ี 
    4.4) ยาเสพตดิแบ่งตามกฎหมาย แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื 1) พระราชบญัญตั ิ  
ยาเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 เช่น แอมเฟตามนี เฮโรอนี แอลเอสด ียาอ ี 2) พระราชบญัญตัวิตัถุทีอ่อก
ฤทธิต่์อจติและประสาท พ.ศ. 2518 เช่น อเีฟดรนี 3) พระราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533 
เช่น ทนิเนอร ์กาว แลก็เกอร ์  

        4.5) ยาเสพตดิก าเนิดใหม ่ยาเสพตดิก าเนิดใหม่ หมายถงึ สารเสพตดิทีย่งัไม่
เคยถูกน าออกมาเผยแพรใ่นสงัคมมาก่อนหน้านี้ ยงัไมเ่คยมกีารใชแ้ละการแพรร่ะบาด และยงัไมม่ ี
ความชดัเจนในเรือ่งสถานะทางกฎหมายทีใ่ชใ้นการควบคุม สาเหตุของการก าเนิด คอื 1) น าเสนอ
สนิคา้ใหมเ่พื่อแยง่ชงิส่วนแบ่งตลาด 2) เพื่อทดลองวชิาความรูท้างดา้นการดไีซน์ยาเสพตดิ 3) เพื่อ
น าหน้าการควบคุมทางกฎหมาย/หลกีเลีย่งกฎหมาย 4) เพื่อเศรษฐกจิของผูค้า้  
     ตวัยา ไดแ้ก่ 1) mCPP  เมด็กลม สเีขยีว มฤีทธิเ์หมอืนยากลุ่มเอก็ซต์าซ ี
2) DMA  เป็นกอ้นสขีาวใสเลก็ๆ มฤีทธิเ์หมอืนยาบา้ เขา้สู่รา่งกายแลว้ถูกเปลีย่นเป็นยาบา้ทีต่บั  
3) Synthetic Heroin Pills (Subutex) เมด็ยาวร ีมรีอ่งแบ่งครึง่เมด็ มฤีทธิเ์หมอืนเฮโรอนี  
4) Synthetic Heroin Pills (3-methylfentanyl) ผงละเอยีดสนี ้าตาลอ่อน สดูเขา้โพรงจมกูแลว้ไดฤ้ทธิ ์
เหมอืนเฮโรอนี 5) New Heroin หรอื MPTP ผงละเอยีดสขีาว สดูเขา้โพรงจมกูแลว้ไดฤ้ทธิเ์หมอืน
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เฮโรอนี และท าใหเ้กดิ Parkinsonian Syndrome 6) Crack หรอื ROCK ผงสขีาว สดูควนัแลว้ได้
ฤทธิก์ระตุน้ประสาท 7) วนัทคูอล/4x100/8x100/10x100 ยาน ้าสต่ีางๆ ฤทธิท์างเภสชัวทิยาไม่
ชดัเจน 8) เดก็ซโ์ตร ยาเมด็แกไ้อ ท าใหเ้กดิอาการเมาและประสาทหลอน 9) ไฟแชก็แก๊ส ไฟแชก็
แก๊สส าเรจ็รปูแบบใชห้มดแลว้ทิง้ ท าใหเ้กดิอาการมนึเมาจากฤทธิก์ดประสาท 10) Bufopaper/Cane 
toads skin กระดาษซบั/หนังกบตากแหง้ ท าใหเ้กดิอาการประสาทหลอนเกดิ Serotonin Syndrome 
    4.6 ยาเสพตดิทีร่ะบาดในประเทศไทย ทีแ่พร่ระบาดขณะน้ีแบ่งตาม
คุณลกัษณะของยาเสพตดิได ้(สุพฒัน์ ธรีเวชเจรญิชยั.  2547: 63 – 65); (ส านกัยทุธศาสตร.์  2551: 
13 – 18) ดงันี้ 
     4.6.1) ยาเสพตดิประเภทฝ่ินเป็นมหาภยัรา้ยแรงและมผีูต้ดิยาเสพตดิชนิด
นี้เป็นปรมิาณสงูกว่ายาประเภทอื่นๆ ยาเสพตดิพวกฝ่ินและกลุ่มของฝ่ินเป็นยากดประสาทและสมอง
อยา่งรุนแรง ไดแ้ก่ เฮโรอนี มอรฟี์น ฝ่ิน และอนุพนัธอ์ื่นๆทีส่กดัไดจ้ากฝ่ิน เช่น โคเดอนี ปาปาเวอร์-
รนี (Papaverine) เป็นตน้ การตดิยาเสพตดิประเภทนี้รา้ยแรงมาก ท าลายทัง้ร่างกายและสภาพจติ 
สตปิญัญา ความนึกคดิ และบัน่ทอนชวีติใหส้ัน้ลงอยา่งรวดเรว็ 
     4.6.2) ยาเสพตดิประเภทยานอนหลบั และยานอนหลบัชนิดต่างๆทีเ่คยใช้
ในวงการแพทย ์กไ็ดม้ผีูน้ ามาใชใ้นทางทีผ่ดิ เกดิเสพตดิขึน้มาได ้และท าใหเ้กดิอนัตรายแก่สมอง
และระบบประสาทของรา่งกาย ไดแ้ก่ ยานอนหลบัประเภทบารบ์ทิเูรต และที่ขึน้ชื่อมากในเมอืงไทย 
คอื เซโคนลัหรอืเหลา้แหง้ อกีพวกหนึ่ง คอืยาสงบประสาทส าหรบัระงบัความกระวนกระวาย 
เครง่เครยีด เป็นยาระงบัประสาทอย่างอ่อน เช่น พวกเมทาควาโลน (Methaqualon) กม็ผีูน้ ามาใช้
ในทางทีผ่ดิจนเป็นยาเสพตดิได ้
     4.6.3) ยาเสพตดิประเภทกญัชาและพชืกระท่อม กญัชาเป็นยาเสพ
ตดิตามกฎหมาย ออกฤทธิท์ ัง้กดและหลอนประสาท เกดิหลงผดิ รา่งกายเสื่อมโทรมและเป็นโรคจติ
ไดง้า่ย ส่วนพชืกระท่อมกเ็ป็นยาเสพตดิเช่นเดยีวกนั มฤีทธิใ์นทางกระตุน้ประสาทใหท้ างาน ตื่นตวั
อยูไ่ดอ้ยา่งผดิปกตชิัว่คราว ใชไ้ปนานๆ จะท าลายประสาท เกดิประสาทหลอน โรคจติเช่นเดยีวกนั 
     4.6.4) ยาเสพตดิประเภทแอมเฟตามนี ยาพวกนี้เป็นยากระตุน้ระบบ
ประสาทกลาง ทีเ่รยีกกนัว่า ยาขยนั เปปบลี หรอืสปิค ฯลฯ ผูใ้ชใ้นทางทีผ่ดิใชเ้ป็นยาแกง้ว่งหรอื
เรยีกว่า ยาขยนั ยาเพิม่พลงั ยาลดความอว้น เหล่านี้เป็นตน้ ซึง่เป็นการใชใ้นทางเกดิโทษแก่
รา่งกาย จะกระตุ้นสมองใหต้ื่นตวัอยูต่ลอดเวลา แต่รา่งกายจะอ่อนลา้ลงทุกขณะ เมื่อหมดฤทธิย์าจะ
อ่อนเพลยีมนึงง ไมส่ามารถบงัคบัตนเองได ้และมกัมอีาการคลุม้คลัง่หรอืโรคจติประสาทหลอน
ตลอดเวลา ใชก้นัมากในหมู่นิสติ นกัศกึษาผู้ทีต่อ้งการนอนดกึ ผูท้ีท่ างานเวลากลางคนื หรอืผูท้ีข่บั
รถยนตท์างไกล หรอืตรากตร าเหน็ดเหนื่อยผดิปกต ิโดยคดิว่ายาเสพตดิชนิดน้ีจะช่วยบรรเทาความ
เหน็ดเหนื่อยเมือ่ยลา้ 
     4.6.5) ยาเสพตดิประเภทหลอนประสาทและไอระเหยยงัไมแ่พรห่ลายนกั
แต่กเ็ริม่มผีูน้ าเขา้มาเสพตดิเป็นนิสยัมากขึน้ โดยใชเ้พื่อใหเ้กดิความมนึเมาหลอนจติประสาทตนเอง 
ยาประเภทนี้ ไดแ้ก่ แอล.เอส.ด ีเมสคาลนี ไซโลซบีนิ เอส.ท.ีพ.ี เป็นตน้ มาในรปูของยาเมด็สขีาว สี
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ฟ้าด่าง ยาน ้าใชห้ยดในกอ้นน ้าตาลผูเ้สพยาประเภทน้ีจะเกดิฝนัเฟ่ืองหลอนจติ เหน็ภาพลวงตาขาด
การควบคุมตนเองมนึเมาพวกไอระเหยต่างๆเริม่พบมากโดยความคะนองของเยาวชนผู้
รูเ้ท่าไมถ่งึการณ์พวกนี้โดยมากเป็นสารเคม ีเช่น กาว น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัระเหยใส่เครือ่งขดีไฟนัน้
ทนิเนอรผ์สมส ีอเีทอร ์น ้ายาซกัแหง้ นอกจากพวกเคมแีละไอระเหยเคมเีหล่านี้แลว้ยงัมพีวกเปลอืก
ผลไม ้เมลด็พนัธด์อกไม ้บางอยา่งน ามาเผาแลว้สดูดมควนัทีอ่อกมา 
     4.6.6) สุราเป็นกลุ่มเครือ่งดื่มทีม่เีอธลิแอลกอฮอล ์(Ethyl Alcohol) เป็น
ส่วนผสม เช่น วสิกี ้บรัน่ด ีไวน์ กระแช่ เหลา้ขาว เบยีร ์ฯลฯ แต่ละชนิดจะมปีรมิาณเอธลิ
แอลกอฮอลแ์ตกต่างกนัไป เอธลิแอลกอฮอลเ์ป็นของเหลวใสไมม่สี ีละลายน ้าไดด้ ีไดจ้ากการหมกั
พชืประเภทผลไม ้ผกัหรอืขา้ว ดว้ยยสีต ์(ทวพีร วสิุทธมิรรค.  2550: 34) เป็นส่วนหนึ่งของวถิชีวีติ
คนในสงัคมเป็นยาเสพตดิทีถู่กกฎหมาย (วโิรจน์ วรีะชยั; และ คนอื่นๆ.  2550: 13) ผูท้ีเ่สพสุราจน
เป็นโรคพษิสุราเรือ้รงั ขณะนี้มปีระมาณ 5 เปอรเ์ซน็ตข์องผูด้ื่มสุรา จะมอีาการอดยา คอื หยดุดื่ม
ไมไ่ดถ้า้หยุดกเ็กดิอาการไม่สบายทัง้ใจและกาย ตื่นเชา้มาตอ้งถอน ในทีสุ่ดกต็กเป็นทาสสุราอย่าง
ชนิดถอนตวัไมข่ึน้  
     4.6.7) บุหรี ่(Cigarete or Cigar) สุพฒัน์ ธรีเวชเจรญิชยั (2547: 143 – 
151) กล่าวว่ายาสบูเป็นวชัพชืทีม่ชีื่อทางพฤกษศาสตรว์่านิโคตเินียโทบาคุม (Nicotinia Tobaccum) 
บุหรีม่โีทษทีเ่ป็นผลเสยีทางเศรษฐกจิ คอื ผูส้บูบุหรีแ่ละครอบครวัตอ้งสิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ยในการสบู
บุหรีท่ ัง้ส่วนตวัและใชร้บัแขก ตลอดจนค่ารกัษาพยาบาลผูป้ว่ยจากพษิของการสบูบุหรี ่ท าให้
เสยีเวลาในการท างาน ถา้ผูส้บูบุหรีท่ดลองจบัเวลาการสบูบุหรีแ่ต่ละมวน แลว้ค านวณเวลาทีใ่ชไ้ป
ตัง้แต่รเิริม่สบูบุหรีจ่นถงึปจัจบุนั จะพบว่าเวลาทีใ่ชไ้ปนัน้มากจนน่าวติกเป็นอยา่งยิง่ และการทีต่อ้ง
สัง่ยาสบูและส่วนประกอบในการผลติบุหรีจ่ากต่างประเทศท าใหเ้สยีเศรษฐกจิของประเทศ ส่วนโทษ
ทีเ่ป็นผลเสยีทางสงัคม คอื เกดิการเลยีนแบบทีไ่มด่สี าหรบัเยาวชน ท าใหเ้สยีบุคลกิภาพ ท าให้
บา้นเมอืงสกปรก อากาศเป็นพษิ และเกดิอคัคภียั อาจเป็นเหตุไปสู่การใชย้าเสพตดิทีร่า้ยแรงอื่นๆ 
และพษิบุหรีต่่อสุขภาพ คอื เมือ่จดุบุหรีเ่พยีง 3 วนิาทบีรเิวณทีเ่ผาไหมจ้ะมอุีณหภูมสิงูประมาณ 850 
– 880 องศาเซลเซยีส ซึง่สามารถสลายสารเคมกีว่า 1,200 ชนิดในควนับุหรี ่และ 102 ชนิดในใบ
ยาสบูเป็นสารพษิต่อรา่งกาย     
     4.6.8) สีค่ณูรอ้ย (ส านกัยุทธศาสตร.์  2551: 13 – 18) เป็นชื่อทีใ่ชเ้รยีก
เครือ่งดื่มทีม่ ี4 ส่วนผสมหลกั คอื น ้าตม้ใบกระท่อม โคก้ ยาแกไ้อ และยากนัยงุ แพรห่ลายมาตัง้แต่
ปี พ.ศ.2547 ปจัจบุนัมกีารพฒันาสตูรใหม้คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ เพื่อออกฤทธิต์อบสนองความ
ตอ้งการทีแ่ตกต่างของผูเ้สพ แต่พืน้ฐานทีสุ่ดแห่งการสมัผสักบัสารเสพตดิ คอื พชืกระท่อม เดมิสี่
คณูรอ้ยเป็นผลมาจากการควบคุมยาแก้ไอผสมโคเดอนี ซึง่นิยมใชผ้สมโคก้ดื่มตามรา้นวดีโีอ หรอื
รา้นกาแฟในกลุ่มวยัรุ่นมสุลมิ เมือ่หายาแกไ้อสตูรทีม่โีคเดอนีไมไ่ดจ้งึน ายาแกไ้อสตูรอื่นมาใชผ้สมสิง่
เสพตดิตวัอื่นเขา้ไป หรอืทดแทนยาแกไ้อเดมิ ซึง่หายากและมรีาคาแพงในช่วงประกาศสงคราม    
ยาเสพตดิในปี 2546 แต่ปจัจบุนัเป็นสารเสพตดิพืน้ฐานทีเ่ยาวชนจะกา้วไปสู่การเสพกญัชา เฮโรอนี 



 64 

และยาบา้ ตามระดบัความรุนแรงของความตอ้งการในการเสพ และก่อนเขา้ไปเกีย่วพนักบัการก่อ
ความไมส่งบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 
     สีค่ณูรอ้ยในบางพืน้ทีเ่รยีก OTOP หรอืน ้ากระท่อมตม้ ถา้ลดส่วนผสม
เหลอื  3 ชนิด เรยีก สามคณูรอ้ย ถา้เพิม่สวนผสมอื่นๆ เขา้ไปจ านวนมาก เรยีก สบิคณูรอ้ย 
กระท่อมบดผสมนมเปรีย้ว เรยีก วนัทคูอล (ภาคใตต้อนบน) พืน้ทีท่ีม่กีารแพรร่ะบาดจากสถติผิล
การจบักุม/บ าบดัรกัษา และการข่าวพบว่า สีค่ณูรอ้ย ก าลงัไดร้บัความนิยมมากในขณะน้ี โดยเฉพาะ
ใน จงัหวดัยะลา จงัหวดัปตัตานี เป็นพืน้ทีม่ผีลการจบักุมสงูสุดในปี 2550 และเริม่มกีารแพร่ระบาด
ใน จงัหวดัสงขลา ทีอ่ าเภอนาทว ีอ าเภอจะนะ อ าเภอเทพ อ าเภอสะบา้ยอ้ย  อกีทัง้จากการส ารวจ
ขอ้มลูจากผูผ้่านการบ าบดัรกัษาฯ ค่าย ‚ญาลนันันบาร‛ู ตามยุทธศาสตรง์านมวลชนแกไ้ขปญัหา 
ยาเสพตดิในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ปี 2551 จ านวน 4,366 คน จ าแนกตามชนิดยาทีเ่คยใช ้
พบว่า อนัดบัแรกประมาณเกอืบครึง่ (42%) อยูใ่นกลุ่มกระท่อมและสีค่ณูรอ้ย และผลการส ารวจ
ขอ้มลูจ านวนหมูบ่า้น/ชุมชนทีม่กีารแพร่ระบาดของ‚สีค่ณูรอ้ย‛จากชุดปฏบิตักิารงานมวลชนแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ปี 2551 จากจ านวนหมูบ่า้นทีด่ าเนินการส ารวจ
ทัง้หมด 1,207 หมูบ่า้น/ชุมชนทีล่งปฏบิตังิาน พบว่า เกนิกว่าครึง่มปีญัหาการแพร่ระบาด ‚สีค่ณู
รอ้ย‛ สงูถงึ 817 หมูบ่า้น/ชุมชน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 68 จากผลการศกึษาขา้งตน้เหน็ไดว้่า ‚สีค่ณู
รอ้ย‛ เป็นทีน่ิยมแพรห่ลายในกลุ่มวยัรุ่นมสุลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละมแีนวโน้มจะขยายตวั
มากขึน้ จงึควรทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะไดใ้หค้วามส าคญัในการศกึษาแนวทางในการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้จากการใช ้‚สีค่ณูรอ้ย‛ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

   สรปุ ยาเสพตดิ หมายถงึ ยา สาร หรอืวตัถุใดๆ เมือ่เสพเขา้สู่ร่างกายท าให้ 
เกดิผลต่อรา่งกายและจติใจท าใหม้คีวามตอ้งการทัง้ทางรา่งกายและจติใจอยา่งรนุแรงและต่อเนื่อง 
แบ่งออกไดด้งันี้ 1) ยาเสพตดิใหโ้ทษตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ และ ยาเสพตดิตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม ยาเสพตดิเฉพาะทีก่ าหนดไวใ้นกฎกระทรวง ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 
2535) และกฎกระทรวงฉบบัที ่7 (พ.ศ. 2545) ม ี25 ชนิด 2) ยาเสพตดิในทางการแพทยท์ีอ่อกฤทธิต่์อ
ระบบประสาทส่วนกลางแบ่งเป็น 4 ประเภทคอื ออกฤทธิก์ระตุน้ประสาท กดประสาท หลอนประสาทและ
ออกฤทธิผ์สมผสาน 3) ยาเสพตดิแบ่งตามทีม่าของยาเสพตดิ เป็น 2 ประเภท คอื ยาเสพตดิจาก
ธรรมชาต ิยาเสพตดิจากการสงัเคราะห ์4) ยาเสพตดิแบ่งตามกฎหมายแบ่งเป็น 3 ประเภท คอื 
พระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 พระราชบญัญตัวิตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาท พ.ศ. 
2518 พระราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533  5) ยาเสพตดิก าเนิดใหม่หมายถงึสารเสพตดิ
ทีย่งัไมเ่คยถูกน าออกมาเผยแพรใ่นสงัคมมาก่อนหน้านี้ยงัไมเ่คยมกีารใชแ้ละการแพรร่ะบาดและยงั
ไมม่คีวามชดัเจนในเรือ่งสถานะทางกฎหมายทีใ่ชใ้นการควบคุมและ 6) ยาเสพตดิทีแ่พร่ระบาดใน
ประเทศไทย ไดแ้ก่ ฝ่ิน ยานอนหลบั กญัชา พชืกระท่อม แอมเฟตามนี ไอระเหย สุรา บุหรี ่สีคู่ณรอ้ย 
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 5)  นโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
   ปญัหายาเสพตดิเป็นปญัหาส าคญัทีส่่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน 

และเป็นภยัต่อความมัน่คงของประเทศ และค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรทีี ่82/2552 ลง 17 มนีาคม 2552 
เรือ่งยุทธศาสตรแ์ละกลไกการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิไวม้วีตัถุประสงคห์ลกั คอื ลดปญัหา 
ยาเสพตดิทัว่ประเทศ ขจดัความเดอืดรอ้นประชาชนโดยก าหนดกรอบความคดิการปฏบิตั ิดงันี้ 
    กรอบความคดิการปฏบิตัมิ ี4 กรอบ คอื 

   5.1) กรอบความคดิ 4 ควบคุม เพื่อหยดุการขยายตวัของปญัหายาเสพตดิ โดย 
    ก. ควบคุมตวัยา ไดแ้ก่ การสกดั ควบคุม มใิหม้ยีาเสพตดิเขา้มาแพร่ 

ระบาดในประเทศไทย ซึง่เป็นการควบคุมยาเสพตดิและผูน้ ายาเสพตดิออกนอกพืน้ที่ 
    ข. ควบคุมพืน้ที ่การแก้ไขปญัหาทีท่บัซอ้นกนัหลายมติ ิเช่น การแพร่ 

ระบาด จะตอ้งใชห้ลายมาตรการควบคู่ หนุนเนื่องกนัไปเป็นกระบวนการ การด าเนินการดว้ยมาตรการ
เดยีว ยอ่มไม่สามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างมัน่คง ดงันัน้ กรอบความคดิในการมองปญัหา พืน้ทีเ่ป็นหลกั      
จงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในการก าหนดยุทธศาสตรใ์นครัง้นี้ 

    ค. ควบคุมเงือ่นไข ไดแ้ก่ ควบคุมเงือ่นไข ปจัจยัทีส่่งผลใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ 
ของปญัหายาเสพตดิใหไ้ดม้ากทีสุ่ด โดยเฉพาะอย่างยิง่ปจัจยัเสีย่ง 

    ง. ควบคุมผูเ้สพ ไดแ้ก่ การลดจ านวนผูเ้สพใหน้้อยลงจากสงัคมและชุมชน  
เพื่อตดัเงือ่นไขของอุปทาน (Demand)  

5.2)  สรา้งความสมดุลใหก้บัมาตรการแกไ้ขปญัหาทัง้ระบบ ใหม้คีวามสมัพนัธ ์ 
สามารถรองรบัซึง่กนัและกนัไดอ้ย่างเหมาะสม หากเน้นมาตรการดา้นใดดา้นหนึ่ง และไมไ่ดจ้ดัความ
สมดุลใหอ้กีมาตรการหน่ึงรองรบัไดท้นั กจ็ะเกดิปญัหาขึน้ เช่น การด าเนินมาตรการจบักุม ปราบปราม
อย่างหนัก  จะส่งผลใหม้ผีูถู้กจบักุมจ านวนมาก ท าใหเ้กดิปญัหาจ านวนทีคุ่มขงัลน้เกนิ และสถานที่
บงัคบับ าบดัไมเ่พยีงพอ จงึจ าเป็นตอ้งจดัความสมดุลของมาตรการเหล่านี้ 

5.3)  เพิม่กลยุทธท์ีจ่ะน าบุคคลเป้าหมายเขา้สู่ระบบแก้ไขปญัหาใหไ้ดม้ากทีสุ่ด          
ความตอ้งการเพิม่จ านวนกลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูเ้สพ ดว้ยกลยุทธ์
แบบเดมิ จะตอ้งใชก้ าลงัปราบปรามมากขึน้อกี รวมทัง้ตอ้งเพิม่งบประมาณสรา้งทีคุ่มขงัและสถานบงัคบั
บ าบดัอกีเป็นจ านวนมาก หากปรบักลยุทธใ์หม ่โดยเน้นกลยทุธภ์าคประชาสงัคม และการมสี่วนรว่มของ
ชุมชน เพิม่ขึน้ กจ็ะสามารถไดจ้ านวนผูเ้กี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิเขา้สู่ระบบดงักล่าวได ้โดยมกีารลงทุนที่
น้อยกว่าการคงกลยุทธแ์บบเดมิ  

5.4)  ก าหนดเป้าหมายชดัเจน จดัล าดบัความเร่งด่วนในการแก้ไขปญัหาให ้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายโดยใหค้วามส าคญั ก าหนดจุดเน้นพเิศษ ในการแก้ไขปญัหาในพืน้ทีห่รอืกลุ่มทีม่ ี
ระดบัปญัหามากกว่าเกณฑป์กต ิหากสามารถลดระดบัปญัหาดงักล่าวได ้กจ็ะส่งผลรวมต่อการลดปญัหา 
ยาเสพตดิ ในภาพรวมทัง้หมด ไมแ่ก้ปญัหาโดยไมม่จีุดเน้นหนัก 
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    ในดา้นยุทธศาสตร ์เพื่อลดจุดอ่อนทัง้ 5 ทีส่่งผลใหป้ญัหายาเสพตดิของ 
ประเทศมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ จงึก าหนดยุทธศาสตร ์5 รัว้ป้องกนั เพื่อเป็นเกราะคุม้กนัภยัยาเสพตดิใน
แต่ละระดบั โดยในแต่ละรัว้ป้องกนั จะมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายการควบคุมผูเ้สพ ผูค้า้ยาเสพตดิ และ กลุ่ม 
ผูเ้สีย่งทีม่โีอกาสเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิใหม้ากทีสุ่ด จงึจะเป็นการสรา้งแนวป้องกนัอย่างแทจ้รงิ 
และสามารถควบคุมปญัหาได ้ 
     เป้าหมายหลกัทีจ่ะตอ้งด าเนินการ คอื กรงุเทพมหานครถอืเป็นพืน้ทีใ่จกลาง 
(heartland) ของการแพร่ระบาดยาเสพตดิของประเทศ และตอ้งเพิม่จ านวนผูเ้สพยาเสพตดิเขา้สู่ระบบ
บ าบดัรกัษาใหม้ากขึน้ และลดจ านวนเครอืข่าย/กลุ่มการคา้ยาเสพตดิรายส าคญัและกลุ่มผูค้า้แพร่ระบาด
ยาเสพตดิทีก่่อความเดอืดรอ้นทีก่่อความเดอืดรอ้นใหก้บัชุมชน และลดระดบัปญัหายาเสพตดิใหล้ดลงใน
ทุกจงัหวดั โดยใหทุ้กจงัหวดัก าหนดเป้าหมายกจิกรรมการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์5 รัว้
ป้องกนัและ 7 โครงการหลกั 
     การปฏบิตัดิ าเนินการ 7 โครงการหลกัใหทุ้กหน่วยทีเ่กี่ยวขอ้งใชเ้ป็น
แนวทางกจิกรรมการปฏบิตั ิไดแ้ก่  

โครงการรัว้ชายแดน : การสกดักัน้การน าเขา้ยาเสพตดิตามแนวชายแดน 
โดยจดัก าลงัปฏบิตักิารลาดตระเวน สกดักัน้ตามแนวชายแดน จดัจดุตรวจ/จดุสกดัเสน้ทางคมนาคมตาม
แนวชายแดน จดัก าลงัปฏบิตักิารสกดักัน้ยาเสพตดิ ณ ด่านถาวร จดัตัง้อาสาสมคัรประชาชนในหมูบ่า้น
ตามแนวชายแดนเป็นก าลงัเฝ้าระวงัและป้องกนัยาเสพตดิ จดัท าแผนยุทธศาสตรส์กดักัน้ยาเสพตดิ
เฉพาะบรเิวณ และปฏบิตักิารสกดักัน้ยาเสพตดิเชงิรุก 

 โครงการรัว้ชุมชน : การเสรมิสรา้งการมสี่วนรว่มของชุมชน ประชาสงัคม  
ป้องกนัยาเสพตดิ โดยฟ้ืนฟูและเสรมิสรา้งชุมชนเขม้แขง็ดว้ย 7 ปจัจยัส าคญัในหมูบ่า้น/ชุมชน โดยเน้น
บทบาทของจงัหวดัและอ าเภอ รวมทััั ้งหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เสรมิ 7 ปจัจยัความเขม้แขง็ใหก้บั
หมูบ่า้น/ชุมชน ดงันี้  

 โครงการรัว้สงัคม : การจดัระเบยีบสงัคมแบบบูรณาการโดยใหทุ้กจงัหวดั 
ส่งเสรมิและจดัตัง้คณะท างานป้องกนัและจดัระเบยีบสงัคมแบบบูรณาการจงัหวดัขึน้ ประกอบดว้ย
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อด าเนินการ ลดพืน้ทีเ่สีย่ง/ปจัจยัลบทีย่งัคงมอียูใ่นจงัหวดั และเสรมิสรา้งพืน้ที่
บวกใหเ้ยาวชนมากขึน้ 
     โครงการรัว้โรงเรยีน : โรงเรยีนป้องกนัยาเสพตดิ โดยใหถ้อืว่าเป็นนโยบาย
ว่าการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในโรงเรยีน/สถานศกึษา เป็นนโยบายส าคญัทีจ่ะตอ้งด าเนินการ
อย่างจรงิจงั และสถานศกึษาใดทีส่ ารวจพบขอ้มลูปญัหาดงักล่าว จะไมถ่อืเป็นขอ้บกพร่องของผูบ้รหิาร 
     แต่ละโรงเรยีน/สถานศกึษาส ารวจ และจดัท าขอ้มลูคน้หาผูเ้สพ/ผูต้ดิ/ผูค้า้       
ยาเสพตดิและเยาวชนกลุ่มเสีย่ง เพื่อใชป้ระโยชน์ในการวางแผนและตดิตามผล จ าแนกสถานะของเดก็
และเยาวชนตามลกัษณะของความเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ ไดแ้ก่ ผูเ้สพ ผูต้ดิ และผูค้า้ยาเสพตดิ 
     แกไ้ขปญัหาเยาวชนทีม่พีฤตกิารณ์ดา้นยาเสพตดิแลว้โดยเรง่ด่วน โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื  
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     - เยาวชนทีม่พีฤตกิารณ์เสพยาเสพตดิ ใหถ้อืว่าเยาวชนเหล่าน้ีเป็นผูป้ว่ยที่
จะตอ้งน าเขา้สู่การบ าบดัรกัษาทุกคนในรปูแบบทีเ่หมาะสมในแต่ละพืน้ที ่เช่น จดัค่ายปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมระยะสัน้ทัง้ภายในสถานศกึษาหรอืสถานทีภ่ายนอก เขา้บ าบดัแบบสมคัรใจในสถานบ าบดัทัง้
ในรปูของเป็นกลุ่มและรายบุคคล ทัง้ในรปูแบบของคนไขน้อกและคนไขใ้น และเขา้สู่ระบบบงัคบับ าบดั
ในกรณทีีเ่ป็นผูม้อีาการเสพตดิทีจ่ะตอ้งบ าบดัในระยะยาว ฯลฯ ทัง้นี้ ใหส้ถานศกึษา ก าหนดแนวทางใน
การเรยีนทีเ่หมาะสมในช่วงหรอืภายหลงัการบ าบดัรกัษา 
     - เยาวชนทีม่พีฤตกิารณ์คา้ ซึง่จะตอ้งด าเนินการอย่างจรงิจงั มใิหเ้ป็นผู้
จดัหาและกระจายในโรงเรยีน/สถานศกึษา โดยการว่ากล่าว ตกัเตอืนในกรณีทีเ่หน็ว่า กระท าได ้หรอืให้
เจา้หน้าทีป่ราบปรามฯใชม้าตรการลงโทษตามกฎหมายเป็นกรณี 

    แกไ้ขปญัหาเยาวชนทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งและมโีอกาสสูงต่อการเขา้มา
เกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ โดยแต่ละสถานศกึษาจะตอ้งมวีธิกีารทีเ่หมาะสมในการเขา้ถงึกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ 
เพื่อลดพฤตกิรรมเสีย่งใหไ้ดม้ากทีสุ่ด โดยมวีธิกีารทีส่ าคญั คอื 

    - จดักจิกรรมทีเ่ขา้ถงึเยาวชนทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งโดยตรง เช่น อบรมในค่าย
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม อบรมโครงการพฒันาคุณธรรม จดักจิกรรมค่ายอาสาพฒันาชุมชน กจิกรรม
บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะและบรกิารชุมชน กจิกรรมกฬีา อบรมทกัษะชวีติ รวมกลุ่มเยาวชนเพื่อ
จดัท ากจิกรรมทางบวก เล่นดนตร ีฯลฯ 

    - จดัใหม้รีะบบช่วยเหลอืในโรงเรยีน/สถานศกึษา โดย ใหแ้ต่ละสถานศกึษา 
มอบหมายครทูีป่รกึษา หรอืครทูีส่ามารถเขา้ถงึและใกลช้ดิกบัเยาวชนกลุ่มเสีย่ง เป็นผูท้ีค่อยให้
ค าปรกึษา แนะน าในเรือ่งต่างๆแก่กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ ลดพฤตกิรรมเสีย่งใหม้ากทีสุ่ด 

    - จดัระบบรว่มกบักลไกภายนอกในการดแูล สอดส่องเยาวชนกลุ่มเสีย่ง โดย
ใหทุ้กจดัหวดัสรา้งกลไกเฝ้าระวงั สอดส่องความประพฤต ิของกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสีย่งและทัว่ไปภายนอก
โรงเรยีน ซึง่อาจรว่มกบัเจา้หน้าทีส่่งเสรมิความประพฤตนิักเรยีน เจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง องคก์ร
ปกครองทอ้งถิน่และองคก์รชุมชน ฯลฯ รวมทัง้ผูป้กครอง เพื่อรว่มเป็นกลไกสอดส่องดูแลในเรื่องนี้ 

    สรา้งภูมคิุม้กนั ป้องกนัยาเสพตดิใหก้บัเยาวชนทัว่ไป เพื่อมใิหเ้ยาวชน
เหล่านี้ก้าวสู่พฤตกิรรมเสีย่งและเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิโดยมกีจิกรรมส าคญัทีแ่ต่ละโรงเรยีน/
สถานศกึษาสามารถด าเนินการได ้คอื 

    - การพฒันาเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ ไดแ้ก่ จดักจิกรรมหลกัสตูรการเรยีน   การ
สอนวชิาเฉพาะ เช่น จรยิธรรม ค่ายพฒันาคุณธรรม กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เช่น ลกูเสอื เนตรนาร ีการ
เรยีนรูน้อกหลกัสตูร เช่น กจิกรรมสอนศาสนาวนัหยุด สอนศลิปะ ฯลฯ 

    - กจิกรรมทางเลอืก ขึน้กบัความสนใจของเยาวชน เช่น กจิกรรมวชิาการ 
(เรยีนพเิศษค่ายวทิยาศาสตร)์ กฬีา (การฝึกสอน การซอ้ม การแข่งขนั) ศลิปะ (หตัถกรรม จติรกรรม 
ดนตร ีการแสดง) พฒันาอาชพี (ฝึกอาชพี ฝึกงาน ท างานพเิศษ) ฯลฯ 

    - กจิกรรมสรา้งกลไกสอดส่อง ดแูล ไดแ้ก่จดัตัง้เครอืข่ายผูป้กครองใน
โรงเรยีนและชุมชน จดัตัง้กลุ่มเพื่อนทีป่รกึษาเพื่อดแูลกลุ่มเพื่อนดว้ยกนั จดัตัง้อาสาสมคัรในชุมชน 
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    - กจิกรรมทีจ่ะด าเนินการกบัเยาวชนทัว่ไปนี้ สามารถน าไปใชก้บัเยาวชน 2 
ประเภทขา้งตน้ไดต้ามความเหมาะสม 

    ใหทุ้กจงัหวดั จดัใหม้รีะบบ กลไก กจิกรรมร่วมทีส่นับสนุนเยาวชนใน
โรงเรยีน/สถานศกึษา 4 กจิกรรมส าคญั ดงันี้ 

    - กจิกรรมที ่1 จดักลไกเฝ้าระวงั สอดส่อง ความประพฤตขิองนักเรยีน 
นกัศกึษา โดยมบีุคคล/หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งรว่มเป็นผูป้ฏบิตัใินคณะนี้ เช่น เจา้หน้าทีส่่งเสรมิความ
ประพฤตนิกัเรยีน คร/ูอาจารย ์ตวัแทนผูป้กครอง เจา้หน้าทีต่ ารวจ ฝ่ายปกครอง องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ อาสาสมคัรชุมชน ฯลฯ ท าหน้าทีใ่นการตรวจตรา ดแูล ความประพฤตขิองนกัเรยีนภายนอก
โรงเรยีน 

    - กจิกรรมที ่2 จดัท าโครงการบา้นหลงัเรยีนโดยจดัหาพืน้ที ่สถานทีท่ี่
เหมาะสมส าหรบัสนับสนุนกจิกรรมทางเลอืกตามความสนใจของเยาวชนภายหลงัเลกิเรยีน ในการใช้
เวลาว่างทีเ่ป็นประโยชน์ ไมไ่ปมัว่สุมและมพีฤตกิรรมเสีย่ง โดยส่งเสรมิกิจกรรมสรา้งสรรค ์เช่น ดนตร ี
กฬีา ศลิปะ คอมพวิเตอร ์หรอืกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิรายไดค้วบคู่ไปดว้ย เช่น การท างานฝีมอื ฯลฯ 

    - กจิกรรมที ่3 จดักจิกรรมส่งเสรมิจรยิธรรม คุณธรรม โดยใชพ้ระวทิยากร 
พระสงฆท์ีป่ระจ าโรงเรยีน นักบวชหรอืผูแ้ทนศาสนาอื่นทีเ่หมาะสม รวมทัง้ เจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่หมาะสม 
เขา้ไปด าเนินการอบรม สัง่สอน การป้องกนัยาเสพตดิ หรอืโครงการค่ายพฒันาคุณธรรม แก่เยาวชนใน
สถานศกึษาทีเ่ป็นเป้าหมาย 

    - กจิกรรมที ่4 จดัใหม้สีภาเยาวชนในจงัหวดั ตาม พ.ร.บ.ส่งเสรมิการพฒันา
เดก็และเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 เพื่อเป็นจุดรวมการประสานงานของเยาวชนในจงัหวดั โดยใหม้ี
กระบวนการเลอืกสรรผูแ้ทน มกีจิกรรมในดา้นสงัคม การบ าเพญ็ประโยชน์ การป้องกนัยาเสพตดิและมี
เวทเีสนอความคดิเหน็ต่อผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 

    จดักจิกรรมรณรงค ์สรา้งกระแสการป้องกนัยาเสพตดิวงกวา้ง ใหเ้ป็นกระแส
ทางสงัคมในการรว่มกนัเฝ้าระวงัปญัหายาเสพตดิ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน โดยใหห้น่วยงานส่วนกลาง
และจงัหวดัระดมความรว่มมอืจากสื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น วทิยชุุมชน หนังสอืพมิพ ์เคเบิล้ทวี ีฯลฯ 
รว่มกนัสรา้งกระแสอย่างจรงิจงั 

    เสรมิความเขม้แขง็ใหก้บักลไกการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิใน
สถานศกึษา ทัง้ในระดบัส่วนกลางและจงัหวดั ใหม้ปีระสทิธภิาพ สามารถหยุดยัง้สถานการณ์ปญัหาของ
เยาวชนได ้โดย 

    - ส่วนกลาง กระทรวงศกึษาธกิาร จดัตัง้กลไกอ านวยการและบูรณาการของ
หน่วยงานในสงักดั รว่มกบั กระทรวง/กรมอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ร่วมกนัรบัผดิชอบในภารกจินี้ในระดบัประเทศ 

    - ในระดบัจงัหวดั ใหทุ้กจงัหวดัจดัตัง้กลไกในรปูของคณะท างานป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิในกลุ่มเยาวชน เพื่อร่วมกบัหน่วยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รบัผดิชอบภารกจิน้ีในขอบเขต
จงัหวดัโดยม ีรองผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นประธาน 
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    - ในโรงเรยีน/สถานศกึษา ใหม้อบหมายแต่งตัง้คณะบุคคลรว่มกนัรบัผดิชอบ
ในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษา อยา่งชดัเจน และจดัอบรมใหค้วามรูว้ธิกีาร
ท างาน  
     โครงการรัว้ครอบครวั : ครอบครวัสขีาว ครอบครวัเขม้แขง็ มุง่เน้นครอบครวั
ทีม่บีุคคลมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิทัง้ทีถู่กจบักุม หรอืทีบ่ าบดัรกัษาในทุกระบบ เพื่อเป็นการป้องกนั
บุคคลอื่นเป็นเป้าหมายประเภทแรก ครอบครวัทีม่บุีคคลมพีฤตกิรรมเสีย่งและมโีอกาสสงูต่อการเขา้มา
เกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิจดัเป็นเป้าหมายประเภททีส่อง ครอบครวัทัว่ไปจดัเป็นเป้าหมายอนัดบัสุดทา้ยมี
การปฏบิตั ิ 
     โครงการปราบปรามยาเสพตดิรายส าคญัและโครงการบ าบดัรกัษาฟ้ืนฟูสรรถ
ภาพผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิแบบบูรณาการ 
   สรุป นโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ รฐับาลไทยไดก้ าหนด
ยทุธศาสตรแ์ละกลไกการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิไวเ้พื่อลดปญัหายาเสพตดิทัว่ประเทศ 
เป้าหมายหลกัคอืพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร มยีทุธศาสตรเ์พื่อลดจุดอ่อนทีส่่งผลใหป้ญัหายาเสพตดิของ
ประเทศมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ คอื 5 รัว้ป้องกนั โดยในแต่ละรัว้ป้องกนั มุง่ตรงไปสู่เป้าหมายการควบคุม
ผูเ้สพ ผูค้า้ยาเสพตดิ และกลุ่มผูเ้สีย่งทีม่โีอกาสเขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ ไดแ้ก่ รัว้ชายแดน รัว้
ชุมชน รัว้สงัคม รัว้โรงเรยีน รัว้ครอบครวั ส าหรบังานวจิยันี้จะเน้นยุทธศาสตรด้์านรัว้โรงเรียนท่ี
สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างจริงจงั คือ การพฒันาเสริมสร้างทกัษะชีวิต ไดแ้ก่ จดักจิกรรม
หลกัสตูรการเรยีนการสอนวชิาเฉพาะขึน้ 

  6) สาเหตุของปญัหายาเสพตดิ  
   ปญัหาทีเ่กดิจากยาเสพตดิเป็นปญัหาสงัคมทีม่คีวามสลบั ซบัซอ้น ม ี

องคป์ระกอบ 3 ประการทีเ่ป็นสาเหตุของปญัหา คอื ตวับุคคล ยา และสิง่แวดลอ้ม (ส านกัพฒันา 
การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ.  2543: 24 – 27) องคป์ระกอบของปญัหายาเสพตดิทัง้ 3 ประการ 
ทีม่ปีฏสิมัพนัธก์นั มคีวามสมัพนัธก์นัเปรยีบเสมอืนวงกลม 3 วงทีเ่กยทบักนั ยิง่เคลื่อนเขา้หากนัเมือ่ใด
พืน้ทีข่องปญัหากจ็ะเพิม่ขึน้ (ส านักงานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ.  2548:  
8 – 12) 

   6.1)  ดา้นตวับุคคล ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมในช่วง 3 ทศวรรษ 
ทีผ่่านมาไดก่้อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงในสงัคมไทยในดา้นโครงสรา้ง จากฐานการผลติทีเ่ป็นสงัคม
เกษตรกรรมเปลีย่นไปสู่สงัคมอุตสาหกรรมสมยัใหม ่สงัคมชนบทเปลีย่นไปเป็นสงัคมเมอืง ครอบครวั
เปลีย่นจากครอบครวัขยายเป็นครอบครวัเดีย่วมากขึน้ ค่านิยมการเปลีย่นแปลงจากการบรโิภคที่
พอเพยีงเป็นลกัษณะของการบรโิภคนิยม มปีญัหาสงัคมเกดิขึน้มากมาย โดยเฉพาะปญัหาทีเ่กดิขึน้กบั
เดก็และเยาวชนซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อปัญหายาเสพติดสงูสดุ ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัเยาวชน
กลุ่มนี้ ไดแ้ก่การถูกปล่อยปละละเลยจากพ่อแมผู่ป้กครองทีต่อ้งอพยพถิน่ฐานเพื่อหางานท าในเมอืง   
ท าใหถู้กทอดทิง้อยูก่บัคนแก่ชราในหมู่บา้นเกดิปญัหาเดก็เรร่อ่น ปญัหาโสเภณีเดก็  
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     การด าเนินชวีติของมนุษยใ์นสงัคมจะตอ้งประสบกบัปญัหาเน่ืองจากการ
เปลีย่นแปลงหลายๆดา้น เช่น ร่างกาย อารมณ์ เศรษฐกจิ ความเป็นอยู ่และสงัคม ดงักล่าว ผูท้ีป่รบัตวั
ใหเ้ขา้กบัความเปลีย่นแปลงหรอืสภาพนัน้ๆ ไม่ไดก้จ็ะมพีฤตกิรรมเบีย่งเบนไปจากความถูกตอ้งของ
สงัคม และอาจหนัไปใชย้าเสพตดิ ซึง่ปราณพีร บุญเรอืง; และ อทิธศิกัดิ ์พลงาม (2547: 25 - 42)  
กล่าวว่า ชวีติในวยัรุ่นจดัเป็นช่วงวยัทีส่ าคญัทีสุ่ด เพราะเป็นวยัทีเ่ชื่อมต่อระหว่างเดก็กบัผูใ้หญ่ เป็น
ระยะหวัเลีย้วหวัต่อของชวีติ เดก็ในวยัน้ีตอ้งประสบกบัยุง่ยาก มปีญัหาต่างๆมากมายและความล าบาก
ในการปรบัตวั ระยะต่างๆ ของวยัเริม่เขา้สู่วยัรุ่นและวยัรุ่นม ีดงันี้ 

    1) วยัเริม่เขา้สู่วยัรุ่น (11 – 13 ปี) เดก็หญงิจะอยูช่่วงอายุประมาณ 11 – 13 
ปี และเดก็ชายอายุประมาณ 13 – 15 ปี เป็นระยะทีร่่างกายเริม่การเจรญิเตบิโตทางเพศอย่างสมบูรณ์ทัง้
ในเดก็หญงิและเดก็ชาย 
      2) วยัรุ่นตอนตน้ (12 – 14 ปี) มกีารเปลีย่นแปลงทัง้ในดา้นร่างกาย จติใจ
และความนึกคดิ การเจรญิเตบิโตในระยะวยัรุ่นนี้มลีกัษณะค่อยเป็นค่อยไปในดา้นร่างกายม ี
การเปลีย่นแปลงมากและสิน้สุดลงเมื่อถงึ ‚วุฒภิาวะของวยัรุ่น‛ส่วนในดา้นจติใจส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้
จากการเปลีย่นแปลงทางร่างกาย แมว้่าการเปลีย่นแปลงของร่างกายจะเป็นสิง่ปกตขิองเดก็ทุกคนเมือ่
เขา้สู่วยัรุ่นกต็าม แต่ลกัษณะการเปลีย่นแปลงทางจติใจของเดก็แต่ละคนมกัไม่เหมอืนกนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บั
สภาพแวดลอ้ม จงึท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าเหตุใดเดก็บางคนถงึแมว้่าจะมอีายุอยูใ่นเกณฑว์ยัรุ่นกต็าม แต่กย็งั
ไม่มลีกัษณะ ‚พายบุุแคม‛ ของวยัรุ่นหรอืลกัษณะอื่นๆทีค่วรเกดิขึน้ในวยัรุ่นใหเ้หน็เลย ลกัษณะเฉพาะ
ในวนันี้ทีพ่บได ้คอื หงุดหงดิงา่ย สนิทกบัเพื่อนและอยากใชเ้วลากบัเพื่อนมากกว่าพ่อ แม ่มวีฒันธรรม
ตามกลุ่มเพื่อนทีต่นเองนับถอื  
     3) วยัรุ่นตอนกลาง (14 – 17 ปี) เป็นระยะทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลายอย่าง 
เช่น สภาพแวดลอ้มใหมแ่ละมผีลต่อการพฒันาการทางสงัคมของเดก็ โดยทัว่ไปเดก็ส่วนใหญ่จะคบเพื่อน
ทีม่รีสนิยมคลา้ยกนัหรอืคนทีถู่กใจ เริม่รูจ้กัปรบัปรงุบุคลกิภาพเลยีนแบบผูท้ีต่นชื่นชอบ ชอบท าในสิง่ที่
แปลกใหม ่เดก็ทีข่าดความมัน่ใจในตนเอง จะเป็นเดก็ทีไ่วต่อความรูส้กึ มคีวามกระวนกระวายใจต่อ
ค าพูดทีก่ล่าวออกไป ซึง่ครหูรอืผูป้กครองตอ้งรว่มมอืกนัช่วยเหลอืแนะน าอย่างใกล้ชดิ ลกัษณะเฉพาะ
วยัรุ่นกลุ่มนี้คอื จะสนใจบุคลกิของตนเองมากขึน้ กงัวลกบัรปูร่างหน้าตาของตน อยากมเีอกลกัษณ์
เฉพาะตน ตอ้งการอสิระ เป็นตวัของตวัเอง 
     4) วยัรุ่นตอนปลาย (17 – 19 ปี) การพฒันาการของวยัรุ่นเริม่เขา้สู่วุฒภิาวะ
อย่างสมบูรณ์แบบในวยัรุ่นตอนปลาย โดยในระยะนี้มกัมกีารพฒันาทางดา้นจติใจมากกว่าทางดา้น
ร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิง่ทางดา้นเกี่ยวกบัความนึกคดิปรชัญาชวีติ 
     นกัเรยีนมธัยมศกึษาอยูใ่นวยัรุน่ มอีายุระหว่าง 12 – 18 ปี ซึง่อยูใ่นวยัทีม่ ี
พฒันา การดา้นต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเรว็ ทัง้ทางดา้นร่างกาย ดา้นจติใจและอารมณ์ ดา้นสงัคม ดา้น
สตปิญัญา วยัรุ่นจงึเป็นวยัวกิฤตของการปรบัตวัมากทีสุ่ดวยัหน่ึง ซึง่ปญัหาของนักเรยีนมธัยมศกึษาที่
พบมาก คอื ปญัหายาเสพตดิ สาเหตุส าคญั คอื อยากลอง อยากรู ้และถูกชกัน าใหใ้ชย้าเสพตดิ
แกป้ญัหาทางอารมณ์ ซึง่ระยะแรกจะช่วยลดความเครยีด ความวติกกงัวลไดท้นัท ีเพราะฤทธิเ์ขา้ไป
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กระตุ้นประสาทท าใหรู้ส้กึผ่อนคลาย แต่เมือ่ใชไ้ปนานเขา้กท็ าใหต้ดิใจ และอยากใชจ้นไมส่ามารถอยู่ได้
โดยขาดยาเสพตดินัน้ นอกจากนี้บุหรีแ่ละเหลา้เป็นยาเสพตดิทีว่ยัรุ่นเสพกนัมาก เพราะเหน็ว่าแบบอย่าง
จากผูใ้หญ่ท าใหห้ลงผดิท าตามอย่าง 
    6.2)  ดา้นตวัยา ยา ปจัจุบนัมยีาชนิดต่างๆ อยู่มากมาย ทัง้ทีถู่กกฎหมายและไม่
ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตวัของยาเองแลว้นัน้มไิดก่้อใหเ้กดิปญัหาใดๆ จนกว่าคนจะน ายานัน้ไปใช้
ในทางทีผ่ดิ 
    6.3) ดา้นสิง่แวดลอ้ม สิง่แวดลอ้มทีอ่ยูโ่ดยรอบตวัคนมอีทิธพิลในอนัทีจ่ะผลกัดนั
ใหค้นหนัไปใชย้าเสพตดิ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และสิง่แวดลอ้มทางสงัคม 
สิง่แวดลอ้มทางกายภาพทีส่่งผลใหม้ปีญัหายาเสพตดิมากทีสุ่ดในปจัจุบนั คอื แหล่งชุมชนแออดัหรอื
แหล่งสลมั ซึง่เป็นผลพวงของการพฒันาประเทศท าใหช้าวชนบทอพยพเขา้เมอืงใหญ่ทีม่แีหล่งงานเพื่อ
ขายแรงงาน สิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีน่ าไปสู่การใชย้าเสพตดิของเดก็และเยาวชน ทัง้ทีอ่ยูใ่นแหล่งเสื่อม
โทรมหรอืแหล่งอื่นๆ ไดแ้ก่ ปญัหาทางเศรษฐกจิทีค่รอบครวัมรีายไดไ้มเ่พยีงพอกบัรายจ่าย เพราะไม่มี
ความมัน่คงทางอาชพี เป็นแรงงานนอกระบบ ไม่มกีฎหมายคุม้ครอง ปญัหาสาธารณสุข สุขภาพอนามยั
เสื่อมโทรมอนัเป็นผลมาจากสิง่แวดลอ้ม เตม็ไปดว้ยมลพษิทัง้ในน ้าในอากาศ ปญัหาการตดิเชือ้โรคเอดส ์
ปญัหาสงัคมอื่นๆ ปญัหาความแตกแยกในครอบครวั ปญัหาการคา้ประเวณ ีและปญัหาแหล่งอบายมุข
ประเภทต่างๆ ทีม่อียู ่ลว้นเป็นสิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีม่สี่วนในการผลกัดนัเดก็และเยาวชนใหห้นัเขา้หา
ยาเสพตดิทัง้สิน้ 

   การแกไ้ขปญัหายาเสพตดิใหเ้กดิผลส าเรจ็ จ าเป็นตอ้งด าเนินการจดัการ 
องคป์ระกอบทัง้ 3 องคป์ระกอบอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง โดยเฉพาะองคป์ระกอบในส่วนของ “คน” 
นบัว่าส าคญัทีสุ่ด การสรา้งใหค้นมภีมูคิุม้กนัยาเสพตดิ ถอืเป็นการป้องกนัยาเสพตดิทีส่าเหตุ ทีป่ญัหา 
เมือ่คนมภีมูคิุม้กนัยาเสพตดิรูจ้กัการป้องกนัตนเองใหร้อดพน้จากปญัหายาเสพตดิไมว่่าจะอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มทีม่ที ัง้ตวัยาเสพตดิ สิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเสพยาเสพตดิ คนๆนัน้กส็ามารถน าตนเอง
ใหผ้่านพน้จากปญัหายาเสพตดิได ้ 
   กล่าวไดว้่าสาเหตุของปญัหายาเสพตดิ มอีงคป์ระกอบ 3 ประการทีเ่ป็นสาเหตุของ
ปญัหา คอื 1) ตวับคุคล ซึง่เดก็และเยาวชนเป็นกลุ่มเสีย่งต่อปญัหายาเสพตดิมากทีสุ่ด และปญัหาของ
นกัเรยีนมธัยมศกึษาทีพ่บมากคอื ปัญหายาเสพติด 2) ยา ทีเ่ป็นปญัหา ไดแ้ก่ แอมเฟตามนี สารระเหย 
กญัชา เฮโรอนี ฝ่ิน เอก็ซต์าซ(ียาอ)ี เคตามนี (ยาเค)และโคเคนซึง่เป็นทีน่ิยมของกลุ่มวยัรุ่นและ  
3) ส่ิงแวดล้อม ทีอ่ยู่โดยรอบตวัคนมอีทิธพิลในอนัทีจ่ะผลกัดนัใหค้นหนัไปใชห้รอืไม่ใชย้าเสพตดิ แบ่ง
ไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ คอื แหล่งชุมชนแออดัหรอืแหล่งสลมั แหล่งอบายมุข 
สถานบนัเทงิ และสิง่แวดลอ้มทางสงัคม คอื ปญัหาทางเศรษฐกจิทีค่รอบครวัมรีายไดไ้ม่เพยีงพอกบั
รายจ่าย ปญัหาสาธารณสุข สุขภาพอนามยัเสื่อมโทรมอนัเป็นผลมาจากสิง่แวดลอ้ม เตม็ไปดว้ยมลพษิ 
ปญัหาการตดิเชือ้โรคเอดส ์ปญัหาสงัคมอื่นๆ ปญัหาความแตกแยกในครอบครวั ปญัหาการคา้ประเวณี
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   สรุป จากการคน้ควา้เอกสาร สถานภาพของยาเสพตดิทีเ่ป็นแก่นของสถานการณ์ที่
ผูว้จิยัศกึษาจะน าไปสู่ทีม่าของแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหา ความ
ตอ้งการในการแก้ปญัหายาเสพตดิ ไดแ้ก่ สถานการณ์ยาเสพตดิโดยทัว่ไปทีม่กีารผลติ และจ าหน่ายยา
เสพตดิอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ยาเสพตดิในประเทศไทยยงัพบว่ามคีวามรุนแรงและแพร่ระบาดอยู่
มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มเดก็และเยาวชนในสถานศกึษา ดา้นความรูเ้กี่ยวกบัยาเสพตดิเกี่ยวขอ้ง
กบัความหมายของยาเสพตดิ ชนิดและประเภทของยาเสพตดิ ซึง่ปจัจบุนัมคีวามหลายหลาย ยงัไมเ่คย
ถูกน ามาใชใ้นสงัคมก่อนหน้านี้ ทีส่ าคญั คอืไม่มคีวามชดัเจนในเรือ่งสถานะทางกฎหมายทีจ่ะใชค้วบคุม 
ส่วนในดา้นนโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ความรูเ้กี่ยวกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั 
ยาเสพตดิในโรงเรยีนถอืเป็นนโยบายส าคญัทีต่อ้งด าเนินการอย่างจรงิจงั เช่น การสรา้งภมูคิุม้กนั
ป้องกนัยาเสพตดิใหเ้ยาวชน ไดแ้ก่ การพฒันาเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ ดว้ยการจดัหลกัสตูร การเรยีนการ
สอนวชิาเฉพาะขึน้ ส่วนสาเหตุของปญัหายาเสพตดิทีผู่ว้จิยัศกึษาสถานการณ์ยาเสพตดิประกอบดว้ย  
1) ตวับุคคลพบว่าเดก็และเยาวชนเป็นกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งต่อปญัหายาเสพตดิมากทีสุ่ด (อาย ุ12 – 18 ปี) 
โดยสาเหตุ คอื อยากลอง อยากรู ้และถูกชกัน าใหใ้ชย้าเสพตดิเพื่อแกป้ญัหาทางอารมณ์ ลดความเครยีด 
ความวติกกงัวล 2) ตวัยา สาเหตุ คอืมยีาเสพตดิชนิดต่างๆมากมายทัง้ถูกกฎหมายและไมถู่กกฎหมาย 
3) สิง่แวดลอ้มแบ่งเป็นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ สาเหตุ คอื แหล่งชุมชนแออดั แหล่งอบายมุข สภาพสิง่
ปลกูสรา้งทีไ่มเ่อือ้ต่อการป้องกนัยาเสพตดิ และสิง่แวดลอ้มทางดา้นสงัคม คอื พฤตกิรรมและความ
เป็นอยู่ของมนุษยใ์นสงัคมทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นั เช่นอทิธพิลจากเพื่อน สมัพนัธภาพภายใน
ครอบครวั และสมัพนัธภาพภายในโรงเรยีน ปญัหาเศรษฐกจิทีค่รอบครวัมรีายไดไ้มเ่พยีงพอกบัรายจ่าย 
ปญัหาสาธารณสุขทีเ่ป็นผลจากสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ เช่น มลพษิ การตดิเชือ้เอดส ์และปญัหา
ครอบครวัแตกแยก      
   ส าหรบัการสอบถามสถานภาพของยาเสพตดิในสถานศกึษา โดยใชแ้บบสอบถามที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้เป็นแบบสอบถามระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพปญัหา โดยใหผู้ต้อบระบุสภาพปญัหา
ยาเสพตดิในโรงเรยีน และความตอ้งการหลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติ กลุ่มเดก็และเยาวชนทีค่าดว่าจะเป็น
กลุ่มเสีย่งต่อการใชย้าเสพตดิอยูใ่นช่วงอายเุท่าไร ชนิด ประเภทยาเสพตดิทีร่ะบาดในปจัจบุนั ความรู้
เกีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ และสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นปญัหามากทีสุ่ด ดา้นกายภาพและดา้น
สงัคม คอื อะไร ตลอดจนขอ้เสนอแนะ รายละเอยีดจะไดก้ล่าวในบทต่อไป 
  2.2.2 หลกัการ แนวคดิและทฤษฎกีารป้องกนัยาเสพตดิ 
   การป้องกนัยาเสพตดิตอ้งท าใหแ้ตกต่างออกไป เพื่อใหสู้ไ้ดก้บัความทา้ทายของ
สหสัวรรษใหม ่การป้องกนัเป็นแนวคดิทีก่วา้งและครอบคลุมวธิกีารต่างๆ มากมาย ค าจ ากดัความ
ของป้องกนัมผีลต่อจดุมุง่หมายของกจิกรรมป้องกนัและการเลอืกกลยทุธใ์นการเขา้แทรกแซงปญัหา
ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด การป้องกนั หมายถงึ การหลกีเลีย่งบางสิง่ทีอ่าจเกดิขึน้ซึง่สามารถเตรยีมรบัมอืและ
ตอบโตล้่วงหน้าเพื่อชะลอการเริม่ตน้ของปญัหา (ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพตดิ.  2549: 6) ส าหรบังานวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาแนวคดิ หลกัการ 
ทฤษฎ ีและความหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัยาเสพตดิ มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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   กระบวนทศัน์ของการป้องกนัยาเสพตดิ การป้องกนัการใชย้าเสพตดิเน้นการบรรลุ
วตัถุประสงคด์งันี้ คอื การใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ค่านิยม (อะไรและท าไม) ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใช้
ในทางทีผ่ดิแก่กลุ่มเป้าหมาย การท าใหก้ลุ่มเป้าหมายไดร้บัทกัษะทีเ่หมาะสม (วธิ)ี การปฏเิสธการชกัจงูไปสู่      
ยาเสพตดิ และส่งเสรมิส านึกในคุณค่าของตนเองและความตอ้งการอยูใ่หห้่างจากยาเสพตดิ แสดง   
ดงัภาพประกอบ 3 
         พฤตกิรรม 
 
    
 
 
 

ภาพประกอบ 3 กระบวนทศัน์ของการป้องกนัยาเสพตดิ 
 
 ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ.  (2550).           
การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษา.  หน้า 7. 
 
   การป้องกนัยาเสพตดิ หมายถงึ กระบวนการทีด่ าเนินการล่วงหน้า โดยการอบรม
เลีย้งด ูใหก้ารศกึษา ขอ้มลูขา่วสารและความรูท้ ัง้ในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และ
การศกึษาตามอธัยาศยั แก่กลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง และสมัพนัธก์นัในเรื่องคุณภาพชวีติ ยา และ
ยาเสพตดิ การป้องกนัตนเอง ครอบครวั ชุมชนใหร้อดพน้จากยาเสพตดิดว้ยวธิกีารต่างๆ เพื่อเป็น
การสรา้งภมูคิุม้กนัแก่บุคคลใหม้คีวามสามารถทีจ่ะเผชญิหน้ากบัปญัหา อุปสรรค และเหตุการณ์
ต่างๆทีผ่่านเขา้มาในช่วงชวีติดว้ยการส่งเสรมิใหบุ้คคลใชช้วีติไดอ้ยา่งมคีวามสุข รวมทัง้ปรบัปรงุ
สภาพแวดลอ้มใกลต้วัทีม่สี่วนผลกัดนัใหก้ลุ่มเป้าหมายไปใชย้าเสพตดิ (สนัต ิจยัสนิ; และ คณะ.  
2544: 42) และพริม้เพรา ผลเจรญิสุข (2545: 87 – 88) กล่าวว่าการป้องกนัเป็นการลดอุปสงค์
(Demand Reduction) ของยาเสพตดิเพื่อลดจ านวนผูต้ดิยาเสพตดิมใิหค้นไปลองใชย้าเสพตดิ หรอื
ลดปรมิาณความตอ้งการใชย้าเสพตดิ การป้องกนัยาเสพตดิ (Prevention) หมายถงึการใหก้ารศกึษา 
ขา่วสาร ความรู ้และขอ้มลูในเรือ่งยาเสพตดิอย่างถูกตอ้งดว้ยวธิกีารต่างๆไปสู่ประชาชน เพื่อการ
สรา้งภมู ิคุม้กนัมใิหป้ระชาชนหนัไปใชย้าเสพตดิเป็นทางออก เมือ่ประสบปญัหากบัตนเองและ
ครอบครวัและในขณะ เดยีวกนักด็ าเนินการป้องกนัการแพรร่ะบาดของตวัยา รวมทัง้การปรบัปรงุ
สภาพแวดลอ้มมใิหม้สี่วนผลกัดนัใหค้นไปใชย้าเสพตดิควบคู่กนัไปดว้ย การป้องกนัสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดบั คอื  
   การป้องกนัระดบั1 (Primary Prevent) หมายถงึ การจดัการล่วงหน้าเพื่อป้องกนั 
การขยายตวัของการพึง่พายาเสพตดิ โดยการจดัสภาวะทางสงัคมและจติวทิยาทีเ่หมาะสมจนกระทัง่

 

ทกัษะ 

    

      ค่านิยม   
   ทีพ่งึประสงค ์          

(ทศันคต)ิ 

     
 ความรู ้
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คนไมม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะพยายามหนีความจรงิ โดยการใชย้าอนัตราย กจิกรรมดา้นการป้องกนัต่างๆ 
มุง่สู่กลุ่มทีถู่กระบุว่า อยู่ในภาวะเสีย่งสงู 
   การป้องกนัระดบั 2 (Secondary Prevention) เป็นการป้องกนัการเจบ็ปว่ยไมใ่ห้
ทรดุลงยิง่ขึน้ โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะสบืหาผูต้ดิยาเสพตดิทีเ่พิง่เริม่ใชย้าเสพตดิ เป็นการคน้หา
สาเหตุ และหาทางหยดุยัง้ หรอืเปลีย่นแปลงแกไ้ขพฤตกิรรมสิง่แวดลอ้มตลอดเวลาจนกระบวนการ
ต่างๆทีจ่ะส่งผลกระทบต่อปญัหาใหค้ลีค่ลายลงไปสู่สถานการณ์ปกตโิดยเรว็ทีสุ่ด ก่อนทีผ่ลของ
ปญัหานัน้ๆจะน าบุคคลไปสู่การใชย้าในทางทีผ่ดิมากขึน้ 
   การป้องกนัระดบัที ่3 (Tertiary Prevention) คอื การกระท าทีต่่อเนื่องจาก 
การป้องกนัระดบัที ่2 เพื่อขจดัหรอืระงบัการใชย้าอย่างรนุแรง เป็นการใหบ้รกิารระยะยาว ซึง่
ครอบคลุมถงึการใหค้วามรูท้างสุขภาพและทางการศกึษา โดยบุคลากรทางวชิาชพีหลายสาขา เช่น 
แพทย ์จติแพทย ์ฯลฯ ซึง่จะเขา้ไปช่วยชวีติเพื่อป้องกนัการสญูเสยีบุคลกิภาพใหค้วามช่วยเหลอืใน
ระยะวกิฤต และช่วยในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคม 
   การป้องกนัการใชย้าเสพตดินัน้เป็นการแกป้ญัหาทีต่น้เหตุอยา่งแทจ้รงิ วธิกีาร
เผยแพรข่า่วสารขอ้มลูและการใหก้ารศกึษาแก่เยาวชนใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งยาเสพตดิอยา่ง
ถูกตอ้งเป็นวธิกีารทีส่ าคญัทีจ่ะช่วยใหเ้ยาวชนและประชาชนไมต่กเป็นทาสของยาเสพตดิ  
(ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ.  2548: ค าน า)  
   แนวคดิการป้องกนัยาเสพตดิมแีนวคดิว่า การจะแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของระบบ
ใหญ่ไดจ้ าเป็นตอ้งแกไ้ขหรอืเปลีย่นระบบยอ่ยแต่ละระบบใหด้เีสยีก่อน ในการป้องกนัยาเสพตดิ
จ าเป็นตอ้งสรา้งหรอืเปลีย่นแปลงบุคคลแต่ละคนใหเ้ป็นคนด ีจงึจะท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุผล
ส าเรจ็ รปูแบบของการเปลีย่นแปลงบุคคลทีน่ิยมใชก้นั ไดแ้ก่ ทฤษฎทีีเ่ชื่อว่ามนุษยท์ุกคนมเีหตุผล
และพรอ้มทีจ่ะตอบสนอง ท าใหบุ้คคลสรา้งหรอืเปลีย่นแปลงเจตคตอินัจะเป็นผลต่อการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมในทีสุ่ด (Socratic – Rational) และทฤษฎทีีเ่ชื่อว่าการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบุคคล
จะขึน้อยูก่บัอทิธพิลของปทสัฐาน จากกลุ่มทีต่นผกูพนัอยู ่(Model Social – Psychological Model) 
เป้าหมายของการป้องกนัยาเสพตดิ โดยการเปลีย่นแปลงตวับุคคล คอื การทีบุ่คคลมเีจตคตแิละ
พฤตกิรรมทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัยาเสพตดิ (ประเสรฐิ กรวยสวสัดิ.์  2541: 12)  
   แนวทางปฏบิตัติวัเพื่อไมใ่หต้ดิยาเสพตดิ (สมภพ เรอืงตระกูล.  2543: 165 – 
166) ไดแ้ก่ 1) ครอบครวัมคีวามปรองดองกนั มคีวามอบอุ่น ช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั 2) บดิามารดารบั
ฟงัปญัหาของบุตร หาทางแกไ้ข ใหก้ารสนบัสนุนและก าลงัใจ 3) หลกีเลีย่งการคบเพื่อนซึง่ตดิ 
ยาเสพตดิ 4) มคีวามสุจรติในการท างาน การศกึษาเล่าเรยีนและการตดิต่อคบหากบัผูอ้ื่น 5) ศกึษา
เรยีนรูพ้ษิภยัของยาเสพตดิ 6) หลกีเลีย่งปจัจยัเสีย่งต่างๆ ทีจ่ะเขา้ไปมสี่วนพวัพนักบัการเสพยา 
เช่น หลกีเลีย่งจากกลุ่มคนซึง่ชื่นชอบการดื่มสุราหรอืสบูบุหรี ่7) เตอืนใจตวัเองอยูเ่สมอว่าการลอง
เสพสารเสพตดิครัง้เดยีวท าใหเ้สพตดิได ้8) เมือ่มอีาการไมส่บายทางรา่งกายหรอืจติใจใหพ้บแพทย์
หรอืไดร้บัการรกัษาดว้ยวธิทีีถู่กตอ้งไมค่วรรบัประทานยาเอง โดยเฉพาะยานอนหลบัดื่มสุราเพื่อให้
จติใจสบาย 9) เลอืกคบเพือ่นทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์10) เขา้ไปมสี่วนรว่มกบักจิกรรมต่างๆ ของทาง
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โรงเรยีน 11) รว่มในการเล่นกฬีาของโรงเรยีน 12) บ าเพญ็ตนเป็นประโยชน์ในโรงเรยีน เช่น ดแูล
นกัเรยีนชัน้เลก็ๆ13) ตัง้ใจเรยีนใหด้ทีีสุ่ด และเอาเวลาว่างจากการเรยีนไปท าประโยชน์ เช่น  
ดหูนงัสอื ช่วยครอบครวัท างาน 14) เมือ่เกดิปญัหาปรกึษาผูใ้กลช้ดิ เช่น ผูป้กครอง และคร ู15) มี
งานอดเิรกท ารวมทัง้กจิกรรมเพื่อความเพลดิเพลนิ 16) ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ เช่น เดนิเรว็ๆ 
วิง่ว่ายน ้า เล่นกฬีา 17) ฝึกผ่อนคลายกลา้มเนื้อซึง่จะช่วยลดความเครยีดช่วยท าใหน้อนหลบั 18) นัง่
สมาธ ิผลด ีคอื ท าใหจ้ติใจสงบรา่งกายแขง็แรง หลบัสบาย 19) ปฏบิตัติวัตามหลกัพุทธศาสนา เช่น 
ด าเนินชวีติตามทางสายกลาง รกัษาศลีหา้ ไมโ่ลภ มขีนัต ิความอดทน อดกลัน้ วางตนสม ่าเสมอและ
บ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม ปจัจยัเสีย่งและปจัจยัป้องกนั สามารถแสดงไดด้งัภาพประกอบ 4  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 ปจัจยัเสีย่งและปจัจยัป้องกนั 
  
 ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ. (2549).  คู่มอืเทคนิค
การจดักจิกรรมเพือ่สอนทกัษะชวีติส าหรบัเยาวชน.  หน้า 8. 

ปัจจยัเส่ียง 

สถานศึกษา 
- ขาดความผกูพนักบัสถานศกึษา 
- ความลม้เหลวทีส่ถานศกึษา 
- นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการใชย้าเสพตดิ (ชอบ) 
- คุณภาพของสถานศกึษาต ่า 
- ขาดประสทิธภิาพในการจดัการกบันกัเรยีน 

สภาพแวดล้อมในชมุชน 
- ไม่มกีารรวมตวัในชมุชนมแีก๊งหลายแก๊ง 
- การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่ด ี
- มยีาเสพตดิในพืน้ที ่

ครอบครวั 
- ความขดัแยง้กบัพ่อแม่

ผูป้กครอง 
- ความรุนแรงในครอบครวั 
- พ่อแม่ผูป้กครองใช ้       
- ยาเสพตดิหรอืตดิสรุา 
- เป็นลกูหลานหรอืเกีย่วขอ้งกบั

ตระกลูนกัเลง 
- ขาดความยดึเหนี่ยวใน

ครอบครวั 
- มคีวามกดดนัในครอบครวั 
- ขาดการดแูลเอาใจใส ่
- ขาดระเบยีบวนิยัในครอบครวั 
- ครอบครวัแยกตวัจากชุมชน 

ตวับุคคล 
- ไม่มคีวาม 
- สามารถในการเรยีน 
- หนีเรยีน 
- ชอบเสีย่ง 
- แสวงหาความตื่นเตน้ 
- ท าตวัตามกลุ่ม 
- มคีวามผดิปกตดิา้น

พฤตกิรรม 
- ทกัษะการเรยีนต ่า 
- มพีฤตกิรรมต่อตา้นสงัคม 

กลุ่มเพื่อน 
- คบกลุ่มเพื่อนทีก่ระท า

ความผดิ 
- คบกลุ่มเพื่อนทีใ่ชย้า

เสพตดิ 
- เกีย่วขอ้งกบักลุ่ม

เพื่อนทีเ่ดก็แก๊ง 
- คบกลุ่มเพื่อนทีถู่กให้

ออกจากโรงเรยีน 
- คบกลุ่มเพื่อนทีแ่ยกตวั

จากสงัคม 
- คบกลุ่มเพื่อนทีต่่อตา้น

ความส าเรจ็ดา้น
การศกึษา 
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   การป้องกนัยาเสพตดิควรเพิม่ปจัจยัป้องกนัและแกไ้ขหรอืลดปจัจยัเสีย่ง 
การแทรกแซงปจัจยัเสีย่งตัง้แต่แรกในระหว่างช่วงวยัทีเ่ป็นการก าหนดรปูแบบความคดิและ
พฤตกิรรมมผีลกระทบมากกว่าการแทรกแซงในภายหลงั จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งระบุปจัจยัเสีย่งทีม่ ี
ในช่วงวยัเดก็ระยะตน้ทัง้ในส่วนตวับุคคล กลุ่มเพื่อน ครอบครวั สถานศกึษา และสิง่แวดลอ้ม แลว้
แกไ้ขปจัจยัเสีย่งเหล่านัน้ใหก้ลบัเป็นปจัจยัป้องกนั (ส านักงานคณะกรรมการการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพตดิ.  2549:   7 - 16) 
 เป้าหมายส าคญัของการป้องกนัยาเสพตดิ คอื เปลีย่นการถ่วงดุลระหว่างปจัจยัเสีย่งกบั
ปจัจยัป้องกนัเพื่อใหป้จัจยัป้องกนัมนี ้าหนกัมากกว่าปจัจยัเสีย่ง ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 ปจัจยัเสีย่งและปจัจยัป้องกนั 
 
 ปัจจยัเส่ียง ปัจจยัป้องกนั 
ภายในครอบครวั -ขาดความผกูพนัและขาดการเลีย่งดูจาก

พอ่แม ่ผูป้กครองหรอืผูดู้แล 
-การเลีย้งดไูมม่ปีระสทิธภิาพ 
-สภาพแวดลอ้มในบา้นวุน่วาย 
-ขาดความสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัผูใ้หญ่ทีม่ี
ความหว่งใยและเอือ้อาทร 
-ผูด้แูลหรอืพอ่แม ่ผูป้กครองมปีญัหาทาง
จติหรอืเกีย่วขอ้งกบัอาชญากรรม 

-ความผกูพนัทีเ่ขม้แขง็ระหวา่งเดก็ๆ กบัครอบครวั 
-การทีผู่ป้กครองเขา้ไปมสีว่นในชวีติของเดก็ 
-การเลีย้งดแูบบเกือ้หนุนที ่
 ตอบสนองความตอ้งการทางการเงนิ อารมณ์การ
เรยีนรูแ้ละสงัคมของเดก็ 
-ขอบเขตทีช่ดัเจนและการปฏบิตัติามกฎภายใน
บา้นอยา่งสม ่าเสมอ 

ภายนอกครอบครวั -พฤตกิรรมในหอ้งเรยีนทีไ่ม ่เหมาะสม เช่น 
กา้วรา้วและขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ 
-ความลม้เหลวทางการศกึษา 
-อ่อนทกัษะการเขา้สงัคม 
-การสมาคมกบักลุ่มเพื่อนทีม่พีฤตกิรรมที่
เป็นปญัหา รวมทัง้การใชย้าในทางทีผ่ดิ 
-การรบัรูท้ีค่ลาดเคลื่อนเกีย่วกบัขอบเขต
และการยอมรบัของ 
 พฤตกิรรมการใชย้าในทางทีผ่ดิใน
โรงเรยีน ในกลุ่มเพื่อนและในชุมชน 

-การตดิตามพฤตกิรรมทางสงัคม โดยพอ่แม ่
ผูป้กครองอยา่งเหมาะสมกบัอายขุองเดก็ การ
จ ากดัเวลาออกนอกบา้นและการเฝ้าระวงักจิกรรม
นอกบา้น 
-รูจ้กัเพื่อนๆของลูกและปฏบิตัติาม  กฎของบา้น 
-ความส าเรจ็ทางการศกึษาและการ เขา้ร่วมใน
กจิกรรมนอกหลกัสตูร 
-ความสมัพนัธท์ีเ่ขม้แขง็กบัสถาบนั ทางสงัคมทีด่ ี
เช่น โรงเรยีน สโมสร 
 และสถาบนัทางศาสนา 

   
 ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ. (2549).  คู่มอืเทคนิค
การจดักจิกรรมเพือ่สอนทกัษะชวีติส าหรบัเยาวชน.  หน้า 9. 
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  แนวคดิ ทฤษฎกีารควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ 
   วรวทิย ์อรรถโกวทิธาตร ี(2542: 18) กล่าวว่า แนวคดิและทฤษฎใีนการควบคุม 
การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ ไดแ้ก่  
   Atomistle Concept แนวคดิน้ีเชื่อว่า การจะแกไ้ขปญัหาของระบบใหญ่ได ้จ าเป็นตอ้ง
แกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงระบบยอ่ยใหด้เีสยีก่อน ในกรณีการป้องกนัปญัหายาเสพตดิ จ าเป็นตอ้งสรา้งหรอื
เปลีย่นแปลง ‚บุคคล‛ ในแต่ละคนใหเ้ป็นคนด ีมคีุณธรรม จงึจะท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุผลส าเรจ็ โดย
มรีปูแบบการเปลีย่นแปลงในงานดา้นการป้องกนัยาเสพตดิดว้ย 
    1) Socratic – Rational Model การเปลีย่นแปลงบุคคลตามทฤษฎนีี้ ตัง้อยู่บน    
ความเชื่อทีว่่ามนุษยท์ุกคนมเีหตุผล และพรอ้มทีจ่ะตอบสนองต่อข่าวสารใหม่ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์อยู่เสมอ 
ขา่วสารใหม่ๆทีจ่ะท าใหบุ้คคลสรา้งหรอืเปลี่ยนทศันคต ิซึง่จะเป็นผลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
    2) Social – Psychological Model ทฤษฎนีี้เชื่อว่าการเปลีย่นแปลง ‚พฤตกิรรม
ของบุคคล‛ จะเกดิขึน้จากอทิธพิลของบรรทดัฐานจากกลุ่มซึง่เขาผูกพนัอยู ่การเปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้ได ้
คอื การหลอมละลายทศันคต ิค่านิยม และรปูแบบพฤตกิรรมทีม่อียูเ่ดมิ (Unfreezing) เกดิ 
การเปลีย่นแปลง (Change) 
   การป้องกนัยาเสพตดิ  Atomistle Concept  เน้นหนักที ่‚ตวับุคคล‛ โดยอาศยั
กระบวนการเผยแพรข่่าวสาร การใหก้ารศกึษา และการฝึกอบรม ซึง่การป้องกนัปญัหายาเสพตดิ ตาม
ทฤษฎนีี้มขีอ้จ ากดัอยูท่ี ่‚จ านวนบุคคล‛ ทีเ่ราตอ้งการใหม้กีารเปลีย่นแปลงนัน้ จะตอ้งเปลีย่นแปลง
บุคคลจ านวนเท่าไร จงึจะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูต้ดิยาเสพตดิในสงัคมทัง้หมด และ
ขอ้จ ากดัอกีประการหนึ่ง คอื ขา่วสารความรูท้ีใ่หม้ลีกัษณะเป็นหลกัการหรอืวชิาการนัน้ ในทางปฏบิตัไิม่
อาจน ามาใชไ้ดใ้นชวีติและสภาพแวดลอ้มจรงิ เช่น เดก็อาจเรยีนรูว้่าการสูบบุหรี ่การดื่มสุรา เป็นสิง่ไมด่ ี
แต่ในทางปฏบิตัเิดก็พบว่าการสูบบุหรี ่การดื่มสุรา เป็นทีย่อมรบัในสงัคม 
   Holistic Concept แนวคดิของทฤษฎนีี้ใหค้วามส าคญักบั ‚สภาพแวดลอ้ม‛ โดยเชื่อว่า
การเปลีย่นแปลง ‚ตวับุคคล‛ โดยไมค่ านึงถงึภาวะแวดลอ้มนัน้ มกัเกดิปญัหาขึน้ในทางปฏบิตั ิดงันัน้
การเปลีย่นแปลงสภาวะแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งและเกือ้หนุนต่อการเปลีย่นแปลงตวับุคคล การลด 
ความตอ้งการยาเสพตดิดว้ยการแกป้ญัหาทีเ่น้นตวับุคคลแต่เพยีงดา้นเดยีว ยอ่มไมป่ระสบความส าเรจ็ 
ควรตอ้งมกีารสรา้งสรรคค์่านิยม ทศันคต ิวฒันธรรม เป็นตน้ ของสงัคมควบคู่ไปกบัการพฒันาตวับุคคล 
โดยมรีปูแบบการเปลีย่นแปลงดงันี้ คอื  
    1) Liberal Model คอื การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้ม ในรปูแบบนี้จะมลีกัษณะ
ค่อยเป็นค่อยไปเน้นการมสี่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) ในการท ากจิกรรมต่างๆ 
    2) Radical Model คอื การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มแบบฉบัพลนัทนัท ีโดย
การน าหลกัจติวทิยามวลชนมาใช ้เช่น การปลุกเรา้ใหค้นในชุมชนรว่มมอืกนัแก้ปญัหาทีเ่ผชญิอยู่ 
   วธิกีารในการป้องกนัยาเสพตดิ พริม้เพรา ผลเจรญิสุข (2545: 88 – 91) กล่าวว่า 
การใหค้วามรู ้โดยพจิารณาถงึกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหไ้ดค้วามรูโ้ดยตรงตามจุดมุง่หมายและใช้
งบประมาณทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั ใหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ด 
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    1) เลอืกสื่อเผยแพรท่ีเ่หมาะสมทีเ่ขา้ไดถู้กเป้าหมาย 
    2) วธิกีารใหค้วามรูไ้มค่วรเป็นไปในรปูการใหค้วามรู ้โดยวทิยากรอย่างเดยีว 
ควรจดัในรปูแบบการสมัมนา การอภปิรายกลุ่ม เพื่อใหเ้กดิความคดิเหน็ และความเขา้ใจกนัในเรือ่ง
เป็นอยา่งด ี
   การเสรมิทกัษะและกจิกรรมทางเลอืก โดย 
    1) สอนทีจ่ะรูจ้กัปฏเิสธ (ทกัษะปฏเิสธ) ทีจ่ะใชย้าเสพตดิหรอืลองใชย้าเสพตดิ 
    2) ส่งเสรมิกจิกรรมต่างๆ 
   มาตรการของชุมชน โดยพจิารณากลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสีย่ง 
   Harm Reduction (HR) ฮารม์ รดีคัชัน่ หมายถงึ การลดอนัตรายจากการใช ้   
ยาเสพตดิ โดยเฉพาะชนิดฉีดเขา้เสน้ อนัตรายหลกั คอื การตดิเชือ้เอชไอว ีและตบัอกัเสบชนิดบ ี 
ซึง่จะเกดิกบัผูใ้ชย้าเสพตดิทีใ่ชเ้ขม็ฉีดยารว่มกนั 
   สนัต ิจยัสนิ; และ คณะ (2544: 216 – 219) กล่าวถงึกระบวนการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิทีค่รบวงจรม ี5 กระบวนการ คอื  
   กระบวนการที ่1 การอบรมเขา้ค่ายเดก็เยาวชน เพื่อสรา้งทกัษะชวีติใหเ้ดก็มี
ความรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิ 
   กระบวนการที ่2 สรา้งแผนการเรยีนการสอนเดก็เกี่ยวกบัเรือ่งยาเสพตดิ ตัง้แต่ชัน้
อนุบาลจนถงึมธัยมศกึษาแทรกไวใ้นวชิาสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติและสุขศกึษา กระจายความรู้
จากโรงเรยีนสู่ชุมชนในชนบท เช่น โครงการ “การบา้นจากลกูสู่พ่อ” โดยใหน้กัเรยีนตัง้แต่อนุบาล
จนถงึประถมศกึษาปีที ่3 กลบับา้นหลงัเลกิเรยีนไปท าการบา้นกบัคุณพ่อ 
   กระบวนการที ่3 การบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิโดยเปิดโอกาสใหผู้ม้ปีญัหา 
ยาเสพตดิไปรบัค าปรกึษาทีส่ถานีอนามยัทุกบ่ายวนัศุกร์ 
   กระบวนการที ่4 การจดักจิกรรมทางเลอืกดา้นดนตรสีิง่แวดลอ้มและกฬีา  
การเรยีนดนตรใีหเ้รยีนกบัผูส้งูอาย ุเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาจติใจ ดา้นสิง่แวดลอ้มปลกูฝงั
เรือ่งการเพาะตน้ไมห้ายาก การอนุรกัษ์ ตัง้กลุ่มเยาวชนรกักฬีาออกไปแขง่ขนัเชื่อมความสามคัคกีบั
ต าบลต่างๆ  
   กระบวนการที ่5 สรา้งความผกูพนัระหว่างเดก็กบัชุมชน  
   การป้องกนัยาเสพตดิโดยทัว่ไป จดุเริม่ตน้ตอ้งมองทีต่วัเองเป็นหลกั แลว้จงึขยาย
การป้องกนัไปยงัคนในครอบครวั เพื่อน และชุมชนทีต่วัเองอาศยัอยู ่การป้องกนัยาเสพตดิโดยทัว่ไป
แบ่งเป็น 4 ระดบั คอื 
   การป้องกนัและแกไ้ขตนเองจากยาเสพตดิ 
    1) เยาวชนควรศกึษาหาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาเสพตดิ การศกึษาหา
ความรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิมหีลายวธิ ีนอกเหนือจากการศกึษาในโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยั การรบัรู้
ขา่วสารต่างๆ จากหนงัสอืพมิพ ์วทิย ุหรอืโทรทศัน์ แลว้น ามาพจิารณาอย่างมเีหตุผล จะท าให้
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เยาวชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจในโทษภยัและสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพตดิทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปอยา่งรวดเรว็ ทนัยคุ ทนัเหตุการณ์ 
    2) มคีวามภูมใิจโดยนบัถอืตนเองมคีุณค่าต่อครอบครวั บุคคลอื่น ชุมชนและสงัคม 
    3) ส านึกในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง 
    4) ท าจติใจใหร้า่เรงิแจ่มใส 
    5) เลอืกคบเพื่อนทีด่ ีตอ้งรูจ้กัปฏเิสธในสิง่ทีค่วรปฏเิสธ เช่น การพูดปฏเิสธ
เมือ่ถูกชกัชวนใหล้องเสพยาเสพตดิ เป็นตน้  
    6) ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น การออกก าลงั อ่านหนงัสอื ท างานอดเิรก 
เล่นดนตร ีเป็นตน้ 
    7) รูจ้กัแกป้ญัหาชวีติไปในทางทีถู่ก รูจ้กักลา้เผชญิปญัหา แกป้ญัหาดว้ย 
การคดิไตรต่รองดว้ยเหตุผล 
    8) ปรกึษาผูใ้หญ่เมือ่มปีญัหา หากมปีญัหาทีไ่มส่ามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง 
ควรปรกึษาผูใ้หญ่ทนัท ีอยา่หลกีหนีปญัหาหรอืแกไ้ขปญัหาดว้ยวธิทีีไ่มถู่กตอ้ง 
   การป้องกนัและแกไ้ขครอบครวัของตนเองจากปญัหายาเสพตดิ ครอบครวัเป็น
สถาบนัแรกของสงัคมทีทุ่กคนไดม้โีอกาสสมัผสั การสรา้งใหค้นมคีุณค่าความเป็นมนุษยต์อ้งเริม่จาก
สิง่ใกลต้วัของคนนัน้ คอื ครอบครวัทีอ่บอุ่น บดิา มารดา จงึเป็นบุคคลส าคญัในการสรา้งภมูคิุม้กนั
ใหแ้ก่เดก็และเยาชน ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิมกักล่าวว่า 
ครอบครวัมบีทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในการป้องกนัยาเสพตดิ เน่ืองจากผูต้ดิยาเสพตดิส่วนใหญ่มาจาก
ครอบครวัทีม่ปีญัหา ครอบครวัขาดความรกั ความอบอุ่น ขาดบดิา มารดา ขาดการอบรมเลีย้งด ู
ขาดความสมัพนัธใ์นครอบครวั ความใกลช้ดิบดิา มารดา เป็นตน้ ในฐานะทีต่วัเราเป็นสมาชกิของ
ครอบครวั ทุกคนในครอบครวักต็อ้งมบีทบาทต่อครอบครวั เพื่อใหส้มาชกิภายในครอบครวัมี
ภมูคิุม้กนัใหป้ลอดภยัจากการตดิยาเสพตดิ โดย 
    1) สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างสมาชกิในครอบครวั พ่อ แม ่ตอ้งให้ 
ความรกั ความอบอุ่น และความเป็นเพื่อนทีด่ ีและเป็นทีป่รกึษาของลกูเมือ่มปีญัหา พีน้่องตอ้งรกักนั
ช่วยเหลอืกนั 
    2) รูจ้กับทบาทหน้าทีข่องตวัเองในการเป็นสมาชกิในครอบครวั โดยปฏบิตัิ
ตามค าสัง่สอนของพ่อแม ่ศกึษาเล่าเรยีนและช่วยเหลอืการงานในครอบครวั ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน์ 
   ถา้สมาชกิในครอบครวัคนใดตดิยาเสพตดิ ตอ้งใหค้วามช่วยเหลอื โดยปฏบิตัติาม
ค าสัง่สอนของพ่อแม ่ศกึษาเล่าเรยีนและช่วยเหลอืการงานในครอบครวั ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
ใหก้ าลงัใจและรว่มมอืแกไ้ขปญัหา ดงัน้ี 
    1) ถา้ลกูตดิยาเสพตดิ พ่อแมค่วรท าจติใจใหส้งบ ไมวู่่วามดุด่าหรอืลงโทษ 
ตอ้งท าใจยอมรบัความจรงิ เอาใจใส่เพิม่ขึน้ และหาทางแกไ้ขปญัหาต่อไป โดย 
    - ชีแ้จงใหล้กูเขา้ใจถงึอนัตรายของยาเสพตดิ และใหโ้อกาสลกูตดัสนิใจ 
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    - พ่อแมค่วรแนะน าใหล้กูเขา้รบัการบ าบดัรกัษาดว้ยความสมคัรใจ และตอ้งให้
ก าลงัใจ เพราะผูต้ดิยาเสพตดิส่วนมากจะเป็นพวกทีม่ปีมดอ้ย จะตอ้งมกีารชีแ้นะ ตดิตามและ
ช่วยเหลอื ผูต้ดิยาเสพตดิจะไมเ่ชื่อฟงัญาตพิีน้่องหรอืผูม้บุีญคุณ 
    - ในกรณทีีล่กูตอ้งเขา้รบัการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายกบัทาง
โรงพยาบาล ตามระยะเวลาทีแ่พทยก์ าหนด พ่อแมแ่ละสมาชกิคนอื่นๆ ในบา้นจะตอ้งเตรยีม    
ความพรอ้มในการทีจ่ะรบัเขากลบัเขา้บา้นโดยความรูส้กึอบอุ่น การดแูลเอาใจใส่ เพื่อสรา้ง      
ความเชื่อมัน่ในตนเอง และความรูส้กึทีไ่มโ่ดดเดีย่ว 
    - เปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มบางอยา่ง เช่น ใหเ้ขาห่างจากสถานทีห่รอืเพื่อน
ทีช่กัน าไปสู่ยาเสพตดิ เช่น การเปลีย่นโรงเรยีน เปลีย่นทีอ่ยูอ่าศยั เป็นตน้ 
    2) ถา้สมาชกิทีเ่ป็นพ่อหรอืแม ่ตดิยาเสพตดิหรอืเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ 
สมาชกิภายในบา้นควรจะน าปญัหาน้ีไปปรกึษาและขอความช่วยเหลอืจากญาตผิูใ้หญ่ หรอืจาก
หน่วยงานทีใ่หบ้รกิารดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ เช่น โรงพยาบาลของรฐั 
   การป้องกนัและแกไ้ขชุมชนของตนเองใหป้ลอดภยัจากปญัหายาเสพตดิ การ
แกป้ญัหาจงึตอ้งท าทีค่น ดว้ยแนวทางพฒันาปญัหายาเสพตดิยงัเกีย่วเน่ืองกบัอทิธพิลผลประโยชน์ 
การใชอ้ านาจและกลไกรฐัมขีอ้จ ากดั และการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวจงึตอ้งใชพ้ลงับรสิุทธิข์อง
ประชาชนเขา้ด าเนินการ 
   แนวทางการป้องกนัยาเสพตดิในโรงเรยีน เน่ืองจากไดม้กีารแพร่ระบาดของ      
ยาเสพตดิเขา้ไปในโรงเรยีนและท าใหน้กัเรยีนตดิยาเป็นจ านวนมาก และยงัรว่มในกระบวนคา้      
ยาเสพตดิ บุคลากรผูม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัเรยีน เช่น คร ูเจา้หน้าทีข่องกระทรวงศกึษาธกิารทุก
ระดบั เจา้หน้าทีต่ ารวจ บุคลากรดา้นสาธารณสุข ตลอดจนผูป้กครองจงึควรทราบแนวทางป้องกนั
การใชย้าเสพตดิในโรงเรยีน วธิป้ีองกนัไมใ่หเ้ดก็นกัเรยีนตดิยาเสพตดิแบ่งออกเป็น 5 ประการ คอื 
1) ใหข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัยาเสพตดิแก่นกัเรยีน 2) ใหเ้ดก็ไดม้พีฒันาการทางดา้นอารมณ์และ
ความนึกคดิ 3) มกีจิกรรมทีส่รา้งสรรคแ์ละเป็นประโยชน์ 4) สรา้งภมูคิุม้กนัใหเ้ดก็นกัเรยีนตา้นยา
เสพตดิ 5) ฝึกทกัษะการต่อตา้นการเสพยาเสพตดิ 
   วธิป้ีองกนัไมใ่หเ้ดก็นกัเรยีนตดิยาเสพตดิ แบ่งออกเป็น 5 วธิ ี(สมภพ เรอืงตระกูล.  
2543: 171 – 176) คอื 

1) ใหข้อ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัยาเสพตดิ ใหเ้ดก็นกัเรยีนทราบเกีย่วกบัฤทธิข์อง 
ยาเสพตดิ อาการเสพตดิ อนัตรายและพษิของยาเสพตดิ ตลอดจนวธิกีารแพร่ระบาด เป็นการสรา้ง
ภาพพจน์ทีร่า้ยแรงและเป็นอนัตรายอยา่งยิง่ของยาเสพตดิชนิดต่างๆ เช่น บุหรี ่สุรา เฮโรอนี โคเคน 
และยาอ ีใหเ้ดก็รบัทราบโดยทีเ่ดก็ยงัไมเ่คยรูม้าก่อน หรอือาจรูม้าผดิๆ เมือ่เดก็เกดิความกลวัต่อพษิ
ภยัดงักล่าว โอกาสทีเ่ดก็จะไปเสพยาเสพตดิกจ็ะลดน้อยลง  

 วธิกีารเผยแพรค่วามรูอ้าจท าในรปูของการแจกแผ่นพบัหรอืเอกสารจดัใหม้ ี
ผูท้รงคุณวุฒทิางดา้นน้ี เช่น แพทย ์พยาบาล นกัจติวทิยา หรอืต ารวจมาพดูใหเ้ดก็ฟงัเป็นครัง้คราว  
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นอกจากนี้ยงัอาจจดัใหม้ชีัว่โมงเรยีนเรือ่งยาเสพตดิในตารางสอนรวมทัง้ใหเ้ดก็ทราบเกีย่วกบั      
ความคดิเหน็ของสงัคมทีม่กีารรณรงคใ์หเ้ลกิการเสพสาร เช่น เลกิบุหรีแ่ละดื่มสุรา  

2) ใหเ้ดก็ไดม้พีฒันาการทางดา้นอารมณ์และความนึกคดิ 
 การเสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการทางดา้นอารมณ์และความนึกคดิเป็นอกีวธิหีนึ่งทีจ่ะ 

ช่วยใหเ้ดก็มแีรงจงูใจทีจ่ะไม่เสพยาเสพตดิ ดว้ยการจดัใหม้กีจิกรรมต่างๆ เพื่อใหเ้ดก็เกดิความส านึก
ในคุณค่าของตวัเอง และแสดงออกถงึความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม เช่น ใหเ้ดก็คอยดแูลความปลอดภยั
ของเดก็อนุบาล หรอืมเีวรกนัท าความสะอาดหอ้งเรยีน โดยก าหนดใหเ้ดก็ท าคนเดยีวหรอืท าเป็นกลุ่ม  

  การท างานเป็นกลุ่มจะช่วยใหป้ฏสิมัพนัธห์รอืการตดิต่อพดูคุยกบัเพื่อนเกดิผลด ี
ต่อเดก็ เช่น เดก็รูจ้กัการสมาคม ไมเ่ป็นเดก็เกบ็ตวั หรอืคบคนยาก มกีารสื่อสารทีด่ ีมกีารปรกึษาหารอื
รว่มกนั แสดงความเหน็อกเหน็ใจกนัและเกดิความเชื่อมัน่ในตนเอง 

  การแสดงออกดงักล่าวจะท าใหเ้ดก็เกดิความคดิว่าการช่วยเหลอืเกื้อกูลซึง่กนั 
และกนัเช่นนี้เป็นสิง่ดงีาม และแสดงออกถงึความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม ซึง่ควรปฏบิตัใิหเ้ป็นนิสยั   
การทีเ่ดก็ไดส้มัผสักบัความรูส้กึเช่นนี้ เดก็จะเกดิความส านึกในคุณค่าของตวัเอง โอกาสทีเ่ดก็จะลอง
เสีย่งภยัไปกบัการเสพสารอนัตรายกจ็ะลดน้อยลง 

3) มกีจิกรรมทีส่รา้งสรรคแ์ละเป็นประโยชน์ 
   3.1) ตัง้ศูนยเ์ยาวชนใหน้กัเรยีนไดม้กีจิกรรมรว่มกนั เช่น ช่วยเหลอืชุมชนต่างๆ  
สอนหนงัสอืใหน้กัเรยีนนอกเวลา การเล่นกฬีา เช่น ฟุตบอล บาสเกต็บอล ปิงปอง และเทนนิส รวมทัง้
จดัใหม้งีานอดเิรก เช่น เยบ็ปกัษ์ถกัรอ้ย และท าสวนปลูกตน้ไม ้
   3.2) น านกัเรยีนไปเทีย่วพกัผ่อน ตามสถานทีต่่างๆ เช่น เขาดนิ สวนสาธารณะ  
สถานทีป่ระวตัศิาสตร ์เช่น อยธุยา เพื่อใหเ้ดก็ไดม้คีวามสนใจต่อความเป็นไปของโลกภายนอก มี
มุมมองชวีติกวา้งขึน้ เป็นการเสรมิทกัษะดา้นความคดิและความรูร้อบตวั ซึง่จะเสรมิประสทิธภิาพของ
การท างานเป็นกลุ่ม เกดิความเชื่อมัน่และความรูส้กึในคุณค่าของตนเอง 

3.3)  ใหน้กัเรยีนมกีารออกก าลงักาย ทีม่ลีกัษณะเฉพาะบางอย่างเพื่อเป็น      
การคลายเครยีด เช่น เต้นแอโรบคิหรอืเดนิทางไกลออกจากโรงเรยีนไปทีแ่ห่งใดแห่งหนึ่ง ผลดต่ีอเดก็
คอื ในช่วงออกก าลงักายนี้จะมสีารเคมหีลัง่จากสมองเรยีกว่า ‚เอน็ดอรฟี์น‛ สารนี้มคีุณสมบตัทิีด่ ี           
3 ประการ คอื (ก) ท าใหเ้กดิความสุข (ข) ลดอาการปวด (ค) ช่วยใหน้อนหลบัสบาย  

3.4)  การจดัใหเ้ดก็ไดเ้ล่นดนตร ีเช่น ดนตรไีทยและดนตรสีากลจะเป็น 
ประโยชน์อย่างยิง่ เพราะการทีป่ระสาทสมัผสัของเดก็ไดร้บัการกระตัุั ้นจากความไพเราะของ
เสยีงดนตร ียอ่มจะส่งผลดใีหจ้ติใจเดก็อ่อนโยน ความกระดา้งทีม่อียูใ่นจติใจจะลดน้อยลงรวมทัง้ 
การทีจ่ะไปมพีฤตกิรรมเสยีงภยั เช่น การเสพสารกจ็ะลดน้อยลงดว้ยเช่นกนั 

3.5)  จดัใหม้พีระมาเทศน์ใหเ้ดก็ฟงัเป็นครัง้คราว ผลดทีีจ่ะไดร้บัคอื นอกจาก 
จะเป็นการสอนทางดา้นศลีธรรมแลว้ พระท่านอาจจะสอดแทรกเรือ่งภยัของยาเสพตดิเขา้ไปดว้ย 

4) สรา้งภมูคิุม้กนัใหเ้ดก็นกัเรยีนตา้นยาเสพตดิ 
 สงัคมมสี่วนใหเ้ดก็เสพยาเสพตดิ เช่น การสบูบุหรีห่รอืดื่มสุรา เนื่องจากใน 
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สงัคมบางกลุ่มยงัถอืว่าการสบูบุหรีห่รอืดื่มสุราเป็นสิง่ปกต ินอกจากนี้สื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์หรอื 
หนงัสอืพมิพก์ม็ ีการโฆษณาบุหรีแ่ละสุรา ซึง่จากการกระท าดงักล่าวมผีลใหเ้ดก็ไขวเ้ขวว่าการเสพ   
ยาเสพตดิเป็นสิง่ผดิหรอืสิง่ถูกตอ้ง 

 มงีานวจิยัของอวีาน และคณะในประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดน้ าเสนอวธิกีารใหเ้ดก็ 
ไดม้ภีมูคิุม้กนัในการต่อตา้นยาเสพตดิ ดว้ยการฉายภาพยนตรแ์สดงใหเ้หน็พษิภยัของการสูบบุหรี ่
รวมทัง้แสดงวธิกีารทีเ่ดก็จะรูจ้กัปฏเิสธต่อการเสพสาร ปรากฏว่าไดผ้ลส าเรจ็เป็นอย่างด ี
   5) ฝึกทกัษะการต่อตา้นการเสพยาเสพตดิ 

 การฝึกทกัษะใหเ้ดก็เกีย่วกบัวธิกีารต่อต้านยาเสพตดิ ปรากฏว่าเป็นวธิกีารทีม่ ี
ประสทิธภิาพ โดยเน้นทีก่ารลงมอืกระท าจรงิๆ ดว้ยวธิกีารต่างๆ ดงันี้ 
    5.1) สรา้งแนวรว่มตา้นยาเสพตดิ เช่น ใหน้ักเรยีนน าขา่วสารเกี่ยวกบัยาเสพตดิ 
ไปบอกใหท้างบา้น เช่น บดิามารดาทราบ 

5.2)  สอนนักเรยีนใหท้ราบถงึสถานการณ์ซึง่เสีย่งต่อการเสพสาร เช่น อยูใ่น 
กลุ่มคนทีช่ื่นชอบการเสพสาร งานสงัคม และการออกไปเทีย่วตามสถานทีบ่นัเทงิต่างๆและแนะน าให้
นกัเรยีนหลกีเลีย่งสถานทีด่งักล่าวหรอืถา้จ าเป็นตอ้งไปและถา้เผชญิหน้ากบัสถานการณ์ทีจ่ะตอ้งเสพ
สาร ใหบ้อกปฏเิสธไปโดยเดด็ขาด 

5.3)  จดัใหม้ผีูน้ ากลุ่มนกัเรยีนซึง่อาจเป็นนกัเรยีนชัน้โตกว่าหรอือาจเป็นเพื่อน 
รว่มชัน้เรยีนกไ็ดถ้้าผูน้ัน้มศีกัยภาพพอทีจ่ะเป็นผูน้ าโดยใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัเรือ่งของยาเสพตดิ โดยมี
หลกัการว่านักเรยีนมกัจะเชื่อเดก็วยัรุน่ดว้ยกนัมากกว่าผูใ้หญ่ และผูท้ีเ่รยีนอยู่ดว้ยกนักจ็ะสามารถ
สงัเกตพฤตกิรรมของเดก็นกัเรยีนดว้ยกนัไดใ้กลช้ดิกว่า 

5.4)  ใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัยาเสพตดิทีถู่กตอ้ง โดยการเอาขอ้มลูจากหน่วยงาน 
ยาเสพตดิของชาต ิหรอืใหม้กีารส ารวจกนัเองในกลุ่มนักเรยีน แลว้เปิดเผยขอ้มลูใหท้ัง้โรงเรยีนไดท้ราบ 
ซึง่วยัรุ่นมกัจะประเมนิอตัราการเสพ บุหรีแ่ละสุรา สงูกว่าความเป็นจรงิ 

5.5)  สอนใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูถ้งึการโฆษณาเกี่ยวกบับุหรีห่รอืสุราว่าผูโ้ฆษณาจะไม่ 
บอกถงึภยนัตรายอนัแทจ้รงิของสารเสพตดิดงักล่าว เนื่องจากมจีดุมุง่หมายเพยีงประการเดยีวของ
บรษิทัคอื จ าหน่ายสนิคา้ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
   วธิกีาร  
    ส่วนใหญ่จะกระท ากบันกัเรยีนตัง้แต่เกรด 5 (ป.5) ขึน้ไป ระยะเวลาของ
โครงการจะแตกต่างกนัตัง้แต่ 3 ถงึ 20 ครัง้ ความถีข่องการกระท า 1 – 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์ส่วนใหญ่
ผูด้ าเนินการคอืครแูละนกัเรยีนทีจ่บการศกึษาแลว้  
   ระบบป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ  
   การส ารวจสภาพปญัหาจะท าใหท้ราบถงึสถานการณ์ปญัหาและก าหนด
กลุ่มเป้าหมายด าเนินงานไดช้ดัเจน การด าเนินการในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย (ส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ.  2550: 12 – 20) มดีงันี้ 



 83 

   กลุ่มนักเรยีนทัว่ไปทีไ่มเ่คยใชย้าเสพตดิ นักเรยีนส่วนใหญ่เป็นผูท้ีไ่ม่เคยใช้ 
ยาเสพตดิ การด าเนินงานในกลุ่มนักเรยีนทีไ่ม่มปีระสบการณ์ในการใชย้าเสพตดิจงึเป็นกจิกรรมดา้น
การป้องกนัภาพกวา้งทีค่รอบคลุมนกัเรยีนทัว่ไปในโรงเรยีน เพื่อสรา้งภูมคิุม้กนัมมีาตรการในการ
ด าเนิน คอื มาตรการทางการศกึษา ในการใหก้ารศกึษาเพื่อการป้องกนัยาเสพตดิ 
   การป้องกนัและแกไ้ขการสบูบุหรี ่ควรแก้ทีค่่านิยมเป็นอนัดบัแรก โดยตอ้งอาศยั
ความรว่มมอืจะหลายฝา่ย (สุพฒัน์ ธรีเวชเจรญิชยั.  2547: 150 – 151) ดงันี้ 
    1) บดิามารดาหรอืผูป้กครองจะตอ้งไมส่บูบุหรีเ่ป็นตวัอย่างทีด่ใีหเ้ดก็เหน็ และ
ควรสัง่สอนหรอืหา้มปรามเดก็ๆ ของตนมใิหร้เิริม่หดัสบูบุหรี่ 
    2) ครไูม่ควรสูบบุหรีเ่พื่อจะไดเ้ป็นตวัอยา่งทีด่ขีองนกัเรยีน และทางโรงเรยีนควร
หา้มนักเรยีนทุกคนสบูบุหรี ่ตลอดจนใหค้วามรูแ้ละทศันคตทิีถู่กตอ้งเกีย่วกบับุหรี่ 
    3) พระภกิษุสงฆค์วรเทศน์และแสดงตนเป็นตวัอยา่งแก่อุบาสกและอุบาสกิาใน
เรือ่งการไมสู่บบุหรี ่นอกจากนี้ อุบาสกและอุบาสกิากไ็ม่ควรน าบุหรีไ่ปถวายพระภกิษุสงฆด์ว้ย 
    4) แพทยค์วรท าตนเป็นตวัอยา่งแก่ประชาชน และชีใ้หเ้หน็ถงึพษิของบุหรี่ 
    5) เจา้หน้าทีส่าธารณสุขควรรว่มมอืกบัหน่วยงานของรฐับาลและองคก์ารเอกชน
อื่นๆ เพื่อชีแ้จงถงึอนัตรายของบุหรีต่่อสุขภาพของประชาชน ดว้ยการเขยีนบทความลงในหนังสอืพมิพ ์
บรรยายทางวทิย ุโทรทศัน์ และแทรกเขา้ไปในงานศลิปะ ต่างๆ เช่น เพลง ละคร ภาพยนตร ์การต์ูน 
รปูภาพ และค าขวญัทีต่่อตา้นการสบูบุหรี ่
    6) รฐับาลควรด าเนินการตามขอ้เสนอแนะขององคก์ารอนามยัโลกเกี่ยวกบัการ
จ ากดัการสบูบุหรี ่ดงันี้ 
     - ควรออกกฎหมายหา้มการโฆษณาบุหรี ่
     - ใหเ้ขยีนไวท้ีร่มิซองว่าการสบูบุหรีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
     - ใหบุ้หรีทุ่กซองแสดงส่วนผสมของนิโคตนิและทารไ์วใ้หช้ดัเจน 

   - ใหบุ้หรีทุ่กซองเขยีนไวช้ดัเจนว่า ท าอย่างไรจงึจะลดการสบูบุหรีล่งได ้
   - สรา้งระบบภาษใีหส้งูส าหรบับุหรีท่ีม่นีิโคตนิและทารจ์ านวนมาก 
   - เพิม่ภาษยีาสูบใหส้งูขึน้ สรา้งเกณฑไ์ม่ควรสูบบุหรีเ่กนิวนัละ 4 มวน 

     - รฐับาลควรก าชบัใหเ้จา้หน้าทีต่ ารวจท าการจบักุมและปรบัอย่างจรงิจงั 
ส าหรบัผูสู้บบุหรีใ่นทีส่าธารณะ เช่น ในโรงภาพยนตร ์
   กล่าวโดยสรุปจากการศกึษาเอกสาร หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎกีารป้องกนัยาเสพตดิ 
พบว่าการป้องกนัยาเสพตดิเป็นการแกป้ญัหาทีต่น้เหตุอยา่งแทจ้รงิ เป็นกระบวนการทีด่ าเนินการ
ล่วงหน้า โดยการอบรมเลีย้งด ูใหก้ารศกึษา ขอ้มลูขา่วสารและความรูอ้ย่างถูกตอ้งทัง้ในระบบ
โรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และการศกึษาตามอธัยาศยั แก่ประชาชน และสมัพนัธก์นัในเรือ่ง
คณุภาพชวีติ ยา และยาเสพตดิ การป้องกนัตนเอง ครอบครวั ชุมชนใหร้อดพน้จากยาเสพตดิ โดยมี
วธิกีารในการป้องกนั ใชร้ปูแบบของการเปลีย่นแปลงทีต่วับุคคล คอื ใหบุ้คคลมเีจตคตแิละพฤตกิรรมที่
ถูกตอ้งเกี่ยวกบัยาเสพตดิ ซึง่วธิกีารในการป้องกนั ไดแ้ก่ การใหค้วามรู ้การเสรมิทกัษะกจิกรรม
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ทางเลอืก โดยการสอนใหรู้จ้กัการปฏเิสธ และส่งเสรมิกจิกรรมต่างๆ ส าหรบัวธิกีารป้องกนัยาเสพตดิ 
ในโรงเรยีนแบ่งเป็น 5 วธิ ีคอื 1) ใหข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัยาเสพตดิแก่นกัเรยีน 2) ใหเ้ดก็ไดม้ี
พฒันาการทางดา้นอารมณ์และความนึกคดิ 3) มกีจิกรรมทีส่รา้งสรรคแ์ละเป็นประโยชน์ 4) สรา้ง
ภมูคิุม้กนัใหเ้ดก็นกัเรยีนตา้นยาเสพตดิ 5) ฝึกทกัษะการต่อตา้นการเสพยาเสพตดิและม ี
การสรา้งสรรคค์่านิยม เจตคต ิวฒันธรรม ของสงัคมควบคู่ไปกบัการพฒันาตวับุคคล โดยมรีปูแบบ 
การเปลีย่นแปลง ดงันี้ คอื  1) Liberal Model คอื การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้ม เน้นการมสี่วนรว่ม
ของชุมชน (Community Participation) ในการท ากจิกรรมต่างๆ 2) Radical Model คอื การเปลีย่นแปลง
สภาพแวดลอ้มแบบฉับพลนัทนัท ีโดยการน าหลกัจติวทิยามวลชนมาใช ้เช่น การปลุกเรา้ใหค้นในชุมชน
รว่มมอืกนัแกป้ญัหาทีเ่ผชญิอยู่ 
   ส าหรบัทฤษฎทีีผู่ว้จิยัน ามาใชค้อื Atomistle Concept ทีเ่ชื่อว่าการแกไ้ขปญัหา 
ยาเสพตดิตอ้งเปลีย่นแปลงตวับุคคล เชื่อว่าทุกคนเป็นคนมเีหตุผลพรอ้มตอบสนองต่อขา่วสารใหม่ๆ  
ขา่วสารใหม่ๆ ท าใหบุ้คคลสรา้งหรอืเปลีย่นแปลงทศันคต ิและอทิธพิลจากบรรทดัฐานของกลุ่มที่ 
แต่ละคนผกูพนัอยูจ่ะหล่อหลอมทศันคต ิค่านิยม รปูแบบพฤตกิรรมทีม่อียูเ่ดมิ ท าใหเ้กดิ 
การเปลีย่นแปลงในตวับุคคลได ้พรอ้มกบัน าทฤษฎ ีHolistic Concept ซึง่แนวคดินี้ใหค้วามส าคญั
กบัการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้ม คอื การลดความตอ้งการยาเสพตดิดว้ยการแกป้ญัหาทีต่วับุคคล
ดา้นเดยีวยอ่มไม่ประสบความส าเรจ็ตอ้งมกีารสร้างค่านิยม ทศันคต ิวฒันธรรม ควบคู่ไปกบั 
การพฒันาตวับุคคล 
  2.2.3 การเรยีนรูเ้พื่อป้องกนัยาเสพตดิ 

  การเรยีนรู ้สุรางค ์โควต้ระกูล (2541: 187) กล่าวว่า การเรยีนรู ้หมายถงึ การเปลีย่น
พฤตกิรรมซึง่เป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ทีค่นเรามปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มหรอืการฝึกหดั 
รวมทัง้การเปลีย่นปรมิาณความรูข้องผูเ้รยีน ส่วนพรธดิา วเิชยีรปญัญา (2547: 116) กล่าวว่าการเรยีนรู้
โดยทัว่ไป หมายถงึ กระบวนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอยา่งต่อเนื่อง อนัเนื่องมาจากการฝึกหดั หรอื 

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึง่อาจเกดิขึน้ไดท้ัง้อย่างเป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการ ช่วยใหบุ้คคล
สามารถปรบัตวัทัง้ทางดา้นส่วนตวั สงัคม และสิง่แวดลอ้มเพื่อใหส้ามารถด ารงชวีติอยู่ท่ามกลางกระแส
ของการเปลีย่นแปลงได ้ส าหรบัการเรยีนรูเ้พื่อป้องกนัยาเสพตดิทีน่ ามาใชส้ าหรบัพฒันาหลกัสตูรเสรมิ
ครัง้นี้เกี่ยวขอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรู ้ตลอดจนงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรูเ้พื่อป้องกนัยาเสพตดิมี
รายละเอยีด ดงันี้  
   ทฤษฎกีารเรยีนรู ้
   ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบพุทธนิิยมและการแกป้ญัหา ซึง่บรเูนอรใ์หค้วามส าคญักบั
โครงสรา้งและการคน้พบ การเรยีนรูห้ลกัการซึง่มลีกัษณะเป็นฟนัเฟืองหมุนเวยีนต่อเน่ืองกนัไป (Spiral 
Curriculum) มคีวามสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบัความเขา้ใจในโครงสรา้ง คอื เมือ่เดก็โตพอทีจ่ะสามารถจบั
ความหมายของความคดิพืน้ฐาน บรเูนอรม์คีวามเชื่อเช่นเดยีวกบัเพยีเจตว์่า เดก็แต่ละวยัมลีกัษณะของ
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พฒันาการทางความคดิแตกต่างกนั (ศริบิูรณ์ สายโกสุม.  2551: 89 – 99; อา้งองิจาก ;  Bruner; & et al. 
1960) โดยแบ่งเป็น 

1) เดก็วยัก่อนเขา้เรยีน หรอืเดก็ปฐมวยั ความคดิพืน้ฐานของเดก็อยูใ่นรปูของ          
การกระท า บรเูนอรเ์รยีกวยันี้ว่า Enactive คอื การมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มการสมัผสัจบัตอ้ง 

2) วยัเดก็ ความคดิพืน้ฐานของเดก็จะเป็นรปูภาพ หรอืภาพในใจเป็นความสามารถ 
ในการจนิตนาการ สรา้งมโนภาพโดยไมต่อ้งสมัผสัของจรงิ ซึง่เรยีกพฒันาการในวยันี้ว่า Iconic 

3) วยัเดก็ตอนปลาย หรอืวยัรุ่นตอนต้น เริม่มสีตูรทางคณติศาสตร ์ขอ้สนันิษฐาน  
สญัลกัษณ์ ความเป็นเหตุเป็นผล เริม่เขา้ใจสิง่ทีซ่บัซอ้นเป็นนามธรรม บูรเนอร ์เรยีกวยันี้ว่า Symbolic 
บรเูนอรเ์หน็ว่าแมแ้ต่เดก็เลก็ๆ สามารถจบัสาระของความคดิพืน้ฐาน แต่จะอยูใ่นรปูแบบทีง่่ายๆ และ
หยัง่รู ้ในวยัต่อมาเมือ่ความคดิมวีุฒภิาวะขึน้ เดก็สามารถน าความคดิอนัเดมิกลบัเขา้มาใหมใ่นรปูแบบที่
มคีวามซบัซอ้น บรเูนอรเ์รยีกสิง่น้ีว่า หลกัสตูรแบบฟนัเฟือง (Spiral Curriculum)  
   การเรยีนรูแ้บบคน้พบ (Discovery learning) บรเูนอรเ์หน็ว่า การเรยีนรูใ้นโรงเรยีน
เน้นการเรยีนรูท้ลีะขัน้ตอนอยา่งค่อยเป็นค่อยไปมากเกนิไป ไมว่่าจะเป็นภาษา ตวัเลข หรอืสตูรต่างๆ 
ซึง่ไมช่่วยใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรูไ้ปใชน้อกชัน้เรยีนได ้การสอนแบบโปรแกรมท าใหผู้เ้รยีนตอ้ง
พัึั่งพาสิง่เรา้หรอืสิง่แวดลอ้มและการเรยีนรูท้ าเพยีงเพื่อใหไ้ดร้บัรางวลั  
   แทนทีค่รจูะสอนเน้ือหาซึง่คดัสรรและจดัเตรยีมมาแลว้ ครคูวรใหเ้ดก็เผชญิกบั
ปญัหาและช่วยใหเ้ดก็แสวงหาค าตอบโดยอสิระหรอืโดยการอภปิรายกลุ่ม การเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิจะ
เกดิไดต่้อเมือ่มคีวามเขา้ใจว่าจะใชส้ิง่ทีเ่ราเรยีนรูม้าอยา่งไร การช่วยใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจขึน้มาดว้ย
ตนเองจะเป็นสิง่ทีม่คีวามหมายส าหรบัเขายิง่กว่าการทีผู่อ้ ื่นเสนอแนวความคดิ การเกดิความเขา้ใจ
ขึน้มาดว้ยตนเองยอ่มจะเป็นรางวลัดว้ยตวัของมนัเองเพราะสามารถท าใหส้ิง่ทีต่นสงสยัมคีวามหมาย 
การทีเ่ดก็สามารถคน้หาค าตอบดว้ยตนเองไมเ่พยีงจะช่วยพฒันาทกัษะในการแก้ปญัหาแต่ยงัช่วยให้
เกดิความเชื่อมัน่ในความสามารถในการเรยีนรู ้ท าใหส้ามารถจะแก้ปญัหาในวยัต่อมาเป็นการเรยีนรู้
วธิเีรยีน และการน าสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ปแลว้มาสมัพนัธก์บัสิง่ทีเ่รยีนรูเ้ป็นสาระส าคญัของวธิกีารศกึษาดว้ย
คน้พบ 
  การใชว้ธิกีารคน้พบในหอ้งเรยีน 

1) สิง่แรกทีต่อ้งท า คอื การสรา้งบรรยากาศทีผ่่อนคลาย เป็นกนัเอง ท าให้ 
นกัเรยีนรูส้กึอบอุ่น มัน่ใจ 

2) จดัสภาพการเรยีนรูซ้ึง่ช่วยใหเ้กดิการคน้พบ คอื 
- ใหน้กัเรยีนอภปิรายหวัขอ้ทีม่คีวามคุน้เคย หรอืแสดงความคดิเหน็ 
- ใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นโดยใหน้กัเรยีนอ่านหนงัสอื จดค าบรรยาย หรอืดู 

ภาพยนตร ์
3) วางโครงสรา้งการอภปิรายโดยการตัง้ค าถามขึน้มา หรอืตัง้ประเดน็ทีท่า้ทาย 

ใหน้กัเรยีนเลอืกหวัขอ้ 
- ในบางกรณอีาจกระตุน้ใหน้ักเรยีนหาขอ้สรุป 
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- ตัง้ประเดน็ทีก่ระตุน้โดยไมไ่ดม้เีพยีงค าตอบเดยีว 
- ถา้หวัขอ้มคีวามซบัซอ้นใหเ้สนอหวัขอ้ยอ่ยขึน้มา 

4) ถา้มเีวลาจ ากดัพดูไดเ้พยีงหวัขอ้เดยีว ใหทุ้กคนลอ้มวงอภปิรายรว่มกนั 
     -    ถามค าถามทีก่ระตุ้นใหเ้กดิการประยกุต ์วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมนิ 

- ใหเ้วลาอยา่งเหมาะสมส าหรบัการตอบสนองครัง้แรก และมกีารไต่ถาม 
ขอ้มลูลกึซึง้ขึน้ตามความเหมาะสม 

- ในการเลอืกใหน้กัเรยีนเล่า ใชเ้ทคนิคการสนบัสนุน ขณะเดยีวกนัพยายาม
ไมเ่รยีกแต่นกัเรยีนฉลาด กลา้แสดงออก หรอืพดูชดัเจน 

5) ถา้มเีวลาเพยีงพอและตอ้งมกีารอภปิรายขอ้ถกเถยีง หรอืหวัขอ้ยอ่ย ให้แบ่ง 
ชัน้เป็นกลุ่มยอ่ย ขณะอภปิรายใหทุ้กคนในกลุ่มมกีารประสานสายตากนั ใหแ้ต่ละกลุ่มนัง่เป็นวงกลม 
และเลอืกกลุ่มกนัเอง หรอืใชก้ารนับ 

6) ใหแ้ต่ละกลุ่มเลอืกผูด้ าเนินการอภปิราย และผูบ้นัทกึ 
7) ใหแ้ต่ละคนใชเ้วลา 3 นาท ีเขยีนปฏกิริยิาครัง้แรกต่อหวัขอ้การอภปิราย ก่อน 

จะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
8) ใหส้งัเกตพฤตกิรรมของกลุ่มขณะอภปิราย แทรกแซงเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อใหก้าร 

อภปิรายด าเนินไปอยา่งสรา้งเสรมิ 
- ถา้กลุ่มอภปิรายบดิเบอืนไปจากหวัขอ้ทีก่ าหนด หรอืสมาชกิคนใด 

ผกูขาดการพดูหรอืกลุ่มบบีใหส้มาชกิคนใดเปลีย่นความคดิเหน็ พยายามแกไ้ขสภาพการณ์ที่เกดิขึน้ 
- หลกีเลีย่งการตอบค าถาม หรอืมสี่วนในการอภปิราย 

9) หลงัจากใชเ้วลาอภปิรายอย่างกวา้งขวางใหช้่วยกนัสรปุ 
- ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มรายงานสรปุสาระส าคญัทีไ่ด ้อาจเขยีนหวัขอ้บน 

กระดาษ และใหเ้พื่อนวจิารณ์ และใหแ้ต่ละกลุ่มเขยีนเคา้โครงสรุปสัน้ๆ 
10) ใหโ้อกาสนกัเรยีนแต่ละคนไดม้กีารเรยีนรูแ้บบคน้พบ โดยท าโครงการ หรอื 

ท ารายงานในแต่ละภาควชิา 
  ธรรมชาตขิองการแก้ปญัหา การแกป้ญัหามอียู ่3 ประเภท ทีน่กัเรยีนพบในโรงเรยีนและ
นอกโรงเรยีน คอื การแกป้ญัหาทีพ่บโดยทัว่ไป 

  ประเภทที ่1 เป็นโจทยท์างคณติศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์ซึง่มโีครงสรา้งปญัหาหรอื
โจทยม์กีารวางโครงสรา้งไวอ้ยา่งด ีการแก้ปญัหาโดยการทบทวน และประยุกตใ์ชว้ธิกีารเฉพาะ ค าตอบ
หรอืการแก้ปญัหาประเมนิจากมาตรฐานซึง่เป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไป 

  ประเภทที ่2 ไม่ไดจ้ดัวางโครงสรา้งไวเ้ป็นปญัหาทีพ่บในชวีติประจ าวนั และในทาง
ดา้นเศรษฐศาสตร ์หรอืจติวทิยา ปญัหาซึง่ไมม่โีครงสรา้งมคีวามซบัซอ้นกว่า เกณฑก์ารตดัสนิ หรอื  
การประเมนิค าตอบไม่ชดัเจนหรอืแน่นอนเท่าประเภทที ่1  

  ประเภทที ่3 ไดร้วมเอาปญัหาซึง่ไม่ไดม้กีารวางโครงสรา้งไวแ้ต่มคีวามแตกต่างที่
ส าคญัจากประเภทที ่2 สองประการ คอื ปญัหามกัแบ่งเป็น 2 ฝา่ย เพราะกระตุ้นใหเ้กดิปฏกิริยิาทาง
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อารมณ์ ประการต่อมาเป้าหมายพืน้ฐานไมใ่ช่เพื่อเกดิปฏบิตักิาร แต่เป็นการใครค่รวญพจิารณา หา
เหตุผล ปญัหาเหล่าน้ีมกัเป็นประเดน็ต่างๆทีม่ขี ึน้ในสงัคม 

  แมว้่าความแตกต่างในประเภทของปญัหาแบ่งเป็น 3 ประเภท แต่การแก้ปญัหา
โดยทัว่ไปไมแ่ตกต่างกนั การแกป้ญัหาแบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน คอื  

  ขัน้ตอนที ่1 ตระหนักถงึปญัหาทีม่ ีปญัหาทีม่กีารวางโครงสรา้งเป็นอย่างดมีกัเป็น
ปญัหาทีค่รบูอกใหน้กัเรยีนท าในรปูของแบบฝึกหดัในหอ้งเรยีน หรอืการใหก้ารบา้นนักเรยีน ปญัหา
ประเภทที ่2 และ 3 มกัเป็นปญัหาทีซ่่อนเรน้จากสายตาของคนส่วนใหญ่ ผูท้ีม่ลีกัษณะของการแกป้ญัหา
ทีด่จีะตอ้งมคีวามไวในการรบัรูต้ระหนักถงึปญัหารวดเรว็กว่าคนทัว่ไป สิง่ทีจ่ะน าไปสู่การคน้พบปญัหา
คอื ความอยากรูอ้ยากเหน็ หรอืความไม่พอใจในสภาพทีเ่ป็นอยู ่จะตอ้งตัง้ค าถามกบัตนเอง เดก็ส่วน
ใหญ่ขาดความพรอ้มในการคน้หาปญัหา เพราะโรงเรยีนไมไ่ดเ้ตรยีมสิง่เหล่านี้ใหแ้ก่นักเรยีน โรงเรยีน
มกัเน้นปญัหาทีม่กีารวางโครงสรา้งอย่างด ีการรูป้ญัหา หรอืตระหนกัถงึปญัหาเป็นทกัษะทีส่ามารถ
พฒันาไดเ้ช่นเดยีวกบักระบวนการดา้นความคดิอื่นๆ โดยการสอนและการฝึกฝน 

  ขัน้ตอนที ่2 ความเขา้ใจธรรมชาตขิองปญัหา เป็นขัน้ตอนทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดใน
กระบวนการแก้ปญัหา ผูแ้ก้ปญัหาจะตอ้งสรา้งสิง่ทีเ่ป็นตวัแทนทีด่ทีีสุ่ดหรอืเขา้ใจถงึธรรมชาตขิอง
ปญัหาหรอืประเดน็ปญัหา การเน้นสิง่ทีเ่ป็นตวัแทนทีด่ทีีสุ่ดของปญัหา ดว้ยเหตุผล 2 ประการ คอื 

1) ปญัหาอาจแสดงออกไดใ้นหลายวถิทีาง ดว้ยการเขยีนเป็นรปูภาพ สมการ  
กราฟ แผนภมู ิแผนผงั 

2) การเสนอปญัหาเป็นการก าหนดปรมิาณและชนิดของการแกป้ญัหา การเสนอ 
ปญัหาบางครัง้ท าไมร่ดักุม ไมเ่หมาะสม ซึง่จะมผีลต่อการแกป้ญัหา นกัวจิยัเรยีกกระบวนการทีท่ าใน
ขัน้ตอนน้ีว่าการวางกรอบปญัหา การเสนอปญัหาใหส้ามารถเขา้ใจปญัหาไดอ้ย่างดทีีสุ่ด องคป์ระกอบที่
มคีวามส าคญัต่อกระบวนการแกป้ญัหา คอื ความสามารถทีจ่ะน าขอ้เทจ็จรงิ แนวคดิหลกัการ วธิกีาร
จากประสบการณ์ทีไ่ดเ้กบ็เกี่ยวสะสมเอาไวม้าใชใ้นการแก้ปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพ ครตูอ้งเสนอองค์
ความรูอ้ย่างเป็นระบบ ระเบยีบ และผูเ้รยีนเรยีนรูก้ารประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นสภาพการณ์ต่างๆ 
   ขัน้ตอนที ่3 รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรบัปญัหาทีม่กีารวางโครงสรา้งอย่างด ี
เช่น คณติศาสตร ์กระบวนการในการแก้ปญัหาจะเกดิในระยะเวลาเดยีวกบัทีป่ญัหาปรากฏ เมื่อเรานิยาม
ปญัหากจ็ะสามารถทบทวนขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการแกป้ญัหาจากความจ าระยะยาว ในการแกป้ญัหา
นอกจากจะอาศยัความรูจ้ากประสบการณ์ทีม่แีลว้ เรายงัสามารถรวบรวมความรูจ้ากเพื่อน ผูร้ว่มงาน 
และผูเ้ชีย่วชาญ โดยการซกัถามและรบัฟงัอย่างระมดัระวงั การรบัฟงัทศันะผูอ้ื่นเกี่ยวกบัทางเลอืกในการ
แกป้ญัหา เพื่อดเูหตุผลและหลกัฐานต่างๆทีเ่สนอ เพื่อสนับสนุนจุดยนืของตน ทกัษะการซกัถามและ
วเิคราะหม์ปีระโยชน์ต่อการอภปิรายและโต้แยง้ในหอ้งเรยีน 
   ขัน้ตอนที ่4 การก าหนดยุทธวธิ ีและการด าเนินการแกป้ญัหา ไดแ้ก่  
    1) ศกึษาปญัหาทีแ่ก้ไปแลว้ปญัหาทีม่คีวามคลา้ยกนัเราน าวธิกีารแก้ปญัหานัน้
มาใชช้่วยปรบัปรงุวธิกีารใหด้ขีึน้  
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    2) ปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้น ศกึษาปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้นน้อยกว่า แลว้น าไป
ประยุกตใ์ชก้บัปญัหาเดมิ โดยจดัสภาพการทดลองใหค้ลา้ยกบัสภาพการณ์จรงิ และน าผลการศกึษามา
ประยุกตใ์ชก้บัสภาพการณ์จรงิใหม้ากทีสุ่ด 
    3) แบ่งปญัหาออกเป็นส่วนๆเพื่อใหเ้กดิความแน่ใจว่าแบ่งปญัหาเป็นส่วนยอ่ยใน
ปรมิาณหรอืสดัส่วนทีส่ามารถจดัการได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัความรูข้องเราในเนื้อหาวชิานัน้ 
    4) การศกึษาปญัหายอ้นกลบัไป เมื่อเป้าหมายมคีวามชดัเจนแต่จดุเริม่ต้นของ
ปญัหาไม่ชดัเจน 
   ขัน้ตอนที ่5 การประเมนิวธิกีารแกป้ญัหา เป็นการประเมนิความเหมาะสมของวธิี
แกป้ญัหา ปญัหาทีม่กีารวางโครงสรา้งทีด่จีะเน้นทีก่ารตอบสนองไดถู้กตอ้ง การประเมนิม ี2 ระดบั คอื 
ระดบัที ่1 ถามว่าค าตอบของค าถามสมเหตุสมผลไหม ระดบัที ่2 การประเมนิวธิหีรอืกระบวนการ
แกป้ญัหา 
   การประเมนิทีม่กีารวางโครงสรา้งไมด่จีะมคีวามซบัซอ้นและเสยีเวลามากการประเมนิ
ควรมก่ีอนและหลงักระบวนการแกป้ญัหา ควรมกีารเรยีนรูโ้ดยการสงัเกตผลและวธิกีารแกป้ญัหา และมี
โครงสรา้งทีเ่ป็นระบบมาช่วยเป็นแนวทางในการประเมนิ  
   ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม
เป็นทฤษฎทีีม่แีนวคดิว่าพฤตกิรรมของบุคคลเกดิจากองคป์ระกอบภายในตวับุคคล และสิง่แวดลอ้ม 
หรอืเกดิจากการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ 3 ประการ คอื 1) ปจัจยัภายในตวับุคคล 
(Interpersonal Factor : P) ไดแ้ก่ ความเชื่อ การรบัรูต้นเอง 2) เงือ่นไขเชงิพฤตกิรรม (Behavior 
Condition) 3) เงือ่นไขเชงิสภาพแวดลอ้ม (Environment Condition) ซึง่ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ
นี้มลีกัษณะต่อเนื่องเป็นขัน้ตอนเป็นระบบทีผ่กูเกี่ยวพนักนัไว ้(Interlocking System) กล่าวคอื แต่ละ
องคป์ระกอบต่างมอีทิธพิลซึง่กนัและกนัและมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งถอ้ยทถีอ้ยอาศยัซึ่งอัิทธพิลของ
องคป์ระกอบแต่ละอยา่งจะมากหรอืน้อยแตกต่างกนัออกไป ขึน้อยูก่บัความแตกต่างของ
สภาพแวดลอ้ม (กุลนร ีหาญพฒันชยักูร; และ คนอื่นๆ.  2550: 17) ดงัภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5 ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัภายในบุคคล เงือ่นไขเชงิพฤตกิรรมและเงือ่นไขเชงิ 
   สภาพแวดลอ้ม 
 
 ทีม่า: Bandura.  (1977).  Social Learning Theory.   Englewood Cliff,  New Jersy: 
Prentice – Holt.  หน้า 17 – 69. 
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   การเรยีนรูท้างสงัคมใชก้ารเสรมิแรงจากภายนอกและความคดิความเขา้ใจจากภายใน 
คอื ปญัหาเพื่ออธบิายถงึการเรยีนรูข้องมนุษย ์เรามกีารเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั เราเรยีนรูโ้ดยการสงัเกต 
จากการตคีวามดว้ยปญัญา จากการไดร้บัการเสรมิแรงและการลงโทษ เราเรยีนรูข้อ้มลูและทกัษะที่
ซบัซอ้นต่างๆ มากมาย (ศริบิูรณ์ สายโกสุม.  2551: 121 - 124) ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคมยงัให้ 
ความสนใจเกี่ยวกบัการควบคุมพฤตกิรรมของตนเอง จากการสงัเกตและประเมนิถงึการแสดงออก  
   การเรยีนรูโ้ดยการสงัเกต (Observation Learning) ซึง่การสงัเกตตวัแบบมผีลต่อ
พฤตกิรรมของผูส้งัเกต 3 วถิทีาง คอื  
    1) ผูส้งัเกตการณ์สามารถเรยีนรูพ้ฤตกิรรมใหม่จากตวัแบบ เช่น พดูภาษา
แปลกๆ ภาษาถิน่ โดยเลยีนแบบจากโทรทศัน์หรอืคนเลีย้ง  
    2) ช่วยใหส้ิง่ทีรู่แ้ลว้เรยีนรูไ้ดง้า่ยขึน้ เช่น เดก็ในกลุ่ม 1,2,3 เมือ่ไดเ้หน็ตวัอย่าง
พฤตกิรรมก้าวรา้วอกี สามารถแสดงพฤตกิรรมก้าวรา้วไดโ้ดยง่าย มคีวามถีเ่พิม่ขึน้  
    3) การเหน็ตวัแบบอาจท าใหย้บัยัง้หรอื ไม่ยบัยัง้พฤตกิรรมทีเ่รยีนรูแ้ล้ว  
การยบัยัง้คอืท าพฤตกิรรมนัน้ลดลง ไมย่บัยัง้คอืเป็นอสิระจากการควบคุมยนิยอมใหม้กีารตอบสนอง
เกดิขึน้การยบัยัง้หรอืไม่ยบัยัง้เป็นผลจากการเหน็ว่าตวัแบบถูกลงโทษหรอืไดร้บัการเสรมิแรงจากการท า
พฤตกิรรมนัน้  ซึง่มผีลต่อผูเ้รยีนมากและการเรยีนรูจ้ากการสงัเกตไมม่กีารลองท า หรอืลองผดิลองถูก
เหมอืนการเรยีนรูแ้บบวางเงื่อนไขการกระท า กลไกทีช่่วยท าใหบุ้คคลมกีารเรยีนรูจ้ากการสงัเกตโดย 
การเชื่อมโยงพฤตกิรรมของตวัแบบและปญัญา โดยรบัรูเ้หตุการณ์ทีเ่กดิขึน้และเกบ็บนัท  กไว ้และเมือ่
มเีหตุการณ์ทีใ่กลเ้คยีงกนัเกดิขึน้จะใชก้ารตอบสนองเช่นเดยีวกนัน้ี รางวลัหรอืการลงโทษอาจได้
ทางออ้ม โดยดผูลตดิตามมาจากพฤตกิรรมของตวัแบบหรอือาจเป็นผลจากการกระท าของผูส้งัเกต
เอง สิง่เหล่านี้จะมผีลต่อการแสดงออก ในการเรยีนรูพ้ฤตกิรรมทีม่คีวามซบัซอ้น ผูเ้รยีนเพยีงให้
ความสนใจต่อกจิกรรมของตวัแบบและความน่าเชื่อถอืของตวัแบบ นอกจากนี้ไมม่ตีวัแปรใดมคีวาม
จ าเป็นต่อการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกต ซึง่ผูส้อนควรใหเ้ดก็เหน็ตวัแบบทีแ่สดงพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์
และลด การพบเหน็พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม เช่น ความกา้วรา้วรุนแรงจากโทรทศัน์ สื่อมวลชน  
   กระบวนการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกต  
    ความใส่ใจ (Attention) การเรยีนรูโ้ดยการสงัเกต ผูเ้รยีนต้องสนใจจดจอ่
พฤตกิรรมทีเ่ป็นตวัแบบ ถ้าผูเ้รยีนไมส่งัเกตตวัแบบ หรอืไมส่นใจอย่างเตม็ทีย่่อมยากจะจดจ า
ประสบการณ์นัน้ไวไ้ด ้อะไรท าใหผู้เ้รยีนเตม็ใจ สงัเกตและเลยีนแบบพฤตกิรรม องคป์ระกอบส าคญั คอื 
อตัราความคลา้ยคลงึของตวัแบบและผูส้งัเกต เช่น ระดบัความสามารถ อายุ 
    การเกบ็สะสม (Retention) เราสงัเกตพฤตกิรรมของตวัแบบดว้ยความตอ้งการที่
จะเลยีนแบบ และลงรหสัไวใ้นความทรงจ า การลงรหสัอาจลงเพยีงพฤตกิรรมหรอือาจรวมเอาค าอธบิาย
ว่า ท าไม อย่างไร เมื่อไหรค่วรจะท า อาจเกบ็ไวเ้ป็นจนิตภาพ หรอืค าพดู และสามารถน ามาฝึกซอ้มได ้
    การผลติ (Production) แบ่งออกเป็น 1) คดัเลอืกและจดัระเบยีบส่วนประกอบของ  
การตอบสนอง 2) แสดงออกมาโดยการเคลื่อนไหวทางกายภาพ การเลยีนแบบพฤตกิรรมการเคลื่อนไหว
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ยากจะท าไดส้มบูรณ์จากการลองท าเพยีงครัง้แรก ตอ้งลองท าซ ้าๆ ดูปฏกิริยิา ข้อมลูยอ้นกลบั ท าใหม้ี
ความแม่นย ายิง่ขึน้ เช่น การเตะลกูบอล โยนลกูบอล 
    แรงจงูใจ (Motivation) แบนดูราใหค้วามส าคญักบัการเสรมิแรง และใหคุ้ณค่าว่า
เป็นแรงจงูใจ แต่มคีวามหมายกวา้งขึน้ โดยมทีัง้การเสรมิแรงโดยตรง การเสรมิแรงทีรู่ส้กึเพราะใจคดิไป 
(Vicarious reinforcement) และการเสรมิแรงใหก้บัตนเอง 
    การประยกุตใ์ชใ้นการสอน การเรยีนรูโ้ดยการสงัเกตช่วยใหล้ าดบัพฤตกิรรม        
การเรยีนรูโ้ดยสมบูรณ์โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชก้ารคาดหวงัในความส าเรจ็ การลองผดิลองถูกหรอื          
การเชื่อมโยง เราคงจะเรยีนรูก้ารขบัรถดว้ยการลองผดิลองถูกไมไ่ด ้เป็นเรือ่งทีเ่สีย่งมาก แต่จะสงัเกต
จากตวัแบบก่อน ฟงัค าอธบิาย จงึลองหดัขบัช่วยใหก้ารเรยีนรูเ้กดิขึน้โดยการกระท า สิง่ส าคญัทีใ่ชใ้น
การสอนคอื ความเด่นของสิง่เรา้ ระดบัทีผู่เ้รยีนถูกเรา้ การเสรมิแรงในอดตี เป็นต้น ซึง่บางส่วนอาจอยู่
ในความควบคุมของคร ูครสูามารถใหท้ศิทาง นอกจากนี้ครสูามารถกระตุน้ดว้ยกระบวนการของการจงูใจ 
   การเรยีนรูจ้ากผลกรรม (Learning by Response Consequence) วธิกีารเรยีนรูท้ีถ่อื
ว่าเป็นการเรยีนรูเ้บือ้งตน้ทีสุ่ด และเป็นวธิกีารเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงกค็อื การเรยีนรูจ้ากผลของ
การกระท า โดยเชื่อว่ามนุษยม์คีวามสามารถทางสมองในการทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์ทีผ่่านมา 
มนุษยม์คีวามสามารถทีจ่ะรบัรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างการกระท าและผลของการกระท า ซึง่ผลของ      
การกระท าหรอืผลกรรมจะมหีน้าที ่3 ประการ คอื 

     1) ท าหน้าทีใ่หข้อ้มลู (Information Function) การเรยีนรูข้องมนุษยน์ัน้ไม่
เพยีงแต่เรยีนรูเ้พื่อ การตอบสนองเท่านัน้ แต่มนุษยย์งัสงัเกตผลของการกระท านัน้ดว้ย โดยการสงัเกต       
ความแตกต่างของผลกรรมทีไ่ดร้บัจากการกระท าของเขาว่า การกระท าใดก่อใหเ้กดิผลกรรมอย่างไร 
ขอ้มลูดา้นนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการก าหนดพฤตกิรรมของมนุษยใ์นอนาคต 
       2) ท าหน้าทีจ่งูใจ (Motivation Function) กระบวนการเรยีนรูผ้ลกรรมท า
หน้าทีจ่งูใจหมายถงึ ความเชื่อในการคาดหวงัผลกรรมของบุคคล กล่าวคอื ผลกรรมใดเป็นทีพ่งึปรารถนา
ยอ่มจงูใจใหเ้กดิการกระท ามาก ผลกรรมใดไมพ่งึปรารถนาย่อมจงูใจใหเ้กดิการกระท าน้อยและมนุษยก์็
พยายามหลกีเลีย่งการกระท านัน้ 

     3) ท าหน้าทีเ่สรมิแรง (Reinforcing Function) การกระท าใดๆกต็ามถ้าไดร้บั        
การเสรมิแรงการกระท านัน้ย่อมมแีนวโน้มเกดิขึน้อกี แต่สิง่ทีส่ าคญั คอื เงือ่นไขการเสรมิแรง 
(Reinforcement Contingency) ซึง่บุคคลจะเรยีนรูไ้ดจ้ากขอ้มลูเดมิและการจงูใจตลอดจนการหาขอ้มลู
สรุปไดถู้กตอ้ง การเสรมิแรงจะไมม่อีทิธพิลเลยถ้าบุคคลไม่รูว้่าเงือ่นไขการเสรมิแรงคอือะไรการเสรมิแรง
จะท าใหพ้ฤตกิรรมนัน้คงอยู ่ 

  การเรยีนรูจ้ากการเลยีนแบบ (Learning Through Modeling) การเรยีนรูข้องมนุษย ์
จากผลกรรมมขีอ้จ ากดัอยู่มากเพราะสิง่ทีจ่ะเรยีนรูม้มีากกว่าทีเ่วลาและโอกาสจะอ านวยการเรยีนรู ้ 
การเลยีนแบบจงึเป็นอกีวธิหีนึ่งทีท่ าใหม้นุษยส์ามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างกวา้งขึน้ โดยมนุษยส์งัเกตเหน็จาก
ตวัแบบหรอืบุคคลอื่นกระท า ในการเรยีนรูจ้ากตวัแบบนี้ประกอบดว้ยกระบวนการส าคญั 4 อย่าง 
(สมโภชน์ เอีย่มสุภาษติ.  2550: 53) คอื   
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     1) กระบวนการใส่ใจ (Attention Process) การเรยีนรูจ้ากการสงัเกตจะเกดิขึน้
ไมไ่ด ้ ถ้าหากบุคคลไม่มคีวามใส่ใจรบัรูอ้ย่างถูกตอ้งถงึพฤตกิรรมทีต่วัแบบแสดงออก กระบวนการใส่ใจ
จะเป็นตวัก าหนดว่าบุคคลจะเลอืกสงัเกตอะไรจากตวัแบบนัน้ๆ ซึง่องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อกระบวนการใส่
ใจ ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบย่อย คอื ลกัษณะของตวัแบบ กล่าวคอื ตวัแบบทีม่ลีกัษณะเด่นมคีวาม
ดงึดดูใจสงู มคีวามซบัซอ้นของพฤตกิรรมน้อยจะมโีอกาสใหผู้ส้งัเกตใส่ใจไดม้ากและหาพฤตกิรรมทีต่วั
แบบแสดงออกมา คอื เป็นพฤตกิรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูส้งัเกตกจ็ะโน้มน้าวใหผู้ส้งัเกตใส่ใจไดม้าก 

     2) กระบวนการเกบ็จ า (Retention Process) บุคคลจะไมส่ามารถเกดิ
พฤตกิรรมดงัเช่นตวัแบบได ้ถา้หากไมส่ามารถจดจ าถงึลกัษณะการกระท าของตวัแบบ กระบวนการเกบ็
จ าเป็นการเกบ็รวบรวมแบบแผนของพฤตกิรรมของตวัแบบทีไ่ดส้งัเกตเหน็ทุกครัง้แลว้น ามาสรา้ง
รปูแบบของพฤตกิรรมทีแ่น่ชดั ข่าวสารทีต่วัแบบแสดงใหเ้หน็จะถูกเกบ็ไวใ้นรปูสญัลกัษณ์ เช่น ถูกเกบ็
เป็นภาพหรอืเสยีงแลว้ถ่ายทอดเกบ็จ าไวใ้นรปูของความจ าระยะยาวหรอืจ าอย่างถาวร ในกระบวนการนี้
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 2 ดา้น คอื ดา้นตวัแบบกบัดา้นผูส้งัเกต โดยการแปลความข่าวสารของ
ตวัแบบเป็นสญัลกัษณ์ในการถ่ายทอดพฤตกิรรมของตวัแบบทีไ่ดส้งัเกต โดยขอ้มลูจะถูกจดัโครงสรา้ง
ของขอ้มลูใหม่ในเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ โดยทัว่ไปแลว้เนื้อหาสาระทัง้หลายทีต่วัแบบแสดงออกและ
ถูกเกบ็ไวใ้นกระบวนการเกบ็จ าดว้ยความถูกตอ้ง จะส่งผลใหม้กีารแสดงพฤตกิรรมของบุคคลไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ กระบวนการเกบ็จ าน้ีมเีป้าหมายเพื่อตอ้งการใหม้กีารถ่ายทอดสิง่ทีไ่ดเ้หน็ ไดย้นิมาเกบ็
เป็นสญัลกัษณ์ไวโ้ดยจะเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มลูข่าวสารทีส่ าคญั และประมวลไวใ้นระบบของความ
จ าเป็นภาพและภาษา มรีะบบ การน าขอ้มลูเหล่านัน้มาเสนอซ ้าอกีได ้เพื่อเป็นแนวทางใหบุ้คคลไดส้รา้ง
แบบแผนของพฤตกิรรมแบบใหม่ได ้โดยขึน้อยูก่บัความสามารถทางปญัญาและโครงสรา้งทางปญัญา
ของผูส้งัเกตดว้ย 

     3) กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Processes or Production 
Process) เป็นกระบวนการทีบุ่คคลแปลงสญัลกัษณ์ทีเ่กบ็ไวใ้นรปูของความจ าออกมาเป็นการกระท า ซึง่
กระบวนการนี้จะมปีระสทิธภิาพเพยีงใดขึน้อยูก่บัการระลกึทีจ่ าไดท้างความคดิ การกระท าตามตวัแบบ
จ าเป็นตอ้งจดัระเบยีบการกระท าไวใ้นระบบความจ า โดยใหส้อดคลอ้งกบัแบบแผนพฤตกิรรมทีต่วัแทน
กระท าในระยะแรกของการกระท าตามตวัแบบ การดดัแปลงการกระท าใหม้าเป็นพฤตกิรรมใหมท่ี่
เหมาะสมจะท าไดย้ากแต่เมือ่ทราบขอ้บกพรอ่งระหว่างการดดัแปลงสญัลกัษณ์มาเป็นการกระท า จะช่วย
ใหก้ารท าตามตวัแบบในระยะต่อมาถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ในการเรยีนรูพ้ฤตกิรรมทัง้หลายในชวีติประจ าวนั
ของมนุษย ์บุคคลจะปรบัแก้พฤตกิรรมทลีะเลก็ทลีะน้อย จนกระทัง่ท าไดถู้กตอ้ง ทัง้นี้ตอ้งอาศยั       
การกระท าทีผ่่านมาเป็นขอ้มลูยอ้มกลบั (Informative Feedback)  

     4) กระบวนการจงูใจ (Motivation Process) การทีบุ่คคลเกดิการเรยีนรูแ้ลว้จะ
แสดงพฤตกิรรมหรอืไม่นัน้ ย่อมขึน้อยูก่บักระบวนการจงูใจ โดยขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบของสิง่ล่อใจ
ภายนอกซึง่จะตอ้งกระตุ้นการรบัรูด้ว้ยสิง่ของทีจ่บัตอ้งไดแ้ละสงัคมยอมรบั อาจจะแบ่งสิง่จงูใจหรอื
แรงจงูใจออกเป็น 3 ประการ คอื  
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      4.1) แรงจงูใจภายนอก เช่น สิง่ของทีจ่บัตอ้งได ้ไดแ้ก่ เงนิรางวลั 
ความรูส้กึทีพ่อใจ การยกย่องชมเชย  

      4.2) แรงจงูใจจากการเหน็ผูอ้ื่นทีไ่ดร้บัการเสรมิแรงหรอืลงโทษ หมายถงึ 
การไดเ้หน็ผูอ้ื่นไดร้บัผลกรรมจากการกระท า เป็นแรงจงูใจทีน่่าปรารถนาหรอืไม่น่าปรารถนาส าหรบั 
ผูส้งัเกตแลว้จะจงูใจผูส้งัเกตใหก้ระท าหรอืไมก่ระท าพฤตกิรรมนัน้ได ้ 

      4.3) แรงจงูใจในตนเอง หมายถงึ แรงจงูใจทีบุ่คคลใหก้บัตนเอง อาจเป็น
สิง่ของทีจ่บัตอ้งไดห้รอืการประเมนิตนเอง โดยบุคคลจะมมีาตรฐานส าหรบัการกระท าสิง่ต่างๆเป็น
แรงจงูใจกระท าหรอืละเวน้การกระท านัน้ๆ ตามตวัแบบและจากกระบวนการทัง้สี ่สามารถสรุปใหเ้หน็ได้
ดงัแสดงในภาพประกอบ 6 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 ตวัแบบกระบวนการจงูใจ 
 

 ทีม่า: สมโภชน์ เอีย่มสุภาษติ.  (2550).  ทฤษฎแีละเทคนิคการปรบัพฤตกิรรม.  หน้า 53. 
 
   การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) ประกอบไปดว้ยการมสี่วน
รว่มอย่างจรงิจงัในการหาประสบการณ์จากกระบวนการเรยีนรูห้รอืกจิกรรมทีว่างแผนไว ้ทฤษฎ ี
การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์เป็นผสมผสานรปูแบบการเรยีนรูท้ีป่ระกอบดว้ย  

1) ประสบการณ์ทีจ่บัตอ้งได ้ลงมอืกระท ามากกว่าเรยีนจากต ารา 
2) การสงัเกตและสะทอ้นกลบั การดูจากผูด้ าเนินการฝึกอบรมและผูเ้ขา้รบัการ 

ฝึกอบรมคนอื่นๆ และพจิารณาสิง่ทีไ่ดเ้หน็และไดป้ระสบ 
3) การสรุปยอ่ การเชื่อมโยง และการสรุปแนวคดิ การเขา้ใจทฤษฎแีละ 

วตัถุประสงคข์องกจิกรรมและเชื่อมโยงกบัสถานการณ์ในชวีติจรงิ 
4) การทดสอบความคดิใหม่ๆ  และแสวงหาความหมายทีแ่ฝงอยู ่การใช้ 

สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูท้ีป่ลอดภยั เพื่อส ารวจความคดิ ทฤษฎแีละสรา้งสมมตฐิาน 
 
 
 
 
 
 

การสนใจ 
(Interest) 

 

การเกบ็จ า 
(Retention) 

การแสดงออก 
(Production) 

การจงูใจ 
(Motivation) 
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  การผสมผสานรปูแบบการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์แสดงไดด้งัภาพประกอบ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

ภาพประกอบ 7 การผสมผสานรปูแบบการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
 

 ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ. (2549).  คู่มอื 
“เทคนิคการจดักจิกรรมเพือ่สอนทกัษะชวีติส าหรบัเยาวชน.  หน้า 32. 
 
   การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม (Participation Learning) การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่มอาศยั
หลกัการเรยีนรูท้ีย่ดึนักเรยีนเป็นศูนยก์ลาง โดยพืน้ฐานส าคญัประการแรก คอื การเรยีนรูเ้ชงิ
ประสบการณ์ และประการทีส่อง การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ (ศูนยบ์ าบดัรกัษายาเสพตดิขอนแก่น.  
2547. 2 – 4) การเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์ มุ่งเน้นอยู่ทีก่ารใหน้กัเรยีนเป็นผูส้รา้งความรูจ้ากประสบการณ์
เดมิ การเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์มหีลกัส าคญั 5 ประการ คอื 

1) เป็นการเรยีนรูท้ีอ่าศยัประสบการณ์ของนกัเรยีน 
2) ท าใหเ้กดิการเรยีนรูใ้หม่ๆ ทีท่า้ทายอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเรยีนรูท้ี่ 

เรยีกว่า Active Learning  
3) มปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างนักเรยีนดว้ยกนัเอง และระหว่างนักเรยีนกบัครผููส้อน 
4) ปฏสิมัพนัธท์ีม่ที าใหเ้กดิการขยายตวัของเครอืข่ายความรูท้ีทุ่กคนมอียู่ 

ออกไปอย่างกวา้งขวาง 
5) มกีารสื่อสารโดยการพูด หรอืการเขยีนเป็นเครือ่งมอืในการแลกเปลีย่น          

การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรู ้
  องคป์ระกอบของการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์ในการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่มม ี4 ประการ  

ประสบการณ์ท่ี
จบัต้องได้ 

การสงัเกตและ
การสะท้อนกลบั 

การทดสอบความคิด
ใหม่และการแสวงหา
ความหมายท่ีแฝงอยู่ 

การสรปุย่อการ
เช่ือมโยงและการ
สรปุแนวคิด 
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คอื ประสบการณ์การสะทอ้นความคดิและการถกเถยีง เขา้ใจและเกดิความคดิรวบยอดและการทดลอง
เรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วม  
 

1) ประสบการณ์ (Experience) ครชู่วยใหน้ักเรยีนน าประสบการณ์เกดิของตน 
มาพฒันาเป็นองคค์วามรู ้

2) การสะทอ้นความคดิและการถกเถยีง (Reflex and Discussion) ครชู่วยให ้
นกัเรยีนไดม้โีอกาสแสดงออกเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็และเรยีนรูซ้ัึั่งกนัและกนัอยา่งลกึซึง้ 

3) เขา้ใจและเกดิความคดิรวบยอด (Understanding and  
Conceptualization) นกัเรยีนเกดิความเขา้ใจและน าไปสู่การเกดิความคดิรวบยอด อาจเกดิขึน้โดย
นกัเรยีนเป็นฝ่ายรเิริม่แลว้ครชู่วยเตมิแต่งใหส้มบูรณ์หรอืในทางกลบักนั ครเูป็นผูน้ าทางและนกัเรยีน
เป็นผูส้านต่อจนความคดินัน้สมบูรณ์เป็นความคดิรวบยอด 

4) การทดลองหรอืประยุกตแ์นวคดิ (Experiment/Application) นักเรยีนเอา         
การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ใหมไ่ปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆจนเกดิเป็นแนวทางปฏบิตัขิองนักเรยีนเอง 
สามารถแสดงไดด้งัภาพประกอบ 8 
 

                                       ประสบการณ์ 
 
 
 
การทดลอง       การสะทอ้นความคดิ 

       หรอืประยุกตแ์นวคดิ      และถกเถยีง 
 

 
          เขา้ใจและเกดิความคดิรวบยอด 
 

ภาพประกอบ 8 องคป์ระกอบ 4 ประการของการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
 

ทีม่า: ศูนยบ์ าบดัรกัษายาเสพตดิขอนแก่น.  (2547).  คู่มอืโฮมรมูเพือ่พฒันาศกัยภาพ
นกัเรยีน.  หน้า 3. 

 
  ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบทัง้ 4 ประการ จะเป็นไปอย่างพลวตัรโดยอาจเริม่จากจดุ
ใดจดุหนึ่ง และเคลื่อนยา้ยไปมาระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ ดงันัน้ในแง่ของการเรยีนการสอนจงึอาจ
เริม่ต้นทีจ่ดุใดจดุหนึ่งก่อนกไ็ด ้แต่ส าคญัทีก่ารจดักระบวนการใหค้รบทุกองคป์ระกอบ องคป์ระกอบของ
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กระบวนการกลุ่มในการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม กระบวนการกลุ่มจะช่วยใหน้ักเรยีนมสี่วนร่วม ดว้ย 
การออกแบบกลุ่มทีเ่หมาะสมและช่วยใหบ้รรลุงานหรอืวตัถุประสงคด์ว้ยการออกแบบงานทีเ่หมาะสม 
 
ตาราง 4 หลกัการออกแบบกลุ่ม 
 

ประเภท ข้อบ่งช้ี ข้อจ ากดั 
กลุ่มทีไ่ม่มกีารจดับทบาท 

1. กลุ่ม 2 คน 
2. กลุ่มย่อยระดมสมอง    

  (3 – 4 คน) 
กลุ่มทีม่กีารจดัสรรบทบาท 

1. กลุ่ม 3 คน 
2. กลุ่มเลก็ (5 – 6 คน) 

 
มสีว่นร่วมไดง้่ายในเวลาสัน้ๆ 
มสีว่นร่วมโดยมคีวามลกึซึง้ 
ปานกลาง 
 
เรยีนรูต้ามบทบาททีแ่ตกต่างกนั
วเิคราะหอ์ย่างลกึซึง้ 

 
ขาดความลกึซึง้ 
ขาดการวเิคราะหท์ีล่กึซึง้ 
 
 
ขาดความหลากหลาย 
ใชเ้วลาในการรวมกลุ่มและท างาน 

 
ทีม่า: ศูนยบ์ าบดัรกัษายาเสพตดิขอนแก่น.  (2547).  คู่มอืโฮมรมูเพือ่พฒันาศกัยภาพ

นกัเรยีน.  หน้า 4. 
 
   การเรยีนรูแ้บบบูรณาการ (Integrated Learning) 
    พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 หมวดที ่4 มาตรา 23 ก าหนด
ไวว้่า ‚การจดัการศกึษาทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั เน้น
ความส าคญัทัง้ความรู ้คุณธรรม กระบวนการเรยีนรูแ้ละบรูณาการตามความเหมาะสมในแต่ละระดบั
การศกึษา‛ มาตรา 24 (4) ก าหนดไวว้่า ‚การจดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้า้น
ต่างๆ อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมทัง้ปลกูฝงัคุณธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์น
ทุกวชิา‛ การเรยีนรูแ้บบบูรณาการสามารถบูรณาการหลกัสตูรและการเรยีนการสอนไดเ้ป็นสองแบบ   
(สุวทิย ์มลูค า; และ คนอื่นๆ.  2542:  25; อา้งองิจาก UNESCO – UNEP.  1994: 51) 

1) การบูรณาการแบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary) เป็นการสรา้งหวัเรือ่ง  
(Theme) ขึน้มาแลว้น าเนื้อหาจากวชิาต่างๆ มาโยงสมัพนัธก์บัหวัเรือ่งนัน้ ซึง่บางครัง้กอ็าจเรยีกวธิี
บรูณาการแบบนี้ไดว้่า สหวทิยาการแบบมหีวัขอ้ (Themetic Interdisciplinary Studies) หรอืบูรณาการที่
เน้นการน าไปใชเ้ป็นหลกั (Application – First Approach) การก าหนดหวัเรือ่ง (Theme) ไดแ้ก่ การสรา้ง
หวัเรือ่ง โดยมหีลกัในการก าหนดหวัเรือ่ง ดงันี้ 

- เป็นเรือ่งทีผู่เ้รยีนสนใจ และมโีอกาสไดเ้ลอืกเรยีน 
- เป็นเรือ่งทีส่ามารถโยงความสมัพนัธไ์ดห้ลายวชิาหรอืหลายกลุ่ม 

ประสบการณ์ 
- เป็นเรือ่งทีน่ักเรยีนมปีระสบการณ์เดมิอยู่แลว้และสอดคลอ้งกบัชวีติจรงิ  
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และมคีวามหมายต่อผูเ้รยีน 
- เป็นเรือ่งทีม่แีหล่งความรูใ้หผู้เ้รยีนรูไ้ดศ้กึษาคน้คดิอย่างหลากหลาย และ 

เชื่อมโยงความสมัพนัธก์บัทอ้งถิน่กบัความรูท้ีเ่ป็นสากล 
- เป็นเรือ่งทีเ่หมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูเ้รยีนและส่งเสรมิ      

การพฒันาผูเ้รยีนรอบดา้นการตัง้ชื่อตอ้งทนัสมยั และน่าสนใจยัว่ยุใหผู้เ้รยีนอยากรู ้อยากเรยีน 
2) การบูรณาการแบบพหุวทิยาการ (Multidisciplinary) เป็นการน าเรื่องที ่

ตอ้งการจะใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูส้อดแทรก (Infusion) ไวใ้นวชิาต่างๆ หรอืบูรณาการเน้นเนื้อหาของวชิา
เป็นแกนแลว้น าสิง่ทีต่อ้งการใหเ้กดิแก่ผูเ้รยีนเกดิไปสอดแทรกในวชิาแกนดงักล่าวซึง่บางครัง้เรากอ็าจจะ
เรยีกวธิบีูรณาการแบบนี้ไดว้่า การบูรณาการทีเ่น้นเนื้อหารายวชิาเป็นหลกั (Discipline First Approach)   
   งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรูเ้พื่อป้องกนัยาเสพตดิ  
    งานวจิยัต่อไปน้ีเกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรูเ้พื่อป้องกนัยาเสพตดิซึง่ประกอบไปดว้ย
วธิกีารจดัการสอนแบบการแกป้ญัหาซึง่งานวจิยัของพาตเีมาะ นิมา (2548: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่งผล
ของวธิสีอนการแกป้ญัหาและการเสนอตวัแบบทีม่ต่ีอการลดพฤตกิรรมเสีย่งต่อการเสพยาเสพตดิของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยแบบทดสอบวดัรปูแบบการคดิ 
แผนการจดั  การเรยีนรูว้ธิสีอนการแกป้ญัหา แผนการจดัการเรยีนรูว้ธิสีอน การเสนอตวัแบบ และแบบ
วดัพฤตกิรรมทีม่ต่ีอยาเสพตดิของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หรอืงานวจิยัทีไ่ดศ้กึษาถงึประสทิธผิล
ของโปรแกรมการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติเช่นงานวจิยัของนรนิทร ์นาคอร่าม (2549: 105 – 110) ไดว้จิยั
เรือ่ง ประสทิธผิลของโปรแกรมการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัการเสพยาเสพตดิของนักเรยีนระดบั
มธัยมศกึษา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่านักเรยีนทีไ่ดร้บัโปรแกรมการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติเพื่อ
ป้องกนัการเสพยาเสพตดิมกีารเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้มากกว่าก่อนเขา้รว่มโปรแกรม และนักเรยีนที่
ไดร้บัโปรแกรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องการเสพยาเสพตดิมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้
มากกว่านักเรยีนทีไ่มไ่ดเ้ขา้ร่วมโปรแกรม ขณะทีส่นัต ์สุวทนัพรกุล (2551: ง) สรุปผลการวจิยัและ
พฒันาแผนการจดัการเรยีนรูท้ีบู่รณาการสาระทอ้งถิน่โดยใชก้ระบวนการวจิยัเป็นฐานเพื่อพฒันาทกัษะ
ชวีติส าหรบันักเรยีนประถมศกึษาว่าสภาพปจัจบุนัและการสอนเพื่อพฒันาทกัษะชวีติ การจดัการเรยีนรู้
แบบบูรณาการ การใชส้าระการเรยีนรูท้อ้งถิน่และการใชก้ระบวนการวจิยัในการจดัการเรยีนรูข้องครใูน
ปจัจบุนัมกีารสอนเพื่อพฒันาทกัษะชวีติ ครมูกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัสูงแต่มคีวามส าเรจ็ในระดบั 
ปานกลาง ครเูขา้ใจว่าการพฒันาทกัษะชวีติของนักเรยีนตอ้งผ่านการใชก้จิกรรมและวธิกีารทีห่ลากหลาย 
ปญัหาคอื นักเรยีนขาดความพรอ้ม และครขูาดการเอาใจใส่และเหน็ความส าคญั  
    ส่วนสกล วรเจรญิศร ี(2550: 31) กล่าวว่าการสอนใหเ้ดก็และเยาวชนไดรู้จ้กัคดิ
ว่าจะท าอะไร (How to Think) ดกีว่าสอนใหค้ดิว่าอะไร (What to Think) จงึจะช่วยใหเ้ดก็และเยาวชน
สามารถคดิและแก้ปญัหา สรา้งการตดัสนิใจ และการจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง โดยผ่านกระบวนการ
ของการมสี่วนรว่ม ทีจ่ะเป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพต่อการพฒันาทกัษะชวีติของเดก็นกัเรยีนและ
วยัรุ่นเป็นอย่างมาก จากหลกัการแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรู ้ตลอดจนการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 
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การจดัการเรยีนรูเ้พื่อป้องกนัยาเสพตดิดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปเป็นกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีจ่ะ
น ามาใชจ้ดัการเรยีนการสอนแก่นกัเรยีน ดงัแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5 ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 หลกัการ แนวคดิ ขอ้คดิเหน็ 

การเรยีนรูแ้บบคน้พบ          
(Discovery Learning) 

การเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิจะเกดิไดต่้อเมื่อมคีวามเขา้ใจว่าจะใชส้ิง่ทีเ่ราเรยีนรูม้าอย่างไร 
การช่วยใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจขึน้มาดว้ยตนเองจะเป็นสิง่ทีม่คีวามหมายส าหรบัเขายิง่กว่า
การทีผู่อ้ ื่นเสนอแนวความคดิ ครชู่วยใหเ้ดก็แสวงหาค าตอบโดยอสิระหรอืโดยการ
อภปิรายกลุ่ม การแกป้ญัหาแบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน 1) ตระหนกัถงึปญัหาทีม่ ี2) ความเขา้ใจ
ธรรมชาตขิองปญัหา 3)รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 4) การก าหนดยุทธวธิแีละการด าเนินการ
แกป้ญัหา 5) การประเมนิวธิกีารแกป้ญัหา 

ทฤษฎกีารเรยีนรูท้าง
สงัคม  
(Social Learning) 

พฤตกิรรมของบุคคลเกดิจากองคป์ระกอบภายในตวับุคคล และสิง่แวดลอ้ม หรอืเกดิจากการมี
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง1) ปจัจยัภายในตวับุคคล(Interpersonal Factor : P)ไดแ้ก่ ความเชื่อ การ
รบัรูต้นเอง2)เงื่อนไขเชงิพฤตกิรรม(Behavior Condition) 3)เงื่อนไขเชงิสภาพแวดลอ้ม
(Environment Condition) ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบนี้มลีกัษณะต่อเนื่องเป็นขัน้ตอน
เป็นระบบทีผ่กูเกีย่วพนักนัไว ้แต่ละองคป์ระกอบต่างมอีทิธพิลซึง่กนัและกนัและมี
ความสมัพนัธอ์ย่างถอ้ยทถีอ้ยอาศยัซึง่อัิทธพิลขององคป์ระกอบแต่ละอย่างจะมากหรอื
น้อยแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัความแตกต่างของสภาพแวดลอ้ม 

การเรยีนรูจ้ากผลกรรม          
(Learning by Response 
Consequence) 

เป็นวธิกีารเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงคอื การเรยีนรูจ้ากผลของการกระท า มหีน้าที ่3 
ประการคอื1)ท าหน้าทีใ่หข้อ้มลู (Information Function)การเรยีนรูโ้ดยสงัเกตผลของการ
กระท าสงัเกตความแตกต่างของผลกรรมว่าการกระท าใดก่อใหเ้กดิผลกรรมอย่างไร จะเป็น
แนวทางหนึ่งในการก าหนดพฤตกิรรมของมนุษยใ์นอนาคต 2) ท าหน้าทีจ่งูใจ (Motivation 
Function) หมายถงึ ความเชื่อในการคาดหวงัผลกรรมของบุคคล คอืผลกรรมใดเป็นทีพ่งึ
ปรารถนาย่อมจงูใจใหเ้กดิการกระท ามาก ผลกรรมใดไม่พงึปรารถนาย่อมจงูใจใหเ้กดิการ
กระท าน้อยและมนุษยพ์ยายามหลกีเลีย่งการกระท านัน้3) ท าหน้าทีเ่สรมิแรง (Reinforcing 
Function)การกระท าใดๆ กต็ามถ้าไดร้บัการเสรมิแรงการกระท านัน้ย่อมมแีนวโน้มเกดิขึน้อกี 
แต่สิง่ทีส่ าคญัคอืเงื่อนไขการเสรมิแรง (Reinforcement Contingency) ซึง่บุคคลจะเรยีนรูไ้ด้
จากขอ้มลูเดมิและการจงูใจตลอดจนการหาขอ้มูลสรุปไดถู้กต้อง การเสรมิแรงจะไม่มอีทิธพิล
ถา้บุคคลไม่รูว้่าเงื่อนไขการเสรมิแรงคอือะไร การเสรมิแรงจะท าใหพ้ฤตกิรรมนัน้คงอยู่ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 
                                                                      หลกัการ แนวคดิ ขอ้คดิเหน็ 
การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
(Experiential Learning) 
 
 
 
 
 

การเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม 
(Participation Learning) 

ประกอบไปดว้ยการมสีว่นร่วมอย่างจรงิจงัในการหาประสบการณ์จากกระบวนการเรยีนรู้
หรอืกจิกรรมทีว่างแผนไว ้ประกอบดว้ย 1) ประสบการณ์ทีจ่บัตอ้งได ้ลงมอืกระท า
มากกว่าเรยีนจากต ารา 2) การสงัเกตและสะทอ้นกลบั การดจูากผูด้ าเนินการฝึกอบรม
และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมคนอื่นๆ และพจิารณาสิง่ทีไ่ดเ้หน็และไดป้ระสบ 3)การสรุปย่อ 
การเชื่อมโยง และการสรุปแนวคดิ การเขา้ใจทฤษฎแีละวตัถุประสงคข์องกจิกรรมและ
เชื่อมโยงกบัสถานการณ์ในชวีติจรงิ 4) การทดสอบความคดิใหม่ๆ และแสวงหา
ความหมายทีแ่ฝงอยู่ การใชส้ภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูท้ีป่ลอดภยั 

การเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วมอาศยัหลกัการเรยีนรูท้ีย่ดึนกัเรยีนเป็นศูนยก์ลาง 
โดยพืน้ฐานส าคญัประการแรก คอื 1) การเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์มุ่งเน้น การใหน้กัเรยีน
เป็นผูส้รา้งความรูจ้ากประสบการณ์เดมิ มหีลกัการ คอืเป็นการเรยีนรูท้ีอ่าศยั
ประสบการณ์ของนกัเรยีน และเป็นการเรยีนรูท้ีเ่รยีกว่า Active Learning มปีฏสิมัพนัธ์
ระหว่างนักเรยีนดว้ยกนัเอง และระหว่างนกัเรยีนกบัครผููส้อน ปฏสิมัพนัธท์ีม่ที าใหเ้กดิ
การขยายตวัของเครอืขา่ยความรูท้ีทุ่กคนมอียู่ออกไปอย่างกวา้งขวาง มกีารสื่อสารโดย
การพดู หรอื การเขยีนเป็นเครื่องมอืในการแลกเปลีย่น และมกีารขยายตวัของเครอืขา่ย
ความรูท้ีทุ่กคนมอียู่ออกไปอย่างกวา้งขวาง มกีารสื่อสารโดยการพดู หรอื การเขยีนเป็น
เครื่องมอืในการแลกเปลีย่น และมอีงคป์ระกอบ ดงันี้ คอื ประสบการณ์ การสะทอ้น
ความคดิและการถกเถยีง เขา้ใจและเกดิความคดิรวบยอดและการทดลองเรยีนรูแ้บบมี
สว่นร่วม 2) การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 

การเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 
(Integrated Learning) 

การเรยีนรูแ้บบบูรณาการสามารถบรูณาการหลกัสตูรและการเรยีนการสอนไดเ้ป็นสอง
แบบ ไดแ้ก่ การบรูณาการแบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary) เป็นการสรา้งหวัเรื่อง 
(Theme) ขึน้มาแลว้น าเนื้อหาจากวชิาต่างๆ มาโยงสมัพนัธก์บัหวัเรื่องนัน้ 
การบรูณาการแบบพหุวทิยาการ (Multidisciplinary) เป็นการน าเรื่องทีต่อ้งการจะให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูส้อดแทรก (Infusion) ไวใ้นวชิาต่างๆ หรอืบรูณาการเน้นเนื้อหาของวชิา
เป็นแกนแลว้น าสิง่ทีต่อ้งการใหเ้กดิแก่ผูเ้รยีนเกดิไปสอดแทรกในวชิาแกน 

 

  สรุป การจดัการเรยีนรูเ้พื่อป้องกนัยาเสพตดิผูว้จิยัน าแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบคน้พบ
เป็นหลกัในการจดักจิกรรมของหลกัสตูรและผสมผสานทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคมทีเ่ป็นความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัภายในบุคคล เงือ่นไขเชงิพฤตกิรรมและเงือ่นไขเชงิสภาพแวดลอ้ม การเรยีนรูจ้ากการ
สงัเกต การเรยีนรูจ้ากผลกรรม การเรยีนรูโ้ดยการเลยีนแบบ และการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ ตลอดจน
จากงานวจิยัทีศ่กึษาเป็นหลกัฐานทีน่่าเชื่อถอืไดว้่า รปูแบบของการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัน ามาใชใ้น
หลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิในนกัเรยีนจะเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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        2.2.4 พฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ 
  มาตรการป้องกนัเป็นมาตรการทีม่กีารใหค้วามรูก้บัเยาวชนและประชาชนเป็น
มาตรการทีด่ทีีสุ่ด เป็นมาตรการเดยีวทีต่อ้งใหภ้มูคิุม้กนั กล่าวคอื ยาเสพตดิจะมาล่อใจเท่าไร ถ้าคนเรา
มภีูมคิุม้กนัดแีลว้กจ็ะไม่ยอมรบัยาเสพตดิ แต่การด าเนินการดา้นการป้องกนัตอ้งใชค้วามอดทน ตอ้งท า
ต่อเนื่องตลอดเวลายาวนาน (เครอืข่ายวชิาการ วจิยั และขอ้มลูดา้นยาเสพตดิในภาคใต ้ส านักวจิยัและ
พฒันา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์  2550: ไม่ปรากฏเลขหน้า) การป้องกนัเป็นการสรา้งปราการ
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการผลกัดนับุคคลเขา้สู่วงจรการเสพและการขายยาเสพตดิ ดว้ยการเสรมิสรา้ง
มาตรการป้องกนัทัง้ในระดบับุคคล บุคคลทีม่ภีูมคิุม้กนัต่อการตดิยาเสพตดิควรมรีะดบัความสนใจในการ
พฒันาตนเองและความมคีุณค่าในตนเองในระดบัสูง จงึตอ้งเน้นมาตรการการพฒันาต่างๆ พรอ้มกบั 
การด าเนินการสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ของมาตรการดว้ยการสรา้งกลุ่มเพื่อนทีเ่ป็นกลัยาณมติร  
การสนับสนุนความรกัและความเขา้ใจอนัดใีนครอบครวัและการสรา้งชุมชนทีเ่อือ้อาทร คอยดแูลสอดส่อง
สมาชกิในชุมชน (ไพฑรูย ์แสงพุ่ม.  2551: 26) ซึง่ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ
จะตอ้งมคีวามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรม เจตคต ิปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นบุคคลและดา้นสงัคม
ตลอดจนการประเมนิพฤตกิรรมซึง่จะท าใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทีท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจในพฤตกิรรมของเดก็
นกัเรยีนทีแ่สดงออก 
  แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรม 
    ดรณุ ีแปงทศิ  (2545: 17) กล่าวว่า พฤตกิรรมหมายถงึ ปฏกิริยิา หรอืกจิกรรม
ของสิง่มชีวีติซึง่จะสงัเกตได ้หรอืสงัเกตไมไ่ดก้ต็าม ถ้าสิง่มชีวีตินัน้เป็นคน พฤตกิรรมคนกห็มายถงึ 
ปฏกิริยิาต่างๆ ทีบุ่คคลแสดงออกมาอนัมทีัง้พฤตกิรรมภายใน (Covert Behavior) และ พฤตกิรรม
ภายนอก (Overt Behavior) หรอืพฤตกิรรม หมายถงึ การกระท า หรอืการตอบสนองต่อสิง่ทีก่ระตุ้นทัง้
ภายในและภายนอกของมนุษย ์ทัง้ทีรู่ต้วัและไมรู่ต้วัซึง่สามารถสงัเกตได ้หรอืใชเ้ครือ่งมอืวดัได ้โดย 
การกระท าหรอืการตอบสนองนัน้เป็นไปอย่างมจีุดหมาย (ปทัมาพร นพรตัน์.  2551: 20) กระบวนการ
ทางสงัคมทีก่่อใหเ้กดิพฤตกิรรมของมนุษย ์เกดิจากปจัจยั 2 ประการ คอื 1) โครงสรา้งของความสมัพนัธ์
ทางสงัคมของกลุ่ม (The Structure of the Social Relation in the Group) 2) วฒันธรรมของกลุ่ม  
(The Culture of the Group) เช่น การแบ่งปนัความเชื่อและการปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 
(จนัทรานี สงวนนาม.  2545: 101 – 102) ส าหรบัพฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิของนักเรยีน หมายถงึ 
การปฏบิตัตินของนกัเรยีนทีแ่สดงเจตนาเพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิหรอืมกีารกระท าทีเ่สีย่งต่อการเสพ 
ยาเสพตดิ โดยไม่ทดลองยาเสพตดิ เลอืกคบเพื่อน หลกีเลีย่งการเสพสารเสพตดิ (ประภาศร ี          
ทรพัยธ์นบูรณ์.  2546: 6)  
    สรุป พฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ หมายถงึ การปฏบิตัตินของนกัเรยีนที่
แสดงเจตนาเพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิหรอืมกีารกระท าทีเ่สีย่งต่อการเสพยาเสพตดิ ไดแ้ก่ การไม่ทดลองเสพ 
ยาเสพตดิ การเลอืกคบเพื่อน การหลกีเลีย่งการเสพยาเสพตดิ  
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   ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ 
   ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นเจตคต ิ
ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม  ปจัจยัดา้นบุคคล ปจัจยัดา้นสงัคม มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

   ปจัจยัดา้นเจตคต ิ
   เจตคต ิมาจากค าว่า เจต (เจ – ตะ) ซึง่แปลว่า สิง่ทีค่ดิหรอืใจ รวมกบัค าว่า คต ิ

(คะ – ต)ิ แปลว่า ขอ้คดิอนัมปีระโยชน์เตอืนใจ ดงันัน้ เจตคต ิหมายถงึ สิง่ทีเ่กดิขึน้จากความรูส้กึจากใจ
อนัเป็นขอ้คดิทีม่ปีระโยชน์ หรอืความคดิความรูส้กึทีด่เีป็นประโยชน์ในเชงิจติวทิยา เจตคต ิหมายถงึ 
ความคดิความรูส้กึของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งอย่างมทีศิทางประกอบดว้ยลกัษณะที่ส าคญั 3 ประการ คอื 
ส่วนทีแ่สดงความคดิเหน็ แสดงความรูส้กึ และส่วนทีแ่สดงความพรอ้มทีจ่ะกระท า เจตคต ิสรา้งไดจ้าก
การใส่ใจต่อสิง่ต่างๆ รอบตวัอย่างมสีต ิการท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเกดิเจตคต ิท าไดจ้ากการกระตุ้นให้
เกดิการคดิ ไตรต่รองใส่ใจ ในการเชื่อมโยงสิง่ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งและใหม้องถงึสิง่ทีจ่ะเกดิตามมาใน
อนาคต รวมทัง้ผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน และสงัคม ความเขา้ใจเชื่อมโยงซึง่กนัและกนั จนในทีสุ่ด
ค่อยๆ เปลีย่นแปลงระดบัความคดิความรูส้กึในเรื่องนัน้ๆ จากการรบัรู ้ใส่ใจ สนใจ ตัง้ใจ จนถงึตระหนกั
รู ้(สุชาดา ทมิอุดม; ผุสด ีชชูพี; และ จรญูพร ปญัจะวฒันันท.์  2547: 10)  

   เจตคต ิ(Attitude) เป็นความเชื่อ ความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ต่างๆ เช่น บุคคล 
สิง่ของ การกระท า สถานการณ์และอื่นๆรวมทัง้ท่าทีท่ีแสดงออกท่ีบ่งถึงสภาพจิตใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง เจตคตเิป็นนามธรรม และเป็นส่วนทีท่ าใหเ้กดิการแสดงออกดา้นการปฏบิตั ิแต่เจตคตไิม่ใช่
แรงจงูใจ (Motive) และแรงขบั (Drive) หากแต่เป็นสภาพแห่งความพรอ้มทีจ่ะไดต้อบและแสดงใหท้ราบ
ถงึแนวทางของการสนองตอบของบุคคลต่อสิง่เรา้ ความหมายของเจตคต ิยงัไม่เป็นทีย่อมรบักนัในกลุ่ม
นกัจติวทิยา หรอืกลุ่มทีท่ าการศกึษาในเรือ่งเจตคต ิแต่สามารถสรุปไดว้่า เจตคตเิป็นความคดิเหน็ซึง่มี
อารมณ์เป็นส่วนประกอบเป็นส่วนทีพ่รอ้มทีจ่ะมปีฏกิริยิาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก 
องคป์ระกอบของเจตคต ิ(พชัรา อุบลสวสัดิ.์  2547?: 45 – 49) ไดแ้ก่ 

    1) องคป์ระกอบดา้นความรูห้รอืพุทธปิญัญา  (Cognitive Component) จาก
สิง่แวดลอ้มในชวีติประจ าวนั บุคคลรบัและสมัผสัสิง่ต่างๆ เป็นจ านวนนบัไมถ่ว้น บุคคลมกัจะแบ่งกลุ่ม
ของสิง่ทีผ่่านมาจากภายนอก เพื่อใหเ้กดิความง่ายในการใหค้วามหมายหรอืคดิเกี่ยวกบัเรือ่งนัน้ โดยรวม
สิง่ทีเ่หมอืนกนัหรอืคลา้ยกนัเขา้ดว้ยกนั เพราะสมองของบุคคลย่อมจะเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะรบัและจ าสิง่
ต่างๆรอบตวัไดห้มดทุกอย่าง การทีบุ่คคลจะมปีฏกิริยิาโต้ตอบสถานการณ์ใดๆ อย่างไรนัน้บุคคลมกัจะ
โตต้อบภาวการณ์ทีค่ลา้ยๆกนั ความเชื่อบางอย่างจงึมอีทิธพิลมาก การจดัหมวดหมู่จะช่วยบุคคลในดา้น
ความรู ้(Perception) แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจจะท าใหบุ้คคลเขา้ใจสิง่แวดลอ้มในทางทีผ่ดิ โดยทีบุ่คคล
นัน้สรุปดว้ยตนเองอย่างปราศจากขอ้มลูทีถู่กตอ้ง การรบัรูเ้กี่ยวกบัสิง่เรา้ต่างๆ นี้เป็นส่วนประกอบ
ทางดา้นความรูข้องเจตคต ิ

    2) องคป์ระกอบทางดา้นท่าทคีวามรูส้กึ (Affective Component) 
ส่วนประกอบของเจตคตทิางดา้นท่าทคีวามรูส้กึ ไดแ้ก่ ความรูส้กึ หรอือารมณ์ทีเ่ป็นไปในดา้นบวกหรอื
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ลบ ในทางสรรีะวทิยาแลว้ ‚อารมณ์‛ จะเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัภาวการณ์ทีม่าเรา้ หลงัจากบุคคลนัน้แปล
ความหมาย หรอืใหค้วามหมายสิง่เรา้นัน้แลว้จะท าใหท้ราบทศิทางของอารมณ์ หรอืความรูส้กึว่าเป็นไป
ในทางบวก หรอืลบได ้หมายถงึ องคป์ระกอบดา้นท่าทคีวามรูส้กึ 

    3) องคป์ระกอบดา้นการปฏบิตั ิ(Behavioral Component) สิง่ทีม่อีทิธพิลต่อ 
การเกดิเจตคตดิา้นการปฏบิตั ิคอื บรรทดัฐานทางสงัคม (Social Norm) จะมอีทิธพิลต่อการเกดิเจตคติ
ทางดา้นการปฏบิตัมิาก บรรทดัฐานทางสงัคมเป็นความคดิทีก่ลุ่มชนเชื่อว่าอะไรเป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง อะไร
เป็นสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง เดก็ๆ จะถูกพ่อแมอ่นุญาตท าในบางสิง่และหา้มไม่ใหท้ าในบางสิง่ บรรทดัฐานของ
แต่ละสงัคมขึน้อยูก่บัแต่ละประเทศ บรรทดัฐานจะควบคุมความประพฤต ิการปฏิบติัการแสดงออก
ของแต่ละบคุคล 

   ปจัจยัและทีม่าของเจตคต ิเจตคตเิกดิจากการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ของบุคคล 
ซึง่เกดิขึน้ไดต้ามเงือ่นไข 4 ประการ คอื 

1) กระบวนการเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการเพิม่พูนและบูรณาการของ 
การตอบสนองแนวความคดิต่างๆ เจตคตขิองครอบครวั โรงเรยีน เป็นต้น 

2) ประสบการณ์ส่วนตวั ขึน้อยูก่บัความแตกต่างของบุคคลซึง่ม ี
ประสบการณ์ต่างกนัไปจงึเป็นเรือ่งเฉพาะของบุคคลแลว้แต่พฒันาการและความเจรญิเตบิโตของคนๆนัน้ 

3) การเลยีนแบบ เป็นการถ่ายทอดเจตคตขิองคนบางคนไดจ้าก 
การเลยีนแบบเจตคตขิองคนอื่นทีต่นพอใจ เช่น คร ูดารา หมอ เป็นตน้ 

4) อทิธพิลจากกลุ่มสงัคม คนยอ่มมเีจตคตคิลอ้ยตามกลุ่มสงัคมทีต่นอาศยั 
อยูต่ามสภาพแวดลอ้ม เช่น เจตคตต่ิอศาสนา เป็นตน้ 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 ปจัจยัและทีม่าทีส่่งผลต่อเจตคตขิองคน 
 

ทีม่า: พชัรา อุบลสวสัดิ.์  (2547?).  คู่มอืส าหรบัการปฏบิตังิานเอาชนะยาเสพตดิ        
อยา่งยัง่ยนื.  หน้า 48. 

เจตคติ 

การเลยีนแบบ 

จติส านึก/จติใตส้ านึก 

เปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบั
สภาพแวดลอ้ม 

ค่อนขา้งคงทนถาวร 
ต่อบุคคล สถานการณ์เดยีวกนั 
ภายนอก/ภายใน 

สนบัสนุน/ต่อตา้น 

การเรยีนรู ้

ประสบการณ์ 
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  จากการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อเจตคตทิีท่ าใหเ้จตคตขิองแต่ละบุคคลทีม่ต่ีอเหตุการณ์
เดยีวกนัแต่มคีวามแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ตวับุคคล สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล กลุ่ม และสมัพนัธภาพ
ระหว่างกลุ่ม มดีงันี้ 

1) ตวับุคคล ประสบการณ์ในการไดร้บัการเลีย้งดูหรอืฝึกอบรมจะเป็น 
ตวัก าหนดบุคลกิภาพของบุคคล ขณะเดยีวกนับุคคลยอ่มมบีุคลกิภาพทีแ่ตกต่างกนั จะมผีลท าใหเ้จตคติ
ของบุคคลนัน้แตกต่างกนัดว้ย 

2) สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล การทีบุ่คคลหนึ่งจะสามารถท าใหเ้กดิ            
การเปลีย่นแปลงในบุคคลอื่นหรอืไม ่และมากหรอืน้อยเพยีงใดนัน้ ขึน้อยูก่บัคุณลกัษณะบางอย่างของ
บุคคลนัน้ คอื ความเป็นทีน่่าเชื่อถอื ความน่าสนใจ และความมอี านาจ ทัง้นี้บุคคลส่วนใหญ่เกดิเจตคติ
เนื่องจากประสบการณ์โดยตรงน้อย ส่วนใหญ่เป็นผลจากบุคคลอื่น เช่น กลุ่มเพื่อน สื่อมวลชน คร ูโดย
ความเชื่อทีเ่หมอืนกนัของบุคคลเป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัทีจ่ะท าใหเ้กดิเจตคตไิด้ 

3) กลุ่มเจตคตขิองบุคคลยอ่มขึน้อยูก่บับุคคลในกลุ่มทีเ่ขาเป็นสมาชกิอยู่ 
4) สมัพนัธภาพระหว่างกลุ่ม กลุ่มต่างๆ ทีม่คีวามเชื่อเหมอืนกนัในค่านิยม  

ความเชื่อ วฒันธรรมประเพณ ีกย็อ่มมเีจคตทิีด่ต่ีอกนั 
  ชารท์ (เพญ็แข สายเชือ้.  2551:  8 – 9; อา้งองิจาก Schwartz.  1975: 28 - 31)  

ไดศ้กึษารปูแบบความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการเรยีนรูท้ ัง้ 3 ดา้น คอื ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความรู ้เจตคต ิและการปฏบิตั ิสรุปรปูแบบของความสมัพนัธเ์ป็น 4 ลกัษณะ คอื  

 
(1) ความรู ้                       เจตคต ิ       การปฏบิตั ิ

เจตคตเิป็นตวักลางทีท่ าใหเ้กดิความรูแ้ละการปฏบิตั ิดงันัน้ความรูม้คีวามสมัพนัธก์บัเจตคต ิ
และเจตคตมิผีลต่อการปฏบิตั ิ

 
(2) ความรู ้   

                 การปฏบิตั ิ
   เจตคต ิ
ความรูแ้ละเจตคตมิคีวามสมัพนัธซ์ัึั่งกนัและกนั ท าใหเ้กดิการปฏบิตัติามมา 

 
  (3)  ความรู ้
 
        การปฏบิตั ิ
        เจตคต ิ
ความรูแ้ละเจตคตต่ิางกนั ท าใหเ้กดิการปฏบิตัไิด ้โดยทีค่วามรูแ้ละเจตคตไิม่จ าเป็นตอ้ง

สมัพนัธก์นั 
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   (4)     เจตคต ิ
 
 
 
       ความรู ้         การปฏบิตั ิ
 
  ความรูม้ผีลต่อการปฏบิตัทิัง้ทางตรงและทางออ้ม ส าหรบัทางออ้มนัน้มเีจตคตเิป็น

ตวักลางท าใหเ้กดิการปฏบิตัติามมาได้ 
  จากรปูแบบความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมการเรยีนรู ้พบว่าพฤตกิรรมแต่ละดา้นส่งผล

ท าใหเ้กดิการปฏบิตัติามมาในตอนทา้ยสุด ซึง่เป็นการกระท าของสิง่มชีวีติที่สามารถวดัไดห้รอืสงัเกตได้ 
  ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิเจตคตขิองคนๆหน่ึงนัน้มคีวามซบัซอ้น ทีส่่วนทีเ่ป็นจติส านึกและ

จติใตส้ านึก อาจจะมาจากประสบการณ์ การเรยีนรูแ้ละการเลยีนแบบ หล่อหลอมเป็นเจตคต ิส่งผลต่อ
บุคคลในสถานการณ์เดยีวกนั คนทีม่เีจตคตต่ิางกนัจะเหน็และมที่าทแีสดงออกทีต่่างกนั เป็นความเหน็ที่
สนับสนุนหรอืต่อตา้น เจตคตขิองคนหนึ่งส่งผลหรอืก าหนดพฤตกิรรมทัง้ภายในและภายนอกของบุคคล
นัน้ เจตคตขิองใครมกัเป็นสิง่ค่อนขา้งถาวรปรบัไดย้าก แต่กอ็าจเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้ม
หลายๆ อย่างซึง่ตอ้งจดัภาวะแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

   ดา้นความสนใจ (Attention) หมายถงึ การรวบรวมความคดิ ความรูส้กึ อารมณ์ต่อสิง่
ใดสิง่หน่ึง เช่น ความตัง้ใจฟงัครสูอน การขอค าปรกึษาครเูมือ่มคีวามสงสยั การชอบจดบนัทกึสิง่ทีเ่รยีนรู ้
ความรูส้กึสนุกสนานกบักจิกรรมทีค่รสูอน การท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายครบถว้น สมบรูณ์  

  ดา้นการตอบค าถาม (The Reply Question) หมายถงึ การสื่อสารดว้ยการพูดแสดง
ความรู ้ความรูส้กึ ความเขา้ใจ เช่น ตื่นเต้น ดใีจ ภูมใิจ ความตอ้งการและการตอบสนอง  

  ดา้นการแสดงความคดิเหน็ (Point of view) หมายถงึ การแสดงความคดิความเหน็ต่อ
การเรยีนการสอน เช่น การใหข้อ้เทจ็จรงิ การพูดถงึทีม่า การบอกความรูส้กึ การใหเ้หตุผล และความ
มัน่ใจ  

  ดา้นการอภปิราย (Debate) หมายถงึ การพดูจาปรกึษาหารอืกนักบัคู่ กลุ่ม และ
ระดบัชัน้เรยีน เช่น การมสี่วนร่วมในการพูด ยอมรบัเมือ่ถูกโตแ้ยง้ ตอ้งการใหอ้ธบิายเพิม่และเปิดโอกาส
ใหพ้ดู การอภปิรายกระตุ้นใหเ้กดิความสนใจ 

  สรุป เจตคต ิหมายถงึ ความคดิเหน็ ความรูส้กึ ความพรอ้มทีจ่ะกระท าอย่างมทีศิทาง 
มอีารมณ์เป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนทีพ่รอ้มทีจ่ะมปีฏกิริยิาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอกต่อการ
ไมใ่ชย้าเสพตดิ ประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบดา้นความรู ้ไดแ้ก่ การรบัรูเ้กี่ยวกบัสิง่ต่างๆ องคป์ระกอบ
ดา้นท่าทคีวามรูส้กึ ไดแ้ก่ ความรูส้กึ หรอือารมณ์ทีเ่ป็นไปในดา้นบวกหรอืลบ และองคป์ระกอบดา้นการ
ปฏบิตั ิไดแ้ก่ บรรทดัฐานทางสงัคม วดัจากการสื่อสาร การแสดงออก การโตต้อบ การเลยีนแบบ การวดั
เจตคตวิดัจากปฏกิริยิาทีแ่สดงออก เช่น ความสนใจ การตอบค าถาม การแสดงความคดิเหน็ การอภปิราย  
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   ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
    สิง่แวดลอ้มแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื 1) สิง่แวดลอ้มทีม่ชีวีติ (Biotic 
Environment) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื ก.สิง่แวดลอ้มธรรมชาต ิ(Natural Environment) คอื สิง่แวดลอ้ม
ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิมนุษยไ์ม่ไดเ้ขา้ไปเกี่ยวขอ้งในการเกดิ ข.สิง่แวดลอ้มทีม่นุษยส์รา้งขึน้ (Man 
Made Environment) คอื สิง่ทีเ่กดิขึน้โดยมมีนุษยเ์ป็นผูส้รา้ง ส่วนใหญ่ท าใหเ้กดิขึน้เพื่อประโยชน์ในการ
ด ารงชวีติของมนุษย ์2) สิง่แวดลอ้มทีไ่ม่มชีวีติ (Abiotic Environment) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื ก.
สิง่แวดลอ้มธรรมชาต ิ(Natural Environment) คอื สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิข. สิง่แวดลอ้ม
ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ (Man Made Environment) คอื สิง่แวดลอ้มทีม่นุษยส์รา้งขึน้มาเพื่อเป็นปจัจยัในการ
ด ารงชวีติ หรอืเพื่อสนองความตอ้งการของมนุษย ์และเป็นแบบแผนในการด าเนินชวีติ แบ่งออกเป็น  
2 ชนิด คอื สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นรปูธรรม (Physical Feature Environment) เป็นสิง่แวดลอ้มทีม่รีปูทรง 
มองเหน็และจบัตอ้งได ้และสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นนามธรรม (Abstract Environment) เป็นแบบแผนในการ
ด าเนินชวิติ มองเหน็ไดย้ากเพราะไม่ใช่วตัถุ เป็นสิง่แวดลอ้มทีม่นุษยส์ร้างขึน้อย่างหนึ่ง เช่น เศรษฐกจิ 
สงัคม วฒันธรรม ประเพณ ี(ชชัพล ทรงสุนทรวงศ.์  2546: 10 - 11) 
    ความสมัพนัธร์ะหว่างสงัคมกบัสิง่แวดลอ้ม คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บั
สิง่แวดลอ้ม มนุษยม์คีวามสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มมาโดยตลอด เพราะมนุษยเ์ป็นสิง่มชีวีติทีรู่จ้กัคดิคน้ 
รูจ้กัใชแ้ละดดัแปลงสิง่ทีม่อียู่ในธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน์เพื่อการด ารงชวีติ เป็นผลมาจากการเรยีนรูท้าง
สงัคมและวฒันธรรม พฤตกิรรมทีแ่สดงออกเป็นกระบวนการปรบัตวัของมนุษยใ์นแต่ละทอ้งถิน่ ปญัหา
สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จงึเกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการเรยีนรู ้การจะทราบถงึปญัหาสิง่แวดลอ้มจ าเป็นตอ้ง
พจิารณาถงึสาเหตุของปญัหาและผลของกระท า (ชชัพล ทรงสุนทรวงศ.์  2548: 314 - 318) 
    เศรษฐกจิเป็นปจัจยัหลกัทีส่่งผลต่อการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ โดยผูท้ีใ่ช ้
ยาเสพตดิตอ้งการใชเ้พื่อเพิม่รายไดข้องตนเอง ในขณะทีผู่ผ้ลติและคา้มคีวามโลภ จงึเสีย่ง ลกัลอบคา้ 
และจ าเป็นตอ้งสรา้งอทิธพิลเพื่อคุม้ครองกจิการของตน (อรรณพ วสิุทธมิรรค.  2541: 50) 
    ดงันัน้ ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม คอื สิง่แวดลอ้มตามธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มทีม่ชีวีติ 
สิง่แวดลอ้มทีไ่ม่มชีวีติ ไดแ้ก่ สิง่แวดลอ้มทีม่นุษยส์รา้งขึน้เพื่อเป็นประโยชน์ เป็นปจัจยัในการด ารงชวีติ 
เพื่อสนองความตอ้งการของมนุษย ์และเป็นแบบแผนการด าเนินชวีติ ส าหรบังานวจิยัครัง้นี้ คอื 
สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และสิง่แวดลอ้มทางสงัคม 
   ปจัจยัดา้นบุคคล  
    เมือ่บุคคลหรอืคนประสบปญัหาอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงทางร่างกายและ
จติใจแลว้ไมส่ามารถทีจ่ะแก้ไขหรอืปรบัตวัเองใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงนัน้ไดจ้ะเกดิพฤตกิรรมที่
เบีย่งเบนไป และอาจจะใชย้าเสพตดิเป็นทางเลอืกในการแกป้ญัหา (อรรณพ วสิุทธมิรรค.  2541: 11) 
ปญัหาการใชค้วามรุนแรงและทารุณกรรมเดก็และสตรใีนครอบครวั การล่วงละเมดิทางเพศกบัสตรแีละ
เดก็ ปญัหาต่างๆ เหล่าน้ีเป็นผลพวงมาจากการเปลีย่นแปลงและพฒันาทัง้สิน้ และปญัหาเหล่าน้ีสะสมมา
นานและมแีนวโน้มจะทวคีวามรุนแรงขึน้ ทางออกของเดก็และเยาวชนเหล่านี้ คอื การพึง่พายาเสพตดิ
เกอืบทุกรายในการด าเนินการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ จงึมแีนวคดิมุง่แกป้ญัหาทีต่วัคนเป็น
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หลกั โดยมลีกัษณะการด าเนินการ 2 ดา้น (ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ
ตดิ.  2548: 8 – 12) คอื 

1) การลดโอกาสของคนทีย่งัไม่มปีญัหายาเสพตดิไมใ่หท้ดลองใชห้รอืสมัผสักบั          
ยาเสพตดิ ซึง่กค็อืวธิกีารป้องกนัยาเสพตดิ 

2) การลดความตอ้งการของผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการใชย้าเสพตดิหรอืตดิ      
ยาเสพตดิแลว้ใหล้ดน้อยลงหรอืเลกิใชย้าเสพตดิโดยเดด็ขาด โดยใชว้ธิกีารใหค้วามช่วยเหลอื โดย
มาตรการแทรกแซง บ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิทีใ่ชย้ามานานจนตดิ 
    สรุป ปจัจยัดา้นบุคคล หมายถงึ ความรูเ้กี่ยวกบัยาเสพตดิของบุคคล และทกัษะ
ชวีติทีบุ่คคลมใีนการป้องกนัยาเสพตดิ และการด าเนินการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิทีมุ่่ง
แกป้ญัหาทีต่วัคนเป็นหลกั ด าเนินการโดยการลดโอกาสของคนทีย่งัไม่มปีญัหายาเสพตดิไม่ใหเ้กี่ยวขอ้ง
กบัยาเสพตดิ หรอื การลดความตอ้งการของผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการใชย้าเสพตดิหรอืตดิยาเสพตดิแลว้
ใหล้ดน้อยลง หรอืเลกิใชย้าเสพตดิโดยเดด็ขาด 
   ปจัจยัดา้นสงัคม การศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมและความเป็นอยู่ของมนุษยใ์นสงัคมว่า
มคีวามเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นัอย่างไร และความสมัพนัธน์ัน้มผีลต่อบุคคลต่อสงัคมอย่างไร เป็น
ความหมายส าคญัของค าว่า “สงัคมวทิยา” (Sociology) ซึง่สามารถน าไปใชแ้กป้ญัหาสงัคม ช่วยใหผู้ค้น
ในสงัคมอยูร่ว่มกนัดว้ยด ีส าหรบั สงัคม หมายถงึ กลุ่มคนทีอ่ยู่รวมกนั มสี่วนร่วมในวฒันธรรมเดยีวกนั 
มคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั โดยยอมรบัแบบแผนหรอืวธิกีารและกฎเกณฑ์ของกลุ่มในการด าเนินชวีติ 
(ชชัพล ทรงสุนทรวงศ์.  2548: 314) ส าหรบัปจัจยัดา้นสงัคมทีผู่ว้จิยัศกึษาในครัง้น้ีเกี่ยวขอ้งกบัอทิธพิล
จากเพื่อน สมัพนัธภาพในครอบครวั สมัพนัธภาพในโรงเรยีนเป็นปจัจยัทางสงัคมทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ รายละเอยีดมดีงัน้ี 
   อทิธพิลจากเพื่อน 
    กลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดต่อบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเยาวชน
ในการตดัสนิใจเขา้สู่วงจรยาเสพตดิ กลุ่มเพื่อนทีโ่รงเรยีนและเพื่อนทีชุ่มชนท าใหบุ้คคลตอ้งคลอ้ยตาม
กลุ่มในการทีจ่ะเขา้กลุ่มสงัคม (ไพฑรูย ์แสงพุ่ม.  2551: 21) การวจิยัครัง้นี้มุง่ศกึษาอทิธพิลจากเพื่อน 
ความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนและเยาวชนทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ ดงันัน้ธรรมชาตขิองเดก็วยัรุ่นจงึเป็น
ส่วนทีส่ าคญัในการศกึษา ในทศันะของนิรนาท แสนสา (2546: 66) มดีงันี้ 
    1) มองในลกัษณะเชงิจติวทิยาทีก่ล่าวว่าเป็นธรรมชาตขิองมนุษยเ์มือ่เตบิโต
จะตอ้งการความเป็นตวัของตวัเอง เพราะเดก็มคีวามเป็นผูใ้หญ่มากยิง่ขึน้ และลดความพึง่พาจากพ่อแม่
น้อยลง เพื่อจะก้าวไปเป็นผูใ้หญ่ในอนาคต ท าใหค้วามผกูพนัต่อครอบครวัลดน้อยลงผกผนัตามอาย ุและ
จะขยายความสมัพนัธห์รอืผูกพนักบัเพื่อนแทน จงึท าใหเ้ดก็และวยัรุ่นใหค้วามส าคญัต่อเพื่อน
ค่อนขา้งมาก 
    2) มองในลกัษณะทีเ่ป็นความคดิของเดก็และการตคีวามหมายต่อครอบครวั และ
เพื่อนทีแ่ตกต่างกนัในทางตรงกนัขา้ม  เช่น เดก็มองไปว่า ครอบครวัเป็นสิง่ครอบง าและไม่มคีวามรูส้กึ
เป็นอสิระและเป็นตวัของตวัเองตอ้งตกอยู่ในการดูแลของพ่อแม ่และตอ้งการแสวงความเป็นอสิระทีอ่ยู่
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นอกบา้น เช่น การคบเพื่อน ในขณะทีม่องว่าเพื่อนเป็นสิง่ทีน่ ามาซึง่ความเป็นอสิระจงึท าใหค้วามผูกพนั
ระหว่างเดก็กบัเพื่อนมสีงูขึน้ และความผูกพนัระหว่างครอบครวัลดน้อยลง เพราะฉะนัน้ หากเดก็มองว่า
สิง่ใดน ามาซึง่ความเป็นอสิระ เดก็จะไปผูกพนักบัสิง่นัน้มาก และหากเดก็มองว่าสิง่นัน้ไมเ่ป็นอสิระเดก็ก็
จะลดความผูกพนัในสิง่นัน้ดว้ย 
    3) มองในลกัษณะทีเ่ป็นความคดิของเดก็ และการตคีวามหมายต่อครอบครวั และ
เพื่อนในทางเดยีวกนั คอื เดก็จะมองว่าทัง้ครอบครวัเพื่อน มคีวามสมัพนัธก์บัตวัเองเท่ากนั คอื ในเรือ่งที่
มคีวามส าคญักบัอนาคตเดก็ เดก็จะปรกึษากบัพ่อแม ่แต่ในเรือ่งส่วนตวัเดก็จะใหค้วามส าคญักบัเพื่อน 
ความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนและครอบครวักจ็ะมลีกัษณะทีเ่หมอืนกนั คอื เดก็จะใหค้วามส าคญักบัพ่อแม่
และเพื่อนเท่าๆ กนั ฉะนัน้ความส าคญัระหว่างเพื่อนกบัครอบครวัในมุมมองนี้ขึน้กบัจงัหวะของชวีติของ
เดก็เป็นส าคญั 
   สิง่ส าคญัในการวจิยัครัง้นี้ตอ้งการทราบว่าเดก็นกัเรยีนทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ
เขา้กบักลุ่มเพื่อน เดก็นกัเรยีนมกีารเรยีนรูอ้ย่างไร มกีารแสดงความคดิเกี่ยวกบัความเชื่อ ค่านิยม    
การปฏบิตัติวัอย่างไร ในกลุ่มเพื่อนมกีารใหค้ าแนะน าอะไรบา้ง มกีารสัง่สอน กดดนัใหเ้ดก็นักเรยีนไม่
เกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิไดอ้ย่างไร ซึง่กลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มทีม่อีทิธพิล หรอืท าหน้าทีเ่ป็นเงือ่นไขในการ
เปลีย่นพฤตกิรรมของเดก็และเยาวชนซึง่กนัและกนัมคีวามส าคญั 4 ขอ้ คอื 
    1) กลุ่มเพื่อนจะท าหน้าทีใ่หก้ารเรยีนรู ้โดยผ่านความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อน
ดว้ยกนั ในเรื่องการวพิากษ์วจิารณ์ การถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตวัในกนัและกนั การปรบัตวัเพื่ออยู่
รว่มกบัผูอ้ื่น 
    2) กลุ่มเพื่อนจะท าหน้าที ่ใหก้ารพฒันาบุคลกิภาพเพื่อเป็นเอกลกัษณ์ส่วนตวั 
ผ่านกระบวนการเลอืกสรรค่านิยม และการตคีวามหมาย เหนือการควบคุมดูแลของพ่อแม่ 
    3) กลุ่มเพื่อนจะท าหน้าที ่ผ่อนคลายความตงึเครยีด ความกดดนั คบัขอ้งใจโดย
ผ่านความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนและเพื่อน เช่น ในยามทีไ่มส่บายใจเรากส็ามารถปรกึษา โทรศพัทไ์ปคุย
กบัเพื่อนได ้
    4) กลุ่มเพื่อนจะท าหน้าที ่จะท าหน้าทีว่่าอะไร เป็นสิง่ทีก่ลุ่มยอมรบัในการกระท า
นัน้เมื่อเขา้มาอยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั โดยผ่านการบอกเล่า ค าแนะน า สัง่สอน และอธบิาย 
    ปทัมาพร นพรตัน์  (2551: 65) กล่าวว่า สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนกบัเพื่อน
เป็นลกัษณะพฤตกิรรมทีเ่พื่อนนักเรยีนปฏบิตัต่ิอกนั เช่น การแลกเปลีย่นความรูส้กึและปญัหาต่อกนั 
การเขา้ใจความแตกต่างระหว่างตนเองกบัผูอ้ื่น ความผกูพนัและยอมรบัซึง่กนัและกนั เป็นปจัจยัส าคญัที่
มคีวามสมัพนัธต่์อการมพีฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิของนักเรยีน เน่ืองจากการมสีมัพนัธภาพทีด่กีบั
เพื่อนทีม่คีวามประพฤตดิยีอ่มมสี่วนท าใหน้กัเรยีนไม่ไปเกีย่วขอ้งกบัการใชย้าเสพตดิ 
   สรุป อทิธพิลจากเพื่อน หมายถงึ ความรูส้กึผกูพนั การใหค้วามส าคญักบัเพื่อน  การ
ยอมรบัซึง่กนัและกนัระหว่างนกัเรยีนกนัเพื่อนของนักเรยีน เป็นลกัษณะของพฤตกิรรมทีเ่พื่อนของ
นกัเรยีนปฏบิตัต่ิอนักเรยีน ซึง่กลุ่มเพื่อนท าหน้าทีใ่หก้ารเรยีนรูผ้่านความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อน พฒันา
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บุคลกิภาพ ผ่อนคลายความกดดนั ความตงึเครยีด ความคบัขอ้งใจ ตลอดจนอธบิายว่าอะไรเป็นสิง่ที่
กลุ่มเพื่อนยอมรบัในการกระท านัน้ๆ   
   สมัพนัธภาพในครอบครวั 
    ครอบครวั หมายถงึสถาบนัทางสงัคมแห่งแรกที่มนุษยส์รา้งขึน้จากความสมัพนัธ์
ทีม่ต่ีอกนั เพื่อเป็นตวัแทนของสถาบนัสงัคมภายนอกทีจ่ะปลกูฝงั ความเชื่อ ค่านิยม และทศัคตกิบั
สมาชกิรุ่นใหม่ของสงัคมทีม่ชีวีติอุบตัขิ ึน้ในครอบครวั (สุชาดา ทมิอุดม; ผุสด ีชูชพี; และ จรญูพร      
ปญัจะวฒันันท.์  2547: 4) หน่วยพืน้ฐานทางสงัคมซึง่ประกอบดว้ยบุคคลตัง้แต่ สองคนขึน้ไปมาอยู่
รว่มกนัภายใตค้รวัเรอืนเดยีวกนัมคีวามสมัพนัธก์นัทางกฎหมาย ทางสายโลหติ หรอื การรบัเลีย้งด ู 
รวมทัง้มกีารพึง่พงิกนัทางสงัคมและเศรษฐกจิ แต่ละคนจะมบีทบาทหน้าทีพ่งึปฏบิตัต่ิอกนัใหค้วามรกั 
ความเอาใจใส่ต่อกนั เอือ้อาทร มคีวามปรารถนาดต่ีอกนั (บุบผา บุญญามณี; ออ้มเดอืน บุญญามณี; 
และ ดารารตัน์ สาธรพนัธ.์  2550: 33 – 34) สอดคลอ้งกบั ลลติา เดชาวุธ; และ ยศพล เหลอืงโสมนภา.  
(2548: 16 – 17) ทีก่ล่าวว่า ครอบครวัเป็นหน่วยหนึ่งของสงัคม สมาชกิในครอบครวัใชช้วีติอยูด่ว้ยกนั
ยาวนานมคีวามใกลช้ดิผกูพนัต่อกนัแนบแน่นตัง้แต่แรกเกดิจนกระทัง้เสยีชวีติมากกว่าสถาบนัอื่น    
เป็นสถาบนัทีใ่หก้ารเลีย้งดแูละดูแลบุคคลทัง้ในยามสุขภาพดแีละยามเจบ็ป่วย ครอบครวัจงึมอีทิธพิล    
อย่างยิง่ต่อภาวะสุขภาพของบุคคลในสงัคม 
    ลกัษณะของครอบครวัทีด่ตีามแนวคดิทฤษฎรีะบบ คอื สมาชกิมพีลงัในการ
พฒันาภายใต้บรบิทของครอบครวัอย่างอสิระ ลกัษณะพลงัของครอบครวั คอื สมาชกิทัง้หมดมี
ปฏสิมัพนัธอ์ย่างสม ่าเสมอ คงไวซ้ึง่การตดิต่อกบัระบบอื่นๆ นอกระบบครอบครวัได ้พยายามทีจ่ะเผชญิ
ปญัหาและเอาชนะปญัหารว่มกนั มคีวามยดืหยุ่น และสนใจทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปตามสถานการณ์ มกีารกระจายอ านาจและการตดัสนิใจร่วมกนัระหว่างสมาชกิ และขณะเดยีวกนัต่างก็
สนับสนุนสมาชกิแต่ละคนใหม้โีอกาสเตบิโตและเป็นตวัของตวัเอง  
    รปูแบบของครอบครวั ลกัษณะของครอบครวัแบ่งไดเ้ป็นหลายแบบ เช่น แบ่ง
ตามลกัษณะความสมัพนัธข์องสมาชกิ อ านาจการปกครอง และวธิกีารสบืทอดมรดก (Miermont.  1995; 
& Schlesinger.  1997: 3) ส าหรบัรปูแบบของครองครวัไทยทีพ่บในปจัจบุนั อุมาพร ตรงัคสมบตั ิ 
(อุมาพร ตรงัคสมบตั.ิ  2544: 5) กล่าวว่าม ี1) ครอบครวัเดีย่ว (Nuclear Family) ประกอบดว้ย สาม ี
ภรรยา และลกูทีอ่าศยัอยูใ่นครวัเรอืนเดยีวกนั 2) คู่สมรสทีไ่ม่มบีุตร (Childless Couples) ประกอบดว้ย
สามแีละภรรยา 3) ครอบครวัทีม่พี่อหรอืแม่ทีต่อ้งท าหน้าทีเ่ลีย้งลกูตามล าพงั ทัง้นี้เนื่องจากคู่สมรสอกี
ฝา่ยหน่ึงเสยีชวีติ หย่ารา้ง หรอืแยกทางไป หรอืแมท่ีเ่ลีย้งดลูกูนัน้เป็นแมท่ีไ่มไ่ดแ้ต่งงาน 4) ครอบครวั
บุญธรรม (Adoptive Family) ประกอบดว้ยสาม ีภรรยา และบุตรบุญธรรม 5) ครอบครวัทีม่กีารแต่งงาน
ใหม่ (Reconstituted Family) ประกอบดว้ย หญงิ ชาย ทีม่าอยูร่ว่มกนัโดยฝ่ายหน่ึงหรอืทัง้สองฝ่ายเป็น
หมา้ยหรอืมกีารหย่ารา้งมาก่อน และมบีุตรของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรอืทัง้สองฝ่าย 6) ครอบครวัขยาย 
(Extended Family) ประกอบดว้ยเครอืญาตติัง้แต่สามชัว่คนขึน้ไปทีม่คีวามสมัพนัธก์นัโดยการเกดิหรอื
การแต่งงานมาอยู่รวมกนั  
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    ประสทิธภิาพของการท าหน้าทีข่องครอบครวัมอีงคป์ระกอบหลายอย่างที่
เกีย่วขอ้งเช่น การแสดงบทบาทของสมาชกิในครอบครวั สมัพนัธภาพภายในครอบครวั ความผกูพนัใน
ครอบครวั การแสดงออกทางอารมณ์และการสื่อสาร ถ้าครอบครวัสามารถปรบัปรุงและพฒันาหรอืปฏบิตัิ
สิง่เหล่าน้ีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ กจ็ะท าใหม้คีวามสุข ปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ในครอบครวักจ็ะลดน้อยลง 
หรอืสามารถจดัการกบัปญัหาทีท่ าใหค้รอบครวัเกดิความตงึเครยีดได ้(ลลติา เดชาวุธ; และ ยศพล 
เหลอืงโสมนภา.  2548: 33); (พนัธุน์ภา กติตริตันไพบลูย.์  2543) ครอบครวัเป็นปจัจยัหน่ึงทีจ่ะเป็น
หน่วยทางสงัคมทีค่อยใหค้ าปรกึษาแนะน าแก่บุคคลในการป้องกนัพฤตกิรรมทีเ่ขา้สู่วงจรของยาเสพตดิ 
จะเหน็ไดว้่าครอบครวัทีแ่ตกแยก พ่อแม่แยกทางกนัไปจะมผีลกระทบทางตรงต่อลกูโดยตรง แมแ้ต่
ครอบครวัทีพ่่อแมพ่ีน้่องอยูร่่วมกนัครบ แต่บุคคลยงัเขา้ไปสู่การใชย้าเสพตดิอยู ่เพราะการทีพ่่อแม่มกั
ปล่อยใหล้กูคดิเองท าเอง ประกอบกบัเมือ่บุคคลมบีุคลกิภาพแบบเกบ็ตวัจงึเป็นอทิธพิลเสรมิใหม้กัจะ
แกป้ญัหาดว้ยตนเอง อาจไม่น าไปปรกึษาพ่อแม ่(ไพฑรูย ์แสงพุ่ม.  2551: 21) 
    ปราณพีร บุญเรือ่ง; และ อทิธศิกัดิ ์พลงาม  (2547: 29 – 30) กล่าวว่า การสรา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างพ่อแม่และลกูเป็นพืน้ฐานของทุกสิง่ไมว่่าจะเป็นการพฒันาทางร่างกาย อารมณ์ 
จติใจ สตปิญัญา และบุคลกิภาพ รวมทัง้การสรา้งแรงจงูใจใฝรู่แ้ละระเบยีบวนิัยในเดก็ ครอบครวัทีม่ ี
สมัพนัธภาพทีด่จีะตอ้งมพีฤตกิรรมทีแ่สดงความรกั ความผกูพนัในลกัษณะของการดแูลเอาใจใส่ซึง่กนั
และกนั ใหค้วามเคารพซึง่กนัและกนั หมายถงึ เคารพในความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามเกรงใจกนั มี
ความรบัผดิชอบ ไมล่่วงละเมดิสทิธซิึง่กนัและกนั ไวใ้จกนั ใหก้ าลงัใจซึง่กนัและกนั ใหอ้ภยัซึ่งกนัและกนั
ตอ้งสื่อสารโดยใชปิ้ยวาจา อาจมทีัง้ภาษาพูดและภาษากาย ตอ้งใชเ้วลาอยู่ดว้ยกนัอย่างมคีุณค่า ตอ้งมี
การปรบัตวัตามภาวการณ์เปลีย่นแปลงของบุคคลในครอบครวัและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และม ี   
ความใกลช้ดิทางสมัผสัแสดงความอบอุ่นตามธรรมชาต ิ 
    ความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิของครอบครวักบัลกัษณะพฤตกิรรมของเดก็ในแบบ
ต่างๆ คอื ครอบครวัทีม่คีวามรกัใคร่ปรองดองและมกีารปรบัตวัทีด่ ีจะท าใหเ้ดก็เชื่อฟงัและยอมตาม 
ปรบัตวัไดด้ ีครอบครวัทีม่คีวามสงบสุขและรกัใคร่กลมเกลยีว เดก็จะใหค้วามรว่มมอื ปรบัตวัไดด้มีาก 
รกัอสิระ ครอบครวัทีย่อมรบัเดก็ จะใหเ้ดก็มลีกัษณะเป็นทีย่อมรบัในสงัคมและกลา้เผชญิอนาคตอย่าง
มัน่ใจ ครอบครวัทีพ่่อแมส่นิทสนมและเล่นกบัเดก็ จะท าใหเ้ดก็มคีวามอบอุ่น ไวว้างใจ และเชื่อมัน่ใน
ตนเอง รว่มมอืและรบัผดิชอบ ปรบัตวัไดด้ ีครอบครวัทีฝึ่กเดก็ใหค้วามรบัผดิชอบ เดก็จะปรบัตวัไดด้ี
ไวว้างใจผูอ้ื่น และมคีวามรูส้กึอบอุ่นปลอดภยั ครอบครวัทีร่ะเบยีบวนิยัทางบา้น เครง่ครดั สม ่าเสมอ 
เดก็จะปรบัตวัไดด้ไีวว้างใจผูอ้ื่นซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของสุภาภร ธนะชานันท ์(2548: 179) ทีก่ล่าวว่า
การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างสมาชกิในครอบครวั การสรา้งความรูส้กึผูกพนัต่อครอบครวั และ  
การแนะน าใหเ้ดก็ใชเ้วลาว่างในการท ากจิกรรมทีส่งัคมยอมรบั จะเป็นปจัจยัปกป้องใหเ้ดก็ปลอดภยัจาก
การถูกชกัจงูใหห้นัไปสนใจยาเสพตดิได ้ 
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    หลกัการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกู  
     1) การแสดงความรกัต่อลกู แสดงออกมาเป็นการกระท ากไ็ด ้ไม่ใช่รกัในใจ 
เช่น การกอด การหอมแก้ม ลบูศรีษะ และตบไหล่ ชมเชยเมือ่ลกูท าด ีรวมทัง้ตอ้งบอกว่าพ่อแมร่กัเขา 
เหล่านี้จะท าใหล้กูเชื่อว่าพ่อแมร่กัเขาอย่างแทจ้รงิ 
     2) แสดงความสนใจลกู วธิแีสดงความสนใจลกู คอื หาเวลาท าอะไรดว้ยกนั
กบัลกู เช่น นัง่คุยกนัรบัประทานอาหารพรอ้มกนั หรอืมกีจิกรรมเลก็ๆน้อยๆรว่มกนั เช่น ต่อภาพ ออก
ก าลงักายดว้ยกนั เป็นตน้ จะท าใหล้กูคุน้เคยและใกลช้ดิกบัพ่อแม ่เดก็มกัจะเลยีนแบบจากบุคคลทีเ่ขา
ใกลช้ดิและคุน้เคย ถ้าพ่อแมเ่ป็นคนมรีะเบยีบวนิยั เมือ่ใหค้วามคุน้เคยใกลช้ดิ เขากจ็ะเลยีนแบบอย่าง
ความมรีะเบยีบวนิยัจากพ่อแมโ่ดยไมต่อ้งสอนเลย 
     3) มเีวลาใหล้กู พ่อ แมต่อ้งมเีวลาใหล้กูอย่างเพยีงพอ พ่อ แม ่ไมอ่าจสัง่ให้
ลกูท าอะไรอย่างเตม็ใจไดห้ากพ่อแมไ่มเ่คยมเีวลาพูดหรอืคุย หรอืท าอะไรรว่มกบัเขาเลย นอกจากจะไม่
ท าตามแลว้ยงัจะมปีฏกิริยิาทีต่่อตา้นอกีดว้ย 
     4) การยอมรบัความแตกต่างระหว่างพ่อแมก่บัลกู ถงึแมล้กูจะมคีวามคดิ
ความรูส้กึ หรอืการกระท าทีแ่ตกต่างไปจากพ่อแม ่แต่ตวัพ่อแม่รบัฟงัเขาพูดใหโ้อกาสลูกไดแ้สดง 
ความคดิเหน็ และลองท าตามความคดิหรอืแผนของลกู จะท าใหล้กูนับถอืตนเองมากขึน้ และเกดิ 
ความภาคภมูใิจ  
    สรุป สมัพนัธภาพในครอบครวั หมายถงึ พฤตกิรรมทีแ่สดงความรกั ความผกูพนั
ในลกัษณะการดแูลเอาใจใส่กนัระหว่างพ่อ แม ่ลกู เคารพในความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั มคีวามเกรงใจ
กนั มคีวามรบัผดิชอบ ไมล่่วงละเมดิสทิธซิึง่กนัและกนั ไวใ้จกนั ใหก้ าลงัใจกนั ให้อภยัซึง่กนัและกนั 
สื่อสารโดยปิยวาจา ใชเ้วลาอยูด่ว้ยกนัอย่างมคีุณค่า ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั มคีวามใกลช้ดิโดยการ
สมัผสัแสดงความอบอุ่นตามธรรมชาต ิไดแ้ก่ การกอด หอมแก้ม  
    สมัพนัธภาพในโรงเรยีน 
    โรงเรยีนในฐานะเป็นระบบหนึ่ง ตอ้งมกีารบรหิารจดัการระบบของโรงเรยีนและ
คงไวซ้ึง่ระบบ โดยผ่านการเรยีนการสอน การเรยีนการสอนตอ้งดทูีค่ร ูโรงเรยีนตอ้งมกีารควบคุม     
การปฏบิตัหิน้าทีภ่ายในระบบโรงเรยีนผ่านกฎระเบยีบของโรงเรยีน และการสื่อสาร โรงเรยีนตอ้งม ี   
การสื่อสารระหว่างผูบ้รหิารกบัคร ูครกูบัคร ูนกัเรยีนกบัคร ูนกัเรยีนกบันักเรยีน การวจิยัครัง้นี้
ก าหนดใหส้มัพนัธภาพในโรงเรยีนไดแ้ก่ สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนกบัเพื่อนและสมัพนัธภาพระหว่าง
นกัเรยีนกบัครเูป็นสมัพนัธภาพภายในโรงเรยีน 

1) สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนกบัเพื่อน ปทัมาพร นพรตัน์  (2551: 63)   
กล่าวว่าสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนกบัเพื่อน หมายถงึ ลกัษณะพฤตกิรรมทีเ่พื่อนนักเรยีนปฏบิตัิ 
ต่อกนั ไดแ้ก่ การช่วยเหลอืพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัทัง้ดา้นการเรยีนและเรือ่งส่วนตวั การแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั ความห่วงใย ใกลช้ดิสนิทสนมซึ่งกนัและกนั การท ากจิกรรมต่างๆรวมกนัในกลุ่มเพื่อน 
ซึง่ปิยดา ละอองปลวิ (2546: 76) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยับางประการกบัพฤตกิรรม      
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การป้องกนัสารเสพตดิของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 พบว่า สมัพนัธภาพระหว่างเพื่อนเป็นตวัแปร
ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการป้องกนัสารเสพตดิของนักเรยีน 

2) สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนกบัครู รอทแมน (Rothman.  1968: 34 – 36)  
กล่าวว่า สิง่ทีค่วรค านึงถงึใหม้ากทีสุ่ดในระบบการเรยีนการสอน คอื สมัพนัธภาพทีด่ขีองครผููส้อนกบั
นกัเรยีน ครจูะตอ้งยอมรบัเขา้กนั เป็นกนัเอง ตลอดจนส่งเสรมิใหน้กัเรยีนรูจ้กัพฒันาตนเอง และครู
จะตอ้งแสดงใหน้ักเรยีนเหน็ไดช้ดัเจนอกีดว้ย คอื ครจูะตอ้งมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีและศริญัญา แสนสอน 
(2547: 53) กล่าวว่า สมัพนัธภาพของนกัเรยีนกบัครนูัน้สามารถมผีลต่อการเรยีนการสอน สามารถ
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้และสามารถช่วงส่งเสรมิเจตคตขิองนกัเรยีนใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิี่
เหมาะสมต่อตนเองและสิง่แวดลอ้ม 
    สรุป สมัพนัธภาพในโรงเรยีน หมายถงึ สมัพนัธภาพระหว่างนักเรยีนกบัเพื่อน 
คอื ลกัษณะพฤตกิรรมทีเ่พื่อนนักเรยีนปฏบิตัต่ิอกนั ไดแ้ก่ การช่วยเหลอืพึง่พาอาศยักนัและกนัเรื่อง 
การเรยีนและเรือ่งส่วนตวั การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ความห่วงใย ความใกลช้ดิสนิทสนมกนั การท า
กจิกรรมรว่มกนัในกลุ่มเพื่อน และสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนกบัคร ูคอื สมัพนัธภาพทีด่ขีองครผููส้อน
กบันักเรยีน ครยูอมรบัเขา้กนั เป็นกนัเองกบันักเรยีน ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนรูจ้กัพฒันาตนเอง  

 2.2.5 พฤตกิรรมทางการศกึษา (Education Behavior) ทีผู่ว้จิยัน ามาใชใ้นการวจิยั 
ครัง้นี้ เป็นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคจ์ะใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีนตามขัน้ตอนของกระบวนการเรยีน      
การสอนอนัประกอบดว้ยความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และลกัษณะนิสยัต่างๆ พฤตกิรรมทาง 
การศกึษาทีผู่ว้จิยัสนใจศกึษา คอื ของบลมู; และ คนอื่นๆ (Bloom; et. al. 1956) ซึง่ใชห้ลกัการ
จ าแนกอนัดบั (Taxonomy) จ าแนกพฤตกิรรมการศกึษาเป็น 3 ดา้น คอื พฤตกิรรมดา้นพุทธพิสิยั 
(Cognitive Domain) พฤตกิรรมดา้นจติพสิยั (Affective Domain) พฤตกิรรมดา้นทกัษะพสิยั 
(Phychomotor Domain) (พชิติ ฤทธิจ์รญู.  2545: 31 – 51; อา้งองิจาก Bloom; et al. 1956);  
(พวงแกว้ ปณุยกนก.  2546: 167 – 179); และ (ณฎัฐภรณ์ หลาวทอง.  2546: 195 – 199) 
รายละเอยีดม ีดงันี้ 
   พฤตกิรรมดา้นพุทธพิสิยั เป็นสมรรถภาพทางดา้นสมองหรอืสตปิญัญาของบุคคล
ในการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ แบ่งเป็น 6 ล าดบั เรยีงตามล าดบัขัน้ตอนการเกดิพฤตกิรรมจากขัน้ต ่าสุดถงึ
ขัน้สงูสุด คอื ความรู ้– ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการ
ประเมนิค่า (พชิติ ฤทธิจ์รญู.  2545: 31 – 51; อา้งองิจาก Bloom; et al.  1956) ดงันี้ 
   ความรู ้– ความจ า (knowledge) หมายถงึความสามารถทางสมองในการทรงไว ้
หรอืรกัษาไวซ้ึง่เรือ่งราวต่างๆ ทีบุ่คคลไดร้บัความรูไ้วใ้นสมองไดอ้ยา่งถูกตอ้งแมน่ย าจ าแนกเป็น  
3 ลกัษณะ คอื  
    1) ความรูเ้รือ่งเฉพาะ (Knowledge of Specifics) เป็นสมรรถภาพทางสมอง
ขัน้ต ่าสุดทีจ่ะเป็นพืน้ฐานใหเ้กดิสมรรถภาพสมองขัน้สงูทีซ่บัซอ้น และเป็นนามธรรมต่อไป จ าแนก
เป็น 2 ขอ้ คอื 1.1) ความรูเ้กีย่วกบัค าศพัทแ์ละนิยาม (Knowledge of Terminology) เป็น
ความสามารถในการบอกความหมายของค าและสญัลกัษณ์ต่างๆ เช่น ใหค้ านิยามศพัทท์าง
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คณติศาสตรไ์ด ้บอกความหมายของ ‚การวจิยั‛ ได ้เป็นตน้ 1.2) ความรูเ้กี่ยวกบักฎและความจรงิ
บางอยา่ง (Knowledge of Specific Facts) เป็นความสามารถในการบอกกฎ สตูร ทฤษฎ ีและ
ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ เช่น สามารถบอกสตูรการหาพืน้ทีส่ามเหลีย่มได ้ 
    2) ความรูใ้นวธิดี าเนินการ (Knowledge of Ways and Means of Dealing 
with Specifics) เป็นความรูใ้นเรือ่งของวธิกีาร และการจดัระเบยีบ จ าแนกเป็น 5 ลกัษณะ คอื     
2.1) ความรูเ้กีย่วกบัระเบยีบแบบแผน (Knowledge of Convention) เป็นความสามารถในการบอก
รปูแบบ การปฏบิตั ิและแบบฟอรม์หรอืระเบยีบทีเ่หมาะสมในการปฏบิตัซิึ่งเป็นทีย่อมรบัของคนส่วน
ใหญ่ เช่น บอกลกัษณะการแต่งกายของชาวเขาเผ่าต่างๆ ได ้บอกแผนผงัโครงสีสุ่ภาพได ้เป็นตน้ 
2.2) ความรูเ้กีย่วกบัล าดบัขัน้และแนวโน้ม (Knowledge of Trends and Sequence) เป็น
ความสามารถในการบอกขัน้ตอนก่อนหลงั และทศิทางการเปลีย่นแปลงของสิง่ต่างๆ เรือ่งราวหรอื
ปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น บอกไดว้่าการขบัรถยนตค์วรท าอะไรก่อนหลงั บอกแนวโน้มของปญัหา
จราจรในกรงุเทพฯในอนาคตได ้เป็นตน้ 2.3) ความรูเ้กี่ยวกบัการจดัประเภท (Knowledge of 
Classification and Categories) เป็นความสามารถในการจ าแนก จดัหมวดหมู ่ความเหมอืน 
ความแตกต่างตามคุณลกัษณะ คุณสมบตั ิและหน้าทีข่องสิง่ต่างๆ เรือ่งราว หรอืปรากฏการณ์ต่างๆ 
เช่น สามารถจดัประเภทของอาหารจ าแนกตามคุณค่าอาหารได ้สามารถจดัหมวดหมูข่องวนัตาม
เหตุการณ์ได ้เป็นตน้ 2.4) ความรูเ้กีย่วกบัเกณฑ ์(Knowledge of Criteria) เป็นความสามารถใน
การบอกเกณฑ ์หลกัการในการตรวจสอบ และวนิิจฉยัขอ้เทจ็จรงิต่างๆ เช่น บอกไดว้่าอะไรเป็น
เครือ่งชีว้่าสารนัน้เป็นกรดหรอืด่าง บอกไดว้่าอะไรเป็นเกณฑต์ดัสนิว่าใครผ่านหรอืไมผ่่าน เป็นตน้        
2.5) ความรูเ้กีย่วกบัวธิกีาร (Knowledge of Methodology) เป็นความสามารถในการบอกเทคนิค 
กระบวนการ และวธิกีารสบืเสาะหาความรูใ้นอนัทีจ่ะใหไ้ดม้าของผลลพัธท์ีต่อ้งการ เช่น บอกวธิกีาร
เตรยีมดนิปลกูผกัได ้บอกวธิกีารแกส้มการได ้เป็นตน้ 
    3) ความรูร้วบยอดในเน้ือเรื่อง (Knowledge of The Universal and 
Abstraction in a Field) เป็นความรูเ้กีย่วกบัขอ้สรุปลกัษณะสามญัของสิง่ต่างๆแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
คอื 3.1) ความรูเ้กีย่วกบัหลกัวชิาและการขยายหลกัวชิา (Knowledge of Principles and 
Generalizations) เป็นความรูใ้นการสรุปใจความส าคญัของเรือ่งและน าหลกัหรอืความรูท้ีไ่ดไ้ป
อภปิรายเรือ่งอื่นๆทีค่ลา้ยคลงึกนัได ้เช่น บอกไดว้่าการเกดิฝนตกเกดิจากอะไรจ านวนผูแ้ทนราษฎร
แต่ละจงัหวดัพจิารณาจากสิง่ใด เป็นตน้ 3.2) ความรูเ้กี่ยวกบัทฤษฎแีละโครงสรา้ง (Knowledge of 
Theories and Structures) เป็นความสามารถในการน าหลกัวชิาหลายๆหลกัวชิาซึง่อยูใ่นสกุล
เดยีวกนัมาสมัพนัธก์นัจนไดเ้ป็นโครงสรา้งของเนื้อความใหมใ่นเรือ่งเดยีวกนัได ้เช่น สามารถสรุปค า
สอนของพุทธศาสนาทีไ่ดเ้รยีนรูม้าได ้บอกคุณสมบตัริว่มของเพศชาย และเพศหญงิได ้บอก
คุณสมบตัริว่มของรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั และรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ได ้เป็นตน้ 
   ความเขา้ใจ (Comprehension) หมายถงึ ความสามารถในการจบัใจความของ
เรือ่งสามารถถ่ายทอดเรือ่งราวเดมิออกมาเป็นภาษาของตนเองไดโ้ดยทีย่งัมคีวามหมายเหมอืนเดมิ 
พฤตกิรรมทีน่กัเรยีนแสดงออกว่ามคีวามเขา้ใจม ี3 ลกัษณะ คอื 
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    1) การแปลความ (Translation) เป็นความสามารถในการถอดความหมายจาก
ภาษาหนึ่งหรอืแบบฟอรม์หนึ่งไปสู่ภาษาหนึ่งหรอือกีแบบฟอรม์หนึ่ง ซึง่อาจแปลไดห้ลายลกัษณะ 
ดงันี้ 1.1) แปลจากภาษาสามญัเป็นภาษาเทคนิค หรอืจากภาษาเทคนิคเป็นภาษาสามญั 1.2) แปล
จากภาษาพูดเป็นภาษาเขยีน 1.3) แปลจากพฤตกิรรม รปูภาพ ท่าทาง เป็นขอ้ความหรอืจาก
ขอ้ความเป็นพฤตกิรรม รปูภาพ และท่าทาง 
    2) การตคีวาม (Interpretation) เป็นความสามารถในการสรปุความ การแปล
ความ มองภาพส่วนรวมมาเป็นใจความสัน้ๆอย่างไดใ้จความ เช่น อ่านเรือ่งแลว้ตคีวามหมายขอ้คดิ
ทีแ่ฝงอยูใ่นเนื้อเรือ่งได ้อ่านเรือ่งแลว้คน้หาจดุมุง่หมายของผูแ้ต่งได ้เป็นตน้ 
    3) การขยายความ (Extrapolation) เป็นความสามารถในการเสรมิแต่งหรอื
ขยายแนวความคดิใหก้วา้งไกลไปจากขอ้มลูเดมิอย่างสมเหตุสมผลซึง่ตอ้งอาศยัการแปลความหมาย 
และการตคีวามประกอบกนัจงึจะสามารถขยายความหมายของเรื่องราวนัน้ได ้เช่น อ่านเรือ่งทีแ่ต่ง
ยงัไม่จบแลว้ขยายความคดิไดว้่าตอนจบน่าจะเป็นอยา่งไร คาดคะเนเหตุการณ์ทีเ่กดิก่อนเหตุการณ์
นี้ได ้เหตุการณ์นี้ควรเกดิในสถานทีเ่ช่นไร เป็นตน้ 
   การน าไปใช ้(Application) เป็นความสามารถในการน าหลกัวชิาไปใชแ้กป้ญัหาใน
สถานการณ์ใหม ่ซึง่อาจใกลเ้คยีงหรอืคลา้ยคลงึกบัสถานการณ์ทีเ่คยพบเหน็มาก่อน เช่น การน า
สตูรหาพืน้ทีส่ามเหลีย่มไปใชห้าพืน้ทีส่ามเหลีย่มรปูใหม่ได ้การแกป้ระโยคทีเ่ขยีนไวยากรณ์ผดิได ้
เป็นตน้ 
   การวเิคราะห ์(Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเรือ่งราวสิง่ต่างๆ 
ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ ไดว้่าเรื่องราวหรอืสิง่นัน้ๆ ประกอบดว้ยอะไรบา้ง มคีวามส าคญัอยา่งไร อะไร
เป็นเหตุอะไรเป็นผล และทีเ่ป็นไปอย่างนัน้อาศยัหลกัการอะไร การวเิคราะหแ์บ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ 
คอื 
    1) การวเิคราะหค์วามส าคญั (Analysis of Elements) เป็นความสามารถใน
การคน้หาจดุส าคญัหรอืหวัใจของเรือ่ง คน้หาสาเหตุ ผลลพัธ ์และจดุมุง่หมายส าคญัของเรือ่งต่างๆ 
เช่น อ่านบทความแลว้บอกไดว้่าหวัใจส าคญัของเรือ่งคอือะไร คน้หาเหตุผลของเรือ่งราวทีอ่่านได ้
เป็นตน้ 
    2) วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์(Analysis of Relationship) เป็นความสามารถใน
การคน้หาความเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั และการพาดพงิกนัระหว่างองคป์ระกอบต่างๆว่าม ี
ความเกีย่วพนักนัในลกัษณะใด คลอ้ยตามกนั หรอืขดัแยง้กนั เกีย่วขอ้งกนั หรอืไมเ่กีย่วขอ้งกนั เช่น 
แยกขอ้ความทีไ่ม่จ าเป็นเป็นค าถามได ้คน้หาความสมัพนัธข์องเบญจศลีกบัเบญจธรรมเป็นรายขอ้
ได ้เป็นตน้ 
    3) วเิคราะหห์ลกัการ (Analysis of Organizational Principles) เป็น
ความสามารถในการคา้หาว่า การที่โครงสรา้งและระบบของวตัถุ สิง่ของ เรือ่งราว และการกระท า
ต่างๆ ทีร่ว่มกนัอยูใ่นสภาพเช่นนัน้ไดเ้พราะยดึหลกัการหรอืแกนอะไรเป็นส าคญัเช่น การทีก่ระตกิ
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น ้ารอ้นสามารถเกบ็ความรอ้นไวไ้ดเ้พราะยดึหลกัการใด การท าสงครามปจัจบุนัใชว้ธิโีฆษณาชวน
เชื่อเพราะยดึหลกัการใด เป็นต้น  
   การสงัเคราะห ์(Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนยอ่ยต่างๆ 
เขา้ดว้ยกนัเพื่อเป็นสิง่ใหมอ่กีรปูแบบหนึ่งมคีุณลกัษณะ โครงสรา้งหรอืหน้าทีใ่หมท่ีแ่ปลกแตกต่างไป
จากของเดมิแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คอื 
    1) การสงัเคราะหข์อ้ความ (Production of Unique Communication) เป็น
ความสามารถในการสงัเคราะหข์อ้ความโดยสื่อ หรอืโดยการพดู การเขยีน การวพิากษ์วจิารณ์ หา
ขอ้ยตุบิางประการ เช่น สามารถแต่งเรือ่งราวหรอืบทกลอนไดโ้ดยไมล่อกเลยีนใครสามารถวาดภาพ
โดยอาศยัจนิตนาการของตนเองได ้เป็นตน้ 
    2) การสงัเคราะหแ์ผนงาน (Production of Plan, or Proposed Set of 
Operation) เป็นความสามารถในการก าหนดแนวทางวางแผน ออกแบบ เขยีนโครงงานหรอื
โครงการต่างๆ ล่วงหน้าขึน้มาใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูและจดุมุง่หมายทีว่างไว ้เช่น เขยีน
โครงงานวทิยาศาสตรไ์ด ้วางแผนจดักจิกรรมวนัเดก็ได ้เป็นตน้ 
    3) การสงัเคราะหค์วามสมัพนัธ ์(Derivation of Set of Abstract Relation) 
เป็นความสามารถในการน าเอานามธรรมยอ่ยๆมาจดัระบบของขอ้เทจ็จรงิหรอืส่วนประกอบมา
ผสมผสานใหเ้ป็นสิง่ส าเรจ็รปูหน่วยใหม่ทีแ่ปลกไปจากเดมิ เกดิเป็นเรือ่งราวใหม ่ทฤษฎ ีกฎ 
สมมตฐิาน หรอืสตูรใหม ่เช่นใหต้ัง้สมมตฐิานเกีย่วกบัปญัหาทีม่สีาเหตุและผลของเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้สามารถหาขอ้ยตุหิรอืขอ้สรปุของเรือ่งนัน้ในแงมุ่มต่างๆ ได้ 
   การประเมนิค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการพจิารณาตดัสนิหรอืลงสรปุ
เกีย่วกบัคุณค่าของเนื้อหา และวธิกีารต่างๆ โดยอาศยัเกณฑแ์ละมาตรฐานทีว่างไวแ้บ่งออกเป็น  
2 ลกัษณะ คอื  
    1) ประเมนิโดยอาศยัเกณฑภ์ายใน (Judgment in Terms of Internal 
Evidence) เป็นความสามารถในการตดัสนิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยใชเ้นื้อหาสาระใน
เหตุการณ์นัน้เป็นเกณฑใ์นการตดัสนิใจ เช่น อ่านเนื้อเรือ่งแลว้สามารถตดัสนิใจไดว้่าตวัละครใดเป็น
คนด ีเลวตามเนื้อเรือ่งทีป่รากฏนัน้ การตดัสนิพฤตกิรรมของนกัเรยีนว่ากระท าถูกตอ้งหรอืไมต่าม
ระเบยีบของโรงเรยีนนัน้ เป็นตน้ 
    2) ประเมนิโดยอาศยัเกณฑภ์ายนอก (Judgment in Terms of External 
Criteria) เป็นความสามารถในการตดัสนิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยใชเ้กณฑท์ีไ่มไ่ดป้รากฏ
ตามเนื้อเรือ่งหรอืเหตุการณ์นัน้ แต่ใชเ้กณฑท์ี่ก าหนดขึน้มาใหม่ซึง่อาจเป็นเกณฑต์ามหลกัเหตุผล 
หรอืเกณฑท์ีส่งัคมหรอืระเบยีบประเพณกี าหนดไวก้ไ็ด ้เช่น การตดัสนิพฤตกิรรมของเดก็วยัรุน่โดย
ใชเ้กณฑว์ฒันธรรมไทยว่าเหมาะสมหรอืไม ่ซึง่อาจแตกต่างจากการตดัสนิโดยใชเ้กณฑจ์ติวทิยา
วยัรุน่ การตดัสนิคุณค่าของวชิาตามสภาพสงัคมปจัจุบนัว่ามคีุณค่าเพยีงใดกบัการเรยีนในยคุ
ปจัจบุนั 
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   พฤตกิรรมดา้นจติพสิยั เป็นพฤตกิรรมทีเ่กี่ยวกบัความรูส้กึนึกคดิทางจติใจ 
อารมณ์ และคุณธรรมของบุคคลซึง่ตอ้งอาศยัการสรา้งหรอืปลกูฝงัคุณลกัษณะนิสยัต่างๆ ใหเ้กดิขึน้
โดยเริม่จากพฤตกิรรมขัน้แรกทีง่า่ยไปหาขัน้สุดทา้ยทีย่ากซึง่ม ี5 ระดบั คอื การรบัรู ้การตอบสนอง 
การสรา้งค่านิยม การจดัระบบค่านิยม และการสรา้งลกัษณะนิสยั (พวงแกว้ ปณุยกนก.  2546: 167 
– 179) ดงันี้ 
   การรบัรู ้(Receiving or Attending) เป็นขัน้ทีบุ่คคลรูส้กึว่ามสีิง่เรา้มากระตุน้ให้
แสดงพฤตกิรรม และจะเริม่ท าความรูจ้กัในสิง่นัน้ นัน้คอืเริม่สนใจและเตม็ใจในสิง่นัน้ พฤตกิรรมขัน้น้ี
มพีฤตกิรรมยอ่ย 3 ขัน้ คอื 
    1) การท าความรูจ้กั (Awareness) เป็นขัน้ทีบุ่คคลเริม่มคีวามรูส้กึว่ามสีิง่เรา้
เขา้ และยอมใหส้ิง่เรา้นัน้เขา้มาอยูใ่นความสนใจของตน เช่น นกัเรยีนก าลงัคุยกบัเพื่อนเหน็ครมูอง
มากห็ยดุคุย เป็นต้น 
    2) การเตม็ใจทีจ่ะรบัรู ้(Willing to Receive) เป็นขัน้ทีบุ่คคลเริม่แยกแยะ 
ความแตกต่างระหว่างสิง่เรา้ทีม่ากระตุน้กบัสิง่เรา้อื่นๆ และเกดิความพอใจในสิง่เรา้ทีม่ากระตุน้ เช่น 
นกัเรยีนหยบิสมดุ – หนงัสอืขึน้มาวางบนโต๊ะเมือ่ถงึเวลาเรยีน เป็นตน้ 
    3) การเลอืกรบัสิง่เรา้ทีเ่ราต้องการ (Controlled or Selected Attention) เป็น
การเลอืกสรรทีจ่ะสนใจหรอืเอาใจใส่ต่อสิง่เรา้ทีต่นเองพอใจ หรอืคน้หาดว้ยตนเอง เช่นเลือกสิง่เรา้
ของตนเองสนใจในตลาดนัด เป็นตน้ 
   การตอบสนอง (Responding) เป็นขัน้ทีบุ่คคลแสดงปฏกิริยิาโตต้อบ 
สิง่เรา้นัน้ดว้ยความยนิยอม เตม็ใจ พฤตกิรรม ในขัน้น้ีประกอบดว้ยพฤตกิรรมยอ่ย 3 ขัน้ คอื 
    1) การยนิยอมทีจ่ะตอบสนอง (Acquiescence in Responding) เป็นการ
แสดงออกมาในลกัษณะเชื่อฟงัหรอืยนิยอม เช่น ครใูหไ้ปอบรมปฏบิตัธิรรม กไ็ปทัง้ๆ ทีไ่มค่่อยสนใจ 
    2) ความเตม็ใจทีจ่ะตอบสนอง (Willingness to Response) เป็นการ
ตอบสนองดว้ยความเตม็ใจหรอืเพิม่ความสนใจในสิง่เรา้นัน้มากขึน้ เช่นไปปฏบิตัธิรรมดว้ย ความ
เตม็ใจเมือ่ครชูวน ยนิดดีบับุหรีเ่มือ่เหน็ป้าย ‚หา้มสบูบุหรี‛่ ทัง้ๆทีไ่ม่มใีครเหน็ 
    3) ความพงึพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in Response) เป็นการ
แสดงใหเ้หน็ลกัษณะทางอารมณ์ในทางทีช่ื่นชอบในสิง่นัน้ และพงึพอใจทีจ่ะตอบสนอง เช่น รูส้กึดใีจ
ทีไ่มป่ฏเิสธการไปปฏบิตัธิรรม เมือ่ไม่สูบบุหรีรู่ส้กึสบายใจทีไ่ดป้ฏบิตัติามระเบยีบ เป็นตน้ 
   การเกดิค่านิยม (Valuing) เป็นขัน้ทีบุ่คคลมองเหน็คุณค่าของการตอบ สนองสิง่
เรา้หรอืประสบการณ์แลว้กลายมาเป็นสิง่ทีย่ดึถอืของบุคคลในโอกาสต่อไป ขัน้การเกดิค่านิยม
ประกอบดว้ยพฤตกิรรมยอ่ย 3 ขัน้ คอื 
    1) การยอมรบัในคุณค่า (Acceptance of Value) เป็นขัน้การมองเหน็
ความส าคญัและยอมรบัว่าพฤตกิรรมทีแ่สดงออกไปนัน้เป็นสิง่ทีด่ ีมคีุณค่า เช่น การไมส่บูบุหรี่ ใน
สถานทีร่าชการเพราะเหน็ว่าไมเ่หมาะสม การไม่ทิง้เศษกระดาษบนถนนเพราะเหน็ว่าควรทิง้ใน 
ถงัขยะ เป็นตน้ 
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    2) การชื่นชอบในคุณค่า (Preference for a Value) เป็นขัน้การนิยมชมชอบ
ในคุณค่าขอ้ 1) ดว้ยความพงึพอใจ เช่น มคีวามพงึพอใจทีจ่ะงดเวน้การสบูบุหรีใ่นสถานทีร่าชการ  
มคีวามพงึพอใจทีจ่ะทิง้ขยะในถงัขยะ เป็นตน้ 
    3) การสรา้งคุณค่า (Commitment or Conviction) เป็นขัน้ทีบุ่คคลน าสิง่นัน้มา
ปฏบิตัอิยูเ่สมออย่างคงเสน้คงวา จนเกดิการยอมรบัเป็นค่านิยมของตนเองและแสดงออกอยา่ง
ชดัเจนว่ายดึถงึคุณค่าของสิง่ใด สนบัสนุน ปกป้องคุณค่า ปฏเิสธคุณค่าทีข่ดัแยง้และยงัพยายาม
ชกัชวนผูอ้ื่นใหป้ฏบิตัติามค่านิยมของตนดว้ย เช่น การงบสบูบุหรีใ่นสถานทีร่าชการและตกัเตอืน
ผูอ้ื่นทีส่บูบุหรีใ่นสถานทีร่าชการ ชกัชวนผูอ้ื่นใหท้ิง้ขยะในถงัขยะ เป็นตน้ 
   การจดัระบบคุณค่า (Organization) เป็นขัน้ตอนทีบุ่คคลน าค่านิยมทีต่นเองสรา้ง
ไวแ้ลว้มาจดัระบบหรอืหมวดหมู ่โดยอาศยัความสมัพนัธร์ะหว่างค่านิยมเหล่านัน้และปรบัสิง่ที่
ขดัแยง้กนั เพื่อน ามาสรา้งเป็นค่านิยมส าหรบัยดึถอืปฏบิตัต่ิอไป ขัน้การเกดิการจดัระบบค่านิยม
ประกอบดว้ยพฤตกิรรม 2 ขัน้ คอื 
    1) การสรา้งความคดิรวบยอดของคุณค่า (Conceptualization of a Value) 
เป็นความสามารถของบุคคลทีจ่ะสรา้งแก่นสาระส าคญัของคุณค่าของสิง่นัน้ จากการจดัระบบ
หมวดหมูข่องคุณค่ายอ่ยๆ เช่น งดสบูบุหรีใ่นทีท่ีไ่มค่วรสบู เช่นสถานทีร่าชการ ในหอ้งประชุม หรอื
ทิง้ขณะในทีจ่ดัใหไ้ว ้เช่น ถงัขยะ เป็นต้น 
    2) การจดัค่านิยมใหเ้ป็นระบบ (Organization of Value System) เป็น 
การน าเอาคุณค่าหลายๆ คุณค่ามาจดัระบบใหอ้ยูใ่นสภาพทีส่อดคลอ้งกลมกลนืกนัเพื่อสรา้งเป็น
ลกัษณะภายในตนทีค่งทีแ่น่นอน ลกัษณะสุดทา้ยของการจดัระบบค่านิยมนี้จะออกมาในลกัษณะของ
ปรชัญาแห่งชวีติหรอือุดมการณ์แห่งความคดิ เช่น ชวีติน้ีอยูไ่ดด้ว้ยการแบ่งปนั ชวีติทีส่รา้งงานแลว้
งานจะสรา้งชวีติ เป็นตน้ 
   การสรา้งลกัษณะนิสยั (Characterization by Value Complex) เป็นขัน้การน า
ค่านิยมทีจ่ะระบบคุณค่าทีม่ใีนตวัเขา้เป็นระบบทีถ่าวรและท าหน้าทีค่วบคุมพฤตกิรรมของบุคคลไม่
ว่าจะอยูใ่นสถานการณ์ใดๆ กจ็ะแสดงพฤตกิรรมตามค่านิยมทีย่ดึถอืตลอดไป สม ่าเสมอจนเกดิเป็น
ลกัษณะนิสยัประจ าตวัของแต่ละบุคคล การสรา้งลกัษณะนิสยัม ี2 ลกัษณะ 
    1) การสรา้งลกัษณะนิสยัชัว่คราว (Generalized Set) เป็นการแสดง
พฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัค่านิยมบางตวัอยา่งของบุคคล โดยค านึงถงึผลทีจ่ะเกดิตามมาใน
สถานการณ์นัน้ๆ ดว้ย เช่นการบรจิาคเงนิสรา้งพระพุทธรปูเพราะเป็นมหากุศลแต่เนื่องจากยงั
เสยีดายเงนิจงึท าเป็นบางครัง้เท่านัน้ เป็นตน้ 
    2)  การสรา้งลกัษณะนิสยัถาวร (Characterization) เป็นขัน้ทีบุ่คคลแสดง
ลกัษณะนิสยัทีแ่ทจ้รงิออกมาอยา่งสมบรูณ์ตามความเชื่อหรอืเจตคตทิีไ่ดม้าเป็นปรชัญาชวีติของตน 
ขัน้น้ีถอืว่าเป็นจดุสุดยอดของการพฒันาคน เช่น นิสยัเรื่องความมวีนิัยในตนเองเกดิจากการเหน็
คุณค่าของความมวีนิยัในตนเองแลว้พยายามจดัระบบระเบยีบความเป็นอยูใ่หม้วีนิยัจนเป็นนิสยั 
เป็นตน้ 
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   พฤตกิรรมดา้นทกัษะพสิยั เป็นพฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัความสามารถเชงิปฏบิตักิาร 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัระบบการใชง้านของอวยัวะต่างๆ ในร่างกายทีต่อ้งอาศยัการประสานสมัพนัธข์อง
กลา้มเนื้อกบัการท างานของระบบประสาทต่างๆ ซึง่เป็นหน่วยสัง่การเช่นการเคลื่อนไหวอวยัวะ
ต่างๆ ในการท ากจิวตัรประจ าวนั เล่นกฬีา เล่นดนตรหีรอืกจิกรรมอื่นๆหากนกัเรยีนไดฝึ้กฝน การ
ท างานของกลา้มเนื้อและระบบประสาทใหม้กีารประสานสมัพนัธก์ันยอ่มก่อใหเ้กดิความช านาญหรอื
ทกัษะในการปฏบิตังิานการจ าแนกพฤตกิรรมดา้นทกัษะพสิยัน้ีมหีลายกลุ่มความคดิ (ณฎัฐภรณ์ 
หลาวทอง.  2546: 195 – 199) ดงันี้ 
   แนวทางที ่1 แบ่งลกัษณะของพฤตกิรรมตามพฒันาการดา้นทกัษะพสิยัออกเป็น 5 
ระดบั คอื 
    1) ขัน้เลยีนแบบ (Imitation) เป็นขัน้เริม่ตน้การเรยีนรูด้า้นทกัษะของมนุษย์
โดยมผีูท้ าใหด้แูละท าตามไปทลีะขัน้ และอาจมกีารช่วยเหลอืในขณะปฏบิตัิ 
    2) การท าโดยยดึแบบ (Patterning) เป็นความสามารถในการปฏบิตัดิว้ย
ตนเองตามแบบทีก่ าหนด แนวด าเนินการหรอืค าชีแ้จง ผูป้ฏบิตัอิาจท าดว้ยการลองผดิลองถูกดว้ย
ตนเอง อาจท าชา้และไมถู่กตอ้งทเีดยีวในตอนแรก เช่น การเตน้ร า การผกูเชอืก เป็นตน้ 
    3) การท าดว้ยความช านาญ (Mastering) เป็นความสามารถในการปฏบิตัไิด้
ดว้ยความถูกตอ้งแมน่ย าเหมาะสมกบัเวลาโดยไม่มกีารช่วยเหลอื ไมม่กีารชีแ้จง ไม่มกีารแนะน าไม่
มกีารท าใหด้ ูหรอืไม่มกีารใหด้แูบบใดๆ เพยีงแต่ก าหนดหวัเรือ่งหรอืวธิกีารใหว้่าจะใหท้ าอะไร โดย
เน้นความถูกตอ้ง รวดเรว็ ความอดทน ความแน่นอน เช่น การพมิพด์ดี การเล่นดนตร ีเป็นตน้ 
    4) การท าในสถานการณ์ต่างๆ ได ้(Applying) เป็นความสามารถในการปฏบิตัิ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัเวลาในสถานการณ์ใหมห่รอืสถานการณ์อื่นๆ ทีน่อกเหนือไปจากทีเ่คย
ท ามาแลว้ โดยไม่มกีารช่วยเหลอื ไมก่ารแนะน าขัน้ตอน หรอืการปฏบิตัใิดๆ จากผูอ้ื่น โดยเน้น 
การก าหนดทกัษะทีต่อ้งใชใ้นการแกไ้ขปญัหา การเลอืกทกัษะทีต่อ้งใชใ้นการแกไ้ขปญัหาม ี
ความมัน่ใจในการใชท้กัษะนัน้ในยามจ าเป็น และการก าหนดขัน้ตอนในการปฏบิตัเิพื่อแกป้ญัหานัน้
ไดด้ว้ยตนเอง เช่น การจบัลูกบอลในขณะทีม่กีารแขง่ขนัทีส่นาม การถบีจกัรเยบ็ผา้ขณะเยบ็ผา้  
    5) การแกป้ญัหาโดยฉบัพลนั (Improvising) เป็นความสามารถในการปฏบิตัิ
เพื่อแกป้ญัหาเฉพาะหน้าโดยฉบัพลนัซึง่อาจเป็นการแก้ไข ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง ขยาย ยดืหยุน่ 
เสนอ สอดแทรกสิง่ใหมเ่ขา้ไปกบัทกัษะเดมิทีม่มีาก่อน โดยเน้นการหาวธิกีารปฏบิตัใิหม ่เพื่อให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์นัน้และการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงทกัษะใหมท่ีต่อ้งปฏบิตัใินงานนัน้ๆ เช่น 
การขบัรถเลีย่งเมือ่มสีิง่กดีขวางกะทนัหนั เป็นตน้ 
   แนวทางที ่2 แบ่งลกัษณะของพฤตกิรรมในเรือ่งทกัษะการเคลื่อนไหวแบ่งเป็น  
4 ดา้น คอื 
    1) ทกัษะการเคลื่อนไหวทัง้รา่งกาย (Gross Bodily Movement) เป็น
ความสามารถทีจ่ะใชอ้วยัวะบางส่วนทีไ่มซ่บัซอ้นในการเคลื่อนไหวอยา่งคล่องแคล่ว จ าแนกเป็น 
 



 117 

     1.1) การเคลื่อนไหวอวยัวะส่วนบน 
     1.2) การเคลื่อนไหวอวยัวะส่วนล่าง 
     1.3) การเคลื่อนไหวอวยัวะทัง้สองส่วน 
    2) ทกัษะการเคลื่อนไหวทีต่้องใชป้ระสาทรวมๆ กนั เป็นความสามารถทีจ่ะใช้ 
การประสานสมัพนัธก์นัของระบบประสาทต่างๆ จ าแนกเป็น 
     2.1) การเคลื่อนไหวของมอืและน้ิว 
     2.2) การประสานระหว่างมอืและตา 
     2.3) การประสานระหว่างมอื ตา และเทา้ 
     2.4) การเคลื่อนไหวอื่นๆ ของมอื เทา้ ตา และหู 
    3) ทกัษะการสื่อสารโดยใชท้่าทาง (Non – Verbal Communication 
Behaviors) เป็นการแสดงออกเพื่อสื่อความหมายกบัคนอื่น ดว้ยวธิดีงันี้ 
     3.1) การแสดงสหีน้า 
     3.2) ท่าทาง 
     3.3) การเคลื่อนไหวทัง้รา่งกาย 
    4) ทกัษะพฤตกิรรมทางดา้นภาษา (Speech Behaviors) เป็นความสามารถที่
แสดงออกทางดา้นภาษา ดว้ยวธิ ีดงันี้ 
     4.1) การออกเสยีง 
     4.2) การสรา้งเสยีงและค า 
     4.3) การเปล่งเสยีง 
     4.4) การประสานระหว่างเสยีงและท่าทาง 
   กล่าวโดยสรปุพฤตกิรรมทางการศกึษาทัง้ 3 ดา้น คอื พุทธพิสิยั จติพสิยัและ
ทกัษะพสิยั ผูว้จิยัจะตอ้งพจิารณาว่าจะสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิพฤตกิรรมอะไร บางกรณอีาจตอ้งการ
พฤตกิรรมในทุกดา้นรวมกนั ดงันัน้ผูส้อนตอ้งมจีุดมุง่หมายทีช่ดัเจน ซึง่จุดประสงคข์องการศกึษามี
หลายระดบั ไดแ้ก่ 1) ระดบัความมุง่หมายของการศกึษาของชาต ิ2) ระดบัการศกึษาแต่ละระดบั 
(หลกัสตูร) ระดบักลุ่มวชิา หมวดวชิา หรอื กลุ่มสาระการเรยีนรู ้4) ระดบัรายวชิา 5) ระดบั        
การเรยีนรู ้6) ระดบัเชงิพฤตกิรรม ทัง้นี้ผูว้จิยัก าหนดจุดประสงคใ์นการสอนใหเ้กดิความสอดคลอ้ง
กบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิทีส่รา้งขึน้ โดยค านึงถงึพฤตกิรรม
ทางการศกึษาทีค่าดหวงัไว ้ 
   การประเมนิพฤตกิรรม (Behavioral Assessment)  
    การประเมนิพฤตกิรรมท าใหไ้ดข้อ้มลูทีท่ าให้เกดิความเขา้ใจในพฤตกิรรมของ
บุคคลทีแ่สดงออก ท าใหส้ามารถก าหนดพฤตกิรรมเป้าหมายทีเ่หมาะสมไดโ้ดยมวีธิกีารประเมนิ
พฤตกิรรม 2 ประเภท (Cone. 1978: 5) คอื 1) วธิกีารประเมนิโดยตรง (Direct Method of Assessment) 
ประกอบ ดว้ยการสงัเกตพฤตกิรรม (Observation) การสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมตนเอง (Self – 
Monitoring) การวดัผลทีเ่กดิขึน้ (Measurement of Product) การวดัทางสรรีะ (Physiological Measures) 
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2) วธิกีารประเมนิทางออ้ม (Indirect Methods of Assessment) ซึง่ประกอบไปดว้ยการสมัภาษณ์ 
(Interview) การรวบรวมขอ้มลูจากบุคคลอื่น (Information from Other People) การรายงานตนเอง (Self 
Report) 
    ดงันัน้ การประเมนิพฤตกิรรมโดยประเมนิโดยตรง ไดแ้ก่ การสงัเกตและบนัทกึ
พฤตกิรรม การวดัผล การวดัทางสรรีะและการประเมนิทางออ้ม ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์ การรวบรวมขอ้มลู
จากบุคคลอื่น การรายงานตนเอง  

  การประเมนิผลตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายการ
ประเมนิตามสภาพจรงิไวด้งันี้ 

   เพิม่วุธ บุพผามาตงั (2543: 36) กล่าวว่า การประเมนิผลตามสภาพจรงิ หมายถงึ  

การประเมนิความคดิระดบัสูงทีส่ลบัซบัซอ้น ทกัษะการปฏบิตั ิคุณสมบตัแิละกระบวนการในการปฏบิตัิ 

    สชุนิ เพช็รรกัษ์ (2544: 89) กล่าวว่า การประเมนิผลตามสภาพจรงิ หมายถงึ  
การตรวจสอบความสามารถรวมของผูเ้รยีน (Collective Abilities) จากการแสดงพฤตกิรรมใหป้รากฏตาม
แบบหรอืวธิกีารทีผู่เ้รยีนเหน็ว่าเหมาะสม การพฤตกิรรมนัน้จ าเป็นตอ้งใชค้วามรูแ้ละทกัษะทีไ่ดม้กีาร
ระบุไวใ้นเป้าหมายของการจดัการเรยีนการสอน 

    กรมวชิาการ (2545: 20) กล่าวว่า การประเมนิสภาพจรงิเป็นการประเมนิจากการ
ปฏบิตังิานหรอืกจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยงานหรอืกจิกรรมทีม่อบหมายใหผู้ป้ฏบิตั ิจะเป็นงานหรอื
สถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ (Real Life) หรอืใกลเ้คยีงกบัชวีติจรงิ จงึเป็นงานทีม่สีถานการณ์ซบัซอ้น 
(Complexity) และเป็นองคร์วม (Holistic) มากกว่างานปฏบิตัใินกจิกรรมการเรยีนทัว่ไป 

    สมนึก นนธจินัทร ์(2545: 70) กล่าวว่า การประเมนิผลตามสภาพจรงิ เป็นการ
ประเมนิทีมุ่ง่เน้นใหผู้เ้รยีนเป็นผูก้ระท ากจิกรรมต่างๆ ดว้ยการแสดงออกหลายๆดา้นเพื่อน าไป
แกป้ญัหา ใชท้กัษะการคดิทีส่ลบัซบัซอ้น 

   สุวมิล ว่องวานิช (2546: 13) กล่าวว่า การประเมนิตามสภาพจรงิ เป็น
กระบวนการตดัสนิความรูค้วามสามารถและทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รยีนในสภาพทีส่อดคลอ้งกบัชวีติจรงิ 
โดยใชเ้รือ่งราว เหตุการณ์ สภาพจรงิหรอืคลา้ยจรงิทีป่ระสบในชวีติประจ าวนั เป็นสิง่เรา้ใหผู้เ้รยีน
ตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมอืกระท า หรอืผลติ  

    เอกรนิทร ์สีม่หาศาล (2546:50) กล่าวว่า การประเมนิผลตามสภาพจรงิ เป็น
กระบวนการวดัผลและสงัเกตผลอยางเป็นระบบ เป็นวธิกีารประเมนิผลความสมารถทางดา้นต่างๆของ
ผูเ้รยีน โดยมุ่งเน้นไปทีก่ารปฏบิตัจิรงิ 

    เครดเลอร ์(จรญั ค ายงั.  2537: 2-3; อา้งองิจาก Cradler. 1991: 8) กล่าวว่า การ
วดัและการประเมนิผลตามสภาพจรงิ หมายถงึ การสะทอ้นใหเ้หน็การสงัเกตสภาพงานปจัจบุนัของ
นกัเรยีนและสิง่ทีน่กัเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ 
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    สรุป การประเมนิตามสภาพจรงิ หมายถงึ กระบวนการการตรวจสอบ การสงัเกต 
การวดัผล การตดัสนิ ความรู ้ความสามารถของผูเ้รยีนจากการแสดงพฤตกิรรมอย่างเป็นระบบ โดยเน้น
การปฏบิตัจิรงิทีเ่ป็นการปฏบิตังิานหรอืกจิกรรมตามสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิหรอืใกลเ้คยีงกบัชวีติจรงิ ให้
ผูเ้รยีนเป็นผูก้ระท าพฤตกิรรมดว้ยการแสดงออกหลายๆดา้น ซึง่ผูว้จิยัประเมนิจาก แบบสงัเกต
พฤตกิรรมซึง่ประกอบดว้ย การซกัถาม การตอบค าถาม การรว่มกจิกรรม การรว่มอภปิราย และ 
การแสดงความคดิเหน็ และแบบประเมนิการอภปิรายกลุ่ม ซึง่ประกอบดว้ย ขอ้มลูทีน่ าเสนอ การ
น าเสนอดว้ยหลกัฐาน การพูดหรอืการรายงาน ความเขา้ใจเรือ่งทีน่ าเสนอ และการใชภ้าษาในการ
น าเสนอ และแบบสงัเกตการปฏบิตั ิไดแ้ก่ ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเตม็ที ่รว่มปรกึษาวางแผน
กบัเพื่อน เป็นผูน้ าและผูต้ามในโอกาสทีเ่หมาะสม รว่มแสดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ และ
แนะน าวธิกีารท างานและช่วยเหลอืเพื่อนในกลุ่ม 

  แนวคดิและหลกัการของการประเมนิผลตามสภาพจรงิ ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นการวดัและ
ประเมนิผลกล่าวถงึแนวคดิและหลกัการประเมนิตามสภาพทีแ่ทจ้รงิไวห้ลายท่านทีส่ าคญัม ีดงันี้ 

   จรญั ค ายงั (2540: 2 - 3) ไดส้รุปแนวคดิและหลกัการในการวดัและประเมนิผล
ตามสภาพจรงิ จากนกัการศกึษาต่างประเทศหลายท่านไว ้ดงันี้ 

     1) เป็นการประเมนิทกัษะการคดิอย่างซบัซอ้นของนกัเรยีนในการท างาน
ความรว่มมอืในการแก้ปญัหาและการประเมนิตนเอง ความพยายามในความรว่มมอื ซึง่เป็นการปฏบิตั ิ
งานจรงิภายนอกโรงเรยีน 

     2) เป็นการวดัผลสนบัสนุนผลสมัฤทธิท์ีม่คีวามหมาย ซึง่จะเป็นประโยชน์ใน
การประเมนิโปรแกรมการสอนและประเมนิความก้าวหน้าของนกัเรยีน 

     3) เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็การสงัเกตสภาพงานในปจัจบุนัของนักเรยีนและสิง่
ทีน่กัเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ 

     4) เป็นการผกูตดินกัเรยีนกบังานทีอ่ยู่ในโลกแห่งความเป็นจรงิ ซึง่นกัเรยีน
จะมแีรงกระตุ้นมากกว่าและมกีารถ่ายโยงไดม้ากกว่าการกระท าดัง้เดมิทีอ่ยู่ในลกัษณะสถานการณ์
จ าลอง 

    อนุวตั ิ คณูแกว้ (2548: 113) กล่าวถงึหลกัการของการประเมนิผลจากสภาพจรงิ
ไว ้ดงันี้ 1) เป็นการประเมนิความก้าวหน้า และการแสดงออกของนกัเรยีนแต่ละคนบนรากฐานของ
ทฤษฎทีางพฤตกิรรมการเรยีนรู ้โดยใชเ้ครื่องมอืการประเมนิทีห่ลากหลาย 2) การประเมนิตามสภาพจรงิ 
จะตอ้งมรีากฐานบนพฒันาการและการเรยีนรูท้างสตปิญัญาทีห่ลากหลาย 3) หลกัสตูรสถานศกึษา ตอ้ง
ใหค้วามส าคญัต่อการประเมนิตามสภาพจรงิ คอื หลกัสูตรตอ้งพฒันามาจากบรบิททีม่รีากฐานทาง
วฒันธรรมทีน่กัเรยีนอาศยัอยู่ และทีต่อ้งเรยีนรูใ้หท้นักบักระแสการเปลีย่นแปลงของโลก 4) การเรยีน 
การสอน การประเมนิผล จะต้องหลอมรวมกนัและการประเมนิตอ้งประเมนิต่อเนื่องตลอดเวลาทีท่ า    
การเรยีนการสอน โดยผูเ้รยีนมสี่วนรว่ม 5) การเรยีน การสอน การประเมนิ เน้นสภาพทีส่อดคลอ้ง หรอื 
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ใกลเ้คยีงกบัธรรมชาตคิวามเป็นจรงิของการด าเนินชวีติ และควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดค้ดิงานดว้ย
ตนเอง 6) การเรยีนการสอนจะตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาศกัยภาพใหเ้ตม็ทีสู่งสุด ตามสภาพทีเ่ป็นจรงิของ
แต่ละบุคคล เตม็ตามศกัยภาพของตนเอง การเรยีน การสอน และการประเมนิตอ้งเกี่ยวเนื่องกนัและเน้น
การปฏบิตัจิรงิในสภาพทีใ่กลเ้คยีงหรอืสภาพทีเ่ป็นจรงิในชวีติประจ าวนั เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้
ดว้ยตนเอง 

  หลกัการพืน้ฐานของหลกัสตูรกบัการประเมนิผลทีส่อดคลอ้งกบัสภาพจรงิ  

กรมวชิาการ (2540: 7 – 10) ไดใ้หร้ายละเอยีดการประเมนิผล ทีส่อดคลอ้งกบัสภาพจรงิเกีย่วขอ้งกบัเดก็
ในเรือ่งการจดัการศกึษา การเรยีนรู ้ความรู ้การสอน และการประเมนิผล ไวด้งันี้ 

  หลกัการเกี่ยวกบัการจดัการศกึษา 

    1) เดก็มคีวามสามารถ กระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูแ้ละเชื่อในสิง่ทีเ่รยีนรู ้

    2) การจดัเสรมิสรา้งประสบการณ์ทีด่จีะกระตุ้นใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละ
สามารถก าหนดทศิทางการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

    3) เดก็สามารถสรา้งความรูข้ ึน้ได ้ถา้มปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลอื่นและการจดัสื่อทีม่ ี
ความหมาย รวมทัง้ในสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ 

    4) เดก็จะมพีฒันาการทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา
ดว้ยอตัราทีแ่ตกต่างกนั 

    5) เดก็เลก็ ๆ ตอ้งการพฒันาการพรอ้มกนัโดยรวมทัง้ตวั 

  หลกัการประเมนิผล 

    1) การประเมนิผลโดยการเปรยีบเทยีบกบักลุ่มใหคุ้ณค่าน้อยมาก 

    2) การประเมนิทีแ่ทจ้รงิมใิช่สะทอ้นขนาดหรอืปรมิาณความรู ้แต่จะเป็น        
การสะทอ้นการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัสิง่แวดลอ้มและความสามารถทีป่รากฏออกมา 

    3) การประเมนิทีแ่ทจ้รงิ มรีากฐานของความเป็นวทิยาศาสตรใ์นการใหข้อ้มลู
ทางดา้นพฒันาการ ความคดิและจติวทิยา 

    4)  การประเมนิทีแ่ทจ้รงิจะใหข้อ้มลูทีเ่ทีย่งตรงเกี่ยวกบันักเรยีนรวมทัง้
กระบวนการทางการเรยีนรู ้

    5) การประเมนิทีแ่ทจ้รงิจะตอ้งค านึงถงึสตปิญัญาทีแ่ตกต่างกนั วธิกีารเรยีนรูท้ี่
แตกต่างกนั ในบรบิททีจ่ดัการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนัจะสะทอ้นความเขา้ใจในความแตกต่างของมนุษยไ์ดด้ ี

ทีสุ่ด 

    6) การประเมนิทีแ่ทจ้รงิมรีากฐานจากการพฒันาการของเดก็จะสามารถพยากรณ์ 

การแสดงออกต่อไปขา้งหน้าไดเ้ทีย่งตรง 
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    7) คุณภาพของการประเมนิผลจะมคีวามเป็นปรนยัและเชื่อมัน่เกี่ยวกบั
ความสามารถของนกัเรยีน 

    8) การพฒันาการประเมนิผลทีด่จีะสบืเนื่องมาจากการพฒันาหลกัสตูรทีด่ ีซึง่
จะตอ้งท าไปพรอ้มกนั 

    9) การประเมนิผลทีแ่ทจ้รงิจะเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนและครสูะทอ้นเป้าหมายและ
แนวทางแห่งการประสบความส าเรจ็ไดเ้ป็นอย่างด ี

    ชวลติ โพธิน์คร (ม.ป.ป.: 44) กล่าวว่า หลกัการประเมนิผลทีจ่ะท าใหท้ราบผล 
การเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิไดน้ัน้ ตอ้งด าเนินการตามหลกัการ ดงันี้ 

    1) ใชว้ธิกีารประเมนิหลาย ๆ วธิ ีโดยใชแ้บบทดสอบ แบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์ 
แบบส ารวจ แบบสอบถาม แฟ้มพฒันางาน ฯลฯ  

   2) ใชผู้ป้ระเมนิหลาย ๆ ฝา่ย อาท ิโรงเรยีนใหค้รปูระจ าชัน้ ครผููส้อน ผูบ้รหิาร  

ประเมนินักเรยีนประเมนิโดยตนเองและเพื่อนนกัเรยีน ผูป้กครองประเมนิโดยพ่อแมแ่ละบุคคลในบา้น
และสุดทา้ยอาจจะใหก้รรมการโรงเรยีนหรอืบุคคลอื่นทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งรว่มประเมนิ 

3) ประเมนิอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 

   สรุป แนวคดิและหลกัการในการวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิเป็นการประเมนิ
ทกัษะการคดิ การปฏบิตัจิรงิ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมนิการสอนและความกา้วหน้าของนกัเรยีน 
บนรากฐานของทฤษฎทีางพฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ละวฒันธรรมทีน่กัเรยีนอาศยัอยู่ โดยผูเ้รยีนมสี่วน
รว่ม และการเรยีนการสอนและการประเมนิตอ้งเกีย่วเนื่องกนั เน้นการปฏบิตัจิรงิในสถานการณ์ที่
ใกลเ้คยีงหรอืเป็นจรงิในชวีติประจ าวนั และเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยใช้
แบบทดสอบ แบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์ แบบส ารวจ แบบสอบถาม แฟ้มสะสมงานอยา่งต่อเน่ือง
เป็นระยะ 

  ขัน้ตอนการประเมนิตามสภาพจรงิ การประเมนิตามสภาพจรงิมกีารด าเนินงานตาม
ขัน้ตอนต่อไปนี้ (อนุวตั ิคณูแกว้.  2548: 115; อา้งองิจาก ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์.  2544: 1)  

    1) ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการประเมนิ ตอ้งสอดคลอ้งกบัสาระ 
มาตรฐาน จดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละสะทอ้นการพฒันา 

    2) ก าหนดขอบเขตในการประเมนิ ตอ้งพจิารณาเป้าหมายทีต่อ้งการใหเ้กดิกบั
ผูเ้รยีน เช่น ความรู ้ทกัษะและกระบวนการ ความรูส้กึ คุณลกัษณะ เป็นตน้  

    3) ก าหนดผูป้ระเมนิ โดยพจิารณาผูป้ระเมนิว่าจะมใีครบา้ง เช่น นกัเรยีนประเมนิ
ตนเอง เพื่อนนักเรยีน ครผููส้อน ผูป้กครองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  

    4) เลอืกใชเ้ทคนิคและเครือ่งมอืในการประเมนิ ควรมคีวามหลากหลายและ
เหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์วธิกีารประเมนิ เช่น การทดสอบ การสงัเกต การสมัภาษณ์ การบนัทกึ
พฤตกิรรม แบบส ารวจความคดิเหน็ บนัทกึจากผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ  
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    5) ก าหนดเวลาและสถานทีท่ีจ่ะประเมนิ เช่น ประเมนิระหว่างนกัเรยีนท ากจิกรรม 
ระหว่างท างานกลุ่ม / โครงการ วนัใดวนัหนึ่งของสปัดาห ์เวลาว่าง / พกักลางวนั ฯลฯ  

    6) วเิคราะหผ์ลและวธิกีารจดัการขอ้มลูการประเมนิ เป็นการนาขอ้มลูจากการ
ประเมนิมา วเิคราะหโ์ดยระบุสิง่ทีว่เิคราะห์ เช่น กระบวนการทางาน เอกสารจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ 
รวมทัง้ ระบุวธิกีารบนัทกึขอ้มลูและวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู  

    7) ก าหนดเกณฑใ์นการประเมนิ เป็นการก าหนดรายละเอยีดในการใหค้ะแนน
ผลงานว่า ผูเ้รยีนทาอะไร ไดส้ าเรจ็หรอืว่ามรีะดบัความส าเรจ็ในระดบัใด คอื มผีลงานเป็นอย่างไร การให ้ 

คะแนนอาจจะใหใ้นภาพรวมหรอืแยกเป็นรายใหส้อดคลอ้งกบังานและจุดประสงคก์ารเรยีนรู้  

  คุณสมบตัขิองการประเมนิผลตามสภาพจรงิ กรมวชิาการ (2540: 15 – 17) ไดเ้สนอ
คุณสมบตักิารประเมนิตามสภาพจรงิไว้ ดงันี้ 

  โครงสรา้งและเหตุผล 

    1) เหมาะสมมากกบัคนทัว่ไปเกีย่วขอ้งกบัการรบัฟงั การประชุมรว่มกนั 

    2) เชื่อมัน่ไดสู้งในสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิตามธรรมชาตแิละไมจ่ ากดัเวลา 

    3) เป็นการประเมนิทีเ่ปิดเผย ไม่มกีารเกบ็ความลบั ไมว่่าจะเป็นค าถามหรอืงาน 

    4) ผสมผสานกบัการเกบ็สะสมงาน (Portfolio) 

    5) ตอ้งการความร่วมมอืกบัคนอื่น ๆ 

    6) เกดิซ ้าอกีไดแ้ละมคีุณค่าถ้าใชก้ารฝึกฝนและท าซ ้าอกี 

    7) มกีารประเมนิและใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่นกัเรยีน โรงเรยีนจะตอ้งก าหนด
โครงสรา้งการประเมนิเพื่อสนับสนุนการประเมนิดงักล่าว 

  ลกัษณะเฉพาะทางดา้นสตปิญัญา 

    1) เป็นสิง่จ าเป็นและมสี่วนในการตดัสนิการวางแผนใหร้ะดบัคะแนน 

    2) เป็นกฎเกณฑท์ีเ่สรมิใหน้ักเรยีนมคีวามช านาญในการทีใ่ชท้กัษะและความรู ้

    3) มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการใชส้ตปิญัญาขัน้สงูทีซ่บัซอ้น และมุง่ผลผลติโดย
ภาพรวมของบุคคล 

    4) เกี่ยวขอ้งกบัการคน้ควา้วจิยัของนักเรยีนโดยตรง หรอืสามารถพฒันาความรู้
โดยใชเ้นื้อหาเป็นสื่อ 

    5) การประเมนิจะครอบคลุมลกัษณะนิสยัและสุนทรยีภาพ มใิช่เน้นเฉพาะการ
ระลกึจ าไดเ้ท่านัน้ 

    6) เป็นเครื่องท านายผลศกึษาในทางลกึมากกว่าทางกวา้ง 
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  การใหเ้กรดหรอืมาตรฐานการใหค้ะแนน 

    1) เกี่ยวขอ้งกบัเกณฑก์ารประเมนิทีส่ าคญั ๆ แต่มใิช่เป็นการจบัผดิ 

    2) ไม่ใช่เป็นการประเมนิใหเ้กรดโดยเทยีบกลุ่ม แต่จะอา้งองิมาตรฐานการ
แสดงออก (เป็นการประเมนิแบบองิเกณฑม์ใิช่องิกลุ่ม) 

    3) ความส าเรจ็ตามเกณฑเ์กดิขึน้จากการท ากจิกรรมใหส้ าเรจ็ 

    4) ใหม้กีารประเมนิตนเองและเป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิผล 

    5) ใชร้ะบบการใหร้ะดบัคะแนนมาจากหลาย ๆ ส่วน มากกว่าการใหเ้กรดเพยีง
ครัง้เดยีว 

    6) สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโรงเรยีนและเกณฑม์าตรฐานการเรยีนรู ้

  ความยตุธิรรมและเสมอภาค 

    1) น าเสนอและแยกแยะจุดเด่นของนกัเรยีนแต่ละคน 

    2) เป็นการท าใหเ้กดิสมดุลระหว่างความเป็นเลศิและทกัษะพืน้ฐานหรอืการฝึกฝน 

    3) ลดความไมย่ตุธิรรมและไมเ่สมอภาค 

    4) เปิดโอกาสอย่างเหมาะสมใหน้กัเรยีนไดใ้ชร้ปูแบบการเรยีนความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง 

    5) เป็นการกระตุ้นใหน้ักเรยีนแสดงออกและสรา้งงานมากขึน้ 

    6) เป็นการสะทอ้นกระบวนการเรยีนทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบในการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีน 

  ลกัษณะของการประเมนิผลตามสภาพจรงิ กรมวชิาการ (2539: 14 – 15) ไดก้ล่าวถงึ 
ลกัษณะส าคญัของการประเมนิผลตามสภาพจรงิไว ้ดงันี้ 

    1) ตอ้งเสรมิสรา้งพฒันาการและการเรยีนรู ้เน้นใหเ้หน็พฒันาการอย่างเด่นชดั 

    2) เน้นใหเ้หน็พฒันาการอย่างเด่นชดั 

    3) ใหค้วามส าคญักบัจุดเด่นของนักเรยีน 

    4) จะตอ้งตอบสนองกบัหลกัสตูรทีเ่น้นสภาพชวีติจรงิ 

    5) มพีืน้ฐานของสถานการณ์ทีเ่ป็นชวีติจรงิ 

    6) มพีืน้ฐานบนการแสดงออกจรงิ 

    7) สอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอน 

    8) การจดัการเรยีนการสอนจะมวีจิยัและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการของเดก็ 

    9) จะตอ้งเน้นการเรยีนรูอ้ย่างมจีดุหมาย 

    10) ตอบสนองไดก้บัทุกบรบิทเนื้อหาสาระและการบูรณการวชิาการต่าง ๆ 
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    11) ตอบสนองการเรยีนรูแ้ละความสามารถของนกัเรยีนอย่างกวา้งขวาง 

    12) เกดิความร่วมมอืกนัระหว่างผูป้กครอง ครแูละนกัเรยีนรวมทัง้บุคคลใน
วชิาชพีอื่นๆ 

   จรญั ค ายงั (2540: 6) ไดใ้หล้กัษณะของการประเมนิผลตามสภาพจรงิไว ้ดงันี้ 

    1) กระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

    2) เน้นการพฒันาทีป่รากฏ 

    3) เหน็ความแกร่งของนกัเรยีน 

    4) ใหก้ารพฒันาอย่างเพยีงพอ 

    5) อยู่บนพืน้ฐานของชวีติจรงิ 

    6) เน้นการปฏบิตั ิ

    7) สมัพนัธก์บัการเรยีนการสอน 

    8) การพฒันามคีวามสมบูรณ์และแสดงความต่อเนื่องของการสอน 

    9) เน้นการเรยีนรูท้ีม่จีุดมุง่หมาย 

    10)  เกดิขึน้ในทุก ๆ บรบิท 

    11) ใหก้ารเรยีนรูแ้ละความสามารถในลกัษณะกวา้ง 

    12) เกดิจากความรว่มมอืของครู นกัเรยีน ผูป้กครองและผูอ้ื่นทีม่คีวามจ าเป็น 

   สมนึก นนธจินัทร ์(2540: 75)ไดก้ล่าวถงึลกัษณะความส าคญัของการประเมนิผลจาก 

สภาพจรงิไว ้ดงันี้ 

    1) เป็นการประเมนิผลจากสภาพจรงิ กระท าไดต้ลอดเวลากบัทุกสถานการณ์ทัง้ที่
บา้นโรงเรยีนและชุมชน สงัเกตพฤตกิรรมต่าง ๆ โดยใชก้ารตดัสนิใจของผูป้ระเมนิในการใหค้ะแนน 

    2) ก าหนดปญัหาหรอืงานแบบปลายเปิด เพื่อใหน้กัเรยีนเป็นผูส้รา้งค าตอบเอง 

(รปูแบบเก่านกัเรยีนตอ้งเลอืกค าตอบจากผูท้ีเ่ขยีนขอ้สอบก าหนดไว้) กล่าวคอื ใหน้ักเรยีนตอบดว้ยการ
แสดง การสรา้งสรรค ์ผลติหรอืท างาน 

    3) ไม่เน้นการประเมนิผลเฉพาะทกัษะพืน้ฐาน แต่ใหน้กัเรยีนผลติ สรา้งทีเ่น้น
ทกัษะการคดิทีซ่บัซอ้น การพจิารณาไตรต่รอง การท างาน และการแกป้ญัหา นัน่คอื เน้นการเรยีนรูเ้พื่อ 

แกป้ญัหา 

    4) เน้นสภาพปญัหาทีส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในชวีติประจ าวนั เน้นการ
แกป้ญัหาทีส่ะทอ้นถงึชวีติจรงิ 
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    5) ใชข้อ้มลูอย่างหลากหลายเพื่อการประเมนิ นัน่คอื ความพยายามทีจ่ะรูจ้กั
นกัเรยีนในทุกแง่ทุกมุม ขอ้มลูจงึตอ้งไดม้าจากหลาย ๆ ทาง ซึง่หมายถงึเครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูตอ้งมี
หลากหลายดว้ย 

    6) เน้นการมสี่วนรว่มระหว่างนกัเรยีน ครผููส้อน และผูป้กครอง 

    7) นกัเรยีนมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจว่า จะประเมนิเขาตรงไหน เรือ่งอะไร การให ้

นกัเรยีนมสี่วนรว่มในการประเมนิผล ท าใหน้กัเรยีนรูจ้กัวางแผนการเรยีนรูต้ามความตอ้งการของตนเอง
ว่าอยากรูอ้ยากท าอะไรบา้ง ซึง่น าไปสู่การก าหนดจุดประสงคก์ารเรยีน วธิกีารเรยีนและวางเกณฑก์าร
ประเมนิผล อนัเป็นการเรยีนและการประเมนิผลทีใ่ชน้กัเรยีนเป็นศูนยก์ลางอย่างแทจ้รงิ 

   ส านักนิเทศและพฒันามาตรฐานการศกึษา (2542: 2 - 4) ไดก้ล่าวถงึ ลกัษณะส าคญั 

ของการประเมนิผลตามสภาพจรงิไว ้ดงันี้ 

    1) งานทีป่ฏบิตัเิป็นงานทีม่คีวามหมาย งานทีใ่หน้กัเรยีนปฏบิตัติอ้งเป็นงานที่ 

สอดคลอ้งกบัชวีติจรงิในชวีติประจ าวนั เป็นเหตุการณ์จรงิมากกว่ากจิกรรมทีจ่ าลองขึน้เพื่อใชใ้นการทดสอบ 

    2) เป็นการประเมนิรอบดา้นดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย ทัง้ดา้นทัง้ความรู ้
ความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะนิสยั โดยใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัวธิแีห่งการเรยีนรู้
และพฒันาการของนักเรยีน เน้นใหน้ักเรยีนตอบสนองดว้ยการแสดง สรา้งสรรค ์ผลติหรอืท างาน ในการ
ประเมนิตอ้งประเมนิหลาย ๆ ครัง้ ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายและเหมาะสม เน้นการลงมอืปฏบิตัมิากกว่า
การประเมนิความรู ้

    3) ผลผลติมคีุณภาพ นกัเรยีนจะมกีารประเมนิตนเองตลอดเวลาและพยายาม
แกไ้ขจุดดอ้ยของตนเอง จนกระทัง่ไดผ้ลงานทีผ่ลติขึน้อย่างมคีุณภาพนกัเรยีนเกดิความพงึพอใจใน 

ผลงานของตนเอง มกีารแสดงผลงานของนกัเรยีนต่อสาธารณชน เพื่อเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นไดเ้รยีนรูแ้ละ 

ชื่นชมจากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน นกัเรยีนมโีอกาสเลอืกปฏบิตังิานไดต้ามความพงึพอใจ 
นอกจากนัน้ ยงัจ าเป็นตอ้งมมีาตรฐานของงานหรอืสภาพความส าเรจ็ของงานที่เกดิจากการก าหนด
รว่มกนัระหว่างครู นกัเรยีนและอาจรวมถงึผูป้กครองดว้ยมาตรฐานหรอืสภาพความ ส าเรจ็ดงักล่าว จะ
เป็นสิง่ทีช่่วยบ่งบอกว่างานของนักเรยีนมคีุณภาพอยู่ระดบัใด 

    4) ใชค้วามคดิระดบัสงู ตอ้งพยายามใหน้กัเรยีนแสดงออกหรอืผลติผลงานขึน้มา 
ซึง่เป็นผลงานทีเ่กดิจากการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมนิทางเลอืก ลงมอืกระท า ตลอดจนการใช้
ทกัษะการแกป้ญัหาเมือ่พบปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

    5) มปีฏสิมัพนัธท์างบวก นกัเรยีนตอ้งไมรู่ส้กึเครยีดหรอืเบื่อหน่ายต่อการ
ประเมนิคร ูผูป้กครองและนักเรยีนตอ้งเกดิความรว่มมอืทีด่ต่ีอกนัในการประเมนิและการใชผ้ลการ
ประเมนิมาแก้ไขปรบัปรุงนักเรยีน 

    6) งานและมาตรฐานตอ้งชดัเจน งานและกจิกรรมทีจ่ะใหน้ักเรยีนปฏบิตัติอ้งม ี
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ขอบเขตทีช่ดัเจน สอดคลอ้งกบัจุดหมายหรอืสภาพทีค่าดหวงัทีต่อ้งการใหเ้กดิพฤตกิรรมดงักล่าว 

    7) มกีารสะทอ้นตนเอง ตอ้งมกีารเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนแสดงความรูส้กึ ความ
คดิเหน็หรอืเหตุผลต่อการแสดงออก การกระท าหรอืผลงานของตนเองว่าท าไมถงึปฏบิตั ิไม่ปฏบิตั ิ
ท าไมถงึชอบ ท าไมถงึไม่ชอบ 

    8) มคีวามสมัพนัธก์บัชวีติจรงิ ปญัหาทีเ่ป็นสิง่เรา้ใหน้ักเรยีนไดต้อบสนองตอ้ง
เป็นปญัหาทีส่อดคลอ้งกบัชวีติประจ าวนั พฤตกิรรมทีป่ระเมนิตอ้งเป็นพฤตกิรรมทีแ่ทจ้รงิทีเ่กดิขึน้ใน 

ชวีติประจ าวนั ทัง้ทีโ่รงเรยีนและทีบ่า้น ดงันัน้ ผูป้กครองนกัเรยีนจงึนับว่ามบีทบาทเป็นอย่างยิง่ในการ
ประเมนิตามสภาพทีแ่ทจ้รงิ 

    9) เป็นการประเมนิอย่างต่อเนื่อง ตอ้งประเมนินกัเรยีนตลอดเวลาและทุกสถานที่ 

อย่างไม่เป็นทางการ ซึง่จะท าใหเ้หน็พฤตกิรรมทีแ่ทจ้รงิ เหน็พฒันาการ คน้พบจุดเด่นและจุดดอ้ยของ 

นกัเรยีน 

    10) เป็นการบูรณาการความรู ้งานทีใ่หน้กัเรยีนนัน้ ควรเป็นงานทีต่อ้งใชค้วามรู ้
ความสามารถและทกัษะทีเ่กดิจากการเรยีนรูใ้นสหสาขาวชิา ลกัษณะส าคญัดงักล่าวจะช่วยแก้ไขจดุอ่อน 

ของการวดัและประเมนิแบบเดมิทีพ่ยายามแยกย่อยจุดประสงคอ์อกเป็นส่วน ๆ เรยีนรู ้และประเมนิเป็น
เรือ่งๆ ดงันัน้ นกัเรยีนจงึขาดโอกาสทีจ่ะบูรณาการความรูแ้ละทกัษะจากวชิาต่างๆเพื่อใชใ้นการปฏบิตัิ 
งานหรอืแก้ปญัหาทีพ่บซึง่สอดคลอ้งกบัชวีติประจ าวนัทีง่านแต่ละงานหรอืปญัหา แต่ละปญัหานัน้ตอ้งใช้
ความรู ้ความสามารถและทกัษะจากหลายๆ วชิามาช่วยในการท างานหรอืแก้ไขปญัหา 

  วธิกีารประเมนิและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลตามสภาพจรงิ บูรชยั ศริมิหาสาคร 
(2541: 5) ไดก้ล่าวถงึ วธิกีารและเครือ่งมอืในการวดัผล เพื่อใหไ้ดผ้ลทีต่รงกบัสภาพความเป็นจรงิมาก
ทีสุ่ด โดยใชว้ธิกีารประเมนิทีส่ะทอ้นความสามารถทีแ่ทจ้รงิของนกัเรยีน ดงันี้ 

    1) วธิกีารประเมนิทีเ่น้นการแสดงออกของนักเรยีนในภาคปฏบิตั ิ

    2) วธิกีารประเมนิทีเ่ป็นกระบวนการเรยีนรูข้องนกัเรยีน เช่น การสงัเกต ขัน้ตอน 

การท างาน หรอืวธิกีารแก้ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในขณะทีน่กัเรยีนท ากจิกรรม เป็นตน้ 

   3) วธิกีารประเมนิทีเ่น้นผลผลติของนกัเรยีน 

    4) วธิกีารประเมนิโดยใหน้กัเรยีนเกบ็สะสมผลงาน หรอืจดัท าแฟ้มสะสมผลงาน 

  การประเมนิการแสดงออกและกระบวนการของนกัเรยีน กรมวชิาการ (2540: 39 – 54) 
ไดก้ าหนดรายละเอยีดของวธิกีารและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลตามสภาพจรงิไวห้ลายวธิกีาร ดงันี้ 

    1) การสงัเกต คอื การเฝ้าดเูดก็ตลอดเวลาโดยทัว่ไปครยูอมรบัว่า การสงัเกตเดก็
เป็นส่วนหนึ่งทีส่ าคญัในระหว่างการสอนของครู ซึง่จากการสงัเกตของครจูะสามารถเหน็พฤตกิรรมของ
เดก็เป็นรายบุคคลหรอืความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม สะทอ้นความสามารถในดา้นความรู ้ทกัษะ ความรูส้กึ 
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และคุณลกัษณะครจูะเขา้ใจไดด้เีมือ่เริม่ต้นสงัเกตเขาและสามารถมองเหน็ความเจรญิเตบิโตและ
พฒันาการในดา้นต่างๆไดช้ดัเจนโดยการศกึษาขอ้มลูการสงัเกตน าไปสรุปความเหน็เกี่ยวกบันักเรยีนได ้ 

    2) การบนัทกึพฤตกิรรม (Anecdotal Records) เป็นขอ้มลูส าคญัในเหตุการณ์  

หรอืปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้กบันักเรยีนในแต่ละวนั การบนัทกึขอ้มลูอาจจะท าอย่างละเอยีดหรอืยอ่ๆได้ 

    3) แบบส ารวจรายการ (Checklists) เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชไ้ดร้วดเรว็กว่าการบนัทกึ 

พฤตกิรรม แบบส ารวจรายการจะช่วยในการบนัทกึแบบตัง้ใจทีจ่ะดพูฤตกิรรมหรอืการเรยีนรูข้องเดก็ว่า
เกดิหรอืไม่เกดิ แบบส ารวจรายการอาจจะเน้นดทูีค่วามเจรญิเตบิโตและพฒันาการหรอืจดุประสงคก์าร
เรยีนรูร้วมทัง้องคป์ระกอบต่าง ๆ ของหลกัสตูร องคป์ระกอบของแบบส ารวจ รายการ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะ 
ทกัษะ ความสนใจและพฤตกิรรมทีมุ่่งหวงัตามมาตรฐานของหลกัสตูร และผลการเรยีนรูใ้นแต่ละระดบั
หรอืความคดิรวบยอด แบบส ารวจรายการใชใ้นการประเมนิ การแสดงออก กระบวนการและผลผลติของ
นกัเรยีน หรอืจะเป็นเครือ่งมอืทีค่รอูอกแบบมาจากเครือ่งมอืของนกัวจิยัหรอืผูท้ีร่บัผดิชอบด้านการ
พฒันาการเรยีนรูห้รอืทกัษะในวชิาต่าง ๆ  

    4) แบบบนัทกึรายการ Inventories คลา้ยคลงึกบัแบบส ารวจรายการ แต่ 
Inventories จะมองภาพรวมมากกว่า และเป็นแนวทางทีเ่กดิขึน้เรือ่ย ๆหรอืดพูฒันาการโดยสงัเกตสิง่ที่
แสดงออกถงึพฒันาการ ซึง่แตกต่างจากแบบส ารวจรายการ ในแงท่ีไ่ม่มรีายขอ้ใดเพยีงขอ้เดยีวที่
สามารถเป็นตวัแทนแสดงผลสมัฤทธิไ์ด ้แบบส ารวจรายการจะแสดงรายการทีช่ีใ้หเ้หน็ความเจรญิเตบิโต 
พฒันาการและการเรยีนรู ้แต่วธิปีระเมนิแบบนี้จะแสดงจุดเด่นของความเจรญิเตบิโต พฒันาการและการ
เรยีนรูท้ีป่รากฏใหเ้หน็ความแตกต่างดงักล่าวเปรยีบไดก้บัการบรรยายความหรอืย่อความ 

    5) มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) เป็นเครือ่งมอือกีอย่างหนึ่งทีจ่ะใช้ 

บนัทกึการสงัเกต ซึง่ตอ้งการใหผู้ส้งัเกตคดิคน้เกีย่วกบัความรู้ ทกัษะ ความรูส้กึและคุณลกัษณะใน 

ขอบเขตทีจ่ะสงัเกต โดยก าหนดใหเ้ป็นตวัเลขหรอืบรรยายระดบัคุณภาพมาตราส่วนประมาณค่าจะสรา้ง
ค่อนขา้งยาก เนื่องจากจ าเป็นตอ้งมกีารบรรยายระดบั คุณภาพ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจของผูส้งัเกตแต่ละ
คน มฉิะนัน้อาจจะเกดิความล าเอยีง การทีม่ชี่องทางแสดงระดบัคุณภาพหรอืความถีข่องการกระท าจะ
ช่วยใหค้รสูามารถบนัทกึขอ้มลูไดร้วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ แต่ตอ้งพยายามใหเ้กดิความยตุธิรรมมาก
ทีสุ่ดเมือ่สงัเกตพฤตกิรรมทีเ่ป็นตวัแทนเหล่านัน้ 

    6) การสุ่มเวลา (Time Sampling) เทคนิคการสุ่มเวลาเป็นความพยายามของผู ้

สงัเกตหรอืครทูีจ่ะบนัทกึเหตุการณ์ทีป่รากฏหรอืไม่ปรากฏในการเลอืกพฤตกิรรมในเวลาทีก่ าหนด
แน่นอน การสุ่มเวลาจะช่วยในการตดัสนิใจทีจ่ะพจิารณาพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ การออกแบบหรอืตดัสนิใจ
ในบางเรื่อง ทัง้นี้ในบางครัง้อาจจะมขีอ้จ ากดัทีไ่มส่ามารถไดข้อ้มลูทีแ่ม่นตรงเพยีงพอในเวลาทีก่ าหนด 
ใหน้กัเรยีนแสดงพฤตกิรรมออกมา 
    7) การสุ่มเหตุการณ์ (Event Sampling) เทคนิคการสุ่มเหตุการณ์ เมือ่ผูส้งัเกตได้ 

บนัทกึเหตุการณ์หรอืบางหวัขอ้ในเหตุการณ์ทีป่รากฏ เช่น ครอูาจจะตอ้งการสงัเกตความคดิสรา้งสรรค ์
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ในงานศลิปะ เขาจะตอ้งเริม่ต้นจ าแนกพฤตกิรรมทีต่อ้งการสงัเกต แลว้บนัทกึเหตุการณ์แต่ละอย่างเมื่อ
ลงมอืสงัเกต ซึง่มแีนวทางหลายวธิทีีจ่ะออกแบบเมื่อเวลาบนัทกึ โดยอาจจะตอ้งท าอย่างยอ่ ๆ และมี
ขอ้มลูเพยีงเลก็น้อย ซึง่อาจจะใชร้ะบบสงัเกตประกอบดว้ยกจ็ะมปีระโยชน์อย่างมากในการน าไป
ตคีวามหมายและสรุปผลของการเรยีนรู ้

    8) การสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์นกัเรยีนท าใหไ้ดข้อ้มลูทีก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจ 

นกัเรยีนแต่ละคนอย่างลกึซึง้ จากการสมัภาษณ์นกัเรยีนจะท าใหค้รไูดข้อ้มลูความรูแ้ละประสบการณ์
พืน้ฐาน ความเขา้ใจ วธิกีารเรยีนรู ้ความสนใจ แรงจงูใจและอื่น ๆ ครจูะสงัเกตนักเรยีนแสดงการโตต้อบ
และค าสนทนาทีไ่ม่มคี าว่า ‚ ถูก‛ ‚ ด ี‛ หรอื ‚ใชไ้ด ้‛ เหมอืนกบัทีอ่ยูใ่นระหว่างการเรยีนการสอน แต่จะ
เปิดโอกาสเป็นพเิศษ ใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ต่อผลผลติ กระบวนการและการแสดงออกของเขา 
การสมัภาษณ์จะช่วยใหค้รไูดข้อ้มลูส าหรบั การตดัสนิใจในพฒันาการของนกัเรยีน นอกจากนี้ยงัช่วยให้
ครเูชื่อมโยงกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั การเรยีนรูแ้ละความเขา้ใจของนักเรยีนไดเ้ป็นอย่างด ี

   สุรชาต ิสงัขร์ุง่ (2541: 19) กล่าวถงึ กระบวนการประเมนิตามสภาพจรงิไวว้่า ใช้
กระบวนการสงัเกต บนัทกึขอ้มลู รวบรวมขอ้มลูจากผลการปฏบิตังิานจรงิและรอ่งรอยทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
พฒันาการของนกัเรยีน เครือ่งมอืทีแ่สดงใหเ้หน็พฒันาการของนกัเรยีนชดัเจนและนิยมใชว้ดัและ
ประเมนิผล คอื แฟ้มสะสมผลงาน 

  แนวทางการพฒันาเกณฑก์ารประเมนิตามสภาพจรงิ (Scoring Rubrics) การประเมนิ
ตามสภาพจรงิใหค้วามส าคญัต่อการแสดงออกทีแ่ทจ้รงิของนักเรยีนขณะท า กจิกรรม งาน หรอืกจิกรรม
ทีก่ าหนดใหน้ักเรยีนท า จะมแีนวทางไปสู่ความส าเรจ็ของงาน และมวีธิกีาร หาค าตอบไดห้ลายแนวทาง 
ค าตอบทีไ่ดอ้าจมใิช่แนวทางทีก่ าหนดไวเ้สมอไป จงึท าใหก้ารตรวจให ้คะแนนไมช่ดัเจนเหมอืนการใช้
ขอ้สอบแบบเลอืกตอบ ดงันัน้ การประเมนิจากสภาพจรงิจงึตอ้งมกีารก าหนดแนวทางการใหค้ะแนน
อย่างชดัเจน แนวทางการประเมนินัน้ จะตอ้งมมีาตรวดัว่านกัเรยีนท าอะไรไดส้ าเรจ็ และความส าเรจ็อยู่
ในระดบัใด ซึง่เรยีกว่า รบูรคิ (Rubric) 

  Rubric คอื เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการใหค้ะแนน ทีป่ระกอบดว้ยรายการของเกณฑ ์ 
(Criteria) ทีจ่ะใชพ้จิารณาชิน้งาน โดยมกีารใหค้ าอธบิายถงึระดบัคุณภาพในเกณฑแ์ต่ละเกณฑ ์โดย
เรยีงล าดบัจากดเียีย่ม ลดหลัน่ลงมาถงึขัน้ตอ้งปรบัปรุง (Good; &Hart. 1996: 3-5) ซึง่ประโยชน์ของ 
Rubric มอียูห่ลายประการ ดงันี้ 

   1) Rubric ช่วยใหผู้เ้รยีนไดห้ดัใชค้วามคดิในการพจิารณาคุณภาพงานทัง้ของ
ตนเองและผูอ้ื่น จากการใช ้Rubric ประเมนิผลงานของตนเองและเพื่อน  

   2) Rubric เป็นเครือ่งมอืทีท่รงพลงัทัง้ส าหรบัการสอนและการวดัผล เพราะ 
Rubric ช่วยพฒันางานของผูเ้รยีน ขณะเดยีวกนักเ็ป็นเครือ่งมอืในการตดิตามการพฒันาของผูเ้รยีนดว้ย 

   3) ครสูามารถปรบั Rubric เหมาะสมกบัการประเมนิผลงานของผูเ้รยีนกลุ่มต่างๆ 
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  สรุป การประเมนิผลตามสภาพจรงิ หมายถงึ กระบวนการตรวจสอบ การสงัเกต การ
วดัผล การตดัสนิความรู ้ความสามารถของผูเ้รยีนจากการแสดงพฤตกิรรมอย่างเป็นระบบ โดยเน้น   
การปฏบิตัจิรงิทีเ่ป็นการปฏบิตังิานหรอืกจิกรรมตามสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิหรอืใกลเ้คยีงกบัชวีติจรงิ   
ใหผู้เ้รยีนเป็นผูก้ระท าพฤตกิรรมดว้ยการแสดงออกหลายๆดา้น โดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 1) การก าหนด
วตัถุประสงค ์2) ก าหนดขอบเขตการประเมนิ 3) ก าหนดผูป้ระเมนิ 4) เลอืกเทคนิคการประเมนิ  

5) ก าหนดเวลา สถานทีป่ระเมนิ 6) วเิคราะหผ์ล 7) ก าหนดเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิ ส าหรบัวธิกีารและ
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิจะสะทอ้นความสามารถทีแ่ทจ้รงิของนักเรยีนโดยเน้นการแสดงออกของ
นกัเรยีนในภาคปฏบิตั ิเครือ่งมอืและวธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิทีม่เีกณฑก์ารวดัทีม่คี าอธบิายถงึระดบั
คุณภาพในเกณฑแ์ต่ละเกณฑท์ีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ แบบทดสอบเพื่อวดัความรู ้แบบสงัเกต
พฤตกิรรมเพื่อวดัความพยายาม เจตคตแิละการปฏบิตั ิแบบสอบถามวดัความพงึพอใจและแฟ้มสะสม
งานเพื่อบนัทกึรายการวดัความก้าวหน้าของนักเรยีน 
  งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ 
   กติตศิกัดิ ์ทองอุทุม (2547: 64 – 66) ไดว้จิยั เรือ่ง ศกึษาเจตคตทิีม่ต่ีอยาเสพตดิของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี พบว่านกัเรยีนมเีจตคตต่ิอ        
ยาเสพตดิอยูใ่นระดบัด ีการไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัยาเสพตดินักเรยีนไดร้บัความรูจ้ากการเรยีน จากสื่อ
เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื การไดร้บัความรูจ้ากการเรยีนรูผ้่านหลกัสตูรในหอ้งเรยีน และการเรยีนรู้
จากบุคคลอื่น เมือ่เปรยีบเทยีบเจตคตทิีม่ต่ีอยาเสพตดิกรณสีถานศกึษาทีม่เีขตต่างกนั มเีจตคตไิม่
แตกต่างกนั 
   ปราณ ีป้านนาค (2547: 65 – 69) ไดว้จิยั เรือ่ง การศกึษาการด าเนินงานการป้องกนั
และแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษาของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดักาญจนบุร ีพบว่า
ผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษามกีารด าเนินงานการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิอยู่ในระดบัมากทัง้ 
3 ดา้น คอื ดา้นการป้องกนัยาเสพตดิ ดา้นการป้องปรามยาเสพตดิ และดา้นการบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสบการณ์ต่างกนัมกีารด าเนินงานการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 
ยาเสพตดิต่างกนั และผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็เพิม่เตมิพบว่าผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาควรเพิม่
ประสทิธภิาพของระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโทษภยัของยาเสพตดิ การจดั
กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ใหน้ักเรยีนไดเ้ขา้รว่ม การใหข้วญัก าลงัใจแก่นักเรยีนทีเ่สพยาเสพตดิ         
การตดิตามสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนทีเ่สพยาเสพตดิ การตรวจสารเสพตดิกบันักเรยีนกลุ่มเสีย่ง
อย่างต่อเนื่อง การส่งนักเรยีนทีเ่สพตดิยาเสพตดิเขา้รบัการบ าบดัรกัษา การใชร้ะเบยีบของโรงเรยีน
อย่างเขม้งวดเคร่งครดั และการใชม้าตรการทางกฎหมายกบันักเรยีนทีต่ดิยาเสพตดิ 
   สุกุมา แสงเดอืนฉาย (2547: ค) ไดว้จิยั เรือ่ง พฤตกิรรมการดื่มสุรา สภาพแวดลอ้ม
ทางครอบครวัและสงัคม ผลกระทบจากการดื่มสุราและเจตคตต่ิอการดื่มสุราของผูป้่วยสุรา พบว่า
พฤตกิรรมการดื่มสุรามแีนวโน้มมากขึน้ในกลุ่มอายนุ้อยลงและในเพศหญงิ รฐับาลควรมนีโยบายและ
มาตรการทางกฎหมายควบคุมการผลติและการจ าหน่ายสุราใหเ้ขม้งวดมากขึน้  
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   โสภา (ชพูกุิลชยั) ชปีลมนัน์; และ คนอื่นๆ (2547: ก) ไดว้จิยั เรื่อง ครอบครวั : ปจัจยั
ปกป้องหรอืผลกัดนัปญัหายาเสพตดิของวยัรุ่นในเขตกรงุเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างเป็นเดก็วยัรุ่นอายุ
ระหว่าง 12 – 19 ปี กลุ่มตวัอยา่งเชงิปรมิาณ 323 คน กลุ่มตวัอย่างเชงิคุณภาพ 123 คน ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 1) ปจัจยัทีท่ าใหว้ยัรุ่นใชย้าเสพตดิ คอื สภาพแวดลอ้มและ
สถานการณ์ในครอบครวัทีส่รา้งความกดดนัใหก้บัวยัรุ่น การใชย้าเสพตดิของวยัรุ่นเกดิจากปจัจยัใน
ครอบครวั ไดแ้ก่ ลกัษณะความสมัพนัธใ์นครอบครวั สถานภาพปจัจบุนัของพ่อแม ่ ส่วนปจัจยัจากตวั
วยัรุ่นเกี่ยวกบัปญัหาการตดัสนิใจแกป้ญัหาดว้ยตนเองและปรกึษาเพื่อน การรบัรูท้ ีผ่ดิคดิว่ายาเสพตดิ
ลองครัง้เดยีวไมต่ดิง่าย ใชย้าเสพตดิแลว้สบายใจ ใชเ้ป็นทางออกเวลามปีญัหา มเีพื่อนสนิทเคยใช ้
ยาเสพตดิ และยาเสพตดิท าใหม้เีพื่อนมาก 2) ปจัจยัปกป้องวยัรุ่นจากยาเสพตดิ คอื ความรกัและการเอา
ใจใส่ดแูลเขา้ใจซึง่กนัและกนัของครอบครวั การอยูพ่รอ้มหน้ากนัของครอบครวั การมสีมัพนัธภ์าพทีด่ต่ีอ
กนั 3) การสื่อสารดว้ยวาจาและการสมัผสั การใหเ้วลา การเอาใจใส่ดูแล สมัพนัธภาพทีด่ใีนครอบครวั 
และการใหค้ าปรกึษาทีม่เีหตุผลโดยไมม่กีารดุด่า เป็นสิง่ส าคญัทีค่รอบครวัควรปฏบิตั ิในการป้องกนัและ
แกไ้ขการเสพยาเสพตดิในวยัรุน่ 4) ความคดิเหน็ของวยัรุ่นทีใ่ชแ้ละไมใ่ชย้าเสพตดิสะทอ้นความเหน็ที่
ตรงกนัเกี่ยวกบัสาเหตุของปญัหายาเสพตดิในวยัรุ่น ว่าเกดิจากปญัหาภายในครอบครวั โดยเฉพาะ
สมัพนัธภาพในครอบครวัทีไ่มอ่บอุ่น และเหน็ว่าครอบครวัสามารถช่วยแกไ้ขปญัหายาเสพตดิได ้หากพ่อ
แม่มเีวลาอยูใ่กลช้ดิลกู มกีารใชค้ าพดูและการแสดงออกดว้ยความรกัความเขา้ใจเป็นแบบอย่างทีด่ ี
   อสิรยี ์จนัทรห์อม (2547: ง) ไดว้จิยั เรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหว่างการสนับสนุนทาง
สงัคม การรูคุ้ณค่าของตนเอง และพฤตกิรรมการป้องกนัการใชย้าเสพตดิ ของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนต้น กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ถงึมธัยมศกึษาปีที ่3 ผลการวจิยั พบว่า
นกัเรยีนไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมครอบครวั จากเพื่อน จากคร/ูอาจารย ์และชุมชนอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มกีารรู ้คุณคุณค่าของตนเอง และพฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ พบว่าการสนับสนุนจาก
ครอบครวั จากเพื่อน จากคร/ูอาจารย ์จากชุมชนและรูคุ้ณค่าของตนเอง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การป้องกนัการใชย้าเสพตดิอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของนกัเรยีน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการป้องกนัการใชส้ารเสพตดิของนกัเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ 
   ทพิวรรณ ขาวใส (2548: 85 – 94) ไดว้จิยั เรือ่ง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม 
การป้องกนัการเสพยาบา้ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1 – 3 โรงเรยีนสามญัศกึษา สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขต 1 และ 2 นักเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่
1 – 3 พบว่าพฤตกิรรมการป้องกนัการเสพยาบา้อยู่ในระดบัด ีเนื่องจากนกัเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัความรู้
จากโรงเรยีนทีส่่งเสรมิการเรยีนการสอนเรือ่งยาเสพตดิ การแนะน าเอาใจใส่ต่อสถานการณ์การระบาด
ของยาบา้ ครเูอาใจใส่และสอดส่องดูแลพฤตกิรรมนกัเรยีน ครอบครวัใหค้วามส าคญัดแูละบุตรหลานโดย
ใหค้วามใกลช้ดิ เพื่อนในวยัเดยีวกนัเขา้ใจปญัหาและเปลีย่นประสบการณ์และใหค้ าแนะน าได ้นักเรยีน
ส่วนใหญ่คบเพื่อนไมเ่สพยาบา้ หรอืมกีารคบเพื่อนทีเ่สพยาบา้นกัเรยีนเหล่านี้กจ็ะไม่สามารถถูกชกัจงูให้
เสพยาบา้ไดง้่าย  การมกีารรณรงคถ์งึพษิภยัยาบา้ผ่านทางสื่อต่างๆ (การไดร้บัข่าวสารเกีย่วกบัการ
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ป้องกนัการเสพยาบา้จากโทรทศัน์และวทิยุมากทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 90.20) ท าใหน้กัเรยีนรบัรูแ้ละทราบ
มสี่วนช่วยใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิด ีและการทีน่กัเรยีนอยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีด่ ีมกีาร
รบัรูถ้งึการยอมรบัของสงัคมและครอบครวัท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการป้องกนัการเสพยาบา้   
   สุภาพร ธนะชานันท ์(2548: 159 -167) ไดว้จิยั เรือ่ง อทิธพิลของมาตรการป้องกนัสิง่
เสพยต์ดิในโรงเรยีน และครอบครวักบัความผูกพนัทางสงัคม ทีม่ต่ีอการป้องกนัสิง่เสพยต์ดิของนกัเรยีน
มธัยมศกึษาปีที ่3 สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั
พบว่ามคีะแนนเฉลีย่เจตคตต่ิอสิง่เสพยต์ดิและพฤตกิรรมป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิสงู โดยตวัแปร
สมัพนัธภาพของคนในครอบครวัมอีทิธพิลต่อเจตคตต่ิอสิง่เสพยต์ดิมากทีสุ่ด ส่วนอทิธพิลของปจัจยั
ระดบัโรงเรยีน ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของผูบ้รหิาร การอบรมสัง่สอนของคร ูมาตรการในการ
ป้องกนัสิง่เสพยต์ดิของโรงเรยีนพบว่า ไม่มอีทิธพิลต่อเจตคตต่ิอสิง่เสพยต์ดิ และพฤตกิรรมป้องกนั
ตนเองจากสิง่เสพยต์ดิ   
   ปทัมาพร นพรตัน์ (2551: 98 – 101) ไดว้จิยั เรือ่ง การศกึษาแบบแผนความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยับางประการกบัพฤตกิรรมการป้องกนัสารเสพตดิของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุทยัธานี  ผลการวจิยัพบว่าชุดตวัแปรอสิระคอื ความตระหนกัรู ้การมุง่อนาคต 
สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนกบัครอบครวัและสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนกบัเพื่อนของนักเรยีนช่วง
ชัน้ที ่3 มคีวามสมัพนัธแ์ละส่งผลซึง่กนัและกนัอย่างน้อยหนึ่งตวัแปรและเป็นพืน้ฐานในการมพีฤตกิรรม
การป้องกนัสารเสพตดิ ไดแ้ก่ ความรูใ้นการหลกีเลีย่งสารเสพตดิ เจตคตต่ิอการป้องกนัสารเสพตดิ และ
การปฏบิตัเิกี่ยวกบัการป้องกนัสารเสพตดิ  
  สรุป ปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้น เจตคตต่ิอ
การไมใ่ชย้าเสพตดิ ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม ปจัจยัดา้นดา้นบุคคล ปจัจยัดา้นสงัคมซึง่ประกอบไปดว้ย
อทิธพิลจากเพื่อน สมัพนัธภาพในครอบครวั สมัพนัธภาพในโรงเรยีน ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพระหว่าง
นกัเรยีนกบัเพื่อน และสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนกบัคร ูและจากงานวจิยัพบว่าดา้นความรู ้เจตคตต่ิอ
การป้องกนัตนเอง การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์การไดร้บัขอ้มลูข่าวสารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การป้องกนัตนเองจากยาเสพตดิ และพฤตกิรรมทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิของเยาวชน คอื ภมูหิลงั
ครอบครวัทีม่คีวามรกั ความเขา้ใจ มสีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ เช่น 
ครอบครวั เพื่อน โรงเรยีน คร ูชุมชน และปจัจยัทีจ่ะปกป้องวยัรุ่นจากยาเสพตดิ คอื ความรกัความเอาใจ
ใส่ดแูลเขา้ใจกนัและกนัของครอบครวั การอยู่พรอ้มหน้ากนัของครอบครวั การมสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกัน 
การสื่อสารดว้ยวาจาและการสมัผสั การใหเ้วลา การเอาใจใส่ดแูลสมัพนัธภาพทีด่ใีนครอบครวั  
  จากการคน้ควา้เอกสารงานวจิยัเพื่อศกึษาเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ
การสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ และปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัพฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ คอื ปจัจยัดา้นเจตคตต่ิอการไมใ่ชย้าเสพตดิ ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ปจัจยัดา้นสงัคมซึง่ประกอบไปดว้ยอทิธพิลจากเพื่อน สมัพนัธภาพในครอบครวั สมัพนัธภาพในโรงเรยีน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ปจัจยัดา้นบุคคล คอื มคีวามรู ้หรอืมทีกัษะชวีติดา้นใดบา้งทีเ่ป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัทีจ่ะท าใหล้ดโอกาสนักเรยีนทีย่งัไมม่ปีญัหายาเสพตดิ เกดิพฤตกิรรมป้องกนัยาเสพตดิที่
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คาดหวงัคอื ไมท่ดลองเสพยาเสพตดิ มกีารเลอืกคบเพื่อนทีไ่มใ่ชย้าเสพตดิ การหลกีเลีย่งยาเสพตดิ 
โดยใชก้ารวดั ประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
  ในการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนผูว้จิยัวดัจากพฤตกิรรมทางการศกึษาดา้น 
1) ความรูซ้ึง่เกีย่วขอ้งกบัความสามารถของสมองในการรกัษาไวซ้ึง่สิง่ทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรู้ ไดแ้ก่ 
ความรูใ้นเรือ่งเฉพาะความรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิ เช่น ชนิด ประเภท และผลกระทบจากยาเสพตดิทีม่ ี
ต่อรา่งกายและจติใจของนกัเรยีน และความรูเ้กีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ และความรูใ้น
วธิดี าเนินการ เช่น วธิกีารควบคุมตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเอง การตดัสนิใจ การแกป้ญัหา และ
การปฏเิสธ อยา่งเหมาะสม 2) ความพยายามทีจ่ะปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมาย ดา้นการควบคุมตนเอง 
ดา้นการเหน็คุณค่าในตนเอง ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นการแกป้ญัหา และดา้นการปฏเิสธ 3) เจตคต ิ
(Attitude) หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ ความรูส้กึ ความพรอ้มทีจ่ะกระท าอย่างมทีศิทาง มปีฏกิริยิาต่อ
การไมใ่ชย้าเสพตดิ 4) ความสามารถเชงิปฏบิตักิาร เป็นความสามารถดา้นการเคลื่อนไหวซึง่
เกีย่วขอ้งกบัการสื่อสาร การแสดงท่าทาง การใชภ้าษา  ซึง่คาดไดว้่าหลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติที่
ผูว้จิยัพฒันาขึน้จะท าใหน้กัเรยีนมทีกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิเพิม่ขึน้และสามารถน าไปใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได ้

 2.3 ทกัษะชีวิตเพ่ือป้องกนัยาเสพติด 

 ส าหรบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิเป็นความสามารถขัน้พืน้ฐานของบุคคลใน
การปรบัตวัและเลอืกทางเดนิชวีติทีเ่หมาะสมในการเผชญิปญัหาต่างๆ ปจัจบุนัปญัหาการใช ้

ยาเสพตดิเป็นปญัหาทีส่ าคญัของเยาวชน ถา้ไดร้บัการพฒันาทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัการใชย้าเสพตดิ
ตัง้แต่ยงัไมม่พีฤตกิรรมเสีย่ง เยาวชนจะมคีวามสามารถในการปรบัตวัและป้องกนัการใชย้าเสพตดิ
ไดเ้มือ่ตอ้งเผชญิสถานการณ์ทีก่ดดนัใหใ้ชย้าเสพตดิ (กรรณกิา สุวรรณศลิป์.  2546: 15) ทกัษะชวีติ
ทีจ่ าเป็นในการป้องกนัยาเสพตดิม ี5 องคป์ระกอบ คอื การคดิวเิคราะหว์จิารณ์การตระหนกัรูใ้นตน 
การตดัสนิใจ การแก้ปญัหา และทกัษะการปฏเิสธ (เพญ็ประภา บุญนาค. 2550: 29) วอยท์ธิส;์ และ 
การเ์นอร ์(Woititz; & Garner.  1990: ix – 192) กล่าวถงึการพฒันาทกัษะเพื่อการด าเนินชวีติทีจ่ะ
ช่วยใหเ้ดก็เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีส่มบูรณ์ (Mature) ผูใ้หญ่ตอ้งสอนเดก็เกีย่วกบัการจดัการกบัชวีติ 
ขณะที ่โควยี ์(Covey.  2006: 1 – 350) กล่าวถงึ กรอบความคดิ (Paradigm) แบ่งเป็นกรอบความคดิ
มองตน กรอบความคดิมองผูอ้ื่นและกรอบความคดิมองโลก และหลกัการ (Principle) คอื หลกัการ
ควบคุมพฤตกิรรมมนุษย ์เช่น ความซื่อสตัยเ์ป็นหลกัการ ถา้บุคคลซื่อสตัยต่์อผูอ้ื่น กจ็ะไดร้บัความนับ
ถอืไวว้างใจ ถ้าคดโกงอาจหลอกผูอ้ื่นไดช้ัว่ระยะหนึ่งแต่ไม่ชา้กถ็ูกจบัไดเ้สมอ ถ้านักเรยีนยดึหลกัการ
เป็นแก่นด าเนินชวีตินกัเรยีนจะมอีนาคตทีส่ดใส และนกัเรยีนตอ้งมทีกัษะการตดัสนิใจทีด่เีพื่อ
หลกีเลีย่งยาเสพตดิ การก าจดัการเสพตดิใหไ้ดผ้ลตอ้งตดัทีร่ากเหงา้ของปญัหา และการตดัสนิใจที่
ส าคญัของชวีตินกัเรยีน (วยัรุน่) ทีจ่ะส่งผลต่อไปในอนาคต คอื การตดัสนิใจเกีย่วกบัการเสพตดิ และ
ทกัษะการเหน็คุณค่าในตนเอง ซึง่ทกัษะการปฏเิสธ (Refusal – Skills) เป็นทกัษะทีส่ าคญัตอ้งสอน
ใหเ้ดก็สามารถปฏเิสธและหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิและจากแนวคดิของเบคเกอร ์
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(Becker.  2008: 1 – 5) กลา่วว่าการสอนทกัษะชวีติใหเ้ดก็เกดิปญัญา (Wisdom) และสุดทา้ยเดก็
สามารถตดัสนิใจเลอืกสิง่ทีด่ใีหแ้ก่ชวีติของตนได ้ไดแ้ก่ การไมเ่สพยาเสพตดิ จากแนวคดิของ      
กาลนิสกี ้(Galinsky.  2010:  1 – 11) ทีก่ล่าวว่า ทกัษะชวีติทีจ่ าเป็นส าหรบัเดก็ในศตวรรษที ่21 
จะตอ้งมแีละเป็นหวัใจของทกัษะชวีติอื่นๆ คอื ทกัษะการควบคุมตนเอง (Self – Control) จาก
แนวคดิของสเตราส ์(Strauss.  2011: 1 - 2) กล่าวว่า การควบคุมตนเอง (Self – Control) และ
ความภาคภูมใิจในตนเอง (Self – Esteem) เป็นทกัษะทีส่รา้งแก่นกัเรยีนใหเ้กดิปญัญา (Wisdom) 
จะท าใหค้รสูามารถช่วยป้องกนันกัเรยีนจากยาเสพตดิได ้ขณะทีโ่กลสเตน; รเีอเกลิ; เอแมนน์ 
(Goldstein; Reagle; & Amann.  1990: 1 – 2) กล่าวว่าทกัษะการปฏเิสธ (Refusal Skills) เป็น
เช่นเดยีวกบัทกัษะอื่นๆ ซึง่สามารถสอนไดใ้นโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

  ขณะทีศุ่ภมาศ บ ารงุรตัน์ (2551: บทคดัยอ่) ทีไ่ดส้งัเคราะหง์านวจิยัเกีย่วกบั
โปรแกรมทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัการเสพยาบา้ในนกัเรยีนวยัรุน่ พบว่าองคป์ระกอบทีส่ าคญัของ
โปรแกรมทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัการเสพยาบา้ม ี9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การตดัสนิใจ การสื่อสาร  

การเหน็คุณค่าในตนเอง/ความภูมใิจในตนเอง ความตระหนกัในตนเอง การคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
การแกไ้ขปญัหา การจดัการกบัความเครยีด การสรา้งสมัพนัธภาพ และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ผลทีไ่ดส้ามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาทกัษะชวีติในวยัรุน่เพื่อป้องกนัการเสพยาบา้และ 
สารเสพตดิชนิดอื่นๆไดต่้อไป สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมณ ีธาดาบดนิทร ์(2551: บทคดัยอ่) ทีไ่ด้
สงัเคราะหง์านวจิยัเกีย่วกบัการป้องกนัการสบูบุหรีใ่นวยัรุน่โดยใชโ้ปรแกรมทกัษะชวีติ พบว่า
องคป์ระกอบทีน่ ามาใชม้ ี7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพโดยการปฏเิสธ  

การตดัสนิใจในการแกป้ญัหา การจดัการกบัอารมณ์และความเครยีด ความตระหนกัรูใ้นตนเอง  

การเหน็คุณค่าในตนเอง การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และความรบัผดิชอบต่อสงัคม และประณยา  
ปนัป่ิน (2551: 32) กล่าวว่าองคป์ระกอบของทกัษะชวีติทีส่อดคลอ้งกบัวยัและพฒันาการของเดก็วยั
เรยีนซึง่อยูใ่นช่วงวยัรุน่ตอนตน้และจ าเป็นต่อการป้องกนัการเสพสารเสพตดิ ซึง่ไดแ้ก่ ความ
ภาคภูมใิจในตนเอง ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ทกัษะการตดัสนิใจ ทกัษะการแกป้ญัหา และทกัษะ
การปฏเิสธ ขณะทีส่เตราส ์(Strauss.  2011: 1 - 2) กล่าวว่าทกัษะทีส่รา้งแก่เดก็นกัเรยีนจะท าใหค้รู
สามารถช่วยป้องกนัเดก็นกัเรยีนจากแก๊งอนัธพาลและยาเสพตดิ ไดแ้ก่ การควบคุมตนเอง (Self 
Control) 
  สรปุ จากการรวบรวมวรรณกรรมในประเทศและของต่างประเทศเกีย่วกบัทกัษะชวีติ
เหน็ไดว้่ามคีวามสอดคลอ้งกนัและมกีารพฒันาเป็นทกัษะเฉพาะ (การป้องกนัยาเสพตดิ) ถงึแมว้่า
ประเดน็หลกัของทกัษะชวีติจะไมเ่หมอืนกนัแต่เนื้อหามคีวามคลา้ยกนั กล่าวไดว้่า ทกัษะชวีติเพื่อ
ป้องกนัยาเสพตดิ หมายถงึ ความสามารถในการสรา้งลกัษณะนิสยัและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคแ์ละ
การปฏบิตัทิีช่่วยใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถเผชญิสถานการณ์ทีก่ดดนัใหใ้ชย้าเสพตดิและไมต่อ้งการ
ยาเสพตดิโดยยดึมัน่ในหลกัการ ขอ้สรปุทีผู่ว้จิยัไดจ้ากการคน้ควา้ พฒันาเป็นทกัษะเฉพาะเพื่อใชใ้น
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การป้องกนัยาเสพตดิในปจัจบุนั สรุปม ี5 ทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัน าไปใชพ้ฒันาเป็นหลกัสตูรเสรมิ
ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิในนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้รายละเอยีดจะไดก้ล่าวต่อไป ดงันี้ 
  2.3.1 การควบคุมตนเอง (Self – Control)      
   ความหมายของการควบคุมตนเอง (Self – Control) 
    ในสถานการณ์ต่างๆทีเ่ป็นปญัหา เราจะคดิมุง่หาทางแก้ไขหรอืออกจาก
สถานการณ์นัน้ๆ สิง่แรกตอ้งเริม่ตน้ทีต่วัเราก่อน เพราะถา้เราสามารถควบคุมตนเองได ้เรากจ็ะ
สามารถแกป้ญัหาหรอืออกจากสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหากบัชวีติเราได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ปญัหา 
ยาเสพตดิในเยาวชนทีเ่ป็นปญัหาส าคญัขณะน้ี ดงันัน้จงึควรท าความเขา้ใจกบัความหมายและ
แนวคดิของการควบคุมตนเอง ดงันี้ 

   การควบคุมตนเอง คอื ความสามารถของบุคคลทีจ่ะละเวน้การกระท าไม่ด ี
หรอืความสามารถทีจ่ะกระท าเพื่อใหเ้กดิผลดตีามทีต่อ้งการดว้ยเหตุผลและความอดทน หรอื
หลกีเลีย่งสิง่ทีไ่มด่ทีีอ่าจเกดิขึน้ และสามารถยบัยัง้หรอืควบคุมอารมณ์เมือ่ตอ้งเผชญิกบัปญัหา 
อุปสรรค หรอือยูใ่นภาวะความขดัแยง้ในจติใจ รวมทัง้รูจ้กัแสวงหาแนวทางในการแกป้ญัหาเพื่อ
เป้าหมายในอนาคต (ประภาพร คนซื่อ.  2552: 10) การควบคุมตนเองเป็นพฤตกิรรมทีบุ่คคลถูก
ควบคุมโดยกระบวนการควบคุมอยา่งตัง้ใจและอยูภ่ายใตอ้ านาจจติใจ (Rosenbaum. 1990: 5) และ 

เป็นกระบวนการทีค่นใชเ้พื่อจดัการหรอืปรบัแรงผลกัดนัภายในหรอืความตอ้งการของตนเองให้
แสดงออกเหมาะสม อยูใ่นขอบเขตที่สงัคมยอมรบั การควบคุมตนเองเป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิจาก 
การเรยีนรูแ้ละสะสมอยา่งค่อยเป็นค่อยไป สภาพแวดลอ้มมผีลต่อพฤตกิรรมของคน เมือ่สิง่แวดลอ้ม
เปลีย่น พฤตกิรรมของคนกเ็ปลีย่น เช่น คนทีอ่ยูใ่นภาวะสงคราม จะแสดงความกา้วรา้วไดม้ากเมือ่
เทยีบกบัขณะทีอ่ยูใ่นภาวะสงบ ดงันัน้ พฤตกิรรมของคนและสิง่แวดลอ้มต่างมอีทิธพิลซึง่กนัและกนั 
(Poajasit.  2010: Online) ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2547: 7) กล่าวถงึ การควบคุมตนเองว่า
หมายถงึการบงัคบัตนเอง การปรบัปรงุตนเอง หรอืการจดัระเบยีบพฤตกิรรมบางชนิดของตนเอง 
เพื่อเป้าหมายใหม้พีฤตกิรรมใหมท่ีน่่าปรารถนา เพิม่ปรมิาณพฤตกิรรมนัน้ๆ และอนุรกัษ์พฤตกิรรม
ทีด่มีปีระโยชน์ ตลอดจนการลดหรอืขจดัพฤตกิรรมเดมิทีไ่มน่่าปรารถนาใหห้มดไปจากบุคคล โดย 
การจดัการของตนเอง และไมต่อ้งพึง่การควบคุมบงัคบัจากผูอ้ื่น ซึง่การทีบุ่คคลจะควบคุมตนเองได ้
จะตอ้งมจีดุประสงคบ์างอยา่งในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งเกดิขึน้ก่อนเสมอ และปรางคท์อง อภพิุทธกุิล 
(2550: 43) กล่าวว่า การทีบุ่คคลไดด้ าเนินการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของตนเองใหเ้ป็นพฤตกิรรมที่
พงึประสงค ์โดยบุคคลนัน้เป็นผูก้ าหนดเงือ่นไขควบคุมพฤตกิรรมของตน และเลอืกทีจ่ะกระท า
หรอืไมก่ระท าพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึ่ง ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขผลกรรมของแต่ละพฤตกิรรมนัน้ ซึง่
บุคคลอื่น เช่นนกัปรบัพฤตกิรรม สามารถใหค้วามช่วยเหลอื ฝึกฝน ใหค้ าแนะน า ค าปรกึษา 
เกีย่วกบัขัน้ตอนการด าเนินกระบวนการควบคุมตนเองได้ ส่วนสุกญัญา เสมอมาศ (2550: 7)  
กล่าวว่า การควบคุมตนเอง หมายถงึความสามารถในการบงัคบัตนเองจดัระเบยีบพฤตกิรรม 
ก าหนดการเพิม่หรอืลดพฤตกิรรม ควบคุมสิง่แวดลอ้ม โดยไมต่อ้งพึง่การควบคุมบงัคบัจากผูอ้ื่น 
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รวมทัง้สามารถใหร้างวลัแก่ตนเองเมือ่สามารถบรรลุเป้าหมายได ้และเน่ืองจากการควบคุมตนเอง
นัน้ใหค้วามส าคญักบัการมเีป้าหมายทีช่ดัเจนแน่นอน จงึใหค้วามหมายการควบคุมตนเองเพื่อบรรลุ
เป้าหมายว่าหมายถงึ ความสามารถควบคุมตนทีจ่ะละเวน้การกระท าบางชนิดหรอืความสามารถทีจ่ะ
เริม่กระท าพฤตกิรรมทีต่อ้งใชค้วามอดทน เสยีสละ และและท าพฤตกิรรมไดอ้ย่างมปีรมิาณ และ
คุณค่าเป็นเวลานานพอทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย ซึง่น าไปสู่ผลทีต่อ้งการในอนาคต โดยจดัระเบยีบ
พฤตกิรรมของตนใหท้ าเป็นระบบระเบยีบ และท าต่อเน่ืองจนบรรลุเป้าหมาย 
    สรปุ การควบคุมตนเองหมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการละเวน้    
การกระท าทีไ่มเ่หมาะสม กระท าและแสดงออกอยา่งเหมาะสม ปรบัปรงุตนเอง บงัคบัตนเอง จดั
ระเบยีบพฤตกิรรม ก าหนดการเพิม่หรอืลดพฤตกิรรมเมือ่ตอ้งเผชญิปญัหาเพื่อเป้าหมายในอนาคต 
   ความส าคญัของการควบคุมตนเอง (Self – Control) 
    สเตราส ์(Strauss.  2011: 1) กล่าวว่าทกัษะทีส่รา้งแก่เดก็นกัเรยีนจะท าใหค้รู
สามารถช่วยป้องกนัเดก็นกัเรยีนจากแก๊งอนัธพาลและยาเสพตดิ ไดแ้ก่ การควบคุมตนเอง (Self 
Control) นายแพทยน์ท ีรกัษาดาวรรณ (2552: 82 – 83) กล่าวว่าการควบคุมตนเองท างานโดย
สมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) จะส่งค าสัง่ยบัยัง้หรอืควบคุมทีเ่รยีกว่า “การยบัยัง้ชัง่ใจ” มา
ควบคุมสมองส่วนทีท่ าใหเ้กดิความพอใจและไมพ่อใจ การควบคุมนี้ท างานโดยจติรู้ส านึกและตวัตน
โดยอาศยัสารเคม ี2 ตวั คอื Dopamine และ GABA ความอยากและหยดุมไิดเ้กดิจากท างานทีล่ดลง
ของสมอง การท างานของสมองส่วนหน้าสามารถควบคุมตนเองไดโ้ดยลดสารเคม ีDopamine ใน
สมองลง หรอืเพิม่สาร GABA ในสมองท าใหเ้รารบัรูว้่าเราก าลงัมอีารมณ์สุข ทุกข ์ความรูส้กึพอใจ 
ไมพ่อใจและไม่ยดึตดิกบัอารมณ์หรอืความรูส้กึนี้มากเกนิไป สารเสพตดิ แอลกอฮอล ์นิโคตนิ  
ยาเสพตดิเหล่าน้ีออกฤทธิต่์อสารเคม ี2 ตวัดงักล่าว ผลคอื ท าใหก้ารควบคุมตนเองเสยีไป จะสนใจ
แต่ความสุขความพอใจระยะสัน้ เกดิการกระตุน้ศูนยค์วามพอใจอยา่งรวดเรว็ ในระยะยาวคนที่ตดิ 
ยาจะเสยีกลไกของสมองส่วนหน้าไป ไมส่ามารถรบัรู ้“ความเพยีงพอ” จะเกดิขึน้เมือ่ใด คนทีต่ดิยา
จะไมส่ามารถหยดุการกระท าแมจ้ะรูว้่าจะเกดิผลเสยีตามมากต็าม เดก็ทีเ่ตบิโตขึน้เพื่อประสบ
ความส าเรจ็ จะตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะอยูก่บัความพยายามและอุปสรรค ทีท่ าใหเ้กดิความไมพ่อใจ ไมใ่ช่มี
แต่ความส าเรจ็ทีไ่ดม้าโดยไมม่คีวามพยายามแลว้ท าใหม้แีต่ความพอใจ มนุษยม์ไิดต้อ้งการแต่เพยีง
ความพอใจความภูมใิจเท่านัน้ ทุกสงัคมเรยีกรอ้งจรยิธรรมคุณธรรมจากมนุษยท์ีต่อ้งอาศยั 
ความละอายใจ เดก็ตอ้งเรยีนรูว้่าอะไรควรท าและไมค่วรท า ความรูส้กึผดิชอบชัว่ดเีป็นพืน้ฐานของ
การพฒันาและคุณค่าแห่งตน ซึง่สอดคลอ้งกบัชนิเดอร ์(Schinder.  1984; อา้งองิจาก สุกญัญา  
เสมอมาศ.  2550: 8) กล่าวว่าการควบคุมตนเองเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาความรู ้และทศันคตดิา้น
อนามยั และสุขนิสยั การลดพฤตกิรรมการสบูบุหรี่  
    สรปุ การควบคุมตนเองเป็นทกัษะทีช่่วยใหน้กัเรยีนเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง และเป็น
รากฐานการพฒันานาคุณค่าแห่งตนและเป็นทกัษะทีค่รจูะตอ้งสรา้งใหน้กัเรยีนเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ
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   การสรา้งการควบคุมตนเอง (Self – Control) 

   กระบวนการส าคญัของการควบคุมตนเอง คอื บุคคลจะเป็นผูด้ าเนินการ 
ในการปรบัพฤตกิรรมดว้ยตนเองทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการเลอืกเป้าหมายตลอดจนการด าเนินการ
ทัง้หมดเพื่อทีจ่ะใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้ พฤตกิรรมการควบคุมตนเองคอื การเรยีนรูค้วามสามารถใน
การรบัมอืกบัสถานการณ์ไดด้ ีซึง่รวมเป็นองคป์ระกอบของบุคลกิ ลกัษณะทีเ่ป็นทกัษะของบุคคล  
การเรยีนรูค้วามสามารถในการรบัมอืกบัสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ
พฤตกิรรมการควบคุมตนเองสามารถฝึกและพฒันาโดยสามารถน ามาใชใ้นการจดัการเหตุการณ์หรอื
สภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนั การควบคุมตนเองทีเ่พิม่ขึน้มผีลท าใหม้ทีกัษะในการรบัมอื
และการแกป้ญัหาไดด้ ี(ปนัดดา ธรีะเชือ้; หรรษา เศรษฐบุปผา; และ สริลิกัษณ์ วรรธนพงษ์.  2551: 
142 – 153; อา้งองิจาก Rosenbaum.  1990; Kazdin.  1980; Sotthiyapai.  2002) การสรา้งใหม้ี
ความสามารถในการควบคุมตนเองเพื่อแกไ้ขปญัหาในชวีติประจ าวนั สามารถท าไดโ้ดยการสอน
ทกัษะทีจ่ าเป็น ซึง่จะท าใหเ้กดิทกัษะและพฤตกิรรมทีจ่ าเป็นส าหรบัควบคุมตนเอง (Self – Control 
Behavior) ไดแ้ก่ ความสามารถในการควบคุมเหตุการณ์ภายในตนเอง มทีกัษะในการประเมนิ
ตนเองเป็นตน้ (บุบผา บุญญามณี; ออ้มเดอืน บุญญามณ ี; และ สยาม มสุกิะไชย.  2547: 58)  
    กาลนิสกี ้(Galinsky, Ellen.  2010: 1 – 11) ไดท้ าการศกึษาวจิยัทีใ่ชเ้วลากว่า 
8 ปี ในเดก็เรยีนกว่า 70 คน การคน้ควา้จากหนงัสอืกว่า 1,000 เล่ม กล่าวไวใ้นหนงัสอื MIND IN 
THE MAKING ว่าทกัษะชวีติทีจ่ าเป็นส าหรบัเดก็ (Essential Life Skills) ในศตวรรษที ่21 มทีกัษะ
การควบคุมตนเอง (Self Control) เป็นหวัใจของทกัษะชวีติทีจ่ าเป็นในทกัษะอื่นๆส าหรบัเดก็ ซึง่มุง่
ใหเ้ดก็ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตน ประกอบไปดว้ยความเอาใจใส่ หลกัการจ า การคดิ
พลกิแพลง และการฝึกควบคุมตนเอง กานดา พู่พุฒ (2548:  94 – 104) กล่าวว่า แนวคดิ 
การควบคุมตนเอง คอื การเพิม่ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมของบุคคล ทฤษฎนีี้กล่าวถงึ
การมอีสิรภาพทีจ่ะเลอืกมองว่าคนเรามอีสิระในการเลอืกทางชวีติ และตอ้งรบัผดิชอบต่อสิง่ทีไ่ดเ้ลอืก
กระท า บุคคลสามารถเปลีย่นแปลงชวีติของตนเมือ่ตระหนกัมากยิง่ขึน้ถงึการมทีางเลอืกใน
สภาพการณ์ชวีติ เปลีย่นนิสยัในการคดิ การเรยีนรูท้กัษะของการเลอืกอยา่งฉลาด การจดัการกบั
ทางเลอืกแบบปล่อยใหเ้ป็นไปตามสภาพการณ์ การใชอ้ารมณ์ การคดิดา้นลบลว้นมผีลต่อบุคคล
ทัง้นัน้ การเลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสมควรค านึงถงึความแตกต่างในประเดน็ต่อไปนี้ 

1) การเลอืกอยา่งฉลาดจะพจิารณาขอ้เทจ็จรงิทีถู่กตอ้ง ส่วนความเชื่อที ่
ไมฉ่ลาดจะมาจากความคดิความเชื่อทีข่าดเหตุผล 

2) การเลอืกอยา่งฉลาดจะช่วยใหต้นเองเกดิความเตบิโต กา้วหน้า บรรลุ 
เป้าหมาย ปกป้องชวีติและสุขภาพ ส่วนการเลอืกทีไ่มฉ่ลาดจะเป็นการท ารา้ยตนเองหรอืผูอ้ื่น 

3) การเลอืกอยา่งฉลาดจะช่วยใหต้นเองมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ ลดความ 
ขดัแยง้กบัครอบครวั เพื่อนฝงู ส่วนการเลอืกทีไ่มฉ่ลาดจะท าใหเ้กดิความแตกแยก ห่างเหนิ 
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4) การเลอืกอยา่งฉลาดจะท าใหรู้ส้กึดต่ีอตนเอง มคีวามสุข ส่วนการเลอืก 
ทีไ่มฉ่ลาดจะท าใหเ้กดิความทุกข ์เจบ็ช ้า รูส้กึผดิ 

    คอนแดรคกี ้(กานดา พู่พุฒ.  2548: 94 – 104; อา้งองิจาก Kondracki.  
1986) กล่าวว่า บุคคลตอ้งเรยีนรูค้วามจรงิทีว่่าทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดเพยีงทางเดยีวไม่สามารถแกป้ญัหา
หรอืใหผ้ลส าเรจ็ในทุกเรือ่งได ้ดงันัน้แมว้่าบุคคลจะมคีวามเคยชนิหรอืมคีวามชอบเป็นพเิศษใน
ทางเลอืกแบบใดกไ็มค่วรยดึตดิกบัแบบนัน้ๆในทุกๆเรือ่ง บุคคลควรเชื่อว่าตนเองมอี านาจทีจ่ะเลอืก
ในสภาพการณ์ชวีติต่างๆและไม่มใีครเลอืกทางเลอืกอยา่งถูกตอ้งไดต้ลอดเวลา การเลอืกอยา่งฉลาด
เป็นทกัษะทีต่อ้งใชเ้วลาและการฝึกหดัซึง่เกีย่วขอ้งกบัขัน้ตอนต่อไปนี้ 

1) การมคีวามตอ้งการเปลีย่นแปลง 

2) การมุง่มัน่อยา่งไมล่ดละเพื่อเปลีย่นแปลง 

3) การเพิม่ความมัน่ใจในตนเอง เมือ่บุคคลไมย่อมแพห้รอืลม้เลกิในการ 

เปลีย่นแปลงลงท าสิง่ใหม่ๆ บุคคลจะรบัรูว้่าสามารถท าไดจ้รงิจงึเกดิความเชื่อมัน่ทีจ่ะบากบัน่ต่อไป 

4) การละทิง้รปูแบบพฤตกิรรมเดมิทีเ่ป็นปญัหา และทดแทนดว้ย 

พฤตกิรรมใหม ่บุคคลจะเกดิความช านาญจากการฝึกหดั จนสามารถท าพฤตกิรรมใหมไ่ดอ้ยา่ง
คุน้เคยและสามารถทิง้รปูแบบพฤตกิรรมดัง้เดมิได้ 

5) การมชีวีติอยูก่บัพฤตกิรรมใหมท่ีไ่ดฝึ้กหดัแลว้ พฤตกิรรมใหม่จะ 

กลายเป็นส่วนหนึ่งของชวีติทีบุ่คคลกระท าไดโ้ดยอตัโนมตั ิและเกดิส านึกว่า พฤตกิรรมใหมท่ีไ่ดม้า 

คุม้ค่ากบัเวลาทีร่อคอยและการท างานหนัก 

    ในการเลอืกอยา่งฉลาดเพื่อควบคุมชวีติสู่เป้าหมาย บุคคลควรปฏบิตัดิงัน้ี 

1) ยอมรบัปญัหาของตนเองก่อน พยายามมองปญัหาอยา่งชดัเจน ไม่ 

ปฏเิสธหรอืหลกีเลีย่งปญัหา 

2) มคีวามเชื่อมัน่ว่าตนเองมทีางเลอืกพยายามคน้หาทางเลอืกหลายๆอย่าง 

3) พจิารณาเลอืกทางเลอืกต่างๆอยา่งรอบคอบ ก าจดัทางเลอืกทีไ่ม่ 

เหมาะสมออกไปอยา่งมหีลกัการและเหตุผล 

4) ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกเพยีงหน่ึงทางเลอืกส าหรบัน ามาปฏบิตัจิรงิ 

5) ประเมนิความเป็นไปไดข้องการทีเ่ลอืกไวก่้อนลงมอืท า ค านึงถงึความ 

เสีย่งต่างๆและการตอ้งพึง่พาขอความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่น 

    โควยี ์(Covey.  2006: 26 – 350) กล่าวถงึ กรอบความคดิ (Paradigm) คอื 
มุมมอง การรบัรู ้วธิทีีบุ่คคลมองโลกรอบขา้ง กรอบความคดิแบ่งเป็นกรอบความคดิมองตน กรอบ
ความคดิมองผูอ้ื่นและกรอบความคดิมองโลก และหลกัการ (Principle) คอื กฎธรรมชาตทิีค่วบคุมโลก
ภายนอกและมหีลกัการควบคุมพฤตกิรรมมนุษย ์เช่น ความซื่อสตัยเ์ป็นหลกัการ ถ้าบุคคลซื่อสตัยต่์อ
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ผูอ้ื่น กจ็ะไดร้บัความนบัถอืไวว้างใจ ถ้าคดโกงอาจหลอกผูอ้ื่นไดช้ัว่ระยะหนึ่งแต่ไมช่า้กถ็ูกจบัไดเ้สมอ 
หลกัการท าหน้าทีบ่งัคบัดแูลชวีติมนุษย ์ไม่แบ่งเชือ้ชาตศิาสนา หลกัการบงัคบัทุกคนเท่าเทยีมกนั ถ้า
นกัเรยีนยดึหลกัการเป็นแก่นด าเนินชวีตินกัเรยีนจะมอีนาคตทีส่ดใส วยัรุ่นควรยดึหลกัการเป็น
ศูนยก์ลางของชวีติและสญัญาเกยีรตยิศเป็นการตดัสนิใจอยา่งฉลาดทีว่ยัรุ่นตอ้งยดึถอื หมายถงึ การ
กระท าในสิง่ทีเ่ชื่อว่าถูกตอ้งเหมาะสม แมจ้ะเป็นเรือ่งยาก และท าแลว้เพื่อนหนัหลงัให้กต็าม   

    สรปุ บุคคลเป็นผูป้รบัพฤตกิรรมของตน ท าไดโ้ดยไดร้บัการสอนทกัษะที่
จ าเป็น ซึง่จะท าใหเ้กดิทกัษะและพฤตกิรรมทีจ่ าเป็นส าหรบัควบคุมตนเอง และการประเมนิตนเอง 
ไดแ้ก่ การเรยีนรูท้กัษะของการเลอืกอยา่งฉลาด การฝึกฝนทกัษะการควบคุมตนเองเพื่อควบคุมชวีติ
ของตนไปสู่เป้าหมายเขา้ใจกรอบความคดิและยดึหลกัการเป็นศูนยก์ลางของชวีติ โดยมขีัน้ตอนการ
ควบคุมตนเอง 5 ขัน้ คอื 1) เขา้ใจปญัหา 2) มคีวามเชื่อมัน่ว่าตนเองมทีางเลอืก พยายามคน้หา
ทางเลอืกหลายๆทาง 3) พจิารณาเลอืกทางเลอืกต่างๆอยา่งรอบคอบ ก าจดัทางเลอืกทีไ่มเ่หมาะสม
ออกไปอยา่งมหีลกัการและเหตุผล 4) ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกเพยีงหน่ึงทางเลอืกส าหรบัน ามาปฏบิตัิ
จรงิ 5) ประเมนิความเป็นไปไดข้องทางเลอืกทีเ่ลอืกไวก่้อนลงมอืท า ค านึงถงึความเสีย่งต่างๆและ
ตอ้งพึง่พาขอความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่น 

   งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมตนเอง 

    ดวงกมล มงคลศลิป์ (2550: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัผลของการใชก้ระบวนการ
เรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะชวีติต่อพฤตกิรรมป้องกนัการสบูบุหรีใ่นเดก็วยัรุน่ตอนตน้ กรงุเทพมหานคร
สรปุว่าพฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องวยัรุน่เกดิจากแรงผลกัดนัภายในตนเอง และรองลงมาคอื 
การชกัชวนของเพื่อน ซึง่เป็นแรงผลกัดนัจากสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้การพฒันาทกัษะชวีติจงึเป็นการ
สรา้งภมูคิุม้กนั เพื่อป้องกนัการสบูบุหรีใ่นเดก็วยัรุน่ตอนตน้ 

    ปรทิรรศน์ แสงทองด ี(2550: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่งปจัจยัการควบคุมตนเอง 
และความผกูพนัทางสงัคมทีม่ผีลต่อการกระท าผดิในคดยีาเสพตดิของเดก็และเยาวชนชาย : ศกึษา
เฉพาะศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนชายในกรงุเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งเป็นเดก็และเยาวชน
ทีถู่กควบคุม ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมพีฤตกิรรมการควบคุมตนเองและผกูพนักบัสงัคมอยู่
ในระดบัต ่า ตวัแปรการคบเพื่อน ประสบการณ์การเสพและคา้ยาเสพตดิมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ปญัหาและอุปสรรคเกีย่วกบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิทีส่ าคญั 
ไดแ้ก่ รฐัมไิดใ้หค้วามส าคญักบักจิกรรมทีน่่าสนใจอยา่งเพยีงพอ    

    สุกญัญา เสมอมาศ (2550: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง ผลการฝึกเพื่อพฒันา 
การควบคุมตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมาย ของนกัเรยีนวยัรุ่นทีม่จีติลกัษณะแตกต่างกนั ดว้ยชุดกจิกรรม
แนะแนว ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการฝึกดว้ยชุดกจิกรรมแนะแนว มกีารควบคุม
ตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมาย และเหน็คุณค่าของการควบคุมตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายสงูกว่านกัเรยีน
วยัรุน่ทีไ่มร่บัการฝึกอบรมดว้ยชุดกจิกรรมแนะแนว 
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    วราภรณ์ กุประดษิฐ ์(2551: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง การพฒันาการรบัรู้
ความสามารถของตนเอง และการควบคุมตนเองเพื่อหลกีเลีย่งการใชส้ารเสพตดิของเยาวชน มี
วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งหลกัสูตรเพื่อพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการควบคุมตนเอง
เพื่อหลกีเลีย่งการใชส้ารเสพตดิของเยาวชน 2) ศกึษาประสทิธผิลของหลกัสตูร พบวา่ประสทิธผิล
ของการใชห้ลกัสตูรเยาวชนกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่การรบัรูค้วามสามารถของตนและการควบคุม
ตนเองเพื่อหลกีเลีย่งการใชส้ารเสพตดิหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม  

    สรปุ จากผลงานวจิยัทีไ่ดศ้กึษามาพบว่าพฤตกิรรมการสูบบุหรีข่องวยัรุน่เกดิ
จากแรงผลกัดนัภายในตนเอง และรองลงมา คอื การชกัชวนของเพื่อน ประกอบกบัผลการศกึษา
พฤตกิรรมการควบคุมตนเองของเดก็และเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนทีก่ระท า
ความผดิคดยีาเสพตดิ พบว่ามพีฤตกิรรมการควบคุมตนเองอยูใ่นระดบัต ่า แสดงใหเ้หน็ว่าทกัษะชวีติ 
การควบคุมตนเองในการป้องกนัการสบูบุหรี ่การหลกีเลีย่งยาเสพตดิในเยาวชนหรอืนกัเรยีนวยัรุ่น
เป็นทกัษะทีจ่ าเป็นทีต่อ้งสรา้งใหเ้กดิขึน้ในนกัเรยีน และเมือ่เดก็ไดร้บัการพฒันาทกัษะดา้นการ
ควบคุมตนเองแลว้มคีะแนนเฉลีย่การรบัรูแ้ละทกัษะการควบคุมตนเองสงูขึน้ 
  2.3.2 การเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Worth) 
   ความหมายการเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Worth) 

   สเตราส ์(Strauss.  2011: 1 - 2) กล่าวว่าความภาคภูมใิจในตนเอง คอื ทกัษะ
ทีส่รา้งแก่เดก็นกัเรยีนจะท าใหค้รสูามารถช่วยป้องกนัเดก็นกัเรยีนจากยาเสพตดิ และแนวคดิของลคิ
โคน่า (Lickona.  1994: 19) กล่าวว่า การเคารพนบัถอืตนเอง หมายถงึ การเหน็ตนเองมคีุณค่า ไม่
มพีฤตกิรรมท าลายตนเองไมเ่สพสุรายาเสพตดิไม่ท าสิง่ผดิกฎหมาย ลอเรนซ ์(Lawrence.  1980: 4) 
ใหค้วามหมายของการเหน็คุณค่าในตนเองว่า หมายถงึ การทีบุ่คคลประเมนิตนเองถงึความแตกต่าง
ระหว่างสภาพทีต่นเป็นอยู่จรงิในปจัจุบนักบัตนทีอ่ยากเป็น ซึง่เป็นกระบวนการทางดา้นอารมณ์ทีว่ดั
ไดจ้ากการทีบุ่คคลเอาใจใส่ต่อความแตกต่างนี้ ถา้ผลการประเมนิของบุคคลมคีวามแตกต่างกนัมาก
กจ็ะมคีวามรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองต ่า แต่ถา้แตกต่างกนัน้อยกจ็ะมคีวามรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองสงู 
ทาฟาโรด;ิ และ สวาน (Tafarodi; & Swan.  1995: Online; อา้งองิจาก ประภาส ณ พกุิล.  2551: 
31) ศาสตราจารยท์างจติวทิยาสงัคม ทัง้คู่จบปรญิญาเอกจาก มนิิโซต้า (University of Minnesota) 
และเป็นผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นจติวทิยาสงัคม ปจัจุบนัเป็นอาจารยส์อนอยูท่ีม่หาวทิยาลยัเทกซสั ได้
กล่าวถงึองคป์ระกอบของความภาคภมูใิจในตนเอง โดยกล่าวว่า ความภาคภูมใิจในตนเอง
ประกอบดว้ย 1) ความมปีระสทิธภิาพในตนเอง (Self- Competence)2) การเหน็คุณค่าในตนเอง 
(Self- Worth) 3) ความเชื่อมัน่ในตนเอง (Self- Confidence) การเคารพตนเอง (Self – Respect) 
และ พอลลาดโิน (Polladino.  1994: 3) ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการใหค้ าปรกึษาอาชพี (Career 
Counselor) ส าเรจ็ปรญิญาเอกทางดา้นจติวทิยาการศกึษา (Ph.D. in Educational Psychology)
ปจัจบุนัเป็นอาจารยส์อนในซานฟรานซสิโก (University of San Francisco) กล่าวว่า ความ
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ภาคภูมใิจในตนเองประกอบดว้ย 1) การเหน็คุณค่าในตนเอง (Self - Worth) 2) ความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง (Self - Confidence) 3) การเคารพตนเอง (Self - Respect)  

    ขณะที ่โควยี ์(Covey.  2006: 267) กล่าวว่าความนับถอืตนเอง (Self – Esteem) 
คอื ความเหน็ทีคุ่ณมต่ีอตนเองอาจเรยีกชื่ออื่นว่า ภาพลกัษณ์ของตนเอง (Self – Image) ความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง (Self – Confident) ความเคารพตนเอง (Self – Respect) และการเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – 
Worth) ส าหรบัโควยี ์ใหค้วามสนใจทกัษะการเหน็คุณค่าในตนเองว่าเป็นสิง่ทีท่ าใหว้ยัรุ่นไปสู่เสน้ทาง
ชวีติทีด่ ีสรา้งไดจ้ากการเรยีนรูท้ีจ่ะชอบความสามารถและลกัษณะนิสยัของตนทีม่ ี

   สรุป การเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Worth) เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของความ
ภาคภูมใิจในตนเอง หมายถงึ กระบวนการประเมนิตนเอง ตามความแตกต่างระหว่างสิง่ทีต่นเป็นอยู ่
ไดแ้ก่ ความสามารถและลกัษณะนิสยัทีต่นมอียูก่บัทีต่นอยากเป็น เหน็ตนเองมคีุณค่า ไมม่พีฤตกิรรม
ท าลายตนเอง ไมเ่สพสุรายาเสพตดิ ไมท่ าสิง่ผดิกฎหมาย  
   ความส าคญัของการเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Worth) 

   การเหน็คุณค่าในตนเองเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบับุคคลทุกคน เป็นความรูส้กึที่
ส าคญัทีท่ าใหบุ้คคลรูส้กึมคีุณค่า และไดร้บัการเคารพ เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นทีสุ่ดส าหรบับุคคลทีจ่ะบรรลุ
ถงึศกัยภาพแห่งตนได ้(Self – Actualization) (Couch.  2000: 15) ขณะทีเ่บคเกอร ์(Becker.  
2008: 1 – 5) นกัการศกึษา นกักฎหมายจบการศกึษาดา้นจติวทิยา มปีระสบการณ์กว่า 20 ปี ดา้น
หลกัสตูร การฝึกอบรมการพฒันาบุคลากรทางการศกึษา กล่าวถงึ ทกัษะชวีติดา้นการเหน็คุณค่าใน
ตนเองท าใหเ้ดก็ปลอดภยัจากยาเสพตดิและปญัหา (Children’s Values and Self – Esteem) ไวใ้น
หนงัสอื 50 Life Skills to Ensure Kids Stay in School, Off Drugs and Out of Trouble โดยเน้น
ว่าครจูะสอนอยา่งไรใหเ้ดก็เกดิปญัญา (Wisdom) ขึน้ จะสอนอยา่งไรใหเ้ดก็เขา้ใจเหน็คุณค่าของ
คุณธรรมจรยิธรรม สามารถจ าแนกแยกแยะความแตกต่างและประเมนิผลสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ด ้และสุดทา้ย
เดก็สามารถตดัสนิใจเลอืกสิง่ทีด่ใีหแ้ก่ชวีติของเขาได ้ซึง่เดก็ๆมกัจะคน้คว้า และท าความเขา้ใจโดย
อาศยัความรูส้กึทีเ่ชื่อมโยงกบัประสบการณ์ทีเ่ดก็เคยไดร้บัมาก่อนสาระส าคญัของกจิกรรมทีค่รสูอน
ใหน้กัเรยีน คอื เป็นผูเ้อือ้อ านวยการถกเถยีงแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในประเดน็ต่างๆ ดงันี้  
1) ความซื่อสตัย ์(Honesty) 2) แรงกดดนัจากเพื่อน (Peer Presser) 3) ความรว่มมอื (Sharing)  
4) การยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น (Tolerance) 5) การสนับสนุน (Contribution) 6) ความเหน็อก
เหน็ใจ (Compassion) 7) ความเชื่อมัน่ในตนเอง (Self – Confidence) 8) ความเชื่อใจ (Trust)  
9) ภาวะผูน้ า (Leadership)  

   พฒันาการทางการเหน็คุณค่าในตนเองเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ตลอดชวีติ
และเป็นไปอย่างต่อเนื่องและจะเพิม่ขึน้ตามอายทุีส่งูขึน้ ซึง่การพฒันาการเหน็คุณค่าในตนเองของ
แต่ละบุคคลนัน้ขึน้อยูก่บัการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและสิง่แวดลอ้มรอบๆ ตวั โดยในช่วงวยัรุ่น
จะเหน็การพฒันาการดา้นการเหน็คุณค่าในตนเองเปลีย่นแปลงกว่าวยัอื่นๆ ของช่วงชวีติและจะมี
การเปลีย่นแปลงอกีครัง้เมือ่กา้วเขา้สู่วยัสงูอาย ุ(วสกิาล ญาณสาร.  2550: 19) การทีว่ยัรุน่มกีารเหน็
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คุณค่าในตนเองทีส่มบรูณ์แขง็แรง (Healthy Self – Worth) สามารถช่วยวยัรุน่ได ้(Covey.  2006: 
268) ดงันี้ 1) อดทน /ต่อตา้นกบัแรงกดดนัจากกลุ่มเพื่อนได ้2) ไดท้ดลองสิง่ใหม่ๆ และรูจ้กักบัเพื่อน
ใหม่ๆ  3) จดัการกบัความผดิหวงั ความผดิพลาด และความลม้เหลวได ้4) รูส้กึถูกรกัและมคีน
ตอ้งการคุณ ในทางตรงกนัขา้มถา้วยัรุ่นมกีารเหน็คุณค่าในตนเองไมด่ ีอาจจะน าไปสู่ 1) ถูกเพื่อน
กดดนัไปสู่ความสญูเสยี 2) หลบหลกีเลีย่งการไดท้ดลองสิง่ใหม่ๆ  3) ตกอยูใ่นสภาวะเวลาทีเ่ป็น
ปญัหาและเลวรา้ยหมดรปู 4) รูส้กึไมไ่ดค้วามรกัจากใครหรอืไมม่ใีครตอ้งการ และจากการศกึษา
คน้ควา้ของนภาพร จนัทรวรรณ (2545: บทคดัยอ่) พบว่าการใชก้จิกรรมพฒันาการเหน็คุณค่าใน
ตนเองในการป้องกนัการตดิยาบา้ มผีลท าใหน้กัเรยีนมคีวามรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองเพิม่ขึน้ ขณะที่
แวดดาว ดวงจนัทร ์(2551: 14) กล่าวว่า การเหน็คุณค่าในตนเองมคีวามส าคญัยิง่ในการปรบัตวัทาง
อารมณ์ สงัคม และการเรยีนรูค้วามมุง่มัน่ มคีวามมานะพยายามในการท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ 
มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอตนเองและผูอ้ื่น เป็นคนทีม่บีุคลกิลกัษณะด ีมสีุขภาพจติด ีซึง่ในทางกลบักนัถา้
บุคคลใดไมเ่หน็คุณค่าในตนเอง จะเป็นคนทีช่อบโยนความผดิของตวัเองใหก้บับุคคลอื่น ตอ้งการ
การเอาใจใส่และตอ้งการไดร้บัการยอมรบัจากคนอื่นและขาดการตดัสนิใจทีด่เีพราะบุคคลที่เหน็
คุณค่าในตนเองจะสามารถเผชญิกบัอุปสรรคทีผ่่านเขา้มาในชวีติได้ นอกจากนี้ยงัเป็นการสรา้ง
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่ตนเอง ท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในตนเอง  

   สรปุ การเหน็คุณค่าในตนเองเป็นความรูส้กึทีท่ าใหว้ยัรุน่รูส้กึมคีุณค่า และ
ไดร้บัการเคารพ ท าใหส้ามารถตดัสนิใจเลอืกสิง่ทีด่ใีหแ้ก่ตน มคีวามสามารถต่อตา้นแรงกดดนัจาก
กลุ่มเพื่อน ไดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ รูว้ธิจีดัการกบัความผดิหวงั ความผดิพลาด ความลม้เหลว ท าใหว้ยัรุน่
ปลอดภยัจากยาเสพตดิ 
   การสรา้งการเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Worth) 
    ความจรงิเกีย่วกบัวยัรุน่ คอื มปีญัหาเกีย่วกบัคุณค่าในตนเอง ทัง้ทีบ่างครัง้ดู
คลา้ยกบัว่าวยัรุน่เตม็เป่ียมไปดว้ยความเชื่อมัน่ในตนเอง ความรูส้กึทีม่ต่ีอตนเองของวยัรุน่ผ่าน
กระจกเงา 2 บาน คอื กระจกเงาแทจ้รงิ (The True Mirror) และกระจกเงาทางสงัคม (The Social 
Mirror) กระจกเงาทางสงัคมสะทอ้นใหเ้หน็ว่าผูอ้ื่นมองเหน็คุณอยา่งไร ไดภ้าพมาจากการน าคุณไป
เปรยีบเทยีบกบัผูอ้ื่น เช่นฉลาดกว่า สวยกว่าในขณะทีก่ระจกเงาแทจ้รงิสะทอ้นตวัตนทีแ่ทจ้รงิของ
คุณจะไดภ้าพจากศกัยภาพในตวัคุณและผลงานทีด่ทีีสุ่ดทีคุ่ณจะท าได ้กระจกเงาสงัคมมาจาก
ภายนอกผ่านค าจ ากดัความ (ทีผู่อ้ ื่นมองเหน็) ว่าคุณเป็นใคร ส่วนกระจกเงาแทจ้รงิมาจากภายใน 
คุณมองคน้หาเขา้ไปในตนเอง เพื่อหาค าจ ากดัความออกมาใหไ้ด ้การทีว่ยัรุน่มุง่สนใจภาพจาก
กระจกเงาทางสงัคมเป็นสิง่ทีไ่มเ่หมาะสม เพราะกระจกเงาทางสงัคมไมเ่ป็นความจรงิ (The Social 
Mirror is Unrealistic) ดว้ยอทิธพิลจากสื่อต่างๆทีคุ่กคามวยัรุ่น กระจกเงาสงัคมแปรเปลีย่นเสมอ 
(The Social Mirror is Always Changing) ถา้ภาพทีคุ่ณมองเหน็ตนเองไดจ้ากภาพทีค่นอื่นเหน็คุณ 
คุณจะไม่มวีนัรูส้กึสุขสงบ เสถยีร เพราะความเหน็ หรอืเรือ่งทีไ่ดร้บัความนิยมเปลีย่นไปตลอดเวลา 
กระจกเงาทางสงัคมไมเ่ทีย่งตรงแมน่ย า (The Social Mirror isn’t Accurate) ขอ้ควรระลกึไว ้คอื ถา้
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มองกระจกเงาสงัคมเสมอจะรูส้กึต ่าตอ้ยดอ้ยค่า แต่ถา้มองกระจกเงาแทจ้รงิจะมองเหน็ความงามที่
ซ่อนอยูใ่นตนเองซึง่มคีวามส าคญักว่าเปลอืกนอก   
     ประเดน็ทีจ่ะชีใ้นวยัรุ่นสรา้งคุณค่าในตนเอง (Covey.  2006: 269 - 300) คอื 
คุณลกัษณะและความสามารถ (Character and Competence) เป็นองคป์ระกอบหลกัของคุณค่าใน
ตนเองทีส่มบรูณ์ 

   คุณลกัษณะ (Character) คอื ตวัตนทีแ่ทจ้รงิของคุณ คุณสมบตัพิเิศษทีม่อียู่
ในตวั ไดแ้ก่ การเป็นคนทีเ่ชื่อถอืได ้ความภกัด ีช่วยเหลอืผูอ้ื่น เป็นมติร มมีารยาท อ่อนโยน เชื่อฟงั 
รา่เรงิ มธัยสัถ ์กลา้หาญ สะอาด อ่อนน้อม เป็นตน้ รากฐานของคุณลกัษณะทีเ่ป็นองคป์ระกอบ
ส าคญั คอื 

1) บรูณภาพ (Integrity) เป็นค าทีม่คีวามหมายกวา้งไกลกว่าค าว่า 
ซื่อสตัย ์หมายถงึ การด ารงตนแน่วแน่ต่อสิง่ทีคุ่ณเชื่อว่าถูกตอ้งซื่อสตัยต่์อทุกผูทุ้กคน รวมทัง้ตนเอง  
บรูณภาพเป็นตน้ธารของคุณค่าในตนเอง การครองตนซื่อตรงต่อตนเองโดยแท ้จะใหสุ้ขสนัตใินใจ 
รบัมอืกบัปญัหาต่างๆในชวีติไดเ้สมอ และความผดิพลาดเป็นเรือ่งปกต ิความผดิไม่เลวรา้ยเท่ากบั
การกลบเกลื่อนความผดิของตน ผูค้นจะไมย่กโทษใหก้ารกลบเกลื่อนแต่ผูค้นยอมใหอ้ภยักบั 
ความผดิพลาด การแกไ้ขในสิง่ทีผ่ดิแทนการกลบเกลื่อนเป็นบรูณภาพ 

2) การท าประโยชน์ (Service) การท าประโยชน์เพื่อผูอ้ื่น ไดแ้ก่ รบัสตัว ์
ถูกทอดทิง้มาเลีย้ง เป็นพีใ่หญ่ดแูลเดก็กลุ่มเสีย่ง สอนพเิศษในโรงเรยีนชุมชน อ่านหนงัสอืใหเ้ดก็
ก าพรา้ในโรงพยาบาลฟงั สมคัรเขา้ชมรมอาสาสมคัร รบัหน้าทีเ่ป็นผูบ้รรยายต่อตา้นยาเสพตดิ ซึง่
เมือ่เราพยายามเสรมิสรา้งคุณค่าในตนเองใหผู้อ้ื่น คุณค่าในตนเองในตวัเราจะเพิม่มากขึน้ 

3) ศรทัธา (Faith) หมายถงึ ความเชื่อเรือ่งหนึ่งทีม่องไมเ่หน็ รปูแบบม ี
หลากหลาย คุณอาจมคีวามศรทัธาในตนเอง มศีรทัธาในผูอ้ื่น ศรทัธาในงานหนกัเชื่อว่าก่อในเกดิ
ผลด ีเช่น มศีรทัธาในการออกก าลงักายสม ่าเสมอจะช่วยลดน ้าหนกัได ้มศีรทัธาผ่านการตดัสนิใจ
อยา่งฉลาดในโรงเรยีน เพื่อนหรอืเรือ่งยาเสพตดิคุณจะมอีนาคตสดใส ศรทัธาเป็นจุดก าเนิดของ 
การกระท า หากไรศ้รทัธาจะไมม่อีะไรใหห้วงัไดอ้กี ซึง่ศรทัธาจะช่วยใหคุ้ณต่อเชื่อมกบัสิง่ทีใ่หญ่กว่า
ตวัคุณ มอบมาตรฐานก ากบัชวีติของคุณ ช่วยใหคุ้ณต่อตา้นแรงกดดนัแงล่บจากเพื่อนพอ้งได ้และให้
ส านึกแห่งตวัตนและการสงักดัหมูค่ณะ ศรทัธามคีวามเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางศาสนาช่วยท าให้
คุณค่าในตนเองของวยัรุน่เพิม่สงูขึน้  

   ความสามารถ (Competence) คอื งานทีคุ่ณท าไดด้ ีทกัษะ และฝีมอื เรา 
ชื่นชมคนทีม่คีวามสามารถ คนทีรู่ท้ ีม่าทีไ่ป และคนทีเ่ชีย่วชาญ แมคุ้ณลกัษณะจะเป็นฐานรากของ
คุณค่าในตนเอง แต่การสรา้งคุณค่าในตนเองใหเ้รว็ขึน้จ าเป็นตอ้งเสาะหา พฒันาฝีมอื ทกัษะ
บางอยา่งทีม่อียูใ่นตนเอง ซึง่ฝีมอืและทกัษะ (Talents and skills) เกดิมาพรอ้มกบัคุณ แต่พลงั
อ านาจมไิดเ้กดิขึน้เองตอ้งสรา้งขึน้ดว้ยตนเอง โลกยคุปจัจบุนัการมคีุณลกัษณะดเีป็นคนใจงามอย่าง
เดยีวไมเ่พยีงพอตอ้งมคีวามสามารถตดิตวัดว้ย 
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   การรูว้่าคุณค่าในตนเองเพิม่ขึน้โดยส ารวจความรูส้กึของตนว่า 1) วติกน้อยลง 
ไมใ่ส่ใจว่าผูอ้ื่นคดิอย่างไรกบัเรา 2) ท าประโยชน์เพื่อผูอ้ื่นมากขึน้ 3) เมือ่ชนกบัปญัหาอุปสรรค ฟ้ืน
ตวัเรว็และลุกขึน้ใหมอ่กีครัง้ 4) รูส้กึมคีวามสุขสนัตใินจติใจ 5) รูส้กึยนิดใีนความส าเรจ็กบัผูอ้ื่น 

   เสน้ทางชวีติทีน่ าไปสู่อนาคตทีด่ ีคอื มองเหน็ภาพทีง่ามทีสุ่ดของตน 
สรา้งสรรคค์ุณลกัษณะและความสามารถของตน และเรยีนรูท้ีจ่ะชอบตนเองรวมทัง้ขอ้บกพรอ่งต่างๆ
ทีต่นม ีส่วนเสน้ทางชวีติทีน่ าไปสู่ทางเสื่อม คอื หมกมุน่ฝงัใจกบัความเหน็ของผูอ้ื่นทีม่ต่ีอเรา ไม่ท า
อะไรทีจ่ะพฒันาตนเองใหด้ขีึน้ และวุ่นวายอยูก่บัการต าหนิจดุดอ้ยทุกอยา่งในตวัเอง การเสรมิสรา้ง
คุณค่าในตนเองไมไ่ดห้มายความว่าเราจะไมเ่จบ็ปวด ความเชื่อมัน่คลอนแคลน แต่ความหมายที่
แทจ้รงิ คอื การมรีะบบภมูคิุม้กนัทีเ่ขม้แขง็ พรอ้มต่อตา้นกบัสิง่รา้ยทีเ่ขา้มาในชวีติ 
    อตัมโนทศัน์ (Self – Concept) วทิยากร เชยีงกูล (2552: 209) กล่าวว่า 
หมายถงึ แนวคดิรวบยอดเกี่ยวกบัตนเอง ความเขา้ใจทัง้หมดเกีย่วกบัตนเองรวมทัง้เรือ่งรปูรา่ง
หน้าตา ความสามารถทางกาย ความสามารถอื่นๆ จดุมุ่งหมาย และคุณค่าของตนเองและ
ความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น องคป์ระกอบของอตัมโนทศัน์แบ่งเป็น 3 ส่วน (Bernard.  1980: 115 – 118) 
ดงันี้ 

1) ภาพลกัษณ์ของตนเอง (Self Image) เป็นลกัษณะทีป่รากฏออกมา 
ของบุคคลในช่วงแรกของชวีติ ซึง่มกัไดภ้าพพจน์นัน้มาจากบุคคลอื่น ไดแ้ก่ บดิา มารดา สมาชกิใน
ครอบครวั เพื่อน เป็นตน้ 

2) ตวัตนในอุดมคต ิ(Ideal Self) เป็นภาพลกัษณ์ทีบุ่คคลคาดหวงัและ 
ตอ้งการจะเป็น ตนในอุดมคตมิจีดุเริม่มาจากการทีม่บีุคคลอื่นเป็นแบบอย่าง และจะสรา้งเป็น
แบบอยา่งของตนขึน้มา (Model Self) ในวยัเดก็มกัจะมแีบบอยา่งของตน ทีเ่ริม่มาจาก บดิา มารดา 
หรอืบุคคลใกลช้ดิ 

3) การเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) เป็นความรูส้กึทีม่ต่ีอตนเอง 
หรอืตวัตนในอุดมคต ิอนัเป็นสิง่ส าคญัในการตดัสนิคุณค่าในตนเอง โดยเกีย่วขอ้งกบัความแตกต่าง
ระหว่างภาพลกัษณ์แห่งตนกบัตวัตนในอุดมคต ิถอื ถา้แตกต่างกนัมากกจ็ะมกีารเหน็คุณค่าใน
ตนเองต ่า 
    นวลศริ ิเปาโรหติย ์(2554: 168 – 203) ผูเ้ชีย่วชาญการใหค้ าปรกึษาทาง
จติวทิยา กล่าวถงึวธิกีารสรา้งความมัน่ใจและเพิม่คุณค่าใหก้บัตนเอง ดงันี้ 

1) บอกกบัตวัเองว่า “ฉนัจะไม่มวีนัยอมแพ”้ ชวีติของคนเราเกดิมาไม่ม ี
ใครทีส่มบูรณ์พรอ้ม คนทีจ่ะส าเรจ็ไดต้อ้งต่อสูก้บัชวีติ เปลีย่นแปลงและพลกิผนัตวัเองทัง้สิน้ ขณะที่
คนอกีหลายคนในสงัคมทีเ่ผชญิปญัหากลบัยอมแพ ้การเสรมิสรา้งความมัน่ใจ ความเชื่อมัน่ และ
คุณค่าใหต้วัเองจะตอ้งพยายามหาสิง่ทีม่อียูใ่นตวัเอง ท าสิง่นัน้ใหก้ลายเป็นจุดเด่นทีจ่ะสรา้งความ
ภาคภูมใิจใหก้บัตวัเองได ้เมือ่ท าไดแ้ลว้ เรากจ็ะรูส้กึว่าตวัเองมคีุณค่ามากยิง่ขึน้ 
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2) ท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์กบัผูอ้ื่นหรอืสงัคม การหมกมุ่นอยู่แต่เรือ่งของ 
ตวัเอง ไมท่ าใหเ้รารูส้กึดขีึน้ ในการสรา้งคุณค่าใหต้วัเอง จะตอ้งออกไปท าประโยชน์ใหผู้อ้ื่นหรอื
สงัคม แบ่งปนัสิง่ทีเ่ราม ีเช่น ประสบการณ์ใหผู้อ้ ื่นไดเ้รยีนรู ้หรอืช่วยเหลอืดแูลผูอ้ื่น จะท าใหรู้ส้กึว่า
ตวัเองมคีุณค่าขึน้ การท าประโยชน์ใหผู้อ้ื่น เช่น เป็นอาสาสมคัร ท างานช่วยสงัคมหรอืมลูนิธ ิสอน
หนงัสอืใหเ้ดก็ในชุมชนวนัอาทติย ์เป็นอาสาช่วยงานศาสนา คนพกิาร เดก็ก าพรา้ ฯลฯ จะท าใหเ้รา
หลุดพน้จากการหมกมุน่อยูใ่นโลกของเรา ถา้ท าอย่างสม ่าเสมอจะท าใหเ้รารูส้กึว่าตวัเองมคีุณค่า 

3) รูจ้กัการใหม้ากกว่าการรบั เมือ่เราสละสิง่ใดใหแ้ก่ผูอ้ื่น และเหน็เขาม ี
ความสุขจะท าใหเ้รารูส้กึปีตแิละเป็นสุข โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใหก้ าลงัใจ เป็นการใหท้ีไ่มใ่ช่วตัถุ  
ท าไดใ้นรปูของค าพดู เช่น ค าชม เป็นทกัษะทีต่อ้งเรยีนรูแ้ละภาษากายเช่น การสมัผสั โอบกอด 
การใหร้อยยิม้  

ตอ้งรูจ้กัชื่นชมตนเอง คนทีข่าดความเชื่อมัน่ มกัจะไมเ่ชื่อว่าตวัเองมอีะไร 
ด ีเราสามารถบอกตวัเองไดว้่าเป็นอย่างไร เป็นการเสรมิจดุเด่นใหแ้ก่ตนเอง ส่วนหลกัการชมคนอื่น 
เมือ่เหน็ใครท าสิง่ดงีามกบ็อกใหเ้ขารู ้แต่ผูพ้ดูตอ้งมคีวามจรงิใจในค าชมนัน้ 

4) เลกิต าหนิตนเองและผูอ้ื่น การสรา้งคุณค่าและและความเชื่อมัน่ใน 
ตนเอง หมายความรวมถงึ ไมท่ าในสิง่ทีต่รงขา้มกบัการชื่นชม  คอื เลกิดถููก ประณาม หรอืลงโทษ
ตวัเอง ดว้ยค าพดูหรอืความคดิใดๆ ถา้เลกิดถููกตวัเองเปลีย่นมาชื่นชมในสิง่ทีเ่ราม ีแมจ้ะเป็นสิง่
เลก็น้อย แต่จะท าใหเ้รารูส้กึมคีุณค่ามากขึน้ และตอ้งไมต่ าหนิผูอ้ื่นดว้ย การพดูไมด่ ีนินทาว่ารา้ย 
ไมท่ าใหเ้ราดดูขีึน้หรอืเขาเลวลงแต่อยา่งใด แต่กลบัท าใหเ้ราถูกมองในแงไ่มด่จีากคนทีเ่ขาไดย้นิ 
เราพดู ถา้เราอยูก่บัความจรงิในปจัจบุนั พอใจและยนิดกีบัสิง่ทีเ่ราเป็น ไมต่ าหนิทัง้ตนเองและผูอ้ื่น 
ยอมรบัทัง้เขาและเราในความไมส่มบรูณ์ของกนัและกนั คุณค่าของตวัเราจะไมถู่กท าใหด้อ้ยลงแต่
อยา่งใด  

5) มกีลัยาณมติรทีด่ ีกลัยาณมติร หมายถงึ กลุ่มคนหรอืบุคคลทีเ่ราคบหา 
สมาคมดว้ยตอ้งเลอืกใหด้ ี ไมน่ าไปในทางเสื่อมเสยี ชกัชวนเราไปท าอะไรทีเ่สยีงอนัตรายต่างๆ การ
สรา้งความภาคภูมใิจหรอืคุณค่าใหก้บัตนเองจะตอ้งคบเพื่อทีค่อยเกือ้กูล ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหเ้รามี
ชวีติในทางใหม ่มคีุณค่า ไม่วุ่นวายสบัสน มกีารบรหิารเวลาใหมก่บัตนเอง ตดักจิรรมไรส้าระกบัคน
บางประเภท เพิม่เวลาใหก้บักลุ่มเพื่อนใหมท่ีม่ทีศันคตคิลา้ยกนั 

6) มคีวามอดกลัน้ อดทน และพยายาม การสรา้งความมัน่ใจและคุณค่า 
จ าส าเรจ็ไดจ้ าเป็นตอ้งมคีวามอดทน อดกลัน้ และความพยายาม 

7) เมตตาและใหอ้ภยัตนเอง ทีเ่คยท าผดิหรอืทีเ่คยท าไมด่กีบัคนบางคน  
คนทุกคนท าผดิได ้เรามสีทิธิท์ีจ่ะรูส้กึเสยีใจกบัสิง่ทีเ่คยท า แต่เราแกไ้ขอะไรไมไ่ด ้ไมค่วรลงโทษ
ตนเอง 
    ส่วนกจิกรรมทีน่ าไปสรา้งความมัน่ใจและเพิม่คุณค่าในตนเอง ไดแ้ก่ การฝึก
ใหก้ าลงัใจผูอ้ื่น การฝึกท าตวัใหเ้ป็นประโยชน์ การฝึกมสีตอิยูก่บัสิง่ทีท่ าหรอืคนทีพู่ดดว้ย เป็นต้น 
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   สรปุ การเหน็คุณค่าในตนเองประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ของตนเอง  
(Self Image) ตนในอุดมคต ิ(Ideal Self) และการเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) การสรา้ง
ความมัน่ใจและเพิม่คุณค่าใหก้บัตนเองม ี7 วธิ ีคอื 1) แสวงหาสิง่ทีด่เีป็นประโยชน์ต่อตนเอง  
2) ท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์กบัผูอ้ื่นและสงัคม 3) รูจ้กัการใหม้ากกว่าการรบัและรูจ้กัชื่นชมตนเองตาม
ความเป็นจรงิ 4) ไมต่ าหนิตนเองและผูอ้ื่น 5) คบเพื่อนด ี6) มคีวามอดทน อดกลัน้และพยายาม  
7) เมตตาและใหอ้ภยัตนเอง 
   งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Worth) 
    บุษบา ญาณสมเดจ็ (2546: ออนไลน์) ไดว้จิยัประสทิธผิลการใชโ้ปรแกรม
เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เพื่อป้องกนัการใชย้าบา้ในนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนหอพระ 
จงัหวดัเชยีงใหมโ่ดยประยกุตแ์นวคดิทกัษะชวีติรว่มกบัการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่มในเรือ่ง 
การเหน็คุณในตนเองพบว่ามนีกัเรยีนกลุ่มทดลองมกีารเหน็คุณค่าในตนเองดกีว่าก่อนทดลอง 
    นนัทนา ชมพบูุตร (2549: บทคดัยอ่) การพฒันาโปรแกรมการศกึษานอก
ระบบโรงเรยีนเพื่อเสรมิสรา้งการเหน็คุณค่าในตนเองของเดก็ชายในสถานสงเคราะหเ์ดก็ชายบา้น
ปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีพบว่าระดบัการเหน็คุณค่าในตนเองของกลุ่มทดลองทีเ่ขา้รว่มโปรแกรม 
ไมม่คีวามแตกต่างกนัทัง้ก่อนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรม อยา่งมนียัส าคญัของสถติทิีร่ะดบั .05 ผล
การทดลองใชโ้ปรแกรม พบว่า ระดบัการเหน็คุณค่าในตนเองหลงัการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลการประเมนิโปรแกรม
การศกึษานอกระบบโรงเรยีนเพื่อเสรมิสรา้งการเหน็คุณค่าในตนเองของเดก็ชายในสถานสงเคราะห์
เดก็ชายบา้นปากเกรด็ พบว่า กลุ่มทดลองมคีวามพงึพอใจในโปรแกรมศกึษานอกระบบโรงเรยีนเพื่อ
เสรมิสรา้งการเหน็คุณค่าในตนเองอยูใ่นระดบัมาก     
    จฑุานันท ์กอ้นแกว้ (2550: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการจดัการเรยีนรูท้กัษะชวีติ 
ในการป้องกนัการคุกคามทางเพศ ส าหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 โรงเรยีนบา้นรอ่งน ้า อ าเภอ 
สนัปา่ตอง จงัหวดัเชยีงใหม ่ผลการวจิยัพบว่านกัเรยีนกลุ่มเสีย่งและกลุ่มไมเ่สีย่งมคีะแนนเฉลีย่ดา้น
ความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึมคี่าในตน ดา้นทกัษะการตดัสนิใจอยา่งมเีหตุผล ทกัษะ 
การปฏเิสธต่อรอง หลงัการทดลองมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนทดลอง  
    แววดาว ดวงจนัทร ์(2551: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการใชก้จิกรรมทกัษะชวีติ เพื่อ
พฒันาความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเอง ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 49 คนเครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการศกึษาประกอบดว้ยแผนการจดักจิกรรมทกัษะชวีติจ านวน 10 กจิกรรม และแบบวดัความรูส้กึ
เหน็คุณค่าในตนเอง ผลการวจิยัพบว่านกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่การเหน็คุณค่าในตนเองเพิม่ขึน้
ภายหลงัเขา้รว่มกจิกรรมทกัษะชวีติ 
   สรปุ จากผลงานวจิยัทีไ่ดศ้กึษา พบว่าเมือ่มกีารน าทกัษะชวีติดา้นการเหน็คุณค่า
ในตนเองมาจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นนกัเรยีนกลุ่มมธัยมศกึษาปีที ่1 หรอืในนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 
พบว่านกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่การเหน็คุณค่าในตนเองเพิม่ขึน้ แต่ถา้กลุ่มตวัอยา่งเป็นเดก็ชายใน
สถานสงเคราะหแ์ลว้ ไมพ่บความแตกต่างของระดบัการเหน็คุณค่าในตนเองของเดก็ก่อนและหลงั
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ทดลอง แสดงใหเ้หน็ว่าการจดักจิกรรมทกัษะชวีติดา้นการเหน็คุณค่าในตนเองสามารถเพิม่การเหน็
คุณค่าในนกัเรยีนในสถานศกึษาในสถานศกึษา แต่ไมส่ามารถเพิม่การเหน็คุณค่าในตนเองกบักลุ่ม
เดก็ในสถานสงเคราะหไ์ด้ 

   2.3.3 การตดัสนิใจ (Decision – Making)  

   ความหมายของการตดัสนิใจ (Decision – Making)   

    การทีน่กัเรยีนตกอยูใ่นสถานการณ์ทีเ่สีย่ง การรวบรวมขอ้มลู ประเมนิขอ้มลู
จากทางเลอืกหลายๆทางเพื่อใหไ้ดข้อ้สรปุแลว้น าผลการตดัสนิใจเลอืกนัน้ไปปฏบิตัทิีจ่ะท าให้
นกัเรยีนปลอดภยัจากความเสีย่งต่างๆทีน่กัเรยีนตอ้งเผชญิ เช่น สถานการณ์ทีต่อ้งเสีย่งต่อการเขา้
ไปเกีย่วขอ้งกบับุหรี ่สุรา หรอืยาเสพตดิ ทกัษะการตดัสนิใจจงึเป็นทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบันกัเรยีน 

   การตดัสนิใจมผีลต่อหลายเรื่อง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรื่องของการทีบุ่คคลจะ
ประสบความส าเรจ็ในชวีติ (อุษณยี ์ลลติผสาน.  2551: 32) การทีบุ่คคลเขา้ไปสู่การเสีย่ง โดยม ี
การรวบรวมขอ้มลูและการประเมนิขอ้มลูจากทางเลอืกหลายทางและมสีิง่ประกอบอื่นๆทีส่ าคญัซึง่จะ
น าไปสู่การตดัสนิใจเลอืก คอื ความหมายของทกัษะการตดัสนิใจ (Patteron. 1980: 107) หรอื
หมายถงึ การเลอืกทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดท้ีบุ่คคลสรา้งจากทางเลอืกทีม่ ี2 ทางหรอืมากกว่า  
(Couch.  2000: 25)  ขณะทีชุ่ตเินตร อาสากจิ (2552: 15) กล่าวว่า ทกัษะการตดัสนิใจ หมายถงึ 
ความสามารถในการคดิอยา่งมเีหตุผลในการพจิารณาเลอืกแนวทางและการกระท าต่างๆทีน่ าไปสู่
การเลอืกตกลงใจในการเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด กลัณพฒัน์ รศัมเีมฆนิทร ์(2551: 18 - 19) กล่าวว่า
การตดัสินใจเป็นกระบวนการ หมายความว่า การตดัสนิใจเป็นการด าเนินการทีต่้องผ่าน
กระบวนการต่างๆทัง้การคดิ การพจิารณาไตรต่รอง การวเิคราะห ์และการประเมนิ จากนัน้จงึค่อย
ท าการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิและการตดัสนิใจ
เกีย่วขอ้งกบั ทางเลือก หมายความว่า การตดัสนิใจเป็นการด าเนินการทีผู่ต้ดัสนิใจ หรอืกลุ่มที่
รว่มกนัท าการตดัสนิใจนัน้ตอ้งท าการคดิ และพฒันาทางเลอืกต่างๆทีจ่ะน ามาใชแ้ก้ไขปญัหานัน้ๆ
ออกมาใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้เพราะว่าทางเลอืกทีม่น้ีอยน้ี อาจปิดกัน้โอกาสในการสรา้งสรรค์
ทางความคดิ หรอืการพฒันาทางเลอืกทีด่กีว่าทีม่อียูไ่ด ้จงึตอ้งมกีารฝึกฝนในการสรา้งทางเลอืกที่
มากและหลากหลายขึน้ดว้ยวธิกีารคดิแบบรเิริม่ และวธิกีารคดิแบบสรา้งสรรคแ์ละการต  ดสนิใจเป็น
สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั พฤติกรรมของบคุคล คอื การตดัสนิใจเป็นสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลเดยีว กลุ่ม 
หรอืทัง้องคก์ร ในขณะเดยีวกนัพฤตกิรรมของแต่ละบุคคล กลุ่ม หรอืองคก์รกจ็ะมคีวามแตกต่างกนั
ออกไป ดงันัน้จงึท าใหก้ารตดัสนิใจมคีวามแตกต่างกนัออกไป สว่นความหมายของการตดัสนิใจ 
หมายถงึ กระบวนการในการเลอืกทางเลอืกใดทางเลอืกหนึ่งจากหลายๆทางเลอืกทีไ่ดร้บั 
การพจิารณา วเิคราะห ์และประเมนิเป็นอย่างดแีลว้ว่าเป็นทางเลอืกทีท่ าใหส้ามารถบรรลุ
วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย       

  สรปุ การตดัสนิใจ หมายถงึ ความสามารถในการคดิอยา่งมเีหตุผล และรวบรวม
ขอ้มลู ตลอดจนการประเมนิขอ้มลูจากทางเลอืกทีม่เีพื่อน าไปสู่การตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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   ความส าคญัของทกัษะการตดัสนิใจ (Decision – Making)  

   ทกัษะการตดัสนิใจ (Decision – Making) เป็นสิง่ส าคญัมากทีสุ่ดส าหรบั
ผูป้ฏบิตังิาน ผูด้ าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูน้ า (กลัณพฒัน์ รศัมเีมฆนิทร.์  2551: 15) ภาวะ
ต่างๆก าลงัเปลีย่นแปลง มสีิง่ต่างๆรวมทัง้ปญัหาหลายอยา่งเกดิขึน้มากมาย บุคคลจงึจ าเป็นตอ้ง
ตดัสนิใจอยา่งถูกตอ้งในการแกไ้ขปญัหา ไมว่่าจะเป็นการตดัสนิใจทีง่่ายหรอืยากจะมกีระบวนการ
ตดัสนิใจทีค่ลา้ยคลงึกนั บุคคลตอ้งเขา้ใจถงึกระบวนการตดัสนิใจ เพื่อจะช่วยท าใหก้ารตดัสนิใจงา่ย
ขึน้ การตดัสนิใจจะเกีย่วกบัวุฒภิาวะของบุคคล ซึง่บุคคลควรจะไดม้ปีระสบการณ์ในการตดัสนิใจ
และตดัสนิใจดว้ยตนเองตัง้แต่เดก็ๆ ถา้ไมม่โีอกาสทีจ่ะไดต้ดัสนิใจดว้ยตนเอง เดก็ๆอาจเป็นผูใ้หญ่ที่
ขาดประสบการณ์ ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัชวีติของตนเอง (อชัล ีด ารงไชย.  2543: 47) โควยี์
(Covey.  2006: 1 - 14) กล่าวว่า วยัรุ่นในวนันี้ตอ้งใชค้วามอดทนมากกว่าในอดตีจากความเครยีดดา้น
การเรยีน การสื่อสารในครอบครวั ความรุนแรงจากสื่อมวลชน ภาพยนตร ์การกระท าทารณุ การข่มเหง
รงัแก การใชย้าเสพตดิ ภาวะซมึเศรา้ และแรงกดดนัจากกลุ่มเพื่อน ขณะทีว่ยัรุ่นตอ้งแสวงหาทางเลอืก
เพื่อเผชญิหน้ากบัสิง่เหล่านี้เพื่ออนาคตของตน และเขาไดก้ล่าวถงึหลกัการตดัสนิใจทีส่ าคญัทีสุ่ด  
6 ประการ เพื่อใหว้ยัรุน่ประสบความส าเรจ็ในโรงเรยีน มเีพื่อนทีด่ ีครอบครวัทีเ่ขา้กนัไดด้ ีมคีู่รกัและ
เพศสมัพนัธอ์ยา่งมสีต ิหลกีเลีย่งหรอืเอาชนะยาเสพตดิ สรา้งความเคารพตนเอง (Self – Esteem) 
ไดแ้ก่ 1) การตดัสนิใจเกี่ยวกบัโรงเรยีน (Decision School) คอื มอีะไรทีต่อ้งท าบา้งทีโ่รงเรยีน  
2) การตดัสนิใจเกีย่วกบัเพื่อน (Decision Friend) คอื เพือ่นแบบไหนทีเ่ราควรคบดว้ยและเราควร
เป็นเพื่อนแบบไหน 3) การตดัสนิใจเกีย่วกบัครอบครวั (Decision Parents) เขา้กนัไดด้กีบัครอบครวั
ได ้4) การตดัสนิใจเกี่ยวกบัการมคีู่และเพศสมัพนัธ ์(Dating & Sex) การเลอืกคู่ และจะปฏบิตัติวั
อยา่งไรในเรือ่งเพศ 5) สิง่เสพตดิ (Addiction) ควรปฏบิตัติวัอยา่งไรเมือ่ตอ้งเผชญิกบัการสบูบุหรี ่
การดื่มสุรา เสพยาและสิง่เสพตดิชนิดอื่นๆ 6) การตดัสนิใจเกีย่วกบัคุณค่าในตนเอง (Self – Worth) 
ตวัเองมอีะไรทีต่วัชอบหรอืรูส้กึดกีบัตวัเองบา้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเดน็ทีเ่ป็นปญัหา คอื นกัเรยีน
มคีวามจ าเป็นไดร้บัการสอน และการศกึษาเกีย่วกบัทกัษะการตดัสนิใจ ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าไมม่ี
หลกัสตูรการสอนการตดัสนิใจทีส่มบรูณ์ (Doll.  1992: preface) วยัรุน่เป็นวยัทีก่า้วสู่ความเป็น
ผูใ้หญ่ เป็นวยัทีม่คีวามเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ เขา้มาในชวีติมากมาย การคดิ การตดัสนิใจ จงึเป็น
ทกัษะอยา่งหนึ่งทีส่ าคญัส าหรบัเดก็วยัน้ีและเป็นสิง่จ าเป็นในชวีติ การตดัสนิใจทีด่จีะช่วยใหไ้มห่ลง
ไปในทางทีไ่มเ่หมาะสม และสามารถก้าวไปสู่ความส าเรจ็ในชวีติได ้การตดัสนิใจทีด่นีัน้ควรค านึงถงึ
เหตุผล ขอ้ดแีละขอ้เสยีของทางเลอืกทีม่อียู่ อนัจะช่วยใหค้าดการณ์ถงึผลทีจ่ะตามมาไดร้ะดบัหนึ่ง 
และช่วยใหต้ดัสนิใจไดเ้หมาะสมมากขึน้ (นฤภคั ฤธาทพิย.์  2550: ออนไลน์) 

   สรปุ ทกัษะการตดัสนิใจทีด่เีป็นสิง่จ าเป็นส าหรบันกัเรยีนใชเ้ผชญิกบัสถานการณ์
และปญัหาทัง้ในโรงเรยีน เพื่อน ครอบครวั เพื่อสรา้งคุณค่าในตนเอง ตลอดจนเมือ่ตอ้งเผชญิกบั
ปญัหายาเสพตดิ  
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  การสรา้งทกัษะการตดัสนิใจ (Decision – Making)  

   ทกัษะการตดัสนิใจ (Decision Making Skills) เป็นกระบวนการคดิทีใ่ชก้ารคดิ
พจิารณา เลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดจากตวัเลอืกทีม่อียูโ่ดยกระบวนการตดัสนิใจนัน้ ซึง่จะตอ้งมี
ปจัจยัพืน้ฐานประกอบการตดัสนิใจ 5 ประการ (Beyth; & Colleagues.  1991: 21; อา้งองิจาก  

ปณชิกา จรีพรชยั.  2552: 58) คอื        

    1) ท ารายการทีเ่กีย่วกบัสิง่ทีจ่ะท าหรอืเลอืกกระท า 

    2) ระบุความเป็นไปไดถ้า้กระท าสิง่นัน้    
     3) ประเมนิความเป็นไปไดถ้งึผลของการกระท าทีเ่กดิขึน้ 
     4) รูถ้งึความส าคญัของสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 
     5) ผสมผสานสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้จากความเป็นไปทีม่าจากการกระท านัน้ๆ  

   ขัน้ตอนการตดัสนิใจประกอบดว้ย การแสวงหาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สถานการณ์ทีต่อ้งตดัสนิใจ การคน้หาทางเลอืก การประเมนิเพื่อเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีของแต่ละ
ทางเลอืก และสุดทา้ยคอืการตดัสนิใจเลอืกทางแก้ปญัหาทีเ่หมาะสมและดทีีสุ่ด (ณฐัยา ผาดจนัทกึ. 
2545: 21) วยัรุน่ตอ้งพบกบัการตดัสนิใจตลอดเวลาและเผชญิกบัทางเลอืกต่างๆมากมาย 
การตดัสนิใจ คอื การเลอืกทีบุ่คคลเลอืกจากทางเลอืกทีม่หีรอืเป็นทางเลอืกทีม่คีวามเป็นไปได ้ 
การเรยีนรูถ้งึทกัษะการตดัสนิใจเป็นสิง่ส าคญัเป็นอยา่งยิง่ส าหรบัวยัรุน่ การพฒันาทกัษะ 
การตดัสนิใจทีด่ชี่วยใหว้ยัรุ่นสรา้งเอกลกัษณ์ของตนได ้(Couch.  2000: 25) กระบวนการตดัสนิใจ
ประกอบไปดว้ยขัน้ตอนทีจ่ะช่วยใหว้ยัรุน่พจิารณาทางเลอืกต่างๆทีม่เีพื่อช่วยใหส้ามารถตดัสนิใจได้
ดทีีสุ่ด ขัน้ตอนการตดัสนิใจมดีงันี้       

    ขัน้ตอนที ่1 ระบุปญัหา     
      ขัน้ตอนที ่2 พจิารณาผลทีจ่ะเกดิขึน้ตามมาจากในแต่ละทางเลอืกทีม่ ี
     ขัน้ตอนที ่3 เลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด    
     ขัน้ตอนที ่4 กระท าตามทางเลอืกทีต่ดัสนิใจ   
     ขัน้ตอนที ่5 ประเมนิผลการตดัสนิใจ  

   ดนยั จนัทรเ์จา้ฉาย (2547: 13) แบ่งขัน้ตอนการตดัสนิใจทีเ่น้นถงึขัน้ 
การตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด ดงันี้ 

    ขัน้ตอนที ่1 การจ าแนกและการใหค้ าจ ากดัความสิง่ทีเ่ป็นปญัหาปญัหาจะ
เกดิขึน้เมือ่มคีวามเหลื่อมล ้าระหว่างสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัสิง่ทีพ่งึปรารถนา 

    ขัน้ตอนที ่2 ก าหนดเงือ่นไขการตดัสนิใจ ขัน้ตอนน้ีจะน าสิง่ทีเ่ป็น 
ความสนใจ คุณค่า เป้าหมาย และความชอบส่วนตวัของผูต้ดัสนิใจใหเ้ขา้มาสู่กระบวนการทีส่ าคญั 
คอื เงือ่นไขทีแ่ตกต่างกนัจนท าใหค้นสองคนตดัสนิใจแตกต่างกนัไปดว้ย ทัง้ทีเ่ป็นสถานการณ์แบบ
เดยีวกนั เนื่องจากสิง่ทีผู่ห้นึ่งเหน็ว่าเกีย่วขอ้ง อกีผูห้นึ่งอาจเหน็ว่าไมส่ าคญัอะไรเลย 
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    ขัน้ตอนที ่3 ชัง่น ้าหนกัความส าคญัของเงือ่นไข ในเมือ่เงอืนไขแต่ละ
ประการมกัจะมคีวามส าคญัไมเ่ท่ากนั ผูต้ดัสนิใจจ าเป็นตอ้งชัง่น ้าหนกัความส าคญัของเงือ่นไขที่
ก าหนด เพื่อใหจ้ดัล าดบัความส าคญัในการตดัสนิใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

    ขัน้ตอนที ่4 สรา้งสรรคท์างเลอืก ในขัน้ตอนน้ีผูต้ดัสนิใจตอ้งคดิหาทาง
เลอืกทัง้หมดทีเ่ป็นไปไดใ้นการแกป้ญัหาใหลุ้ล่วงไป 

    ขัน้ตอนที ่5 ประเมนิทางเลอืกแต่ละทาง ทนัททีีก่ าหนดทางเลอืก แลว้ให้
วเิคราะหแ์ละประเมนิทางเลอืกอยา่งจรงิจงั ดว้ยการใหค้ะแนนตามเงือ่นไขแต่ละขอ้ จดุเด่น จุดดอ้ย
ของแต่ละขอ้จะชดัเจนขึน้เมื่อมกีารเปรยีบเทยีบกบัเงือ่นไขและน ้าหนกัความส าคญัในขัน้ตอนทีส่อง
และขัน้ตอนที ่3  

    ขัน้ตอนที ่6 เลอืกทางเลอืกทีไ่ดค้ะแนนสงูสุด ซึง่จะเป็นทางเลอืกทีม่ ี
ประสทิธภิาพสงูสุด 

   พลมัเกต และ แอ๊ตเนอร ์(กลัณพฒัน์ รศัมเีมฆนิทร.์  2551: 35 – 38;  
อา้งองิจาก Plumkett; & Attner.  1994: 162) กล่าวว่า ล าดบัขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจ
แบ่งเป็น 7 ขัน้ตอน คอื  

    ขัน้ที ่1 ระบุปญัหา เป็นขัน้ตอนแรกทีม่คีวามส าคญัอยา่งมาก เพราะ 
การระบุปญัหาถูกตอ้งหรอืไม ่ยอ่มมผีลต่อการด าเนินการในขัน้ตอนต่อไปของกระบวนการ ทัง้ยงั
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตดัสนิใจ  

    ขัน้ที ่2 ระบุขอ้จ ากดัของปจัจยั พจิารณาตรวจสอบขอ้จ ากดัต่างๆของ
ทรพัยากรทีเ่ป็นองคป์ระกอบของกระบวนการ 

    ขัน้ที ่3 พฒันาทางเลอืก เลอืกทางเลอืกทีม่ศีกัยภาพ (Potential) และ
เป็นไปได ้(Possibility) ในการแกป้ญัหาใหน้้อยลงหรอืเกดิประโยชน์สงูสุด 

    ขัน้ที ่4 วเิคราะหท์างเลอืก เมือ่น าขอ้ดขีอ้เสยีของแต่ละทางเลอืก
เปรยีบเทยีบกบัอยา่งรอบคอบแลว้ ขัน้ตอนต่อไป คอื วเิคราะหท์างเลอืกว่าเมือ่น าผลไปปฏบิตัแิลว้
ท าใหเ้กดิผลต่อเนื่องอะไรตามมาบา้ง 

    ขัน้ที ่5 เลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด เมือ่วเิคราะหแ์ละประเมนิทางเลอืกต่างๆ
แลว้ ควรเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีของแต่ละทางเลอืกอกีครัง้หนึ่ง เพื่อพจิารณาหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด
เพยีงทางเลอืกเดยีว ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดควรใหผ้ลกระทบแงล่บภายหลงัน้อยทีสุ่ดแต่ใหป้ระโยชน์มากทีสุ่ด 

    ขัน้ที ่6 น าผลการตดัสนิใจไปปฏบิตั ิเมือ่ไดท้างเลอืกทีด่ทีีสุ่ดแลว้จงึน าผล
การตดัสนิใจไปปฏบิตั ิ

    ขัน้ที ่7 สรา้งระบบควบคุมและประเมนิผล จะช่วยใหไ้ดร้บัขอ้มลู ผล
สะทอ้นกลบั (Feedback) เกีย่วกบัผลการปฏบิตัวิ่าเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม ่ซึง่จะช่วยให้
สามารถแกป้ญัหาหรอืตดัสนิใจใหมไ่ด ้เพื่อผลลพัธก์ารปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด  
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   เวปป์ และ คนอื่นๆ (Webb; Whitney; & DeBruyne.  1999: 41) กล่าวถงึ
กระบวนวธิขีองการตดัสนิใจม ี6 ประการ คอื  

1) ระบปุญัหา (Name the Problem) ตอ้งแน่ใจว่าเป็นปญัหาทีแ่ทจ้รงิ 

2) ระบคุ าจ ากดัความของปญัหา (Describe is Specifically)  

3) ระดมสมอง (Brainstorm)  

4) คดิถงึแต่ละทางเลอืกทีม่ที ัง้ทางทีเ่กดิประโยชน์และไมเ่กดิประโยชน์  

(Think About Each Solution and List Its Advantages and Disadvantages)  

      - แกป้ญัหาไดอ้ยา่งไร 

      - มกีารเคารพ ใหเ้กยีรตแิละเหน็คุณค่าต่อครอบครวัและคนอื่นๆ 

      - เป็นการแก้ปญัหาหรอืไม่ 

      - มผีลในดา้นดหีรอืดา้นไมด่ต่ีอตนเองและคนอื่น 

      - ผลทีเ่กดิขึน้ตามมามอีะไรบา้ง  

5) เลอืกทางเลอืก และด าเนินการแกป้ญัหา (Choose a Solution and  

Act on It) 

6) ประเมนิผล (Evaluate The Outcome)   

 - ปญัหาไดร้บัการแกไ้ขหรอืไม่ 

     - เกดิผลอะไรขึน้อกีไดบ้า้ง 

     - มทีางเลอืกอื่นทีด่กีว่าหรอืไม่ 

   สรปุ ทกัษะการตดัสนิใจเป็นกระบวนการคดิทีต่อ้งใชก้ารคดิพจิารณทางเลอืก
ทีแ่กป้ญัหาไดด้ทีีสุ่ดโดยมกีระบวนการทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจเป็นขัน้ตอน คอื 1) ระบุปญัหา  

2) พจิารณาถงึทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้3) พจิารณาถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้ตามมาจากการกระท า 4) เลอืก
ทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดใ้นการแกป้ญัหามากทีสุ่ด 5) ประเมนิผลการตดัสนิใจ 

   งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ (Decision – Making)  

    ราณ ีวงศค์งเดช (2549: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติกบัแรง
สนบัสนุนทางสงัคมเพื่อป้องกนัการดื่มแอลกอฮอลใ์นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศกึษา อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1 และ 
2 ศกึษาทกัษะชวีติดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความคดิวจิารณญาณและความคดิสรา้งสรรค ์ความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและความภาคภูมใิจในตนเอง การตดัสนิใจและการแกป้ญัหา การสื่อสารอย่างมี
ประสทิธภิาพและการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นและการจดัการกบัอารมณ์และความเครยีด ผลการวจิยั
พบว่ากลุ่มทดลองมทีกัษะชวีติและพฤตกิรรมดขีึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติกิว่าก่อนการทดลอง 
ทุกดา้น 
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    อดศิกัดิ ์สงิหส์โีว (2549: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
เรือ่งปรมิาณสมัพนัธท์ีเ่น้นการพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจ กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่5 ผลการวจิยัพบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษาเรือ่ง
ปรมิาณสมัพนัธท์ีเ่น้นการพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจมคีะแนนผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน และความความสามารถในการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน
และนกัเรยีนมเีจคตอิยูใ่นระดบัด ี

    ชุตเินตร อาสากจิ (2552: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัผลของโปรแกรมการปรกึษาแบบ
กลุ่มตามแนวคดิพจิารณาตามความเป็นจรงิต่อการพฒันาความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองและทกัษะ
การตดัสนิใจของเดก็ไรส้ญัชาตจิงัหวดัแมฮ่่องสอน กลุ่มตวัอยา่งเป็นเดก็ไรส้ญัชาตอิาย ุ13 -18 ปี 
และก าลงัศกึษาอยูช่ ัน้มธัยมศกึษา ผลการวจิยัพบว่า เดก็ไรส้ญัชาตกิลุ่มทดลองมคีะแนนความรูส้กึ
เหน็คุณค่าในตนเองและทกัษะการตดัสนิใจหลงัเขา้รว่มโปรแกรมสงูกว่าก่อนเขา้รว่มโปรแกรม 

    ปณชิกา จรีพรชยั (2552: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการพฒันาโปรแกรมสรา้งเสรมิ
ทกัษะการตดัสนิใจในการด าเนินชวีติดว้ยตนเอง ส าหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2 ทีม่คีวามบกพรอ่งทาง
สตปิญัญา ผลการวจิยัผลการพฒันาโปรแกรมสรา้งเสรมิทกัษะการตดัสนิใจพบว่าแผนการสอนสรา้ง
เสรมิทกัษะการตดัสนิใจในการด าเนินชวีติดว้ยตนเองมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของโปรแกรม
หลงัการใชโ้ปรแกรมอยูใ่นระดบัสงู ความพงึพอใจต่อการใชโ้ปรแกรมอยูใ่นระดบัมากและมคีวาม
เหมาะสมน าไปใชไ้ด ้  

    สรปุ จากการศกึษางานวจิยัเกีย่วกบัทกัษะการตดัสนิใจพบว่าทกัษะการ
ตดัสนิใจเป็นทกัษะทีจ่ าเป็นในการป้องกนัยาเสพตดิ เมื่อมกีารน าการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้น
รปูแบบต่างๆไมว่่าจะเป็นโปรแกรมการสรา้งเสรมิทกัษะ การปรกึษาหรอืหลกัสตูรพบว่านกัเรยีนมี
การพฒันาทัง้ในดา้นทกัษะการตดัสนิใจสงูขึน้ และมคีวามพงึพอใจ  

  2.3. 4 การแก้ปญัหา (Problem – Solving)    

   ความหมายของการแก้ปญัหา (Problem – Solving) การแกป้ญัหานัน้ตอ้งใช้
วธิกีารแกป้ญัหาเขา้มาช่วยแกป้ญัหา เพื่อใหไ้ดค้ าตอบ บรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้โดยใชส้ตปิญัญา
อยา่งรอบคอบ จงึจะสามารถแกป้ญัหาไดส้ าเรจ็(แกมกาญ คชวงศ.์  2553: 12) แนวคดิของวลิเลย;์ 
และ ซนัส ์(Wiley, John; & Sons.  2009: xiii) กล่าวว่า ทกัษะการจดัการกบัปญัหา (Problem-
Solving Skills) ไดแ้ก่ การกระท าการตดัสนิใจทีด่ ีการใชท้รพัยากร การตัง้เป้าหมาย ความเขา้ใจใน
ความเสีย่ง ขณะทีว่าตานาเบะ (Watanabe.  2010: 11 – 30) กล่าวว่า การแก้ปญัหาไมไ่ดข้ึน้อยูก่บั
ความสามารถเพยีงอย่างเดยีวแต่ยงัรวมถงึกรอบความคดิทัง้หมดทีผ่ลกัดนัใหค้นเราดงึศกัยภาพ
สงูสุดของตนเองออกมาและเปลีย่นแปลงโลกใหด้ขีึน้ ส าหรบัการศกึษาในปจัจบุนัจ าเป็นตอ้ง
เปลีย่นแปลงจาก “การศกึษาแบบท่องจ า” ไปสู่ “การศกึษาแบบแกป้ญัหา”อญัชล ีด ารงไชย (2543: 
46) กล่าวว่า การแกป้ญัหา หมายถงึ ความคดิและการกระท า ทีน่ าไปสู่การแกไ้ขอุปสรรค เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคห์รอืจดุมุ่งหมายทีต่ ัง้ไว ้โดยผ่านกระบวนการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารแกป้ญัหาที่
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เหมาะสมทีสุ่ดจากหลายๆวธิ ีแกซดา้ (Gazda.  1989; อา้งองิจาก พชัร ีวฒันาเมธ.ี  2550: 40 - 41) 
กล่าวว่า ทกัษะการแก้ปญัหา (Problem Solving Skills) หมายถงึ ทกัษะทีจ่ะเป็นไปในการหาขอ้มลู
เพื่อประเมนิ วเิคราะหแ์ละท าปญัหาใหก้ระจา่ง มกีารตัง้เป้าหมายและวางแผนอย่างเป็นระบบเรือ่ง
ของเวลา ความคดิ ความขดัแยง้ทางอารมณ์เพื่อด าเนินไปสู่เป้าหมายทีต่ ัง้ไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
พนิดา สนิสุวรรณ; และ ชรนิทร ์มัง่คัง่ (2546: 32) ทกัษะการแกป้ญัหาหมายถงึ ความสามารถทาง
สตปิญัญาทีอ่าจจะมาจากประสบการณ์เดมิ หรอืการคดิจนิตนาการ มาใชใ้นการแก้ปญัหาทีป่ระสบ
อยูไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเรว็จงึเป็นพฤตกิรรมการเรยีนรูห้รอืกระบวนการยุง่ยากซบัซอ้น ตอ้ง
อาศยัความรู ้ความคดิ และประสบการณ์เดมิทีผ่่านมาใชใ้นการแกป้ญัหา เพื่อจะใหไ้ดค้วามรูห้รอื
แนวคดิใหม่ๆ ซึง่เป็นจดุหมายทีต่อ้งการ   

   สรปุ ทกัษะการแกป้ญัหา หมายถงึ ความสามารถทางความคดิ การกระท าสู่การ
แกไ้ขอุปสรรคโดยผ่านกระบวนการตดัสนิใจอย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้อยา่งมี
ประสทิธภิาพ     

   ความส าคญัของการแกป้ญัหา (Problem – Solving) การแกป้ญัหาเป็น
กระบวนการทางปญัญา (Cognitive) เป็นการคดิทีม่เีหตุผลมทีศิทางเป็นแนวทางในการพฒันา
ความคดิ การแสดงออกทีส่รา้งสรรค ์การวเิคราะหส์ถานการณ์ และการใชเ้หตุผล การแกป้ญัหาช่วย
ใหเ้กดิการเรยีนรูว้่าจะเผชญิปญัหาในชวีติไดอ้ยา่งไร การฝึกวธิกีารแกป้ญัหาบ่อยๆ ท าใหเ้กดิ
ประสบการณ์การเรยีนรู ้สามารถน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในชวีติประจ าวนัได ้(อญัชล ีด ารงไชย.  
(2543: 47) 
   การสรา้งทกัษะการแก้ปญัหา (Problem – Solving) 

    วอยท์ธิส;์ และ การเ์นอร ์(Woititz; & Garner.  1990:  ix – 192) กล่าวว่า 
การแกป้ญัหา (Solving Problem) เป็นกระบวนการ มลี าดบัเป็นขัน้ตอน ในบางปญัหาอาจแกไ้ขได้
ดว้ยตวัเอง อาจจดัการไดง้่าย ซึง่ข ัน้ตอนการแก้ปญัหา คอื 1) ระบุปญัหา (Identify The Problem) 
2) ตดัสนิใจแกป้ญัหา (Decide to Solve The Problem) 3) ระดมความคดิถงึทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้
(Brainstorm Possible Solution) 4) เลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด (Decide on The Best Alternative) 

5)วางแผนท าอย่างไรใหเ้กดิผลส าเรจ็ (Decide How to Implement the Plan) 6) ท าใหส้ าเรจ็ตาม
แผน (Carry Out The Plan) 7) ตดิตามผล (Hold a Follow – Up Meeting)  
    วาตานาเบะ (Watanabe.  2010: 11 – 33) แบ่งคนออกเป็น 4 ประเภท คอื 
1) คนทีย่อมแพท้นัทเีมือ่พบกบัปญัหา แมแ้ต่ปญัหาทีเ่ลก็ๆ กไ็มสู่ ้2) คนทีช่อบวจิารณ์คนอื่น 
ขดัขวางและกล่าวโทษความคดิของคนอื่น ไมเ่คยพดูถงึความผดิพลาดของตนเอง 3) คนทีช่อบเพ้อ
ฝนั มคีวามคดิวธิกีารแกป้ญัหาต่างๆมากมายแต่ไมเ่คยลองท า 4) คนทีท่ะเยอทะยานมคีวาม
พยายามไปถงึเป้าหมาย พยายามแก้ปญัหาอยา่งสุดก าลงั เมือ่พบว่าตนแกป้ญัหาผดิจะใชว้ธิอีื่น
แกป้ญัหาในทนัท ีโดยไมห่ยุดหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหาหรอืวางแผนใหม้ปีระสทิธภิาพ  
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5) นกัแกป้ญัหามคีวามกลา้ ลงมอืท า หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหา ก่อนคดิคน้แผนการปฏบิตัแิละ
ลงมอืท า ระหว่างลงมอืท าตรวจสอบความคบืหน้าในสิง่ทีท่ าเพื่อใหแ้น่ใจว่าท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง  
    การแกป้ญัหาไมใ่ช่ความสามารถทีบ่างคนมแีละบางคนไมม่ ีแต่เป็น “นิสยั” 
เมือ่พฒันาทกัษะทีเ่หมาะสมและปรบัใชท้ศันคตทิีถู่กตอ้งแลว้ คนๆนัน้กจ็ะสามารถแกป้ญัหาได ้
    การแกป้ญัหา คอื กระบวนการทีส่ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ขัน้ตอน คอื  
1) เขา้ใจสถานการณ์ 2) ระบุสาเหตุทีแ่ท้จรงิของปญัหา 3) สรา้งแผนการปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธผิล  
4) ลงมอืท าและปรบัเปลีย่นแนวทางจนสามารถแกป้ญัหาได ้แสดงดงัภาพประกอบ 10 
 
 
 
 
 

(1)            (2)          (3)   (4)  
 

ภาพประกอบ 10 กระบวนการแกป้ญัหา 
 
 ทีม่า: วาตานาเบะ เคนซเูกะ.  (2010).  เลกิขมวดคิ้วซะ ! เพราะคุณคอื อจัฉรยิะนักแก้ปญัหา.   
หน้า 33. 
 
    การแกป้ญัหาตอ้งรูก่้อนว่ามปีญัหาเกดิขึน้ การระบุถงึต้นตอของปญัหาเพยีง
อยา่งเดยีวไมเ่พยีงพอ ตอ้งคดิหาวธิกีารแกป้ญัหา จากนัน้ลงมอืปฏบิตัจิรงิเพื่อแกป้ญัหา 
การแกป้ญัหาเป็นส่วนผสมระหว่างการคดิกบัการปฏบิตั ิ
    เครือ่งมอืส าหรบัแกป้ญัหา : ผงัตน้ไมแ้ห่งเหตุผล (Logic Tree) เป็นเครือ่งมอื
ทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา แสดงภาพทีช่่วยใหส้ามารถระบุสาเหตุทัง้หมดทีอ่าจเป็นไปไดข้องปญัหา และ
ช่วยกระตุน้ใหเ้กดิวธิแีกป้ญัหาตามมา ประเดน็ส าคญัของการสรา้งผงัตน้ไมแ้ห่งเหตุผล คอื เพื่อ
แบ่งแยกปญัหาออกเป็นหมวดหมู ่โดยไม่มหีมวดหมูใ่ดตกหล่นหรอืทบัซอ้นกนั จากนัน้จดัหวัขอ้ที่
เหมอืนกนัไวใ้นกิง่ก้านสาขาเดยีวกนั แลว้ตัง้ค าถามว่า “อะไร” คอืปญัหา หรอื “อยา่งไร” แกป้ญัหา
ไดอ้ยา่งไร 
    การระบุสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหาม ี2 ขัน้ตอน คอื  
    ขัน้ตอนที ่1 วนิิจฉัยสถานการณ์และระบุสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหา 

1) ระบุสาเหตุของปญัหาทีน่่าจะเป็นไปไดท้ัง้หมด เครือ่งมอืส าหรบัระบุ 
สาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหา : ผงัตน้ไม ้ไมใ่ช่/ใช่ เพื่อคน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหาหรอืตดัสนิใจว่า
จะแกป้ญัหาไดอ้ย่างไร โดยการเขยีนผงัตน้ไมข้ึน้ แลว้ตอบค าถามแบบ ใช่/ไมใ่ช่หลายๆขอ้ 

2) ตัง้สมมตฐิานของสาเหตุทีน่่าจะเป็นไปได้ คอื การคาดคะเนล่วงหน้า 

 

เขา้ใจสถานการณ์ 

 

ระบุสาเหตุที่
แทจ้รงิของปญัหา 

 

สรา้งแผนการปฏบิตัิ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ลงมอืท า ปรบัเปลีย่น
แนวทางจนสามารถ
แกป้ญัหาได ้
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เป็นค าอธบิายสาเหตุของปญัหา คดิถงึเหตุผลทีร่องรบัสมมตฐิาน แลว้ตรวจสอบว่าถูกตอ้งหรอืไม ่จงึ
ตดัสนิใจน าไปสู่วธิกีารแก้ปญัหา 

3) ก าหนดวเิคราะหแ์ละรวบรวมขอ้มลูทีจ่ าเป็นเพื่อทดสอบสมมตฐิาน  
การรวบรวมขอ้มลูและการลงมอืวเิคราะหม์ใิช่เพยีงเพื่อใหไ้ดช้ื่อว่ารวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนเท่านัน้ 
แต่การรวมรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อช่วยในการตดัสนิใจไดเ้หมาะสม หากรวบรวม
ขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูอย่างมปีระสทิธภิาพจะสามารถใชป้ระโยชน์จากเวลาและทรพัยากรทีม่อียู่
อยา่งจ ากดัไดด้ขีึน้ 

4) วเิคราะหแ์ละระบุสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหา พยายามท าความเขา้กบั 
ประเดน็ปญัหาทีพ่ยายามแกไ้ขใหช้ดัเจน แลว้สรา้งแบบแปลนแกป้ญัหาขึน้ก่อนทีจ่ะเริม่คน้ควา้
ขอ้มลู แลว้สรปุความแตกต่างของสมมตฐิานและผลลพัธท์ีแ่ทจ้รงิ จะช่วยเพิม่ความสามารถในการ
แกป้ญัหาได ้การสรปุความแตกต่างของสมมตฐิานและผลลพัธท์ีแ่ทจ้รงิทีไ่ด ้ตวัอยา่งการสรปุความ
แตกต่างของสมมตฐิานและผลลพัธ ์ 

ขัน้ตอนที ่2 คดิคน้วธิแีกป้ญัหา 
1) คดิวธิกีารแกป้ญัหาหลากหลายรปูแบบเพื่อแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ 

เมือ่ทราบสาเหตุทีท่ีแ่ทจ้รงิของปญัหาอยา่งถ่องแทแ้ลว้ ขัน้ตอนต่อไป คอื การคดิคน้วธิกีาร
แกป้ญัหา ตอ้งพยายามใชป้ระโยชน์จากความรูท้ีไ่ดจ้ากระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูแลว้พจิารณา
ส ารวจทางเลอืกต่างๆทีม่ทีีส่ามารถน าไปใช ้ 

2) จดัล าดบัความส าคญัของการปฏบิตั ิการจดัล าดบัความส าคญัของ 
การปฏบิตัพิจิารณาจากผลกระทบและความยากง่ายของการปฏบิตั ิ 
    สรปุ การสรา้งทกัษะการแก้ปญัหามกีระบวนการทีส่ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  
4 ขัน้ตอน คอื 1) เขา้ใจสถานการณ์ 2) ระบุสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหา 3) สรา้งแผนการปฏบิตัทิีม่ ี
ประสทิธผิล 4) ลงมอืท าและปรบัเปลีย่นแนวทางจนสามารถแกป้ญัหาได ้
   งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกป้ญัหา (Problem – Solving) 
    พรด ีลมิปรตันากร (2547: 112 – 122) ไดว้จิยัเรือ่งผลของโปรแกรมสุขศกึษาโดย
ประยุกตใ์ชก้ารเสรมิสรา้งทกัษะชวีติดว้ยการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่มทีม่ต่ีอทกัษะชวีติในการป้องกนั
พฤตกิรรมความรุนแรงของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนมธัยมวดัดุสติาราม พบว่าโปรแกรม
สุขศกึษาทีป่ระยกุตใ์ชก้ารเสรมิสรา้งทกัษะชวีติดว้ยการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม ภายหลงัการทดลองกลุ่ม
ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ดา้นทกัษะการแกป้ญัหา ดา้นทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ ดา้นทกัษะการสื่อสาร
ดกีว่าก่อนการทดลอง ทีผ่่านกระบวนการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมโดยแบ่งกลุ่มยอ่ยระดมสมอง  
การอภปิรายกลุ่ม เกม การแสดงบทบาทสมมตุ ิการฝึกปฏบิตั ิท าใหน้กัเรยีนมทีกัษะการแกป้ญัหา 
ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ และทกัษะการสื่อสารเพิม่ขึน้ดกีว่าก่อนการทดลองและดกีว่ากลุ่มควบคุม    
    ภทัรพร รตันวงศเ์จรญิ (2547: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัประสทิธผิลของโปรแกรมสุข
ศกึษาในการพฒันาทกัษะชวีติทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการป้องกนัการเสพยาบา้ ของนกัเรยีนมธัยมศกึษา
ในโรงเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่งเป็น
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นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 79 คน ผลการทดลองพบว่าทกัษะการแกป้ญัหาเพื่อป้องกนั 
การเสพยาบา้ดกีว่าก่อนไดร้บัโปรแกรมและดกีว่านกัเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัโปรแกรมสุขศกึษา  
    สุทศัน์ สุรสหสัสานนท ์(2549: 5 – 92) ไดว้จิยัผลของการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์โดยประยกุตใ์ชท้กัษะชวีติของนักเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 
อ าเภอหนองมว่ง จงัหวดัลพบุร ีโดยประยุกตท์กัษะชวีติตามแนวคดิขององคก์ารอนามยัโลก และกรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุขมาใช ้ทกัษะดา้นการตดัสนิใจและการแกป้ญัหา พบว่าภายหลงัการทดลอง
จ านวนนักเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามฉลาดทางอารมณ์ดา้นความด ีดา้นความเก่ง ดา้นความสุขและ
ภาพรวม อยู่ระดบัเกณฑป์กตเิพิม่ขึน้สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรยีบเทยีบ  
    สรุป จากงานวจิยัทีไ่ดศ้กึษาพบว่าทกัษะชวีติทีจ่ าเป็นในการป้องกนัยาเสพตดิ
คอื ทกัษะการแกป้ญัหาและเมือ่มกีารน าทกัษะชวีติดา้นการแกป้ญัหาไปประยุกตใ์ชพ้ฒันาแก่นักเรยีน 
พบว่านักเรยีนมทีกัษะชวีติเพิม่ขึน้    
  2.3.5 ทกัษะการปฏเิสธ (Refusal – Skills) 
   ความหมายของการปฏเิสธ (Refusal – Skills) 
    การปฏเิสธเป็นเน้ือหาส าคญัส่วนหน่ึงในการด าเนินชวีติทีข่าดเสยีไมไ่ด้
ส าหรบัการก้าวสู่ความส าเรจ็และการบรรลุวุฒภิาวะในกระบวนการพฒันาและเตบิโตดา้น 
มนุษยสมัพนัธ ์ถา้ขาดซึง่การฝึกฝนและพยายามยดึกุมศลิปะการปฏเิสธอยา่งแยบยล กเ็ป็นการยาก
ทีเ่ราจะประสบความส าเรจ็โดยสมบูรณ์ การปฏเิสธจงึเป็นหลกัสตูรหน่ึงเราตอ้งเรยีนรูส้ าหรบัด าเนิน
ชวีติ ถา้เราคุน้เคยกบักฎเกณฑแ์ละกุมโครงสรา้งการปฏเิสธได ้เรากค็อืผูก้า้วใกล้ประตูใหญ่แห่ง
ความส าเรจ็ ส าหรบัความหมายของการปฏเิสธ คอื การท าใหอ้กีฝา่ยหน่ึงรบัรูแ้ละเขา้ใจสาเหตุทีเ่รา
ไมส่ามารถท าตามขอ้เรยีกรอ้งตอ้งการของพวกเขา โดยผ่านรปูแบบทัง้ค าพดูและการกระท า  
(กูฝาน หวางซื่อเสยีง.  2548: 11 – 14) โกลดส์เตน; รเีอเกิล้; & เอแมน (Goldstein; Reagle; & 
Amann.  1990: 1 – 2) กล่าวว่า การปฏเิสธเป็นทกัษะทีท่ าใหเ้ดก็สามารถปฏเิสธยาเสพตดิ และ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชย้าเสพตดิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และจากแนวคดิของ  
คารน์ีย ์(Carney.  2007: Online) การปฏเิสธเป็นการตอบโตก้บัแรงกดดนัจากเพื่อนและกลุ่มเพื่อน
ในสถานการณ์ต่างๆได ้และจากแนวคดิของ พรสุข หุ่นนิรนัดร์; และ คนอื่นๆ (2545: 62) ทีก่ล่าวว่า
ทกัษะการปฏเิสธเป็นส่วนหนึ่งของการสรา้งสมัพนัธภาพ และการสื่อสารดว้ยความสามารถในการใช้
ค าพดู หรอืท่าทาง เพื่อแสดงความรูส้กึนึกคดิของตนเอง และการรบัรูค้วามรูส้กึของอกีฝา่ยหน่ึง ไม่
ว่าจะเป็นการแสดงความพอใจ ชื่นชม การปฏเิสธ ลคูสั บลิ (2552: 141 - 174) กล่าวถงึวธิกีารแสดง
ความไมเ่หน็ดว้ยว่า มคีนจ านวนมากทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัการแสดงออกซึง่ความไมเ่หน็ดว้ยกบัผูอ้ื่น 
เพราะคนเราตอ้งการเป็นทีช่ื่นชอบของผูอ้ื่น เช่น ในกรณเีพื่อนเสนอใหเ้ราท าอะไรบางอยา่งซึง่เรา
ไมเ่หน็ดว้ย เช่น ไปงานเลีย้งสงัสรรคท์ีม่กีารการสบูบุหรี ่ดื่มสุรา เราควรเรยีนรูว้ธิกีารทีจ่ะจดัการกบั
เหตุการณ์นี้อย่างเหมาะสม วธิกีารเหล่านัน้ ไดแ้ก่ 1) แสดงใหเ้หน็ว่าเราเคารพในความคดิเหน็ของ
ผูอ้ื่น 2) สุภาพ และชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้ผดิพลาดในขอ้เทจ็จรงิโดยไมห่ยาบคาย 3) ใชต้วัเลขสถติ ิหรอื
ตวัอยา่งเพื่อสนบัสนุนความเหน็ของเรา 4) เตรยีมค าอธบิายไวห้ลายๆแบบ 5) ใชอ้ารมณ์ขนัเมือ่เรา
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ตอ้งการใหก้ารโตแ้ยง้ผ่อนคลายขึน้ 6) ระงบัอารมณ์ ยิง่เรารูส้กึเกดิอารมณ์มากขึน้เท่าไร ตอ้งหยดุ
รอสกัพกัก่อนทีจ่ะพดูมากขึน้  
    สรปุการปฏเิสธ หมายถงึ ทกัษะทีเ่ป็นการกระท าใหผู้อ้ื่นรบัรู ้เขา้ใจถงึสาเหตุ
ทีน่กัเรยีนไมท่ าตามขอ้เรยีกรอ้งต่างๆ ไดแ้ก่ ความสามารถปฏเิสธยาเสพตดิ หลกีเลีย่งพฤตกิรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถตอบโตแ้รงกดดนัจากเพื่อนและกลุ่มเพื่อน
จากสถานการณ์ต่างๆไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดว้ยการใชค้ าพดู ท่าทางเพื่อแสดงความรูส้กึ 
ความคดิ ความไมเ่หน็ดว้ยอยา่งเหมาะสม 
   ความส าคญัของการปฏเิสธ (Refusal – Skills) 
    มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม ฉะนัน้จงึตอ้งเรยีนรูว้ธิกีารทีจ่ะอยูร่่วมกบับุคคลอื่นและ
ไดร้บัความพงึพอใจทัง้สองฝา่ยและในสถานการณ์ปจัจุบนัทีเ่สีย่งต่อการแสดงออกทางพฤตกิรรมที่
ไมพ่งึประสงค ์โดยเฉพาะในวยัรุน่ซึง่เป็นวยัแห่งการเสาะหาเอกลกัษณ์ของตนเอง วยัน้ีเป็นวยัทีเ่ริม่
เป็นตวัของตวัเอง ก าลงัสบัสนระหว่างความเป็นเดก็กบัผูใ้หญ่ วยัน้ีก าลงัห่างเหนิจากบดิามารดาและ
จะอยูใ่นสงัคมของเพื่อนในวยัเดยีวกนัทีจ่ะเขา้ใจกนัไดง้่าย ดงันัน้เพื่อนจงึมอีทิธพิลอยา่งมากทีจ่ะชกั
จงูไปกระท าสิง่ทีผ่ดิหรอืทีเ่รยีกว่าวยัน้ีเป็นวยัทีเ่สีย่งต่อการถูกชกัจงูไดง้่าย ดงันัน้การฝึกทกัษะ 
การปฏเิสธจงึเป็นสิง่ส าคญั จ าเป็นอยา่งยิง่ในการทีจ่ะบ่งบอกถงึความคดิ ความรูส้กึ ความตอ้งการ
ของตนเองใหผู้อ้ื่นทราบ (อญัชล ีด ารงไชย.  2543: 51) โทนี แบลร ์อดตีนายกรฐัมนตรขีององักฤษ
กล่าวว่า ‘ศลิปะการเป็นผูน้ าไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ารพดูค าว่า ใช่ แต่อยูท่ีก่ารพดูค าว่า “ไม”่ เป็นถอ้ยค าทรง
พลงัทีสุ่ดทัง้ในดา้นสรา้งสรรคแ์ละท าลาย ซึง่คนส่วนใหญ่ล าบากใจตอ้งพดูออกมา แต่หากรูว้ธิใีช้
อยา่งถูกตอ้ง การปฏเิสธกเ็ป็นขุมพลงัทีส่ามารถพลกิชวีติใหด้ขีึน้ได้ การปฏเิสธเป็นเรือ่งทีผู่ค้นให้
ความสนใจตลอดมา แต่ไมม่ยีคุไหนสมยัไหนทีท่กัษะในการปฏเิสธจะมคีวามส าคญัมากเท่ากบัยคุ
ปจัจบุนั การปฏเิสธจงึเป็นสิง่ทีท่า้ทายยิง่นกั (ดนยั จนัทรเ์จา้ฉาย.  2551:  ออนไลน์) โกลดส์เตน;  
รเีอเกิล้; และ เอแมน (Goldstein; Reagle; & Amann.  1990: 1 – 2) กล่าวถงึ ทกัษะการปฏเิสธใน
หนงัสอืทกัษะการปฏเิสธ : การป้องกนัการใชย้าเสพตดิในเดก็วยัรุน่ (Refusal Skills : Preventing 
Drug Use in Adolescent) ว่าการกล่าวปฏเิสธยาเสพตดิเป็นเรือ่งยากมากทีจ่ะท าได ้ทัง้ทีเ่ดก็ๆรูถ้งึ
อนัตรายจากการใชย้าเสพตดินัน้มมีากมาย และทกัษะการปฏเิสธ (Refusal Skills) เป็นเช่นเดยีวกบั
ทกัษะอื่นๆ ซึง่สามารถสอนกนัไดใ้นโรงเรยีนทัง้ในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนตน้ ใน
การสอนทกัษะการปฏเิสธตอ้งใชพ้ืน้ฐานดา้นจติวทิยามาสรา้งเป็นหลกัสตูรเพื่อพฒันาทกัษะชวีติขึน้ 
โดยมรีปูแบบของหลกัสตูรอนัประกอบไปดว้ยการเล่นบทบาทสมมต ิการทบทวนการปฏบิตั ิและการ
ปรบัเปลีย่นการสอน สิง่ส าคญัของการสอน คอื จะสอนอยา่งไรใหเ้ดก็สามารถปฏเิสธยาเสพตดิ และ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชย้าเสพตดิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
   การสรา้งทกัษะการปฏเิสธ (Refusal – Skills) 
    ในส่วนของวธิกีารตอบปฏเิสธนัน้ ลคูสั บลิ กล่าวว่า ถา้เราตอบปฏเิสธไมเ่ป็น 
เรากจ็ะรูส้กึกงัวลเกีย่วกบัคนอื่นมากกว่าทีเ่ราจะกงัวลกบัตนเอง และกจ็ะไม่มเีวลาทีเ่พยีงพอต่อการ
พฒันาสมองของเรา เรายงัตอ้งพบกบัอารมณ์ความรูส้กึทีต่อ้งขึน้อยูก่บัผูอ้ื่นโดยไม่จ าเป็น 
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การตอบปฏเิสธต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง คอื การทีเ่ราก าลงัสรา้งโอกาสใหส้มองของเราไดเ้รยีนรูใ้นสิง่อื่นๆได้
อยา่งมปีระสทิธผิล วธิกีารปฏเิสธอยา่งเหมาะสมม ี3 ขัน้ตอน (ลคูสั บลิ.  2552: 141 - 174) ดงันี้ 
     ขัน้ตอนที ่1 เริม่ดว้ยการทราบความรูส้กึของตนเอง เมื่อถูกขอ้รอ้งให้
กระท าบางสิง่บางอยา่งซึง่เราไมต่อ้งการทีจ่ะท า ความรูส้กึเหล่านี้ ไดแ้ก่ ความไมต่้องการทีจ่ะท า
รา้ยคนอื่น ความกงัวลว่าความสมัพนัธจ์ะไม่ราบรื่นถา้เราไมเ่หน็ดว้ย ความกลวัว่าคนทีม่อี านาจ
มากกว่าเราจะชอบเราน้อยลงถา้เราปฏเิสธทีจ่ะท า แมว้่าคนทีม่อี านาจเหล่านี้ควรทีจ่ะท ามนัเพื่อตวั
พวกเขาเอง จงจ าไวว้่า : เราไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความรูส้กึของผูอ้ื่น 
     ขัน้ตอนที ่2 เมือ่เราทราบความรู  สกึของตนเอง ใหค้ดิว่ามนั
สมเหตุสมผลหรอืไม ่เราควรคดิไตรต่รองอยา่งระมดัระวงัถงึผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ ถา้เราปฏเิสธ ผลเสยี
เหล่านี้ ไดแ้ก่ ความรูส้กึผดิหวงัของผูค้นถา้เราท าไดไ้ม่ส าเรจ็ หรอืความเครยีดทีจ่ะเกดิขึน้กบัเราใน
ขณะทีเ่ราพยายามท าในสิง่ทีเ่รารูว้่าเราท าไมไ่ดแ้ละไม่มเีวลาทีจ่ะท ามนั จงจ าไวว้่า : เราสามารถที่
จะปกตอ้งตวัเราเองได้ 
     ขัน้ตอนที ่3 เพยีงแค่เราตอบปฏเิสธออกมา ลองฝึกพดูตอบปฏเิสธดว้ย
ถอ้ยค าทีเ่ตรยีมเอาไวแ้ลว้อยา่งซื่อสตัยแ์ละสงบน่ิง จงจ าไวว้่า : ผูค้นจะเคารพเราถา้เราเปิดเผยและ
จรงิใจกบัเขา 
    คารน์ีย ์(Carney.  2007: Online) ทีป่รกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาเกรด 6 ,7 
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา กล่าวว่า เดก็วยัรุน่มากมายทีโ่ชครา้ยไมส่ามารถประสบความส าเรจ็ตามที่
ตอ้งการได ้เป็นเพราะว่าเดก็ๆ ไมรู่ว้่าจะตอบโตก้บัแรงกดดนัแบบกลุ่มจากเพื่อนในสถานการณ์
ต่างๆไดอ้ยา่งไร เนื่องจากเดก็ๆกลวัจะสญูเสยีเพื่อนๆไปถา้ปฏเิสธค าขอจากเพื่อนของเขา และ
เดก็ๆเกรงว่าจะไมเ่ป็นทีย่อมรบัจากกลุ่มเพื่อน ทกัษะการปฏเิสธจงึจ าเป็นตอ้งฝึกเดก็ใหพ้ดูปฏเิสธ
ดว้ยวธิกีารต่างๆ ไดใ้นสถานการณ์ทีห่ลากหลาย และเป็นสิง่ทีต่อ้งใหเ้ดก็ๆเตรยีมพร้อมไว ้ทกัษะ
การปฏเิสธตามแนวคดิของคารน์ียม์ ี10 ขอ้ ทีใ่ชส้อนเดก็ใหส้ามารถตอบโตแ้รงกดดนัจากกลุ่มเพื่อน
อยา่งมัน่ใจมดีงันี้ 

1) การสรา้งอารมณ์ขนั (Making Joke) บางทกีารมอีารมณ์ขนัเป็นวธิทีีด่ ี
ทีสุ่ดวธิหีนึ่งทีใ่ชต้อบโตก้บัสถานการณ์ต่างๆได ้เช่น เมื่อเรารูส้กึเคร่งเครยีดการสรา้งอารมณ์ขนัจะ
เบีย่งเบนความคดิของเราหรอืท าใหเ้ราร่าเรงิขึน้ได้ 

2) การใหเ้หตุผล (Give a Reason) บางครัง้คุณไมต่อ้งการสบูบุหรี ่ 
เพราะคุณตอ้งการวิง่ออกก าลงักายไดน้านๆ หรอื คุณไม่ตอ้งการดื่ม เพราะคุณรูว้่าบางคนทีด่ื่ม
แอลกอฮอลจ์ะพบกบัความวุ่นวายต่างๆในชวีติไดอ้ยา่งไร ดงันัน้การใหเ้หตุผลเพื่อจะปฏเิสธ จงึ
สนบัสนุนความคดิว่าเรามอี านาจในการปฏเิสธได้ 

3) กล่าวค าขอโทษ (Make an Excuse) บางทคีุณอาจจะมบีางสิง่ 
บางอยา่งทีคุ่ณท าซึง่เป็นการรบกวนผูอ้ื่น หรอืคุณจะตอ้งอยูบ่างแห่งในเวลาทีจ่ ากดั หรอืแมจ่ะ
ลงโทษคุณ เพยีงแต่คุณกล่าวค าขอโทษจะแกป้ญัหาเหล่านัน้ได ้
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4) พดูปฏเิสธ “ไม”่ (Just Say No) อยา่งชดัแจง้และหนกัแน่น ในบางครัง้ 
การพดูปฏเิสธไมเ่พยีงพอจะตอ้งมเีหตุผลและค าอธบิายจงึเป็นการตอบโตท้ีด่ทีีสุ่ด ตอ้งแน่ใจว่า  
การพดูปฏเิสธว่า “ไม”่ เป็นค าพดูทีม่ ัน่คงและหนกัแน่น 

5) เสนอกจิกรรมทางเลอืกอื่น (Suggest an Alternative Activity) เดก็ 
จ านวนมากท าอะไรบางอย่างทีเ่หลวไหลเพราะเขาไม่มทีางเลอืก หรอืเบื่อหน่ายกบัการคดิท าสิง่ทีด่ ี
เราอาจเสนอแนะทางเลอืกอื่นหรอืบางสิง่ออกไปแทน 

6) การเพกิเฉย (Ignore The Suggestion) แกลง้ท าเป็นไม่ไดย้นิ หรอื 
เปลีย่นหวัขอ้ทีพ่ดูคุยกนัเสยี แสดงออกว่าคุณไมม่คีวามคดิเหน็หรอืใหค้วามส าคญักบัเรือ่งทีพ่ดูคุย 

7) พดูปฏเิสธซ ้าๆ ถา้ไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้(Repeat Yourself if  
Necessary) บางโอกาสเราตอ้งกล่าวปฏเิสธมากกว่าหนึ่งครัง้ เพราะบางคนอาจรอ้งขอเรามากกว่า
หนึ่งครัง้ แต่การรอ้งขอหลายๆครัง้มไิดห้มายความว่าเราตอ้งยอมแพ ้ 

8) ออกไปจากสถานการณ์นัน้ๆ (Leave The Situation) ถา้คุณรูส้กึไม่ 
ชอบสถานทีใ่ดทีท่ าใหคุ้ณไมส่บาย คุณสามารถออกไปจากทีน่ัน้ สถานทีน่ัน้อาจเป็นทีท่ีม่คีวามเสีย่ง 
หรอือาจมอีนัตราย อาจชกัชวนเดก็คนอื่นๆใหท้ าตามเราดว้ยกไ็ด้ 

9) กล่าวค าขอบคุณ (Thanks, But No Thanks) คุณสามารถปฏเิสธดว้ย 
ความสุภาพ โดยคุณยงัคงไมส่นใจสิง่ทีเ่สนอมานัน้ 

10) การรวมกลุ่ม (The Power of Number) เราสรา้งกลุ่มเพื่อนของเรา 
เพื่อเป็นพลงัอ านาจของเรา การทีเ่รามเีพื่อนหลายๆคนทีพ่รอ้มช่วยแก้ปญัหาใหเ้ราได ้ท าใหเ้รารูส้กึ
มคีวามมัน่ใจ ในบางเวลา เราใชห้รอืยกเอาค าว่า “เรา” จะท าใหเ้รารูส้กึเขม้แขง็กว่าค าว่า “ฉนั”      

   ทกัษะการปฏเิสธมปีระโยชน์อยา่งยิง่ในเชงิยบัยัง้พฤตกิรรมเสีย่ง และ
พฤตกิรรมเบีย่งเบนทัง้หลายทีเ่กดิจากการคดิรเิริม่ทีไ่ม่สรา้งสรรค์ การรูจ้กัปฏเิสธเพื่อรกัษาจดุยนื
ของตนเอง โดยการเจรจาต่อรองอยา่งละมุนละมอ่มเพื่อรกัษาน ้าใจ และผลประโยชน์ของตนเอง 
นบัว่ามคีวามส าคญัมาก เป็นทกัษะพืน้ฐานทีจ่ะช่วยท าหน้าทีเ่ป็นภมูคิุม้กนัอย่างถาวร ทีค่อย 
เหนี่ยวรัง้เยาวชนออกจากพฤตกิรรมเบีย่งเบน และชกัน าใหเ้ยาวชนเลอืกกระท าพฤตกิรรมที่
เหมาะสมได ้(ประเสรฐิ ตนัสกุล.  2538: 20 – 21) และพรสุข หุ่นนิรนัดร;์ และ คนอื่นๆ  (2545: 62) 
กล่าวว่าทกัษะการปฏเิสธเป็นส่วนหนึ่งของการสรา้งสมัพนัธภาพ และการสื่อสารดว้ยความสามารถ
ในการใชค้ าพดู หรอืท่าทาง เพื่อแสดงความรูส้กึนึกคดิของตนเอง และการรบัรูค้วามรูส้กึของอกีฝา่ย
หนึ่งไมว่่าจะเป็นการแสดงความพอใจ ชื่นชม การปฏเิสธ และหลกัการปฏเิสธมขีัน้ตอนดงันี้   

1) ปฏเิสธอยา่งจรงิจงัทัง้ท่าทาง ค าพดู น ้าเสยีง เพื่อแสดงความตัง้ใจอย่างชดัเจนทีจ่ะขอปฏเิสธ 
2) ควรเลอืกใชค้วามรูส้กึ เพื่อแสดงเป็นขอ้อา้งประกอบ เพราะการใชเ้หตุผลเพยีงอย่างเดยีวมกัถูก
โตแ้ยง้ได ้3) การขอความเหน็ ความเหน็ชอบ การแสดงกรยิาท่าทาง ค าพดูทีเ่ป็นมติร การแสดง
ความขอบคุณ เมือ่ผูช้วนยอมรบั เป็นตน้ 4) เมือ่ถูกเซา้ซีห้รอืสบประมาท ไมค่วรต าหนิ โกรธเคอืง 
เพราะจะท าใหข้าดสต ิไมม่สีมาธใินการหาทางเลอืก ควรยนืยนัการปฏเิสธโดยการเลอืกวธิีดงัต่อ
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ต่อไปนี้ 5) การปฏเิสธซ ้า โดยไมต่อ้งใชข้อ้อา้งอกี พรอ้มทัง้บอกลา และหาทางเลีย่งจากสถานการณ์
ดงักล่าว 6) การต่อรอง โดยการกจิกรรมอื่นทีด่กีว่ามาทดแทน 7) การผดัผ่อน โดยการยดืระยะเวลา
ออกไป เพื่อใหผู้ช้วนเปลีย่นใจ 

   ในบางครัง้วยัรุ่นอาจถูกเพื่อนๆกดดนัใหด้ื่ม สบู หรอืเสพยาเสพตดิ (Covey.  
2006: 251 - 253) ทกัษะการปฏเิสธ (Refusal – Skills) เป็นทกัษะทีส่ าคญัตอ้งสอนใหเ้ดก็สามารถ
ปฏเิสธและหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ พลงัทีจ่ะต่อตา้นแรงกดดนันัน้ คอื 3 สิง่ที่
ควรรูแ้ละ 5 ไม ่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

   3 รู ้(The 3 Know) คอื 1) รูค้วามจรงิ (Know The Facts) การตดัสนิใจจะตอ้งรู้
ขอ้เทจ็จรงิ การสบูบุหรีท่ ารา้ยร่างกาย แอลกอฮอลท์ าใหเ้ราท าสิง่โง่ๆ  ยาเสพตดิท าลายเซลลส์มอง 
สารเสพตดิท าลายผูค้นรอบขา้ง 2) รูจ้กัตนเอง (Know Yourself) การพดูปฏเิสธ (No) อยา่งแขง็แรง
ไดจ้ าเป็นตอ้งมสีิง่ส าคญั เมื่อตอ้งเผชญิหน้ากบัการตดัสนิใจ ใหถ้ามตนเองว่าเหมาะกบัฉนัหรอืไม ่
แลว้คนแบบไหนทีฉ่นัอยากเป็น 3) รูส้ถานการณ์ (Know The Situation) ไมพ่าตนเองเขา้ไปอยูใ่น
สถานทีห่รอืสถานการณ์ทีอ่นัตราย หรอืไมแ่กรง่พอทีจ่ะรบัมอืได้ 

  5 ไม ่(The 5 Nos) ในความเป็นจรงิ หนึ่งเหตุผลทีว่ยัรุ่นไมพ่ดูปฏเิสธ เพราะเขา
ไมรู่ว้่าจะพดูปฏเิสธอยา่งไร ไมเ่คยพดูปฏเิสธมาก่อน เมื่อวยัรุน่ตอ้งตกอยูใ่นสถานการณ์นัน้จงึยอม
เพื่อน ควรเตรยีมพรอ้มทีจ่ะฝึกพดูปฏเิสธม ี5 แนวทาง คอื 

1) พดูตรงๆ (Be Direct) ถา้มคีวามเชื่อมัน่พอใหพ้ดูไปตรงๆ เช่น  

2) ใชอ้ารมณ์ขนั (Use Humor) บางครัง้การใชอ้ารมณ์ขนัท าใหเ้ป็นเรือ่งง่าย 

3) อา้งพ่อแม ่(Blame It on Your Parents) ถา้อยูใ่นสถานการณ์ทียุ่ง่ยากให้ 

อา้งพ่อแม่ 

4) แนะน าทางเลอืกอื่น (Suggest an Alternative) วยัรุน่บางคนดื่มหรอืเสพ 

ยาเสพตดิเพราะเบื่อและไม่รูว้่าจะท าอะไรด ีใหเ้ตรยีมทางเลอืกอื่นไว ้

5) ลุกและหนีไป (Get up and Go) ถา้ตกอยูใ่นสถานการณ์ทียุ่ง่ยากใจ รูส้กึ 

ไมน่่าไวว้างใจ ใหเ้ชื่อในสญัชาตญาณของคุณ และรบีไปใหเ้รว็ทีสุ่ดไมต่อ้งกงัวลว่าใครจะคดิอย่างไร   
  สรปุ การสรา้งทกัษะการปฏเิสธ คอื วธิกีารตอบปฏเิสธ เริม่จากการทราบ

ความรูส้กึของตน ตรวจสอบความคดิความรูส้กึของตนว่าสมเหตุสมผลหรอืไม ่เมือ่ไตรต่รองแลว้ว่า
สมเหตุสมผลจงึปฏเิสธ ส่วนวธิกีารปฏเิสธ ไดแ้ก่ การสรา้งอารมณ์ขนั การใหเ้หตุผล การพดูว่าไม ่
การเสนอทางเลอืกอื่น การเพกิเฉย การพดูปฏเิสธซ ้าๆ ออกไปจากสถานการณ์นัน้ กล่าวค าขอบคุณ
แต่ไมท่ าตาม และการรวมกลุ่ม 
   งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏเิสธ (Refusal – Skills) 

   ภทัรพร รตันวงศเ์จรญิ (2547: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัประสทิธผิลของโปรแกรมสุข
ศกึษาในการพฒันาทกัษะชวีติทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการป้องกนัการเสพยาบา้ ของนกัเรยีนมธัยมศกึษา
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ในโรงเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 79 คน ผลการทดลองพบว่าทกัษะการปฏเิสธโดยไมเ่สยี
สมัพนัธภาพดกีว่าก่อนไดร้บัโปรแกรมและดกีว่านกัเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัโปรแกรมสุขศกึษา 

   จริวรรณ สารสทิธิ ์(2550: 42 – 44) ไดว้จิยัการพฒันาทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั 
การตดิยาเสพตดิของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ในเขตเทศบาลต าบลท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จงัหวดั
สุราษฎรธ์านี โดยศกึษาทกัษะชวีติดา้นการเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ทกัษะการตดัสนิใจไม่
เสพยาเสพตดิ (Decision Making Skills) ทกัษะการปฏเิสธ (Deniel Skills) ทกัษะการจดัการกบั
ความเครยีด (Copping with Stress Skills) พบว่าเพศชายและเพศหญงิมกีารพฒันาทกัษะชวีติเพื่อ
ป้องกนัการตดิยาเสพตดิไมแ่ตกต่างกนั นักเรยีนทีม่อีาย ุระดบัชัน้การศกึษา อาชพีของผูป้กครอง ระดบั
การศกึษาของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครองแตกต่างกนัมกีารพฒันาทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัสารเสพตดิ
แตกต่างกนั 

   สรุป จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏเิสธพบว่าทกัษะชวีติทีจ่ าเป็น
ในการป้องกนัยาเสพตดิ คอื ทกัษะการปฏเิสธและเมือ่น าทกัษะการปฏเิสธไปพฒันาทกัษะชวีติใน
นกัเรยีน พบว่านักเรยีนมทีกัษะการปฏเิสธดกีว่าเดมิ และพฒันาการของทกัษะชวีติไม่มคีวามแตกต่าง
กนัในเพศหญงิและชาย 
 กล่าวโดยสรปุ ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ หมายถงึ ความสามารถในการสรา้ง
ลกัษณะนิสยั พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคท์ีช่่วยใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถเผชญิสถานการณ์ทีก่ดดนัให้
ใชย้าเสพตดิและไมต่อ้งการยาเสพตดิม ี5 ทกัษะทีจ่ าเป็นเพื่อป้องกนัยาเสพตดิในนักเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ ไดแ้ก่ 

1) ทกัษะการควบคุมตนเอง (Self – Control) เป็นทกัษะทีจ่ าเป็นในการป้องกนั     

ยาเสพตดิ (Strauss.  2011:1); (ปรทิรรศน์ แสงทองด.ี 2550: บทคดัยอ่); (วราภรณ์ กุประดษิฐ.์ 
2551: บทคดัยอ่) ซึง่การควบคุมตนเองถอืเป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้(Poajasit. 2010: 
Online) และเป็นความสามารถในการบงัคบัตนเอง (สุกญัญา เสมอมาศ. 2550:7) รูจ้กัยบัยัง้หรอื
ควบคุมอารมณ์เมือ่เผชญิปญัหา (ประภาพร คนซื่อ. 2552: 10) ใชเ้หตุผลในการแก้ปญัหา (กานดา 
พู่พุฒ. 2548: 94-108) ปรบัปรงุตนเอง (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ. 2547: 7) ใหแ้สดงพฤตกิรรมในทาง
ทีเ่หมาะสม อยูใ่นขอบเขตทีส่งัคมยอมรบั (Poajasit. 2010: Online); (ปรางคท์อง อภพิุทธกุิล. 
2550: 43); (กานดา พู่พุฒ. 2548: 94-104) ทกัษะการควบคุมตนเองทีเ่พิม่ขึน้มผีลใหท้กัษะในการ
รบัมอืและการแก้ปญัหาไดด้ ี(ปนดัดา ธรีะเชือ้; หรรษา เศรษฐบุปผา; และ สริลิกัษณ์ วรรธนพงษ์. 
2551: 142-153; อา้งองิจาก R0senbaum. 1990; Kazdin. 1980; & Sotthiyapai. 2002);  

(ประภาพร คนซื่อ.  2552: 10) 

หลกัการสรา้งทกัษะการควบคุมตนเอง (กานดา พู่พุฒ. 2548: 94-108);  

(วราภรณ์ กุประดษิฐ.์ 2551); โควยี ์(Covey.  2006: 26-350); คอนแดรคกี ้(Kondracki. 1986) 

มดีงันี้ 1) การยอมรบัปญัหาของตน พยายามมองปญัหาอยา่งชดัเจนไมป่ฏเิสธปญัหาหรอื 
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หลกีเลีย่งปญัหา 2) มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง 3) คน้หาและพจิารณาทางเลอืกทีเ่หมาะสมอยา่ง
หลากหลายวธิ ี4) ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกส าหรบัน ามาปฏบิตัจิรงิ 5) ประเมนิความเป็นไปไดข้อง
ทางเลอืกก่อนลงมอืท า ค านึงถงึความเสีย่งและการพึง่พาขอความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่น 

2) ทกัษะการเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Worth) เป็นทกัษะทีจ่ าเป็นในการ 

ป้องกนัยาเสพตดิ (Strauss.  2011:1-2); (Lickona. 1994: 19); (Covey. 2006: 268); (บุษบา  

ญาณสมเดจ็. 2546: ออนไลน์); (จฑุานนัท ์กอ้นแกว้. 2550: บทคดัยอ่); (แววดาว ดวงจนัทร.์ 2551: 
บทคดัยอ่) การเหน็คุณค่าในตนเองเป็นกระบวนการทางดา้นอารมณ์ (Lawrence.  1980:4) ทีบุ่คคล
ประเมนิตนเองถงึความแตกต่างระหว่างทีต่นเป็นจรงิในปจัจบุนักบัสิง่ทีอ่ยากเป็น (Covey. 2006: 
267) เป็นการยอมรบัและเขา้ใจในสิง่ทีต่นเป็น (นวลศริ ิเปาโรหติย.์ 168 – 203) 

   หลกัการสรา้งการเหน็คุณค่าในตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเองประกอบดว้ย 
ภาพลกัษณ์ของตนเอง (Self Image) ตนในอุดมคต ิ(Ideal Self) และการเหน็คุณค่าในตนเอง (Self 
– Esteem) การสรา้งความมัน่ใจและเพิม่คุณค่าใหก้บัตนเองม ี7 วธิ ีคอื 1) แสวงหาสิง่ทีด่เีป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง 2) ท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์กบัผูอ้ื่นและสงัคม 3) รูจ้กัการใหม้ากกว่าการรบัและ
รูจ้กัชื่นชมตนเองตามความเป็นจรงิ 4) ไมต่ าหนิตนเองและผูอ้ื่น 5) คบเพื่อนด ี6) มคีวามอดทน  

อดกลัน้และพยายาม 7) เมตตาและใหอ้ภยัตนเอง 

3) ทกัษะการตดัสนิใจเป็นทกัษะทีจ่ าเป็นในการป้องกนัยาเสพตดิ (ราณ ีวงศค์งเดช.  

2549: บทคดัยอ่); (Covey. 2006: 1-14); (Doll. 1992: preface)ทกัษะการตดัสนิใจเป็นกระบวนการ
คดิอยา่งมวีจิารณญาณ (Beyth; & Colleagues. 1991: 21; อา้งองิจาก ปณชิกา จรีพรชยั. 2552: 
58) การตดัสนิใจทีด่ ีสามารถกา้วไปสู่ความส าเรจ็ในชวีติได ้(นฤภคั ฤธาทพิย.์ 2550: ออนไลน์) 
การพฒันาทกัษะการตดัสนิใจทีด่ชี่วยใหว้ยัรุน่สรา้งเอกลกัษณ์ของตนได ้(Couch. 2000: 25)  

หลกัการสรา้งทกัษะการตดัสนิใจ (Beyth; & Colleagues. 1991: 21; อา้งองิจาก  
ปณชิกา จรีพรชยั.  2552: 58); (ดนยั จนัทรเ์จา้ฉาย.  2547: 13); (Plumkett; & Attner. 1994: 162; 
อา้งองิจาก กลัณพฒัน์  รศัมเีมฆนิทร.์  2551: 35-38); (Webb; Whitney; & Debruyne.  1999: 4)  
มดีงันี้ 1) ระบุปญัหา 2) วเิคราะหท์างเลอืก โดยค านึงถงึ ผลกระบท ขอ้ด ีขอ้เสยีของแต่ละทางเลอืก 
3) ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด 4) ด าเนินการตามทางเลอืกทีเ่ลอืกไว ้5) ประเมนิผลการตดัสนิใจ  

4) ทกัษะการแก้ปญัหา (Problem – Solving) เป็นทกัษะทีจ่ าเป็นในการป้องกนั 

ยาเสพตดิ (พรด ีลมิปรตันากร.  2547: 112 – 122); (ภทัรพร รตันวงศเ์จรญิ.  2547: บทคดัยอ่); 
(สุทศัน์ สุรสหสัสานนท.์  2549: 5 – 92) เป็นความสามารถทางความคดิ การกระท าสู่การแกไ้ข
อุปสรรค (อญัชล ีด ารงไชย.  2543: 46) โดยผ่านกระบวนการตดัสนิใจทีด่ ี(Wiley, John; & Sons.  
2009: xiii) เพื่อบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (แกมกาญ คชวงศ.์  2553: 12)  
   หลกัการสรา้งทกัษะการแก้ปญัหาการสรา้งทกัษะการแกป้ญัหามกีระบวนการที่
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ขัน้ตอน (Watanabe.  2010: 11 – 33) คอื 1) เขา้ใจสถานการณ์ 2) ระบุ
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สาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหา 3) สรา้งแผนการปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธผิล 4) ลงมอืท าและปรบัเปลีย่น
แนวทางจนสามารถแกป้ญัหาได ้

5) ทกัษะการปฏเิสธ (Refusal – Skills) เป็นทกัษะทีจ่ าเป็นในการป้องกนัยาเสพตดิ   

ภทัรพร รตันวงศเ์จรญิ (2547: บทคดัยอ่); จริวรรณ สารสทิธิ ์(2550: 42 – 44); (Goldstein;  Reagle; 
& Amann.  1990: 1 – 2) เป็นทกัษะทีเ่ป็นการกระท าใหผู้อ้ื่นรบัรู ้เขา้ใจถงึสาเหตุทีน่กัเรยีนไมท่ า
ตามขอ้เรยีกรอ้งต่างๆ ไดแ้ก่ ความสามารถปฏเิสธยาเสพตดิ หลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัยา
เสพตดิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถตอบโตแ้รงกดดนัจากเพื่อนและกลุ่มเพื่อนจากสถานการณ์
ต่างๆได(้Carney.  2007: Online); (Covey.  2006: 252 – 253)  ดว้ยการใชค้ าพดู ท่าทางเพื่อแสดง
ความรูส้กึ ความคดิ ความไมเ่หน็ดว้ยอย่างเหมาะสม (พรสุข หุ่นนิรนัดร;์ และ  
คนอื่นๆ.  2545: 62) 

  หลกัการสรา้งทกัษะการปฏเิสธ เริม่จากการทราบความรูส้กึของตน ตรวจสอบ
ความคดิความรูส้กึของตนว่าสมเหตุสมผลหรอืไม ่เมือ่ไตรต่รองแลว้ว่าสมเหตุสมผลจงึปฏเิสธ ส่วน
วธิกีารปฏเิสธ ไดแ้ก่ การสรา้งอารมณ์ขนั การใหเ้หตุผล การเสนอทางเลอืกอื่น การเพกิเฉย การพดู
ปฏเิสธซ ้าๆ ออกไปจากสถานการณ์นัน้ กล่าวค าขอบคุณแต่ไมท่ าตาม และการรวมกลุ่ม 

ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัน าหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั 
ยาเสพตดิมาพฒันาเป็นหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดต้ามตาราง 6 
 
3. หลกัการพฒันาหลกัสตูร 
 3.1 ความหมายของหลกัสตูร 

ใจทพิย ์เชือ้รตันพงษ์ กล่าวว่า ‚หลกัสตูร‛ แปลมาจากค าในภาษาองักฤษว่า  
‚curriculum‛ ซึง่มรีากศพัทม์าจากภาษาลาตนิว่า ‚Currere‛ หมายถงึ ‚Running Course‛ หรอื
เสน้ทางทีใ่ชว้ิง่แขง่ ต่อมาไดน้ าศพัทน์ี้มาใชใ้นทางการศกึษาว่า ‚Running Sequence of Course or 
Learning Experiences‛ การทีเ่ปรยีบเทยีบหลกัสตูรกบัสนามหรอืเสน้ทางทีใ่ชว้ิง่แข่ง อาจเนื่องจาก
การทีผู่เ้รยีนจะส าเรจ็การศกึษาในระดบัใดระดบัหนึ่งหรอืจบหลกัสตูรใดๆ นัน้ ผูเ้รยีนจะตอ้งเรยีน
และฝา่ฟนัความยากของวชิาหรอืประสบการณ์การเรยีนรูต่้างๆ ทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรตามล าดบั
เช่นเดยีวกบันกัวิง่ทีต่อ้งวิง่แขง่และฟนัฝา่อุปสรรค เพื่อชยัชนะและความส าเรจ็ อยา่งไรกต็าม   
ความหมายของหลกัสตูรม ี5 ประการ คอื (ใชต้วัยอ่ว่า ‚SOPEA‛ ซึง่มาจากความหมายของหลกัสตูร
แต่ละลกัษณะในภาษาองักฤษ เพื่องา่ยต่อการจดจ า) 1) หลกัสตูร คอื รายวชิาหรอืเนื้อหาวชิาทีเ่รยีน 
(Curriculum as Subjects and Subject Matter) 2) หลกัสตูร คอื จดุมุง่หมายทีผู่เ้รยีนพงึบรรลุ 
(Curriculum as Objective) 3) หลกัสตูร คอื แผนส าหรบัจดัโอกาสการเรยีนรูห้รอืประสบการณ์ที่
คาดหวงัแก่นกัเรยีน (Curriculum as Plan) 4) หลกัสตูร คอื ประสบการณ์ทัง้ปวงของผูเ้รยีนทีจ่ดั
โดยโรงเรยีน (Curriculum as Learners’ Experiences) 5) หลกัสตูร คอื กจิกรรมทางการศกึษาทีจ่ดั
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ใหแ้ก่ผูเ้รยีน (Curriculum as Educational Activities) (ใจทพิย ์เชือ้รตันพงษ์.  2539: 1 – 9) ส่วน
ธ ารง บวัศร ีก าหนดนิยามของหลกัสตูรไว ้คอื แผนซึง่ไดอ้อกแบบจดัท าขึน้เพื่อแสดงถงึจดุหมาย 
การจดัเนื้อหากจิกรรมและมวลประสบการณ์ ในแต่ละโปรแกรมการศกึษา เพื่อใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการ
ในดา้นต่างๆ ตามจดุมุง่หมายทีก่ าหนดไว้ (ธ ารง บวัศร.ี  2542: 7) ในขณะที ่นิรมล ศตวุฒ;ิ ศกัดิศ์ร ี
ปาณะกุล; และ ระววิรรณ ศรคีรา้มครนั ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูรว่า หมายถงึ ขอ้ก าหนด
เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนทีเ่ขยีนขึน้อยา่งเป็นทางการ ผ่านการยกร่างอยา่งเป็นระบบ
ประกอบดว้ยรายละเอยีดของหลกัการ จดุหมาย โครงสรา้งเนื้อหา กจิกรรม แนวทางหรอืวธิกีารจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอน สื่อการวดัผลและประเมนิผล รวมทัง้ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัเวลาของการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอน (นิรมล ศตวุฒ;ิ ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล; และ ระววิรรณ ศรคีรา้มครนั.  2543: 2) 
ส่วนลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ ใหค้วามหมายของหลกัสตูรว่าเป็นการจดักจิกรรมหรอื
ประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รยีน ซึง่คลุมถงึโครงการสอน แบบเรยีน แบบฝึกหดั สื่อการสอน วธิกีารสอน 
วธิกีารจดักจิกรรม ทบทวน คู่มอืด าเนินงานของคร ูเพื่อเดก็เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม (ลว้น สายยศ;
และ องัคณา สายยศ.  2543: 34)  
  บรรพต สุวรรณประเสรฐิ ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูรโดยมองที่จดุเน้นทีแ่ตกต่างกนั 
เช่น 1) หลกัสตูร หมายถงึ รายวชิาหรอืเนื้อหาสาระทีใ่ชส้อน 2) หลกัสตูร หมายถงึ มวลประสบการณ์ที่
โรงเรยีนหรอืสถานศกึษาจดัใหแ้ก่ผูเ้รยีน 3) หลกัสตูร หมายถงึ กจิกรรมการเรยีนการสอน 4) หลกัสตูร 
หมายถงึ สิง่ทีส่งัคมคาดหมายหรอืมุ่งหวงัจะใหแ้ก่ผูเ้รยีน นอกจากนัน้ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูร
ในเชงิปฏบิตักิาร คอื เมือ่พจิารณาทีต่วัผูเ้รยีน หลกัสตูร หมายถงึ ทุกสิง่ ทุกอยา่งทีเ่กดิขึน้ในตวั
ผูเ้รยีนในขณะทีผู่เ้รยีนท าการศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษาทัง้หมด และเมือ่พจิารณาที่
ตวัผูส้อน หลกัสตูร หมายถงึ สิง่ทีค่รหูรอืผูส้อนใหก้บัผูเ้รยีนและการทีผู่เ้รยีนไดท้ ากจิกรรมรว่มกนั 
(บรรพต สุวรรณประเสรฐิ.  2544: 14 – 37) ในขณะทีว่ชัร ีบรูณสงิห ์ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูร 
คอื ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนทีเ่ขยีนขึน้อยา่งเป็นทางการ อยา่งกวา้งๆทีเ่ปิด
โอกาสใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาสามารถจดัประสบการณ์ต่างๆ ทัง้โดยทางตรงและทางออ้มใหแ้ก่
ผูเ้รยีนเพื่อใหเ้ป็นไปตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร (วชัร ีบรูณสงิห.์  2544: 1) นอกจากนัน้ ประทปี 
เมธาคุณวุฒ ิไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูร คอื แผนการเรยีนการสอน ทีป่ระกอบดว้ย จดุมุง่หมาย
ของการศกึษา วธิกีารเพื่อบรรลุจดุมุง่หมายซึง่หมายถงึ การพจิารณาคดัเลอืกจดัรวบรวมและ   
เรยีบเรยีงเนื้อหาวชิาและประสบการณ์ตลอดจนการประเมนิผล เพื่อใหผู้เ้รยีนเป็นบุคคลทีม่สีต ิ
ปญัญา และคุณธรรมสามารถสรา้งเสรมิองคค์วามรูค้ดิวเิคราะหไ์ดแ้ละน าความรูม้าแกป้ญัหาและ
สรา้งสรรคใ์นส่วนวชิาการ วชิาชพี และการด ารงชวีติ (ประทปี เมธาคุณวุฒ.ิ  2545: 1) ซึง่สอดคลอ้ง
กบัโอลวิา ทีน่ าค านิยามของหลกัสตูรมาเรยีบเรยีงไว ้ดงันี้ หลกัสตูร คอื 1) สิง่ทีใ่ชส้อนในโรงเรยีน 
2) ชุดวชิาทีเ่รยีน (Set of Subjects) 3) เนื้อหา (Content) 4) โปรแกรมการเรยีน (Program of 
Studies) 5) ชุดของสิง่ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน (Set of Materials) 6) ล าดบัของกระบวนวชิา 
(Sequence of Courses) 7) จดุประสงคท์ีน่ าไปปฏบิตั ิ(Performance Objective) 8) กระบวนวชิาที่
ศกึษา (Course of Study)  9) ทุกสิง่ทุกอยา่งทีด่ าเนินการในโรงเรยีน รวมทัง้กจิกรรมนอกหอ้งเรยีน 
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การแนะแนว และการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 10) สิง่ทีส่อนทัง้ภายในและภายนอก
โรงเรยีนทีโ่รงเรยีนเป็นผูจ้ดั 11) ทุกสิง่ทีก่ าหนดขึน้โดยบุคคลในโรงเรยีน 12) ล าดบัของกจิกรรมใน
โรงเรยีนทีด่ าเนินการโดยผูเ้รยีน 13) ประสบการณ์ของผูเ้รยีนแต่ละคน ซึง่เกดิจากระบบการจดัการ
ของโรงเรยีนเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจความหมายของหลกัสตูรชดัเจนยิง่ขึน้ (รจุริ ์ภู่สาระ; และ 
จนัทรานี สงวนนาม.  2545: 80; อา้งองิจาก Oliva.  1992: 5 – 6)   
  ชวลติ ชกู าแหง สรปุความหมายของหลกัสตูรว่า หมายถงึ มวลประสบการณ์ทุกอย่าง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน มทีัง้ส่วนทีเ่ป็นเอกสารหลกัฐาน กระบวนการทีใ่ชใ้นการเรยีน   
การสอน การจดักจิกรรม สื่อวสัดุต่างๆ ทีจ่ดัขึน้เพื่อใหผู้เ้รยีนไปสู่เป้าหมายทีพ่งึปรารถนา (ชวลติ   
ชกู าแหง.  2551: 15) ขณะทีอุ่ดม เชยกวีงศ ์กล่าวว่าหลกัสตูรเป็นตวัก าหนดหรอืกรอบของแนว
ปฏบิตัทิีจ่ะท าใหก้ารจดัการเรยีนการสอนบรรลุตามจดุมุ่งหมายทีว่างไว ้ซึง่มทีัง้ความหมายทีเ่ป็น
รปูธรรมและนามธรรม ดงันี้ 1) หลกัสตูร คอื จดุหมายทีผู่เ้รยีนพงึบรรลุ 2) หลกัสตูรคอืประสบการณ์
ทัง้ปวงของผูเ้รยีนที่จดัโดยโรงเรยีน 3) หลกัสตูร คอื กจิกรรมทางการศกึษาทีจ่ดัใหก้บัผูเ้รยีน 4) 
หลกัสตูร คอื รายวชิาหรอืเนื้อหาวชิาทีเ่รยีน 5) หลกัสตูร คอื แผนส าหรบัจดัโอกาสการเรยีนรูห้รอื
ประสบการณ์ทีค่าดหวงัแก่ผูเ้รยีน (อุดม เชยกวีงศ.์  2545: 1 – 2) ส าหรบัชาญยทุธ ์นุชนงค ์ไดส้รุป
ความหมายของหลกัสตูรว่า หมายถงึ เอกสารทีเ่ขยีนขึน้เพื่อใหค้รนู าไปจดัใหแ้ก่ผูเ้รยีน โดยการจดั
มวลประสบการณ์ทัง้หมดเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในทุกๆ ดา้นเป็นไปในทางที่
ดขี ึน้ และสามารถประกอบอาชพีและด ารงตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข (ชาญยุทธ ์นุชนงค.์  
2546: 9) และชจูติต ์เหล่าเจรญิสุข กล่าวถงึความหมายของหลกัสตูร หมายถงึ แผนการเรยีนรู ้และ
ประสบการณ์หรอืกจิกรรมทัง้หลายทีโ่รงเรยีนจดัใหผู้เ้รยีนเพื่อใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการในดา้นต่างๆ
ตามจุดมุง่หมายทีก่ าหนดไว้ (ชจูติต ์เหล่าเจรญิสุข.  2550: ออนไลน์) 
  สรปุ หลกัสตูร เป็นขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนทีเ่ขยีนขึน้อย่างเป็น
ทางการ หรอืผ่านการยกรา่งอยา่งเป็นระบบ และหมายถงึ มวลประสบการณ์การเรยีนรูต่้างๆที่
ก าหนดไวใ้นหลกัสตูรหรอืรายวชิา ประมวลวชิา เนื้อหาวชิาทีเ่รยีน สิง่ทีส่งัคมคาดหวงัจะใหแ้ก่
ผูเ้รยีน หรอืชุดวชิาทีเ่รยีนทีส่อน โปรแกรมการเรยีน กระบวนวชิาทีศ่กึษา หรอืแผนซึง่ไดอ้อกแบบ
จดัท าขึน้ครอบคลุมถงึโครงการสอน คู่มอืด าเนินงานของคร ูแบบเรยีนแบบฝึกหดั สื่อการสอน วธิี
สอน วธิกีารจดักจิกรรม การทบทวน เพื่อแสดงถงึจดุหมายอนัประกอบดว้ยวธิกีารเพื่อบรรลุ
จดุมุง่หมายตลอดจนการพจิารณา การคดัเลอืก การจดัรวบรวม และเรยีบเรยีงเนื้อหาวชิามวล
ประสบการณ์ของผูเ้รยีนแต่ละคน ซึง่เกดิจากระบบการจดัการของโรงเรยีน อกีทัง้การแนะแนวและ   
การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลง พฒันาพฤตกิรรมในทางทีด่ี
ขึน้ เป็นบุคคลทีม่สีตปิญัญาและคุณธรรม สามารถสรา้งเสรมิองคค์วามรู ้คดิวเิคราะหไ์ด ้และน า
ความรูม้าแก้ปญัหาสรา้งสรรค ์ทัง้ในส่วนวชิาการ และสามารถประกอบอาชพี และด ารงตนอยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
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 3.2 ความส าคญัของหลกัสตูร 
 ใจทพิย ์เชือ้รตันพงษ์ (2539: 10 – 13) กล่าวถงึความส าคญัของหลกัสตูรต่อ 

การศกึษา ซึง่การศกึษาเป็นกระบวนการพฒันาคนใหม้คีุณธรรม ความรูแ้ละประสบการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ช่วยท าใหค้นมกีารพฒันาชวีติทีด่ขี ึน้ เพื่อน าความเจรญิและคุณประโยชน์สู่ตนเอง สงัคม 
และประเทศชาต ิจะตอ้งมหีลกัสตูรเป็นแนวทางและเป็นเกณฑม์าตรฐานทางการศกึษาส าหรบั
ควบคุมการเรยีนการสอนในแต่ละระดบัการศกึษา การทีจ่ะทราบว่าการศกึษาในระดบัต่างๆ จะดี
หรอืไมด่ ีสามารถศกึษาไดจ้ากหลกัสตูรการศกึษาในระดบันัน้ๆ ของประเทศเพราะหลกัสตูรเป็น
เครือ่งมอืในการเปลีย่นแปลงแปลงจดุมุง่หมายและนโยบายทางการศกึษาของชาตสิู่การปฏิบตัใิน
สถาบนัการศกึษาระดบัต่างๆ หลกัสตูรจะเป็นเสมอืนหางเสอืเรอืทีจ่ะคอยก าหนดทศิทางใหก้ารเรยีน
การสอนเป็นไปตามความมุ่งหมายของการศกึษา กล่าวอกีนยัหน่ึง หลกัสตูรเป็นเครื่องชีน้ าทางใน
การจดัความรูแ้ละประสบการณ์แก่ผูเ้รยีนซึง่ครจูะตอ้งปฏบิตัติาม เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัการศกึษาทีมุ่ง่
สู่จดุ มุง่หมายเดยีวกนั หลกัสตูรเป็นหวัใจส าคญัของการศกึษา และเป็นเครือ่งชีถ้งึความเจรญิของ
ชาต ิถา้ประเทศใดมหีลกัสตูรทีเ่หมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ คนในประเทศนัน้กย็อ่มมี
ความรูแ้ละศกัยภาพในการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งเตม็ที่ ในขณะทีส่นัต ์ธรรมบ ารุง กล่าวถงึ
ความส าคญัของหลกัสตูรม ี9 ประการ คอื 1) หลกัสตูรเป็นแผนปฏบิตังิานหรอืเครือ่งชีแ้นวทาง 
การปฏบิตังิานของคร ูเพราะหลกัสตูรจะก าหนดจดุมุง่หมาย เนื้อหาสาระ การจดักจิกรรมการเรยีน
การสอน และการประเมนิผลไวเ้ป็นแนวทาง 2) หลกัสตูรเป็นขอ้ก าหนดแผนการเรยีนการสอนอนั
เป็นส่วนรวมของประเทศ เพื่อน าไปสู่ความมุง่หมายตามแผนการศกึษาแห่งชาต ิ3) หลกัสตูรเป็น
เอกสารของทางราชการ เป็นบญัญตัขิองรฐับาลหรอืเป็นธรรมนูญในการจดัการศกึษาเพื่อใหบุ้คคลที่
เกีย่วขอ้งกบัการศกึษาปฏบิตัติาม 4) หลกัสตูรเป็นเกณฑม์าตรฐานการศกึษา เพื่อควบคุมการเรยีน
การสอน ในสถาบนัการศกึษาระดบัต่างๆ และยงัเป็นเกณฑม์าตรฐานในการจดัสรรงบประมาณ 
บุคลากร อาคารสถานที ่วสัดุอุปกรณ์ องคก์ารศกึษาของรฐัใหแ้ก่สถานศกึษา 5) หลกัสตูรจะก าหนด
แนวทางในการส่งเสรมิความเจรญิงอกงาม และพฒันาการของเดก็ตามจุดมุง่หมายของการศกึษา  
6) หลกัสตูรจะก าหนดลกัษณะ และรปูร่างของสงัคมในอนาคตว่าจะเป็นไปในรปูแบบใด 7) หลกัสตูร
จะก าหนดแนวทางใหค้วามรู ้ทกัษะ ความสามารถ ความประพฤตทิีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  
อนัเป็นการพฒันาก าลงัคน ซึง่จะน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาตทิีไ่ดผ้ล 8) หลกัสตูร
จะเป็นสิง่ทีบ่่งชีถ้งึความเจรญิของประเทศเพราะการศกึษาเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาคน ประเทศใด
มกีารจดัการศกึษาโดยมหีลกัสตูรทีเ่หมาะสม ทนัสมยั มปีระสทิธภิาพทนัต่อเหตุการณ์การ
เปลีย่นแปลงยอ่มไดก้ าลงัคนทีป่ระสทิธภิาพสงู (สนัต ์ธรรมบ ารงุ.  2550: ออนไลน์) 
  สรปุ ความส าคญัของหลกัสตูร คอื เป็นแนวทางและเกณฑม์าตรฐานทางการศกึษา
ส าหรบัควบคุมการเรยีนการสอน เป็นเครือ่งมอืเปลีย่นแปลงจดุมุง่หมายทางการศกึษาของชาตสิู่ 
การปฏบิตั ิและก าหนดทศิทางใหแ้ก่การเรยีนการสอน และก าหนดลกัษณะของสงัคมในอนาคตว่าจะ
เป็นในรปูแบบใด เป็นเครือ่งมอืพฒันาคนซึง่เป็นตวับ่งชีถ้งึความเจรญิของประเทศชาต ิ
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 3.3 องคป์ระกอบของหลกัสตูร 
สงดั อุทรานนัท ์กล่าวถงึองคป์ระกอบของหลกัสตูรว่า ประกอบดว้ย 1) จดุมุง่หมาย 

ทัว่ไปซึง่กล่าวไวก้วา้งๆ และเป็นลกัษณะของปรชัญาเป็นค่านิยมมากกว่าดา้นจติวทิยาการเรยีน 
การสอน และจุดมุง่หมายเฉพาะทีเ่น้นการประยกุตใ์ชม้ากกว่ากล่าวกวา้งๆ ในเชงิปรชัญา            
2) เนื้อหาสาระและประสบการณ์เรยีนรู ้ไดแ้ก่ 2.1) ขอ้เทจ็จรงิและความรูธ้รรมดา 2.2) ความคดิ 
รวบยอดและหลกัการ 2.3) การแกป้ญัหาและความคดิสรา้งสรรค ์2.4) เจตคตแิละค่านิยม 2.5) ทกัษะทาง
กาย 3) การประเมนิผล นอกจากนัน้ ส่วนประกอบอื่นทีค่วรบรรจไุวใ้นหลกัสตูรไดแ้ก่ 3.1) เหตุผลและ
ความจ าเป็นของหลกัสตูร 3.2) การเสนอแนะแนวทางในการจดัการเรยีนการสอน 3.3)การเสนอแนะ
การใชส้ื่อการเรยีนการสอน 3.4) การเสนอแนะเกี่ยวกบัการช่วยเหลอืและส่งเสรมิผูเ้รยีน (สงดั 
อุทรานนัท.์  2532: 241 – 245) ในขณะทีว่ชิยั ดสิสระ กล่าวว่า หลกัสตูรประกอบดว้ย 1) หลกัสตูร
แมบ่ท ไดแ้ก่ ขอ้ก าหนดของกระทรวงศกึษาธกิาร ประกอบดว้ยจดุหมายและเป็นแนวทางของ
การศกึษาโครงสรา้ง ของเนื้อหาสาระซึง่ประกอบดว้ยหมวดวชิาหรอืกลุ่มวชิา เนื้อหาวชิาเป็นหวัขอ้
ส าคญั อตัราเวลาเรยีนและแนวทางการสอนตลอดจนการประเมนิผลการเรยีน ซึง่กระทรวงศกึษา
เป็นผูจ้ดัท า 2) เอกสารและวสัดุการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ เอกสารและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีค่รใูชส้อน
และนกัเรยีนใชเ้รยีน เช่น หนงัสอืเรยีน คู่มอืคร ูแผนการสอน โครงการสอน หนงัสอือ่านเพิม่เตมิ 
แบบฝึกหดั รปูภาพ แผนภูม ิบทเพลง นิทาน และวสัดุอุปกรณ์การเรยีนต่างๆ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ
หลกัสตูร ผูท้ีม่สี่วนจดัท ามหีลายระดบัตัง้แต่ระดบักระทรวงถงึโรงเรยีนและเอกชน 3) กจิกรรม 
การเรยีน ไดแ้ก่ การด าเนินการต่างๆ ในโรงเรยีนทัง้โดยครแูละนกัเรยีน เช่น การสอนใหน้ักเรยีน
คน้ควา้อภปิราย การบรรยาย การสาธติ การปฏบิตังิาน การจดันิทรรศการ การศกึษานอกสถานที ่
การท ากจิกรรมต่างๆทีน่กัเรยีน คร ูผูบ้รหิารการศกึษาเป็นผูป้ฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัแนวทางและ
จดุหมายทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรแมบ่ท 4) การประเมนิผล ไดแ้ก่ หลกัการของการประเมนิผล 
กระบวนการวดัผลและแบบฟอรม์ในการประเมนิผลการศกึษา เพื่อทีจ่ะรูว้่านกัเรยีนคนใดมกีาร
เปลีย่นแปลงหรอืมคีวามเจรญิงอกงามในดา้นต่างๆ หรอืไม ่เพยีงใด และพจิารณาถงึเกณฑท์ี่
ตอ้งการหรอืไม ่เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขใหน้กัเรยีนบรรลุตามจดุหมายทีต่ ัง้ไว ้(วชิยั ดสิสระ.  2535: 11 – 
12) ส่วนธ ารง บวัศร ี(2542: 7 – 8) ไดใ้หท้ศันะเกีย่วกบัองคป์ระกอบของหลกัสตูร ประกอบดว้ย 
ดงันี้ 
   1) จดุมุง่หมายของหลกัสตูร (Curriculum) หมายถงึ ผลของส่วนรวมทีต่อ้งการให้
เกดิแก่ผูเ้รยีนหลงัจากทีเ่รยีนจบหลกัสตูรไปแลว้ 
   2) จดุประสงคข์องการเรยีนการสอน (Instructional Objectives) หมายถงึ สิง่ที่
ตอ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูห้ลงัจากทีเ่รยีนจบเนื้อหาสาระในวชิาทีก่ าหนดไว้ 
   3) เนื้อหาสาระและประสบการณ์ (Content and Experiences) หมายถงึ สิง่ที่
ตอ้งการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้และประสบการณ์ทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนไดร้บั 
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   4) ยทุธศาสตรก์ารเรยีนการสอน (Instructional Strategies) หมายถงึ 
กระบวนการและวธิกีารในการจดัการเรยีนการสอน รวมทัง้กจิกรรมการเรยีนการสอน เพื่อใหผู้เ้รยีน
มพีฒันาการทางความรู ้และอื่นๆ ตามจดุประสงค ์และจุดมุง่หมายทีก่ าหนดไว้ 
   5) วสัดุอุปกรณ์ และสื่อการเรยีนการสอน (Instruction Strategies) หมายถงึ 
กระบวนการและวธิกีารในการจดัการเรยีนการสอน รวมทัง้กจิกรรมการเรยีนการสอน เพื่อใหผู้เ้รยีน
มพีฒันาการทางความรู ้และอื่นๆ ตามจดุประสงค ์และจุดมุง่หมายทีก่ าหนดไว้ 
   6) การประเมนิผล (Evaluation) หมายถงึ การประเมนิหลกัสตูรและ 
การประเมนิผล การเรยีนการสอน 
  นิรมล ศตวุฒ;ิ ศกัดิศ์ร ีปาณกุล; และ รววีรรณ ศรคีรา้มครนั (2543: 3) กล่าวถงึ
องคป์ระกอบของหลกัสตูรว่า ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 4 ส่วน คอื 1) หลกัการและจุดมุง่หมาย  
2) เนื้อหาวชิาและเวลาเรยีน 3) การน าหลกัสตูรไปใช ้4) การประเมนิผล ในขณะทีบ่รรพต สุวรรณ
ประเสรฐิ กล่าวว่า การก าหนดความหมายของหลกัสตูรจะเป็นอยา่งไรกต็าม หลกัสตูรควรจะ
ประกอบดว้ยสิง่ต่างๆ ดงันี้ 1) แนวทางการเลอืกประสบการณ์ส าหรบัผูเ้รยีนเพื่อท าใหผู้เ้รยีนแต่ละ
คนเกดิการเรยีนรู ้2) แผนการเรยีนรูเ้รือ่งต่างๆในขณะทีผู่เ้รยีนก าลงัศกึษา 3) ผลทีต่อ้งการขัน้สุดทา้ย
ภายหลงัทีผู่เ้รยีนไดร้บัการศกึษาจบหลกัสตูรไปแลว้ 4) ผลสมัฤทธิจ์ากการศกึษาทีเ่ป็นพฤตกิรรม
ของผูเ้รยีนทีส่งัเกต เหน็ได ้(บรรพต สุวรรณประเสรฐิ.  2544: 36) ส่วนวชัร ีบรูณสงิห ์กล่าวถงึ
องคป์ระกอบของหลกัสตูรว่า หมายถงึส่วนภายในทีส่ าคญัทีป่ระกอบกนัเขา้เป็นหลกัสตูร มากน้อย
แตกต่างกนั คอื หลกัการ จดุหมาย โครงสรา้ง แนวด าเนินการ หลกัการใชห้ลกัสตูร กลุ่มวชิาและ
แนวสงัเขปของรายวชิาต่างๆ (วชัร ีบรูณสงิห.์  2544: 2) และประทปี เมธาคุณวุฒ ิกล่าวว่า
องคป์ระกอบของหลกัสตูรม ี4 ส่วน แต่ละส่วนมบีทบาทส าคญัในการก าหนดจุดมุง่หมายและ
เนื้อหาวชิาในหลกัสตูร โดยทัว่ไปผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสูตรมกัจะคุน้เคยกบับทบาทของการศกึษา
ทัว่ไป (General Education) ในส่วนทีเ่รยีกว่าหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป และการศกึษาวชิาเฉพาะ 
(Specialized Education) ทีเ่รยีกชื่อในหลกัสตูรว่าหมวดวชิาเฉพาะหรอืวชิาชพี ซึง่ถอืว่าเป็นส่วน
ส าคญัของหลกัสตูรทีเ่น้นเพื่อการพฒันาคน และก าลงัคนตามจดุมุง่หมายของการศกึษา หลกัสตูรอกี
สองส่วนทีม่กัจะถูกมองขา้มไป คอื การศกึษาเพิม่เตมิ (Exploratory Education) และการศกึษาเสรมิ 
(Enrichment Education) (ประทปี เมธาคุณวุฒ.ิ 2545: 1) ส่วนเอกรนิทร ์สีม่หาศาล กล่าวว่า
องคป์ระกอบส าคญัของหลกัสตูรสถานศกึษามอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั (เอกรนิทร ์สีม่หาศาล.  2545: 
234 – 235) คอื 1) ทศิทางและเป้าหมายของการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 2) จุดหมายของ
หลกัสตูรสถานศกึษา 3) คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 4) โครงสรา้งหลกัสูตรสถานศกึษา  
5) กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 6) การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้7) ปจัจยัส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละแหล่ง
เรยีนรูอ้ื่นๆ  
  บุญชม ศรสีะอาด (2546: 11) กล่าวถงึ องคป์ระกอบพืน้ฐานของหลกัสตูร 
ประกอบดว้ย 1) จดุประสงค ์2) สาระความรูป้ระสบการณ์ 3) การบวนการเรยีนการสอน 4)  
การประเมนิผล และองคป์ระกอบอื่น ไดแ้ก่ จดุหมาย หลกัการ โครงสรา้ง มาตรฐานการเรยีนรู ้ 
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การประกนัคุณภาพของหลกัสตูร และสื่อการเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัชจูติต ์เหล่าเจรญิสุขกล่าวถงึ
องคป์ระกอบของหลกัสตูรว่าเป็นส่วนส าคญัทีจ่ะท าใหค้วามหมายของหลกัสูตรสมบูรณ์ และสามารถ
ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอน การประเมนิผล และการปรบัปรงุการเรยีนการสอน หรอื
การพฒันาหลกัสตูรได ้ซึง่ม ี4 องคป์ระกอบ คอื 1) ความมุง่หมาย (Objective) 2) เนื้อหาวชิา 
(Content) 3) การน าหลกัสูตรไปใช ้(Curriculum Implementation) 4) การประเมนิผล (Evaluation) 
(ชจูติต ์เหล่าเจรญิสุข.  2550: ออนไลน์) 
  สมพร หลมิเจรญิ (2552: 88) องคป์ระกอบส าคญัของหลกัสตูรเสรมิประกอบดว้ย    
1) แนวคดิหลกัการของหลกัสตูร เป็นการระบุแนวคดิส าคญัทีจ่ะพฒันานกัเรยีนเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ 2) วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรเป็น   
การระบุความมุง่หวงัทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะหรอืศกัยภาพในดา้นใดบา้ง 3) โครงสรา้ง
เนื้อหาหลกัสตูร เป็นส่วนทีร่ะบุโครงสรา้งเนื้อหา หน่วยกจิกรรมทีจ่ะน าไปกระตุน้หรอืเป็นเครือ่งมอื
พฒันานกัเรยีนใหเ้กดิคุณลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 4) การจดักจิกรรม
การเรยีนรูเ้ป็นส่วนทีร่ะบุแนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อสามารถพฒันานักเรยีนใหเ้ป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรทีก่ าหนดไว ้5) สื่อการเรยีนรู ้เป็นส่วนทีร่ะบุสื่ออุปกรณ์ส าหรบัใชใ้น
การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิใหใ้ชห้ลกัสตูรเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 6) การวดัและ
ประเมนิผล เป็นส่วนทีร่ะบุกระบวนการรวบรวมขอ้มลูเพื่อตรวจสอบว่านกัเรยีนไดบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรมากน้อยเพยีงใดและเป็นการน าเสนอขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปใชใ้นการประกอบ 
การตดัสนิใจปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้ 
  สรปุ องคป์ระกอบของหลกัสูตรมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 1) แนวคดิ หลกัของ
หลกัสตูรทีต่อ้งการพฒันานักเรยีนใหเ้ปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตามจดุประสงคข์องหลกัสตูร 2) 
วตัถุประสงค ์หรอืจดุมุง่หมาย ซึง่จะเป็นแนวทางในการเรยีนการสอนทีโ่รงเรยีนตอ้งการใหเ้กดิผล
แก่ผูเ้รยีนภายหลงัจบหลกัสูตรไปแลว้ตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 3) เนื้อหาวชิา เป็น
เนื้อหาวชิาความรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆ กลุ่มวชิาและแนวสงัเขปของรายวชิาที่ตอ้งการใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูซ้ึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาไปสู่จุดมุ่งหมายทีก่ าหนด 4) การน าหลกัสตูรไปใชใ้หเ้กดิผลโดยมี
ยทุธศาสตร ์การเรยีนการสอนหรอืกระบวนการและวธิกีารในการเรยีนการสอน รวมถงึกจิกรรมการ
เรยีนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 5) ปจัจยัเสรมิการเรยีนรูแ้ละแหล่งเรยีนรูต่้างๆ 
เช่น เอกสาร วสัดุการเรยีน การสอน 6) การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรู ้การประเมนิผลการ
เรยีนการสอน และการประเมนิหลกัสตูรเพื่อตรวจสอบจุดมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้ 
 3.4 ปรชัญาของหลกัสตูร 
  ปรชัญา หมายถงึ ศาสตรท์ีว่่าดว้ยความคดิ ความเชื่อ และวธิเีสาะแสวงหาความจรงิ 
ความรู ้และคุณค่าของสรรพสิง่ในโลกและจกัรวาล (สุนทร โคตรบรรเทา.  2553: 10) ปรชัญามสี่วน
ส าคญัต่อการสรา้งหรอืการพฒันาหลกัสตูร การพฒันาหลกัสตูรจะใชป้รชัญาช่วยในการก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการจดัหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน (ชวลติ ชกู าแหง.  2551: 36) และปรชัญา
การศกึษาเป็นการน าหลกัการและแนวคดิจากปรชัญาแม่บทมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการศกึษา เช่น    
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การก าหนดทศิทาง รปูแบบและวธิกีารทางการศกึษา โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบต่างๆ 
เพื่อใหก้ารจดัการศกึษาไดเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด และตรงตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้(พมิพพ์รรณ 
เทพสุเมธานนท;์ และ คนอื่นๆ.  2549: 113)  
  3.4.1 ลทัธปิรชัญาการศกึษา 
   ปรชัญาการศกึษามมีากมายหลายระบบตามลกัษณะทางธรรมชาต ิแนวความคดิของ
มนุษย ์ความเชื่อ แตกต่างไปแต่ละสงัคม ตามลกัษณะความตอ้งการและความจ าเป็น นักการศกึษาไดจ้ดั
ปรชัญาการศกึษาไวม้ ี5 ลทัธ ิคอื ซึง่มจีุดมุ่งหมายทางการศกึษาแตกต่างกนั ลทัธสิารตัถนิยม (เชื่อมัน่
ในสิง่ทีเ่ป็นสาระส าคญัพืน้ฐาน ประสบการณ์) ลทัธนิิรนัตรนิยม (ปลดปล่อยมนุษยจ์ากความไม่รูแ้ละช่วย
พฒันาพลงัแห่งเหตุผล (ปญัญา) ศลีธรรมและจติใจ ลทัธพิพิฒันาการนิยม ลทัธปิฏริปูนิยม และลทัธิ
อตัถภิาวนิยม (ใหผู้เ้รยีนพฒันาความเป็นมนุษยอ์ย่างเตม็ที ่รูจ้กัเสรภีาพในการเลอืกและมคีวาม
รบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจของตน  เขา้ใจตนเองเขา้ใจโลกและความส าคญัของการเป็นอยูแ่ละใหผู้เ้รยีน
เผชญิปญัหาอย่างฉลาด และหาความหมายจากสิง่ทีไ่ม่มคีวามหมายใหไ้ด)้ และปรชัญาทีม่าจาก
ความคดิของนักปรชัญาอกี 1 ลทัธ ิคอื ลทัธพิุทธปรชัญาการศกึษา (พมิพพ์รรณ เทพสุเมธานนท;์ และ 
คนอื่นๆ.  2549: 115) หลกัสตูรมไิดถู้กร่างขึน้ตามแนวปรชัญาใดปรชัญาหนึ่งเท่านัน้ แต่มกัผสมผสาน
และเลอืกน ามาใชต้ามความเหมาะสม การศกึษาทีส่มบูรณ์ตอ้งครอบคลุมหลายๆ ดา้น การสอนใหค้นคดิ
เป็นมคีวามส าคญั แต่ถา้ผูเ้รยีนไม่มคีวามรูท้ีเ่ป็นสาระและหลกัการ การจะเอาอะไรมาเป็นขอ้มลูประกอบ
ความคดิกเ็ป็นการยาก (บุญเลีย้ง ทุมทอง.  2553: 59 – 73)  
   ส าหรบัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิในนักเรยีน
ทีผู่ว้จิยัสรา้งและพฒันาขึน้นี้จงึผสมผสานส่วนดขีองปรชัญาการศกึษาสาขา/ลทัธต่ิางๆเขา้ดว้ยกนั 
(Eclecticism) โดยยดึปรชัญาการศกึษาดงันี้เป็นหลกั คอื สาขาพพิฒันาการนิยม (ประสบการณ์ของ
มนุษยเ์ป็นพืน้ฐานของความรู ้กระบวนการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตรท์ าใหเ้ดก็รูว้่าคดิอย่างไรกระบวนการ
เรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมเน้นการคดิอย่างไรมากกว่าคดิอะไร กระบวนการศกึษาเน้นกระบวนการของกลุ่ม) 
และสาขาปฏริปูนิยม (เน้นผูเ้รยีนใหม้คีวามรูค้วามสามารถ ทศันคตทิีด่อีอกไปปฏริปูสงัคมใหด้ขีึน้ 
เน้ือหาวชิาและประสบการณ์เกีย่วกบัสภาพปญัหาของสงัคม ไม่เน้นการบรรยายโดยคร ูส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนส ารวจความสนใจ ความตอ้งการของตนเอง คน้หาความรูด้ว้ยตนเอง เน้นการอภปิราย แสดง
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัเรือ่งต่างๆ โดยเฉพาะปญัหาสงัคม พรอ้มทัง้หาขอ้เสนอแนะและแนวทางในการ
ปฏริปูสงัคมดว้ย)  
  3.4.2 ปรชัญาการป้องกนัยาเสพตดิ 
   ปรชัญาการป้องกนัยาเสพตดิ คอื เน้นการป้องกนัยาเสพตดิโดยใชก้ารป้องกนัน าหน้า
การปราบปราม เชื่อว่าถ้าไม่มผีูเ้สพ ผูค้า้ยาเสพตดิกจ็ะหมดไป และล าพงัตวัยาเสพตดิไมไ่ดเ้ป็นปญัหา
จนกว่ามคีนน ายาเสพตดิไปใชใ้นทางทีผ่ดิ ซึง่ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ  (2549: 6) 
กล่าวถงึ การป้องกนัว่า หมายถงึ การหลกีเลีย่งบางสิง่ทีอ่าจเกดิขึน้ซึง่สามารถเตรยีมรบัมอืและ    ตอบ
โตล้่วงหน้าเพื่อชะลอการเริม่ตน้ของปญัหา ส่วนสนัต ิจยัสนิ; และ คณะ (2544: 42) กล่าวถงึ      การ
ป้องกนัยาเสพตดิว่า หมายถงึ กระบวนการทีด่ าเนินการล่วงหน้า โดยการอบรมเลีย้งด ูใหก้ารศกึษา 
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ขอ้มลูข่าวสารและความรูท้ ัง้ในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และการศกึษาตามอธัยาศยั ส าหรบั
การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมุ่งเน้นการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัค่านิยม การไดร้บัทกัษะทีเ่หมาะสม การปฏเิสธ     
การชกัชวนไปสู่การใชย้าเสพตดิ ปลูกจติส านึกในคุณค่าของตนเอง เจตคตแิละพฤตกิรรมทีถู่กตอ้ง
เกีย่วกบัการใชย้าเสพตดิ ความตอ้งการห่างไกลจากยาเสพตดิ และเป็นผูน้ าหรอืเยาวชนตวัอย่างที่
ปฏริปูสงัคมใหเ้ป็นสงัคมปลอดยาเสพตดิ 
  3.4.3 ปรชัญาของหลกัสตูร เพื่อใหเ้ดก็นักเรยีนไดร้บัการพฒันาตามจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว ้ผูว้จิยัไดน้ าลทัธปิรชัญาต่างๆ มาผสมผสานและปรบัใหม้คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพ
สงัคม วฒันธรรม ประเพณ ีค่านิยม ความเชื่อในสงัคมไทย และน ากรอบยุทธศาสตร ์5 รัว้ป้องกนัตาม
ค าสัง่ส านกันายกรฐัมนตรทีี ่82/2552 ลง 17 มนีาคม 2552 เรือ่ง ยุทธศาสตรแ์ละกลไกการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ เพื่อเป็นเกราะคุม้กนัยาเสพตดิ การสรา้งภูมคิุม้กนั การสรา้งกจิกรรม การสรา้ง
กระบวนการท างานเพื่อใหบุ้คคลทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการรว่มกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ร ัว้โรงเรยีน โดยสรา้งกจิกรรม กระบวนการท างาน เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในโรงเรยีนใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่
มภีูมคิุม้กนัต่อตา้นยาเสพตดิ และมุง่เน้นกลุ่มผูม้โีอกาสเขา้ไปใชย้าเสพตดิใหม้ภีมูคิุม้กนัยาเสพตดิ 
โดยใชป้รชัญาการศกึษาแผนใหมท่ีใ่หเ้ดก็เป็นศูนยก์ลางในการเรยีนรู ้ตลอดจนจดัใหม้กีจิกรรมที่
ผูป้กครองและชุมชนไดม้สี่วนรว่มในการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัใหแ้ก่เดก็นักเรยีน  
   สรปุปรชัญาของหลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ คอื พฒันาผูเ้รยีน
ดว้ยประสบการณ์เป็นฐานความรู ้มทีกัษะชวีติ เน้นกระบวนการคดิ คน้หาความรูด้ว้ยตนเอง เรยีนรู้
อยา่งมสี่วนรว่ม มทีศันคตทิีด่ ีเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ส่วนวสิยัทศัน์ของหลกัสตูรฯ หมายถงึ ภาค
อนาคตทีมุ่ง่ใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน ไดแ้ก่ นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้มภีมูคิุม้กนัยาเสพตดิ สามารถ
ควบคุมตนเอง เหน็คุณค่าในตนเอง จดัการกบัปญัหา ตดัสนิใจทีด่ ีมทีกัษะการปฏเิสธ หลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมไมพ่งึประสงคท์ีส่่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 
 3.5 รปูแบบของหลกัสตูร  
  รปูแบบของหลกัสตูรแต่ละรปูแบบไดร้บัอทิธพิลจากแนวคดิดา้นปรชัญาการศกึษา 
จติวทิยาการศกึษา และความตอ้งการของสงัคม ซึง่สรุปรปูแบบของหลกัสตูรได ้(ประสาท เนืองเฉลมิ.  
2553: 25 – 31; อา้งองิจาก ธ ารง บวัศร.ี  2542) ดงันี้ 
  3.5.1 หลกัสตูรรายวชิา (Subject Curriculum) เป็นรปูแบบหลกัสตูรทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด 
จดุมุง่หมายเน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้พิม่พูนความเขา้ใจโลกรอบๆตวั หลกัสตูรรายวชิามลีกัษณะ ดงันี้ 
   1) เนื้อหาสาระของแต่ละวชิาแยกจากกนัโดยเดด็ขาด 
   2) แต่ละวชิามหีลกัการ เหตุผล เนื้อหาสาระ และวธิกีารทีต่ายตวัตามความรูใ้นวชิา
นัน้ และไม่มกีารแสดงความสมัพนัธเ์กี่ยวกบัวชิาอื่นๆ 
   3) หลกัสตูรไม่ไดแ้สดงความเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างความรูก้บัการปฏบิตัจิรงิ 
   4) การเลอืกและการจดัเนื้อหารายวชิายดึคุณค่าทีม่อียู่ในเนื้อหาสาระทีส่อน โดยคาด
ว่าผูเ้รยีนสามารถน าความรูม้าใชไ้ดทุ้กเมือ่ทีต่อ้งการ 
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  3.5.2 หลกัสตูรสหสมัพนัธ ์(Correlated Curriculum) เป็นหลกัสตูรทีพ่ยายามปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพร่องของหลกัสูตรรายวชิา โดยน าเอาเนื้อหาของวชิาอื่นทีส่มัพนัธม์าผนวกเขา้ไวด้ว้ยกนั 
เพื่อแสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างวชิาตัง้แต่สองวชิาขึน้ไป โดยทีค่วามสมัพนัธร์ะหว่างวชิาและเนื้อหา
ไม่ซบัซอ้น 
  3.5.3 หลกัสตูรผสมผสาน (Fused Curriculum) เป็นหลกัสูตรทีพ่ยายามลดการเน้น
รายวชิา โดยรวมวชิาตัง้แต่ 2 วชิาขึน้ไปใหเ้ป็นวชิาเดยีว แต่กย็งัคงรกัษาเนื้อหาวชิาเดมิ 
  3.5.4 หลกัสตูรหมวดวชิาแบบกวา้ง (Board Fields Curriculum) เป็นหลกัสตูรทีข่ยายจาก
หลกัสตูร แบบสหสมัพนัธแ์ละแบบผสมผสานเป็นการน าเอาเนื้อหาวชิาจากหลายๆวชิามาจดัเป็นวชิา
ทัว่ไป หลกัสตูรนี้เน้นความสมัพนัธร์ะหว่างวชิาต่างๆ  
  3.5.5 หลกัสตูรวชิาแกน (Core Curriculum) เป็นหลกัสตูรทีป่ระสานสมัพนัธ ์เนื้อหาวชิา
ต่างๆเขา้ดว้ยกนั โดยมวีชิาหนึ่งหรอืกลุ่มวชิาหนึ่งเป็นแกน มุง่ตอบสนองความตอ้งการและความสนใจ
ของผูเ้รยีน 
  3.5.6 หลกัสตูรทีเ่น้นกจิกรรมและปญัหาสงัคม (Social Activities and Problem 
Curriculum) หลกัสตูรนี้มคีวามเชื่อว่าหลกัสูตรควรสอดคลอ้งกบัการด ารงชวีติตามสภาพสงัคม ซึง่ควร
เป็นเรือ่งราวเกี่ยวกบัปญัหาของชวีติคนในสงัคม โดยใชโ้รงเรยีนเป็นทีอ่บรมนักเรยีนโดยตรง เน้น
กจิกรรมหรอืปญัหาทางสงัคมมากกว่าการเน้นวชิาหรอือย่างอื่น 
  3.5.7 หลกัสตูรทีเ่น้นความตอ้งการและความสนใจของแต่ละบุคคล (Individual and 
Interest Curriculum) เป็นหลกัสตูรทีส่รา้งขึน้ตามความรูบ้นพืน้ฐานความตอ้งการและความสนใจของ
ผูเ้รยีน หลกัสตูรมคีวามยดืหยุน่สูง ผูเ้รยีนไดร้บัค าปรกึษาและไดร้บัการสอนเป็นรายบุคคลตามความ
เหมาะสม และกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่น้นเอกตับุคคล 
  3.5.8 หลกัสตูรเพื่อชวีติและสงัคม (Social Process and Life Function Curriculum) เป็น
หลกัสตูรทีมุ่ง่แกไ้ขขอ้บกพร่องหลกัสตูรทีผ่่านมาด้วยการรวบรวมความรูใ้หเ้ป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั ยดึ
กจิกรรมต่างๆของคนในสงัคมเป็นหลกั ยดึสงัคมและชวีติจรงิของเดก็เป็นหลกั ผูเ้รยีนจะไดน้ าความรูไ้ป
ประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้มกีารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างเนื้อหาวชิาในหลกัสูตรกบัชวีติจรงิ
ของผูเ้รยีน 
  3.5.9 หลกัสตูรบูรณาการ (Integrated Curriculum) เป็นหลกัสตูรทีร่วบรวมประสบการณ์
การเรยีนรูต่้างๆเขา้ดว้ยกนั ประสบการณ์ดงักล่าวเป็นประสบการณ์ทีค่ดัเลอืกจากหลากหลายสาขาวชิา 
จดัเป็นกลุ่มหรอืหมวดหมู่ของประสบการณ์ โดยการบูรณาการเนื้อหาเขา้ดว้ยกนั เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีน
ไดร้บัประสบการณ์ทีส่มัพนัธแ์ละต่อเนื่อง ซึง่รปูแบบของการบูรณาการ มดีงันี้ 
   1) บูรณาการภายในหมวดวชิา การบูรณาการท าไดโ้ดยน าเอาเนื้อหาของวชิาต่างๆ
เขา้มาอยู่ภายใตจุ้ดประสงคเ์ดยีวกนั เช่น สิง่แวดลอ้มรอบตวัเรา อาจจะผสมผสานวชิาวทิยาศาสตร ์
ภมูศิาสตร ์สงัคมวทิยา ดนตร ีและศลิปะ วชิาทีน่ ามาผสมผสานกนัไมจ่ าเป็นตอ้งอยู่ภายใตห้มวดวชิา
เดยีวกนั การผสมผสานนี้ท าใหค้วามเป็นเอกลกัษณ์ของวชิาต่างๆหมดไป เกดิเป็นการบรูณาการที่
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แทจ้รงิ เพราะนอกจากจะเป็นการผสมผสานเนื้อหาวชิาแลว้ยงัเป็นการผสมผสานกจิกรรมการเรยีนการ
สอนเขา้ดว้ยกนั 
   2) การบูรณาภายในหวัขอ้หรอืโครงการ การบูรณาการนี้ท าไดโ้ดยการน าความรู ้
ทกัษะและประสบการณ์ของวชิาหรอืหมวดวชิาตัง้แต่ 2 วชิา หรอื 2 หมวดวชิาขึน้ไป มาผสมผสานกนัใน
ลกัษณะทีเ่ป็นหวัขอ้หรอืโครงการซึง่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัชวีติของผูเ้รยีน และในแต่ละหวัขอ้จะมกีารแบ่ง
หน่วยการเรยีน 
   3) การบูรณาการโดยการผสมผสานสภาพปญัหาและความตอ้งการของผูเ้รยีนและ
สงัคม เป็นการผสมผสานเหมอืนรปูแบบภายในหมวดวชิา และการผสมผสานภายในหวัขอ้หรอืโครงการ 
ซึง่จะเน้นการแกป้ญัหาชวีติประจ าวนัของผูเ้รยีน ไมว่่าจะเป็นปญัหาชวีติส่วนตวั ชุมชน สงัคม เช่น  
การว่างงาน ภาวะมลพษิ การท าลายทรพัยากรธรรมชาต ิการศกึษาเพื่อแก้ปญัหาต่างๆ ผูเ้รยีนตอ้ง
ศกึษาจากวทิยาการต่างๆ หลายสาขา ตอ้งมกีารพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นในการแกป้ญัหาการบูรณาการ
แบบนี้ไมม่กีารก าหนดขอบเขตของวชิาหรอืแบ่งเนื้อหาวชิาทีจ่ะเรยีนไวต้ัง้แต่เริม่ต้น การก าหนดว่าจะ
น าเน้ือหาสาระมาใชใ้นการเรยีนการสอนนัน้ลว้นมาจากสภาพปญัหาและความตอ้งการของผูเ้รยีนและ
สงัคมเป็นหลกั 
  3.5.10 หลกัสตูรองิมาตรฐาน (Standards – Base Curriculum) เป็นหลกัสตูรทีม่ ี
มาตรฐานเรยีนรู ้ซึง่ไดก้ าหนดเป้าหมายหรอืกรอบทศิทางในการก าหนดเน้ือหา ทกัษะกระบวนการ   
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและการประเมนิผล เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูค้วามสามารถบรรลุ
มาตรฐานทีก่ าหนด 
   รปูแบบของหลกัสตูรสถานศกึษาในระบบการศกึษาทีม่มีาตรฐานก ากบันัน้ มลีกัษณะ
เป็นหลกัสตูรองิมาตรฐาน โดยก าหนดมาตรฐานเป็นเป้าหมายและกรอบทศิทางในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รยีนใหม้ ีความรู ้ความสามารถ และทกัษะตามทีม่าตรฐานระบุ ลกัษณะส าคญัของการจดัท าหลกัสูตร
สถานศกึษาแบบองิมาตรฐาน มดีงันี้ 

1) ทุกองคป์ระกอบของหลกัสตูรตอ้งเชื่อมโยงกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้
2) หน่วยการเรยีนรูจ้ดัเป็นหวัใจของหลกัสตูร 
3) การจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้ตอ้งน าพาผูเ้รยีนใหบ้รรลุมาตรฐานที่ 

ระบุในหน่วยการเรยีนรูน้ัน้ 
4) การวดัและประเมนิผลชิน้งาน/ภาระงานทีก่ าหนดในหน่วยการเรยีนรูค้วรเป็นการ 

ประเมนิการปฏบิตัหิรอืการแสดงความสามารถของผูเ้รยีน (Performance Assessment) 
5) กระบวนการและขัน้ตอนการจดัท าหน่วยการเรยีนรูม้คีวามยดืหยุ่นซึง่การจดัท า 

หลกัสตูรนี้อาจเริม่ต้นจากการวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูห้รอือาจเริม่จากความสนใจของผูเ้รยีนหรอื
สภาพปญัหาของชุมชนได ้
  รปูแบบของหลกัสตูรทีน่ ามาใชจ้ าเป็นตอ้งค านึงถงึขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยตามแต่ละรปูแบบ
เพื่อใหก้ารจดัการศกึษาเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เน้นความยดืหยุ่นและสอดรบักบัการเปลีย่นแปลง
ตามบรบิทของสงัคมและวฒันธรรม 
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  ในการวจิยัและพฒันาหลกัสูตรเสรมิทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้นี้ ไดน้ าลทัธปิรชัญาการศกึษา 
รปูแบบของหลกัสตูร ทฤษฎทีางการศกึษา ปรชัญาการป้องกนัยาเสพตดิ รปูแบบการป้องกนัยาเสพตดิ 
และทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัยาเสพตดิพฒันาเป็นวสิยัทศัน์และองคป์ระกอบของหลกัสตูรเสรมิ
ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิในเดก็นักเรยีน ดงัภาพประกอบ 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 องคป์ระกอบของหลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ 
 

 สรปุ หลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ หมายถงึ มวล 
ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีจ่ดัเพิม่ขึน้เป็นส่วนหนึ่งของสถานศกึษา มกีจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้น
การพฒันานกัเรยีนดา้นทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ องคป์ระกอบของหลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติ
เพื่อป้องกนัยาเสพตดิประกอบไปดว้ย 

1) แนวคดิ หลกัการของหลกัสตูร หมายถงึ แนวคดิทีต่อ้งการพฒันานกัเรยีนให้ 
เปลีย่นแปลงไปตามจดุประสงคข์องหลกัสตูร 

2) วสิยัทศัน์ของหลกัสตูร หมายถงึ ภาพอนาคตของหลกัสตูรทีมุ่ง่ใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน  

- แนวคดิ หลกัการของหลกัสตูร 
- วสิยัทศัน์ของหลกัสตูร 
- ปรชัญาของหลกัสตูร 
- จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร 
- เน้ือหาของหลกัสตูร 
- การน าหลกัสตูรไปใช ้ 

(กจิกรรมการเรยีนการสอน) 
- ปจัจยัเสรมิ (สือ่,อุปกรณ์) 
- การวดัและการประเมนิผล 

ลทัธปิรชัญาการศกึษา 

ทฤษฎทีางการศกึษา 

รปูแบบของหลกัสตูร 

ปรชัญาการป้องกนัยาเสพตดิ 

รปูแบบการป้องกนัยาเสพตดิ 

ทฤษฎกีารป้องกนัยาเสพตดิ 

องคป์ระกอบของหลกัสตูร 
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ไดแ้ก่ นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้มภีูมคิุม้กนัยาเสพตดิ สามารถควบคุมตนเอง เหน็คุณค่าใน
ตนเอง จดัการกบัปญัหา ตดัสนิใจทีด่ ีมทีกัษะการปฏเิสธ หลกีเลีย่งพฤตกิรรมไมพ่งึประสงคท์ีส่่งผล
กระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

3) ปรชัญาของหลกัสตูร หมายถงึ ความคดิ ความเชื่อว่าการจดัการศกึษาเพื่อป้องกนั 
ยาเสพตดิใหม้ปีระสทิธภิาพได ้โดยการพฒันาผูเ้รยีนดว้ยประสบการณ์เป็นฐานความรู ้มทีกัษะชวีติ 
เน้นกระบวนการคดิ คน้หาความรูด้ว้ยตนเอง เรยีนรูอ้ยา่งมสี่วนรว่ม มทีศันคตทิีด่ ี 

4) จดุมุง่หมายของหลกัสตูร หมายถงึ จดุมุง่หมายทีเ่ป็นแนวทางในการเรยีน       
การสอนทีโ่รงเรยีนตอ้งการใหเ้กดิผลแก่ผูเ้รยีนภายหลงัจบหลกัสตูร  

5) เนื้อหาของหลกัสตูร หมายถงึ ความรู ้และประสบการณ์ และแนวสงัเขปของ 
รายวชิาทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาไปสู่จดุมุง่หมายทีก่ าหนดไว้เป็น
โครงสรา้งของหลกัสตูร 

6) การน าหลกัสตูรไปใช้ หมายถงึ การจดัการเรยีนการสอน กระบวนการ วธิกีารใน 
การเรยีนการสอน กจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีน 

7) ปจัจยัเสรมิ หมายถงึ สิง่ทีช่่วยเสรมิการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ แหล่งเรยีนรู ้เอกสาร สื่อ  
วสัดุการเรยีนการสอน  

8) การวดัและประเมนิผล หมายถงึ การประเมนิผลการเรยีนรู ้และการประเมนิผล 
หลกัสตูรเพื่อตรวจสอบจดุมุ่งหมายทีก่ าหนดไว ้
  ลทัธปิรชัญาการศกึษา หมายถงึ ศาสตรท์ีว่่าดว้ยการน าแนวคดิและความเชื่อตาม
ความตอ้งการจ าเป็นมาประยกุตเ์ป็นแนวทางในการจดัการศกึษา  
  รปูแบบของหลกัสตูร หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชแ้นวคดิแบบบรูณาการโดยผสมผสาน
สภาพปญัหา ความตอ้งการของผูเ้รยีนและสงัคม เน้นการแกป้ญัหาชวีติประจ าวนัของผูเ้รยีน และ
แนวคดิองิมาตรฐานซึง่ก าหนดมาตรฐานการเรยีนรูเ้ป็นเป้าหมายพฒันาผูเ้รยีน โดยก าหนดสิง่ทีผู่เ้รยีน
พงึรูพ้งึปฏบิตัไิด้ 
  ทฤษฎทีางการศกึษา หมายถงึ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้อนัเป็นกระบวนการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมอยา่งต่อเนื่อง จากการฝึกหดั การเปลีย่นปรมิาณความรูข้องผูเ้รยีนซึง่ช่วยใหบุ้คคล
สามารถปรบัตวัทางดา้นส่วนตวั สงัคม สิง่แวดลอ้มท่ามกลางปญัหาและความเปลีย่นแปลงได ้
  ปรชัญาการป้องกนัยาเสพตดิ หมายถงึ ศาสตรท์ีว่่าดว้ยการน าแนวคดิและความเชื่อที่
เน้นการป้องกนัน าหน้าการปราบปราม โดยเชื่อว่าถา้ไม่มผีูเ้สพ ผูค้า้กจ็ะหมดไป ซึง่ยาเสพตดิไมไ่ด้
เป็นปญัหาจนกว่าจะมคีนน ายาเสพตดิไปใช ้
  รปูแบบการป้องกนัยาเสพตดิ หมายถงึ แนวทางการป้องกนัยาเสพตดิในโรงเรยีน ที่
เน้นการใหข้อ้มลูข่าวสารทีจ่ าเป็น ใหเ้ดก็มพีฒันาการทางดา้นอารมณ์และความนึกคดิ มกีจิกรรมที่
สรา้งสรรคแ์ละเป็นประโยชน์ สรา้งภมูคิุม้กนัตา้นยาเสพตดิและฝึกทกัษะการต่อตา้นยาเสพตดิ 
  ทฤษฎกีารป้องกนัยาเสพตดิ หมายถงึ แนวความคดิ ความเชื่อเกีย่วกบัการควบคุม
การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในโรงเรยีน ไดแ้ก่ 1) การป้องกนัทีเ่น้นทีก่ารเปลีย่นแปลงทีต่วับุคคล
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และพฤตกิรรมของบุคคล และ 2) การป้องกนัทีใ่หค้วามส าคญักบัการเปลีย่นแปลงสภาวะแวดลอ้ม
ใหเ้กือ้หนุนต่อการเปลีย่นแปลงตวับุคคล การสรา้งค่านิยม ทศันคต ิวฒันธรรม โดยด าเนินการควบคู่
ไปดว้ยกนัทัง้สองแนวคดิ 
 
4. การพฒันาหลกัสตูร  
 4.1 ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร  
  การพฒันาหลกัสตูรจากแนวคดิของไทเลอร ์(Tyler.  1949: 1 – 2) กล่าวถงึ การวาง
โครงสรา้งของหลกัสตูรเริม่ต้นดว้ยการระบุปญัหาพืน้ฐานทีต่อ้งหาค าตอบเพื่อวางแผนการสอนและ
พฒันาหลกัสตูรซึง่ควรตอบปญัหาใหไ้ดเ้สยีก่อนม ี4 ประการ คอื  
   1) ความมุ่งหมายของการศกึษา (Educational Purposes) คอือะไรทีโ่รงเรยีนควรแสวงหา  
   2) อะไรคอืประสบการณ์ทางการศกึษาทีส่ถานศกึษาสามารถจดัใหเ้พื่อบรรลุความ
มุง่หมาย (Purpose) นัน้  
   3) จดัประสบการณ์ทางการศกึษาอยา่งไรจงึจะมปีระสทิธภิาพ 4) ทราบไดอ้ย่างไร
ว่าความมุ่งหมายบรรลุผลแลว้  
  ทาบา (Taba.  1962: 11 - 14) กล่าวว่ากระบวนการพฒันาหลกัสตูรม ี7 ขัน้ตอน คอื  
   ขัน้ที ่1 วนิิจฉยัความตอ้งการ (Diagnosis of Needs) 
   ขัน้ที ่2 ก าหนดวตัถุประสงค ์(Formulation of Objective) 
   ขัน้ที ่3 เลอืกเนื้อหา (Selection of Content) 
   ขัน้ที ่4 จดัเนื้อหา (Organization of Content) 
   ขัน้ที ่5 เลอืกประสบการณ์การเรยีนรู ้(Selection of Learning Experience) 
   ขัน้ที ่6 จดัประสบการณ์การเรยีนรู ้(Organization of Learning Experience) 
   ขัน้ที ่7 ตดัสนิใจทีจ่ะประเมนิและวธิกีาร แนวทางการประเมนิ (Determination of 
What to Evaluation and of The Way and Means of Doing It) 
   กระบวนการพฒันาหลกัสตูรเริม่จากการศกึษาขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัผูเ้รยีนสงัคม
หรอืชุมชน และเนื้อหาความรูก่้อนแลว้ก าหนดวตัถุประสงคช์ัว่คราวของหลกัสตูรนัน้ๆ ใหส้อดคลอ้ง
กบัขอ้มลูทีไ่ดม้า หลงัจากนัน้ไปศกึษาปรชัญา จติวทิยาการเรยีนรู ้และเป้าหมายของโรงเรยีน แลว้
จงึกลบัมาพจิารณาวตัถุประสงคช์ัว่คราวว่าจะยอมรบัไดไ้หม โดยค านึงถงึฐานของคุณค่าการศกึษา
หรอืเป้าหมายของการศกึษาหรอืหน้าทีข่องโรงเรยีนจากนัน้จงึก าหนดวตัถุประสงคท์ีแ่น่นอน  
  เซเลอร;์ และ อเลก็ซานเดอร ์(Saylor; Alexander.  1981:  26 – 27) ไดแ้สดงกรอบ
แนวคดิของกระบวนการพฒันาหลกัสตูรม ี4 ขัน้ตอน คอื  
   ขัน้ที ่1 การก าหนดเป้าหมายวตัถุประสงคแ์ละขอบเขต (Goals Objective and 
Domain) เริม่จากเป้าหมายหลกัก่อนแลว้ก าหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะทีต่อ้งการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
จากนัน้จงึก าหนดขอบเขตของเป้าหมาย 



 176 

   ขัน้ที ่2 การออกแบบหลกัสตูร (Curriculum Designing) เป็นการตดัสนิใจโดยใช้
เป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตและพจิารณาขอ้มลูอื่นๆ 
   ขัน้ที ่3 การน าหลกัสตูรไปใช ้(Curriculum Implementation) เป็นการตดัสนิใจน า
วธิสีอนทีไ่ดอ้อกแบบไวไ้ปปฏบิตัริวมทัง้สื่อการสอนตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัจดุมุง่หมายของ
หลกัสตูร และมคีวามยดืหยุ่น เป็นอสิระส าหรบัครแูละนักเรยีน 
   ขัน้ที ่4 การประเมนิหลกัสตูร (Curriculum Evaluation) ครเูลอืกวธิกีารประเมนิ
ความกา้วหน้าของผูเ้รยีน ประสทิธภิาพของการสอนและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนเพื่อเป็น
ขอ้มลูส าหรบัการวางแผนต่อไปในอนาคต 
   การออกแบบหลกัสตูรเป็นการตดัสนิใจเพื่อการออกแบบหลกัสตูรส าหรบัสถาบนั 
การศกึษาแห่งใด โดยเฉพาะการกระท าโดยกลุ่มผูว้างแผนหลกัสตูร การตดัสนิใจหลายอยา่งในครัง้
ก่อนๆโดยองคก์ารทางการเมอืงและสงัคมอาจจะจ ากดัการออกแบบในครัง้ล่าสุดได ้การใชห้ลกัสูตร 
เป็นการตดัสนิใจเพื่อการจดัการเรยีนการสอนกระท าโดยครผููร้บัผดิชอบ แผนของหลกัสตูรประกอบ 
ดว้ยวธิกีารสอนหลายวธิทีีเ่สนอไวใ้หเ้ลอืกพรอ้มทัง้ค าแนะน าเกีย่วกบัแหล่งวทิยากรสื่อการสอนและ
การจดัการสอนส่งเสรมิใหค้รแูละผูเ้รยีนไดย้ดืหยุน่และมอีสิระมากขึน้ การประเมนิหลกัสตูรเป็น 
การตดัสนิใจเกีย่วกบัการประเมนิผลเพื่อดคูวามก้าวหน้าของผูเ้รยีน กระท าโดยครทูีร่บัผดิชอบ  
การตดัสนิใจเกีย่วกบั กระบวนการประเมนิหลกัสตูร กระท าโดยกลุ่มผูว้างแผนหลกัสตูร ขอ้มลูทีไ่ด้
จากการประเมนิจะเป็นพืน้ฐานส าหรบัการตดัสนิใจในการวางแผนครัง้ต่อไป 
  อารม์สตรอง (Armstrong.  1989:  32 – 37) กล่าวว่า การพฒันาหลกัสตูรม ี 
7 ขัน้ตอน คอื 
   ขัน้ที ่1 ระบุความตอ้งการและจดุมุง่หมาย (Identify Needs and Purpose) 
   ขัน้ที ่2 เลอืกและจดัผูม้สี่วนรว่ม (Select and Organize Participant) 
   ขัน้ที ่3 พฒันาแผนงานการจดัการรายการหลกั (Develop Master Program 
Management Scheme) 
   ขัน้ที ่4 พฒันาส่วนประกอบทีจ่ าเป็นของแต่ละสภาพแวดลอ้ม (Develop 
Component Needed for Each Setting) 
   ขัน้ที ่5 ทดลองใช/้ประเมนิ/จดัใหม ่(Pilot Test/Assess/Reorganize) 
   ขัน้ที ่6 เผยแพรแ่ละใชห้ลกัสตูร (Disseminate and Implement) 
   ขัน้ที ่7 ประเมนิและปรบัปรุง (Evaluate and Revise) 
  นอกจากจะมกีจิกรรมการพฒันาหลกัสตูรตามปกตแิลว้ควรด าเนินการ ดงันี้ 
1) พจิารณาแหล่งขอ้มลู 2) เลอืกแนวคดิ 3) พจิารณาผลกระทบภายนอก 4) พจิารณาความสมัพนัธ์
ของขอ้มลูเตรยีมหลกัสตูร 5) ใชห้ลกัสตูรประเมนิหลกัสตูร 
  สรปุการพฒันาหลกัสตูรเสรมิทีพ่ฒันาขึน้ในครัง้นี้มอีงคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ปรชัญา
แนวคดิหลกัการของหลกัสตูรทีจ่ะพฒันาผูเ้รยีนเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตามวตัถุประสงคท์ีห่ลกัสตูร
ตอ้งการใหเ้กดิขึน้ 2) จดุมุง่หมายของหลกัสตูรซึง่เป็นแนวทางในการเรยีนทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีน 
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3) เนื้อหาวชิา เป็นเน้ือหาวชิาความรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆ และแนวสงัเขปของรายวชิาที่ตอ้งการ
ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูซ้ึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาไปสู่จดุมุง่หมายทีก่ าหนด 4) การน าหลกัสตูร ไปใชใ้ห้
เกดิผลโดยมยีุทธศาสตร ์การเรยีนการสอนหรอืกระบวนการและวธิกีารในการเรยีนการสอน รวมถงึ
กจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 5) ปจัจยัเสรมิ การเรยีนรูแ้ละ
แหล่งเรยีนรูต่้างๆ เช่นเอกสาร วสัดุการเรยีนการสอน 6) การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีน และการประเมนิหลกัสตูรเพื่อตรวจสอบจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้ 
 
ตาราง 6 ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ 
 

 ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร ขอ้คดิเหน็ 
สรุปภาพรวมของ
ขัน้ตอนการพฒันา
หลกัสตูร 

1) การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานแบ่งเป็น 3 ขัน้ คอื 
ขัน้ที ่1 การศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ ขัน้ที ่2 จากการ
สมัภาษณ์ และตอบแบบสอบถามขอ้มลูพืน้ฐาน 
ขัน้ที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลู 

2) การสรา้งหลกัสตูรแบ่งเป็น 3 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1 
การสรา้งโครงร่างของหลกัสตูร ขัน้ที ่2       
การตรวจสอบโครงร่างของหลกัสตูร (การจดั
กลุ่มสนทนา) ขัน้ที ่3 การปรบัปรุงโครงร่างของ
หลกัสตูร เพื่อน าไปทดลองใชต่้อไป  

3) การตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ 
ม ี3 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1 การน าหลกัสตูรไปใช้
จดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีน ขัน้ที ่2      
การประเมนิการใชห้ลกัสตูรเสรมิ ขัน้ที ่3     
การประเมนิความพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูร
เสรมิ 

4) การปรบัปรุงหลกัสตูร 

แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการพฒันา
หลกัสตูรทีน่กัวชิาการดา้นหลกัสตูร
หลายคนไดเ้สนอไวจ้ะเป็นแนวทาง
ใหน้ ามาจดักระบวนการในการ
พฒันาหลกัสตูร ซึง่กระบวนการ 
พฒันาหลกัสตูรจะแสดงขัน้ตอน 
การด าเนินการในการพฒันา
หลกัสตูรทีเ่ป็นระบบ  

   

  ส าหรบัขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรเสรมิแบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน คอื  

   ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน หมายถงึ การศกึษาขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัผูเ้รยีน
สงัคมหรอืชุมชน และเนื้อหาความรูก่้อนก าหนดวตัถุประสงคช์ัว่คราวของหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้มลูทีไ่ดม้า และศกึษาปรชัญา จติวทิยาการเรยีนรู ้และมวลประสบการณ์ทีจ่ะจดัใหผู้เ้รยีน และ
เป้าหมายของโรงเรยีน 
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   ขัน้ตอนที ่2 การสรา้งหลกัสตูรเสรมิ หมายถงึกระบวนการตดัสนิใจโดยใชเ้ป้าหมาย 
วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของหลกัสตูรมาพจิารณาสรา้งหลกัสตูรม ี3 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้ที ่1 การสรา้ง
โครงร่างของหลกัสตูร ขัน้ที ่2 การตรวจสอบโครงร่างของหลกัสตูร (การจดักลุ่มสนทนา) ขัน้ที ่3  

การปรบัปรุงโครงร่างของหลกัสตูร เพื่อน าไปทดลองใชต่้อไป 

  ขัน้ตอนที ่3 การตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ หมายถงึ การตดัสนิใจ
จดัการเรยีนการสอน และประเมนิความก้าวหน้าของผูเ้รยีน ตลอดจนความพงึพอใจจากคร ูผูบ้รหิาร
โรงเรยีน และนกัเรยีนทีม่ต่ีอหลกัสตูรเพื่อน าไปใชใ้นการตดัสนิใจและวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป ม ี
3 ขัน้ ไดแ้ก่  

  ขัน้ที ่1 การน าหลกัสตูรไปใชจ้ดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีน หมายถงึ ขัน้ตอน
การน าหลกัสตูรเสรมิไปทดลองใชต้ามแบบแผนการทดลองแบบ Pretest – Posttest One Group 
Design 

   ขัน้ที ่2 การประเมนิการใชห้ลกัสตูรเสรมิ หมายถงึ การประเมนิประสทิธผิลของ
หลกัสตูร โดยการวดัทกัษะชวีติและวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ
ส าหรบันักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น 

   ขัน้ที ่3  การประเมนิความพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูรเสรมิ หมายถงึ การส ารวจ
ความพงึพอใจจากผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูและนักเรยีนต่อหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติส าหรบั
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น 

   ขัน้ตอนที ่4 การปรบัปรงุหลกัสตูรเสรมิ หมายถงึ การน าผลทีไ่ดจ้ากการทดลองใช้
หลกัสตูรมาปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ 

  รายละเอยีดเกี่ยวกบัการด าเนินการพฒันาหลกัสตูรการเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั       
ยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้จะไดก้ล่าวถงึในบทต่อไป 
 4.2 การพฒันาหลกัสตูรเสรมิ 
  การพฒันาหลกัสูตร หมายถงึ ความพยายามวางโครงการทีจ่ะช่วยใหน้กัเรยีนเรยีนรูต้รง
ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด (วชิยั วงศใ์หญ่.  2537: 10) ซึง่การสรา้งหลกัสตูรมคีวามหมายใกลเ้คยีงกบั
การพฒันาหลกัสูตร คอื หมายถงึกระบวนการวางแผนและพฒันาประสบการณ์และการเรยีนรูต่้างๆ ที่
ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในตวัผูเ้รยีน อนัประกอบดว้ยการตดัสนิใจในการเลอืกจดุมุ่งหมายส าหรบัวชิา
หรอืหลกัสตูรทีจ่ดัท าขึน้มาใหม ่การเลอืกและจดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีนและสื่อการสอน วธินี า
หลกัสตูรไปใชใ้หถู้กเป้าหมายและการประเมนิความส าเรจ็ของหลกัสตูรทีส่รา้งขึน้ใหม่ซึง่ฆนทั ธาตุทอง 
กล่าวว่า การพฒันาหลกัสตูร หมายถงึ การปรบั แต่ง เตมิ เสรมิ ต่อ หรอืการด าเนินการอื่นๆ เพื่อให้
ไดม้าซึง่ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปและสนองต่อ
ความตอ้งการของผูเ้รยีน (ฆนทั ธาตุทอง.  2552: 70) จ าเป็นจะตอ้งพฒันาโดยมพีืน้ฐานรองรบั มใิช่
พฒันาตามใจของผูพ้ฒันาหรอืตามความตอ้งการของผูพ้ฒันา ขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการพฒันา



 179 

หลกัสตูรอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ (นิรมล ศตวุฒ;ิ ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล; และ ระววิรรณ ศรคีรา้มครนั.  
2543: 24) คอื 

1) ขอ้มลูทีค่งที ่(Static) เป็นขอ้มลูในรปูของทฤษฎหีรอืหลกัการทีส่ามารถ 
วเิคราะหไ์ดจ้ากเอกสารทีผู่เ้สนอแนวคดิทฤษฎหีรอืหลกัการหรอืผูถ่้ายทอดแนวคดิจากทฤษฎหีรอื 
หลกัการนัน้ไดร้วบรวมเสนอไว ้ขอ้มลูพืน้ฐานทางปรชัญาการศกึษาและขอ้มลูพืน้ฐานทางจติวทิยา
การเรยีนรู ้

2) ขอ้มลูทีเ่ป็นพลวตัร (Dynamic) เป็นขอ้มลูทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ จะ 
วเิคราะหไ์ดจ้ากสภาพการณ์จรงิ เป็นอยูใ่นปจัจบุนั หรอืคาดว่าจะมอียู่เป็นอยู่ในอนาคต ขอ้มลูส่วนน้ี 
ไดแ้ก่ ขอ้มลูเกีย่วกบัสงัคม ผูเ้รยีน และความรู ้

ขอ้มลูทัง้สองส่วนน้ีจะเป็นขอ้มลูพืน้ฐานทีผู่พ้ฒันาหลกัสตูรใชใ้นการตดัสนิใจเพื่อจดั 
เนื้อหาความรูแ้ละประสบการณ์การเรยีนรูใ้นหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนทีจ่ะเรยีนรู ้และสนอง
ความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รยีนในระยะยาว ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นพืน้ฐานในการตดัสนิใจ
เกีย่วกบับทบาทของผูท้ีจ่ะใชห้ลกัสตูรต่อไป 
  การพฒันาหลกัสตูรระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้มุง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัรกัและแสวงหา
ความรู ้ก าหนดแนวทางทีเ่หมาะสมกบัตนในการท าประโยชน์ใหแ้ก่สงัคม มคีวามรูแ้ละทกัษะในวชิา
สามญั เขา้ใจในการเปลีย่นแปลงของสงัคมฐานความรู ้(Knowledge – based society) และตดิตาม
ความเจรญิกา้วหน้าวทิยาการต่างๆทีรู่จ้กัรกัและเอาใจใส่ในสุขภาพของตน บุคคลรอบขา้งและ
สิง่แวดลอ้ม และสิง่แวดลอ้ม เสรมิสรา้งสุขภาพอนามยัส่วนตน และชุมชน เพื่อเป็นการเตรยีมความ
พรอ้มพฒันาการดา้นต่างๆส าหรบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม ผูเ้รยีนสามารถเสนอแนะทางเลอืก
อยา่งหลากหลายในการแก้ปญัหาของชุมชนไดช่้วยเหลอืผูอ้ื่น ปรบัปรงุการปฏบิตังิานอยูเ่สมอ 
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้รกัการท างานและรูก้ระบวนการจดัการ เขา้ใจสภาพการเปลีย่นแปลงของ
สงัคมในชุมชน และสามารถเสนอแนวทางการพฒันาชุมชนภูมใิจในการปฏบิตัตินตามบทบาทหน้าที่
ในฐานะสมาชกิทีด่ขีองชุมชน สิง่แวดลอ้ม ศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ
คุณค่าตนเอง วฒันธรรมทอ้งถิน่และชุมชนตลอดจนเกดิความรูส้กึรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 
(ประสาท เนืองเฉลมิ.  2553: 49) 
  เฉลมิพล สวสัดพิงษ ์ (2551: 64) กล่าวว่า งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร
เป็นงานวจิยัทีใ่ชก้ระบวนการพฒันาหลกัสตูรตามทฤษฎ ีโดยมกีารน าไปทดสอบหรอืทดลองใชเ้พื่อ
หาประสทิธภิาพของหลกัสตูร พรอ้มทัง้ปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้คีวามเหมาะสมมากขึน้ ซึง่หลกัสตูร
เหล่านัน้มทีัง้เป็นหลกัสตูรฝึกอบรม หลกัสตูรระยะสัน้และระยะยาว มขี ัน้ตอนหลกั 3 – 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1) การส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อทีจ่ะน ามาเป็นโครงรา่งหลกัสตูร โดยพจิารณาให้ 
สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของผูเ้รยีน โดยการศกึษาเอกสาร งานวจิยัและสมัภาษณ์ 

2) สรา้งโครงรา่งหลกัสตูร โดยน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่1 มาก าหนดเป็น 
จดุมุง่หมายของหลกัสตูร เนื้อหาวชิา กจิกรรมการเรยีนการสอน และการตดิตามประเมนิผล แลว้ท า
การประเมนิโครงร่างหลกัสตูรโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
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3) ทดลองใชห้ลกัสตูรและประเมนิผลหลกัสตูร เป็นการด าเนินการประเมนิเพื่อหา 
ประสทิธภิาพของหลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 

4) การตดิตามประเมนิผล เป็นการศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการทดลองใช้ 
หลกัสตูรซึง่ถอืว่าเป็นการประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูรอกีขัน้ตอนหน่ึง 
  ส าหรบัหลกัสตูรเสรมินัน้จนัทมิา แสงเลศิอุทยั (2550: 97) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า 
หมายถงึ ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้เพื่อเสรมิหลกัสตูรเดมิทีม่อียู่หลกัสตูรเสรมิจะมลีกัษณะทีข่ยาย
ออกทัง้แนวกวา้งและแนวลกึมากกว่าหลกัสตูรปกต ิโดยจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรเสรมิจะก าหนดขึน้ตาม
คุณลกัษณะทีต่อ้งการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนและเนื้อหาอาจมนีอกเหนือจากหลกัสตูรปกตหิรอืมเีนื้อหาคาบ
เกีย่วกบัหลกัสตูรปกตแิต่จะมคีวามลกึและความหลากหลายมากกว่าหลกัสตูรปกต ิมกีารจดักจิกรรม 
การเรยีนการสอนทีเ่น้นทฤษฎแีละการปฏบิตัแิละมกีารประเมนิผลดว้ยเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย (จนัทมิา 
แสงเลศิอุทยั.  2550: 97) ขณะทีว่รวุฒ ิจริะสุจรติธรรม (2553: 109) ไดส้รุปว่าหลกัสตูรเสรมิเป็นส่วน
หนึ่งของหลกัสตูรสถานศกึษาทีส่รา้งขึน้เพื่อเพิม่เนื้อหาของการเรยีนรูท้ีไ่มม่ใีนหลกัสตูรปกต ิโดยม ี  
การจดัเนื้อหาสาระของหลกัสูตรทัง้ความลกึและความกวา้งมากขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชนหรอืของผูเ้รยีนใหม้ากทีสุ่ด โดยท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีส่มบูรณ์มากขึน้ มใิช่เพยีงการจดัให้
แต่ดา้นความรูห้รอืสตปิญัญาเท่านัน้ แต่รวมถงึการพฒันาการทางดา้นจติใจ ร่างกาย สงัคม จติวญิญาณ 
และการมวีชิาชพี และสามารถบูรณาการไปสู่คุณค่าความหมายในการใชช้วีติจรงิได ้เป้าหมายส าคญั
ของการจดัหลกัสตูรเสรมิ คอื เพื่อพฒันาทกัษะต่างๆใหน้ักเรยีนเกดิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของปรยีานุช สถาวรมณ ี(2548: 60) ทีก่ล่าวไวว้่าหลกัสูตรเสรมิ หมายถงึ สาระและ
กระบวนการในหลกัสตูรเสรมิเป็นลกัษณะแนวลกึ กวา้ง และเขม้ขน้ เชงิวชิาการ และสหวทิยาการ อย่าง
เหมาะสมกบัความตอ้งการและความสามารถของนักเรยีน โดยมเีป้าหมายเพื่อพฒันาทกัษะต่างๆ เพื่อให้
เกดิคุณลกัษณะของนักเรยีนทีพ่งึประสงคอ์นัเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของหลกัสตูรเสรมิ 
  สรุป หลกัสตูรเสรมิ หมายถงึ การเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้เพื่อเสรมิหลกัสตูรเดมิทีม่อียู ่มกีารจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นทฤษฎ ีและการปฏบิตัแิละมกีารประเมนิผลดว้ยเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย 
ท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีส่มบูรณ์มากขึน้ โดยมเีป้าหมายเพื่อพฒันาทกัษะต่างๆใหเ้กดิคุณลกัษณะ
ของนกัเรยีนทีพ่งึประสงค ์
  หลกัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ ไพออรโ์ต (Piirto.  1994: 376 – 400) กล่าวถงึเกณฑท์ี่
ก าหนดไวส้ าหรบัพฒันาหลกัสตูรส าหรบัเดก็นักเรยีน/วยัรุ่นทีม่คีวามพรสรรคห์รอืความสามารถพเิศษว่า
ม ี5 ประการ คอื 1) ควรค านึงถงึพืน้ฐานทีเ่ป็นคุณลกัษณะการเรยีนรูข้องเดก็ คอื ความสามารถของเดก็
ในการเรยีนรู ้ความสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์คดิวเิคราะห ์2) ควรมคีวามน่าเชื่อถอืตามหลกัวชิาการ 
3) ควรเป็นสหวทิยาการ ทีป่ระกอบดว้ยความหลากหลายวชิา 4) ควรมุง่เน้นสิง่ส าคญั 6 ประการ คอื 
4.1) ความสมัพนัธส์่วนบุคคล 4.2) วทิยาการประยุกตแ์ละเทคโนโลย ี4.3) หลกัการและเหตุผลทาง
วชิาการ 4.4) การปรบัตวัและการสรา้งสงัคมใหม่ 4.5) การพฒันากระบวนการทางปญัญา 4.6) วธิกีาร
เขา้ใจอย่างถ่องแท ้5) ควรมคีวามสมดุล มกีารบูรณาการและมคีวามหมาย 
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 ขณะที ่จอยค;์ และ คณะ (Joyce; Dana; & Neal.  1996: 12-14) อธบิายลกัษณะของ
หลกัสตูรเสรมิ (For Gifted Students) มดีงันี้ 

  1) มุ่งศกึษาสิง่ทีล่กึ (Emphasizes Depth) หรอืกวา้งกว่า (Over Breadth) สิง่ทีเ่รยีนรู้
เป็นการศกึษาภายใตโ้ลกของความเป็นจรงิ และแกป้ญัหาในสิง่ทีน่ักเรยีนตอ้งการจะรู ้

  2) ประกอบดว้ยการคดิระดบัสงู (Higher – Order Thinking) สนับสนุนใหน้กัเรยีนได้
ทดลองท า และเขา้ใจ ความคดิแบบสหวทิยาต่างๆดว้ยตนเอง 

  3) ใหค้วามส าคญักบัความสมัพนัธก์นัแบบสหวทิยา (Intra- and Interdisciplinary) 
นกัเรยีนไดเ้รยีนรูร้ะบบสงัคม การเศรษฐกจิ การเมอืง ภาษาไดด้เีท่าๆกบัการเรยีนวชิาเคมหีรอืชวีะ 

  4) ช่วยใหน้กัเรยีนไดต้ระหนักรูถ้งึกระบวนการรูค้ดิทัง้หมดของตนเองว่าท างาน
อย่างไร (Meta Cognition) โดยใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิการวางแผนอย่างมเีหตุผล และ
ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการเรยีนรู ้

  5) เป็นการพฒันา (Develop) ปลกูฝงั (Cultivating) คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์หก้บันกัเรยีน  

  6) เสรมิการเรยีนรูอ้ย่างกระตอืรอืรน้ การจดัการกบัปญัหา (Active Learning and 
Problem Solving)  

  7) มคีวามสมัพนัธก์บัการพฒันานักเรยีนใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการปฏบิตังิาน 
(Uses Various New Technologies as Tools for The Learning Process) 

  8) จดัตามความความคาดหวงั ความตอ้งการ ความสนใจ (Expectation for Learning) 
และความถนัดของนกัเรยีน  

   9) ใชก้ารประเมนิตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) 

  คลารก์ (ปรยีานุช สถาวรมณี.  2548: 59; อา้งองิจาก Clark.  1997: 5) หลกัสูตร
สถานศกึษาจะมุง่เน้นการเรยีนรู ้ความรู ้ความจ า ความเขา้ใจ และดา้นการน าไปใชเ้ป็นส่วนใหญ่ขณะที่
หลกัสตูรเสรมิจะมุง่เน้นการเรยีนรูด้า้นการคดิวเิคราะห ์ดา้นการสงัเคราะห ์และดา้นการประเมนิค่า 

  สรุป การพฒันาหลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ หมายถงึ กระบวนการ
จดัท าและพฒันาการจดัมวลประสบการณ์ การเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้เพื่อเสรมิหลกัสตูรเดมิทีม่อียู ่โดยมี
เป้าหมายเพื่อพฒันาทกัษะต่างๆ เพื่อใหเ้กดิคุณลกัษณะของนักเรยีนทีพ่งึประสงค ์ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ
หลกัสตูรสถานศกึษาทีส่รา้งขึน้เพื่อเพิม่เนื้อหาของการเรยีนรูท้ีไ่มม่ใีนหลกัสูตรปกต ิ 
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5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาหลกัสตูรเสริม 
 ผูว้จิยัไดร้วบงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิทีม่ภีายในประเทศและ
ต่างประเทศไวด้งัต่อไปนี้ 
 5.1 งานวิจยัภายในประเทศ  
  จนัทมิา แสงเลศิอุทยั  (2550: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้ง
สมรรถภาพทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ส าหรบันกัศกึษาวชิาชพีคร ูซึง่พฒันา 
ขึน้ตามรปูแบบการวจิยัและพฒันา 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเป็นการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูจากการศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและการสมัภาษณ์เชงิลกึผูเ้ชีย่วชาญทาง 
ดา้นไอซที ีเพื่อก าหนดสมรรถภาพทางดา้นไอซทีสี าหรบันกัศกึษา ซึง่ไดผ้ลสรปุว่าสมรรถภาพ
ทางดา้นไอซทีทีีน่กัศกึษาวชิาชพีครขูาดและควรไดร้บัการเสรมิสรา้งไดแ้ก่ ความรู ้ทกัษะและเจตคติ
ทางดา้นไอซที ีจากนัน้จงึไดน้ าขอ้มลูดงักล่าวมาเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ
ขัน้ตอนที ่2 การสรา้งหลกัสูตรเสรมิ เป็นการพฒันาโครงรา่งหลกัสตูรเสรมิใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลู
พืน้ฐานโดยในหลกัสตูรเสรมิประกอบดว้ยหลกัการและเหตุผล แนวคดิพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูร
เสรมิ วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรเสรมิและโครงสรา้งของหลกัสตูรเสรมิหลกัสตูรน้ีม ี4 หน่วยการเรยีน 
เนื้อหาในหลกัสตูรครอบคลุมสมรรถภาพทางดา้นไอซทีแีละกจิกรรมการเรยีน การสอนมุง่เน้น    
การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัแิลว้น าโครงรา่งหลกัสตูรเสรมิไปใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิ ความเหมาะสม
และความสอดคลอ้ง พบว่า ทุกองคป์ระกอบของหลกัสตูรเสรมิเหมาะสมและสอดคลอ้งกบันกัศกึษา
และสมรรถภาพทางดา้นไอซทีจีากนัน้จงึน าขอ้มลูจากการประเมนิโครงร่างหลกัสตูรเสรมิมาปรบัปรงุ 
เพื่อใหโ้ครงรา่งหลกัสตูรเสรมิเหมาะสมยิง่ขึน้ ขัน้ตอนที ่3 การตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูร
เสรมิ น าโครงร่างหลกัสตูรทีป่รบัปรงุแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ซึง่เป็นนกัศกึษาวชิาชพีครู
ชัน้ปีที ่3 ในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จ านวน 26 คน รปูแบบการทดลองใชห้ลกัสตูรเสรมิเป็น
แบบกลุ่มเดยีวทดสอบก่อนหลงั ซึง่ผลการทดลองพบว่า สมรรถภาพทางดา้นไอซทีภีายหลงั 
การทดลองใชห้ลกัสตูรเสรมิสูงกว่าก่อนการทดลองใชห้ลกัสตูรเสรมิอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติิ ซึง่
แสดงว่า หลกัสตูรเสรมิทีพ่ฒันาขึน้สามารถเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางดา้นไอซทีสี าหรบันกัศกึษาได้
ขัน้ตอนที ่4 การปรบัปรงุหลกัสตูรเสรมิ จากผลการประเมนิการทดลองใชห้ลกัสตูรเสรมิ พบว่า ทุก
องคป์ระกอบของหลกัสตูรเสรมิมคีวามเหมาะสม แต่อยา่งไรกต็ามภายหลงัการทดลองใชห้ลกัสตูร
เสรมิไดม้กีารปรบัปรงุหลกัสตูรโดย ขยายเวลาการปฏบิตักิจิกรรม ปรบัปรุงภาษาทีใ่ชแ้ละปรบั
ขัน้ตอนการปฏบิตักิจิกรรมใหม้คีวามต่อเนื่องกนั 
  อจัฉรา ฉายววิฒัน์  (2551: 65 - 66) ไดว้จิยัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิดา้นทกัษะการคดิ
อย่างมวีจิารณญาณส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมอีงคป์ระกอบ
ของทกัษะ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ปญัหา ขอ้มลู การตัง้สมมตฐิาน การสรุปผล และการประเมนิ กลุ่มตวัอย่างคอื
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนบา้นท่าหลวง ซึง่เป็นกลุ่มทดลองและโรงเรยีนบา้นดอนเขวา้
เป็นกลุ่มควบคุมทีก่ าลงัเรยีนในปีการศกึษา 2550 หอ้งเรยีนละ 26 คน ผลการศกึษา พบว่า  
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1) การทดสอบก่อน – หลงัการสอน พบว่าทกัษะการคดิของกลุ่มทดลองหลงัการสอนสูงกว่าก่อน 
การสอนและแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนกลุ่มควบคุมมทีกัษะการคดิหลงัการสอน
สงูกว่าก่อนการสอนและไมแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ2) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นของทกัษะ
การคดิอย่างมวีจิารณญาณ พบว่าค่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด คอื การประเมนิ รองลงมาไดแ้ก่ การตัง้สมมตฐิาน 
ปญัหา ขอ้มลูและการสรุปผล 3) ผลการประเมนิการใชห้ลกัสตูรเสรมิตามเกณฑ ์E1 / E2 (80/80) 
พบว่าไดต้ามเกณฑ ์เท่ากบั 81.94 / 81.08  4) ผูบ้รหิารและครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ว่าหลกัสตูรเสรมิ
มคีวามเหมาะสมในการจดัการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  สมพร หลมิเจรญิ  (2552: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพื่อส่งเสรมิ
ความคดิสรา้งสรรคส์ าหรบันักเรยีนช่วงชัน้ที ่2 และประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ โดยมี
ขัน้ตอนด าเนินการ 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานเพื่อเป็นแนวทาง 
การพฒันาหลกัสูตร ขัน้ตอนที ่2 การพฒันาหลกัสตูร และประเมนิคุณภาพของหลกัสตูรโดยผูท้รง 
คุณวุฒ ิขัน้ตอนที ่3 การตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูร และขัน้ตอนที ่4 การประเมนิผลและ
ปรบัปรงุหลกัสตูร ผลการด าเนินการ ไดอ้งคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรคท์ีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนเกดิ
ความคดิสรา้งสรรคป์ระกอบดว้ยคุณลกัษณะ 2 มติ ิคอื 1) มติดิา้นการคดิ ไดแ้ก่ ความคดิคล่องแคล่ว 
ความคดิยดืหยุ่น ความคดิรเิริม่ 2) มติดิา้นจติใจและบุคลกิภาพ ไดแ้ก่ ความอยากรูอ้ยากเหน็และความ
เชื่อมัน่ในตนเอง  หลกัสตูรเสรมินี้ไมย่ดึเนื้อหาเป็นหลกั (Content free) มสีาระส าคญัประกอบดว้ย 
แนวคดิหลกัการ วตัถุประสงค ์โครงสรา้งของหลกัสตูร การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้สื่อการเรยีนรู ้และ  
การวดัและประเมนิผล ในการพฒันาเพื่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคท์ัง้สองมติ ิผ  ั ้วจิยัไดน้ าหลกัสตูร
ไปเป็นแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยมโีครงสรา้งเนื้อหา 4 หน่วยการเรยีนรู ้และใช้
ระยะเวลารวมทัง้สิน้ 29 ชัว่โมง กจิกรรมหลกัทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรู ้ใชเ้ทคนิคการระดมสมอง และ
กจิกรรม   การสอนสบืสวนสอบสวนแบบองิอรยิสจัสี ่การตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูร ใช้
วธิกีารวจิยัเชงิทดลอง โดยใชแ้ผนแบบการทดลอง Randomized Pretest – Posttest Control 
Group Design กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จ านวน 2 หอ้งเรยีน ซึง่เลอืกมาโดยการใช้
กระบวนการสุ่มโดยมหีอ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุ่ม กลุ่มตวัอยา่งจ านวนหอ้งเรยีนละ 30 คน ก าหนด
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใชว้ธิกีารสุ่ม ผลการวจิยัพบว่านกัเรยีนกลุ่มทดลองมคี่าเฉลีย่
คะแนนความคดิสรา้งสรรคส์ูงกว่านกัเรยีนกลุ่มควบคุมอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ
นกัเรยีนกลุ่มทดลองมรีะดบัความคดิเหน็ต่อหลกัสตูรเสรมิอยูใ่นระดบัดมีาก ผลการประเมนิหลกัสตูร
เสรมิพบว่ามปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด หลงัการทดลองผูว้จิยัไดด้ าเนินการปรบัปรงุแผนการ
สอน ดา้นระยะเวลา และดา้นภาษาในค าชีแ้จงในแผนการสอนบางหน่วยเพื่อใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ แลว้
จดัท าเป็นหลกัสตูรเสรมิเพื่อส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคฉ์บบัสมบูรณ์ 
  วรวุฒ ิจริสุจรติธรรม  (2553: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรือ่ง การพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพื่อ
พฒันาทกัษะภาวะผูน้ าเยาวชนในโรงเรยีนอาชวีศกึษาคาทอลกิ ซึง่พฒันาตามรปูแบบการวจิยัและ
พฒันา 4 ขัน้ตอน คอื การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน การพฒันาหลกัสตูรเสรมิ การตรวจสอบประสทิธภิาพ
ของหลกัสตูรเสรมิ และการปรบัปรงุหลกัสตูรเสรมิพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพื่อพฒันาทกัษะภาวะผูน้ า
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เยาวชนในโรงเรยีนอาชวีศกึษาคาทอลกิ วตัถุประสงคข์องการวจิยั ขอ้ที่ 1 เป็นการศกึษาขอ้มลู
พืน้ฐาน โดยการรวบรวมขอ้มลูจากการศกึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง และการประชุมกลุ่มแสดง
ความคดิเหน็สอดคลอ้ง เพื่อก าหนดองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเยาวชน วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ใน
ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ เป็นการพฒันาโครงรา่งหลกัสตูรเสรมิใหเ้ขา้กบัขอ้มลูพืน้ฐานโดย
ในหลกัสตูรเสรมิประกอบดว้ย หลกัการและเหตุผลในการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ แนวคดิ ทฤษฎใีน
การพฒันา หลกัสตูรเสรมิ วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรเสรมิ โครงสรา้งของหลกัสตูรเสรมิซึง่หลกัสตูร
เสรมินี้ม ี7 หน่วย ใชเ้วลาเรยีนทัง้หมด 31 ชัว่โมง ในแต่ละหน่วยประกอบดว้ยค าอธบิาย หน่วย 
การเรยีน วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้เคา้โครงเนื้อหา การจดัการเรยีนรู ้สื่อและแหล่งการเรยีนรู ้การวดั
และประเมนิผล จากนัน้ท าการประเมนิโครงร่างหลกัสตูรเสรมิ โดยการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิ
จ านวน 12 คน เพื่อหาความคดิเหน็สอดคลอ้ง ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ที่ 2 น าโครงรา่ง
หลกัสตูรเสรมิ ทีป่รบัปรงุแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง รปูแบบการทดลองใชห้ลกัสตูรเสรมิเป็น
แบบกลุ่มเดยีว ทดสอบก่อนหลงั และท าการปรบัปรุงหลกัสตูรเสรมิใหส้มบรูณ์ การตรวจสอบ
ประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมินี้ ใชห้ลกัการมสี่วนรว่มของ อาจารยห์วัหน้าแผนก อาจารยท์ี่
ปรกึษาของกลุ่มทดลอง เขา้มามสี่วนรว่มในการประเมนิการพฒันาทกัษะภาวะผูน้ าเยาวชนของ
หวัหน้านกัศกึษาดว้ย การประเมนิโครงรา่งหลกัสตูรเสรมิ โดยการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 
12 คน พบว่ามคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งว่าหลกัสตูรเสรมิฉบบัน้ีสามารถน าไปทดลองใชไ้ด้ โดยให้
ปรบัปรงุในส่วนของเวลาในแต่ละหน่วยใหเ้หมาะสม และขยายเวลาใหก้บัการเสรมิทกัษะมากขึน้ 
ควรเพิม่อกีหน่วยหน่ึงเพื่อสรปุองคร์วมทัง้หมด ในดา้นการจดัการเรยีนรู ้ควรมกีจิกรรมเสรมิทกัษะ
มากกว่านี้ และควรมวีธิกีารวดัและประเมนิทีห่ลากหลาย  

 อคัพงศ ์สุขมาตย ์ (2553: บทคดัยอ่) การพฒันาหลกัสตูรเสรมิสรา้งคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ตามแนวคดิจติตปญัญาศกึษา การวจิยัครัง้น้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาหลกัสตูรเสรมิสรา้งคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่4 ตามแนวคดิจติตปญัญาศกึษา ซึง่คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามแนวคดิจติตปญัญาศกึษา 
ประกอบดว้ย ความตระหนักรูใ้นตนเอง ความเมตตากรุณา และจติสาธารณะ โดยมขีัน้ตอนการ
พฒันาตามรปูแบบการวจิยัและพฒันา ดงันี้ ข ัน้ที ่1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน เป็นการศกึษา ส ารวจ 
วเิคราะหส์ภาพปญัหาความตอ้งการจ าเป็นในการสรา้งหลกัสตูรเสรมิสรา้งคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ตามแนวคดิจติตปญัญาศกึษา พรอ้มทัง้ศกึษาเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติตปญัญาศกึษาและการพฒันาหลกัสตูร ซึง่ไดผ้ลสรุปว่า คุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคท์ีจ่ าเป็นทีต่อ้งพฒันาใหเ้กดิขึน้ในตวันกัเรยีน คอื ความตระหนกัรูใ้นตนเอง ความเมตตา
กรณุา และจติสาธารณะ ขัน้ที ่2 การพฒันาหลกัสตูร เป็นการรา่งโครงรา่งหลกัสตูรโดยน าขอ้มลูทีไ่ด้
ศกึษาในขัน้ตอนที ่1 มาก าหนดหลกัการและเหตุผล แนวคดิพืน้ฐาน จดุมุง่หมาย โครงสรา้งหลกัสตูร
กจิกรรมการเรยีนรู ้สื่อการเรยีนรู ้แหล่งเรยีนรู ้และแนวการวดัและประเมนิผล ซึง่ยดึแนวคดิ     
จติตปญัญาศกึษาเป็นหลกัในการจดักระบวนการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย ขัน้ที ่1 การสรา้งความพรอ้ม
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ขัน้ที ่2 การเสรมิสรา้งคุณลกัษณะและการคดิ และขัน้ที ่3 สรา้งความเชื่อมโยง ทีมุ่ง่ใหน้กัเรยีนได้
เรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิแลว้น าโครงร่างหลกัสตูรไปใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งพบว่า ทุกองคป์ระกอบของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้ง จากนัน้จงึน าขอ้มลู
จากการประเมนิโครงร่างหลกัสตูรมาปรบัปรงุแกไ้ขเพื่อใหโ้ครงร่างหลกัสตูรดงักล่าวมคีวามสมบูรณ์
ยิง่ขึน้ ขัน้ที ่3 การทดลองใชห้ลกัสตูร เป็นการน าหลกัสูตรไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งซึง่เป็น
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนเมอืงปตัตานี จ านวน 35 คน ทีม่กีารจดัหอ้งเรยีนแบบคละ
กนัไดม้าดว้ยวธิกีารสุ่มอยา่งงา่ย โดยมหีน่วยการสุ่มคอืหอ้งเรยีน เป็นเวลา 20 สปัดาห ์ 

สปัดาหล์ะ 2 ชัว่โมงรวมทัง้สิน้ 40 ชัว่โมง โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบสองกลุ่มทดสอบก่อน-
หลงั (Pretest-Posttest Control Group Design) พบว่า นกัเรยีนกลุ่มทดลองมคีุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค ์ไดแ้ก่ คุณลกัษณะความตระหนกัรูใ้นตนเอง ความเมตตากรณุา และจติสาธารณะ 
เปลีย่นไปจากหลงัการทดลองสงูกว่านกัเรยีนกลุ่มควบคุมอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
และนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด แสดงว่าหลกัสตูรมปีระสทิธผิล ขัน้ที่ 4 
การปรบัปรงุและแกไ้ขหลกัสตูร จากการประเมนิผลการทดลองใชห้ลกัสตูร พบว่า ทุกองคป์ระกอบ
ของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้ง แต่หลงัการทดลองใชผู้ว้จิยัไดป้รบัปรงุหลกัสตูรโดย 
ปรบัเวลาในการจดักจิกรรม และปรบัปรงุภาษาทีใ่ชใ้หม้คีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ 
 5.2 งานวิจยัของต่างประเทศ 
  ไฟรด (Frid.  2001: 9 – 27) ไดศ้กึษาการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบออนไลน์ของเดก็
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาในโปรแกรมเสรมิแบบเสมอืนจรงิ กรณศีกึษานี้เป็นตวัอย่างการเรยีนรูใ้นเดก็
นกัเรยีนทีเ่รยีนหลกัสตูรวชิาคณติศาสตรซ์ึง่เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาในหลกัสตูรส าหรบันักเรยีนทีม่ ี
ความสามารถพเิศษในมหาวทิยาลยันิวองิคแ์ลนด ์ขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาจากจดหมายอเิลคทรอนิคระหว่าง
นกัเรยีนและคร ูซึง่นกัเรยีนส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์และลงทะเบยีนไว ้ผลการวจิยัพบว่าตวัแปรทีเ่ป็น
อุปสรรคและสนับสนุนการเรยีนรูข้องนักเรยีนประกอบไปดว้ย 1) ช่วงเวลาและรปูแบบของการส่ง
จดหมาย 2) การไดร้บัการสนับสนุนจากผูป้กครอง 3) โอกาสของนักเรยีนทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธก์บันกัเรยีน
คนอื่น 
  คาราบวันิวตสิ; อแีวกเจลอีวั; และ เทซซสี (Karabouniotis; Evaggelinour;  & Tzetzis.  
2002: Online) ไดศ้กึษาหลกัสตูรเสรมิเพื่อพฒันาทกัษะการเคลื่อนไหวขัน้พืน้ฐานของเดก็นักเรยีนเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 (เกรด 1) ในประเทศกรซี วตัถุประสงคข์องการศกึษา คอื การคน้ควา้ผลกระทบ
ของการพฒันาทกัษะการเคลื่อนไหวขัน้พืน้ฐานดว้ยกจิกรรมการทดสอบดว้ยตนเองในนักเรยีน (เกรด 1) 
ในประเทศกรซี กลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มควบคุม (จ านวน 23 คน) ทีไ่ดร้บัการเรยีน 
การสอนปกตริะยะเวลา 12 สปัดาห ์และกลุ่มทดลองซึง่เรยีนสุขศกึษา (จ านวน 22 คน) ซัึั่งไดร้บัการ
เรยีนการสอนระยะเวลา 12 สปัดาห ์และไดร้บักจิกรรมเสรมิทกัษะในการทดสอบดว้ยตนเอง เครื่องมอืที่
ใชว้ดัทกัษะการเคลื่อนไหวขัน้พืน้ฐาน คอื The Test of Gross Motor Development โดยมขีอ้ตกลง
รว่มกนัว่าเนื้อหาทีเ่รยีนในวชิาสุขศกึษานี้มกีารใชแ้บบบนัทกึขอ้มลูอย่างเป็นระบบทีเ่รยีกว่า the 
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Academic Learning Time–Physical Education และวเิคราะหข์อ้มลูโดยการวดัซ ้า (Repeated 
Measures) แบบ 2 x 2 และเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
ผลการวจิยัพบว่าในกลุ่มทดลองมคีะแนนสงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิผลการศกึษาครัง้
นี้สามารถสนับสนุนว่าหลกัสูตรทีป่ระกอบดว้ยกจิกรรมการทดสอบดว้ยตนเองและกจิกรรมเกม ช่วยเพิม่
ทกัษะการเคลื่อนไหวขัน้พืน้ฐานใหแ้ก่นักเรยีนได้ ดงันัน้ หลกัสตูรควรเน้นเนื้อหาและภาคปฏบิตัแิละ
เครือ่งมอื The Test of Gross Motor Development มปีระโยชน์ส าหรบัวดัทกัษะการเคลื่อนไหวขัน้
พืน้ฐานของเดก็นกัเรยีน 
  ดอฟแมน; มวัตี;้ และ ฮัน้  (Dorfman; Murty; & Han.  2008: 1087 - 1104) ไดศ้กึษา
ผลของความเป็นหุน้ส่วนของคณะครใูนมหาวทิยาลยัในหลกัสตูรเสรมิในการศกึษาเกีย่วกบัผูส้งูอาย ุผล
ทีไ่ดจ้ากการทีไ่ดศ้กึษาคน้ควา้เป็นสิง่ทีร่เิริม่ขึน้ ณ ศูนยก์ลางของส านกัการศกึษา 3 สถาบนัที่
มหาวทิยาลยัในภาคตะวนัตกตอนกลางประเทศสหรฐัอเมรกิาทีร่่วมกนัปรบัปรุงหลกัสูตรขัน้พืน้ฐานขึน้ 
ซึง่มคีณะท างานทีใ่หข้อ้คดิเหน็ประกอบดว้ยภาคส่วนต่างๆหลายฝา่ย ไดแ้ก่ ผูป้ฏบิตังิานในโรงพยาบาล 
ตวัแทนดา้นการใหบ้รกิาร พยาบาลประจ าบา้น เจา้หน้าทีใ่นโรงพยาบาล รวมกบัผูส้งูอายุชุมชน 
  แมค็เอลสีเตอร;์ และ พราวด ์ (McAllister; & Plourde.  2008: 40 – 49) ไดศ้กึษา
หลกัสตูรเสรมิ : ปจัจยัส าหรบัเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางดา้นคณติศาสตร ์ผูว้จิยัแสดงใหเ้หน็ว่าเดก็
ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางดา้นคณิตศาสตรม์กีารเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนักบัเดก็กลุ่มทีม่อีายุเท่ากนั จงึมี
ความตอ้งการหลกัสูตรทีม่คีวามแตกต่างเพื่อการเรยีนรูเ้ฉพาะส าหรบัเดก็กลุ่มนี้ บ่อยครัง้การศกึษาใน
ชัน้เรยีนระดบัประถมศกึษาภาคปกตทิ าใหเ้กดิการสญูเสยีความสามารถพเิศษทีม่อียูใ่นผูเ้รยีนปกต ิสิง่
ส าคญัในงานวจิยันี้ คอื การศกึษาถงึความจ าเป็นของหลกัสตูรเสรมิทีจ่ะน าไปใชส้ าหรบันกัเรยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาในชัน้เรยีนปกต ิโดยใชแ้นวคดิกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยการคน้พบทีเ่น้น 
การแกป้ญัหาตัง้แต่เริม่ตน้จนจบกระบวนการดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายทีจ่ าเป็น ท าใหเ้ดก็นกัเรยีนทีม่ ี
ความสามารถพเิศษทางดา้นคณติศาสตรจ์ะประสบความส าเรจ็ได ้

การวจิยัทีไ่ดศ้กึษาถงึผลการน าหลกัสตูรเสรมิดา้นการป้องกนัยาเสพตดิไปใชใ้น 
สถานศกึษา เช่น งานวจิยัของ รชีเอน็มาชเชอร ์(Rechenmacher.  1995: Online) ไดป้ระเมนิผล 
โครงการการศกึษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพตดิในเดก็นักเรยีน (Drug Abuse Resistance 
Education) (D.A.R.E.) ในรฐัอลินิอยล ์เมือ่ปี ค.ศ.1995 ซึง่มวีธิดี าเนินการทีค่รอบคลุมการส ารวจ 
การวดัผลพฒันาการเดก็นกัเรยีนทีผ่่านการฝึกอบรม D.A.R.E. ผูป้กครองและผูส้อน ผลการประเมนิ
พบว่าประสทิธภิาพโดยรวมของโครงการ D.A.R.E.ในเมอืงดาวว์เนอร ์โกรฟ  รฐัอลินิอยลท์ าให้
นกัเรยีน ผูส้อน ผูป้กครองเกดิความตระหนกัรูป้ระสทิธภิาพของโครงการ D.A.R.E. ดทีีสุ่ดหรอืด ี 
รอ้ยละ 92 ขณะทีร่งิวอลท์; เอน็เน๊ท; และ โฮลท ์(Ringwalt; Ennett.; & Holt. 1991: Online) ได้
ประเมนิผลผลติของโครงการ D.A.R.E. ทีท่ าขึน้ในปี ค.ศ.1991 ในโรงเรยีนในรฐันอรธ์ คาโรไลนา 
โดยโรงเรยีน 10 แห่ง มหีลกัสตูร D.A.R.E. และโรงเรยีนอกี 20 แห่ง ไมม่หีลกัสตูร D.A.R.E.  
ผลการประเมนิพบว่า ผลของการใชห้ลกัสตูร D.A.R.E. ทีม่ต่ีอเจตคตขิองนกัเรยีนเรื่องการใช ้
ยาเสพตดินัน้มคีวามส าคญั มผีลต่อมาตรการหลายประการเกีย่วกบัยาเสพตดิและการยนืกรานในสิง่
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ทีถู่กตอ้งของนกัเรยีนเป็นทีน่่าพงึพอใจ นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอยาเสพตดิน้อยกว่านักเรยีนอกีกลุ่ม
อยา่งมาก ส่วน เบคเกอร;์ เอโกเป่ียน; และ เยห ์(Becker; Agopian; & Yeh. 1992: Online) ได้
ประเมนิผลหลกัสตูร D.A.R.E. โดยส ารวจนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ D.A.R.E. ในโรงเรยีน 21 แห่ง 
จ านวน 1,884 คน และนกัเรยีนจากโรงเรยีนทีไ่มไ่ด้เขา้ร่วมโครงการ D.A.R.E. 16 แห่ง อกี 1,192 คน 
ในปี 1989 พบว่าการเริม่ใชแ้อลกอฮอลข์องนกัเรยีนลดลงอยา่งมาก ผลประโยชน์สงูสุดของหลกัสตูร 
คอื การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลของการใชย้าเสพตดิ และท าใหน้ักเรยีนมคีวามมัน่ใจเพิม่ขึน้ทีจ่ะ
ตา้นทานแรงกดดนัใหใ้ชย้าเสพตดิ ส าหรบังานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิประสทิธผิล เช่น 
งานวจิยัของฮารม์อน (Harmon.  1993: Online) ทีไ่ดว้จิยั เรือ่งการประเมนิประสทิธผิลของ 
D.A.R.E.ในเขตชารล์ตนั รฐัเซาท ์คาโรไลนา โดยศกึษาจากนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จ านวน 
341 คน จากโรงเรยีน 5 แห่งทีเ่ขา้รว่มโครงการ D.A.R.E. และนกัเรยีน จ านวน 367 คน จาก
โรงเรยีน 6 แห่ง ทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการ พบว่านกัเรยีนมเีจตคตต่ิอตา้นการใชย้าเสพตดิ รูจ้กัยนื
กรานในสิง่ทีถู่กตอ้ง และมกีลุ่มเพื่อนทีด่กีว่านักเรยีนในกลุ่มเปรยีบเทยีบ นอกจากนี้นกัเรยีนยงั
รายงานว่ามเีพื่อนทีใ่ชย้าเสพตดิและแอลกอฮอลน้์อยกวา่ เจตคตขิองนกัเรยีนทีต่่อตา้นการใช้ 
ยาเสพตดิเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ และมคีวามแตกต่างอยา่งเหน็ไดช้ดัเมือ่เปรยีบเทยีบกบันกัเรยีนทีไ่มไ่ดเ้ขา้
รว่มโครงการ เนื่องจากเจตคตทิีด่ทีีม่ต่ีอการใชย้าเสพตดิสามารถใชท้ านายหรอืมคีวามสมัพนัธก์บั
การใชย้าเสพตดิในภายหลงัได ้ขณะทีค่อดลิล ์(Caudill.  1995: Online) ไดก้ารประเมนิผล
ความส าเรจ็ของ D.A.R.E. ในเมอืง บารน์เวลล์ โดยมหาวทิยาลยัเวสไลยอ์นัในรฐัคารโ์รไลน่าใตเ้มือ่
เดอืนพฤศจกิายน ค.ศ.1995 วธิกีารประเมนิผลผูศ้กึษาไดป้ระเมนิกบัโครงการป้องกนัยาเสพตดิและ
อาชญากรรมโดยการส ารวจความคดิเหน็จากเดก็นกัเรยีนเกรด 6 ถงึเกรด 9 ผลการประเมนิพบว่า
รอ้ยละ 77 ของเดก็นกัเรยีนหลงัจากผ่านการศกึษาหลกัสตูร D.A.R.E. เมือ่จบการศกึษาสงูกว่า
ปรญิญาตรไีมใ่ชย้าเสพตดิเป็นระยะเวลา 4 ปี และรอ้ยละ 95 ไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัอาชญากรรมใน
ลกัษณะต่างๆในระหว่าง 4 ปีหลงัจากเรยีนจบหลกัสตูร D.A.R.E. และงานวจิยัทีท่ าการศกึษา
เปรยีบเทยีบเทยีบของพารร์า; สเตแฟงโค และแบลงเคอรช์ปี (Parra; Stefanko; & Blankenship. 
1994: Online) ศกึษา เรือ่ง การเปรยีบเทยีบนกัเรยีนชัน้ประถมปีที ่6 มธัยมศกึษาปีที ่2 และ
มธัยมศกึษา ปีที ่4 จ านวน 1,704 คน ทีเ่ขา้รว่มโครงการ D.A.R.E. ในเมอืงฟาเยต็ตว์ลิลก์บันกัเรยีน
อื่นๆ ผลทีไ่ดร้บัพบว่า D.A.R.E. มผีลในทางบวกกบันกัเรยีนในเมอืงฟาเยต็ตว์ลิลซ์ติี้ นกัเรยีน
ส่วนมากทีผ่่านการอบรมมคีวามน่าจะเป็นทีจ่ะใชย้าเสพตดิน้อยกว่านกัเรยีนทีไ่มเ่คยเขา้รว่ม
โครงการ ผลของการศกึษาในครัง้นี้สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาในระดบัชาตอิื่นๆทีศ่กึษานกัเรยีนใน
ระดบัชัน้เดยีวกนั 
  สร  ป จากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิทัง้ภายในประเทศและของ
ต่างประเทศพบว่ามขี ัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรเสรมิทีส่อดคลอ้งกนัโดยรวม 4 ขัน้ตอน คอื  
ขัน้ที ่1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน ขัน้ที ่2 การพฒันาหลกัสตูร ขัน้ที ่3 การตรวจสอบประสทิธภิาพของ
หลกัสตูร ขัน้ที ่4 การปรบัปรุงหลกัสตูรเสรมิ มกีารใชก้ระบวนการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ การเรยีนรูด้ว้ย      
การคน้พบทีเ่น้นการแกป้ญัหา การตัง้ค าถามและการตอบค าถาม การเรยีนรูจ้ากสภาพจรงิ        
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การแสดงบทบาทสมมตุ ิและการเล่นเกมต่างๆ การมวีธิกีารและเครือ่งมอืในการวดัประเมนิผลทัง้
ก่อนการเรยีนรู ้ในระหว่างการเรยีนรูแ้ละหลงัการเรยีนรูั้ ในดา้นการพฒันาการเรยีนรู ้ความสามารถ 
เจตคต ิและทกัษะชวีติของนักเรยีน โดยมเีกณฑก์ารประเมนิ 2 ประการ คอื 1) ดา้นหลกัสตูร คอื 
ประเมนิการน าหลกัสูตรไปใช ้2) ดา้นนักเรยีน คอื ประเมนิผลการเรยีนรู ้และการด าเนินกจิกรรมในแต่
ละหน่วยการเรยีนรู ้ผลการประเมนิหลงัการทดลองใชห้ลกัสตูรมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าผล 
การประเมนิก่อนการทดลองใชห้ลกัสตูร จงึเป็นหลกัฐานทีน่่าเชื่อถอืและคาดไดว้่าการพฒันาหลกัสตูร
เสรมิในครัง้นี้ จะท าใหไ้ดห้ลกัสตูรเสรมิทีม่ปีระสทิธภิาพ 
  นอกจากกระบวนการ ขัน้ตอนการพฒันา การตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูร
เสรมิทีผู่ว้จิยัจะสรา้งขึน้แลว้ หลกัสูตรเสรมินี้ยงัประกอบไปดว้ย คู่มอืส าหรบัคร ูคู่มอืส าหรบันกัเรยีน 
กจิกรรมการเรยีนการสอน และแบบประเมนิผล รายละเอยีดของการด าเนินการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ
จะไดก้ล่าวถงึในบทต่อไป  



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการศึกษาวิจยั 

 

ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นการพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ
ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร โดยผูว้จิยัด าเนินการเกีย่วกบั
หลกัสตูรเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้ และมขีัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้ง
ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

 
ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน สภาพปญัหาและความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา

หลกัสตูร  
 เป็นการศกึษาจากเอกสารขอ้มลูหลกัการ บทความ แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้งกบัการป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษาและจดัเตรยีมเพื่อก าหนดขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ าเป็น
ส าหรบัน าไปใชใ้นการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1 การศกึษาเอกสาร
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ ขัน้ที ่2 การสมัภาษณ์ และตอบแบบส ารวจขอ้มลู
พืน้ฐาน ขัน้ที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลู โดยผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห์สรปุและหาประเดน็ในการ
สรา้งหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสรา้งหลกัสตูรเสรมิ     
  เป็นการสรา้งหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิใหส้อดคลอ้งกบั        
การพฒันานกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดักรงุเทพมหานคร เพื่อใหม้ทีกัษะชวีติในการป้องกนั    
ยาเสพตดิซึง่เป็นผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูในขัน้ตอนที ่1 และในขัน้ตอนที ่2 แบ่งขัน้การด าเนินการ
เป็น 3 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1 การสรา้งโครงร่างของหลกัสตูร ขัน้ที ่2 การตรวจสอบโครงรา่งของหลกัสตูร 
(การจดักลุ่มสนทนา) ขัน้ที ่3 การปรบัปรงุโครงร่างของหลกัสตูร เพื่อน าไปทดลองใชต่้อไป  

ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ    
  เป็นการทดลองใชห้ลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ แลว้น าผลการทดลองไปประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ ม ี 
3 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1 การน าหลกัสตูรไปใชใ้นโรงเรยีน ขัน้ที ่2 การประเมนิการใชห้ลกัสูตรเสรมิ ขัน้ที ่ 
3 การประเมนิความพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูรเสรมิ 

ขัน้ตอนท่ี 4 การปรบัปรงุหลกัสตูรเสรมิ    
  เป็นการปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรเสรมิภายหลงัจากน าหลกัสตูรไปทดลองใชแ้ลว้เพื่อให้
ไดห้ลกัสตูรเสรมิฉบบัสมบูรณ์ พรอ้มทีจ่ะน าไปใชใ้นโรงเรยีนต่อไป    
  การพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ สามารถแสดงแผนภาพการด าเนินการได ้ดงัภาพประกอบ 12 



 190 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12 ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั 

        นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ปรบัปรงุจาก ศรณัยา แสงหริญั (2553: 147) 

ขัน้ตอนท่ี 1 
การศกึษาขอ้มลู
พืน้ฐานสภาพปญัหา
ความตอ้งการจ าเป็น
ในการพฒันาหลกัสตูร 

วิธีการ 3 ขัน้ 
1) การศกึษาขอ้มลู
หลกัการ แนวคดิ 
ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัการ
พฒันาหลกัสตูรเสรมิ 
2) การตอบแบบ
ส ารวจและการ
สมัภาษณ์  
3) การวเิคราะหข์อ้มลู
สภาพปญัหา ความ
ตอ้งการและประเดน็
ในการสรา้งหลกัสตูร
เสรมิ 

เป้าหมาย 
1) ทราบสภาพปญัหา 
ความตอ้งการจ าเป็น
พฒันาหลกัสตูรเสรมิ
ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั     
ยาเสพตดิในนกัเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ 
2) ไดแ้นวทางในการ
พฒันาหลกัสตูรเสรมิ
ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั
ยาเสพตดิในนกัเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 2 
การสรา้งหลกัสตูร
เสรมิ 
 
 

วิธีการ 3 ขัน้ 
1) การสรา้งโครงร่าง
ของหลกัสตูร   
2) การตรวจสอบโครง
ร่างของหลกัสตูร  
(การจดักลุ่มสนทนา)   
3) การปรบัปรุงโครง
ร่างของหลกัสตูร เพื่อ
น าไปทดลองใชต่้อไป  
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
1) ตรวจสอบโครงร่าง
ของหลกัสตูรเสรมิโดย
ผูท้รงคุณวฒุ ิ
2) แกไ้ขปรบัปรุง
หลกัสตูรเสรมิก่อน
น าไปทดลองใช ้

ขัน้ตอนท่ี 3 
การตรวจสอบ
ประสทิธภิาพของ
หลกัสตูรเสรมิ 
 

วิธีการ 3 ขัน้ 
1) การน าหลกัสตูรไป
ใชใ้นโรงเรยีน   
2) การประเมนิการใช้
หลกัสตูรเสรมิ  
3) การประเมนิความ
พงึพอใจต่อการใช้
หลกัสตูรเสรมิ 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
1) หลกัสตูรเสรมิ
ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั
ยาเสพตดิใชไ้ดต้าม
จุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูร 
2)ไดท้ราบผลการ
ประเมนิเพื่อน าไปใช้
ในการปรบัปรุงแกไ้ข
หลกัสตูรเสรมิ 

ขัน้ตอนท่ี 4 
การปรบัปรุงหลกัสตูร
เสรมิ 
 
 

วิธีการ 
แกไ้ขปรบัปรุง
หลกัสตูรเสรมิหลงัจาก
น าหลกัสตูรไปทดลอง
ใชก้บันกัเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
ไดห้ลกัสตูรเสรมิฉบบั
สมบรูณ์พรอ้มน าไปใช้
กบันกัเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ 
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 รายละเอยีดขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ
ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ มดีงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมลูพื้นฐาน 
 เป้าหมาย 
  ในขัน้ตอนที ่1 น้ีมเีป้าหมายเพื่อศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน ไดแ้ก่ สภาพปญัหายาเสพตดิ  
ความตอ้งการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ทกัษะการ
ควบคุมตนเอง (Self – Control) ทกัษะการเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Worth) ทกัษะการตดัสนิใจ 
(Decision – Making) ทกัษะการแก้ปญัหา (Problem – Solving) ทกัษะการปฏเิสธ (Refusal – 
Skills) เป็นการเตรยีมขอ้มลูเพื่อก าหนดกรอบของทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิทีต่อ้งการ
น าไปใชใ้นการสรา้งหลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิในนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 
แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ คอื  

ขัน้ท่ี 1 การศกึษาจากเอกสารขอ้มลูหลกัการ บทความ แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที ่
เกีย่วขอ้ง    

 ในขัน้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อจดัเตรยีมขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัน าไปใชพ้ฒันา 
หลกัสตูรเสรมิ ไดแ้ก่ สภาพปญัหา ความตอ้งการของสงัคม และทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ 
ตลอดจนผูว้จิยัศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ลว้สรปุเป็นกรอบแนวคดิ
ของหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบัเดก็นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 

ขัน้ท่ี 2 การตอบแบบส ารวจและการสมัภาษณ์ 
 ในขัน้น้ีเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ส ารวจความตอ้งการกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั     

การป้องกนัยาเสพตดิในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร โดยใชว้ธิกีาร 1) การตอบแบบส ารวจ    
2) การสมัภาษณ์ 

 การเกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์และการตอบแบบส ารวจ ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มลู
โดยตรงจากผูใ้หข้อ้มลู โดยผูว้จิยัก าหนดขอ้ค าถามไวล้่วงหน้าทุกคนใชเ้หมอืนกนั  
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีผู่ว้จิยัใชใ้นการตอบแบบส ารวจและสมัภาษณ์ คอื 
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร กระบวนการในการสุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัด าเนินการ  
   1) ผูว้จิยัระบุกลุ่มประชากร (Difining Population) ทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในปีการศกึษา 2555 คอื ผูบ้รหิาร จ านวน 101 คน คร ูจ านวน 5,844 คน และนกัเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 35,629 คน  
   2) สรา้งระบุกรอบกลุ่มตว้อยา่ง (Specifying Sampling Frame) คอื ชื่อกลุ่ม
เขต ชื่อโรงเรยีน ชื่อ นามสกุล อาย ุทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์e-mail address ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งที่
ใชใ้นการทดลอง 
   3) ก าหนดวธิกีารสุ่มตวัอยา่ง (Specifying Sampling Method) ซึง่ผูว้จิยัใช้
วธิกีารสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Sampling)  
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   4) ก าหนดขนาดตวัอยา่ง (Sampling and Data Collection) ไดแ้ก่ โรงเรยีน
ขนาดใหญ่ กลาง และเลก็  
   5) จดัเตรยีมสิง่สนบัสนุนต่างๆเพื่อด าเนินการตามแผนการเกบ็ขอ้มลูใหไ้ด้
ครบถว้น (Implementting Sampling Plan) คอื เครือ่งบนัทกึเสยีง ซองใส่แบบสอบถาม ยานพาหนะ 
เป็นตน้  
   6) เกบ็รวบรวบขอ้มลูจรงิในภาคสนาม (Determining Sample Size) ผูว้จิยั
ด าเนินการดว้ยตนเอง  
   7) ทบทวนวธิกีารสุ่มตวัอยา่งทีใ่ช ้(Reviewing Sampling Process) โดย
ศกึษาเอกสาร วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสุ่มตวัอยา่งและปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษา รายละเอยีด
เกีย่วขอ้งกบัจ านวนประชากร และกลุ่มตวัอยา่งดงัตาราง 7 
 

ตาราง 7 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการตอบแบบสอบถามและสมัภาษณ์ 

 

สถานภาพ ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา 101 86 

คร ู 5,844 360 

นกัเรยีน 35,629 380 

รวม 41,574 826 

 
 ประชากรในการตอบแบบส ารวจและสมัภาษณ์ 

    ประชากรทีใ่ชใ้นการตอบแบบส ารวจประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ู
และนกัเรยีนจากโรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการสอนนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้สงักดักรงุเทพมหานคร 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 41,574 คน  

    ประชากรทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์ประกอบดว้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา ครแูละ
นกัเรยีน จ านวน 18 คน 

   กลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบส ารวจและสมัภาษณ์ 

    กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการตอบแบบส ารวจและสมัภาษณ์ครัง้นี้ มรีายละเอยีด
การสุ่มตวัอยา่ง ดงันี้ 

   กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชต้อบแบบส ารวจเป็นกลุ่มตวัอยา่งทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ
เครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan.  1970: 608) ทีค่่าความคลาดเคลื่อนทีร่ะดบั 95% ได้
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ขนาดกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้รหิาร จ านวน 86 คน คร ู360 คน นกัเรยีน 380 คน รวม 826 คน โดยใช้
วธิกีารสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Sampling) มขี ัน้ตอนในการสุ่ม ดงันี้  

     ขัน้ตอนที ่1 ใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชัน้ภมู ิ(Stratified Cluster Sampling) 
โดยแบ่งเป็น 3 ชัน้ภมูเิพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขนาดของโรงเรยีน ไดแ้ก่ 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ กลาง และเลก็ แลว้ท าการสุ่มเลอืกกลุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วน 

 

ตาราง 8 กลุ่มตวัอยา่งทีต่อบแบบส ารวจจ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 

 

สถานภาพ ขนาดโรงเรียน 

ใหญ่ กลาง เลก็ 

กลุ่มตวัอย่าง (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 

ผูบ้รหิาร  67  18  1 

คร ู  319  40  1 

นกัเรยีน  328  50  2 

รวม  714  108  4 

 

 จากตาราง 8 กลุ่มตวัอยา่งในโรงเรยีนขนาดใหญ่ จ านวน 714 คน โรงเรยีนขนาดกลาง 
จ านวน 108 คน โรงเรยีนขนาดเลก็ จ านวน 4 คน     

     ขัน้ตอนที ่2 ในแต่ละโรงเรยีนเลอืกสุ่มตามระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
มธัมศกึษาปีที ่2 มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยวธิกีารสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ตามกลุ่ม
เขตซึง่มกีลุ่มเขตทัง้หมด 6 กลุ่มเขต คอื กลุ่มเขตกรงุเทพกลาง กลุ่มเขตกรงุเทพใต้ 

กลุ่มเขตกรงุเทพเหนือ กลุ่มเขตกรงุเทพตะวนัออก กลุ่มเขตกรงุธนเหนือ กลุ่มเขตกรงุธนใต้ 

    การสุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์เลอืกจากประชากรทีเ่ป็นผูบ้รหิาร
โรงเรยีน คร ูและนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 18 คน ผูว้จิยัเลอืกตวัแทนจากกลุ่มเขตจาก  
6 กลุ่มเขต ดงันี้     

1) กลุ่มเขตกรงุเทพกลาง ไดแ้ก่ โรงเรยีนวชิูทศิ เขตดนิแดง แบ่งเป็น 

ผูบ้รหิาร 1 คน ครปูระจ าชัน้ 1 คน นกัเรยีน 1 คน รวม 3 คน 

2) กลุ่มเขตกรงุเทพใต ้ไดแ้ก่ โรงเรยีนวดัปากบ่อ เขตประเวศ แบ่งเป็น 

ผูบ้รหิาร 1 คน ครปูระจ าชัน้ 1 คน นกัเรยีน 1 คน  รวม 3 คน 

3) กลุ่มเขตกรงุเทพเหนือ ไดแ้ก่ โรงเรยีนมธัยมประชานิเวศน์ เขตจตุจกัร 

แบ่งเป็นผูบ้รหิาร 1 คน ครปูระจ าชัน้ 1 คน นกัเรยีน 1 คน รวม 3 คน 
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4) กลุ่มเขตกรงุเทพตะวนัออก ไดแ้ก่ โรงเรยีนวดัลานบุญ เขตลาดกระบงั 

แบ่งเป็น ผูบ้รหิาร 1 คน ครปูระจ าชัน้ 1 คน นกัเรยีน 1 คน รวม 3 คน 

5) กลุ่มเขตกรงุธนเหนือ ไดแ้ก่ โรงเรยีนวดัยายร่ม เขตจอมทอง  

แบ่งเป็นผูบ้รหิาร 1 คน ครปูระจ าชัน้ 1 คน นกัเรยีน 1 คน รวม 3 คน 

6) กลุ่มเขตกรงุธนใต ้ไดแ้ก่ โรงเรยีนวดับางปะกอก 

แบ่งเป็นผูบ้รหิาร 1 คน ครปูระจ าชัน้ 1 คน นกัเรยีน 1 คน รวม 3 คน 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
   เป็นแบบส ารวจและแบบสมัภาษณ์ขอ้มลูพืน้ฐานของโรงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานคร แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื  

1) แบบส ารวจและแบบสมัภาษณ์ทีม่ขีอ้ค าถามเกี่ยวกบัสถานภาพ 
โดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
   2) แบบส ารวจและแบบสมัภาษณ์ทีม่ขีอ้ค าถามเกีย่วกบัสภาพปญัหาและ
ความตอ้งการป้องกนัยาเสพตดิและทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิของนกัเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้ ใน 5 ดา้น คอื 1) การควบคุมตนเอง 2) การเหน็คุณค่าในตนเอง 3) การตดัสนิใจ  
4) การแกป้ญัหา และ 5) การปฏเิสธ  
   ในส่วนของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ และขอ้มลูจาก 
การตอบค าถามจากแบบสมัภาษณ์ ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) โดย
เขยีนเชงิบรรยาย 
  การรวบรวมข้อมลู  
   ผูว้จิยัด าเนินการตดิต่อกบัผูถู้กสมัภาษณ์ หวัหน้าส่วนราชการทีต่อบ
แบบสอบถามขอ้มลูพืน้ฐานใหท้ราบล่วงหน้า และผูว้จิยัเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์และ 
การเกบ็รวมรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
       ขัน้ท่ี 3  การวเิคราะหข์อ้มลูสภาพปญัหายาเสพตดิ ความตอ้งการจ าเป็นเกีย่วกบัการ
สรา้งหลกัสตูรเสรมิจากทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันานักเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร เพื่อใหไ้ดป้ระเดน็ส าหรบัใชใ้นการพฒันา
หลกัสตูรเสรมิ ซึง่เป็นผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูในขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2  
  ในขัน้ตอนน้ี ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบส ารวจและสมัภาษณ์มา
วเิคราะหห์าประเดน็ในการจดัท าโครงรา่งของหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั 
ยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างหลกัสตูรเสริม 

 เป็นการสรา้งหลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันา
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดักรงุเทพมหานคร เพื่อสรา้งทกัษะชวีติในการป้องกนัยาเสพตดิ
แก่นกัเรยีนเพิม่ขึน้ เป็นผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูในตอนที ่1 และในตอนที ่2 นี้แบ่งขัน้การ
ด าเนินการเป็น 3 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1 การสรา้งโครงร่างของหลกัสตูรเสรมิ ขัน้ที ่2 การตรวจสอบโครง
รา่งของหลกัสตูรเสรมิ (การจดักลุ่มสนทนา) ขัน้ที ่3 การปรบัปรุงโครงร่างของหลกัสตูรเสรมิ เพื่อ
น าไปทดลองใชต่้อไป รายละเอยีดม ีดงันี้ 

 ขัน้ท่ี 1 การสรา้งโครงรา่งของหลกัสตูรเสรมิ 

  การสรา้งโครงร่างของหลกัสตูรเสรมิเป็นการน าแนวคดิ หลกัการ สภาพปญัหาความ
ตอ้งการจ าเป็นมาก าหนดจุดมุง่หมาย โครงสรา้ง หน่วยการเรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล ซึง่ 
องคป์ระกอบของหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ประกอบดว้ย 1) แนวคดิ 
หลกัการพืน้ฐานทีต่อ้งการพฒันานกัเรยีนใหเ้ปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
2) วสิยัทศัน์ 3) ปรชัญา 4) จดุมุง่หมายของหลกัสตูรเสรมิ 5) เนื้อหาวชิา 6) การน าหลกัสตูรไปใชใ้ห้
เกดิผล 7) ปจัจยัเสรมิการเรยีนรูแ้ละแหล่งเรยีนรูต่้างๆ 8) การวดัและประเมนิผล วธิกีารด าเนินการม ี
ดงันี้ 

1. แนวคดิ หลกัการพืน้ฐานทีต่อ้งการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ พจิารณาจาก 

สภาพปญัหายาเสพตดิ ความตอ้งการจ าเป็นหลกัสตูรเสรมิซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาใน
ขัน้ตอนที ่1 มาก าหนดเป็นขอบเขตของหลกัการและเหตุผล และเป็นแนวทางในการสรา้งหลกัสตูร
เพื่อก าหนดจุดมุง่หมายของหลกัสตูรเสรมิ ซึง่นกัเรยีนทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัทกัษะชวีติ มเีจตคต ิใน
ระดบัสงูจะสามารถปรบัตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมเมือ่ตอ้งเผชญิกบัปญัหาต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่
ตอ้งถูกกดดนัใหใ้ชย้าเสพตดิ 

2. ก าหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูรเสรมิ โดยผูว้จิยัน าผลการวเิคราะห ์ 

สงัเคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากตอนที ่1 ไดแ้ก่ สภาพปญัหายาเสพตดิ ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิที่
ตอ้งพฒันาในนกัเรยีนที่บกพรอ่ง ค่านิยมและเจตคตเิกีย่วกบัยาเสพตดิเป็นอยา่งไร มคีวาม
สอดคลอ้งกบัผลสรปุจากการศกึษาเอกสารหรอืไม ่อยา่งไร แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าก าหนดเป็น
จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมของหลกัสตูรเสรมิ ดงันี้ 

   เพื่อใหน้กัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร  

มคีวามสามารถดา้นความรู ้ดา้นเจตคต ิเกีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ใน 5 ดา้น คอื  
1) การควบคุมตนเอง 2 ) การเหน็คุณค่าในตนเอง 3) การตดัสนิใจ 4) การแก้ปญัหา 5) การปฏเิสธ 

   นอกจากนัน้ผูว้จิยัเลอืกประเดน็ส าหรบัก าหนดหลกัการและจดุมุง่หมายของ
หลกัสตูรเพื่อใหไ้ดห้ลกัสตูรทีเ่หมาะสม โดยผูว้จิยัใหค้วามส าคญักบัความแตกต่างระหว่างบุคคลกบั
ลกัษณะการเรยีนรูข้องนกัเรยีน มาตรฐานทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรไมส่งูเกนิไปแต่มคีวามทา้ทาย
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ความสามารถของนกัเรยีน หลกัสตูรไมย่ดึตดิกบัหลกัสูตรแกนกลางแต่ขึน้อยูก่บับรบิทของ
สถานศกึษา เน้นการพฒันาความสามารถดา้นทกัษะชวีติพรอ้มกบัสมรรถภาพดา้นเจตคต ิและ
รวบรวมประสบการณ์การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายทีม่คีวามหมายต่อนกัเรยีนส าหรบัพฒันาทกัษะชวีติ
เพื่อป้องกนัยาเสพตดิ และมคีวามสมัพนัธก์บักลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ผูว้จิยัคาดว่าเมือ่นกัเรยีนผ่านกระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรเสรมิการสรา้ง 

ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้แลว้จะสามารถบรรลุตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
และสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

3. ก าหนดโครงสรา้งของหลกัสตูรเสรมิ 

    โครงสรา้งของหลกัสตูรเสรมิ มเีนื้อหาสาระทีม่คีวามสอดคลอ้งกบักลุ่มสาระ
การเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพละศกึษา และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในรายวชิาแนะแนว แบ่งออกเป็น  

10 หน่วยการเรยีนรู ้ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ เพื่อตอกย า้เนื้อหาเกีย่วกบัอนัตรายจาก
การใชบุ้หรี ่สุรา และยาเสพตดิทีผ่ดิกฎหมายและความส าคญัของทกัษะชวีติทีจ่ะน ามาใชใ้นการ
ป้องกนัยาเสพตดิ โดยเน้นการคดิและการแสดงออก วธิกีารเรยีนรู ้และทกัษะส าคญัทีสุ่ด ผูส้อน
สนบัสนุนใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูท้กัษะชวีติทีส่ าคญั 5 ทกัษะ คอื 1) การควบคุมตนเอง (Self-Control) 
2) การเหน็คุณค่าในตนเอง (Self-Worth) 3) การตดัสนิใจ (Decision Making) 4) การแกป้ญัหา 
(Problem – Solving) 5) การปฏเิสธ (Refusal Skills) ภาพรวมของกจิกรรมมดีงันี้ 

    หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 รูจ้กัฉันรูจ้กัเธอ : ใหน้กัเรยีนท าความรูจ้กักบัหลกัสตูร
เสรมิ การสรา้งเครอืขา่ย ใหน้กัเรยีนเรยีนรูท้ีจ่ะยอมรบัความเหมอืนและความแตกต่างของ
คุณลกัษณะ อตัลกัษณ์แห่งตน ภาพลกัษณ์ของตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเองกบัคนอื่น ความจรงิ
เกีย่วกบัยาเสพตดิ และสญัญาเกยีรตยิศ 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ท าความรูจ้กัปีศาจรา้ย : พจิารณาทบทวนความรู ้ 

ความเขา้ใจของนกัเรยีนเกี่ยวกบัยาเสพตดิและผลกระทบดา้นต่างๆจากการใชแ้ละไมใ่ชย้าเสพตดิ 
และกรอบความคดิ/หลกัการใชช้วีติของตน  

    หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ฉนัรกัสมองของฉนั : แสดงใหน้กัเรยีนเหน็ว่าการใช้ 

ยาเสพตดิสามารถท าอนัตรายแก่รา่งกายและสมองทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวอยา่งไร แลว้สรา้ง 
การตดัสนิใจทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีน 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 คน้หาความจรงิ : มโีฆษณามากมายเกีย่วกบัสุรา บุหรี ่

ทีว่ยัรุน่เหน็ วยัรุน่ส่วนใหญ่ไมเ่สพสุรา บุหรี ่ยาเสพตดิ เปลีย่นทศันคต ิความเชื่อทีว่่า วยัรุน่ส่วน
ใหญ่เสพยาเสพตดิ คน้ควา้หาความจรงิผ่านกระบวนการการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 แผนภมูแิกป้ญัหา : ก าหนดสถานการณ์จรงิทีน่กัเรยีน 

ตอ้งเผชญิกบัเหตุการณ์ทีถู่กกดดนัใหใ้ชย้าเสพตดิ นกัเรยีนเรยีนรูว้ธิกีารแก้ปญัหา 
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หน่วยการเรยีนรูท้ี ่6 สรา้งทางเลอืก ทางรอด : นกัเรยีนน าทกัษะชวีติ ไดแ้ก่  

การตดัสนิใจ การแก้ปญัหา การปฏเิสธไปสรา้งทางเลอืกและจดัการกบัสถานการณ์ทีต่อ้งเผชญิให้ใช้
ยาเสพตดิจากสถานการณ์จ าลอง 

   หน่วยการเรยีนรูท้ี ่7 ฝึกฝน : ฝึกการใชท้กัษะชวีติเพื่อใชใ้นการปฏเิสธ 
ยาเสพตดิไดอ้ยา่งเหมาะสม 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่8 รว่มดว้ยช่วยกนั : นกัเรยีนตระหนักถงึความส าคญั  

จ าแนกคุณค่า และความสมัพนัธข์องเพื่อน การสรา้งเครื่องขา่ย ตลอดจนรว่มกนัคน้หาวธิจีดัการแรง
กดดนัจากกลุ่มเพื่อนในลกัษณะต่างๆ 

 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่9 ท่องไปในโลกกวา้ง : การประยกุตใ์ชท้กัษะทีน่กัเรยีน 

ไดเ้รยีนรูม้าใชก้บัสถานการณ์ต่างๆ และการทศันะศกึษานอกสถานที่ 

    หน่วยการเรยีนรูท้ี ่10 สญัญาเกยีรตยิศ : กจิกรรมวนัจบหลกัสูตร ความ
ภาคภูมใิจในความส าเรจ็และการเหน็คุณค่าในตนเองและการรบัรูค้วามส าเรจ็ของนักเรยีน 

    ใชเ้วลาในการจดัการเรยีนการสอน 8 วนั วนัละ 1 คาบ (ประมาณ 2 ชัว่โมง) 
จ านวน 16 ชัว่โมง และทศันศกึษานอกสถานที ่1 วนั 2 ชัว่โมง กจิกรรมวนัจบหลกัสตูร 2 ชัว่โมง 
รวม 20 ชัว่โมง โดยแต่ละหน่วยการเรยีนรูป้ระกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงันี้ 

1) สาระส าคญัของหน่วยการเรยีนรู ้เป็นค าอธบิายสาระส าคญัในแต่ละหน่วย 

2) จดุประสงคข์องหน่วยการเรยีนรู ้ตามจดุประสงคท์ีผู่ว้จิยัตอ้งการใหเ้กดิ 

ขึน้กบัผูเ้รยีน เมือ่สิน้สุดหน่วยการเรยีนรูห้นึ่งๆ 

3) ระยะเวลาในการด าเนินกจิกรรมในแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้เพื่อใหผู้ส้อน 

ด าเนินกจิกรรมต่างๆในกรอบเวลาทีก่ าหนดไว ้

4) เนื้อหาสาระของหน่วยการเรยีนรู ้เกีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั 

ยาเสพตดิในนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ซึง่ก าหนดไวใ้หน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูใ้หเ้พื่อใหเ้ป็นไปตาม
จดุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

5) วธิกีารด าเนินการ เป็นกระบวนการท าใหผู้เ้รยีนบรรลุตามจดุประสงคข์อง 

แต่ละหน่วยการเรยีนรูท้ีก่ าหนดไว ้ซึง่ก าหนดไวใ้หส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาสาระดว้ยวธิกีารเรยีนรูท้ี่
หลากหลาย ไดแ้ก่ การบรรยาย การตัง้ค าถาม แขง่ขนัตอบปญัหา เล่นเกมส ์บทบาทสมมต ิสรา้ง
สถานการณ์จ าลอง อภปิรายรายบุคคลหรอืกลุ่ม ฝึกปฏบิตั ิ 

6) ขัน้ตอนการด าเนินการเป็นการก าหนดล าดบัการด าเนินการก่อนหลงั 

7) สื่อการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ คู่มอืนกัเรยีน โสตทศันูปกรณ์ เครือ่งเขยีน 

วดีทิศัน์ คอมพวิเตอร ์
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8) การประเมนิผล เป็นการประเมนิการเรยีนการสอนของหน่วยการเรยีนรู ้ 

จากการเขา้เรยีนเกนิรอ้ยละ 80 และแบบวดัพฤตกิรรมระดบั 3 ขึน้ไป 

4. ก าหนดหน่วยการเรยีนรูข้องหลกัสตูรเสรมิผูว้จิยัก าหนดหน่วยการเรยีนรูต้าม 

จดุมุง่หมายของหลกัสตูรทีมุ่่งใหน้กัเรยีนมทีกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ โดยก าหนดใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพปญัหายาเสพตดิ และความตอ้งการจ าเป็น โดยมกีระบวนการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัน ามาใช ้คอื 
การเรยีนรูแ้บบคน้พบและผสมผสานรปูแบบการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ การบรรยาย การตัง้
ค าถาม แขง่ขนัตอบปญัหา เล่นเกมส ์บทบาทสมมต ิสรา้งสถานการณ์จ าลองอภปิรายรายบุคคลหรอื
กลุ่ม ฝึกปฏบิตั ิ 

5. ก าหนดการวดัและประเมนิผลหลกัสตูรเสรมิ เพื่อประเมนิความกา้วหน้าของ 

ผูเ้รยีนอนัเป็นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน คอืมคีวามรูเ้กีย่วกบัทกัษะทีจ่ะช่วยใหน้กัเรยีน
สามารถเผชญิสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ และเตรยีมพรอ้มส าหรบัการปรบัตวัในอนาคต 
จากแบบทดสอบความรูก่้อนและหลงัการทดลองโดยใชแ้บบวดัทีค่รอบคลุมประเดน็พฤตกิรรมทาง
การศกึษาในดา้นพุทธพิสิยั ดา้นจติพสิยั และดา้นทกัษะพสิยัของนกัเรยีน ดงันี้ 

5.1 การประเมนิก่อนจดัการเรยีนการสอน เป็นการวดัและประเมนิผล        

การเรยีนรูด้า้นความรูเ้กีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ 

5.2 การประเมนิระหว่างจดัการเรยีนการสอนเป็นการวดัและประเมนิผล  

ดา้นความรูเ้กี่ยวกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิในนกัเรยีน จากแบบทดสอบความรูแ้ละแบบ
ประเมนิพฤตกิรรม  

5.3 การประเมนิหลงัจากการจดัการเรยีนการสอนเป็นการวดัและประเมนิผล 

การเรยีนรูด้า้นความรู ้แบบเดยีวกนักบัก่อนการจดัการเรยีน 

    5.4 การวดัเจตคต ิผูว้จิยัวดัเจตคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนการสอน
หลกัสตูรเสรมิฯเมือ่เสรจ็สิน้การเรยีนการสอนแลว้ 

ขัน้ท่ี 2 การตรวจสอบโครงร่างของหลกัสตูรเสรมิ 

 เมือ่ผูว้จิยัสรา้งโครงรา่งหลกัสตูรเสรมิเสรจ็แลว้ จงึน าโครงร่างของหลกัสตูรเสรมิ 
มาด าเนินการจดักลุ่มสนทนา (Focus Group) โดยมผีูท้รงคุณวุฒใินสาขาต่างๆ จ านวน 8 คน
ผูด้ าเนินการสนทนา (Moderator) 1 คน ผูจ้ดบนัทกึ (Notetaker) 1 คน ผูช้่วยทัว่ไป (Assistant)  

1 คน รวม 11 คน ผูท้รงคุณวุฒเิป็นผูป้ระเมนิความเหมาะสม ความสอดคลอ้งของหลกัสตูร 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยตคีวามในรปูของการวเิคราะหเ์นื้อหา ก่อนน าหลกัสตูรเสรมิไปทดลองใชต่้อไป 

 

 

 



 199 

 มรีายละเอยีดของการตรวจสอบโครงรา่งของหลกัสตูรเสรมิ ดงันี้ 

1. จดุประสงคข์องการประเมนิเพื่อประเมนิว่า องคป์ระกอบของหลกัสตูรม ี

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบันกัเรยีนและมกีารพฒันาขึน้เพยีงใดและประเมนิว่า
องคป์ระกอบของหลกัสตูรในแต่ละองคป์ระกอบมคีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูร
เพยีงใด พรอ้มขอ้เสนอแนะ 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิเป็นแบบประเมนิจ านวน 2 ฉบบั คอื 

  2.1 แบบสอบถามความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสตูร เป็นขอ้ความให้
ผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิความเหมาะสม 5 ระดบั ตัง้แต่ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด 

  2.2 แบบสอบถามความสอดคลอ้งระหว่างองคป์ระกอบของโครงรา่งหลกัสตูรกบั
การพฒันาหลกัสตูรเพยีงใด เป็นแบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวุฒปิระเมนิความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม
กบัการพฒันาหลกัสตูรเพื่อใหน้กัเรยีนมทีกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ โดยใชด้ชันีค่าความ
เทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity Index : CVI) (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์.  2548: 68; อา้งองิ
จาก Waltz; & Bausell. 1986; Lynn.  1986) ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน 4 ระดบั คอื  

   ระดบั 1 เมือ่ขอ้ค าถามนัน้ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ 

   ระดบั 2 เมือ่ขอ้ค าถามนัน้เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรเสรมิแต่ตอ้ง
ปรบัปรงุอกีมาก  

   ระดบั 3 เมือ่ขอ้ค าถามนัน้เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรเสรมิแต่ตอ้ง
ปรบัปรงุเลก็น้อย 

   ระดบั 4 เมือ่ขอ้ค าถามนัน้เกี่ยวขอ้งชดัเจนกบัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ  

   หลงัจากนัน้ผูว้จิยัน าคะแนนทีไ่ดม้าหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถามกบัการพฒันาหลกัสูตรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

3. การก าหนดคุณสมบตัขิองผูป้ระเมนิโครงร่างของหลกัสตูรเสรมิ ไดแ้ก่ ผูม้คีวามรู ้

ความเชีย่วชาญดา้นการบรหิารการศกึษา ดา้นหลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูร ดา้นการวดัผล
ประเมนิผลทางการศกึษา พฤตกิรรมศาสตร ์งานวจิยัสาขาพฒันาการเรยีนการสอนและงานวจิยั
สถาบนั ดา้นการป้องกนัและบ าบดัรกัษายาเสพตดิ ผูบ้รหิารโรงเรยีนกรงุเทพมหานคร ดา้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความประพฤตใินเดก็และเยาวชน จากกองบญัชาการต ารวจนครบาล 
ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิและผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นจติวทิยา พฒันาเยาวชน ฟ้ืนฟูขวญั
ก าลงัใจ (Healing Trauma) จ านวน 11 ท่าน ดงันี้ 
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3.1 รศ.ดร.ทศันา แสวงศกัดิ ์กรรมการบรหิารหลกัสตูร สาขาการบรหิารการศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นการบรหิาร
การศกึษา 

3.2 อ.ดร.สมชาย เทพแสง หวัหน้าภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะ 

ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นการบรหิาร
การศกึษา 

3.3 ดร.ณฎัฐกิา ลิม้เฉลมิ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัเวฬุวนาราม ส านกังานเขต 

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาราชบุร ีเขต 2 เป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นการบรหิารการศกึษา 

3.4 ดร.ศรณัยา แสงหริญั ผูอ้ านวยการวทิยาลยัเทคโนโยลบีรหิารธุรกจิ 

สมทุรปราการ เป็นผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญดา้นการบรหิารการศกึษา ผูป้ระกอบการและ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน 

3.5 อ.ดร.มารตุ พฒัผล อาจารยป์ระจ าบณัฑติวทิยาลยั การวจิยัและพฒันา 

หลกัสตูร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและ         
การพฒันาหลกัสตูร  

3.6 อ.ดร.ราชนัย ์บุญธมิา อาจารยป์ระจ า ส านกัทดสอบทางการศกึษา   

และจติวทิยา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญดา้นการวดัผล
ประเมนิผลทางการศกึษา พฤตกิรรมศาสตร ์งานวจิยัสาขาพฒันาการเรยีนการสอนและงานวจิยั
สถาบนั 

3.7 นางกานดา ช่วยเมอืง นกัจติวทิยาช านาญการพเิศษ หวัหน้ากลุ่มฟ้ืนฟู 

สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ ส านกังานป้องกนัและบ าบดัการตดิยาเสพตดิ ส านกัอนามยั
กรงุเทพมหานคร เป็นผูม้คีวามรู ้เชีย่วชาญดา้นการป้องกนัและบ าบดัรกัษายาเสพตดิ (กว่า 25 ปี) 

  3.8 นายนิพนธ ์งามอกัษร ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัเลา ส านกังานเขต 

บางขุนเทยีน เป็นผูบ้รหิารโรงเรยีนกรงุเทพมหานคร จากส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
กรงุเทพมหานคร 

   3.9 พ.ต.ท.ดร.อภริฐั พุ่มกุมาร รองผูก้ ากบัการฝา่ยอ านวยการ กองบงัคบัการ
ต ารวจนครบาล 9 ปฏบิตัริาชการส านกังาน พล.ต.ท.เฉลมิเกยีรต ิศรวีรขาน ผูช้่วย ผบ.ตร. (ปป.11)  

เป็นผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความประพฤตใินเดก็และเยาวชน 
จากกองบญัชาการต ารวจนครบาล ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

  3.10 นายเอกรชั คุม้ผวิด า ครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีนวดับางปะกอก 
ส านกังานเขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร เป็นผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญดา้นการท าสื่อและ
เทคโนโลยกีารสอน และการจดัการเรยีนการสอนนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 
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  3.11 อ.ดร.จติรา ดุษฎเีมธา ประธานโครงการศูนยใ์หค้ าปรกึษาและพฒันา
ศกัยภาพมนุษย ์อาจารยป์ระจ าบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นผูม้คีวามรูค้วาม
เชีย่วชาญดา้นจติวทิยา พฒันาเยาวชน ฟ้ืนฟูขวญัก าลงัใจ (Healing Trauma) 

4. การสรา้งเครือ่งมอื มขีัน้ตอนการสรา้งแบบส ารวจและแบบประเมนิโครงรา่ง 

หลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 

  4.1 ก าหนดคุณสมบตัผิูเ้ชีย่วชาญทีจ่ะตรวจสอบเครือ่งมอื จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่       
1) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารการศกึษา 2) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูร 3) ผูเ้ชีย่วชาญไดก้ารวดั
ประเมนิผลหลกัสตูรและการสอน 4) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดักระบวนการเรยีนการสอน  
5) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาของหลกัสตูร    

  รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญทีต่รวจสอบเครือ่งมอืม ีดงันี้ 

1) ผศ.ดร.ไพโรจน์ กลิน่กุหลาบ กรรมการบรหิารหลกัสตูร สาขาการบรหิาร 

การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2) อ.ดร.มารตุ พฒัผล อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาหลกัสตูร  

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3) พนัต ารวจโท ดร. มชียั สเีจรญิ ผศ. (สบ๓) อาจารยป์ระจ า กลุ่มงาน 

คณาจารย ์คณะต ารวจศาสตร ์โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ  

4) นายเอกรชั คุม้ผวิด า ครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีนวดับางปะกอก  

ส านกังานเขตราชบูรณะ กรุงเทพมหานคร  

5) รอ.ดร.อภธิรี ์ทรงบณัฑติย ์กรรมการบรหิารหลกัสตูร สาขาวชิาการ 

บรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

   ผลการตรวจสอบเครือ่งมอืจากผูเ้ชีย่วชาญเครือ่งมอืมคี่าความเชื่อมัน่ .60 – 1.00 

4.2 ก าหนดประเดน็ทีจ่ะประเมนิ โดยศกึษารายละเอยีดองคป์ระกอบของ 

หลกัสตูรเสรมิ และก าหนดขอ้ค าถามใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอื  

4.3 น าแบบประเมนิทีส่รา้งแลว้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาว่าครอบคลุมขอ้ค าถาม 

หรอืไมแ่ละตรวจสอบความเหมาะสมทัง้ประเดน็การประเมนิลกัษณะขอ้ค าถามและภาษาทีใ่ช้ 

4.4 น าผลการประเมนิโครงรา่งหลกัสตูรเสรมิทีไ่ดม้าปรบัปรงุแกไ้ขตาม 

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญก่อนปรบัปรงุใหเ้ป็นแบบสอบถามทีส่มบรูณ์ 

5. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

  ผูว้จิยัเป็นผูด้ าเนินการประสานงานการเกบ็ขอ้มลูการประเมนิโครงร่าง 
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หลกัสตูรกบัผูท้รงคุณวุฒดิว้ยตนเอง แลว้น าแบบประเมนิโครงร่างหลกัสตูรเสรมิไปใหผู้ท้รงคุณวุฒ ิ
จ านวน 11 ท่าน ระดมความคดิและตอบโดยอสิระพรอ้มขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ โดยถอดเทปบท
สนทนาและไมใ่ส่ความคดิเหน็ส่วนตวัถอืเป็นขอ้สรปุลงไป 

5.1 การวเิคราะหข์อ้มลูจากการสนทนากลุ่ม 

การวเิคราะหข์อ้มลูจากการสนทนากลุ่มจากการประเมนิความคดิเหน็ของ 

ผูท้รงคุณวุฒโิดยการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง มดีงันี้ 

5.2 ตัง้เกณฑก์ารพจิารณาความเหมาะสมของโครงรา่งหลกัสตูร ไดก้ าหนด 

น ้าหนกัความเหมาะสมของผูเ้ชีย่วชาญ ดงันี้ 

     มากทีสุ่ด  ให ้ คะแนน 5 

     มาก  ให ้ คะแนน 4 

     ปานกลาง  ให ้ คะแนน 3 

     น้อย  ให ้ คะแนน 2 

     น้อยทีสุ่ด  ให ้ คะแนน 1 

   5.3 การแปลความหมายของความเหมาะสมของโครงรา่งหลกัสตูร ผูว้จิยัก าหนด
คะแนนไวด้งันี้ 

   เหมาะสมมากทีสุ่ด อยูใ่นช่วงคะแนน 4.50 – 5.00  

   เหมาะสมมาก อยูใ่นช่วงคะแนน 3.50 – 4.49 

   เหมาะสมปานกลาง อยูใ่นช่วงคะแนน 2.50 – 3.49 

   เหมาะสมน้อย อยูใ่นช่วงคะแนน 1.50 – 2.49 

   เหมาะสมน้อยทีสุ่ด อยูใ่นช่วงคะแนน 1.00 – 1.49 

  โดยก าหนดใหโ้ครงรา่งของหลกัสตูรควรมคีวามเหมาะสมตัง้แต่คะแนน 3.50  

ขึน้ไป  

 ขัน้ท่ี 3 การปรบัปรงุโครงรา่งของหลกัสตูรเสรมิ 

  หลงัจากทีผู่ว้จิยัน าโครงรา่งหลกัสตูรเสรมิไปใหผู้ท้รงคุณวุฒ ิ11 ท่านประเมนิ แลว้
ผูว้จิยัน าขอ้มลูมาหาค่าความเหมาะสมและค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยยดึเกณฑว์่าขอ้ค าถามใดมี
ค่าความเหมาะสมตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัการพฒันาหลกัสตูรทีม่ ี
ค่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ถอืว่าใชไ้ด ้ถา้ขอ้ใดมคี่าต ่ากว่าเกณฑท์ีก่ าหนด ผูว้จิยัน ามาปรบัปรงุแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิไดแ้ก่ การปรบัภาษาใหเ้หมาะสม เป็นต้น 
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ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริม 
 ขัน้ตอนการตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิ 

ประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิทีไ่ดร้บัการพฒันาแลว้ ผูว้จิยัน าหลกัสตูรเสรมิไปทดลองใชก้บั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ทีไ่ดเ้ลอืกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยการก าหนดจุดมุ่งหมายของ      
การทดลอง แบบแผนการทดลอง กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดลอง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 
วธิดี าเนินการทดลอง และการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติเิพื่อใหไ้ดห้ลกัสตูรเสรมิทีม่คีวามสมบรูณ์
ยิง่ขึน้ ม ี3 ขัน้ ดงันี้ 

ขัน้ท่ี 1 การน าหลกัสตูรไปใชจ้ดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีน 
      ขัน้ตอนน้ีเป็นการน าหลกัสตูรเสรมิไปทดลองใชต้ามแบบแผนการทดลองแบบ  

Pretest – Posttest One Group Design กบักลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากแผนการทดลองน้ีผลการวจิยั
ท าใหไ้ดค้ าตอบตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัแลว้ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1) การทดลองใชห้ลกัสตูรเสรมิเพื่อประเมนิว่า (1) หลกัสตูรเสรมิทีน่ าไปทดลองใชม้ ี
ความเหมาะสมกบันกัเรยีนหรอืไม ่เพยีงใด (2) หลกัสตูรเสรมิสามารถพฒันานกัเรยีนใหม้คีวามรู ้
เจตคต ิการปฏบิตัเิกีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิเพิม่ขึน้มากน้อยเพยีงใด ทัง้ก่อนและ
หลงัการทดลองใชห้ลกัสตูรเสรมิ (3) ประเมนิปญัหา อุปสรรค ทีม่ต่ีอการน าหลกัสตูรเสรมิไปทดลอง
ใชก้บันกัเรยีนทัง้ก่อนและหลงั 

2) ผูว้จิยัตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั 
ยาเสพตดิเพื่อใหม้ทีกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิเกดิขึน้ในกลุ่มเดยีวกนั โดยทดลองในช่วงเวลา
ต่างกนั ตามแบบแผนการทดลองแบบ Pretest – Posttest One Group Design มลีกัษณะดงันี้ 

 
 Pretest Treatment Posttest 

กลุ่มทดลอง T1 X T2 

 
 ภาพประกอบ 13  รปูแบบการทดลองแบบ Pretest – Posttest One Group Design 
 
  T1 หมายถงึ  ก่อนการทดลอง 
  X หมายถงึ การทดลองใชห้ลกัสตูร 
  T2 หมายถงึ  หลงัการทดลอง 
 
  2.1 การหาผลการพฒันาความรู ้(Knowledge) ของนกัเรยีนโดยใชแ้บบทดสอบ
ความรูเ้กีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ซึง่มขีอ้ค าถาม 25 ขอ้ เพื่อเปรยีบเทยีบความรู ้และ
เจตคตขิองนกัเรยีนก่อนการเรยีนกบัเมือ่เสรจ็สิน้การเรยีนการสอน  
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  ภาพรวมของการพฒันาทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิคะแนนเตม็ 25 คะแนน 
เกณฑแ์ปลผลแบ่งเป็น 5 ช่วง ดงันี้ 
 
  คะแนนระหว่าง 21.01 – 25.00 หมายถงึ มทีกัษะชวีติเพื่อการป้องกนัยาเสพตดิ 
        ในระดบัมากทีสุ่ด 
  คะแนนระหว่าง 15.01 – 20.00 หมายถงึ มทีกัษะชวีติเพื่อการป้องกนัยาเสพตดิ 
        ในระดบัมาก 
  คะแนนระหว่าง 10.01 – 15.00 หมายถงึ มทีกัษะชวีติเพื่อการป้องกนัยาเสพตดิ 
        ในระดบัปานกลาง 
  คะแนนระหว่าง  5.01 – 10.00 หมายถงึ มทีกัษะชวีติเพื่อการป้องกนัยาเสพตดิใน 
        ระดบัน้อย 
  คะแนนระหว่าง      0 –  5.00  หมายถงึ มทีกัษะชวีติเพื่อการป้องกนัยาเสพตดิ 
        ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
 
  จ าแนกรายทกัษะของการพฒันาทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ม ี5 ทกัษะโดย
แต่ละทกัษะใหค้ะแนนเตม็ 5 เกณฑก์ารแปรผลแบ่งเป็น 5 ช่วง(บุญชม ศรสีะอาด.  2541: 100) ดงันี้ 
 
  ค่าเฉลีย่     ความหมาย 
  4.51 – 5.00   มทีกัษะชวีติเพื่อการป้องกนัยาเสพตดิ 
        ในระดบัมากทีสุ่ด 
  3.51 – 4.50   มทีกัษะชวีติเพื่อการป้องกนัยาเสพตดิ 
        ในระดบัมาก 
  2.51 – 3.50   มทีกัษะชวีติเพื่อการป้องกนัยาเสพตดิ 
        ในระดบัปานกลาง 
  1.51 – 2.50   มทีกัษะชวีติเพื่อการป้องกนัยาเสพตดิ 
        ในระดบัน้อย 
  1.00 – 1.50   มทีกัษะชวีติเพื่อการป้องกนัยาเสพตดิ 
        ในระดบัน้อยทีสุ่ด 

  
  เกณฑก์ารวดัแบบวดัเจตคต ิผูว้จิยัใชเ้กณฑว์ดัเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ซึง่มขีอ้ความทัง้ทางบวกและทางลบ โดย
ก าหนดเกณฑพ์จิารณา ดงันี้ 
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    ถา้มาตรวดัเจตคตมิขีอ้ความทางบวก 
     มากทีสุ่ด  ให ้ คะแนน 5  

     มาก  ให ้ คะแนน 4 

     ปานกลาง  ให ้ คะแนน 3 

     น้อย  ให ้ คะแนน 2 

     น้อยทีสุ่ด  ให ้ คะแนน 1 
    ถา้มาตรวดัเจตคตมิขีอ้ความทางลบ 
     มากทีสุ่ด  ให ้ คะแนน 1  

     มาก  ให ้ คะแนน 2 

     ปานกลาง  ให ้ คะแนน 3 

     น้อย  ให ้ คะแนน 4 

     น้อยทีสุ่ด  ให ้ คะแนน 5 
 

    การแปลความหมายของระดบัเจตคต ิผูว้จิยัก าหนดคะแนนไวด้งันี้  

     มากทีสุ่ด  อยูใ่นช่วงคะแนน 4.50 – 5.00 

   มาก  อยูใ่นช่วงคะแนน 3.50 – 4.49 

   ปานกลาง  อยูใ่นช่วงคะแนน 2.50 – 3.49 

   น้อย  อยูใ่นช่วงคะแนน 1.50 – 2.49 

   น้อยทีสุ่ด  อยูใ่นช่วงคะแนน 1.00 – 1.49 

 

   2.2 การหาประสทิธภิาพของหลกัสตูร โดยการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนน
ดา้นความรูเ้กี่ยวกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ไดแ้ก่ วธิกีารควบคุมตนเอง การเหน็คุณค่าใน
ตนเอง การตดัสนิใจ การแก้ปญัหา และการปฏเิสธ โดยก าหนดเกณฑไ์มต่ ่ากว่า 80/80 โดยใชส้ตูร 
E1/ E2 (อรพรรณ พรสมีา.  2530: 130 – 131) ซึง่ E1 หมายถงึ ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ
เรยีนการสอน ผูว้จิยัไดท้ดสอบดา้นความรูท้ ัง้ 5 ทกัษะ E2 หมายถงึ ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์ 

 
  ประสทิธภิาพของกระบวนการเรยีนการสอน  

  

    1      =  100
1

1 
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           เมือ่   1      คอื ประสทิธภิาพของกระบวนการเรยีนการสอน 

                     1   คอื คะแนนเฉลีย่ของชุดกจิกรรม 

                     1    คอื คะแนนเตม็ของชุดกจิกรรม 

 

   ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์ 

   

                     2     =  100
2

2 


  

 

                     เมือ่     2      คอื ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์

                                2      คอื คะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบหลงัเรยีน 

                               2      คอื คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรยีน 

 
  กลุ่มทดลองทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิใน 
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ผูว้จิยัเลอืกนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 10 คน นกัเรยีน
มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 10 คน นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 10 คน รวม 30 คน เป็นกลุ่ม
ทดลองจากโรงเรยีนวดับางปะกอก ส านกังานเขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 

3) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลองประกอบดว้ย 
 3.1) หลกัสตูรและเอกสารประกอบหลกัสตูร 

- คู่มอืการสอน  
- เอกสารประกอบการสอนส าหรบัผูส้อน 
- สื่อการสอน 
- คู่มอืส าหรบันกัเรยีน (สมดุบนัทกึส่วนตวัส าหรบันกัเรยีน) 

  3.2) เครือ่งทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
   การสรา้งเครือ่งมอืเพื่อประเมนิเป็นแบบทดสอบทีค่รอบคลุมเนื้อหาทุก

องคป์ระกอบ แบบประเมนินี้ใชท้ัง้ Pretest และ Posttest ซึง่เป็นการประเมนิประสทิธภิาพของ
หลกัสตูรจากแบบทดสอบความรูว้่านกัเรยีนมคีวามรูท้กัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
วธิกีารควบคุมตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเอง การตดัสนิใจ การแก้ปญัหา และการปฏเิสธ 
แบบทดสอบความรูใ้หผู้ท้รงคุณวุฒปิระเมนิความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัเนื้อหาดา้นความรู้
เกีย่วกบัยาเสพตดิและทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิว่ามคีวามเกี่ยวขอ้งกนัเพยีงใดซึง่
ผูท้รงคุณวุฒทิัง้ 11 ท่านมคีวามเหน็ใหป้รบัเพิม่ขอ้ค าถามเป็น 25 ขอ้ และสลบัขอ้ค าถามไมใ่หจ้ดั
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กลุ่มประเภทเดยีวกนั และสดัส่วนของค าตอบทีถู่กตอ้งใหก้ระจายเท่ากนั ซึง่ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ
ปรบัปรงุตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒแิลว้ 
    ผูว้จิยัน าเครือ่งมอืทีเ่ป็นแบบทดสอบวดัความรู ้แบบวดัเจตคต ิแบบประเมนิ
ความพงึพอใจ แบบส ารวจ และแบบสมัภาษณ์ทีผ่่านการตรวจจากผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้รงคุณวุฒ ิและ
ผ่านการน าไปทดลองใชก้บักลุ่มประชากรโรงเรยีนพระยามนธาตุราชศรพีจิติต ์ซึง่ไมเ่ป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร จ านวน 30 คน คร ูจ านวน 30 คน นกัเรยีน จ านวน 30 คน รวมกลุ่ม
ตวัอยา่งทีท่ดลองใช ้(try out) จ านวน 90 คน ผลการทดลองใช ้มดีงันี้ 
    แบบทดสอบวดัความรูไ้ดผ้่านตรวจสอบการใชภ้าษา การเฉลยค าตาม การหา
ค่าอ านาจจ าแนก จากผูท้รงคุณวุฒทิัง้ 8 ท่าน แลว้ผูว้จิยัน าแบบทดสอบไปทดลองใช ้แลว้หา
คุณภาพของแบบวดัดว้ยการหาค่าความเชื่อมัน่ดว้ยค่า K R – 21 เท่ากบั .97 ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
เท่ากบั .85 ค่าความยากง่าย (p) เท่ากบั .46 (ควรมคี่าความยากงา่ยอยูร่ะหว่าง .20 - .80 ส่วนค่า
อ านาจจ าแนกควรมคี่าตัง้แต่ .20 ขึน้ไป) (ฉตัรศริ ิปิยะพมิลสทิธิ.์  2548: 109) แลว้ผูว้จิยัน า
เครือ่งมอืไปใชใ้นการด าเนินการทดลองในขัน้ตอนต่อไป  
    แบบสงัเกตดา้นเจตคตผิูว้จิยัด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน าของ
ผูท้รงคุณวุฒแิละอาจารยท์ีป่รกึษามคีวามเชื่อมัน่ (Reliability) ดว้ยวธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา
ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) ไดค้่าความเชื่อมัน่ ทัง้ฉบบัเท่ากบั .65 ไดค้่าความเชื่อมัน่
ของแบบประเมนิรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสนใจเท่ากบั .85 ดา้นการตอบค าถามเท่ากบั .66 ดา้น 
การแสดงความคดิเหน็เท่ากบั .63 และดา้นการอภปิรายเท่ากบั .67 
    แบบประเมนิความพงึพอใจมคี่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ไดค้่าความเชื่อมัน่ 
ทัง้ฉบบัเท่ากบั .90 ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบประเมนิรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะของวทิยากร
เท่ากบั .65 ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอนเท่ากบั .87 ดา้นบรรยากาศในการเรยีนรูเ้ท่ากบั .68 
    แบบส ารวจทีผ่่านการตรวจจากผูเ้ชีย่วชาญ น าไปทดลองใชก้บัผูบ้รหิาร คร ู
และนกัเรยีนไดค้่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ดงันี้ 
    แบบส ารวจส าหรบัผูบ้รหิาร 
     ตอนที ่2 แบบส ารวจสภาพปญัหายาเสพตดิ มคี่าเท่ากบั .75 
     ตอนที ่3 แบบส ารวจความต้องการหลกัสตูรเสรมิฯ มคี่าเท่ากบั .80 
    แบบส ารวจส าหรบัครู 
     ตอนที ่2 แบบส ารวจสภาพปญัหายาเสพตดิ มคี่าเท่ากบั .60 
     ตอนที ่3 แบบส ารวจความต้องการหลกัสตูรเสรมิฯ มคี่าเท่ากบั .88 
     ตอนที ่4 แบบส ารวจทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิโดยรวม มคี่า
เท่ากบั .94 ส่วนค่าความเชื่อมัน่รายดา้น มดีงันี้ ดา้นการควบคุมตนเองเท่ากบั .87 ดา้นการเหน็
คุณค่าในตนเองเท่ากบั .85 ดา้นการตดัสนิใจเท่ากบั .89 ดา้นการแกป้ญัหาเท่ากบั .92 ดา้น      
การปฏเิสธเท่ากบั .90 
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    แบบส ารวจส าหรบันกัเรยีน 
     ตอนที ่2 แบบส ารวจสภาพปญัหายาเสพตดิ มคี่าเท่ากบั .78 
     ตอนที ่3 แบบส ารวจความต้องการหลกัสตูรเสรมิฯ มคี่าเท่ากบั .86 
     ตอนที ่4 แบบส ารวจทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิโดยรวม มคี่า
เท่ากบั .93 ส่วนค่าความเชื่อมัน่รายดา้น มดีงันี้ ดา้นการควบคุมตนเองเท่ากบั .70 ดา้นการเหน็
คุณค่าในตนเองเท่ากบั .85 ดา้นการตดัสนิใจเท่ากบั .83 ดา้นการแกป้ญัหาเท่ากบั .84 ดา้น      
การปฏเิสธเท่ากบั .67 
    แบบสมัภาษณ์ทีผ่่านการตรวจจากผูเ้ชีย่วชาญ น าไปทดลองใชก้บั ผูบ้รหิาร  
3 คน คร ู3 คน นกัเรยีน 3 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทีท่ดลองใชแ้บบสมัภาษณ์ จ านวน 9 คน  

 4) วธิดี าเนินการทดลอง การด าเนินการทดลองมขีัน้ตอน ดงันี้ 
 4.1) การเตรยีมการ โดยผูว้จิยัตดิต่อประสานงานกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง  

ไดแ้ก่ โรงเรยีนวดับางปะกอก ส านกังานเขตราษฎรบ์ูรณะ กรงุเทพมหานคร แลว้ก าหนดนดัวนั 
เวลา สถานที ่จดัเตรยีมเอกสารประกอบหลกัสตูร และวสัดุ อุปกรณ์ 

 4.2)  การด าเนินการทดลอง เป็นการน าหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อ 
ป้องกนัยาเสพตดิในนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ไปใช ้โดยมกีารประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนกัเรยีนดา้นความรู ้เกีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการควบคุม
ตนเอง ดา้นการเหน็คุณค่าในตนเอง ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นการแก้ปญัหา และดา้นการปฏเิสธ ก่อน
การทดลอง กบันกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง ผูว้จิยัก าหนดใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนดา้นความรูก่้อนจดัการเรยีนการสอน (Pretest)  
  4.3) วธิดี าเนินการจดัการเรยีนการสอน 
   การด าเนินการตามกจิกรรมของหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั 
ยาเสพตดิในนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โดยใชร้ปูการเรยีนรูแ้บบคน้พบ ผสมผสานรปูแบบ 
การเรยีนรูอ้ื่นๆทีผู่ว้จิยัศกึษา แลว้ด าเนินการจดักจิกรรมตามล าดบัขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ 
  4.4) การประเมนิหลงัการทดลอง ประเมนิความก้าวหน้าของผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนของนกัเรยีนในดา้นความรู ้ วดัเจตคต ิและประเมนิความพงึพอใจ  
  5) ระยะเวลาในการทดลอง 

ผูว้จิยัด าเนินการจดัการเรยีนการสอนเดก็นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีน 
วดับางปะกอก ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 30 คน จ านวน 8 ครัง้ ครัง้ละ 2 ชัว่โมง 
และทศันศกึษานอกสถานที ่2 ชัว่โมง กจิกรรมวนัจบหลกัสตูร 2 ชัว่โมง รวม 20 ชัว่โมง ณ โรงเรยีน
วดับางปะกอก ส านกังานเขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร  

      6) การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงันี้ 
6.1) น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ดา้นความรู ้ 

ต่อการจดัการเรยีนรูส้ าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ มาค านวณ โดยใชส้ถติคิ่าเฉลีย่ 
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6.2) การวดัดา้นเจตคตขิองนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรเสรมิ 
ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โดยสถติคิ่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

6.3) การประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนการสอนตาม 
หลกัสตูรเสรมิของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โดยสถติคิ่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ขัน้ท่ี 2 การประเมนิการใชห้ลกัสตูรเสรมิ  
      ผูว้จิยัมเีกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิการใชห้ลกัสตูรเสรมิ ดงันี้ 

       ผูว้จิยัก าหนดเกณฑก์ารวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติ
ป้องกนัยาเสพตดิของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้และพจิารณาผลต่างของค่าเฉลีย่จากแบบทดสอบ
วดัผลการเรยีนรู ้ดา้นความรู ้โดยเปรยีบเทยีบผลคะแนนค่าเฉลีย่หลงัการทดลองตอ้งสงูกว่าก่อน 
การทดลอง และการหาประสทิธภิาพของหลกัสตูรโดยใชส้ตูร E1/ E2 ของอรพรรณ พรสมีา ใชเ้กณฑ ์
80/80 (2530: 130 – 131) และวดัเจตคตขิองนกัเรยีน และประเมนิความพงึพอใจเมือ่เสรจ็สิน้ 
การเรยีนการสอน 

ขัน้ท่ี 3 การประเมนิความพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูรเสรมิ ซึง่ความส าเรจ็ของสถานศกึษา 
(Effective School) มคีวามสมัพนัธแ์ละใหค้วามส าคญักบังานทางดา้นวชิาการของผูบ้รหิาร โดย
พฤตกิรรมทีม่ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานถอืเอาระดบัความพงึพอใจของผูร้ว่มงานหรอืบุคคลทุก
ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเป็นเครือ่งมอืวดั ซึง่เบอรน์ารด์ (Barnard) เรยีกว่า ประสทิธภิาพ (Efficiency) ผูว้จิยั
จงึประเมนิความพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูรเสรมิจากการวดัระดบัความคดิเหน็ของนกัเรยีน ดา้น
คุณลกัษณะของครผููน้ าหลกัสตูรไปทดลองใช้ ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นบรรยากาศในการ
เรยีนรู ้แลว้เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบประเมนิทีเ่ป็นแบบสอบถามและสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร คร ูทีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้  

 
ขัน้ตอนท่ี 4  การปรบัปรงุหลกัสตูรเสริม 
 เป็นการปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรเสรมิภายหลงัจากทีผู่ว้จิยัไดน้ าหลกัสตูรไปทดลองใชแ้ลว้ 
โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ คอื 1) การผ่านจดุประสงค ์2) การผ่านหน่วยทดสอบระหว่างเรยีน  
3) การเปรยีบเทยีบผลก่อนเรยีนและหลงัเรยีน   
 ผูว้จิยัน าผลการประเมนิมาวเิคราะหเ์พื่อปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรเสรมิเพื่อใหไ้ดห้ลกัสตูร
เสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิฉบบัสมบรูณ์ โดยพจิารณาจากขอ้มลูต่อไปนี้ 

1. การประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิหลงัจากน าหลกัสตูรไปทดลองใชแ้ลว้ม ี
ขอ้ด ีขอ้ควรปรบัปรงุอะไรบา้ง  

2. เมือ่ผูว้จิยัแกไ้ขปรบัปรงุหลกัสตูรเสรมิแลว้ ผูว้จิยัจงึน าขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหา อุปสรรค  
ขอ้เสนอแนะ มาปรบัปรุงแก้ไขรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งในส่วนต่างๆ เช่น เนื้อหาของหลกัสตูร 
กจิกรรมการเรยีนการสอน ระยะเวลาจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ฯลฯ มาแกไ้ขปรบัปรงุ  
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3. น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิความพงึพอใจจากนกัเรยีน และสมัภาษณ์ ผูบ้รหิาร คร ู
ต่อการน าหลกัสตูรไปใช ้รวมทัง้ความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะมาประกอบการพจิารณาเพื่อแกไ้ข
ปรบัปรงุหลกัสตูรเสรมิในดา้นต่างๆ ทีค่วรปรบัปรงุ เพื่อใหเ้ป็นหลกัสตูรทีส่มบรูณ์ต่อไป 
 



 

บทท่ี 4 

การวิเคราะหข้์อมูล 
  

 การวจิยัเรือ่ง การพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร มผีลการวเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอน
การด าเนินการวจิยั และการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ เพื่อตอบค าถามการวจิยั ผูว้จิยัจะไดน้ าเสนอ
ดงัต่อไปนี้ 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 เนื่องจากการวจิยัเป็นการหาค่าสรุปของขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ู
นกัเรยีน ตอ้งการสรุปค่าของตวัแปรต่างๆ ของกลุ่มตวัอย่าง สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
ไดแ้ก่ 

 การวเิคราะหข์อ้มลูสภาพปญัหา ความตอ้งการจ าเป็น ประเดน็ในการสรา้งหลกัสตูรเสรมิ
และความพงึพอใจต่อการน าหลกัสตูรเสรมิไปใช้ 

  n  แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

     แทน ค่าเฉลีย่ 

  S.D. แทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  f  แทน ความถี ่

 การตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ 

  T1  แทน  ก่อนการทดลอง 

  X  แทน การทดลองใชห้ลกัสตูร 

  T2  แทน  หลงัการทดลอง 

  1      แทน  ประสทิธภิาพของกระบวนการเรยีนการสอน 

   1   แทน  คะแนนเฉลีย่ของชุดกจิกรรม 

  1    แทน  คะแนนเตม็ของชุดกจิกรรม 

  2      แทน  ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์

   2      แทน  คะแนนเฉลีย่แบบทดสอบหลงัเรยีน 

  2      แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรยีน 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผลการวจิยัเรือ่งการพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ส าหรบั
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัน าเสนอโดยเรยีงล าดบัเป็น 4 ตอน 
ดงันี้ 

 ขัน้ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานสภาพปญัหา ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
หลกัสตูรเสรมิ  

 ขัน้ตอนท่ี 2  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการสรา้งหลกัสตูรเสรมิ  

 ขัน้ตอนท่ี 3  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ 

 ขัน้ตอนท่ี 4  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการประเมนิหลกัสตูรเสรมิและปรบัปรุงหลกัสตูรเสรมิ 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานสภาพปญัหา ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
หลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิในนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น  

  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเรือ่ง การพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั 

ยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ในตอนที ่1 ม ี3 ขัน้ คอื 
ขัน้ที ่1 การศกึษาขอ้มลูหลกัการแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ  
ขัน้ที ่2 การตอบแบบส ารวจและการสมัภาษณ์ ขัน้ที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลูสภาพปญัหา ความตอ้งการ 
และประเดน็ในการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ 

  การส ารวจขอ้มลูผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและ
นกัเรยีน ดงันี้  

  ผูบ้รหิารสถานศกึษาผูว้จิยัส่งแบบส ารวจไป 86 ชุด ไดร้บัคนื 76 ชุด ไมส่มบูรณ์ 5 ชุด 
มแีบบส ารวจทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูจ านวน 71 ชุด คดิเหน็รอ้ยละ 82.56  

  คร ูผูว้จิยัส่งแบบส ารวจไป 360 ชุด ไดร้บัคนื 310 ชุด ไมส่มบูรณ์ 8 ชุด มแีบบส ารวจ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูจ านวน 302 ชุด คดิเหน็รอ้ยละ 83.89 

  นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ผูว้จิยัส่งแบบส ารวจไป 380 ชุด ไดร้บัคนื 357 ชุด       
ไมส่มบูรณ์ 34 ชุด มแีบบส ารวจทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูจ านวน 323 ชุด คดิเหน็รอ้ยละ 85 

  จากการส ารวจขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเพื่อสรุปเป็นประเดน็เกี่ยวกบั
สภาพปญัหายาเสพตดิ และความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสตูรการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั
ยาเสพตดิส าหรบัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ตามประเดน็ค าถามทีไ่ดก้ าหนดไว ้ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่ม
ตวัอยา่งทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 6 คน คร ูจ านวน 6 คน นักเรยีน จ านวน 6 คน 
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  การวเิคราะหข์อ้มลู จากแบบส ารวจแบ่งออกเป็น 4 ตอน คอื ตอนที ่1 แบบส ารวจขอ้มลู
ส่วนตวั ตอนที ่2 แบบส ารวจสภาพปญัหายาเสพตดิ ตอนที ่3 แบบส ารวจตามตอ้งการหลกัสตูรเสรมิ 
การสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ตอนที ่4 แบบส ารวจความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
รายละเอยีดของผลการวเิคราะหข์อ้มลูในแต่ตอนม ีดงันี้ 

  ตอนที ่1 แบบส ารวจขอ้มลูส่วนตวั ความความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร คร ูและนักเรยีน 
 

ตาราง 9 จ านวน รอ้ยละขอ้มลูส่วนตวัของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

  

สถานภาพ จ านวน รอ้ยละ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

              ต าแหน่ง 

                     ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

                     รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

 

 

28 

43 

 

 

39.40 

60.60 

รวม 71 100.00 

               วุฒกิารศกึษา   

                     ปรญิญาโท 

      ปรญิญาเอก 

 

64 

7 

 

90.10 

9.90 

รวม 71 100.00 

               ประสบการณ์การท างาน 

                     ต ่ากว่า 20 ปี 

      20 ปีขึน้ไป 

 

33 

38 

 

46.50 

53.50 

รวม 71 100.00 

               ขนาดโรงเรยีน 

                     ขนาดเลก็  

                     ขนาดกลาง  

      ขนาดใหญ่      

 

1 

10 

60 

 

1.40 

14.10 

84.50 

รวม 71 100.00 

  

 จากตาราง 9 แสดงใหเ้หน็ว่าผูต้อบแบบส ารวจซึง่เป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา มตี าแหน่งเป็น
ผูอ้ านวยการสถานศกึษา รอ้ยละ 39.40 มตี าแหน่งเป็นรองผูอ้ านวยการสถานศกึษา รอ้ยละ 60.60        
วุฒกิารศกึษาปรญิญาโท รอ้ยละ 90.10 วุฒกิารศกึษาปรญิญาเอก รอ้ยละ 9.90 ประสบการณ์การท างาน 
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ต ่ากว่า 20 ปี รอ้ยละ 14.10 20 ปี ขึน้ไป รอ้ยละ 53.50 ขนาดโรงเรยีน เป็นโรงเรยีนขนาดเลก็  
รอ้ยละ 1.40  เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง รอ้ยละ 46.50 เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่ รอ้ยละ 84.50 

 

ตาราง 10 จ านวน รอ้ยละขอ้มลูส่วนตวัของคร ู 

 

สถานภาพ จ านวน รอ้ยละ 

คร ู

               ต าแหน่ง 

                     ครผููช้่วย 

      คร ู 

 

 

47 

255 

 

 

15.60 

84.40 

รวม 302 100.00 

              วุฒกิารศกึษา 

                     ปรญิญาตร ี

                     ปรญิญาโท 

      ปรญิญาเอก 

 

209 

90 

3 

 

69.20 

29.80 

1.00 

รวม 302 100.00 

              ประสบการณ์การท างาน 

                     ต ่ากว่า 20 ปี 

      20 ปี ขึน้ไป 

 

203 

99 

 

67.20 

32.80 

รวม 302 100.00 

               ขนาดโรงเรยีน 

                     ขนาดเลก็ 

                     ขนาดกลาง  

     ขนาดใหญ่   

 

2 

20 

280 

 

0.70 

6.60 

92.70 

รวม 302 100.00 

 

 จากตาราง 10 แสดงว่าผูต้อบแบบส ารวจทีเ่ป็นคร ูมตี าแหน่ง ครผููช้่วย รอ้ยละ 15.60  เป็นคร ู
รอ้ยละ 84.4 มวีุฒกิารศกึษา ปรญิญาตร ีรอ้ยละ 69.20 ปรญิญาโท รอ้ยละ 29.80 ปรญิญาเอก รอ้ยละ 
1.00  ประสบการณ์การท างาน ต ่ากว่า 20 ปี รอ้ยละ 67.20  20 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 32.80 ขนาดของ
โรงเรยีน ขนาดเลก็ รอ้ยละ .70 โรงเรยีนขนาดกลาง รอ้ยละ 6.60 โรงเรยีนขนาดใหญ่ รอ้ยละ 92.70  
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ตาราง 11 จ านวน รอ้ยละขอ้มลูส่วนตวัของนกัเรยีน 

 

สถานภาพ จ านวน รอ้ยละ 

นักเรียน 

             เพศ 

                   ชาย 

    หญงิ 

 

 

204 

119 

 

 

63.16 

36.84 

รวม 323 100.00 

            ระดบัชัน้ปีทีศ่กึษา 

                   มธัยมศกึษาปีที ่1 

                   มธัยมศกึษาปีที ่2 

    มธัยมศกึษาปีที ่3 

 

82 

116 

125 

 

25.39 

35.91 

38.70 

รวม 323 100.00 

            สถานภาพสมรสของบดิา มารดา 

                   อยู่ดว้ยกนั 

                   แยกกนัอยู่ 
                   หย่ารา้ง 

    หมา้ย 

 

190 

92 

34 

7 

 

58.82 

28.48 

10.53 

2.17 

รวม 323 100.00 

            อาชพีของผูป้กครอง 

                   รบัราชการ 

                   คา้ขาย 

                   เกษตรกรรม 

                   รบัจา้ง 

   อื่นๆ 

 

37 

91 

33 

157 

5 

 

11.45 

28.17 

10.22 

48.61 

1.55 

รวม 323 100.00 

 

 จากตาราง 11 แสดงว่าผูต้อบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 63.16 ระดบัชัน้
ปีทีศ่กึษาส่วนใหญ่ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 รอ้ยละ 38.70 สถานภาพสมรสของบดิา มารดาส่วนใหญ่อยู่
ดว้ยกนัรอ้ยละ 58.82 อาชพีของผูป้กครองส่วนใหญ่มอีาชพีรบัจา้ง รอ้ยละ 48.61 
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  ตอนที ่2 แบบส ารวจสภาพปญัหายาเสพตดิตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครู
และนักเรยีน 

   การส ารวจสภาพปญัหายาเสพตดิตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครู
และนกัเรยีน ไดผ้ลดงันี้ 

   สภาพปญัหายาเสพตดิตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร พบว่ามนีกัเรยีนเสพยาเสพ
ตดิประเภทบุหรีม่ากทีสุ่ด รอ้ยละ 33.80 และสุรา รอ้ยละ 26.80 ตามล าดบั พืน้ทีร่อบๆโรงเรยีนมี
การเสพยาเสพตดิ รอ้ยละ 32.40 พืน้ทีร่อบๆ โรงเรยีนมกีารจ าหน่ายยาเสพตดิ รอ้ยละ 29.60  มี
สถานบนัเทงิ รอ้ยละ 23.90 เคยมผีูป้กครองมาปรกึษาเรื่องลกูสบูบุหรี ่ดื่มสุรา หรอืเสพยาเสพตดิ 
รอ้ยละ 35.20 

   สภาพปญัหายาเสพตดิตามความคดิเหน็ของคร ูพบว่ามนีกัเรยีนเสพบุหรี ่รอ้ยละ 
32.50 ดื่มสุรา รอ้ยละ 29.10 สารระเหย รอ้ยละ 4.00 ยาบา้ รอ้ยละ 6.60 พืน้ทีร่อบๆโรงเรยีนมกีาร
เสพตดิยาเสพตดิรอ้ยละ 36.90 พืน้ทีร่อบๆโรงเรยีนมกีารจ าหน่ายยาเสพตดิ รอ้ยละ 24.50 มสีถาน
บนัเทงิใกลโ้รงเรยีน รอ้ยละ 22.20 เคยมผีูป้กครองมาปรกึษาเรือ่งลกูสบูบุหรี ่ดื่มสุรา เสพยาเสพตดิ 
รอ้ยละ 43.00 มรีา้นขายสุรา บุหรีร่อบๆโรงเรยีน รอ้ยละ 69.90  

   สภาพปญัหายาเสพตดิตามความคดิเหน็ของนกัเรยีน พบว่ามนีกัเรยีนสบูบุหรี ่ 
ดื่มสุรา เสพสารระเหย ยาบา้ คดิเป็นรอ้ยละ 29.40, 31.30,1.90 และ 7.40 ตามล าดบั พืน้ทีร่อบๆ
โรงเรยีนมกีารเสพตดิยาเสพตดิรอ้ยละ 34.10 พืน้ทีร่อบๆ โรงเรยีนมกีารจ าหน่ายยาเสพตดิ รอ้ยละ 
27.90 มสีถานบนัเทงิใกลโ้รงเรยีน รอ้ยละ 23.50 ถา้มคีนชวนใหน้กัเรยีนสบูบุหรี ่ดื่มสุรา สารระเหย 
ยาบา้ จะท าตามรอ้ยละ 13 มเีพื่อนทีส่บูบุหรี ่รอ้ยละ 59.80 เคยไปซือ้บุหรีใ่หเ้พื่อน/ผูป้กครอง รอ้ย
ละ 54.80 พ่อแมส่บูบุหรีห่รอืดื่มสุรา รอ้ยละ 67.50 นกัเรยีนคดิว่าการสบูบุหรีห่รอืดื่มสุราเป็นเรือ่ง
ธรรมดาใครๆ กส็บูกนั รอ้ยละ 28.80 นกัเรยีนรบัรูว้่ามยีาเสพตดิแปลกใหมเ่กดิขึน้รอ้ยละ 50.20 
นกัเรยีนเคยเหน็ครสูบูบุหรีห่รอืดื่มสุราในโรงเรยีนรอ้ยละ 22 เมือ่ตอ้งเผชญิกบัปญัหานกัเรยีนไมรู่ว้ธิ ี
จดัการกบัปญัหา รอ้ยละ 33.70 อยากลองสบูบุหรี ่ดื่มสุรา รอ้ยละ 23.50 กลุ่มเพื่อนมคีวามส าคญักบั
นกัเรยีนมากกว่าครอบครวัรอ้ยละ 40.20 โฆษณาหรอืข่าวสารทางสื่อต่างๆ ท าใหน้ักเรยีนอยากลอง
สบูบุหรี ่ดื่มสุรา ยาเสพตดิ รอ้ยละ 25.10 เคยมนีกัเรยีนรุน่พีช่วนนกัเรยีน สบูบุหรี ่ดื่มสุรา ดมสาระ
เหย สบูกญัชา เสพยาบา้ เสพยาเสพตดิชนิดแปลกๆ คดิเป็นรอ้ยละ 30, 29.40, 5.30, 3.70, 9 และ 
10 ตามล าดบั นกัเรยีนทนไมไ่ดท้ีไ่มไ่ดเ้ขา้กลุ่มเพื่อนแมว้่าเพื่อนจะเสนอใหน้กัเรยีนใชย้าเสพตดิ
นกัเรยีนกย็อมเสพ รอ้ยละ 18.90  

  ตอนที ่3 แบบส ารวจความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะ
ชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ตาม
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและนกัเรยีน 
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ตาราง 12 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ประเดน็ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสตูร 

      เสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีน 

      สงักดักรงุเทพมหานครตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา  

 
ประเดน็ความตอ้งการจ าเป็น ระดบัความตอ้งการจ าเป็น 

  S.D. แปลผล 

1. การสอนเรื่องยาเสพตดิเป็นสิง่จ าเป็น 5.00 .00 มากทีส่ดุ 
2. ควรมหีลกัสตูรทีส่ามารถพฒันาทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ 
ใหก้บันกัเรยีน 4.77 .42 มากทีส่ดุ 
3. การจดัการเรยีนสอนทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิควรจดัเป็น
วชิาเฉพาะ 4.49 .56 มากทีส่ดุ 
4. ตอ้งการใหว้ทิยากรภายนอกมาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิใน
โรงเรยีน เช่น ต ารวจ เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ 4.85 .47 มากทีส่ดุ 
5. นกัเรยีนควรไดร้บัการฝึกการควบคมุตนเอง 4.85 .44 มากทีส่ดุ 
6. การท าใหน้กัเรยีนเหน็คุณค่าในตนเองเป็นสิง่จ าเป็น 4.87 .34 มากทีส่ดุ 
7. นกัเรยีนควรเรยีนรูว้ธิกีารตดัสนิใจอย่างมปีระสทิธภิาพ 4.77 .42 มากทีส่ดุ 
8. นกัเรยีนควรไดร้บัการฝึกฝนทกัษะการแกป้ญัหา 4.93 .26 มากทีส่ดุ 
9. การปฏเิสธการชกัชวนใหท้ดลองเสพยาเสพตดิเป็น 
   ทกัษะจ าเป็นส าหรบัป้องกนัยาเสพตดิ 4.96 .20 มากทีส่ดุ 
10. ปญัหายาเสพตดิในนกัเรยีนสามารถป้องกนัได ้โดยการสรา้งเสรมิ 
   ทกัษะชวีติใหก้บันกัเรยีน 4.77 .45 มากทีส่ดุ 
11. โรงเรยีนควรสนบัสนุนใหม้พีฒันาการดา้นอารมณ์และความนึกคดิ 
   ดว้ยการจดักจิกรรมใหเ้กดิส านึกในคุณค่าของตนเอง 4.75 .47 มากทีส่ดุ 

รวม 4.82 .23 มากทีส่ดุ 

 

 จากตาราง 12 พบว่าผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็ว่ามคีวามตอ้งการจ าเป็นมคี่าเฉลีย่โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.82) เมือ่พจิารณารายขอ้ พบว่าทุกขอ้มคี่าเฉลีย่ระดบัมากทีสุ่ด โดยเรยีงล าดบั
จากมากไปหาน้อยสามล าดบั ดงันี้ การสอนเรือ่งยาเสพตดิเป็นเรือ่งจ าเป็น ( = 5.00) รองลงมา คอื 
การปฏเิสธการชกัชวนใหท้ดลองเสพยาเสพตดิเป็นทกัษะจ าเป็นส าหรบัป้องกนัยาเสพตดิ ( = 4.96) 
และนักเรยีนควรฝึกฝนทกัษะการแกป้ญัหา (  = 4.93) ตามล าดบั 
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ตาราง 13 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ประเดน็ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสตูร 

      เสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีน 

      สงักดักรงุเทพมหานครตามความคดิเหน็ของครู 
 

ประเดน็ความตอ้งการจ าเป็น ระดบัความตอ้งการจ าเป็น 

  S.D. แปลผล 

1. การสอนเรื่องยาเสพตดิเป็นสิง่จ าเป็น 4.70 .60 มากทีส่ดุ 
2. ควรมหีลกัสตูรทีส่ามารถพฒันาทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิใหก้บั 
   นกัเรยีน 4.64 .56 

 
มากทีส่ดุ 

3. การจดัการเรยีนสอนทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิควรจดัเป็นวชิา 
   เฉพาะ 4.40 .70 

 
มาก 

4. ตอ้งการใหว้ทิยากรภายนอกมาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิใน 
   โรงเรยีน เช่น ต ารวจ เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ เป็นตน้ 4.49 .68 

 
มาก 

5. นกัเรยีนควรไดร้บัการฝึกการควบคมุตนเอง 4.57 .62 มากทีส่ดุ 
6. การท าใหน้กัเรยีนเหน็คุณค่าในตนเองเป็นสิง่จ าเป็น 4.65 .54 มากทีส่ดุ 
7. นกัเรยีนควรเรยีนรูว้ธิกีารตดัสนิใจอย่างมปีระสทิธภิาพ 4.70 .53 มากทีส่ดุ 
8. นกัเรยีนควรไดร้บัการฝึกฝนทกัษะการแกป้ญัหา 4.68 .52 มากทีส่ดุ 
9. การปฏเิสธการชกัชวนใหท้ดลองเสพยาเสพตดิเป็นทกัษะจ าเป็น 
   ส าหรบัป้องกนัยาเสพตดิ 4.62 .68 

 
มากทีส่ดุ 

10. ปญัหายาเสพตดิสามารถป้องกนัไดโ้ดยการสรา้งเสรมิทกัษะชวีติ 
   ใหก้บันกัเรยีน 4.60 .62 

 
มากทีส่ดุ 

รวม 4.60 .42 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง 13 พบว่าครมูคีวามคดิเหน็ว่ามคีวามตอ้งการจ าเป็นค่าเฉลีย่โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.60) เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่าทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด โดยเรยีงจากมาก
ไปหาน้อยสามล าดบั ดงันี้ การสอนเรือ่งยาเสพตดิเป็นสิง่จ าเป็น (  = 4.70) รองลงมาคอื นกัเรยีน
ควรเรยีนรูว้ธิกีารตดัสนิใจอยา่งมปีระสทิธภิาพ (  = 4.70) และนกัเรยีนควรไดร้บัการฝึกฝนทกัษะ
การแก้ปัญัหา (  = 4.68) ตามล าดบั 
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ตาราง 14 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ประเดน็ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสตูร 

       เสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีน 

       สงักดักรงุเทพมหานครตามความคดิเหน็ของนกัเรยีน 
 

ประเดน็ความตอ้งการจ าเป็น ระดบัความตอ้งการจ าเป็น 

  S.D. แปลผล 

1. การสอนเรื่องยาเสพตดิเป็นสิง่จ าเป็น 4.44 .80 มาก 
2. ควรมหีลกัสตูรทีส่ามารถพฒันาทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิใหก้บั 
   นกัเรยีน 4.40 .83 

 
มาก 

3. การจดัการเรยีนสอนทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิควรจดัเป็นวชิา 
   เฉพาะ 4.27 1.05 

 
มาก 

4. ตอ้งการใหว้ทิยากรภายนอกมาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิใน 
   โรงเรยีน เช่น ต ารวจ เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ เป็นตน้ 4.11 .916 

 
มาก 

5. นกัเรยีนควรไดร้บัการฝึกการควบคมุตนเอง 4.43 .77 มาก 
6. การท าใหน้กัเรยีนเหน็คุณค่าในตนเองเป็นสิง่จ าเป็น 4.53 .73 มากทีส่ดุ 
7. นกัเรยีนควรเรยีนรูว้ธิกีารตดัสนิใจอย่างมปีระสทิธภิาพ 4.48 .77 มาก 
8. นกัเรยีนควรไดร้บัการฝึกฝนทกัษะการแกป้ญัหา 4.48 .70 มาก 
9. การปฏเิสธการชกัชวนใหท้ดลองเสพยาเสพตดิเป็นทกัษะจ าเป็น 
   ส าหรบัป้องกนัยาเสพตดิ 4.15 .81 

 
มาก 

10. ปญัหายาเสพตดิสามารถป้องกนัไดโ้ดยการสรา้งเสรมิทกัษะชวีติ 
   ใหก้บันกัเรยีน 4.49 .77 

 
มาก 

รวม 4.38 .54 มาก 

 

 จากตาราง 14 พบว่ามคีวามตอ้งการจ าเป็นมคี่าเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
(  = 4.38) เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่า ส่วนใหญ่มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้การท าใหน้กัเรยีน
เหน็คุณค่าในตนเองเป็นสิง่จ าเป็นเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.53)  

 

  ตอนที ่4 แบบส ารวจทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้ โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ตามความคดิเหน็ของคร ูและนกัเรยีน 
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ตาราง 15 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิของนกัเรยีนตาม 
      ความคดิเหน็ของครโูดยรวม 
 

ทกัษะชวีติ ระดบัทกัษะชวีติ 

  S.D. แปลผล 
1. การควบคุมตนเอง 3.31 .83 ปานกลาง 
2. การเหน็คุณค่าในตนเอง 3.53 .70 มาก 
3. การตดัสนิใจ 4.27 .79 มาก 
4. การแก้ปญัหา 4.24 .69 มาก 
5. การปฏเิสธ 4.32 .75 มาก 

รวม 3.93 .56 มาก 
 

 จากตาราง 15 พบว่าครมูคีวามคดิเหน็ว่านกัเรยีนมทีกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิมี
ค่าเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.93) เมือ่พจิารณารายดา้นพบว่าส่วนใหญ่มคี่าเฉลีย่อยูใ่น
ระดบัมาก ยกเวน้ดา้นการควบคุมตนเองทีม่คี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.31) เรยีงล าดบั
จากมากไปหาน้อยสามล าดบั ดงันี้ การปฏเิสธ  ( = 4.32) รองลงมาคอื การตดัสนิใจ  ( = 4.27) 
และการแกป้ญัหา ( = 4.24) ตามล าดบั 

 

ตาราง 16 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิของนกัเรยีน 
      ตามความคดิเหน็ของนักเรยีน โดยรวมและรายดา้น 
 

ทกัษะชวีติ ระดบัทกัษะชวีติ 

  S.D. แปลผล 
1. การควบคุมตนเอง 3.32 .52 ปานกลาง 
2. การเหน็คุณค่าในตนเอง 3.62 .62 มาก 
3. การตดัสนิใจ 3.62 .66 มาก 
4. การแก้ปญัหา 3.44 .63 ปานกลาง 
5. การปฏเิสธ 3.47 .54 ปานกลาง 

รวม 3.49 .48 ปานกลาง 
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 จากตาราง 16 พบว่านกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ว่า ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ โดยรวม
ของนกัเรยีนมคี่าเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.49) เมือ่จ าแนกรายดา้น พบว่าส่วน
ใหญ่มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นการเหน็คุณค่าในตนเอง ( = 3.62) และดา้น 
การตดัสนิใจ ( = 3.62) มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 

 ส่วนความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ ผูบ้รหิารสถานศกึษาส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า ควรมกีาร
ปรบัปรงุหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนใหม้คีวามสอดคลอ้ง
กบัสภาพปญัหาและความต้องการจ าเป็นของสงัคมในการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ รอ้ยละ 52.1 และมี
ความคดิเหน็ว่าหลกัสตูรทีม่ดีอียูแ่ลว้ รอ้ยละ 47.9 รายละเอยีดม ีดงันี้ 
  ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร 

1. ควรมกีารปราบปรามผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิอยา่งจรงิจงั มกีารลงโทษ 

ขัน้เดด็ขาด 

2. ควรมหีลกัสตูรเกีย่วกบัยาเสพตดิเฉพาะ โดยความรว่มมอืจากทุกหน่วยงานที่ 

รบัผดิชอบเกีย่วกบัยาเสพตดิ 

   3.  ควรแกป้ญัหาแบบบรูณาการ สรา้งความศรทัธาในการประกอบอาชพีสุจรติ 
และยกระดบัคุณภาพชวีติในชุมชน 

   4.  สรา้งความตระหนกัในเรื่องความรู ้ความเขา้ใจ ในการป้องกนัยาเสพตดิ 

   5.  จดัสภาพแวดลอ้มในครอบครวั ชุมชน และสถานศกึษาใหเ้หมาะสมและตรงกบั
ความตอ้งการของนกัเรยีน 

   6.  การป้องกนัปญัหายาเสพตดิ เป็นหน้าทีข่องทุกฝา่ยในสงัคม 

   7.  สภาพแวดลอ้มเป็นส่วนหน่ึงของทีม่าของปญัหายาเสพตดิ หากจะป้องกนั
จะตอ้งรว่มกนัสรา้งภูมติา้นทานในตวันกัเรยีนใหย้ัง่ยนื 

   8.  จดัวทิยากรภายนอก เช่น เจา้หน้าทีต่ ารวจ ใหค้วามรูใ้นการป้องกนัยาเสพตดิ 

   9.  ควรมกีฎหมายทีม่ปีระสทิธภิาพ ในการก าหนดบทลงโทษส าหรบัผูค้า้ ผูเ้สพ ผูข้าย 

   10. ควรมเีจา้หน้าทีต่ ารวจมาประจ าตามสถานศกึษา 

   11. ควรจดัใหม้กีารเสรมิสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิอยา่งจรงิจงั 

   12. ควรจดัสรรงบประมาณในการสนบัสนุนในการด าเนินกจิกรรม การป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 

   13. การมสี่วนรว่มของชุมชน และผูป้กครอง ใหต้ระหนักถงึปญัหายาเสพตดิ และ
เสรมิสรา้งค่านิยมการเหน็คุณค่าในตนเองใหเ้กดิกบันกัเรยีน 
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   14. สรา้งโรงเรยีนหรอืชุมชนตน้แบบปลอดยาเสพตดิ 

  ความคดิเหน็ของคร ู

   1. สภาพชุมชนทีโ่รงเรยีนตัง้อยูห่่างไกลเมอืง จงึไมค่่อยมวีทิยากรหรอืหน่วยงาน
ภายนอกมาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิกบันกัเรยีน 

   2. ควรแทรกเนื้อหา เกีย่วกบัยาเสพตดิและเรือ่งอื่นๆ เกีย่วกบัทกัษะการปฏเิสธ 

   3. การเสรมิสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิใหแ้ก่นกัเรยีน ควรท าอย่าง
ต่อเนื่องและมกีารตดิตามประเมนิผล 

   4. การแก้ปญัหายาเสพตดิในปจัจบุนั เป็นการแก้ปญัหาอยา่งไม่จรงิจงัและไม่
ต่อเนื่อง ผลทีเ่กดิจงึไมค่่อยชดัเจน ท าใหย้งัมเียาวชนเกี่ยวขอ้งกบัสิง่เหล่านี้อยู่มาก แทบจะไม่รูส้กึ
เลยว่าปญัหายาเสพตดิในเยาวชนแกไ้ขไดถู้กทางแลว้หรอืยงั 

   5. การใหผู้ป้กครองเขา้มามสี่วนรว่มในการแก้ปญัหา เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพใน
การป้องกนั จะเป็นการแกป้ญัหาอยา่งครบวงจร เพราะผูป้กครองมสี่วนรบัรูใ้นการจะรว่มมอืป้องกนั
และแกป้ญัหาดงักล่าว 

   6. การสอนทกัษะชวีติจะช่วยใหน้กัเรยีนสามารถใชช้วีติในสงัคมไดอ้ยา่งปลอดภยั 
และสามารถแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้กบัตวัเองได ้

   7. การแกไ้ขปญัหายาเสพตดิควรจะแกป้ญัหาจากระดบับนสู่ล่าง และแกไ้ขที่
ตน้เหตุของปญัหา 

   8. การแก้ปญัหายาเสพตดิควรแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง เพราะปญัหายาเสพตดิ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

   9. ควรมวีทิยากรภายนอกมาใหค้วามรูใ้นการป้องกนัยาเสพตดิ  รว่มป้องกนั รว่ม
ตดิตามผล และแกป้ญัหาอย่างต่อเน่ือง 

   10. ยาเสพตดิ ประเภท บุหรี ่ยงัมขีายใกลส้ถานศกึษา เครือ่งดื่ม สุรา ยงัมกีาร
สนบัสนุนผ่านทางรายการโทรทศัน์ และป้ายโฆษณาตามสถานทีต่่างๆ 

   11. วยัรุน่มคีวามเชื่อมัน่ในตวัเองสงู ไมเ่ชื่อฟงัค าสอนของผูใ้หญ่ จงึเกดิปญัหา
อื่นๆตามมา เช่น การตดัสนิใจในทางทีไ่มเ่หมาะสม  การใชอ้ารมณ์รุนแรง 

   12.  ในความเป็นจรงิเดก็เจอยาเสพตดิอยูต่ลอดเวลา พอ่ แม ่ผูป้กครองบางคนคา้
ยาเสพตดิ ตดิคุก เป็นเรือ่งยากทีจ่ะสอนใหน้กัเรยีนห่างไกลจากยาเสพตดิได ้ซึง่ครสูามารถท าไดด้ี
ทีสุ่ดคอื เป็นแบบอยา่งทีด่แีก่เดก็ 
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   13.  การลงพืน้ทีส่ ารวจสภาพจรงิ จะท าใหพ้บปญัหาและไดส้รา้งแนวทางทีจ่ะ
ป้องกนัอยา่งตรงจดุ 

   14.  ควรเสรมิสรา้งทกัษะดา้นต่างๆ รวมทัง้จดักจิกรรมทีจ่ะช่วยใหน้กัเรยีน
ห่างไกลยาเสพตดิ รว่มกบัชุมชน ผูป้กครอง และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย ไดร้ว่มด าเนินการป้องกนัและ
แกป้ญัหายาเสพตดิในชุมชน 

   15.  วยัรุน่ส่วนใหญ่เมือ่มปีญัหา มกัปรกึษาเพื่อนมากกว่า ครหูรอืพ่อแม ่
ผูป้กครอง การเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ ควรมุง่เน้นไปทีค่รอบครวั ดงันัน้ การสรา้งหลกัสตูร ตอ้ง
ค านึงถงึการมสี่วนรว่มของครอบครวัและชุมชน 

   16.  ควรมเีจา้หน้าทีต่ ารวจมาสอดส่องดแูลในสถานศกึษา เพื่อเป็นการป้องปรามปญัหา 

   17.  ควรจดัใหเ้จา้หน้าทีต่ ารวจมาเป็นวทิยากรใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนั 
ยาเสพตดิ 

   18.  โรงเรยีนควรส่งเสรมิการจดักจิกรรมในการป้องกนัปญัหายาเสพตดิอยา่งเป็น
รปูธรรมและต่อเนื่อง 

   19.  หน่วยงานรฐัควรมมีาตรฐานในดา้นการปราบปรามยาเสพตดิอยา่งจรงิจงั 

   20.  โรงเรยีนอยูใ่นชุมชนทีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิสิง่เสพตดิ การแกป้ญัหาจะตอ้ง
รว่มมอืกบัชุมชนดว้ย 

   21.  ควรมกีารประเมนิผล และตดิตามผลการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอย่างต่อเน่ือง 
รวมทัง้แจง้ผลการด าเนินงานใหผู้ป้กครองทราบ เนื่องจากปญัหาส่วนใหญ่เริม่ตน้จากครอบครวั 

   22.  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จดักจิกรรมเชงิรกุในสถานศกึษา และเป็นส่วนหนึ่งใน
การจดัการเรยีนการสอน 

   23.  ควรน านกัเรยีนไปทศันศกึษาในแหล่งเรยีนรูส้ภาพจรงิเพื่อสรา้งความ
ตระหนกั เช่น พาไปดสูภาพรา่งกายของผูเ้สพยาเสพตดิในโรงพยาบาล และดสูภาพผูค้า้ทีต่อ้งจ าคุก
ในเรอืนจ า 

   24.  การยบัยัง้การแพรร่ะบาดยาเสพตดิ ตอ้งสกดักัน้ในระดบัครอบครวั มี
ขอ้เสนอแนะว่าท าอยา่งไรจะท าใหค้รอบครวัเขม้แขง็ 

   25.  ควรมกีารออกสื่อในเรือ่งของโทษ จากการคา้ หรอืเสพยาเสพตดิ ใช่เพยีง
น าเสนอถงึปรมิาณและมลูค่าทีต่ ารวจจบักุมได ้

   26.  ก าหนดบทลงโทษขัน้รุนแรงส าหรบัผูค้า้ และผูเ้สพ 
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   27.  สงัคมปจัจบุนัมคีวามเสีย่งต่อการตดิสิง่เสพตดิ ควรปลกูฝงั แนะน า ส่งเสรมิ 
ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ ในการปฏเิสธสิง่ทีไ่มเ่หมาะสม เพื่อสรา้งภูมคิุม้กนัในตวัเองกบันกัเรยีน 

   28.  การสอนเรือ่งการป้องกนัยาเสพตดิ ควรจดัเป็นวชิาเรยีนแบบเอกเทศ เพื่อจะ
สรา้งทกัษะทีจ่ าเป็นในการป้องกนัยาเสพตดิ 

  ความคดิเหน็ของนกัเรยีน 

1. โรงเรยีนหรอืส่วนราชการควรจดันิทรรศการรณรงคก์ารป้องกนัยาเสพตดิ 

2. ถา้มสีื่อการเรยีนการสอนในโรงเรยีนเกีย่วกบัสิง่เสพตดิ จะเป็นสิง่ทีม่ ี

ประโยชน์มากส าหรบัการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

3. ครอบครวัเป็นส่วนหน่ึงของการรว่มแกไ้ขและป้องกนัปญัหายาเสพตดิ 

4. จดัทศันศกึษา ดสูภาพจรงิของผูท้ีเ่สพ และโทษของผูค้า้ ผูผ้ลติ 

 สรปุผลการสมัภาษณ์เพื่อการวจิยั เรือ่ง การพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะ 

ชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 

  การสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร ส่วนใหญ่เป็นผูบ้รหิารสถานศกึษาต าแหน่งรองผูอ้ านวยการ  

วุฒกิารศกึษาปรญิญาโท มปีระสบการณ์การท างานมากกว่า 20 ปี  

  จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษาพบว่า ยงัคงมนีกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 
สบูบุหรีใ่นโรงเรยีน มกีารลกัลอบจ าหน่ายยาเสพตดิรอบๆโรงเรยีน (บางแห่ง) มผีูป้กครองมาปรกึษา
ปญัหาการเสพบุหรี ่โรงเรยีนบางแห่งเป็นแหล่งชุมชนแวดลอ้มไปดว้ยแหล่งจ าหน่ายยาเสพตดิ และ
ถา้มเีพื่อนชวนใหน้กัเรยีนเสพบุหรี ่สุรา สารระเหย ยาเสพตดิ นกัเรยีนบางคนมคีวามสามารถพดู
ปฏเิสธได ้ยงัไมพ่บว่ามนีกัเรยีนลกัลอบน ายาเสพตดิมาจ าหน่ายในโรงเรยีน ผูบ้รหิารฯส่วนใหญ่เชื่อ
ใจต ารวจว่าจะช่วยเหลอืนกัเรยีนได ้ควรมกีฎหมายทีม่บีทลงโทษผูค้า้ ผูข้าย ผูเ้สพทีม่ปีระสทิธภิาพ 
เดด็ขาด ควรจดัใหต้ ารวจมาเป็นวทิยากรใหค้วามรูใ้นการป้องกนัยาเสพตดิ และครใูนโรงเรยีนเป็น
แบบอยา่งทีด่ใีหก้บันกัเรยีน นกัเรยีนส่วนใหญ่มคีวามผูกพนักบัโรงเรยีนของตน และตอ้งการใหม้ี
การทศันศกึษานอกโรงเรยีนเกีย่วกบัยาเสพตดิ และควรมกีารสอนหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติ
เพื่อป้องกนัยาเสพตดิอยา่งจรงิจงั โรงเรยีนมกีารจดัสรรงบประมาณใหก้ารสนบัสนุน และให้
ผูป้กครอง ชุมชนมสี่วนรว่มในการสรา้งความตระหนกัในปญัหายาเสพตดิ การสรา้งค่านิยม การเหน็
คุณค่าในตนเองใหเ้กดิขึน้ในนกัเรยีน และควรสรา้งโรงเรยีนหรอืชุมชนตน้แบบปลอดยาเสพตดิ 

  นอกจากนัน้ กจิกรรมเสรมิทีเ่ป็นมาตรการป้องกนัยาเสพตดิมโีครงการ to be number 
one การเดนิรณรงคต่์อตา้นยาเสพตดิ โครงการโรงเรยีน กทม.ต่อตา้นยาเสพตดิ มกีารรายงานผล
ตลอดทุกปีการศกึษา ยงัไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ
เป็นวชิาเฉพาะ  
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  การสมัภาษณ์คร ู

  การสมัภาษณ์คร ูส่วนใหญ่มตี าแหน่งเป็นคร ูและครวูทิยฐานะช านาญการมวีุฒิ
การศกึษาปรญิญาตร ีและปรญิญาโท มปีระสบการณ์การท างานมากกว่า 9 ปี ทุกคน  

  จากการสมัภาษณ์ครพูบว่า มนีกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้สบูบุหรี ่ยงัไมพ่บว่ามกีาร
ลบัลอบจ าหน่ายยาเสพตดิในโรงเรยีนแต่บรเิวณรอบๆโรงเรยีนบางแห่งเป็นแหล่งจ าหน่ายยาเสพตดิ 
เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชน และพบการแพรร่ะบาดยาเสพตดิประเภทกญัชาในบางโรงเรยีน ใน
รปูแบบของกญัชายดัไสใ้นบุหรี ่ผลการตรวจหายาเสพตดิในปสัสาวะของนกัเรยีนพบผลการตรวจ
เป็นบวกในบางโรงเรยีน ผูป้กครองนกัเรยีนบางคนเป็นผูค้า้ยาเสพตดิ ตดิคุก นกัเรยีนขาดทกัษะ 
การปฏเิสธ ไมก่ลา้ปฏเิสธค าชวนจากเพื่อน ไม่รูว้ธิกีารพดูปฏเิสธ ไมเ่ชื่อฟงัค าสอนของผูใ้หญ่ ม ี
การตดัสนิใจทีไ่มเ่หมาะสม อารมณ์รนุแรง (ควบคุมตนเองไมไ่ด)้ มแีหล่งจ าหน่วย สุรา บุหรีใ่กล้
สถานศกึษาและมกีารสนบัสนุนการจ าหน่ายยาเสพตดิทางสื่อต่างๆอยูท่ ัง้ทางตรงและทางออ้ม ตาม
ป้ายโฆษณา หรอืสื่อต่างๆ ครเูชื่อมัน่ต่อต ารวจว่าสามารถช่วยเหลอืนกัเรยีนได ้ควรมตี ารวจประจ า
โรงเรยีนใหค้รอบคลุมทุกพืน้ที ่ในบางโรงเรยีนอยู่ห่างไกลตวัเมอืงไมค่่อยมวีทิยากรหรอืหน่วยงาน
ภายนอกมาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิแก่นกัเรยีน ต ารวจควรปราบปรามยาเสพตดิอยา่งจรงิจงั 
ผูใ้หญ่ในสงัคมบางคนไมเ่ป็นแบบอย่างทีด่แีก่เดก็ยงัมกีารสบูบุรี ่ดื่มสุราใหเ้ดก็เหน็ นกัเรยีนบางส่วน 
(ส่วนน้อย) ไมม่คีวามผกูพนักบัทางโรงเรยีน ตอ้งการใหม้วีทิยากรภายนอกทีม่คีวามรู ้ความ
เชีย่วชาญมาใหค้วามรูแ้ก่นักเรยีนเกีย่วกบัยาเสพตดิ ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัทกัษะการปฏเิสธอยา่ง
ต่อเนื่อง และมกีารตดิตามประเมนิผล และควรใหก้ารสนับสนุนใหม้กีารทศันศกึษานอกสถานที ่และ
ควรมกีารสอนหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนเป็นหลกัสตูร
เอกเทศ เน้นวธิกีารปฏเิสธและสรา้งภมูคิุม้กนัในตนเองแก่นกัเรยีน ควรใหผู้ป้กครองมสี่วนรว่มใน
การแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ เช่น การใหค้ าปรกึษา การท ากจิกรรมรว่มกนั และมกีารประเมนิผล
ต่อเน่ืองพรอ้มรายงานผลใหผู้ป้กครอง ควรใหต้ ารวจมาเป็นวทิยากรใหค้วามรูป้้องกนัยาเสพตดิ 
เพราะต ารวจเป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางและมปีระสบการณ์ความรูเ้กี่ยวกบัยาเสพตดิ น่าสะสื่อสาร
ขอ้มลูใหน้กัเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

  นอกจากนัน้หลกัสตูรทีส่อนเกีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิโดยตรงยงัไมม่ ี 
ทีพ่บ เช่น โครงการโลกหมุนไดด้ว้ยมอืฉนัมลีกัษณะอบรมครแูลว้ใหค้รแูนะแนวสอน เกีย่วกบั
เพศศกึษา การด ารงชวีติในสงัคม การเขา้ใจบทบาทของตนเอง ครมูคีวามคดิเหน็ว่าถา้มหีลกัสตูร
เสรมิทีส่อดโดยตรงเกีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิจะเป็นประโยชน์มาก และถา้มแีละน า
หลกัสตูรเสรมิไปใชส้ามารถสอดแทรกในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน วชิาแนะแนวไดจ้ะเหมาะสมทีสุ่ด
เพราะ 1 ภาคเรยีนมกีารเรยีน 20 สปัดาห ์อาจกระจายหลกัสตูรเสรมิเขา้ไปสอนในวชิาแนะน าได ้
ขึน้อยูว่่าผูส้อนจะเน้นดา้นใด   
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  การสมัภาษณ์นกัเรยีน 

  การสมัภาษณ์นกัเรยีน ผูป้กครองนกัเรยีนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีรบัจา้ง และ
สถานภาพสมรสอยูด่ว้ยกนั และเคยศกึษาหลกัสตูรเกีย่วกบัการป้องกนัยาเสพตดิมาก่อน 

  จากการสมัภาษณ์นกัเรยีนพบว่า นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้บางคนเคยสูบบุหรีแ่ละ
เคยเหน็เพื่อนสบูบุหรี ่ดื่มสุรา เสพยาบา้ ยงัไมพ่บว่ามกีารลบัลอบจ าหน่ายยาเสพตดิในโรงเรยีนแต่
มกีารลกัลอบจ าหน่ายยาเสพตดิตดิบรเิวณรอบๆโรงเรยีนบางแห่ง มเีพื่อนๆนกัเรยีนบางคนเสพ 
ยาเสพตดิประเภท บุรี ่สุราและยาบา้ ยาเสพตดิทีน่กัเรยีนคดิว่าเป็นอนัตราย คอื ยาบา้ และนกัเรยีน
ส่วนใหญ่ไมแ่น่ใจว่าจะมคีวามสามารถปฏเิสธค าชวนจากเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนสนิท ถา้เพื่อนชวน
ใหน้กัเรยีนเสพยาบา้ นกัเรยีนไมก่ลา้พดู และไม่รูว้่าจะพดูอยา่งไรจงึจะปฏเิสธค าชวนจากเพื่อนได ้
โดยเพื่อนไมโ่กรธ และกลวัเพื่อนไมย่อมใหเ้ขา้กลุ่ม เลกิคบ และการปฏเิสธค าชวนจากเพื่อนเป็น
เรือ่งยากส าหรบันกัเรยีนมาก เพราะไม่รูว้่าจะพดูปฏเิสธอยา่งไร และมคีวามตอ้งการเรยีนรูว้ธิกีาร
ปฏเิสธอยา่งเหมาะสม ผูใ้หญ่ไมเ่ป็นแบบอยา่งทีด่สี าหรบันกัเรยีนในการไมเ่สพยาเสพตดิ เพราะบาง
คนกด็ื่มเหลา้ สบูบุหรี ่และคดิว่าคนส่วนใหญ่กด็ื่มเหลา้ สบูบุหรี ่นกัเรยีนส่วนใหญ่ไมรู่ส้กึผกูพนักบั
ทางโรงเรยีน สิง่ทีท่ าใหรู้ส้กึผกูพนักบัทางโรงเรยีน คอื ครทูีใ่หค้วามรกั ความใสใจนกัเรยีน และมี
ความตอ้งการใหม้วีทิยากรจากภายนอกมาใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัยาเสพตดิแก่นกัเรยีน นกัเรยีนมคีวาม
ตอ้งการเรยีนรูว้ธิกีารปฏเิสธและทศันศกึษานอกสถานที่ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการสรา้งหลกัสตูรเสรมิ     
  การสรา้งหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิใหส้อดคลอ้งกบั        
การพฒันานกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดักรงุเทพมหานคร เพื่อใหม้ทีกัษะชวีติในการป้องกนั    
ยาเสพตดิ ซึง่เป็นผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูในตอนที ่1 และในขัน้ตอนที ่2 นี้แบ่งขัน้การด าเนินการ
เป็น 3 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1 การสรา้งโครงร่างของหลกัสตูร ขัน้ที ่2 การตรวจสอบโครงรา่งของหลกัสตูร  
(การจดักลุ่มสนทนา) ขัน้ที ่3 การปรบัปรงุโครงร่างของหลกัสตูร มวีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบ   
โครงรา่งของหลกัสตูรเสรมิโดยผูท้รงคุณวุฒแิละแกไ้ขปรบัปรงุหลกัสตูรเสรมิก่อนน าไปทดลองใช้ 

 ขัน้ที ่1 การสรา้งโครงรา่งของหลกัสตูร 
  ผูว้จิยัน าขอ้มลูเกีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีน

มธัยมศกึษาตอนตน้ และแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งมาพฒันาเป็นหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติ
เพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร โดย 
โครงรา่งของหลกัสตูรม ี10 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) หลกัการและเหตุผล 2) แนวคดิหลกัการของ
หลกัสตูรเสรมิ 3) วสิยัทศัน์ของหลกัสตูรเสรมิ 4) ปรชัญาของหลกัสตูรเสรมิ 5) จดุมุง่หมายของ
หลกัสตูรเสรมิ 6) โครงสรา้งของหลกัสตูรเสรมิ 7) กจิกรรมการเรยีนการสอน 8) สื่อ/อุปกรณ์  
9) การวดัและประเมนิผล 10) หลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร 
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 ขัน้ที ่2 การตรวจสอบโครงร่างของหลกัสตูร (การจดักลุ่มสนทนา) 
  ภายหลงัจากผูว้จิยัสรา้งโครงรา่งของหลกัสตูรเสรมิแลว้ จงึน าโครงรา่งของ

หลกัสตูรเสรมิมาด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใหผู้ท้รงคุณวุฒปิระเมนิความเหมาะสม 
และความสอดคลอ้งของหลกัสตูรเสรมิ ก่อนน าหลกัสตูรไปทดลองใช ้โดยรายละเอยีดเกีย่วกบัผล
การประชุมสนทนากลุ่มม ีดงันี้ 

1) ผลการประเมนิความเหมาะสมของโครงร่างของหลกัสตูรเสรมิ พจิารณา 
จากองคป์ระกอบของหลกัสูตร ไดแ้ก่ สภาพปญัหาและความตอ้งการหลกัสตูรเสรมิ หลกัการแนวคดิ
ของหลกัสตูรเสรมิ โครงสรา้งของหลกัสตูรเสรมิ จดุมุง่หมายของหลกัสตูรเสรมิ เนื้อหาสาระของ
หลกัสตูร การด าเนินการจดัการเรยีนการสอน กจิกรรมการจดัการเรยีนการสอน สื่อทีใ่ชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอน แหล่งเรยีนรูจ้ากการทศันศกึษา การวดัและประเมนิผล การพจิารณาความ
เหมาะสมโดยฉนัทานุมตัขิองผูท้รงคุณวุฒมิคีวามเหน็ตรงกนัว่า โครงร่างของหลกัสตูรเสรมิมคีวาม
เหมาะสม แต่มขีอ้เสนอใหป้รบัปรงุ ดงันี้ 
    ดา้นความสมัพนัธข์องหลกัสตูรเสรมิทีผู่ว้จิยัสรา้งและพฒันาขึน้มคีวาม
เกีย่วขอ้งกบักลุ่มสาระการเรยีนรู ้กจิกรรมแนะแนวมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไรควรแสดงใหเ้หน็ใน
งานวจิยั (เอกรชั คุม้ผวิด า.  2555: สมัภาษณ์) การน าไปหลกัสตูรไปใชอ้าจเป็นไปในรปูแบบของ
โครงการสอนหลกัสตูรเสรมิในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (สมชาย เทพแสง.  2555. สมัภาษณ์) เป็น
หลกัสตูรทีน่่าสนใจมจีดุเด่นทีส่อนใหน้กัเรยีนยดึหลกัการแทนสิง่อื่นๆ เช่น เพื่อน และเน้นการสรา้ง
ทกัษะชวีติ ไดแ้ก่ การเหน็คุณค่าในตนเองใหก้บันกัเรยีน (จติรา ดุษฎเีมธา.  2555: สมัภาษณ์) จาก
แผนภูมแิสดงความสมัพนัธร์ะหว่างหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิกบักลุ่ม
สาระการเรยีนรู ้แผนผงันโนทศัน์ของหลกัสตูรเสรมิ และแบบแผนแสดงความสมัพนัธข์องหน่วย 
การเรยีนรูก้บัหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิท าใหท้ราบทีม่าของหลกัสตูร 
และการน าหลกัสตูรเสรมิไปใชใ้นสถานศกึษามคีวามเป็นไปได ้(นิพนธ ์งามอกัษร.  2555: 
สมัภาษณ์) หลกัสตูรน้ีเป็นหลกัสตูรทีด่มีคีวามเหมาะสมมปีระโยชน์กบันกัเรยีนสามารถน าไปใชใ้น
สถานศกึษาได ้(อภริฐั พุ่มกุมาร. 2555: สมัภาษณ์) 
    ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ควรเพิม่จ านวนเวลาการจดัการเรยีนการสอน
ใหเ้หมาะสมเป็น 20 ชัว่โมง และควรใหน้กัเรยีนจดัแสดงผลงานของนกัเรยีน ไดแ้ก่ บอรด์แสดงผล
งาน (เอกรชั คุม้ผวิด า.  2555: สมัภาษณ์) กจิกรรมใดมากไปวธิกีารปรบัเวลาการจดักจิกรรม 
การเรยีนการสอนโดยลดหน่วยการเรยีนรู ้หรอืลดกจิกรรมใหก้ระชบั (ศรณัยา แสงหริญั.  2555: 
สมัภาษณ์) การจดัการเรยีนการสอนในระดบัชัน้ ม.1 ม.2 ม. 3 อาจเกดิความซ ้าซอ้นจะปรบัเวลา 
การจดัการเรยีนการสอนอย่างไรจงึจะเหมาะสม ใหส้อดแทรกหลกัสตูรเสรมิในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ใดไดบ้า้ง (กานดา ช่วยเมอืง.  2555: สมัภาษณ์) กจิกรรมทีใ่ชก้บันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้จะ
ปรบัสอนเฉพาะ ม.1 ไดห้รอืไม ่(ศรณัยา แสงหริญั.  2555: สมัภาษณ์) ทีป่ระชุมมมีตวิ่าสามารถท า
ไดท้ัง้ในระดบัชัน้ ม.1 ม.2 ม.3 และกจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัใหน้กัเรยีนจะจดักจิกรรมอะไร ใชท้ฤษฎี
การเรยีนรูอ้ะไร และเกดิทกัษะอะไรขึน้ควรเขยีนไวใ้นหลกัสตูร (มารตุ พฒัผล.  2555: สมัภาษณ์)  
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ณฎัฐกิา ลิม้เฉลมิ (2555: สมัภาษณ์) พจิารณาโครงสรา้งเวลาเรยีนปรบัใหถู้กตอ้ง ผูว้จิยัน ามาจาก
โครงสรา้งเวลาเรยีนของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึง่สามารถ
ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    ดา้นสื่อ เอกสารประกอบการเรยีนการสอนควรแบ่งสดัส่วนของหน่วยการ
เรยีนรูแ้ต่ละหน่วยการเรยีนรูใ้นสมดุบนัทกึส่วนตวัของนกัเรยีนใหเ้ขยีนขัน้ตอนใหช้ดัเจน ควรเขยีน
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรแยกเป็นขอ้ใหค้รอบคลุมทัง้ 5 ทกัษะ (ศรณัยา แสงหริญั.  2555: 
สมัภาษณ์) การใชภ้าษาในเอกสารประกอบการเรยีนใหเ้หมาะสม (เอกรตัน์ คุม้ผวิด า.  2555: 
สมัภาษณ์) สื่อทีใ่ชต้อ้งเรา้ความตอ้งการความสนใจใหก้บันกัเรยีนในเชงิบวก (จติรา ดุษฎเีมธา.  
2555: สมัภาษณ์)  
    การวดัผลประเมนิผลเพิม่ขอ้ค าถามในแบบทดสอบวดัระดบัความรู ้ขอ้สอบ 
Pretest – Posttest ควรครอบคลุมทัง้ 5 ทกัษะการประเมนิผลตามสภาพจรงิ โดยพจิารณาสิง่ทีไ่ด้
สอนไปแลว้ว่าไดผ้ล หรอืเกดิทกัษะตามทีผู่ว้จิยัตอ้งการหรอืไม ่ตอ้งสรปุทุกครัง้เมือ่จบการเรยีน 
การสอน การเฉลยแบบทดสอบควรพจิารณาใหม้กีารกระจายของขอ้ทีถู่กตอ้งใหไ้ดส้ดัส่วน (ราชนัย ์
บุญธมิา.  2555. สมัภาษณ์) การประเมนิผลโดยใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรมโดยการประเมนิผลตาม
สภาพจรงิ (Rubrice) สะทอ้นผลสู่การพฒันาผูเ้รยีน (มารตุ พฒัผล.  2555: สมัภาษณ์) 
    เรือ่งอื่นๆ เช่น เมือ่หลกัสตูรพฒันาเสรจ็สิน้แลว้ ครทูีจ่ะน าหลกัสตูรเสรมิไปใช้
ควรมกีารอบรมก่อนน าหลกัสตูรเสรมิไปใชก่้อน และเชื่อว่าครสูามารถท าไดไ้มเ่ป็นอุปสรรค (ศรณัยา 
แสงหริญั.  2555: สมัภาษณ์) 

2) ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแต่ละองคป์ระกอบของโครงรา่งของ 
หลกัสตูรเสรมิมคีวามสอดคลอ้งกนัเพยีงใด การพจิารณาความเหมาะสมโดยฉนัทานุมตัขิองผูท้รง 
คุณวุฒมิคีวามเหน็ตรงกนัว่า โครงร่างของหลกัสตูรเสรมิมคีวามสอดคลอ้งไมต่อ้งปรบัปรงุ 

3) การประเมนิผลความเหมาะสมของหลกัสตูรเสรมิและความสอดคลอ้งของ 
แต่ละองคป์ระกอบของโครงรา่งของหลกัสตูรจากผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามความ
คดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒโิดยใชด้ชันีค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity Index : CVI) 
(เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์.  2548: 68; อา้งองิจาก Waltz; & Bausell. 1986; Lynn.  1986: 9) 
ปรากฏผลการวเิคราะหข์อ้มลูโดยรวมมคีวามเหมาะสม โดยรวมมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (4.10) 
และมคีวามสอดคลอ้งเกีย่วขอ้งชดัเจนกบัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิแต่ตอ้งปรบัปรงุเลก็น้อย (.92)   

 ขัน้ที ่3 การปรบัปรงุโครงรา่งของหลกัสตูร 
   ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบโครงร่างของหลกัสตูรเสรมิจาก 

การประชุมสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒ ิ(Fogus Group) มาปรบัปรงุใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ โดยพจิารณา
จากขอ้เสนอแนะซึง่เป็นฉนัทานุมตัจิากการประชุมสนทนากลุ่มทีม่คีวามเหน็เป็นมตริว่มกนัให้
ปรบัแกไ้ข ในบางประเดน็ รวมทัง้ขอ้มลูจากการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามความคดิเหน็ของ
ผูท้รงคุณวุฒ ิซึง่ผูว้จิยัไดด้ าเนินการปรบัแกไ้ขแลว้โดยอยูใ่นความควบคุมของคณะกรรมการควบคุม
ปรญิญานิพนธ ์
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ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ    
  เป็นการทดลองใชห้ลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ แลว้น าผลการทดลองไปประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ ม ี 
3 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1 การน าหลกัสตูรไปใชใ้นโรงเรยีน ขัน้ที ่2 การประเมนิการใชห้ลกัสูตรเสรมิ  
ขัน้ที ่3 การประเมนิความพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูรเสรมิ 

 ขัน้ที ่1 การน าหลกัสตูรไปใชใ้นโรงเรยีน 
   เป็นการน าหลกัสตูรเสรมิทีพ่ฒันาขึน้แลว้ไปทดลองใช ้ตามแผนการทดลองแบบ 
One – Group Pretest – Posttest กบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ม.1 ม.2 ม.3 จ านวน 30 คน 
เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ ดงัตาราง 17 

 

ตาราง 17 รอ้ยละของสถานภาพ ระดบัการศกึษาของนักเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมการจดัการเรยีน 

      การสอนหลกัสตูรเสรมิฯ (กลุ่มทดลอง) 

 

สถานภาพ ความถี ่(f) รอ้ยละ 

เพศ 

1. ชาย 

2. หญงิ 

 

15 

15 

 

50 

50 

รวม 30 100 

ระดบัการศกึษา 

1. มธัยมศกึษาปีที ่1 (ชาย 6 คน หญงิ 4 คน) 

2. มธัยมศกึษาปีที ่2 (ชาย 4 คน หญงิ 6 คน) 

3. มธัยมศกึษาปีที ่3 (ชาย 5 คน หญงิ 5 คน) 

 

10 

10 

10 

 

33.33 

33.33 

33.34 

รวม 30 100 

 
 จากตาราง 17 นกัเรยีนทีร่ว่มกจิกรรมการจดัการเรยีนการสอนเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน  
30 คน แบ่งเป็นเพศชาย 15 คน หญงิ 15 คน และเป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาป  ที ่1 จ านวน 
10 คน มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 10 คน มธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 10 คน รายชื่อนกัเรยีนและภาพ
กจิกรรมการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรเสรมิ 
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 ขัน้ที ่2 การประเมนิการใชห้ลกัสตูรเสรมิ 
1) การหาผลการพฒันาความรู ้(Knowledge) โดยใชแ้บบทดสอบความรูเ้กีย่วกบั 

ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ซึง่มขีอ้ค าถาม 25 ขอ้ เพื่อเปรยีบเทยีบความรูข้องนกัเรยีนก่อน
การเรยีนการสอนกบัเมือ่เสรจ็สิน้การเรยีนการสอน และประเมนิดา้นเจตคต ิ  

1.1 ) ดา้นความรู ้หมายถงึ ความสามารถของสมองในการรกัษาไวซ้ึง่สิง่ 
ทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้ไดแ้ก่ วธิกีารควบคุมตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเอง การตดัสนิใจ  
การแกป้ญัหา และการปฏเิสธอยา่งเหมาะสม ผลการประเมนิพฒันาความรูป้รากฏตามตาราง 18 

 
ตาราง 18 เปรยีบเทยีบคะแนนระดบัความรูข้องนกัเรยีนค่าเฉลีย่ก่อนและหลงัการทดลองในภาพรวม 
 

กลุ่มทดลอง   S.D. แปลผล 
ก่อนทดลอง (T1) 12.83 2.73 ปานกลาง 

มาก หลงัทดลอง (T2) 20.53 1.98 
 
 จากตาราง 18 คะแนนระดบัความรูก่้อนการทดลองค่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 12.83  
ส่วนคะแนนระดบัความรูห้ลงัการทดลองค่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 20.53 
 
ตาราง 19 ระดบัการพฒันาดา้นความรูท้กัษะช  วติของนกัเรยีนก่อนและหลงัการทดลองในภาพรวม 
      จ าแนกตามทกัษะทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรู้ 
 

ทกัษะชวีติ ก่อนการทดลอง (T1) หลงัการทดลอง (T2) 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
1.  การควบคุมตนเอง 2.60 .81 ปานกลาง 3.83 .79 มาก 
2.  การเหน็คุณค่าในตนเอง 2.50 .68 น้อย 3.80 .61 มาก 
3.  การตดัสนิใจ 2.67 .66 ปานกลาง 3.93 .69 มาก 
4.  การแกป้ญัหา 2.50 .73 น้อย 4.20 .71 มาก 
5.  การปฏเิสธ 2.57 .86 ปานกลาง 4.07 .87 มาก 

รวม 12.83 2.73 ปานกลาง 20.53 1.98 มาก 
 
 จากตาราง 19 ระดบัการพฒันาดา้นความรูท้กัษะชวีติของนกัเรยีนในภาพรวมก่อน 
การทดลอง มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 12.83) และพบว่ามคี่าเฉลีย่ระดบัปานกลางม ี 
3 ทกัษะ คอื การควบคุมตนเอง การตดัสนิใจและการปฏเิสธ ส่วนค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัน้อยม ี2 ทกัษะ 
คอื การเหน็คุณค่าในตนเองและการแกป้ญัหา หลงัการทดลองระดบัการพฒันาดา้นความรูท้กัษะ
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ชวีติของนกัเรยีนในภาพรวมมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (  = 20.53) เมือ่พจิารณาแต่ละทกัษะหลงั
การทดลอง พบว่าทุกทกัษะมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 
     1.2) ดา้นเจตคต ิ(Attitude) หมายถงึ ความคดิเหน็ ความรูส้กึ ความพรอ้มทีจ่ะ
กระท าอย่างมทีศิทางต่อหลกัสตูรเสรมิทีผู่ว้จิยัน าไปใช ้ไดแ้ก่ ความสนใจ การตอบค าถาม การแสดง
ความคดิเหน็ การอภปิรายทีผู่ว้จิยัประเมนิภายหลงัเสรจ็สิน้การจดัการเรยีนการสอน 
 

ตาราง 20 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนการประเมนิดา้นเจตคตขิองนกัเรยีน 

      โดยรวมและรายดา้น  

 
เจตคต ิ ระดบัเจตคต ิ

   S.D. แปลผล 
ความสนใจ 3.75 .41 มาก 

มาก 
มาก 

การตอบค าถาม 4.03 .46 
การแสดงความคดิเหน็ 3.69 .36 
การอภปิราย 3.49 .33 ปานกลาง 

รวม 3.74 .21 มาก 

 
จากตาราง 20 พบว่าคะแนนการประเมนิดา้นเจตคตขิองนกัเรยีนโดยรวม มคี่าเฉลีย่อยูใ่น

ระดบัมาก (  = 3.74) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ มคี่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยดงันี้ การตอบค าถามมี
ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.03) รองลงมาคอืความสนใจมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.75) 
และการแสดงความคดิเหน็มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.69) ยกเวน้การอภปิรายมคี่าเฉลีย่อยู่
ในระดบัปานกลาง (  = 3.49) ตามล าดบั 

  2) การหาประสทิธภิาพของหลกัสตูร โดยการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนดา้น
ความรูเ้กีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ไดแ้ก่ วธิกีารควบคุมตนเอง การเหน็คุณค่าใน
ตนเอง การตดัสนิใจ การแก้ปญัหา และการปฏเิสธ โดยก าหนดเกณฑไ์มต่ ่ากว่า 80/80 โดยใชส้ตูร 
E1/ E2 (อรพรรณ พรสมีา.  2530: 130 – 131) ซึง่ E1 หมายถงึ ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ
เรยีนการสอน ผูว้จิยัไดท้ดสอบดา้นความรูท้ ัง้ 5 ทกัษะ E2 หมายถงึ ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์  
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ตาราง 21 ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการเรยีนการสอนกบัค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์

 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 

80.98 82.13 

  

 จากตาราง 21 พบว่าค่าประสทิธภิาพของกระบวนการเรยีนการสอนมคี่าเท่ากบั 80.98  

และค่าประสทิธภิาพของผลลพัธม์คี่าเท่ากบั 82.13 ซึง่สูงกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด  
 
ขัน้ที ่3 การประเมนิความพงึพอใจ โดยใชแ้บบประเมนิความพงึพอใจจากนักเรยีนทีม่ต่ีอ

หลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น และ
สมัภาษณ์ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และคร ูผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงตามตาราง 22,23,24 
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ตาราง 22 รอ้ยละของขอ้มลูส่วนตวัของนกัเรยีน ดา้นเพศ ระดบัชัน้ทีศ่กึษา สถานภาพสมรสของ 
      บดิา มารดา และอาชพีของผูป้กครอง 
 

ขอ้มลูสว่นตวั ความถี ่(f) รอ้ยละ 
เพศ 

1. ชาย 
2. หญงิ 

 
15 
15 

 
50 
50 

รวม 30 100 

ระดบัการศกึษา 

1. มธัยมศกึษาปีที ่1 

2. มธัยมศกึษาปีที ่2  

3. มธัยมศกึษาปีที ่3  

 

10 

10 

10 

 

33.33 

33.33 

33.34 

รวม 30 100 
สถานภาพสมรสของบดิา มารดา 

1. อยู่ดว้ยกนั 
2. แยกกนัอยู ่
3. หย่ารา้ง 
4. หมา้ย 

 
22 
2 
3 
3 

 
73.3 
6.7 

10.0 
10.0 

รวม 30 100 

อาชพีของผูป้กครอง 

1. รบัราชการ 

2. คา้ขาย 

3. รบัจา้งทัว่ไป 

4. อื่นๆ 

 

2 

8 

16 

4 

 

6.7 

26.7 

53.3 

13.3 

รวม 30 100 

 
 จากตาราง 22 พบว่านกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง รวม 30 คน เป็นเพศชาย 15 คน เพศ
หญงิ 15 คน สถานภาพสมรสของบดิา มารดาอยูด่ว้ยกนัมากทีสุ่ด รอ้ยละ 73.3 อาชพีของ
ผูป้กครองส่วนใหญ่รบัจา้งทัว่ไป รอ้ยละ 53.3 ส่วนอาชพีอื่น ไดแ้ก่ แมบ่า้น ขบัรถมอเตอรไ์ซค์
รบัจา้ง 
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ตาราง 23 ค่าเฉลีย่ รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการใชห้ลกัสูตรเสรมิฯ     
โดยรวมและรายดา้น 
 

รายการประเมนิ   S.D. แปลผล 
ดา้นคุณลกัษณะของวทิยากร 4.82 .21 มากทีส่ดุ 

ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน 4.76 .76 มากทีส่ดุ 

ดา้นบรรยากาศในการเรยีนรู ้ 4.67 .32 มากทีส่ดุ 

รวม 4.76 .33 มากท่ีสุด 

 
 จากตาราง 23 พบว่าคะแนนระดบัความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอการใชห้ลกัสตูรเสรมิ  
มคี่าเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.76) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นมี
ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย คอื ดา้นคุณลกัษณะของวทิยากร 
(  = 4.82) รองลงมา คอื ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอนม ี(  = 4.76) และดา้นบรรยากาศในการ
เรยีนรู ้(  = 4.67) 
 
ตาราง 24 สรปุผลการใหส้มัภาษณ์ความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูโรงเรยีนวดั 
      บางปะกอกต่อการน าหลกัสตูรเสรมิไปใชใ้นโรงเรยีน 
 

ประเดน็ค าถามทีส่มัภาษณ์ ประเดน็ความพงึพอใจ 

1. ท่านมคีวามพงึพอใจ วทิยากรดา้นบุคลกิภาพ   

    มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่

วทิยากรมบีุคลกิภาพเหมาะสม ยิม้แยม้ อารมณ์ด ีมี
ความตัง้ใจสงู 

2. การแต่งกาย ความประพฤตเิป็นแบบอย่างทีด่ ี แต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ย มคีวามตรงต่อเวลา เป็น
แบบอย่างทีด่ที ัง้การพดู การกระท า 

3. เน้ือหาสาระของหลกัสตูรเสรมิท่านคดิว่ามคีวาม 
   เหมาะสมกบัสภาพปญัหายาเสพตดิหรอืไม ่เพราะ 
   อะไร 

หลกัสตูรมคีวามเหมาะสมกบัสภาพปญัหายาเสพตดิใน
ปจัจบุนั กจิกรรมสนุกสนานน่าสนใจ การจดัการเรยีนรู้
ท าใหเ้ดก็มทีกัษะชวีติสามารถเอาตวัรอดจาก
สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นอนัตรายได ้ 

4. การทศันศกึษาเอือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
   หรอืไม่ เพราะอะไร 

เป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ เป็นการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน
กระตุน้ใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจ  
มเีจตคตทิีด่ต่ีอตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคม 

5. การน าเสนอบอรด์นิทศันการณ์และกจิกรรม 
   วนัปิดการจดัการเรยีนการสอนมคีวาม  
   เหมาะสมหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

เป็นการแสดงผลงานของนกัเรยีนท าใหน้กัเรยีนเกดิ
ความภาคภูมใิจ ไดแ้ก่ การแจกใบประกาศนียบตัรผู้
ผ่านการเรยีนการสอนและมอบรางวลัผูช้นะเลศิการ
ประกวดเรยีงความ 
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 จากตาราง 24 จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา และคร ูพบว่ามคีวามพงึพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะของวทิยากรมคีวามเหมาะสม ดา้นการแต่งกาย ความ
ประพฤต ิเป็นแบบอยา่งทีด่ ี กจิกรรมการเรยีนการสอนสนุกสนาน มคีวามหลากหลายน่าสนใจ 
กจิกรรมวนัปิดการเรยีนการสอนท าใหน้กัเรยีนเกดิความภาคภูมใิจ  
 

  ขัน้ตอนท่ี 4 การปรบัปรงุหลกัสตูรเสรมิ     
   เป็นการปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรเสรมิภายหลงัจากน าหลกัสตูรไปทดลองใชแ้ลว้ 
เพื่อใหไ้ดห้ลกัสตูรเสรมิฉบบัสมบูรณ์ ซึง่ผูว้จิยัน าผลการวเิคราะหข์อ้มลูมาปรบัปรุงแกไ้ขในดา้น
โครงสรา้งของหลกัสตูรเสรมิ องคป์ระกอบของหลกัสตูรเสรมิมคีวามถูกตอ้งเหมาะสมสามารถน าไปใช้
จดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครเพื่อใหน้ักเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้มทีกัษะชวีติ
เพื่อป้องกนัการใชย้าเสพตดิ โดยมปีระเดน็ทีป่รบัปรงุ ไดแ้ก่ 

1. การประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการน า 

หลกัสตูรเสรมิไปทดลองใชก้บันักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 30 คน โรงเรยีนวดับางปะกอก 
ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 พบว่าดา้นความรู ้และดา้นเจตคต ิอยู่ในระดบัมาก 

2. การปรบัปรุงหลกัสูตรเสรมิ ผูว้จิยัน าขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการน าหลกัสตูรเสรมิไป 

ทดลองใช ้ไดแ้ก่ ปญัหา ขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุ เช่น สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอนควรเป็นหอ้งเรยีน
ตามสภาพจรงิ ขอ้ความในเอกสารสมุดบนัทกึส่วนตวันักเรยีนปรบัแกไ้ขขอ้ความทีข่าดไป ส่วนการ
ประเมนิความพงึพอใจจากการใชห้ลกัสูตรเสรมิ โดยรวมมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด หลกัสูตร
เสรมิสามารถพฒันาความรู ้เจตคตอิยูใ่นระดบัมาก 

  จากการด าเนินการวจิยัทัง้ 4 ขัน้ตอน ผูว้จิยัไดน้ าหลกัสตูรเสรมิไปทดลองใชก้บันักเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนวดับางปะกอก ส านกังานเขตราษฎรบ์รูณะ ส านกัการศกึษา
กรงุเทพมหานคร นักเรยีนมพีฒันาการเกดิการเรยีนรู ้มคีวามรู ้และดา้นเจตคต ิอยูใ่นระดบัมาก 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัเรือ่ง การพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัเพื่อสรา้งและพฒันาหลกัสตูร
เสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 การวจิยัเรือ่งการพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น ครัง้นี้มวีตัถุประสงคท์ีส่ าคญั ดงันี้ 

1.  เพื่อสรา้งและพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั 

นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 

2. เพื่อทดลองใชห้ลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั 

นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 

3. เพื่อประเมนิหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั 

นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 การด าเนินการวจิยัพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร มขี ัน้ตอนการวจิยั 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน สภาพปญัหา ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
หลกัสตูรเสรมิ  

 เป็นการศกึษาจากเอกสารขอ้มลูหลกัการ บทความ แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัการป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษาและจดัเตรยีมเพื่อก าหนดขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ าเป็น
ส าหรบัน าไปใชใ้นการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1 การศกึษาเอกสาร
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ ขัน้ที ่2 การสมัภาษณ์ และตอบแบบส ารวจขอ้มลู
พืน้ฐาน ขัน้ที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลู โดยผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหส์รปุและหาประเดน็ในการ
สรา้งหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การสรา้งหลกัสตูรเสรมิ     
  เป็นการสรา้งหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิใหส้อดคลอ้งกบั        
การพฒันานกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ สงักดักรงุเทพมหานคร เพื่อใหม้ทีกัษะชวีติในการป้องกนั    
ยาเสพตดิ ซึง่เป็นผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูในขัน้ตอนที ่1 และในขัน้ตอนที ่2 นี้แบ่งเป็น 3 ขัน้ คอื 
ขัน้ที ่1 การสรา้งโครงรา่งของหลกัสตูร ขัน้ที ่2 การตรวจสอบโครงร่างของหลกัสตูร (การจดักลุ่ม
สนทนา) ขัน้ที ่3 การปรบัปรงุโครงร่างของหลกัสตูร เพื่อน าไปทดลองใชต่้อไป  

ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ    
  เป็นการทดลองใชห้ลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ แลว้น าผลการทดลองไปประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ  
ม ี3 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1 การน าหลกัสตูรไปใชใ้นโรงเรยีน ขัน้ที ่2 การประเมนิการใชห้ลกัสตูรเสรมิ  
ขัน้ที ่3 การประเมนิความพงึพอใจต่อการใชห้ลกัสตูรเสรมิ 

 ขัน้ตอนท่ี 4 การปรบัปรงุหลกัสตูรเสรมิ     
  เป็นการปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรเสรมิภายหลงัจากน าหลกัสตูรไปทดลองใชแ้ลว้ เพื่อให้
ไดห้ลกัสตูรเสรมิฉบบัสมบูรณ์ พรอ้มทีจ่ะน าไปใชใ้นโรงเรยีนต่อไป    

 

สรปุผลการวิจยั 
 ผลการด าเนินการสรา้งหลกัสูตรเสรมิ มดีงันี้     

 ขัน้ตอนที ่1 ผลการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน สภาพปญัหาและความตอ้งการจ าเป็นในการ
พฒันาหลกัสตูรเสรมิมขีอ้คน้พบ ดงันี้ 
   ขัน้ที ่1 การศกึษาขอ้มลู หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
พฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ เป็นขอ้มลูหลกัส าหรบัวางโครงสรา้ง
ของหลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ประกอบดว้ยทกัษะการควบคุม
ตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเอง การตดัสนิใจ การแก้ปญัหา การปฏเิสธ ยดึโยงเป็นหลกัการส าหรบั
นกัเรยีนน าไปใชเ้ป็นศูนยก์ลางในการด าเนินชวีติสามารถใชช้วีติอยา่งปลอดภยัจากยาเสพตดิ 
ประกอบกบันโยบายของรฐับาลทีเ่น้นการสรา้งภูมคิุ้มกนัยาเสพตดิในเดก็นกัเรยีน และทฤษฎ ี
การป้องกนัยาเสพตดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรม ซึง่สอดคลอ้งกบักรอบหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา 
พ.ศ. 2551 และกรอบหลกัสตูรกรงุเทพฯศกึษา การจดัการเรยีนการสอนผ่านกระบวนการเรยีนรูท้ี่
หลากหลาย ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนรูแ้บบคน้พบ การเรยีนรูจ้ากผลกรรมการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม การเรยีนรูแ้บบบรูณาการ และใชก้ารประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ
   ขัน้ที ่2 การตอบแบบส ารวจและการสมัภาษณ์ ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลู ส ารวจ
ความตอ้งการกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัยาเสพตดิในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร โดยใช้
วธิกีาร ตอบแบบส ารวจ และการสมัภาษณ์ ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มลูโดยตรงจากผูใ้หข้อ้มลู ซึง่ก าหนด
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ขอ้ค าถามไวล้่วงหน้าทุกคนใชเ้หมอืนกนั ซึง่มกีลุ่มตวัอยา่งในโรงเรยีนขนาดใหญ่ จ านวน 714 คน 
โรงเรยีนขนาดกลาง จ านวน 108 คน โรงเรยีนขนาดเลก็ จ านวน 4 คน กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการ
สมัภาษณ์เลอืกจากประชากรทีเ่ป็นผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูและนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 
18 คน   

  ขัน้ที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัศกึษาขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัผูเ้รยีน สงัคม ชุมชน 
และเนื้อหาความรูก่้อนก าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดม้า และศกึษา
ปรชัญา จติวทิยาการเรยีนรู ้และมวลประสบการณ์ทีจ่ะจดัใหผู้เ้รยีน และปญัหายาเสพตดิ ความตอ้งการ
จ าเป็นต่อหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิจากแบบส ารวจและการสมัภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครแูละนกัเรยีนแลว้น าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปพฒันาเป็นร่างหลกัสตูรเสรมิต่อไป 

   ผลการส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานจากการตอบแบบส ารวจขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพปญัหา 
ยาเสพตดิม ีดงันี้ 

1) ขอ้มลูจากผูบ้รหิารสถานศกึษาพบว่ามนีักเรยีนเสพยาเสพตดิประเภทบุหรี ่

มากทีสุ่ด รอ้ยละ 33.80 และสุรา รอ้ยละ 26.80 ตามล าดบั พืน้ทีร่อบๆโรงเรยีนมกีารเสพยาเสพตดิ  
รอ้ยละ 32.40 พืน้ทีร่อบๆ โรงเรยีนมกีารจ าหน่ายยาเสพตดิ รอ้ยละ 29.60  มสีถานบนัเทงิ รอ้ยละ 23.90 
เคยมผีูป้กครองมาปรกึษาเรือ่งลกูสูบบุหรี ่ดื่มสุรา หรอืเสพยาเสพตดิ รอ้ยละ 35.20   

2) ขอ้มลูจากครพูบว่า มนีกัเรยีนเสพบุหรี ่รอ้ยละ 32.50 ดื่มสุรา รอ้ยละ  

29.10 สารระเหยรอ้ยละ 4.00 ยาบา้ รอ้ยละ 6.60 พืน้ทีร่อบๆโรงเรยีนมกีารเสพตดิยาเสพตดิรอ้ยละ 
36.9 พืน้ทีร่อบๆโรงเรยีนมกีารจ าหน่ายยาเสพตดิ รอ้ยละ 24.50 มสีถานบนัเทงิใกลโ้รงเรยีน รอ้ยละ 
22.20 เคยมผีูป้กครองมาปรกึษาเรือ่งลกูสบูบุหรี ่ดื่มสุรา เสพยาเสพตดิ รอ้ยละ 43.00 มรีา้นขาย
สุรา บุหรีร่อบๆโรงเรยีน รอ้ยละ 69.90 

     3) ขอ้มลูจากนกัเรยีนมนีกัเรยีนสบูบุหรี ่รอ้ยละ 29.40 ดื่มสุรา รอ้ยละ 31.30  
สารระเหยรอ้ยละ 1.90 ยาบา้ รอ้ยละ 7.40 พืน้ทีร่อบๆโรงเรยีนมกีารเสพตดิยาเสพตดิรอ้ยละ 34.10 
พืน้ทีร่อบ โๆรงเรยีนมกีารจ าหน่ายยาเสพตดิ รอ้ยละ 27.90 มสีถานบนัเทงิใกลโ้รงเรยีน รอ้ยละ 23.50  ถา้มคีน
ชวนใหน้กัเรยีนสบูบุหรี ่ดื่มสุรา สารระเหย ยาบา้ จะท าตามรอ้ยละ 13 มเีพื่อนทีสู่บบุหรี ่รอ้ยละ 
59.80 เคยไปซือ้บุหรีใ่หเ้พื่อน/ผูป้กครอง รอ้ยละ 54.80 พ่อแมส่บูบุหรีห่รอืดื่มสุรา รอ้ยละ 67.50 
นกัเรยีนคดิว่าการสบูบุหรีห่รอืดื่มสุราเป็นเรือ่งธรรมดาใครๆกส็บูกนั รอ้ยละ 28.80 นกัเรยีนรบัรูว้่ามี
ยาเสพตดิแปลกใหมเ่กดิขึน้รอ้ยละ 50.20 นกัเรยีนเคยเหน็ครสูบูบุหรีห่รอืดื่มสุราในโรงเรยีนรอ้ยละ 
22 เมือ่ตอ้งเผชญิกบัปญัหานกัเรยีนไม่รูว้ธิจีดัการกบัปญัหา รอ้ยละ 33.70 อยากลองสบูบุหรี ่ 
ดื่มสุรา รอ้ยละ 23.50 กลุ่มเพื่อนมคีวามส าคญักบันกัเรยีนมากกว่าครอบครวัรอ้ยละ 40.20 โฆษณา
หรอืขา่วสารทางสื่อต่างๆ ท าใหน้กัเรยีนอยากลองสบูบุหรี ่ดื่มสุรา ยาเสพตดิ รอ้ยละ 25.10 เคยมี
นกัเรยีนรุ่นพีช่วนนกัเรยีนสูบบุหรี ่รอ้ยละ 30 ดื่มสุรา รอ้ยละ 29.40 สดูดมสารระเหย รอ้ยละ 5.30 
สบูกญัชา รอ้ยละ 3.70 เสพยาบา้ รอ้ยละ 9 เสพยาเสพตดิชนิดแปลกๆ รอ้ยละ 10 นกัเรยีนทนไมไ่ด้
ทีไ่มไ่ดเ้ขา้กลุ่มเพื่อนแมว้่าเพื่อนจะเสนอใหน้กัเรยีนใชย้าเสพตดินกัเรยีนกย็อมเสพ รอ้ยละ 18.90  
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  ผลการส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานจากการตอบแบบส ารวจขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการ
จ าเป็นมดีงันี้ 

1) ขอ้มลูจากผูบ้รหิารสถานศกึษาพบว่ามคีวามตอ้งการจ าเป็นเฉลีย่โดยรวม 

ระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายดา้นมคี่าเฉลีย่ระดบัมากทีสุ่ดทุกดา้น โดยมคี่าเฉลีย่เรยีงล าดบัจากมาก
ไปหาน้อย ดงันี้ การสอนเรือ่งยาเสพตดิเป็นเรือ่งจ าเป็นโดยเฉลีย่ระดบัมากทีสุ่ด การปฏเิสธการชกัชวน
ใหท้ดลองเสพยาเสพตดิเป็นทกัษะจ าเป็นส าหรบัป้องกนัยาเสพตดิ นักเรยีนควรฝึกฝนทกัษะ 
การแกป้ญัหา การท าใหน้ักเรยีนเหน็คุณค่าในตนเองเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น นกัเรยีนควรไดร้บัการฝึกฝน 
การควบคุมตนเองและตอ้งการใหว้ทิยากรภายนอกมาใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัยาเสพตดิในโรงเรยีน เช่น 
ต ารวจ เจา้หน้าทีส่าธารณสุข และปญัหายาเสพตดิในนักเรยีนสามารถป้องกนัไดโ้ดยการเสรมิสรา้ง
ทกัษะชวีติใหก้บันกัเรยีน ตามล าดบั  

2) ขอ้มลูจากครพูบว่ามคีวามต้องการจ าเป็นเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

เมือ่พจิารณารายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดทุกดา้น โดยมคี่าเฉลีย่เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ดงันี้ การสอนเรือ่งยาเสพตดิเป็นสิง่จ าเป็น นกัเรยีนควรเรยีนรูว้ธิกีารตดัสนิใจอย่างมปีระสทิธภิาพ 
นกัเรยีนควรไดร้บัการฝึกฝนทกัษะการแก้ปัญัหา การท าใหน้กัเรยีนเหน็คุณค่าในตนเองเป็นสิง่จ าเป็น 
ควรมหีลกัสตูรทีส่ามารถพฒันาทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิใหก้บันกัเรยีน ตามล าดบั  

3) ขอ้มลูจากนักเรยีนพบว่ามคีวามตอ้งการจ าเป็นเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เมือ่พจิารณารายดา้นโดยมคี่าเฉลีย่เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่าการท าใหน้กัเรยีนเหน็คุณค่าใน
ตนเองเป็นสิง่ จ าเป็นเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ปญัหายาเสพตดิสามารถป้องกนัไดโ้ดยการสรา้งเสรมิ
ทกัษะชวีติใหก้บันกัเรยีน และนักเรยีนควรเรยีนรูว้ธิกีารตดัสนิใจอย่างมปีระสทิธภิาพ ตามล าดบั 

   ผลการส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานจากการตอบแบบส ารวจขอ้มลูเกีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อ
ป้องกนัยาเสพตดิม ีดงัน้ี 

1) ขอ้มลูจากครนูักเรยีนมรีะดบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิมคี่าเฉลีย่ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยทกัษะทีม่คีวามสามารถมากทีสุ่ด คอื การปฏเิสธมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก 
ดา้นทีม่คีวามสามารถน้อยทีสุ่ด คอื ดา้นการควบคุมตนเองมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2) ขอ้มลูจากนักเรยีน ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิของนักเรยีนมคี่าเฉลีย่ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยทกัษะทีม่คีวามสามารถมากทีสุ่ด คอื การตดัสนิใจมคี่าเฉลีย่อยูใ่น
ระดบัมาก ทกัษะทีม่คีวามสามารถน้อยทีสุ่ด คอืทกัษะการควบคุมตนเองมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง  

    ส่วนความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ ผูบ้รหิารสถานศกึษาส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า 
ควรมกีารปรบัปรุงหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนใหม้คีวาม
สอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการจ าเป็นของสงัคมในการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ รอ้ยละ 52.10 
และมคีวามคดิเหน็ว่าหลกัสตูรทีม่ดีอียูแ่ลว้ รอ้ยละ 47.90 
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 ขัน้ตอนที ่2 การสรา้งหลกัสตูรเสรมิ การสรา้งหลกัสตูรเสรมิมวีธิกีารดงันี้ 

 ขัน้ที ่1 การสรา้งโครงรา่งของหลกัสตูรเสรมิ ผูว้จิยัพฒันาโครงรา่งของหลกัสตูร 

เสรมิใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหายาเสพตดิ และความตอ้งการจ าเป็นเกี่ยวกบัทกัษะชวีติ
เพื่อป้องกนัยาเสพตดิในปจัจบุนั ผูว้จิยัร่างโครงสรา้งหลกัสตูรเสรมิขึน้แลว้จดัสนทนากลุ่ม
ผูท้รงคุณวุฒ ิ

 ขัน้ที ่2 เพื่อประเมนิความเหมาะสม ของโครงรา่งหลกัสูตรเสรมิทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 

เน้นทกัษะชวีติทีต่อ้งพฒันาส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ไดแ้ก่ ทกัษะการควบคุมตนเอง  
การเหน็คุณค่าในตนเอง การตดัสนิใจ การแกป้ญัหาและการปฏเิสธ การพจิารณาความสอดคลอ้ง
โดยพจิารณาจากความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 11 ท่าน พจิารณาจากองคป์ระกอบของ
หลกัสตูร ไดแ้ก่ สภาพปญัหาและความตอ้งการจ าเป็นหลกัสตูรเสรมิ หลกัการแนวคดิของหลกัสตูร
เสรมิ โครงสรา้งของหลกัสตูรเสรมิ จดุมุง่หมายของหลกัสตูรเสรมิ เนื้อหาสาระของหลกัสตูร  
การด าเนินการจดัการเรยีนการสอน กจิกรรมการจดัการเรยีนการสอน สื่อทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีน
การสอน แหล่งเรยีนรูจ้ากการไปทศันศกึษา การวดัและประเมนิผล โดยประเมนิความเหมาะสมของ
หลกัสตูรเสรมิพบว่ามคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก  

  ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแต่ละองคป์ระกอบของหลกัสตูรเสรมิม ี

ความสอดคลอ้งกนั โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งพบว่ามคี่าเท่ากบั .92   

   ขัน้ที ่3 การปรบัปรงุโครงรา่งของหลกัสตูรเสรมิ ผูว้จิยัด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ข
หลกัสตูรเสรมิตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒ ิคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์และอาจารยท์ี่
ปรกึษาเสรจ็สิน้แลว้จงึน าหลกัสตูรเสรมิทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้น าไปทดลองใชต่้อไป 

 ขัน้ตอนที ่3 การตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ 

 ขัน้ที ่1 การน าหลกัสตูรเสรมิไปใชใ้นโรงเรยีน กลุ่มทดลองทีน่ ามาใชส้ าหรบัพฒันา 

หลกัสตูรเสรมิ ไดแ้ก่ นกัเรยีนโรงเรยีนวดับางปะกอก ส านกังานเขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร 
การตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูรแบ่งออกเป็นการหาผลพฒันาดา้นความรู ้ดา้นเจตคต ิดา้น
ประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ 

   การหาผลการพฒันาความรู ้(Knowledge) และเจตคตโิดยใชแ้บบทดสอบความรู้
เกีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ซึง่มขีอ้ค าถาม 25 ขอ้ เพื่อเปรยีบเทยีบความรูข้องนักเรยีน
ก่อนการเรยีนการสอนกบัเมือ่เสรจ็สิน้การเรยีนการสอน  

    ดา้นระดบัความรู ้คะแนนระดบัความรูก่้อนการทดลองค่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 
12.83 ส่วนคะแนนระดบัความรูห้ลงัการทดลองค่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 20.53 เมือ่พจิารณาแต่ละ
ทกัษะพบว่าทุกทกัษะคะแนนหลงัการทดลองมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก 

   ดา้นเจตคต ิคะแนนการประเมนิดา้นเจตคตโิดยรวม มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก  
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    ดา้นประสทิธภิาพของหลกัสูตรเสรมิ โดยการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนดา้น
ความรูเ้กีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ไดแ้ก่ วธิกีารควบคุมตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเอง  
การตดัสนิใจ การแก้ปญัหา และการปฏเิสธ โดยก าหนดเกณฑท์ี ่80/80 โดยใชสู้ตร E1/ E2  
(อรพรรณ พรสมีา.  2530: 130 – 131) ซึง่ E1 หมายถงึ ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการเรยีนการสอน 
ผูว้จิยัไดท้ดสอบดา้นความรูท้ ัง้ 5 ทกัษะ E2 หมายถงึ ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์ 

   ขัน้ที ่2 การประเมนิการใชห้ลกัสตูรเสรมิ ผลการประเมนิดา้นประสทิธภิาพของ
หลกัสตูรเสรมิ พบว่าค่าประสทิธภิาพของกระบวนการเรยีนการสอนมคี่าเท่ากบั 80.98 และค่า
ประสทิธภิาพของผลลพัธม์คี่าเท่ากบั 82.13 

   ขัน้ที ่3 การประเมนิความพงึพอใจ โดยใชแ้บบประเมนิความพงึพอใจจากนักเรยีนที่
มต่ีอหลกัสตูรเสรมิ และจากการสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ู

    ผลการประเมนิความพงึพอใจพบว่า ระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอ 
การใชห้ลกัสตูรเสรมิ โดยรวมมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เมือ่พจิารณารายดา้นพบว่า ระดบัความ
พงึพอใจ มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ทุกดา้น 

    ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ นกัเรยีนส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการใหจ้ดักจิกรรม 
การเรยีนการสอนหลกัสตูรเสรมิอกี และมกีารพาไปทศันศกึษาทุกปีการศกึษา 
   ผลการสมัภาษณ์ความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูพบว่ามคีวามพงึ
พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นวทิยากรมคีวามเหมาะสม ดา้นการแต่งกาย ดา้นความ
ประพฤตเิป็นแบบอยา่งทีด่ ีดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอนสนุกสนาน มคีวามหลากหลายน่าสนใจ 
ดา้นกจิกรรมวนัปิดการเรยีนการสอนท าใหน้กัเรยีนเกดิความภาคภูมใิจ  

 ขัน้ตอนที ่4 การปรบัปรงุหลกัสตูรเสรมิ  

   การปรบัปรุงหลกัสูตรเสรมิเป็นปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูรเสรมิภายหลงัจากผูว้จิยัน า
หลกัสตูรไปทดลองใชจ้ดัการเรยีนการสอนทีโ่รงเรยีนวดับางปะกอก ผูว้จิยัน าผลจากการน าหลกัสตูรไป
ทดลองใชม้าวเิคราะห ์เพื่อปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรเสรมิตามประเดน็ปญัหา อุปสรรคทีค่น้พบเพื่อใหไ้ด้
หลกัสตูรเสรมิฉบบัสมบูรณ์ทัง้ในดา้นโครงสรา้งของหลกัสูตร องคป์ระกอบของหลกัสตูร เนื้อหาสาระ 
กจิกรรมการจดัการเรยีนการสอน การวดัผลประเมนิผล ระยะเวลา สื่อทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน คู่มอื 
เพื่อใหไ้ดห้ลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิทีส่มบูรณ์น าไปใชจ้ดัการเรยีนการสอน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยใชข้อ้มลู ดงันี้ 

  การประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ พบว่านักเรยีนมรีะดบัความรูภ้ายหลงั 
จากทดลองใชห้ลกัสตูรเพิม่ขึน้ เมือ่พจิารณาดา้นเจตคต ินักเรยีนมเีจตคตอิยูใ่นระดบัมาก ในส่วนของ
การหาประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ โดยการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนดา้นความรูเ้กีย่วกบัทกัษะ
ชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ไดแ้ก่ วธิกีารควบคุมตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเอง การตดัสนิใจ  
การแกป้ญัหา และการปฏเิสธ โดยก าหนดเกณฑท์ี ่80/80 พบว่าค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ
เรยีนการสอนมคี่าเท่ากบั 80.98 และค่าประสทิธภิาพของผลลพัธม์คี่าเท่ากบั 82.13 ซึง่สงูกว่า
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เกณฑท์ีก่ าหนด แสดงว่าหลกัสตูรเสรมิสามารถน าไปใชพ้ฒันานกัเรยีนใหเ้กดิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั
ยาเสพตดิได ้

  การประเมนิความพงึพอใจนักเรยีนมคีวามพงึพอใจมคี่าเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากทีสุ่ด และขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูพบว่ามคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก  ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของวทิยากรมคีวามเหมาะสม ทัง้ดา้นการแต่งกาย ความประพฤต ิ
เป็นแบบอย่างทีด่ ีกจิกรรมการเรยีนการสอนสนุกสนาน มคีวามหลากหลายน่าสนใจ กจิกรรมวนัปิด
การเรยีนการสอนท าใหน้กัเรยีนเกดิความภาคภมูใิจ 

   ปญัหา อุปสรรค ภายหลงัจากน าหลกัสตูรไปทดลองใช ้ผูว้จิยัพบว่ากจิกรรม 
การพานกัเรยีนไปทศันศกึษาตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมาก โรงเรยีนควรจดัเตรยีมโครงการ
แผนงาน งบประมาณล่วงหน้า สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอนควรใชห้อ้งเรยีนปกตจิะเอือ้อ านวยให้
เกดิการเรยีนรูไ้ดด้กีว่าหอ้งประชุม  

 

การอภิปรายผล 
 การสรา้งหลกัสตูรเสรมิมปีระเดน็อภปิรายผล ดงันี้ 

1. การสรา้งหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีน 

มธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร แนวคดิทีผู่ว้จิยัน ามาใชเ้กี่ยวขอ้งกบัการพฒันา
หลกัสตูรเสรมิ ไดแ้ก่ แนวคดิของจนัทมิา แสงเลศิอุทยั (2550: 97) กล่าวว่า การพฒันาหลกัสตูรเสรมิ 
หมายถงึ ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้เพื่อเสรมิหลกัสตูรเดมิทีม่อียู ่โดยมเีป้าหมายเพื่อพฒันาทกัษะ
ต่างๆใหเ้กดิคุณลกัษณะของนกัเรยีนทีพ่งึประสงค ์การพฒันาหลกัสตูรเสรมิครัง้นี้ ใชข้อ้มลูพืน้ฐาน 
รองรบัส าหรบัการพฒันาหลกัสตูร ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่งที ่เช่น หลกัการทีว่เิคราะห ์สงัเคราะหไ์ดจ้าก
เอกสาร งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง และขอ้มลูทีเ่ป็นพลวตัร เป็นขอ้มลูที่มกีารเปลีย่นแปลงเสมอ เช่น สภาพ
ปญัหายาเสพตดิ ขอ้มลูเกี่ยวกบัสงัคมรอบโรงเรยีน บุคคล ความรู ้(นิรมล ศตวุฒ;ิ ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล; 
และ ระววิรรณ ศรคีรา้มครนั.  2543: 24) ทัง้นี้ทกัษะทีผู่ว้จิยัน ามาสรา้งหลกัสตูรเสรมิ คอื ทกัษะชวีติ
ซึง่ ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ (2550: 27) กล่าวว่า ทกัษะชวีติ หมายถงึ เป็นความสามารถของบุคคลที่
ประกอบดว้ย ความรู ้เจตคต ิและทกัษะทีจ่ะจดัการกบัปญัหารอบๆตวั ในสภาพสงัคมปจัจบุนัและ
เตรยีมความพรอ้มส าหรบัการปรบัตวัในอนาคตไมว่่าจะเป็นชวีติครอบครวั สุขภาพ คุณธรรม 
จรยิธรรม ใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสม จะเน้นทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ซึง่หมายถงึ 
ความสามารถในการสรา้งลกัษณะนิสยัและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคแ์ละการปฏบิตัทิีช่่วยใหน้กัเรยีนมี
ความสามารถเผชญิสถานการณ์ทีก่ดดนัใหใ้ชย้าเสพตดิและไมต่อ้งการยาเสพตดิโดยยดึมัน่ใน
หลกัการม ี5 ทกัษะทีจ่ าเป็น ไดแ้ก่ 1) การควบคุมตนเอง (Self – Control) ซึง่สเตราส ์(Strauss.  
2011: 1 - 2) กล่าวว่าทกัษะทีส่รา้งแก่เดก็นกัเรยีนจะท าใหค้รสูามารถช่วยป้องกนัเดก็นกัเรยีนจาก
ยาเสพตดิ 2) การเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Worth) ลคิโคน่า (Lickona.  1994: 19) กล่าวว่า  
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การเคารพนับถอืตนเอง หมายถงึ การเหน็ตนเองมคีุณค่า ไมม่พีฤตกิรรมท าลายตนเองไมเ่สพสุรา
ยาเสพตดิ และโควยี ์(Covey.  2006: 267) กล่าวว่า ความนบัถอืตนเอง (Self – Esteem) เป็นความเหน็
ทีคุ่ณมต่ีอตนเองอาจเรยีกชื่ออื่นว่า ภาพลกัษณ์ของตนเอง (Self – Image) ความเชื่อมัน่ในตนเอง  
(Self – Confident) ความเคารพตนเอง (Self – Respect) และการเหน็คุณค่าในตนเอง (Self – Worth)  
ใหค้วามสนใจว่าเป็นสิง่ทีท่ าใหว้ยัรุ่นไปสู่เสน้ทางชวีติทีด่ ีสรา้งไดจ้ากการเรยีนรูท้ีจ่ะชอบความสามารถ
และลกัษณะนิสยัของตน 3) การตดัสนิใจ (Decision – Making) การทีบุ่คคลเขา้ไปสู่การเสีย่ง โดยมี
การรวบรวมขอ้มลูและการประเมนิขอ้มลูจากทางเลอืกหลายทางและมสีิง่ประกอบอื่นๆทีส่ าคญัซึง่จะ
น าไปสู่การตดัสนิใจเลอืก (Patteron. 1980: 107) 4) การแกป้ญัหา (Problem – Solving) การฝึก
วธิกีารแกป้ญัหาบ่อยๆ ท าใหเ้กดิประสบการณ์การเรยีนรู ้สามารถน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ใน
ชวีติประจ าวนัได ้(อญัชล ีด ารงไชย.  (2543: 47) 5) การปฏเิสธ (Refusal – Skills) การปฏเิสธเป็น
เนื้อหาส าคญัส่วนหนึ่งในการด าเนินชวีติทีข่าดเสยีไมไ่ด ้(กูฝาน หวางซื่อเสยีง.  2548: 11 – 14) 
การปฏเิสธเป็นทกัษะทีท่ าใหเ้ดก็สามารถปฏเิสธยาเสพตดิ และหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การใชย้าเสพตดิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (Goldstein; Reagle; & Amann.  1990: 1 – 2) การปฏเิสธ
เป็นการตอบโตก้บัแรงกดดนัจากเพื่อนและกลุ่มเพื่อนในสถานการณ์ต่างๆ (Carney.  2007: Online) 
และการยดึหลกัการเป็นศูนยก์ลางของชวีติ รวมทัง้การยดึมัน่ในสญัญาเกยีรตยิศจะเป็นการตดัสนิใจ
อย่างฉลาดทีว่ยัรุ่นตอ้งยดึถอื (Covey.  2006: 26 – 350) 

  การสรา้งหลกัสตูรเสรมิ ผูว้จิยัน าขอ้มลูจากการส ารวจสภาพปญัหาความตอ้งการ
จ าเป็นจากกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานคร ผลการส ารวจ ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูนกัเรยีน ไดข้อ้มลูทีน่่าสนใจ มคีวาม
สอดคลอ้งกนั คอื มนีักเรยีนเสพยาเสพตดิประเภทบุหรี ่ดื่มสุรา พืน้ทีร่อบๆ โรงเรยีนมกีารเสพยาเสพตดิ 
พืน้ทีร่อบๆ โรงเรยีนมกีารจ าหน่ายยาเสพตดิ มสีถานบนัเทงิใกลโ้รงเรยีน นอกจากนัน้ผลการส ารวจยงั
พบว่ามกีารแพร่ระบาดของยาเสพตดิประเภทสารระเหยและยาบา้อกีส่วนหนึ่งดว้ย อกีทัง้ผูบ้รหิารและครู
เคยมผีูป้กครองมาปรกึษาเรือ่งลกูสูบบุหรี ่ดื่มสุรา หรอืเสพยาเสพตดิ  

  ผลการส ารวจสภาพปญัหายาเสพตดิจากความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครู
และนกัเรยีน มคีวามเหน็สอดคลอ้งตอ้งกนัว่า บุหรี ่และสุราเป็นยาเสพตดิทีถู่กกฎหมายมปีญัหา 
การแพร่ระบาดมากทีสุ่ดในเดก็นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ขณะทีย่าเสพตดิประเภทสารระเหยและ
ยาบา้ยงัคงมกีารแพร่ระบาดอยู ่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ พริม้เพรา ผลเจรญิสุข  (2545: 109) ซึง่
กล่าวว่า นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นเป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อทีเ่ปราะบางทีสุ่ด เพื่อนมอีทิธพิลต่อเดก็สูง
มาก เดก็มกัเริม่จากลองเหลา้ บุหรี ่ก่อนทีจ่ะหนัไปเสพยาเสพตดิทีม่ฤีทธิแ์รงขึน้ ผูว้จิยัจงึจดักจิกรรม
พฒันาการจดัการกบัแรงกดดนัจากเพื่อนทีก่ดดนันกัเรยีนในรปูแบบต่างๆ ไวใ้นกจิกรรมของ
หลกัสตูรเสรมิ นอกจากนัน้ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิพบว่าม ี
การจ าหน่ายยาเสพตดิรอบๆ โรงเรยีนและมสีถานบนัเทงิใกลโ้รงเรยีน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ษมาพร ศรอีทิยาจติ (2548: บทคดัยอ่) ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัทีส่่งผลต่อทกัษะชวีติของนักเรยีนที่
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ส่งผลมากทีสุ่ด คอื สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ
เป็นปญัหาทีต่อ้งแกไ้ขต่อไป ผูว้จิยัจงึจดักจิกรรมการดแูลรบัผดิชอบตนเองดว้ยการสรา้งกลุ่มเพื่อน
ทีไ่มใ่ชย้าเสพตดิ การหลกีเลีย่งสถานการณ์เสีย่งทีเ่ป็นปญัหาต่อสุขภาพของตน และน านกัเรยีนไป
ทศันศกึษา และจดัใหเ้ดก็วยัรุน่วยัเดยีวกนัมาเล่าประสบการณ์ทีเ่ลวรา้ยของตนเกี่ยวกบัยาเสพตดิ 
เพื่อใหท้ราบความจรงิเกีย่วกบัผลรา้ยของยาเสพตดิเชงิประจกัษ์ สรา้งความตระหนักรู ้และคน้พบ
ความรู ้ความจรงิจากประสบการณ์ดว้ยตนเอง  

  จากผลการส ารวจทีไ่ดด้งักล่าวขา้งตน้ สอดคลอ้งกบั แนวคดิของ ส าเรงิ บุญเรอืงรตัน์
(2542: 5 – 6) กล่าวถงึ การศกึษาถงึพฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา และ
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการไมใ่ชย้าเสพตดิ ไดแ้ก่ ปจัจยัทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ปจัจยัดา้นบุคคล 
และปจัจยัดา้นสงัคม ท าใหไ้ดข้อ้มลูตามสภาพจรงิในปจัจุบนัมาใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อพฒันาหลกัสตูร
ต่อไป ผูว้จิยัจงึน าขอ้มลูเกีย่วกบัตวัยาเสพตดิทีเ่ป็นปญัหา ไดแ้ก่ บุหรี ่สุรา สารระเหย ยาบา้ และ
สภาพแวดลอ้มมาสรา้งหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 

  ในดา้นบุคคล พบขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิทีจ่ าเป็นตอ้ง
เสรมิสรา้งใหแ้ก่นกัเรยีนคอื การควบคุมตนเอง ซึง่เป็นหวัใจของทกัษะชวีติทีจ่ าเป็นในทกัษะอื่นๆ
ส าหรบัเดก็ (Galinsky, Ellen.  2010: 1 – 11) และผลการส ารวจทีไ่ดพ้บว่านกัเรยีนมคีวามสามารถ
ดา้นการควบคุมตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง จงึเป็นทกัษะทีน่กัเรยีนควรไดร้บัการพฒันา ผูว้จิยัจงึ
ใหค้วามส าคญักบัทกัษะดา้นน้ีเป็นพเิศษ ขณะทีค่วามคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีวาม
ตอ้งการจ าเป็นเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เมือ่พจิารณารายดา้นพบว่าทุกดา้นมคี่าเฉลีย่อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด นอกจากนัน้ผลการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา และครู (หวัหน้าฝา่ยวชิาการ) มี
ความเหน็ว่าโรงเรยีนมคีวามตอ้งการจ าเป็นหลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ เพราะ
โรงเรยีนยงัไมม่หีลกัสตูรเสรมิทีเ่ป็นหลกัสตูรเฉพาะส าหรบัสรา้งภูมคิุม้กนัยาเสพตดิใหก้บันกัเรยีน 
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ วราภรณ์ กุประดษิฐ; นีออน พณิประดษิฐ์; และ ศรนิทพิย ์รกัษาสตัย ์
(2551: 91) ทีไ่ดว้เิคราะหห์ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่ามกีารสอนเรือ่งยาเสพตดิในกลุ่มสาระ
การเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา เป็นการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิ สาเหตุ การสงัเกตผูต้ดิ 
ยาเสพตดิ แต่ยงัไมส่ามารถป้องกนัการใชย้าเสพตดิในเยาวชนได ้หลกัสตูรส่วนใหญ่มแีต่ใหค้วามรู้
เรือ่งการประเมนิสุขภาวะของตน การบ าบดัดแูลตนเอง การแกไ้ขปรบัตวั การฝึกทกัษะชวีติและ 
การเสรมิสรา้งความภาคภูมใิจตนเอง อาจเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหท้กัษะชวีติในดา้นต่างๆของ
นกัเรยีนอยูใ่นระดบัทีต่อ้งการการพฒันา 

  ในดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน ผูว้จิยัน าหลกัการแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีศ่กึษา
จากวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ เทคนิคส าหรบัการสอนของบรเูนอร ์(ศริบิูรณ์ สายโกสุม.  2551:  
89 – 99; อา้งองิจาก Bruner; & et al. 1960: 12 - 15) กล่าวว่า เดก็แต่ละวยัมลีกัษณะของพฒันาการทาง
ความคดิทีแ่ตกต่างกนัและการเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิจะเกดิขึน้ไดเ้มือ่มคีวามเขา้ใจว่าจะใชส้ิง่ทีเ่รยีนรู้
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อย่างไรจงึจะช่วยใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจขึน้มาดว้ยตนเอง นักเรยีนแสวงหาค าตอบโดยอสิระดว้ยการ
อภปิรายกลุ่มและการแก้ปญัหา และแนวคดิของสมโภช เอีย่มสุภาษติ (2550: 53) กล่าวว่า การเรยีนรู้
จากการเลยีนแบบเป็นวธิหีนึ่งซึง่ท าใหม้นุษยส์ามารถเรยีนรูไ้ดก้วา้งขวางขึน้ และศูนยบ์ าบดัรกัษา 
ยาเสพตดิขอนแก่น (2547: 3 – 4) กล่าวว่า การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่มอาศยัหลกัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีน
เป็นศูนยก์ลาง ผูว้จิยัจงึน าแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนทีท่ีศ่กึษามาใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการรูใ้น
หลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้ จงึท าใหผ้ลการส ารวจความพงึพอใจของนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด 

  เมือ่ผูว้จิยั สรา้งรา่งหลกัสตูรเสรมิเสรจ็สิน้แลว้น าไปใหผู้ท้รงคุณวุฒริว่มกนัพจิารณา
ความเหมาะสม ความสอดคลอ้งหลกัสตูร ไดข้อ้สรปุว่าร่างหลกัสตูรมคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบั
มาก สามารถน าไปใชจ้ดัการเรยีนการสอนได ้แต่มขีอ้แนะน าใหป้รบัปรงุจากผูท้รงคุณวุฒ ิซึง่ผูว้จิยั
ไดด้ าเนินการปรบัปรงุตามค าแนะน า โดยอยูใ่นความควบคุมของคณะกรรมการควบคุมปรญิญา
นิพนธจ์นเสรจ็สิน้สมบรูณ์แลว้ จงึน าหลกัสตูรเสรมิฉบบัปรบัปรงุแกไ้ขไปทดลองใชใ้นโรงเรยีน 
วดับางปะกอก ส านกังานเขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานครต่อไป 

2. การทดลองใชห้ลกัสูตรเสรมิ 

       การทดลองใชห้ลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีน 

มธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครเพื่อหาประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิเป็นการน า
หลกัสตูรเสรมิทีพ่ฒันาขึน้แลว้ไปทดลองใช ้ตามแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – 
Posttest กบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 30 คน เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูร
เสรมิ ผลการทดลองน าหลกัสตูรไปทดลองใชม้ปีระเดน็ทีอ่ภปิราย ดงันี้ 

2.1  นกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง จ านวน  30 คน แบ่งเป็นเพศชาย 15 คน หญงิ 15  

คน และเป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาป  ที ่1 จ านวน 10 คน มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 10 คน 
มธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 10 คน โดยมคีรรูว่มสงัเกตการณ์การสอน 2 คน ก่อนการน าหลกัสตูรไป
ทดลองใช ้ผูว้จิยัมคีวามกงัวลว่าหลกัสตูรเสรมิทีน่ าไปทดลองใชจ้ะสามารถใชก้บันักเรยีนต่างระดบัชัน้
กนัไดห้รอืไม ่ผลปรากฏว่าสามารถเรยีนรว่มกนัไดด้ว้ยด ีนักเรยีนใหค้วามรว่มมอืกบักจิกรรมการเรยีน
การสอน มสี่วนรว่ม ใหค้วามช่วยเหลอื และแนะน านักเรยีนทีร่ะดบัชัน้เรยีนแตกต่างกนั ผลการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างราบรืน่ไมพ่บปญัหาแต่อยา่งใด 

      2.2  ผลการพฒันาดา้นความรู ้(Knowledge) โดยใชแ้บบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัทกัษะ
ชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ  

   ดา้นระดบัความรู ้คะแนนระดบัความรูก่้อนการทดลองค่าเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และพบว่าทกัษะทีม่คี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัน้อยม ี2 ทกัษะ คอื การเหน็คุณค่าในตนเองและ 
การแกป้ญัหา สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัของสเตรา (Strauss.  2011: 1 - 5) ทีพ่บว่าโรงเรยีนที่
มสีภาวะแวดลอ้มทางสงัคมไมแ่ขง็แรง คอื รอ้ยละ 80 ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ มกีารต่อสู้
และขดัแยง้กนัทุกวนัทีโ่รงเรยีน จากการส ารวจขอ้มลูเกอืบ 3 ใน 4 (รอ้ยละ 70) ของผูห้ญงิวยั 
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 8 – 17 ปี มคีวามภาคภมูใิจในตนเองต ่า เดก็ทีม่กีารเหน็คุณค่าในตนเองน้อยอาจจะมคีวามเสยีงต่อ
การใชย้าเสพตดิ ขณะทีเ่บคเกอร ์(Becker.  2008: 1 – 5) นกัการศกึษา นกักฎหมายจบการศกึษา
ดา้นจติวทิยา มปีระสบการณ์กว่า 20 ปี ดา้นหลกัสตูร กล่าวว่า ทกัษะชวีติดา้นการเหน็คุณค่าใน
ตนเองท าใหเ้ดก็ปลอดภยัจากยาเสพตดิ ดงันัน้ทกัษะการเหน็คุณค่าในตนเอง จงึเป็นทกัษะชวีติที่
ส าคญัอกีทกัษะหนึ่งทีผู่ว้จิยัน ามาใชเ้ป็นตวัแปรส าหรบัหลกัสตูรเสรมินี้ 

   หลงัการทดลองดา้นระดบัความรูท้กัษะชวีติของนกัเรยีนในภาพรวมค่าเฉลีย่อยูใ่น
ระดบัมาก เมื่อพจิารณาแต่ละทกัษะพบว่าทุกทกัษะมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของเบญจวรรณ กจิควรด ี(2552: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัประสทิธผิลของการประยุกตก์ารสรา้งเสรมิทกัษะ
ชวีติรว่มกบัแรงสนบัสนุนทางสงัคมเพื่อป้องกนัการสบูบุหรีใ่นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นโรงเรยีน
แห่งหนึ่ง จงัหวดัอุดรธานี ผลการวจิยัพบว่า เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ภายในกลุ่มหลงัการทดลอง 
กลุ่มทดลองมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบับุหรีแ่ละพษิภยัจากการสูบบุหรี ่ทกัษะชวีติในทุกดา้นและความ
ตัง้ใจในการปฏบิตัตินเพื่อป้องกนัการสูบบุหรีสู่งกว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
เช่นเดยีวกบั งานวจิยัของ ราณ ีวงศค์งเดช (2549: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติกบัแรง
สนับสนุนทางสงัคมเพื่อป้องกนัการดื่มแอลกอฮอลใ์นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศกึษา อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มทดลองมทีกัษะชวีติและ
พฤตกิรรมดขีึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติกิว่าก่อนการทดลองเกอืบทุกดา้น และงานวจิยัของทพิวรรณ 
ขาวใส (2548: 85 – 94) ไดว้จิยั เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัการเสพยาบา้ของนักเรยีน
มธัยมศกึษาปีที ่1 – 3 โรงเรยีนสามญัศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขต 1 และ 2 นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1 – 3 พบว่าพฤตกิรรมการป้องกนั
การเสพยาบา้อยูใ่นระดบัด ีเนื่องจากนักเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัความรูจ้ากโรงเรยีนทีส่่งเสรมิการเรยีนการ
สอนเรื่องยาเสพตดิ ในขณะทีด่วงกมล มงคลศลิป์ (2550: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัผลของการใชก้ระบวนการ
เรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะชวีติต่อพฤตกิรรมการป้องกนัการสบูบุหรีใ่นเดก็วยัรุ่นตอนตน้ กรุงเทพมหานคร 
ใชแ้นวคดิการพฒันาทกัษะชวีติขององคก์ารอนามยัโลก (WHO.  1994) รว่มกบักระบวนการเรยีนรูต้าม
ทฤษฎปีญัญาสงัคมของ Bandura (1986) ทกัษะชวีติทีศ่กึษาคอื ดา้นการตระหนักในตนเองการตดัสนิใจ 
การแกป้ญัหา และการปฏเิสธ ผลการวจิยัพบว่า คะแนนพฤตกิรรมการป้องกนัการสบูบุหรีข่องเดก็ที่
ไดร้บักระบวนการเรยีนรูห้ลงัการทดลอง 1 สปัดาหแ์ละระยะตดิตามผล 1 เดอืน สงูกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั .01 

 2.3  ดา้นเจตคต ิคะแนนการประเมนิดา้นเจตคตมิคี่าเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เกดิจากการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์
ของบุคคล กระบวนการเรยีนรูท้ีไ่ด้เกดิจากการเพิม่พูนและบูรณาการของการตอบสนองแนวความคดิ
ต่างๆ หรอืประสบการณ์ส่วนตวั หรอืเกดิจากการเลยีนแบบ และอทิธพิลจากกลุ่มสงัคม และคน  
(พชัรา อุบลสวสัดิ.์  2547?: 45 – 49) การป้องกนัยาเสพตดิจ าเป็นตอ้งสรา้งหรอืเปลีย่นแปลงบุคคล
แต่ละคนใหเ้ป็นคนด ีรปูแบบของการเปลีย่นแปลงบุคคลทีน่ิยมใชก้นั ไดแ้ก่ ทฤษฎีทีเ่ชื่อว่ามนุษย์
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ทุกคนมเีหตุผลและพรอ้มทีจ่ะตอบสนอง ท าใหบุ้คคลสรา้งหรอืเปลีย่นแปลงเจตคตอินัจะเป็นผลต่อ
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในทีสุ่ด (Socratic – Rational) และทฤษฎทีีเ่ชื่อว่าการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมของบุคคลจะขึน้อยูก่บัอทิธพิลของปทสัฐาน จากกลุ่มทีต่นผกูพนัอยู่ (Model Social – 
Psychological Model) เป้าหมายของการป้องกนัยาเสพตดิ โดยการเปลีย่นแปลงตวับุคคล คอื  
การทีบุ่คคลมเีจตคตแิละพฤตกิรรมทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัยาเสพตดิ (ประเสรฐิ กรวยสวสัดิ.์  2541: 12) 
ซึง่เจตคตขิองคนหนึ่งส่งผลหรอืก าหนดพฤตกิรรมทัง้ภายในและภายนอกของบุคคล (เพญ็แข สายเชือ้.  
2551:  8 – 9; อา้งองิจาก Schwartz.  1975: 28 - 31) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กติตศิกัดิ ์ทองอุทุม 
(2547: 64 – 66) ทีไ่ดว้จิยั เรื่อง ศกึษาเจตคตทิีม่ต่ีอยาเสพตดิของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
โรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี พบว่านักเรยีนมเีจตคตต่ิอยาเสพตดิอยู่ในระดบัด ีเช่นเดยีวกบั
งานวจิยัของสุภาพร ธนะชานันท ์(2548: 159 -167) วจิยั เรือ่ง อทิธพิลของมาตรการป้องกนัยาเสพตดิ
ในโรงเรยีนและครอบครวักบัความผกูพนัทางสงัคมทีม่ต่ีอการป้องกนัยาเสพตดิของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ปีที ่3 สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่ามี
คะแนนเฉลีย่เจตคตต่ิอยาเสพตดิและพฤตกิรรมป้องกนัตนเองจากยาเสพตดิสูงและจากการสมัภาษณ์
นกัเรยีนในวนัสุดทา้ยของการเรยีนการสอนกบันกัเรยีนบางคนทีม่พีฤตกิรรมต่อตา้นในระยะแรกของ
การสอน นกัเรยีนรูส้กึประทบัใจกบักจิกรรมของหลกัสตูร และหากมกีจิกรรมในลกัษณะเดยีวกนัจะ
ตัง้ใจเรยีนมากกว่านี้ เหน็ไดว้่าเมือ่นกัเรยีนมเีจตคตเิชงิบวกกบัการเรยีนการสอนพฤตกิรรมของ
นกัเรยีนเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้  

  2.4 ดา้นประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ โดยการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนดา้นความรู้
เกีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ไดแ้ก่ วธิกีารควบคุมตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเอง  
การตดัสนิใจ การแก้ปญัหา และการปฏเิสธ โดยก าหนดเกณฑท์ี ่80/80 โดยใชสู้ตร E1/ E2 (อรพรรณ  
พรสมีา.  2530: 130 – 131) ซึง่ E1 หมายถงึ ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการเรยีนการสอน ผูว้จิยัได้
ทดสอบดา้นความรูท้ ัง้ 5 ทกัษะ E2 หมายถงึ ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์ 

   ผลการประเมนิดา้นประสทิธภิาพของหลกัสตูรเสรมิ พบว่าค่าประสทิธภิาพของ
กระบวนการเรยีนการสอนมคี่าเท่ากบั 80.98 และค่าประสทิธภิาพของผลลพัธม์คี่าเท่ากบั 82.13 ซึง่
สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด E1 / E2 คอื 80/80 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจนัทมิา แสงเลศิอุทยั  (2550: 
บทคดัยอ่) ไดว้จิยัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ส าหรบันักศกึษาวชิาชพีคร ูซึง่ผลการทดลองพบว่า สมรรถภาพทางดา้นไอซทีี
ภายหลงัการทดลองใชห้ลกัสตูรเสรมิสงูกว่าก่อนการทดลองใชห้ลกัสตูรเสรมิอยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติ ิเช่นเดยีวกบังานวจิยัของอจัฉรา ฉายววิฒัน์ (2551: 65 - 66) ไดว้จิยัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิดา้น
ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ในสถานศกึษาการศกึษาขัน้
พืน้ฐานพบว่า 1) การทดสอบก่อน – หลงัการสอน ทกัษะการคดิของกลุ่มทดลองหลงัการสอนสงูกว่า
ก่อนการสอน และแตกต่างอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลการประเมนิการใชห้ลกัสตูรเสรมิ
ตามเกณฑ ์E1 / E2 (80/80) พบว่าไดต้ามเกณฑ ์ 81.94 / 81.08 
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3. การประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรเสรมิ 

3.1 เกณฑก์ารวดัประเมนิผลหลกัสตูรเสรมิ ผูว้จิยัก าหนดใหเ้กณฑม์คีวามสอดคลอ้งกบั 

วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรเสรมิ พจิารณาจากผลต่างของค่าเฉลีย่คะแนนวดัระดบัความรู ้เจตคตขิอง
นกัเรยีนจากแบบวดัทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ โดยก าหนดว่าหลงัการทดลองใชห้ลกัสูตรเสรมินกัเรยีนมคี่าเฉลีย่
คะแนนดา้นความรู ้สูงกว่าก่อนการทดลองและมคีะแนนดา้นประสทิธภิาพของหลกัสตูรสงูกว่าเกณฑท์ี่
ก าหนด E1 / E2 คอื 80/80  

3.2 การประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรเสรมิ 

พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจมคี่าเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และขอ้มลูจากการสมัภาษณ์
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครใูนดา้นความพงึพอใจ พบว่าผูบ้รหิารสถานศกึษาและครมูคีวามพงึพอใจ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของวทิยากรมคีวามเหมาะสม ทัง้ดา้นการแต่งกาย ความ
ประพฤต ิเป็นแบบอยา่งทีด่ ีกจิกรรมการเรยีนการสอนสนุกสนาน มคีวามหลากหลายน่าสนใจ 
กจิกรรมวนัปิดการเรยีนการสอนท าใหน้กัเรยีนเกดิความภาคภูมใิจ 

4. แนวทางการป้องกนัยาเสพตดิในโรงเรยีนส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น  

ผลการพฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนต้นโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ท าใหส้ านกัการศกึษากรงุเทพมหานคร ผูส้นับสนุนทุนวจิยัได้
น าหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีน ทีผ่่านกระบวนการ
ศกึษาวจิยัตามหลกัวชิา มคีวามเชื่อมัน่ไดว้่า หลกัสตูรเสรมิทีพ่ฒันาขึน้จะเป็นหลกัสตูรประสทิธภิาพ
อนัจะเป็นทางเลอืกหนึ่งทีก่รุงเทพมหานครจะน าไปใชด้ าเนินการสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บันกัเรยีนและลด
ปญัหายาเสพตดิในกลุ่มเยาวชนของประเทศต่อไป  

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 

1. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใช้ 

1.1 ก่อนน าหลกัสูตรเสรมิไปใชผู้ส้อนตอ้งเตรยีมความพรอ้ม ศกึษาคู่มอืการใชห้ลกัสตูร 

ใหเ้ขา้ใจรายละเอยีดของการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ทบทวนเนื้อหา ล าดบัขัน้ตอนก่อนท าการสอนทุกครัง้  

1.2 ช่วงเวลาจดักจิกรรมการเรยีนรู ้จ านวนนกัเรยีนไมค่วรเกนิ 40 คน เพื่อใหก้ารควบคุม 

ชัน้เรยีน บรรยากาศการเรยีนรูก้ารรบัรูข้องนกัเรยีนต่อกจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างเอือ้อ านวย
ใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมสี่วนรว่มมากทีสุ่ด 

1.3 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อใหเ้ป็นไปอย่างราบรื่น สรา้งบรรยากาศ 
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การเรยีนรูร้ว่มกนั ครตูอ้งเป็นผูเ้อือ้อ านวยสนับสนุนการเรยีนการสอน กระตุน้ผูเ้รยีนใหม้สี่วนรว่มกบั
กจิกรรมการเรยีนการสอนอย่างกระตอืรอืรน้ตลอดระยะเวลาทีเ่รยีน โดยใชค้ าถาม การเสรมิแรงโดยให้
ค าชมเชย หรอืของรางวลั และครไูมค่วรบรรยายนานเกนิ 5 นาท ี

1.4 การบรหิารจดัการหอ้งเรยีนครคูวรน ากจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่หน้กัเรยีนท างาน 

รายบุคคล คู่ และกลุ่ม และใหโ้อกาสนักเรยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ของตน ของคู่ และของกลุ่มอย่าง
ทัว่ถงึ สนับสนุนใหม้กีารอภปิรายอย่างกวา้งขวาง 

1.5 สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอนควรเป็นหอ้งเรยีนปกตจิะสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูไ้ด้ 

เหมาะสมกว่าหอ้งประชุม 

1.6 อาจมกีารเปลีย่นแปลงเวลาสอน บางครัง้สถานศกึษามกีจิกรรมมากมาย ระยะเวลา 

การจดัการเรยีนการสอนสามารถยดืหยุ่นไดต้ามความเหมาะสมตามสภาพ ความตอ้งการของ
สถานศกึษา และเพื่อเตรยีมพรอ้มรองรบัการเปลีย่นแปลง ควรประสานงานกบัผูบ้รหิารสถานศกึษา หรอื
ผูร้บัผดิชอบล่วงหน้า ใหแ้ต่หน่วยการเรยีนมเีวลาไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง ถา้เวลาน้อยกว่านี้จะท าใหก้าร
เรยีนการสอนไมส่ามารถด าเนินการไดค้รบทุกกจิกรรม 

1.7 การน านักเรยีนไปทศันศกึษาแหล่งเรยีนรูท้ีน่่าสนใจปรบัตามบรบิทของทอ้งถิน่ ใหส้ิง่ 

ทีน่กัเรยีนคน้ควา้มคีวามสอดคลอ้งกบัเนื้อหาสาระของหลกัสตูร สถานทีด่งักล่าวได้แก่ ส านักงาน ปปส. 
โรงพยาบาลธญัญรกัย ์โรงพยาบาลทหารเรอื ศูนยบ์ าบดัรกัษายาเสพตดิภาคต่างๆ เป็นต้น   

  1.8 กจิกรรมวนัจบหลกัสตูรเพื่อใหน้ักเรยีนทีผ่่านการเรยีนการสอนเกดิความรูส้กึ
ภาคภูมใิจ ความเคารพตนเอง ผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญัและเชญิผูป้กครอง หรอืผูม้เีกยีรตริว่ม
กจิกรรมในวนัปิดหลกัสูตร  

 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัในครัง้ต่อไป 

2.1 ควรมกีารท างานวจิยัหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั 

กลุ่มนกัเรยีนระดบัชัน้สูงขึน้ไป เช่น ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

2.2 ควรมกีารศกึษาถงึสภาพ ปญัหา ของการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติเพื่อ 

ป้องกนัยาเสพตดิ   

2.3 ควรมกีารศกึษาประสทิธผิลหลกัสตูรดา้นการป้องกนัยาเสพตดิเชงิเปรยีบเทยีบกบั 

ประเทศในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เช่น สงิคโปร ์มาเลเซยี เป็นตน้  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บรรณานุกรม 
 
กชกร ศุภกาญจน์.  (2548).  สภาพปญัหาและรปูแบบการด าเนินการป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั 

โรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (พืน้ฐานการศกึษา).  
กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง.  ถ่ายเอกสาร. 

กรมสุขภาพจติ.  (2543).  คู่มอืการสอนทกัษะชวีติเพือ่การป้องกนัเอดส.์  กรงุเทพฯ:  
กรมสุขภาพจติ. 

กรมวชิาการ  กระทรวงศกึษาธกิาร. (2539).  การประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรประถมศกึษา  
พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2533). กรงุเทพฯ: คุรสุภาลาดพรา้ว. 

            .  (2545). แนวทางการวดัและประเมนิผลการเรยีน.  กรงุเทพฯ: คุรสุภา. 
กรรณกิา สุวรรณศลิป์.  (2546).  การพฒันาหลกัสตูรกจิกรรมค่ายทกัษะชวีติป้องกนัการใช ้

สารเสพตดิส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 – 6 กลุ่มโรงเรยีนท่าหนิ จงัหวดั 
ขอนแก่น.  วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (หลกัสตูรและการสอน).  ขอนแก่น: บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  ถ่ายเอกสาร. 

กรอบยทุธศาสตรก์ารแก้ปญัหายาเสพตดิปี 2552.  (2552).  กรงุเทพฯ: ส านกังานปราบปราม 
ยาเสพตดิ. 

กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2543).  แนวการจดักระบวนการเรยีนรูท้กัษะชวีติเพือ่พฒันาพฤตกิรรม 
สุขภาพของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (ชัน้ปีที ่7 – 9).  กรงุเทพฯ: คุรสุภา 
ลาดพรา้ว. 

            .  (2553).  ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร.  สบืคน้เมือ่  
7 เมษายน 2554, จาก http://www.moe.go.th/data_stat/ 

กองบญัชาการต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ.  (2544).  รวมกฎหมายและระเบยีบในการป้องกนัและ 
ปราบปรามยาเสพตดิ.  กรงุเทพฯ: ต ารวจ. 

กองพฒันาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ.  (2551).  รวมกฎหมาย (ฉบบัปรบัปรงุใหม)่.  
กรงุเทพฯ: กรมคุมประพฤต.ิ 

กาญจนา ศรกีาฬสนิธุ.์  (2544).  วนิยันกัเรยีน.  สารานุกรมศกึษาศาสตร.์  (22): 7 – 13.  
การดา ช่วยเมอืง.  (2554,  11 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ดฐิภทัร บวรชยั ทีค่ณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  เขตวฒันา กรงุเทพฯ. 
กานดา พู่พุฒ.  (2548, มถุินายน – ตุลาคม).  กลวธิคีวบคุมตน: การเลอืกทางชวีติอยา่งฉลาด.   

วารสารศกึษาศาสตร.์  มหาวทิยาลยัศลิปากร.  3(1): 94 – 104. 
การศกึษา.  (2553, 21 กนัยายน).  ศธ.เตรยีมใชห้ลกัสตูรแกนกลางสอนนกัเรยีน เพิม่ “ทกัษะชวีติ” 

ระดบัมธัยม ดเีดย ์1 พ.ย.  มตชิน.  หน้า  13. 
 



 252 

การศกึษา ศาสนา สาธารณสุข.  (2554, 20 มถุินายน).  จีบ้งัคบัวชิาชวีติเริม่อนุบาลถงึอุดมศกึษา.   
ไทยรฐั.  หน้า 15.   

กติตศิกัดิ ์ทองอุทุม.  (2547).  ศกึษาเจตคตทิีม่ต่ีอยาเสพตดิของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  
โรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี.  สารนิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา).  
กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

กลัณพฒัน์ รศัมเีมฆนิทร.์  (2551).  MD ชี้ชะตาธุรกจิ Making Decisions Effectively.  กรงุเทพฯ: 
ศรเีสน่ห.์  

กุลนร ีหาญพฒันชยักูร; และ คนอื่นๆ.  (2550).  การศกึษาเรือ่งการตดิยาและสารเสพตดิซ ้าใน
ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการบ าบดัรกัษา ทีส่ถาบนัธญัญารกัษ์ และศูนยบ์ าบดัยาเสพตดิส่วนภูมภิาค 
4 ศูนย.์  กรงุเทพฯ: คลงันานาวทิยา. 

กูฝาน หวางซื่อเสยีง.  (2548).  วธิปีฏเิสธอยา่งแยบยล.  กรงุเทพฯ: เต๋าประยกุต.์ 
แกมกาญจน์ คชวงศ.์  (2553).  การศกึษาปจัจยับางประการทีส่่งผลต่อความสามารถในการ 

แกป้ญัหาดา้นการเรยีนและปญัหาดา้นสงัคมของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 ส านกังานเขตพื้นที ่
การศกึษาสระบุรเีขต 1.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การวจิยัและสถติทิางการศกึษา).  
กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

แกว้ใจ สทิธศิกัดิ.์  (2551).  ผลของโปรแกรมการพฒันาทกัษะชวีติต่อพฤตกิรรมการป้องกนัการใช้
สารแอมเฟตามนีในนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้.  วทิยานิพนธ ์พย.ม. (การพยาบาลเดก็).  
กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  ถ่ายเอกสาร. 

ขนิษฐา วเิศษสาธร.  (2540).  จติวทิยาทัว่ไป.  กรงุเทพฯ: สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั. 

เคน วาตานาเบะ.  (2010).  เลกิขมวดคิ้วซะ ! เพราะคุณคอื อจัฉรยิะนกัแกป้ญัหา.  แปลโดย พรเลศิ 
อฐิฐ;์ และ วโิรจน์ ภทัรทปีกร.  กรุงเทพฯ: วเีลริน์. 

เครอืข่ายวชิาการ วจิยั และขอ้มลูดา้นยาเสพตดิในภาคใต ้ส านักวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยั สงขลา
นครนิทร.์  (2550).  การประชุมวชิาการ สารเสพตดิระดบัชาต ิครัง้ที ่4  3 – 4 กรกฎาคม 
2550.  สงขลา: ชานเมอืง. 

โควยี ์ฌอน.  (2550).  6 การตดัสนิใจ THE 6 MOST IMPORTANT. ทา้ทายชวีติวยัรุน่ DECISION 
You’ll Ever Make.  แปลโดย นภดล เวชสวสัดิ.์  กรงุเทพฯ: ดเีอม็จ.ี 

งามตา วนินทานนท.์  (มปพ.)  วป 581 การถ่ายทอดทางสงัคมกบัพฒันาการของมนุษย.์  
กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ฆนทั ธาตุทอง.  (2552).  การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลาง การศกึษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551.  กรงุเทพฯ: เพชรเกษม. 

 
 



 253 

จนัทมิา แสงเลศิอุทยั.  (2550).  การพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพือ่เสรมิสรา้งสมรรถภาพทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ส าหรบันกัศกึษาวชิาชพีคร.ู  ปรญิญานิพนธ ์
กศ.ด. (การวจิยัและพฒันาหลกัสตูร).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั          
ศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

จนัทรานี สงวนนาม.  (2545).  ทฤษฎแีละแนวปฏบิตัใินการบรหิารสถานศกึษา.  กรงุเทพฯ:  
บุ๊ค พอยท.์  

จติรา ดุษฎเีมธา.  (2554,  11 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ดฐิภทัร บวรชยั ทีค่ณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เขตวฒันา กรงุเทพฯ.  

จรีวรรณ สารสทิธิ.์  (2550).  การพฒันาทกัษะชวีติ เพือ่ป้องกนัการตดิยาเสพตดิของนกัเรยีนชัน้ 
มธัยมศกึษาตอนตน้ ในเขตเทศบาลต าบลท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี.  
ขอนแก่น: มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  ถ่ายเอกสาร. 

จฑุานนัท ์กอ้นแกว้.  (2550).  การจดัการเรยีนรูท้กัษะชวีติในการป้องกนัการ คุกคามทางเพศ  
ส าหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 โรงเรยีนบา้นรอ่งน ้า อ าเภอสนัปา่ตอง จงัหวดัเชยีงใหม่.  
วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (การส่งเสรมิสุขภาพ).  เชยีงใหม่: บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.  ถ่ายเอกสาร. 

จฬุาลกัษณ์ โสระพนัธ.์  (2551).  โมเดลเชงิสาเหตุของการใชร้ปูแบบเป้าหมายทกัษาชวีติทีม่ผีลต่อ 
คุณภาพนกัเรยีน.  วทิยานิพนธ ์ค.ม.  (วจิยัการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  ถ่ายเอกสาร.  

เจตนิพฐิ สมมาตย.์  (2550).  ประสทิธผิลของโปรแกรมการสรา้งเสรมิทกัษะชวีติรว่มกบั 
กระบวนการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่มต่อพฤตกิรรมการป้องกนัการมเีพศสมัพนัธข์องนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนแห่งหนึง่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น.  วทิยานิพนธ ์ 
ส.ม. (สุขศกึษาและการส่งเสรมิสุขภาพ).  ขอนแก่น: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น.  ถ่ายเอกสาร. 

เจรญิ หนูหดี.  (2550).  ทศันะของครตู่อการท างานเครอืขา่ยในการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติเยาวชน 
ศกึษาเฉพาะกรณ ีอ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร.ี  วทิยานิพนธ ์สส.ม. (การบรหิารและ
นโยบายสวสัดกิารสงัคม).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์   
ถ่ายเอกสาร. 

ใจทพิย ์เชือ้รตันพงษ์.  (2539).  การพฒันาหลกัสตูร : หลกัการและแนวปฏบิตั.ิ  กรงุเทพฯ:  
อลนี เพรส. 

ฉตัรศริ ิปิยะพมิลสทิธิ.์  (2548).  การใช ้SPSS เพือ่การวเิคราะหข์อ้มลู.  กรงุเทพฯ: ภาควชิาการ 
ประเมนิผลและวจิยั มหาวทิยาลยัทกัษณิ. 
 
 
 



 254 

เฉลมิพล สวสัดพิงษ์.  (2551).  การพฒันาหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศเพือ่สรา้ง 
เสรมิการเหน็คุณค่าในตนเองของนกัเรยีน ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่2.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. 
(การวจิยัและพฒันาหลกัสตูร).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ชบา พนัธุศ์กัดิ.์  (2550).  การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนเชงิประสบการณ์และการเรยีนรูแ้บบ 
รว่มมอืโดยการรว่มงานอยา่งรว่มรูส้กึระหว่างผูป้กครองและครเูพือ่เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ
ส าหรบัเดก็ปฐมวยั.  วทิยานิพนธ ์ค.ด. (การศกึษาปฐมวยั).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  ถ่ายเอกสาร.  

ชวลติ ชกู าแหง.  (2551).  การพฒันาหลกัสตูร Curriculum Development.  กรงุเทพฯ: ทคีวิพ.ี 
ชชัพล ทรงสุนทรวงศ.์  (2546).  มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม.  กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
            . (2548).  มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม.  กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ชยัวชิติ เชยีรชนะ.  (2548).  การพฒันาแบบวดัความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3  

กรณศีกึษาจงัหวดันครนายก.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา).  กรงุเทพฯ: 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ชาญยุทธ ์นุชนงค.์  (2546).  การประเมนิหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู พุทธศกัราช  
2540 สาขาช่างไฟฟ้าก าลงั ส าหรบัผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายเขา้ศกึษาต่อ 
วทิยาลยัเทคนิค เขตการศกึษา 12 สงักดักรมอาชวีศกึษา.  ปรญิญานิพนธ.์ กศ.ม.  
(อุตสาหกรรมศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีคนิทรวโิรฒ.   
ถ่ายเอกสาร. 

ชุตเินตร อาสากจิ.  (2552).  ผลของโปรแกรมการศกึษาแบบกลุ่มตามแนวคดิพจิารณาความเป็น 
จรงิต่อการพฒันาความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองและทกัษะการตดัสนิใจของเดก็ไรส้ญัชาติ
ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน.  การคน้ควา้อสิระ วท.ม. (จติวทิยาการปรกึษา).  เชยีงใหม่: 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่  ถ่ายเอกสาร. 

ชจูติต ์เหล่าเจรญิสุข.  (2548).  ความหมายของหลกัสตูร.  สบืคน้เมือ่ 14 สงิหาคม 2548, จาก 
 http://yalor.yru.ac.th/~chujitt/1intro_ch1.htm 
เชยีงค า.คอม.  (2553).  ความรบัผดิชอบ.  สบืคน้เมือ่ 25 พฤศจกิายน 2553, จาก 

http://www.chiangkham. com/jaree3.htm 
ญาดา โตสมบตั.ิ  (2549).  ความสมัพนัธร์ะหว่างทกัษะชวีติในครอบครวักบัคุณภาพชวีติของนิสติ 

นกัศกึษา มหาวทิยาลยัของรฐั ในกรงุเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ ์ศป.ม. (คหกรรมศาสตร
ศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  ถ่ายเอกสาร. 

ณรงค ์ทรพัยเ์ยน็.  (2552).  ยทุธศาสตรก์ารต ารวจชุมชน.  นครปฐม: กองบงัคบัอ านวยการ 
ต ารวจภธูรภาค 7. 

ณฎัฐภรณ์ หลาวทอง.  (2546).  การประเมนิจติพสิยั.  กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.    
 



 255 

ณฎัฐกิา ลิม้เฉลมิ.  (2554,  11 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ดฐิภทัร บวรชยั ทีค่ณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  เขตวฒันา กรงุเทพฯ. 

ณฏัฐพนัธ ์เขจรนันท.์  (2542).  การจดัการทรพัยากรมนุษย.์  กรุงเทพฯ: เมด็ทรายพริน้ติง้. 
ณฐัชยา นาคแนวด.ี (2549). การศกึษาการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขต 

พระโขนง กรงุเทพมหานคร.  ปรญิญานิพธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา) กรงุเทพฯ: 
บณัฑติวทิยาลยั.  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ดนยั จนัทรเ์จา้ฉาย.  (2547).  ตดัสนิเพือ่ชยัชนะ.  กรงุเทพฯ: ดเีอม็จ.ี 
            .  (2551).  ศลิปะการเป็นผูน้ าคอืการพดูค าว่า “ไม”่.  สบืคน้เมือ่ 10 เมษายน 2554, จาก 

http://www.gracezone.org/index.php/management-article/636-say-no 
ดวงกมล มงคลศลิป์.  (2550).  ผลของการใชก้ระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะชวีติต่อพฤตกิรรม 

ป้องกนัการสูบบุหรีใ่นเดก็วยัรุน่ตอนตน้ กรงุเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ ์(พ.ม.)  
(พยาบาลศาสตร)์.  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  ถ่ายเอกสาร. 

ดวงเดอืน พนัธุมวนาวนิ.  (2541).  ทฤษฎ ีการวดัและงานวจิยัเอกลกัษณ์แห่งอโีกใ้นคนไทย 
และเทศ.  กรงุเทพฯ: คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

            .  (2547).  หวัหน้าจะพฒันาจติลกัษณะ ดา้นมุง่อนาคตและควบคุมตน แก่ลกูน้องได ้
อยา่งไร.  (เอกสารประกอบการสมัมนา เรือ่งผลติผลการวจิยัระบบพฤตกิรรมไทย เรง่ไข 
ปญัหา รว่มพฒันาเยาวชน).  กรงุเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการวจิยั แห่งชาต ิ 
รว่มกบัคณะกรรมการแห่งชาต ิเพื่อการวจิยัและพฒันาระบบพฤตกิรรมไทย.  อดัส าเนา. 

ดวงเดอืน พนัธุมวนาวนิ; และ คนอื่นๆ.  (2549).  หลกัสตูรฝึกอบรมการวจิยัขัน้สงูแบบบรูณาการ 
ทางจติพฤตกิรรมศาสตร.์  กรงุเทพฯ: อรณุการพมิพ.์ 

ดรณุ ีแปงทศิ.  (2545).  การใชค้่ายสงัคมจติเวช กระบวนการกลุ่ม และครอบครวับ าบดัเพือ่แกไ้ข 
ปญัหาการใชย้าเสพตดิในเดก็นกัเรยีนของอ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม.่  วทิยานิพนธ ์ 
ศษ.ม. (วชิาการส่งเสรมิสุขภาพ).  เชยีงใหม่: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่  
ถ่ายเอกสาร. 

เดอืนแกว้ ลทีองด.ี  (2551).  การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติรว่มกบัแรงสนบัสนุน 
ทางสงัคมต่อพฤตกิรรมการควบคุมและป้องกนัการดืม่แอลกอฮอล.์  วทิยานิพนธ.์ ส.ม. 
(สุขศกึษาและการส่งเสรมิสุขภาพ).  ขอนแก่น: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  
ถ่ายเอกสาร. 

ทรงศริ ิยุทธวสิุทธ.ิ  (2543).  EQ กบัความส าเรจ็ในชวีติ.  สบืคน้เมือ่ 10 เมษายน 2554, จาก   

 http://natres.psu.ac.th/Journal/EQ_Successfull/index.htm 

ทวพีร วสิุทธมิรรค.  (2550, กรกฎาคม – ธนัวาคม).  ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัยาเสพตดิ.   

 วารสารธญัญรกัษ์.  4(2): 32 - 46. 

 



 256 

ทพิวรรณ ขาวใส.  (2548).  ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัการเสพยาบา้ของนักเรยีนมธัยมศกึษา 

 ปีที ่1 – 3 โรงเรยีนสามญัศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ส านกังาน 

เขตพื้นทีก่ารศกึษาลพบุรเีขต 1 และ 2.  ปรญิญานิพนธ ์วท.ม. (สุขศกึษา).  กรุงเทพฯ: 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร.   

ทมีข่าว กทม.  (2552).  ปฏบิตักิารกูว้กิฤตยิาเสพตดิมหานคร.  สบืคน้เมือ่ 5 มนีาคม 2552, จาก 
 http://www.siamrath.co.th/UIFont/NewsDetail.aspx?cid=62&nid=32123 
เทพ สงวนกติตพินัธุ.์  (2545).  ทกัษะชวีติ (Life Skill)  ทกัษะเพือ่ความสุขและความส าเรจ็ของชวีติ.   

กรงุเทพฯ: โรงพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ธ ารง บวัศร.ี  (2542).  ทฤษฎหีลกัสตูร การออกแบบและพฒันา.  พมิพค์รัง้ที ่2.  กรงุเทพฯ:  

ธนธชัการพมิพ.์ 
นงนุช วงษ์สุวรรณ.  (2546). การบรหิารทรพัยากรมนุษย.์  กรงุเทพฯ: จามจรุโีปรดกัท.์ 
นท ีรกัษดาวรรณ.  (2552, กุมภาพนัธ)์.  ความพอใจความเจบ็ปวดและการควบคุมตนเอง.   

แมแ่ละเดก็.  32(444): 82 – 83.  
นพาภรณ์ เสนา.  (2551).  ผลของโปรแกรมพฒันาทกัษะชวีติดว้ยกระบวนการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 

ต่อทกัษะชวีติในการป้องกนัความรุนแรงดา้นรา่งกายของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น.  
วทิยานิพนธ ์วท.ม. (อนามยัครอบครวั).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล.  
ถ่ายเอกสาร. 

นภาพร จนัทรวรรณ.  (2545).  การใชก้จิกรรมทกัษะชวีติ เพือ่พฒันาการเหน็คุณค่าในตนเองในการ 
ป้องกนัการตดิยาบา้ ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนบา้นเวยีงแกว้ อ าเภอ 
เชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย.  การคน้ควา้แบบอสิระ  ศษ.ม. (จติวทิยาการศกึษาและ 
การแนะแนว).  เชยีงใหม่: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่  ถ่ายเอกสาร. 

นวลศริ ิเปาโรหติย.์  (2554).  วธิเีปลีย่นแปลงตนเองและไมย่อมแพอุ้ปสรรค.  กรงุเทพฯ: บ ีมเีดยี. 
นรนิทร ์นาคอรา่ม.  (2549).  ประสทิธผิลของโปรแกรมการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติเพือ่ป้องกนั  

การเสพยาเสพตดิของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา.   
ปรญิญานิพนธ ์วท.ม. (สุขศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

นฤภคั ฤธาทพิย.์  (2550).  ทกัษะการตดัสนิใจ.  สบืคน้เมือ่ 10 เมษายน 2554, จาก  
http://news.sanook.com/education/education_195051.php 

นนัทภา ชุมพบูุตร.  (2549).  การพฒันาโปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรยีนเพือ่เสรมิสรา้งการ 
เหน็คุณค่าในตนเองของเดก็ชายในสถานสงเคราะหเ์ดก็ชายบา้นปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร .ี   
วทิยานิพนธ ์ค.ม.  (การศกึษานอกระบบโรงเรยีน).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  ถ่ายเอกสาร. 
 



 257 

นนัทยิา แสงสนิ.  (2548).  กจิกรรมทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางเพือ่การพฒันาทกัษะชวีติของ 
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร.ี  เชยีงใหม่: ภาควชิามธัยมศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 

นิพนธ ์งามอกัษร.  (2554, 26 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ดฐิภทัร บวรชยั ทีโ่รงเรยีนวดักก  
เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร. 

            .  (2554,  11 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ดฐิภทัร บวรชยั ทีค่ณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. เขตวฒันา กรงุเทพฯ.  

นิรนาท แสนสา.  (2546).  กระบวนการการเขา้สู่การใชย้าบา้ของนกัเรยีนวยัรุน่.  วทิยานิพนธ ์
กศ.ด. (พฒันศกึษาศาสตร)์.  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
ถ่ายเอกสาร. 

นิรมล ศตวุฒ;ิ ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล; และ ระววิรรณ ศรคีรา้มครนั.  (2543).  หลกัสตูรและวธิสีอน 
ทัว่ไป.  พมิพค์รัง้ที ่5.  กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

นิสติา องักุล.  (2552).  การศกึษาปจัจยับางประการทีส่่งผลต่อทกัษะชวีติของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3  
สงักดักรุงเทพมหานคร.  ปรญิญานิพนธ.์  กศ.ม. (การวจิยัและสถติทิางการศกึษา).  
กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

บรรพต สุวรรณประเสรฐิ.  (2544).  การพฒันาหลกัสตูร โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั.   
พมิพค์รัง้ที ่2.  กรงุเทพฯ: โนวเ์ลด. 

บุบผา บุญญามณี; ออ้มเดอืน บุญญามณี; และ ดารตัน์ สาธรพนัธ.์  (2550).  ปจัจยัทีม่ผีลต่อ 
ความเครยีดของครอบครวัในการดแูลผูป้ว่ยยาเสพตดิ.  สงขลา: ศูนยบ์ าบดัยาเสพตดิ 
สงขลา. 

บุบผา บุญญามณี; ออ้มเดอืน บุญญามณี; และ สยาม มุสกิะไชย.  (2547, กนัยายน – ธนัวาคม).   
ผลของการใชโ้ปรแกรมกลุ่มฝึกทกัษะการควบคุมตนเองต่อพฤตกิรรมการควบคุมตนเอง
ของผูป้ว่ยทีเ่สพยาบา้ในศูนยบ์ดัรกัษายาเสพตดิสงขลา.  วารสารสมาคมนกัวจิยั.   
9(3): 51 – 59. 

บุญชม ศรสีะอาด.  (2545).  การวจิยัเบื้องตน้.  พมิพค์รัง้ที ่7.  กรงุเทพฯ: สุวรียิาสาสน์. 
            .   (2546).  การพฒันาหลกัสตูรและการวจิยัเกีย่วกบัหลกัสตูร.  กรงุเทพฯ:  

สุวรียิาสาสน์. 
บุญเรอืง ไตรเรอืงวรวฒัน์.  (2547).  ยทุธศาสตรช์าต ิ2548 – 2552 ยทุธศาสตรก์ารสรา้งและพฒันา

คนอยา่งยัง่ยนื : โครงการพฒันาคุณภาพทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งครบวงจร (Human 
Efficiency Development Complex : HED Complex).  กรงุเทพฯ: องคก์ารสงเคราะห์
ทหารผ่านศกึ. 

บุญเลีย้ง ทุมทอง.  (2553).  การพฒันาหลกัสตูร Curriculum Development.  กรงุเทพฯ: 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 



 258 

บุษบา ญาณสมเดจ็.  (2546).  ประสทิธผิลการใชโ้ปรแกรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เพือ่ป้องกนัการใช้
ยาบา้ในนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนหอพระ จงัหวดัเชยีงใหม่.  สบืคน้เมื่อ  
10 เมษายน 2554. จาก http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/ 
%5Bin=book1.par%5D/ 

บรูชยั ศริมิหาสาคร. (2541). การสรา้งและการใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Plus in Action ) .  
กรงุเทพฯ:  อกัษรเจรญิทศัน์. 

เบญจวรรณ กจิควรด.ี  (2552).  ประสทิธผิลของการประยกุตก์ารสรา้งเสรมิทกัษะชวีติรว่มกบัแรง 
สนบัสนุนทางสงัคมเพือ่ปอังกนัการสูบบุหรีใ่นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีน 
แห่งหนึง่ในจงัหวดัอุดรธานี.  วทิยานิพนธ ์ส.ม. (สุขศกึษาและการส่งเสรมิสุขภาพ).  
ขอนแก่น: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  ถ่ายเอกสาร. 

ปณชิกา จริพรชยั.  (2553).  การพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งทกัษะการตดัสนิใจในการด าเนินชวีติ
ดว้ยตนเอง ส าหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2 ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญา.  ปรญิญานิพนธ ์
กศ.ด. (การศกึษาพเิศษ).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
ถ่ายเอกสาร. 

ปนดัดา ธรีะเชือ้; หรรษา เศรษฐบุปผา; และ สริลิกัษณ์ วรรธนพงษ์.  (2551, กรกฎาคม – 
กนัยายน).   ผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองต่อพฤตกิรรมการดื่มของผูต้ดิสุรา. 
พยาบาลสาร.  35(3): 142 – 153. 

ประชุม ศริธิรรมวฒัน์.  (2552).  ฝึกทกัษะคลายเครยีดและการควบคุมอารมณ์.  กรงุเทพฯ:  
พมิพส์วย. 

ประณยา ปนัปิน.  (2551).  โปรแกรมการสรา้งเสรมิทกัษะชวีติเพือ่ป้องกนัการเสพสารเสพตดิ ใน
นกัเรยีนประถมศกึษา จงัหวดัเชยีงราย.  วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (การส่งเสรมิสุขภาพ).  
เชยีงใหม่: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.  ถ่ายเอกสาร. 

ประภาพร คนซื่อ.  (2552).  การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยับางประการกบัความสามารถใน
การควบคุมตนเอง ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ในเขตพื้นทีก่ารศกึษาลพบุรเีขต 2.  
ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การวจิยัและสถติทิางการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ประภาศร ีทรพัยส์มบูรณ์.  (2546).  ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัการเสพสารเสพตดิของ
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนสงักดักรมสามญัศกึษา กรงุเทพมหานคร.  
ปรญิญานิพนธ ์วท.ม. (สุขศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ประทปี เมธาคุณวุฒ.ิ  (2545).  หลกัสตูรอุดมศกึษา : การประเมนิและการพฒันา.  กรงุเทพฯ:  
 นิชนิ แอดเวอรไ์ทซิง่ กรุฟ๊. 

http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/


 259 

ประทุมพร สุรภรี.์  (2551).  ประสทิธผิลของทกัษะชวีติต่อพฤตกิรรมการสบูบุหรีแ่ละสภาวะ
ไหลเวยีนเลอืดส่วนปลายของพนกังานขบัรถประจ าทางองคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพ.  
วทิยานิพนธ ์วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์.  นครปฐม: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล. 

 ถ่ายเอกสาร. 
ประเทอืง ธนิตยผล.  (2544).  อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา.  กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพข์อง

มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
ประเวศ วะส.ี  (2547).  ผูน้ า.  กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพม์ตชิน. 
ประสาท อสิรปรดีา.  (2538).  สารถะจติวทิยาการศกึษา.  กรงุเทพฯ: น าอกัษร. 
ประสาท เนืองเฉลมิ.  (2553).  หลกัสตูรการศกึษา.  มหาสารคาม: มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ประเสรฐิ กรวยสวสัดิ.์  (2541).  การศกึษาความรูค้วามเขา้ใจและเจตคตทิีม่ต่ีอยาเสพตดิของ 

นกัศกึษาผูใ้หญ่ระดบัมธัยมศกึษา ในเขตกรงุเทพมหานคร.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. 
(การศกึษาผูใ้หญ่).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.   
ถ่ายเอกสาร. 

ประเสรฐิ ตนัสกุล.  (2538).  ยทุธศาสตรท์กัษะชวีติเพือ่การพฒันาบุคลกิภาพเยาวชน. กรงุเทพฯ : 
กระทรวงศกึษาธกิาร. 

ประเสรฐิ เสยีงสุทธวิงศ.์  (2543).  กฎหมายยาเสพตดิ.  กรงุเทพฯ: นิตบิรรณการ. 
ปราณ ีป้านนาค.  (2547).  การศกึษาการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิใน 

สถานศกึษาของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดักาญจนบุร.ี  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. 
(การบรหิารการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.   
ถ่ายเอกสาร. 

ปรางคท์อง อภพิุทธกุิล.  (2550).  การใชโ้ปรแกรมการควบคุมตนเอง เพือ่พฒันาพฤตกิรรมความ 
รว่มมอื ในการรกัษาทางกายภาพบ าบดั กลุ่มผูป้ว่ยระบบกระดกูและกลา้มเน้ือ กองแพทย ์
หลวง พระบรมมหาราชวงั.  ปรญิญานิพนธ ์วท.ม. (การวจิยัพฤตกิรรมศาสตรป์ระยุกต์). 
กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ปราณพีร บุญเรอืง; และ คนอื่นๆ.  (2546).  รายงานวจิยัเรือ่ง การศกึษารปูแบบการป้องกนัและ 
แกไ้ขพฤตกิรรมทีเ่สีย่งต่อการใชย้าและสารเสพตดิในโรงเรยีน : กรณศีกึษา โรงเรยีน 
หนองขามพทิยาคม.  ขอนแก่น: ศูนยบ์ าบดัรกัษายาเสพตดิขอนแก่น. 

ปราณพีร บุญเรอืง; และ อทิธศิกัดิ ์พลงาม.  (2547).  เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง  
แนวทางและกระบวนการป้องกนัและแกไ้ขพฤตกิรรมเสีย่งของนกัเรยีน.  ขอนแก่น:  
คลงันานาวทิยา. 

ปรทิรรศน์ แสงทองด.ี  (2550).  ปจัจยัการควบคุมตนเอง และความผกูพนัทางสงัคมทีม่ผีลต่อการ 
กระท าผดิในคดยีาเสพตดิของเดก็และเยาวชนชาย : ศกึษาเฉพาะศูนยฝึ์กและอบรมเดก็
และเยาวชนชายในกรงุเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. (อาชญาวทิยาและงาน
ยตุธิรรม).  นครปฐม: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล.  ถ่ายเอกสาร. 



 260 

ปรยีานุช สถาวรมณ.ี  (2548).  การพฒันากจิกรรมในหลกัสตูรเสรมิเพือ่พฒันาทกัษะการคดิเชงิ 
วเิคราะหข์องนกัเรยีน.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (การบรหิารการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ปทัมา วรรณลกัษณ์.  (2550).  พฒันาการทกัษะชวีติของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 
ประเภทวชิาคหกรรมทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตต่างลกัษณะกนั ในสถานศกึษาสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร เขตภาคกลาง.  ปรญิญานิพนธ ์ 
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ปทัมาพร นพรตัน์.  (2551).  การศกึษาแบบแผนความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยับางประการกบัพฤตกิรรม 
การป้องกนัสารเสพตดิของนักเรยีนช่วงชัน้ที ่3 สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาอุทยัธานี.  
ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การวจิยัและสถติทิางการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ปญัหาสงัคมไทย.  (2552).  สบืคน้เมือ่ 24 สงิหาคม 2552.  จาก http://www.lks.ac.th/kukiat/ 
student/betterroyal/social/7.html 

ปิยดา ละอองปลวิ.  (2546).  ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยับางประการกบัพฤตกิรรมการป้องกนั 
สารเสพตดิของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การวดัผล
การศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ปิยะนาฏ สทิธฤิทธิ.์  (2549).  ปจัจยัเชงิสาเหตุทีส่่งผลต่อการตระหนกัรูต้นเองของนักเรยีนระดบั 
มธัยมศกึษาปีที ่3 ในเขตพื้นทีก่ารศกึษานครราชสมีา เขต 2.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.   
(การวจิยัและสถติทิางการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ.  (2550).  การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม หมวดวชิา 
พฒันาทกัษะชวีติ 1 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 เพือ่เสรมิสรา้ง 
ทกัษะชวีติส าหรบันกัศกึษานอกโรงเรยีนในทณัฑสถานวยัหนุ่มกลาง.  ปรญิญานิพนธ.์  
กศ.ด. (การศกึษาผูใ้หญ่).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโรฒ.  
ถ่ายเอกสาร. 

พงศพ์ฒัน์ ฉายาพนัธ.์  (2543).  การจดัสภาพแวดลอ้มเพือ่ป้องกนัอาชญากรรมและยาเสพตดิใน 
สถานศกึษา.  กรงุเทพฯ: คุรสุภาลาดพรา้ว. 

            .  (2552).  นิทรรศการต ารวจใน ศต.ที ่21.  กรงุเทพฯ: คุรสุภาลาดพรา้ว. 
พนม พงษ์ไพบลูย;์ และ คณะ.  (2546).  รวมกฎหมายการศกึษา เขา้สู่โครงสรา้งใหม ่

กระทรวงศกึษาธกิาร.  กรงุเทพฯ: วฒันาพานิช. 
 
 
 

http://www.lks.ac.th/kukiat/


 261 

พนิดา สนิสุวรรณ; และ ชรนิทร ์มัง่คัง่.  (2546).  การพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาโดยใชโ้ครงงานของ 
นกัศกึษาบณัฑติศกึษาสาขาวชิาการสอนสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.  การคน้ควา้อสิระ (การสอนสงัคมศกึษา) เชยีงใหม่: บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่  ถ่ายเอกสาร. 

พรด ีลมิปรตันากร.  (2547).  ผลของโปรแกรมสุขศกึษาโดยประยกุตใ์ชก้ารเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 
ดว้ยการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่มทีม่ต่ีอทกัษะชวีติในการป้องกนัพฤตกิรรมความรนุแรงของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนมธัยมวดัดุสติาราม.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.  
(สุขศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

พรธดิา วเิชยีรปญัญา.  (2547).  การจดัการความรู ้: พื้นฐานและการประยกุตใ์ช.้  กรงุเทพฯ:  
เอก็ซเ์ปอรเ์น็ต. 

พรสุข หุ่นนิรนัดร;์ และ คนอื่นๆ.  (2545).  หนงัสอืเรยีน สาระการเรยีนรูพ้ื้นฐาน กลุ่มสาระ         
การเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา สุขศกึษา ม.2.  กรงุเทพฯ: วฒันาพานิช. 

พริม้เพรา ผลเจรญิสุข.  (2545).  ยาเสพตดิพษิรา้ย.  กรงุเทพฯ: ภาควชิาสุขศกึษา คณะพละศกึษา  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร. 

พวงรตัน์ ทวรีตัน์.  (2531).  วธิกีารวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร.์  กรงุเทพฯ:  
เจรญิผล. 

พวงแกว้ ปณุยกนก.  (2546).  การประเมนิผลการเรยีนรูแ้นวใหม่.  กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั.    

พชัรา อุบลสวสัดิ.์  (2547?).  คู่มอืส าหรบัการปฏบิตังิานเอาชนะยาเสพตดิอยา่งยัง่ยนื.  พษิณุโลก:  
มลูนิธพิษิณุโลกรวมใจตา้นภยัเอดส.์ 

พชัรนิทรก์ร ทาน้อย.  (2551).  ประสทิธผิลของการสรา้งเสรมิทกัษะชวีติและการจงูใจในการป้องกนั 
อุบตัภิยั จากรถจกัรยานยนตใ์นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนมธัยมศกึษา  
จงัหวดัหนองบวัล าภ.ู  วทิยานิพนธ ์ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร).  ขอนแก่น:  
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  ถ่ายเอกสาร. 

พชัร ีวฒันาเมธ.ี  (2550).  ผลของโปรแกรมการฝึกทกัษะการแกป้ญัหาต่อภาวะซมึเศรา้ของคน
พกิาร.  วทิยานิพนธ ์พย.ม. (สุขภาพจติและการพยาบาลจติเวช).  เชยีงใหม่: บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่  ถ่ายเอกสาร.  

พนัธุน์ภา กติตริตันไพบลูย.์  (2543).  สารกระตุน้ประสาท (ยาบา้).  เชยีงใหม่: โรงพยาบาล 
สวนปรงุ. 

พาตเีมาะ นิมา.  (2547).  ผลของวธิสีอนแกป้ญัหาและการเสนอตวัแบบทีม่ต่ีอการลดพฤตกิรรม 
เสีย่งต่อการเสพยาเสพตดิของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีม่รีปูแบบการคดิต่างกนั.  
วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (จติวทิยาการศกึษา).  สงขลา: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั  
สงขลานครนิทร.์  ถ่ายเอกสาร. 
 



 262 

พชิติ ฤทธิจ์รญู.  (2545).  หลกัการวดัและประเมนิผลการศกึษา.  พมิพค์รัง้ที ่2.  กรุงเทพฯ:  
เฮา้ส ์ออฟ เคอรม์สีท์.   

พมิพพ์รรณ เทพสุเมธานนท์; และ คนอื่นๆ.  (2549).  ปรชัญาการศกึษา philosophy of education.   
พมิพค์รัง้ที ่4.  กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

พมิพภ์ูม.ิ  (2553).  คนดตีอ้งมวีนิยัในตนเอง.  สบืคน้เมื่อ 21 กยัยายน 2553, จาก 
http://www.vcharkarn.com/vblog/38296 

พทิกัษ์ สุรยิะใจ; และ คนอื่นๆ.  (2550).  รปูแบบการบ าบดัดแูลผูป้ว่ยเฮโรอนีดว้ยเมธาโดน      
ระยะยาว.  เชยีงใหม่: ศูนยบ์ าบดัรกัษายาเสพตดิเชยีงใหม.่ 

เพิม่วุธ บุบผาบาตะบงั. (2542, ตุลาคม- พฤศจกิายน). “ ครไูทยในสหสัวรรษใหม่ ” ประชาศกึษา.  
1: 22 – 27 .  

เพญ็ประภา บุญนาค.  (2550).  ผลการใชบ้ทเรยีนโทรทศัน์เพือ่การเรยีนรูท้กัษะชวีติในการป้องกนั 
สารเสพยต์ดิ. สารนิพนธ ์กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา).  กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

เพญ็แข ประจนปจัจนึก; และ คณะ.  (2541).  รายงานการวจิยั ประกอบร่างพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ....ประเดน็บทบาทของหน่วยงานอืน่ของรฐักบัการศกึษา.  
กรงุเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ   

เพญ็แข สายเชือ้.  (2551).  โครงการส ารวจพฤตกิรรมและความพงึพอใจระบบจดัเกบ็เอกสารของ
กรมปศุสตัว ์พ.ศ.2551.  กรุงเทพฯ: ศูนยส์ารสนเทศ กรมปศุสตัว.์ 

ไพฑรูย ์แสงพุ่ม.  (2551, เมษายน – กรกฎาคม).  ผูค้า้ยาเสพตดิ.  วารสารส านกังาน ป.ป.ส..  
24(2): 19 – 26.  

ภทัรภร รตัน์วงศเ์จรญิ.  (2547).  ประสทิธผิลของโปรแกรมสุขศกึษาโดยการพฒันาทกัษะชวีติทีม่ ี
ต่อพฤตกิรรมการป้องกนัการเสพยาบา้ ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาในโรงเรยีนสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน จงัหวดัปทุมธานี.  ปรญิญานิพนธ ์ วท.ม. 
(สุขศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ภวกิา กลบัประสทิธิ.์  (2547).  ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะชวีติของนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัร 
วชิาชพี วทิยาลยัเทคนิคดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร.  สารนิพนธ.์  กศ.ม. 
(จติวทิยาการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.   
ถ่ายเอกสาร. 

มณ ีธาดาบดนิทร.์  (2551).  การสงัเคราะหง์านวจิยัเกีย่วกบัการป้องกนัการสูบบุหรีใ่นวยัรุน่โดยใช ้
โปรแกรมทกัษะชวีติ.  สารนิพนธ ์พย.ม.  (การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช).  
กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล.  ถ่ายเอกสาร. 
 
 
 

http://www.vcharkarn.com/


 263 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  (2544).  ประมวลสาระชุดวชิา วทิยานิพนธ ์1 แขนงวชิาบรหิาร 
การศกึษา Thesis I Education Administration หน่วยที ่1 – 4.  พมิพค์รัง้ที ่2.  กรงุเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.   

            .  (2550).  เอกสารการสอนชุดวชิาทกัษะชวีติ Life Skill หน่วยที ่1 - 7.  พมิพค์รัง้ที ่9.   
นนทบุร:ี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 

มารสิา รตันโสภา.  (2550).  ผลการใชก้ระบวนการกลุ่มพฒันาทกัษะชวีติต่อความฉลาดทางอารมณ์ 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนบา้นคอ้ อ าเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัล าภ.ู  
วทิยานิพนธ ์กศ.ม. (การแนะแนวและใหค้ าปรกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

มารตุ พฒัผล.  (2554,  11 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ดฐิภทัร บวรชยั ทีค่ณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  เขตวฒันา กรงุเทพฯ. 

มาเรยีม นิลพนัธ.์  (2543).  รายงานวจิยัเรือ่งการสงัเคราะหง์านวจิยัทางดา้นหลกัสูตร.  วทิยานิพนธ ์ 
กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา).  นครปฐม: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร.   
ถ่ายเอกสาร. 

ยงยทุธ วงศภ์ริมยศ์านติ.์  (2544, มกราคม – มถุินายน).  การสอนทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัการใช ้
ยาเสพตดิ.  ขา่วสารกองบรกิารการศกึษา.  8(68) : 8 – 28. 

ราณ ีวงศค์งเดช.  (2549).  การเสรมิสรา้งทกัษะชวีติกบัแรงสนบัสนุนทางสงัคมเพือ่ป้องกนัการดืม่ 
แอลกอฮอลใ์นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัขอนแก่น.  วทิยานิพนธ ์ส.ม. (สุขศกึษาและการส่งเสรมิส  ขภาพ).  
ขอนแก่น: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  ถ่ายเอกสาร. 

ราชนัย ์บุญธมิา.  (2554,  11 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ดฐิภทัร บวรชยั ทีค่ณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  เขตวฒันา กรงุเทพฯ. 

รจุริ ์ภู่สาระ; และ จนัทรานี สงวนนาม.  (2545).  การบรหิารหลกัสตูรในสถานศกึษา.  กรงุเทพฯ:  
บุ๊ค พอยท.์ 

รุง่ชชัดาพร เวหะชาต.ิ  (2550).  การบรหิารงานวชิาการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน.  สงขลา:  
ภาควชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัทกัษณิ. 

รุง่ทวิา โพธิใ์ต.้  (2552).  ผลของการใชก้จิกรรมแนะแนวเพือ่พฒันาทกัษะชวีติดา้นความตระหนกัรู้ 
ในตนเองของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6.  วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (จติวทิยาการศกึษาและ
การใหค้ าปรกึษา).  ขอนแก่น: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  ถ่ายเอกสาร. 

โรงเรยีนเบญจมราชาลยั.  (2554).  ชุดบทเรยีนเพือ่การพฒันาตนเอง.  สบืคน้เมือ่ 10 เมษายน  
2554, จาก http://www.br.ac.th/E-learning/lesson3_2.html 

ลลติา เดชาวุธ; และ ยศพล เหลอืงโสมนภา.  (2548).  รายงานวจิยั การท าหน้าทีค่รอบครวั ของ 
วยัรุน่ทีเ่สพยาบา้ ในเขตภาคตะวนัออก.  กรงุเทพฯ: สถาบนัพระบรมราชชนก. 
 



 264 

ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  (2543).  เทคนิคการวดัผลการเรยีนรู.้  พมิพค์รัง้ที ่2.   
กรงุเทพฯ: สุวรียิาสาสน์. 

ลคูสั, บลิ.  (2552).  ทกัษะพฒันาสมอง.  แปลโดย  สุนียร์ตัน์ ลมิปนววิธิ.  กรงุเทพฯ: บสิคติ. 
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ.์  (2543).  จติวทิยาปรบัตวั.  กรงุเทพฯ: ศูนยส์่งเสรมิวชิาการ. 
วราภรณ์ ทองสว่างแจง้.  (2549).  การพฒันาโมเดลความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของลกัษณะมุง่อนาคต 

และความมานะอุตสาหะในการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย.  วทิยานิพนธ ์ 
วท.ม. (เทคโนโลยวีจิยัการศกึษา).  ชลบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา.   
ถ่ายเอกสาร. 

วรวทิย ์อรรถโกวทิธาตร.ี  (2542).  การมสี่วนรว่มของผูป้กครอง โรงเรยีนและชุมชนต่อการป้องกนั 
การเสพยาบา้ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 – 6 ในเขตตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร.  
วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (การบรหิารการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร.์  ถ่ายเอกสาร. 

วรวุฒ ิจริสุจรติธรรม.  (2553).  การพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพือ่พฒันาทกัษะภาวะผูน้ าเยาวชนใน 
โรงเรยีนอาชวีศกึษาคาทอลกิ.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด.  (การบรหิารการศกึษา).  
กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

วราภรณ์ กุประดษิฐ;์ นีออน พณิประดษิฐ์; และ ศรนิทพิย ์รกัษาสตัย.์  (2551, พฤษภาคม –  
สงิหาคม).  การพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อ
หลกีเลีย่งการใชส้ารเสพตดิของเยาวชน.  วารสารมหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  2(2):  
91 - 43. 

วศนิ บ ารงุชพี.  (2552).  จติแพทยช์ี้ปญัหาสุขภาพจติปี 2552 เนือ่งจากแนวโน้มยาเสพตดิกลบัมา 
ระบาดอกีครัง้ เตอืนระวงั 7 สญัญาณอนัตรายท าใหย้าเสพตดิระบาดทวคีวามรนุแรงวอน
ทุกฝา่ยช่วยกนัแกป้ญัหาอย่างจรงิจงั.  สบืคน้เมือ่ 4 มนีาคม 2552, จาก  
http://www.newswit.com/news/2008-11-21/0c7187caec3978ef91127a93f61cbc03/ 

วสกิาล ญาณสาร.  (2550).  ผลของการปรกึษาเชงิจติวทิยาแบบกลุ่ม ตามแนวของ Trotzer ทีม่ต่ีอ 
การตระหนกัรูใ้นตนเอง และความหวงัของเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชน
เขต 7 จงัหวดัเชยีงใหม.่  วทิยานิพนธ ์วท.ม. (จติวทิยาการปรกึษา).  เชยีงใหม่:  
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่  ถ่ายเอกสาร. 

วชัร ีบรูณสงิห.์  (2544).  การบรหิารหลกัสตูร.  พมิพค์รัง้ที ่2.  กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
วาตานาเบะ เคนสุเกะ.  (2010).  เลกิขมวดคิ้วซ๊ะ เพราะคุณคอื อจัฉรยิะนักแกป้ญัหา ปลดลอ็กสมองให้

แกป้ญัหาแทนคุณโดยอตัโนมตั ิพลกิยากใหเ้ป็นง่ายในพรบิตา.  แปลโดย พรเลศิ อฐิฐ์; และ 
วโิรจน์ ภทัรทปีกร.  กรงุเทพฯ: วเีลริน์. 

วกิพิเีดยีร ์สารานุกรมเสร.ี  (2553).  กรงุเทพมหานคร.  สบืคน้เมือ่ 10 ตุลาคม 2553.  จาก
http://th.wikipedia.org/wiki/กรงุเทพมหานคร 

 



 265 

วชิยั ดสิสระ.  (2535).  การพฒันาหลกัสตูรและการสอน.  กรงุเทพฯ: สุวรียิาสาสน์. 
วชิยั วงศใ์หญ่.  (2537).  กระบวนการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน.  กรงุเทพฯ:  

สวรียิาสาสน์. 
วชิยั วงษ์ใหญ่; และ มารตุ พฒัผล.  (2552).  จากหลกัสตูรแกนกลางสู่สถานศกึษา :  

กระบวนทศัน์ใหมก่ารพฒันา.  พมิพค์รัง้ที ่2.  กรงุเทพฯ: จรลัสนิทวงศ.์ 
วนิยั ด าสุวรรณ.  (2548).  การอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน.  กรงุเทพฯ: แมค็. 
วไิลวรรณ สสีาน; และคนอื่นๆ  (2550).  รายงานวจิยัเรือ่งการศกึษาทกัษะชวีติทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม 

การป้องกนัการเสพยาเสพตดิของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ใน 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต.้  ปตัตานี: ศูนยบ์ าบดัยาเสพตดิปตัตานี.  

วโิรจน์ วรีชยั; และ คนอื่นๆ.  (2550).  คู่มอืกลุ่มฝึกทกัษะการป้องกนัการกลบัไปเสพซ ้า.   
กรงุเทพฯ: สถาบนัธญัญารกัษ์. 

วรีะ สุดสงัข.์  (2550).  การคดิวเิคราะห ์การคดิอย่างมวีจิารณญาณ และการคดิสรา้งสรรค.์  
กรงุเทพฯ: สุวรียิาสาสน์. 

แวดดาว ดวงจนัทร.์  (2551).  การใชก้จิกรรมทกัษะชวีติเพือ่พฒันาความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเอง 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1.  การคน้ควา้แบบอสิระ.  ศษ.ม. (จติวทิยาการศกึษา
และการแนะแนว).  เชยีงใหม่: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่  ถ่ายเอกสาร. 

ษมาพร ศรอีทิยาจติ.  (2548).  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุระหว่างปจัจยับางประการที ่
ส่งผลต่อทกัษะชวีติของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 
จงัหวดันครนายก.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การวจิยัและสถติทิางการศกึษา).  กรงุเทพฯ: 
บณัฑติว  ทยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ศรณัยา แสงหริญั.  (2553)  การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมครโูรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนเพือ่ใหม้  ี
คุณลกัษณะสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู.้  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (การบรหิาร 
การศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

            .  (2554,  11 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ดฐิภทัร บวรชยั ทีค่ณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  เขตวฒันา กรงุเทพฯ. 

ศรเีรอืน แกว้กงัวาน.  (2541).  จติวทิยาพฒันาการทุกช่วงวยั เล่ม 2.  พมิพค์รัง้ที ่7.   
กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

            .  (2545).  จติวทิยาพฒันาการชวีติทุกช่วงวยั.  กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
ศลิป์ชยั ศรธีญัญา.  (2549).  คู่มอืการจดักจิกรรมทกัษะชวีติส าหรบัศูนยก์ารเรยีนชุมชน.   

สารนิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ศริบิรูณ์ สายโกสุม.  (2551).  จติวทิยาการศกึษา.  พมิพค์รัง้ที ่7.  กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยั 
รามค าแหง. 
 



 266 

ศริโิรจน์ พุ่มพบั.  (2552).  การศกึษาผลการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีบู่รณาการ 
ระหว่างการอ่านเพือ่ความเขา้ใจกบัทกัษะชวีติของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6.  
วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (หลกัสตูรและการสอน).  ขอนแก่น: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น.  ถ่ายเอกสาร. 

ศุภมาศ บ ารงุรตัน์.  (2551).  การสงัเคราะหง์านวจิยัเกีย่วกบัโปรแกรมทกัษะชวีติเพือ่ป้องกนัการ 
เสพยาบา้ในนกัเรยีนวยัรุ่น.  สารนิพนธ ์พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช).  
นครปฐม: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล.  ถ่ายเอกสาร. 

ศุภรตัน์ อิม่วฒันกุล.  (2552).  ผลของการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมทกัษะชวีติรว่มกบัการสนบัสนุนจาก 
ผูป้กครอง (5A’s) เพือ่ป้องกนัการสบูบุหรีใ่นวยัรุ่นชุมชนแออดั.  วทิยานพินธ ์วท.ม. 
(วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ).  นครปฐม: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล.   
ถ่ายเอกสาร. 

ศูนยข์อ้มลูกรงุเทพมหานคร.  (2553).  ศูนยข์อ้มลูกรงุเทพมหานคร .  สบืคน้เมือ่ 11 ตุลาคม 2552,  
จาก http://www.bangkok.go.th/info/ 

ศูนยบ์ าบดัรกัษายาเสพตดิขอนแก่น.  (2547).  คู่มอืโฮมรมูเพือ่พฒันาศกัยภาพนกัเรยีน.  ขอนแก่น:  
คลงันานาวทิยา. 

สกล วรเจรญิศร.ี  (2550).  การศกึษาทกัษะชวีติ และการสรา้งโมเดลกลุ่มฝึกอบรมเพือ่พฒันาทกัษะ 
ชวีติของนกัเรยีนวยัรุน่.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (จติวทิยาการใหค้ าปรกึษา).  กรงุเทพฯ: 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

สงดั อุทรานันท.์  (2532).  พื้นฐานและหลกัการพฒันาหลกัสตูร.  กรงุเทพฯ: ภาควชิา         
การบรหิารการศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สถาบนัธญัญรกัษ์.  (2552).  จ านวนและรอ้ยละของผูป้่วยในยาเสพตดิ จ าแนกตามปีงบประมาณ  
 2547 – 2551.  สบืคน้เมือ่ 28 กนัยายน 2552, จาก http://www.thanyarak.go.th/thai/  
 index.php?option=com_content&task=view&id=920&Itemid=61 
            .  (2553?).  ผลการด าเนินงานดา้นการบ าบดัรกัษาผูป้ว่ยยาเสพตดิ ปีงบประมาณ 

2548 – 2552.  กรงุเทพฯ: สถาบนัธญัญารกัษ์. 
สถาบนัรามจติต.ิ  (2553).  รายงานวจิยั โครงการตดิตามสภาวการณ์เดก็และเยาวชนจงัหวดั (Child 

Watch) จงัหวดักรงุเทพมหานคร.  กรงุเทพฯ: สถาบนัรามจติต.ิ 
สถาบนัสุขภาพจติเดก็และวยัรุน่ราชนครนิทร.์  (2551).  คู่มอืจดักจิกรรมค่ายพฒันาสตปิญัญา

เดก็ไทย กลุ่มวยัรุน่ หลกัสตูรการพฒันาความฉลาด 4 ดา้น ส าหรบัวยัรุน่ไทย  
(4 Wises Intelligent Development for Tha Youth).  กรงุเทพฯ: บยีอนด ์พบัลสิชิง่. 

สมชาย เทพแสง.  (2550).  ปจัจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพนกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา กรงุเทพมหานคร.  กรงุเทพฯ: ส านักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. 

            .  (2554,  11 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ดฐิภทัร บวรชยั ทีค่ณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  เขตวฒันา กรงุเทพฯ. 



 267 

สมนึก นนธจินัทร.์ (2540). การเรยีนการสอนและการประเมนิผลจากสภาพจรงิโดยใช ้
แฟ้มสะสมผลงานดเีด่น. สุรนิทร ์: รุง่เกยีรตอิอฟเซท็. 

สมพร หลมิเจรญิ.  (2552).  การพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพือ่ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคส์ าหรบั
นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (การวจิยัและพฒันาหลกัสตูร).  กรงุเทพฯ: 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

สมพงษ์ จติระดบั.  (2553, 2 ธนัวาคม).  ปรบัตวัการศกึษารองรบัอาเซยีนมุง่พฒันาทกัษะชวีติเสรมิ
ความเป็นสากล.  คมชดัลกึ.  หน้า 10.   

สมภพ เรอืงตระกูล.  (2543).  ยาเสพตดิมหนัตภยัเงยีบทีป้่องกนัได.้  กรงุเทพฯ: เรอืนแกว้ 
การพมิพ.์ 

สมโภชน์ เอีย่มสุภาษติ.  (2550).  ทฤษฎแีละเทคนิคการปรบัพฤตกิรรม.  กรงุเทพฯ: โรงพมิพแ์ห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์. (2540, ธนัวาคม). การประยุกตใ์ชก้ารวดัและประเมนิความสามารถจรงิ 
ในสภาพการเรยีนการสอน. วารสารแนะแนว. 31(167): 9-17. 

สนัต ิจยัสนิ; และ คณะ.  (2544).  เทคนิคการเผยแพรค่วามรูเ้พือ่การป้องกนัภยัยาเสพตดิ.  
กรงุเทพฯ: ประสานมติร. 

สนัต ์ธรรมบ ารงุ.  (2548).  ความส าคญัของหลกัสตูร.  สบืคน้เมือ่ 14 สงิหาคม 2552,  จาก 
 http://yalor.yru.ac.th/~chujitt/1intro_ch1.htm 
สมัฤทธิ ์สนัเต.  (2547).  การพฒันาเครือ่งมอืประเมนิทกัษะชวีติจากกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ส าหรบั

นกัเรยีนวยัเดก็ตอนกลาง.  วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (การวดัและประเมนิผลการศกึษา).  
ขอนแก่น: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  ถ่ายเอกสาร. 

สุกญัญา เสมอมาศ.  (2550).  ผลการฝึกเพือ่พฒันาการควบคุมตนเอง เพือ่บรรลุเป้าหมาย ของ
นกัเรยีนวยัรุ่นทีม่จีติลกัษณะแตกต่างกนั ดว้ยชุดกจิกรรมแนะแนว.  วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. 
(การแนะแนว).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.          
ถ่ายเอกสาร. 

สุรชาต ิสงัขร์ุง่. (2541,มถุินายน – กรกฎาคม). “ การประเมนิผลงานทางวชิาการตามสภาพจรงิ” ,  
ขา้ราชการคร.ู 5: 15 – 23. 

สุกุมา แสงเดอืนฉาย.  (2547).  การศกึษาพฤตกิรรมการดืม่สุรา สภาพแวดลอ้มทางครอบครวัและ
สงัคม ผลกระทบจากการดืม่สุราและเจตคตต่ิอการดืม่สุราของผูป้ว่ยสุรา.  กรงุเทพฯ: 
สถาบนัธญัญารกัษ์. 

สุชาดา ทมิอุดม; ผุสด ีชชูพี; และ จรญูพร ปญัจะวฒันันท.์  (2547).  พมิพค์รัง้ที ่2.  กรงุเทพฯ: 
องคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ. 

 
 
 



 268 

สุทศัน์ สุรสหสัสานนท.์  (2549).  ผลของการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยประยกุตใ์ชท้กัษะ
ชวีติของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อ าเภอหนองมว่ง 
จงัหวดัลพบุร.ี  วทิยานิพนธ ์ส.ม. (สุขศกึษาและการส่งเสรมิสุขภาพ).  ขอนแก่น: บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  ถ่ายเอกสาร. 

สุทธนู ศรไีสย.์ (2549). การจดัการและวางแผนพฒันาหลกัสตูร (ฉบบัปรบัปรงุ).  พมิพค์รัง้ที่ 4.  
กรงุเทพฯ: คณะครศุาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สุนทร โคตรบรรเทา.  (2553).  ปรชัญาการศกึษาส าหรบัผูบ้รหิารการศกึษา.  กรงุเทพฯ:  
ส.เอเซยีเพรส. 

สุนีย ์ภู่พนัธ.์  (2546).  แนวคดิพื้นฐานการสรา้งและการพฒันาหลกัสตูร.  กรงุเทพฯ: โนวเ์ลด. 
สุพรรษา สุวรรณชาตร.ี  (2548).  การรบัรูข้อ้มลูผ่านสือ่รณรงคต่์อตา้นยาเสพตดิกบัการป้องกนั 

ตนเองจากยาเสพตดิของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ในโรงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  ถ่ายเอกสาร. 

สุพฒัน์ ธรีเวชเจรญิชยั.  (2547).  ยาและสิง่เสพตดิใหโ้ทษ = Drugs and narcotics.  กรงุเทพฯ:  
 ไทยวฒันาพานิช.. 

สุภาพร นกเจรญิ.  (2551).  การใชก้จิกรรมกลุ่มเพือ่พฒันาทกัษะชวีติดา้นการเผชญิกบัอารมณ์ของ
เยาวชนในศูนยฝึ์กและอารมณ์เดก็และเยาวชนบา้นบงึ จงัหวดัชลบุร.ี  การคน้ควา้อสิระ   
ศษ.ม. (จติวทิยาการศกึษาและการแนะแนว).  เชยีงใหม่: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม.่  ถ่ายเอกสาร. 

สุภาพร ธนะชานนัท.์  (2548).  อทิธพิลของมาตรการป้องกนัสิง่เสพยต์ดิในโรงเรยีน และครอบครวั
กบัความผกูพนัทางสงัคม ทีม่ต่ีอการป้องกนัสิง่เสพยต์ดิของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่
3 สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน เขตกรงุเทพมหานคร.         
ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (พฤตกิรรมศาสตร)์.  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

สุมาล ีสงัขศ์ร.ี  (2535).  การบรหิารการศกึษานอกโรงเรยีนส าหรบัชาวชนบทไทย.  กรงุเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 

สุวทิย ์มลูค า; และ คนอื่น.  (2542).  Child center  :  Storyline method  :  การบูรณาการหลกัสตูร
และการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง.  กรงุเทพฯ:  ท.ีพ.ีพริน้.  

            .  (2549).  การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นการคดิ.  กรงุเทพฯ: ดวงกมลสมยั. 
สุวภิา ภาคยอ์ตั.  (2547).  การพฒันาการตระหนกัรูใ้นตนดว้ยกจิกรรมกลุ่มของนิสติมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ.  ปรญิญานิพนธ ์วท.ม. (การวจิยัพฤตกิรรมศาสตรป์ระยกุต)์.  
กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

สุวมิล  วอ่งวานิช.  (2546).  การประเมนิผลการเรยีนรูแ้นวใหม.่  กรงุเทพฯ:  โรงพมิพแ์ห่ง 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.   



 269 

สุรางค ์โควต้ระกูล.  (2541).  จติวทิยาการศกึษา.  กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์.  (2548).  วชิาวจิยั 731 วธิกีารแสวงหาขอ้เทจ็จรงิปรมิาณและคุณภาพ.   

(เอกสารประกอบค าบรรยาย).  กรงุเทพฯ: คณะศกึษาศาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

โสภา (ชพูกุิลชยั) ชปีลมนัน์; และ คนอื่นๆ  (2547).  รายงานการวจิยั ครอบครวั : ปจัจยัปกป้องหรอื 
 ผลกัดนัปญัหายาเสพตดิของวยัรุน่ในเขตกรงุเทพมหานคร.  กรงุเทพฯ: สภาสงัคม 
 สงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย. 
ส านกัการศกึษากรงุเทพมหานคร.  (2552).  แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555).   
 กรงุเทพฯ: ส านกัการศกึษากรงุเทพมหานคร. 
            .  (2553ก).  กรอบหลกัสตูรทอ้งถิน่ หลกัสตูรกรงุเทพฯศกึษา ส านกัการศกึษา 
 กรงุเทพมหานคร.  กรงุเทพฯ: ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต.ิ 
            .  (2553ข).  รายงานสถติกิารศกึษา ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร.   
 กรงุเทพฯ: ส านกังานพุทธศาสนาแห่งชาต.ิ 
            .  (2553ค).  สรปุผลการด าเนินงาน โครงการโรงเรยีนกรงุเทพมหานครปลอดยาเสพตดิ.   
 กรงุเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ.  (2549).  คน้เสน้ทาง สรา้งความรู ้ก้าวสู่ยตุธิรรม 
 ชุมชน.  กรงุเทพฯ: ศรบีรูพา. 
ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ.  (2549).  คู่มอื “เทคนิคการจดั 
 กจิกรรมเพือ่สอนทกัษะชวีติส าหรบัเยาวชน.  กรงุเทพฯ: ทฟิีลม์. 
ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ.  (2550).  การป้องกนัและแกไ้ข 
 ปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษา.  กรงุเทพฯ: ทฟิีลม์. 
            .  (2552?).  ยาเสพตดิเป็นภยัต่อชวีติเป็นพษิต่อสงัคม.  (แผ่นพบั).  กรงุเทพฯ: ม.ป.พ.   
 อดัส าเนา. 
สานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  (2549).  เอกสารแนวทางการดาเนินงานปฏริปู  

การเรยีนการสอนตามเจตนารมณ์ กระทรวงศกึษาธกิาร “2549 ปีแห่งการปฏริปู  
การเรยีนการสอน” แนวทางการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร  
การศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544.  กรงุเทพฯ: สานกัวชิาการและมาตรฐาน  
การศกึษา. 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการกรงุเทพมหานคร. (2549ก). โครงการศกึษาและพฒันาระบบ   
การบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีพ่งึประสงคข์องกรงุเทพมหานคร. กรงุเทพฯ: กองฝึกอบรม 
กรงุเทพมหานคร. 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการกรงุเทพมหานคร.. (2549ข). บนัทกึรายงานผลการก าหนด 
สมรรถนะหลกัของขา้ราชการกรงุเทพมหานครสามญั. กรงุเทพฯ: กองสรรหาบุคลากร. 



 270 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  (2552).  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551.  กรงุเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.  (2553).  คุณสมบตัเิดก็และ
เยาวชนทีพ่งึประสงค.์  สบืคน้เมือ่ 13 กรกฎาคม 2553, จาก http://oppy.opp.go.th/ 
about/04.html 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส านกันายกรฐัมนตร.ี  (2549).  
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัทีส่บิ พ.ศ.2550 – 2554.  กรงุเทพฯ:      
สตูรไพศาล. 

ส านกังาน ป.ป.ส..  (2548).   เรยีนรูเ้ร ือ่ง...ยาเสพตดิชวีติปลอดภยั.  กรงุเทพฯ:  
สไตลค์รเีอทฟีเฮา้ส.์ 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ  (2545).  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542  
 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545.  กรงุเทพฯ: พรกิหวาน. 
            .  (2545).  ทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่พฒันากระบวนการคดิ.  พมิพค์รัง้ที ่2.  กรงุเทพฯ:  

วฒันาพานิช. 
            .  (2546).  แผนการศกึษาชาต ิ(พ.ศ.2545 – 2559).  พมิพค์รัง้ที ่3.  กรงุเทพฯ:  
 พรกิหวาน. 
ส านกันายกรฐัมนตร.ี  (2552, 17 มนีาคม).  ค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรทีี ่82/2552 เรือ่ง ยทุธศาสตร ์
 และกลไกการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิตามนโยบายรฐับาล. 
ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐานการศกึษา. (2542). การวจิยัและประเมนิคุณภาพประสทิธภิาพ 

การศกึษา ปีการศกึษา 2540 เล่มที ่1 คุณภาพ – ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
โรงเรยีนประถมศกึษา . กรงุเทพฯ : คุรสุภาลาดพรา้ว. 

ส านกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน.  (2546).  แนวทางการจดักจิกรรมทกัษะชวีติ.  กรงุเทพฯ:      
องคก์ารรบัส่งสนิคา้และพสัดุภณัฑ.์ 

ส านกัพฒันาการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ.  (2543).  ตอบปญัหายาเสพตดิ.   
 พมิพค์รัง้ที ่14.  กรงุเทพฯ: ส่วนพฒันาสื่อและเทคโนโลย.ี 
ส านกัยุทธศาสตร.์  (2551).  สถานการณ์ยาเสพตดิประเทศไทย ปี 2550 และแนวโน้ม.  กรงุเทพฯ:  
 ส านกัยุทธศาสตร ์ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ. 
            .  (2551, เมษายน – กรกฎาคม).  สีค่ณูรอ้ย 4 x 100.  วารสารส านกังาน ป.ป.ส..  24(2):  
 13 – 18. 
ส านกัยุทธศาสตร.์  (2553).  ประชุมการจดัท าแผนจงัหวดั ปี 2554 (กนัยายน 2553).  กรงุเทพฯ:  
 ส านกัยุทธศาสตร ์ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ. 
 
 

http://oppy.opp.go.th/


 271 

ส านกัวชิาการและและมาตรฐานการศกึษาของชาต.ิ  (2552).  แนวทางการบรหิารจดัการหลกัสตูร  
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551.  กรงุเทพฯ: ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

ส าเนา นิลบรรพ;์ สุวภทัร คงหอม; และ กญัญา ภู่ระหงษ์.  (2550, มกราคม - มถุินายน).   
 การพฒันาโปรแกรมบ าบดัผูป้ว่ยสุรา.  วารสารสถาบนัธญัญารกัษ์.  4(1): 4 – 7.   
ส าเรงิ บุญเรอืงรตัน์.  (2542).  การวดัจติพสิยัของมนุษย.์  กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยั 
 ศรนีครนิทรวโิรฒ. 
อดศิกัดิ ์สงิหส์โีว.  (2549).  การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา เรือ่งปรมิาณสมัพนัธท์ีเ่น้นการพฒันา 

ความสามารถในการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจ.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (วทิยาศาสตร์
การศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

อมรศร ีศรอีนิทร.์  (2552: 46).  การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมทกัษะชวีติเกีย่วกบัพฤตกิรรมทางเพศ 
ของวยัรุน่ทีเ่หมาะสมส าหรบันกัเรยีน ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยสีุราษฎรธ์านี.  กศ.ม. (การวจิยัและประเมนิ).  สงขลา: บณัฑติวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัสงขลา.  ถ่ายเอกสาร. 

อมรวชิช ์นาครทรรพ.  (2549).  เดก็ไทยในมติวิฒันธรรม.  พมิพค์รัง้ที3่.  กรงุเทพฯ: องคก์าร 
 สงเคราะหท์หารผ่านศกึ. 
อรพรรณ พรศรมีา.  (2530).  เอกสารประกอบการสอนวชิาเทคโนโลย ี437 บทเรยีนดว้ยตนเอง.  

กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
อรวรรณ แสงวรรณลอย.  (2550).  พฤตกิรรมการดืม่แอลกอฮอลแ์ละพฤตกิรรมทางเพศทีเ่สีย่งต่อ

การตดิเชื้อเอช็ไอว ีในนกัเรยีนชัน้ ม.2, ม.5 และ ปวช. ปี 2550.  กรงุเทพฯ: ส านกัระบาด
วทิยา กรมควบคุมโรค. 

อรรณพ วสิุทธมิรรค.์  (2541).  พฤตกิรรมการบรโิภคสารเสพตดิ.  กรงุเทพฯ: องคก์ารสงเคราะห์
ทหารผ่านศกึ. 

อรอนงค ์ลาภภวูนาถ.  (2551, เมษายน – กรกฎาคม).  การจ าแนกสถานะสถานศกึษาเพื่อด ารง 
ความเขม้แขง็ในการป้องกนัและแกป้ญัหายาเสพตดิ.  วารสารส านกังาน ป.ป.ส..   
24(2): 39 – 45. 

อดศิวร ์หลายชไูทย; อาภา ศริวิงศ ์ณ อยธุยา; และ วชิยั โปษยะจนิดา.  (2545).  สุราในสงัคมไทย : 
ผลการศกึษาโครงการศกึษาปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์พือ่หา
มาตรการทางเลอืกป้องกนัแกไ้ข.  กรงุเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการส่งเสรมิ
สุขภาพ. 

อภริฐั พุ่มกุมาร.  (2554,  11 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ดฐิภทัร บวรชยั ทีค่ณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  เขตวฒันา กรงุเทพฯ. 

อนุวตั ิ คณูแกว้.  (2548).  หลกัการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา.  กรงุเทพฯ: บุคสพ์อยต.์ 
 



 272 

อรสิสรา พรสุดารตัน์.  ( 2547).  ผลการใชก้จิกรรมตา้นยาเสพตดิทีม่ต่ีอทศันคตเิกีย่วกบัยาเสพตดิ 
ของวยัรุน่ทีม่เีอกลกัษณ์แห่งตนและวธิเีผชญิความเครยีดต่างกนั.  สารนิพนธ ์
กศ.ม. (จติวทิยาพฒันาการ). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
ถ่ายเอกสาร. 

อจัฉรา ฉายววิฒัน์.  (2551, มถุินายน – กนัยายน).  การพฒันาหลกัสตูรเสรมิดา้นทกัษะการคดิอย่าง 
มวีจิารณญาณส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  วารสาร
ศกึษาศาสตร.์  19(3): 65 – 66. 

อคัพงศ ์สุขมาตย.์  (2553).  การพฒันาหลกัสตูรเสรมิสรา้งคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ตามแนวคดิจติตปญัญาศกึษา. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. 
(การวจิยัและพฒันาหลกัสตูร). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร.   

อญัชล ีด ารงไชย.  (2543).  ผลของกจิกรรมกลุ่มต่อการเหน็คุณค่าในตนเอง ทกัษะการแกป้้ญหา 
การตดัสนิใจ และการปฏเิสธของวยัรุน่ชายทีเ่สพยาบา้และเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล
สวนปรงุ จงัหวดัเชยีงใหม.่  วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (การส่งเสรมิสุขภาพ).  เชยีงใหม่:  
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่  ถ่ายเอกสาร. 

อสิรยี ์จนัทรห์อม.  (2547).  ความสมัพนัธร์ะหว่างการสนบัสนุนทางสงัคม การรูคุ้ณค่าของตนเอง
และพฤตกิรรมการป้องกนัการใชย้าเสพตดิ ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ จงัหวดั
ปทุมธานี.  ปรญิญานิพนธ.์  รป.ม. (รฐัศาสตรมหาบณัฑติ).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง.  ถ่ายเอกสาร. 

อุดม เชยกวีงศ.์  (2545). หลกัสตูรทอ้งถิน่ : ยทุธศาสตรก์ารปฏริปูการเรยีนรู.้  กรงุเทพฯ:  
บรรณกจิ 1991. 

อุบลวนา ขวญับุญจนัทร;์ และ ลาวณัย ์รตันเสถยีร.  (2550).  ผลของการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะ
ชวีติต่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของนกัเรยีน.  กรงุเทพฯ:  
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.   

อุมาพร ตรงัคสมบตั.ิ  (2544).  จติบ าบดัและการใหค้ าปรกึษาครอบครวั.  พมิพค์รัง้ที ่5.  กรงุเทพฯ: 
ศูนยว์จิยัและพฒันาครอบครวั. 

อุรชัชา สจัจาพงษ์.  (2552).  การใชก้จิกรรมทกัษะชวีติในการส่งเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภค 
อาหารของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา เขตเทศบาล จงัหวดัแพร.่  วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. 
(วชิาการส่งเสรมิสุขภาพ).  เชยีงใหม่: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.   
ถ่ายเอกสาร. 

อุษณยี ์ลลนิผสาน.  (2551).  การวจิยัและพฒันาแบบฝึกทกัษะการตดัสนิใจทีม่ต่ีอประสทิธภิาพการ
บรหิารเวลา และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย :  
การประยกุตใ์ชท้ฤษฎแีละเกม.  วทิยานิพนธ ์ค.ม. (จติวทิยา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติ
วทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  ถ่ายเอกสาร. 



 273 

เอกรชั คุม้ผวิด า.  (2554,  11 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย ดฐิภทัร บวรชยั ทีค่ณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  เขตวฒันา กรงุเทพฯ. 

เอกรนิทร ์สีม่หาศาล.  (2545).  กระบวนการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา : แนวคดิสู่การปฏบิตั.ิ  
พมิพค์รัง้ที ่3.  กรงุเทพฯ: บุ๊คพอยท.์ 

เอแบคโพลล.์  (2553).  เอแบคโพลล ์: โครงการเฝ้าระวงัรกัษาคุณภาพอนาคตของเยาวชนไทย 
เรือ่งส ารวจสถานการณ์ปญัหายาเสพตดิและวจิยัเพือ่ประมาณการจ านวนเยาวชนไทย.  
สบืคน้เมือ่ 22 กรกฎาคม 2553, จาก http://www.ryt9.com/s/abcp/145826 

Adam Parra, Rick Stefanko; & Scott, Blankenship.  (1994).  1994 Evaluation of the  
Fayetteville, North Carolina D.A.R.E. Program.  Retrieved.  July 1, 2008, from 
http://www.dare.com/new_site/D_Rea_Arch_NC.htm 

Alwell, Morgen; & Cobb, Brian.  (2009, August).  Functional Life Skills Curricular  
Interventions for Youth With Disabilities A Systematic Review.  Career 
Development for Exceptional Individuals.  32(2): 82 – 93. 

Armstrong, David G.  (1989).  Developing and documenting the curriculum.  Boston: Allyn  
and Bacon. 

ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์.  (2007) เดก็ไทยยคุส าลกัเสรภีาพ! รเิสพโป๊-มเีซก็ซ ์สุดเสีย่งเมนิถุงยาง.   
สบืคน้เมือ่ 7 เมษายน 2554, จาก http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx? 
NewsID =9500000016854 

Ausubel, David P.  (1968).  Education Psychology : A Cognitive View.  New York : Holt  
Richart and Winston. 

Bandura, A.  (1977).  Social Learning Theory.  Englewood Clliff,  New Jersy: Prentice – Holt. 
Becker, David.  (2008).  50 Life Skills to Rnsure Kids Stay in School, Off Drugs and Out of  

Troble.   Cornwall: MPG Book. 
Becker, Harold K; Agopian, Michael W; & Yeh, Sandy.   (1992).  Impact Evaluation of  

Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.).  Retrieved July 23, 2008,  from  
http://www.dare.com/new_site/D_Rea_Arch_CA.htm  

Bernard, Lovell R.. 1980.  Adult Learning.  London; New York: Croom Helm. 
Brownstein, Daniel.  (2007).  Police to launch program to keep kids gang – free.  Retrieved.   

March 24, 2011, from http://search.proquest.com/docprintview/ 459129848   
/fulltext/12E24CEC04726C586A4/46?accountid=44800 

Buehler, Anneke; SchrOeder, Elke.  (2008, August).  The role of life skills promotion in  
substance abuse prevention : a mediation analysis.   Health Education Research.  
23(4) : 621 – 32. 

 

http://www.ryt9.com/s/abcp/145826
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?%20NewsID
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?%20NewsID
http://search.proquest.com/docprintview/%20459129848%20%20/fulltext/
http://search.proquest.com/docprintview/%20459129848%20%20/fulltext/


 274 

Canfield, Lack.  (1994).  100 Way to enchance self-concept in the class room : a handbook  
for teacher , counselor, and group leaders.  Boston: Allym and Bacon. 

Carney, Susan.  (2007).  Top Ten Refusal Skills for Teens Teaching Kids to Respond  
Assertively to Peer Pressure.  Retrieved March 23, 2011, from 
http://www.suite101.com/content/top-ten-refusal-skills-for-teens-a29626 

Carrol, Michael.  (2007).  Developing  New Curriculum for Adult Learners.  Verginia: TESOL. 
Conbach, Lee. J.  (1970).  Essential of Psychological Testing.  3rd ed.  New York: Harper  

and Row. 
Cone, J.D.  (1978).  The Behavioral Assesment Grid (BAG) : A conceptual framework  and  

a taxonomy.  Behavior Therapy.  9: 882 – 888. 
Couch, Sue.  (2000).  SKILLS FOR LIFE.  New York: McGraw-Hill.  
Covey, Sean.  (2006).  The 6 Most Importamt Decisions You’ll Ever Make.  New York:  

FIRESIDE. 
Doll, Ronald C.  (1992).  CURRICULUM IMPROVEMENT DECISION MAKING AND  

PROCESS.  8th Edition.  Boston: Allyn and Bacon. 
Dorfman, Lorrain T; Murty, Susan A; & Han, Li  (2008, December).  Faculty and community  

in Gerontological Curriculum Enrichment.  Education Gerontology.  34(12)      
1087 – 1104.    

Elsen, Marvin; zellman, Gail; & Murray, David M.  (2003, July).  Evaluating the lion – quest  
“Skills for adolescence” drug education program : Second – year behavior 
outcomes.  Addictive Behaviors.  28(5) : 883 – 97. 

Frid, Sandra.  (2001, November).  Supporting primary students' on-line learning in a virtual  
enrichment program.  Research in Education.  66: 9 – 27. 

Galinsky, Ellen.  (2010).  Mind in the making : the seven essential life skills every child  
need.  New York: HarperCollins. 

Goldstein, Arnold; Reagle, Kenneth. W; & Amann, Leater L.  (1990).  Refusal Skills : Previnting  
Drug Use in Adolecent.  Champain: Research Press (IL). 

Goodrich, Heidi. (1996, April). Understanding Rubrics. Educational Leadership.   
54(4): 14-17. 

Hardman, David; & Macchi, Laura.  (2003).  Thinking Psychological on reasoning judhment  
 and deciions.  Chichester: John Wiley & Sons 
Harmon, M.A.  (1993).  Reducing the Risk of Drug Involement Among Early Adolescents  

– An  Evaluation of  D.A.R.E..  Retrieved July 23, 2008,  from http://erx.sagepub. 
com/content/17/2/221.short 

javascript:%20void%200


 275 

Harrison, James; & Hobbs, Mike.  (2010).  MAX YOUR BRAIN : The Complete Visual Programme.  
   London: Dorling Kindersley. 

Joyce, Van Tassel-Baska; Dana, T. Johnson; & Neal Boyce,  Linda.  (1996).  Developing verbal 

talent: ideas and strategies for teachers of elementary and middle school 

 students.  Boston: Allyn and Bacon. 
Karabouniotis, Dimitrios; Evaggelinou, Christina; & Tzetzis, George.  (2002).  Curriculum  
 Enrichment with Self-Testing Activities in Development of Fundamental Movement Skills  

of First-Grade Children in Greece.   Retrieved July 23, 2008,  from 
http://cat.inist.fr/?aModele= affiche N&cpsidt=13838411 

Knowlton, Johnson. W; & et al.  (2009, December).  Preventing Youths’ Use of Inhalants and  
Other Harmful Legal Product in Frontiea Alaskan Communitirs: A Randomized Trial.  
Prevention Science.  10(4) : 298 – 312. 

Koffka, K.  (1978).  Encychopedia of the Social Science.  New York: MacMillan. 
Kraft, Guliz.  (2009).  Impact of social skills instruction on problem solving skills of students  

with learning disabitilies.  Dissertation, Ph.d. (Special Education).  Austin: Graduate 
school The University of Texas at Austin.  Photocopied. 

Krejcie, Robert V; & Morgan, Daryle W. (1970, Autumn).  Determining Sample Size for  
Research Activities.  Journal of Educational and Psychological Measurement.  
30(3): 608. 

Lawrence, Denis.  (2006).  Enhancing Self – Esteem in the Classroom.  3rd Edition.  London: Paul  
 Chapman. 
Lickona.  (1994).  Rising Good Children : Form Birth through the Teenage Year.  New York:  
 Bantam Book. 
Mangrulkar, Leena; Whitman, Chery V.; & Posner, Marc.  (2001).  Life Skills Approach to  

Child and Adolescent Health Human Development.  Washington, DC: Education 
Development Center, Inc. 

Maxwell, Robert.  (1981).  Life After School : A Social Skills Curriculum.  New Jersey. 
McAllister, BrookeAnne; & Plourde, Lee A.  (2008).  Enrichment Curriculum : Essential for  

Mathematically Gifted Students.   Retrieved March 8, 2011,  from  
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICEx
tSearch_SearchValue_0=EJ817282&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=E
J817282 

 

javascript:%20void%200
javascript:%20void%200
http://cat.inist.fr/?aModele=affiche


 276 

Mead, R.D.  (1971, April).  Future time perspective of college student in America and India.   
Journel of Social Phychology.  83(25) : 175 – 182. 

Melvin, Freestone.  (2006).  Thinking for Understanding : A Resource for Teaching and  
Learning.  Motague Bay Primary School Howart.  Australia. 

Miermont, J.  (1995).  The dictionary of family therapy.  Cambridg: Blackwell. 
Leanne,  Nazer-Bloom.  (2008).  Assessing adolescent's responses to a coping skills  

program: An action research approach to understanding adolescent stress and  
coping.  Retrieved December  24, 2011,  from http://gradworks.umi.com/NR/50/ 
NR50442. html 

Patterson, J.  (1980).  Teaching Personalized Decision Making. San Jose : Santa Clara 
Country K-12 Career Education Consortium. 

Piirto, Jane.  (1994).  Talented Children and Adults.  New York: MacMillan. 
Poajasit.  (2010).  อารมณ์กบัการควบคุมตนเอง.  Retrieved.  February 1, 2011, from  

http://qsnich-pediatrics.com/node/111 
Renzulli, Joseph S.  (2008).  Enriching curriculum for all student.  California: Corwin Press.  
Rechenmacher, David.L.  (1995).  Appraisal Report.  Retrieved July 23, 2008,  from  
 http://www.dare.com/new_site/D_Rea_Arch_Ill.htm 
Ringwalt. S.T, Ennett, C.; & Holt, K.D.. (1991).  An Outcome Evaluation of Project  

D.A.R.E.. Retrieved.  July 1, 2008, from http://www.dare.com/new_site/D_Rea_ 
Arch_NC2.htm 

Robinson, C.L.  (1971, October).  Future time perspective in non – incarcerated juvenile  
delinquents.  Disertation Abstracts Internation.  22(88) : 1225 – 1230.  

Ronald, C. Doll.  (1995).  Curriculum improvement : decisson making and process.   
Boston: Allyn and Bacon. 

Rosenbaum, M.  (1990).  Learned Resourcefulness : on coping skill, self-control, and  
adaptive behavior :  New York: Springer Publishing Company. 

Rothman, Esther. P.  (1968, January).  Needde” : The teacher as Specialist in Human  
Relation,  The Education Digest.  32(1) : 34 – 36. 

Sandra, Kay Caudill.  (1995).  D.A.R.E. – A Success Story in Barnwell County.  Retrieved  
July 23, 2008, from http://www.dare.com/new_site/D_Rea_Arch_SC.htm 

Saylor, J. Galen; & Alexsander, William M.  (1974).  Planning Curriculum for School.   
3rd Edition.   New York : Holt, Rinehart and Winston. 

Schlesinger, B.  (1997).  Families.  Montreal: McGraw-hill. 

http://gradworks.umi.com/NR/50/%20NR50442
http://gradworks.umi.com/NR/50/%20NR50442
http://qsnich-/
http://www.dare.com/new_site/D_Rea_%20Arch_
http://www.dare.com/new_site/D_Rea_%20Arch_
http://www.dare.com/new_site/D_Rea_Arch_SC.htm


 277 

Serkan, Narli; & Nes’e, Baser.  (2010, January).  The effects of constructivist learning 
environment on Prospective mathematics teachers’ opinions.  US-China Education 
Review.  7(1): 1 – 17. 

Schwartz, Nancy E.  (1975).  Nutritional knowledge, attitudes, and practices of high school  
graduates.   Journal of the American Dietetic Association .   66(1): 28-31. 

Strauss, Kevin.  (2011).  Story Solutions: Using Tales to Build Character and Teach Bully  
Prevention, Drug Prevention, Conflict Resolution, and Self-esteem.  Westport: 
Libraries Unltd Inc. 

Taba, Hida.  (1962).  Curricllum Development : Theory and Practice.  New York: Harcourt,  
Brace and World. 

Tyler, Ralph W.  (1949).  Basic Principles of Curriculum and Instruction.  Chicago: The  
University of Chicago Press. 

Webb, Frances Sizer; Whitney, Eleanor Noss; & DeBruyne, Linda K. (1999).  Health : 
making life choices.  Cincinnati : West Educational. 

WHO.  (1997).  Life Skills Education in school.  Geneva: WHO. 
Wiley, John; & Sons.  (2009).  21 ST CENTURY SKILLS LEARNING FOR LIFE IN OVER 

TIME.  San Francisco: Jossey Bass. 
Wiley, John; & Sons.  (2009).  Life Skill Activities for Secondary Students with Spectial 

Needs.  San Francisco: Jossey Bass.  
Woititz, Janet Geringer; & Garner, Alan.  (1990).  Lifeskills for adult children.  Deerfield: 

Health Communication. 
 

javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.swu.ac.th%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D13048W6I5644A.4048%26profile%3Dswu%26uri%3Dfull%3D3100001%40%21150741%40%210%26ri%3D3%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D10.1.117.3%40%21hzndb%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3DWebb%252C%2BFrances%2BSizer.%26index%3D%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D3')
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.swu.ac.th%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D13048W6I5644A.4048%26profile%3Dswu%26uri%3Dfull%3D3100001%40%21150741%40%210%26ri%3D3%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D10.1.117.3%40%21hzndb%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3DWebb%252C%2BFrances%2BSizer.%26index%3D%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D3')


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคณุวฒิุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

280 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

ผศ.ดร.ไพโรจน์ กลิน่กุหลาบ  อาจารยป์ระจ า ภาควชิาบรหิารการศกึษา 
    มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
อ.รอ.ดร.อภธิรี ์ทรงบณัฑติย ์  อาจารยป์ระจ า ภาควชิาบรหิารการศกึษา 
    มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
อ.ดร.มารตุ พฒัผล   อาจารยป์ระจ า ภาควชิาการวจิยัและพฒันาหลกัสตูร  
    บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
พ.ต.ท.ดร.มชียั สเีจรญิ   ผศ. (สบ3) อาจารยป์ระจ า กลุ่มงานคณาจารย ์ 
    คณะต ารวจศาสตร ์โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ 
นายเอกรชั คุม้ผวิด า   ครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีนวดับางปะกอก  
    ส านกังานเขตราฎรบ์ูรณะ กรงุเทพมหานคร  
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รายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุ 

 

รศ.ดร.ทศันา แสวงศกัดิ ์ กรรมการบรหิารหลกัสตูร สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 
   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
อ.ดร.สมชาย เทพแสง หวัหน้าภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวทิยาลศัรนีครนิทรวโิรฒ 
ดร.ณฎัฐกิา ลิม้เฉลมิ  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัเวฬุวนาราม ส านกังานเขต 

    พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาราชบุร ี
ดร.ศรณัยา แสงหริญั  ผูอ้ านวยการวทิยาลยัเทคโนโยลบีรหิารธุรกจิ 

    สมทุรปราการ 
อ.ดร.มารตุ พฒัผล  อาจารยป์ระจ า ภาควชิาการวจิยัและพฒันาหลกัสตูร  

    บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
อ.ดร.ราชนัย ์บุญธมิา  อาจารยป์ระจ า ส านกัทดสอบทางการศกึษา   

    และจติวทิยา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
นางกานดา ช่วยเมอืง  นกัจติวทิยาช านาญการพเิศษ หวัหน้ากลุ่มฟ้ืนฟู 

    สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ ส านกังานป้องกนัและบ าบดั 
    การตดิยาเสพตดิ ส านกัอนามยักรุงเทพมหานคร 

นายนิพนธ ์งามอกัษร  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัเลา ส านกังานเขต 
    บางขุนเทยีน เป็นผูบ้รหิารโรงเรยีนกรงุเทพมหานคร  
    จากส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการกรงุเทพมหานคร 

พ.ต.ท.ดร.อภริฐั พุ่มกุมาร  รองผูก้ ากบัการฝา่ยอ านวยการ กองบงัคบัการต ารวจ 
    นครบาล 9 ปฏบิตัริาชการส านกังาน พล.ต.ท.เฉลมิเกยีรต ิ 
    ศรวีรขาน ผูช้่วย ผบ.ตร. (ปป.11) 

นายเอกรชั คุม้ผวิด า  ครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีนวดับางปะกอก  
    ส านกังานเขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 

อ.ดร.จติรา ดุษฎเีมธา  ประธานโครงการศูนยใ์หค้ าปรกึษาและพฒันา 
    ศกัยภาพมนุษย ์อาจารยป์ระจ าบณัฑติวทิยาลยั  
    มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผงัมโนทศัน์หลกัสตูรเสริมการสร้างทกัษะชีวิตเพ่ือป้องกนัยาเสพติด 
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ผงัมโนทศัน์หลกัสตูรเสริม 
การสรา้งทกัษะชีวิตเพ่ือป้องกนัยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผงัมโนทศัน์หลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ แสดงใหเ้หน็ภาพรวมของหลกัสตูรเสรมิ ทีมุ่ง่หมายใหน้กัเรยีนยดึมัน่ใน
หลกัการเป็นศูนยก์ลางของชวีติ โดยมทีกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิทัง้ 5 ทกัษะเป็นองคป์ระกอบ
ลอ้มรอบหลกัการทีน่กัเรยีนยดืถอื 

 

                                      Refusal Skill  
          ทกัษะการปฏเิสธ 

 

 

 
Principle 
หลกัการ 

เป็นศนูยก์ลางของ
ชวีติ 

Decision Making 
การตดัสนิใจ 

Problem 
Solving 

การแกป้ญัหา 
 

Self Control 
การควบคุมตนเอง 

Self Worth 
การเหน็คณุคา่ในตนเอง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การวิเคราะหค์วามสอดคล้องสาระการเรียนรู้ของหลกัสตูรเสริมการสร้างทกัษะ

ชีวิตเพ่ือป้องกนัยาเสพติด 
กบักลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา  
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ตารางวิเคราะหค์วามสอดคล้องสาระการเรียนรู้ของหลกัสตูรเสริม 
การสร้างทกัษะชีวิตเพ่ือป้องกนัยาเสพติด 

กบักลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 

 
หลกัสตูรเสริม 
การสร้างทกัษะ

ชีวิตฯ 

ระดบัชัน้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

สาระท่ี มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตวัช้ีวดั 

- การควบคุมตนเอง  
- การเหน็คณุคา่ในตนเอง * 

- การตดัสนิใจ * 
- การแกป้ญัหา 
- การปฏเิสธ * 
 

มธัยมศกึษา 
ปีที ่1 

สขุศกึษาและ
พลศกึษา 

สาระท่ี 5 ความ
ปลอดภยัในชีวิต 
 มาตรฐาน พ 5.1 
ป้องกนัและหลกีเลีย่ง
ปจัจยัเสีย่ง 
พฤตกิรรมเสีย่งต่อ
สขุภาพ อุบตัเิหตุ 
การใชย้า สารเสพตดิ 
และความรุนแรง 

พ 5.1 ขอ้ 2-4 
ข้อ 2. อธบิายลกัษณะ
อาการของผูต้ดิสาร 
เสพตดิและการป้องกนัการ
ตดิสารเสพตดิ 
ข้อ 3. อธบิายความสมัพนัธ์
ของการใช ้
สารเสพตดิกบัการเกดิโรค
และอุบตัเิหตุ 
ข้อ 4. แสดงวธิกีารชกัชวน
ผูอ้ื่นใหล้ด ละเลกิสารเสพ
ตดิโดยใชท้กัษะต่าง ๆ 
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หลกัสตูรเสริม 
การสร้างทกัษะ

ชีวิต 

ระดบัชัน้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

สาระท่ี มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตวัช้ีวดั 

- การควบคุมตนเอง * 
- การเหน็คณุคา่ในตนเอง * 

- การตดัสนิใจ ** 
- การแกป้ญัหา ** 
- การปฏเิสธ ** 
 

มธัยมศกึษา
ปีที ่2 

สขุศกึษาและ
พลศกึษา 

 
 

สาระท่ี 5 ความ
ปลอดภยัในชีวิต 
 มาตรฐาน พ 5.1 
ป้องกนัและหลกีเลีย่ง
ปจัจยัเสีย่ง 
พฤตกิรรมเสีย่งต่อ
สขุภาพ อุบตัเิหตุ 
การใชย้า สารเสพตดิ 
และความรุนแรง 

พ 5.1 ขอ้ 1-3 
ข้อ 1. ระบุวธิกีารปจัจยัและ
แหล่งทีช่่วยเหลอืฟ้ืนฟูผูต้ดิ
สารเสพตดิ 
ข้อ 2. อธบิายวธิกีาร
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง 
และสถานการณ์เสีย่ง 
ข้อ 3. ใชท้กัษะชวีติในการ
ป้องกนัตนเองและ 
หลกีเลีย่งสถานการณ์  
คบัขนัทีอ่าจน าไปสู ่
อนัตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

287 

หลกัสตูรเสริม 
การสร้างทกัษะ

ชีวิตฯ 

ระดบัชัน้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

สาระท่ี มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตวัช้ีวดั 

- การควบคุมตนเอง * 
- การเหน็คณุคา่ในตนเอง * 

- การตดัสนิใจ ** 
- การแกป้ญัหา * 
- การปฏเิสธ * 
 

มธัยมศกึษา
ปีที ่3 

สขุศกึษาและ
พลศกึษา 

สาระท่ี 5 ความ
ปลอดภยัในชีวิต 
 มาตรฐาน พ 5.1 
ป้องกนัและหลกีเลีย่ง
ปจัจยัเสีย่ง 
พฤตกิรรมเสีย่งต่อ
สขุภาพ อุบตัเิหตุ 
การใชย้า สารเสพตดิ 
และความรุนแรง 

พ 5.1 ขอ้ 1-4 
ข้อ 1. วเิคราะหป์จัจยัเสีย่ง 
และพฤตกิรรมเสีย่งทีม่ผีล
ต่อสขุภาพและแนวทาง
ป้องกนั 
ข้อ 2. หลกีเลีย่งการใช้
ความรุนแรงและชกัชวน
เพื่อนใหห้ลกีเลีย่งการใช้
ความรุนแรงในการ
แกป้ญัหา 
ข้อ 3. วเิคราะหอ์ทิธพิลของ
สือ่ต่อพฤตกิรรม 
สขุภาพและความรุนแรง 
ข้อ 4. วเิคราะห์
ความสมัพนัธข์องการดื่ม
เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลต่์อ
สขุภาพและ 
การเกดิอุบตัเิหตุ 
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หลกัสตูรเสริม 
การสร้างทกัษะ

ชีวิต 

ระดบัชัน้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

สาระท่ี มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตวัช้ีวดั 

- การควบคุมตนเอง * 
- การเหน็คณุคา่ในตนเอง ** 

- การตดัสนิใจ * 
- การแกป้ญัหา 
- การปฏเิสธ ** 
 

มธัยมศกึษา 
ปีที ่1 

สขุศกึษาและ
พลศกึษา 

สาระท่ี 5 ความ
ปลอดภยัในชีวิต 
 มาตรฐาน พ 5.1 
ป้องกนัและหลกีเลีย่ง
ปจัจยัเสีย่ง 
พฤตกิรรมเสีย่งต่อ
สขุภาพ อุบตัเิหตุ 
การใชย้า สารเสพตดิ 
และความรุนแรง 

พ 5.1 ขอ้ 2-4 
ข้อ 2. อธบิายลกัษณะ
อาการของผูต้ดิสารเสพตดิ
และการป้องกนัการตดิสาร
เสพตดิ 
ข้อ 3. อธบิายความสมัพนัธ์
ของการใช ้
สารเสพตดิกบัการเกดิโรค
และอุบตัเิหตุ 
ข้อ 4. แสดงวธิกีารชกัชวน
ผูอ้ื่นใหล้ด ละ เลกิสารเสพ
ตดิโดยใชท้กัษะต่าง ๆ 

- การควบคุมตนเอง 
- การเหน็คณุคา่ในตนเอง 

- การตดัสนิใจ ** 
- การแกป้ญัหา ** 
- การปฏเิสธ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มธัยมศกึษา
ปีที ่2 

สขุศกึษาและ
พลศกึษา 

 
 

สาระท่ี 5 ความ
ปลอดภยัในชีวิต 
 มาตรฐาน พ 5.1 
ป้องกนัและหลกีเลีย่ง
ปจัจยัเสีย่ง 
พฤตกิรรมเสีย่งต่อ
สขุภาพ อุบตัเิหตุ 
การใชย้า สารเสพตดิ 
และความรุนแรง 

พ 5.1 ขอ้ 1-3 
ข้อ 1. ระบุวธิกีารปจัจยัและ
แหล่งทีช่่วยเหลอืฟ้ืนฟูผูต้ดิ
สารเสพตดิ 
ข้อ 2. อธบิายวธิกีาร
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง 
และสถานการณ์เสีย่ง 
ข้อ 3. ใชท้กัษะชวีติในการ
ป้องกนัตนเองและ 
หลกีเลีย่งสถานการณ์  
คบัขนัทีอ่าจน าไปสู ่
อนัตราย 
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หลกัสตูรเสริม 
การสร้างทกัษะ

ชีวิต 

ระดบัชัน้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

สาระท่ี มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตวัช้ีวดั 

- การควบคุมตนเอง ** 
- การเหน็คณุคา่ในตนเอง ** 

- การตดัสนิใจ * 
- การแกป้ญัหา * 
- การปฏเิสธ 
 

มธัยมศกึษา
ปีที ่3 

สขุศกึษาและ
พลศกึษา 

สาระท่ี 5 ความ
ปลอดภยัในชีวิต 
 มาตรฐาน พ 5.1 
ป้องกนัและหลกีเลีย่ง
ปจัจยัเสีย่ง 
พฤตกิรรมเสีย่งต่อ
สขุภาพ อุบตัเิหตุ 
การใชย้า สารเสพตดิ 
และความรุนแรง 

พ 5.1 ขอ้ 1-4 
ข้อ 1. วเิคราะหป์จัจยัเสีย่ง 
และพฤตกิรรมเสีย่งทีม่ผีล
ต่อสขุภาพและแนวทาง
ป้องกนั 
ข้อ 2. หลกีเลีย่งการใช้
ความรุนแรงและชกัชวน
เพื่อนใหห้ลกีเลีย่งการใช้
ความรุนแรงในการ
แกป้ญัหา 
ข้อ 3. วเิคราะหอ์ทิธพิลของ
สือ่ต่อพฤตกิรรม 
สขุภาพและความรุนแรง 
ข้อ 4. วเิคราะห์
ความสมัพนัธข์องการดื่ม
เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลต่์อ
สขุภาพและ 
การเกดิอุบตัเิหตุ 
 

- การควบคุมตนเอง 
- การเหน็คณุคา่ในตนเอง * 

- การตดัสนิใจ 
- การแกป้ญัหา 
- การปฏเิสธ ** 

มธัยมศกึษา
ปีที ่1 

สขุศกึษาและ
พลศกึษา 

สาระท่ี 5 ความ
ปลอดภยัในชีวิต 
 มาตรฐาน พ 5.1 
ป้องกนัและหลกีเลีย่ง
ปจัจยัเสีย่ง 
พฤตกิรรมเสีย่งต่อ
สขุภาพ อุบตัเิหตุ 
การใชย้า สารเสพตดิ 
และความรุนแรง 

พ 5.1 ขอ้ 4 
ขอ้ 4. แสดงวธิกีารชกัชวน
ผูอ้ื่นใหล้ด ละ เลกิสารเสพ
ตดิโดยใชท้กัษะต่าง ๆ 
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หลกัสตูรเสริม 
การสร้างทกัษะ

ชีวิต 

ระดบัชัน้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

สาระท่ี มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตวัช้ีวดั 

- การควบคุมตนเอง * 
- การเหน็คณุคา่ในตนเอง * 

- การตดัสนิใจ * 
- การแกป้ญัหา ** 
- การปฏเิสธ ** 
 

มธัยมศกึษา
ปีที ่2 

สขุศกึษาและ
พลศกึษา 

 
 

สาระท่ี 5 ความ
ปลอดภยัในชีวิต 
 มาตรฐาน พ 5.1 
ป้องกนัและหลกีเลีย่ง
ปจัจยัเสีย่ง 
พฤตกิรรมเสีย่งต่อ
สขุภาพ อุบตัเิหตุ 
การใชย้า สารเสพตดิ 
และความรุนแรง 

พ 5.1 ขอ้ 3 
ข้อ 3. ใชท้กัษะชวีติในการ
ป้องกนัตนเองและ 
หลกีเลีย่งสถานการณ์คบั
ขนัทีอ่าจน าไปสู ่
อนัตราย 
 
 
 

- การควบคุมตนเอง ** 
- การเหน็คณุคา่ในตนเอง ** 

- การตดัสนิใจ 
- การแกป้ญัหา 
- การปฏเิสธ * 
 
 
 
 
 

มธัยมศกึษา
ปีที ่3 

สขุศกึษาและ
พลศกึษา 

สาระท่ี 5 ความ
ปลอดภยัในชีวิต 
 มาตรฐาน พ 5.1 
ป้องกนัและหลกีเลีย่ง
ปจัจยัเสีย่ง 
พฤตกิรรมเสีย่งต่อ
สขุภาพ อุบตัเิหตุ 
การใชย้า สารเสพตดิ 
และความรุนแรง 

พ 5.1 ขอ้ 2 
ข้อ 2. หลกีเลีย่งการใช้
ความรุนแรงและชกัชวน
เพื่อนใหห้ลกีเลีย่งการใช้
ความรุนแรงในการ
แกป้ญัหา 
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หลกัสตูรเสริม 
การสร้างทกัษะ

ชีวิต 

ระดบัชัน้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

สาระท่ี มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตวัช้ีวดั 

- การควบคุมตนเอง * 
- การเหน็คณุคา่ในตนเอง * 

- การตดัสนิใจ 
- การแกป้ญัหา 
- การปฏเิสธ ** 

มธัยมศกึษา 
ปีที ่1 

สขุศกึษาและ
พลศกึษา 

สาระท่ี 5 ความ
ปลอดภยัในชีวิต 
 มาตรฐาน พ 5.1 
ป้องกนัและหลกีเลีย่ง
ปจัจยัเสีย่ง 
พฤตกิรรมเสีย่งต่อ
สขุภาพ อุบตัเิหตุ 
การใชย้า สารเสพตดิ 
และความรุนแรง 
 
 
 
 

พ 5.1 ขอ้ 2,4 
ข้อ 2. อธบิายลกัษณะ
อาการของผูต้ดิ 
สารเสพตดิและการป้องกนั
การตดิสารเสพตดิ 
ข้อ 4. แสดงวธิกีารชกัชวน
ผูอ้ื่นใหล้ด ละ เลกิสารเสพ
ตดิโดยใชท้กัษะต่าง ๆ 

- การควบคุมตนเอง ** 
- การเหน็คณุคา่ในตนเอง ** 

- การตดัสนิใจ * 
- การแกป้ญัหา * 
- การปฏเิสธ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มธัยมศกึษา 
ปีที ่2 

สขุศกึษาและ
พลศกึษา 

 
 

สาระท่ี 5 ความ
ปลอดภยัในชีวิต 
 มาตรฐาน พ 5.1 
ป้องกนัและหลกีเลีย่ง
ปจัจยัเสีย่ง 
พฤตกิรรมเสีย่งต่อ
สขุภาพ อุบตัเิหตุ 
การใชย้า สารเสพตดิ 
และความรุนแรง 

พ 5.1 ขอ้ 2-3 
ข้อ 2. อธบิายวธิกีาร
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง 
และสถานการณ์เสีย่ง 
ข้อ 3. ใชท้กัษะชวีติในการ
ป้องกนัตนเองและ 
หลกีเลีย่งสถานการณ์  
คบัขนัทีอ่าจน าไปสู ่
อนัตราย 
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หลกัสตูรเสริม 
การสร้างทกัษะ

ชีวิต 

ระดบัชัน้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

สาระท่ี มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตวัช้ีวดั 

- การควบคุมตนเอง  * 
- การเหน็คณุคา่ในตนเอง * 

- การตดัสนิใจ ** 
- การแกป้ญัหา ** 
- การปฏเิสธ * 

มธัยมศกึษา 
ปีที ่3 

สขุศกึษาและ
พลศกึษา 

สาระท่ี 5 ความ
ปลอดภยัในชีวิต 
 มาตรฐาน พ 5.1 
ป้องกนัและหลกีเลีย่ง
ปจัจยัเสีย่ง 
พฤตกิรรมเสีย่งต่อ
สขุภาพ อุบตัเิหตุ 
การใชย้า สารเสพตดิ 
และความรุนแรง 

พ 5.1 ขอ้ 1,2,3 
ข้อ 1. วเิคราะหป์จัจยัเสีย่ง 
และพฤตกิรรมเสีย่งทีม่ผีล
ต่อสขุภาพและแนวทาง
ป้องกนั 
ข้อ 2. หลกีเลีย่งการใช้
ความรุนแรงและชกัชวน
เพื่อนใหห้ลกีเลีย่งการใช้
ความรุนแรงในการ
แกป้ญัหา 
ข้อ 3. วเิคราะหอ์ทิธพิล
ของสือ่ต่อพฤตกิรรม 
สขุภาพและความรุนแรง 

หมายเหต ุ: * สอดคลอ้ง  ** สอดคลอ้งมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

“การสร้างทกัษะชีวิตเพ่ือป้องกนัยาเสพติด” 
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แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน “การสร้างทกัษะชีวิตเพ่ือป้องกนัยาเสพติด” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    เป็นกจิกรรมทีจ่ดัใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพปญัหา ความตอ้งการ 
ความสนใจ ธรรมชาตขิองผูเ้รยีนที่
ตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร
แกนกลาง พ.ศ. 2551 ใหค้รอบคลุม
ทกัษะชวีติทัง้ 5 ดา้น เน้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการ
ปฏบิตักิจิกรรมจนเกดิการเรยีนรูแ้ละ
เกดิทกัษะชวีติ เพื่อป้องกนัยาเสพ
ตดิ โดยมคีรทูีร่บัผดิชอบจดักจิกรรม 
หรอืประสานความรว่มมอืกบัคร ูผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง 

ขอบข่าย 
การควบคุมตนเอง 
การเหน็คุณค่าในตนเอง 
การตดัสนิใจ 
การแกป้ญัหา 
การปฏเิสธ 
 

ประเมิน 

ผ่าน 

ส่งผลการประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 
1. มเีวลาเขา้ร่วมกจิกรรม
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
2. ผ่านการประเมนิ
จุดประสงคส์ าคญัครบทุก
จุดประสงคใ์นระดบัด ี
(3) ขึน้ไป 

ตามเกณฑ ์
ไมต่าม
เกณฑ ์

ไมผ่่าน 

ซ่อมเสรมิ 

การสร้างทกัษะชีวิต 
เพ่ือป้องกนัยาเสพติด 

หลกัการ 

1. ศกึษาสภาพปญัหา ความตอ้งการของสงัคมและธรรมชาตขิองผูเ้รยีน 
2. วเิคราะหส์มรรถนะทีส่ าคญัของผูเ้รยีน คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์และขอ้มลูของผูเ้รยีนรายบคุคล 
3. ก าหนดสดัสว่นกจิกรรมใหค้รอบคลุมทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิทัง้ 5 ดา้น 
4. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
5. ออกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
6. จดัท าแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
7. จดักจิกรรมตามแผน ประเมนิผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
8. ประเมนิเพื่อตดัสนิผล สรุปรายงาน 

1. เพื่อใหผู้เ้รยีนรูจ้กั เขา้ใจ และ
เหน็คุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น 
2. เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถวางแผน
ในการด ารงชวีติ คดิวเิคราะห ์
สงัเคราะห ์ตดัสนิใจแกป้ญัหาที่
เกดิขึน้ได ้
3. เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถปรบัตวั
ไดอ้ย่างเหมาะสม มทีกัษะชวีติที่
จ าเป็นในการด ารงชวีติอยูใ่น
สงัคมอย่างปลอดภยัจากยาเสพ
ตดิ และอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคม
ไดอ้ย่างมคีวามสขุ 

วตัถปุระสงค ์



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แผนภมิูแสดงความสมัพนัธแ์บบบรูณาการ 
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แผนภมิูแสดงความสมัพนัธแ์บบบรูณาการ 
 การสร้างทกัษะชีวิตเพ่ือป้องกนัยาเสพติดกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

แนะแนว 

- อธบิายลกัษณะอาการของผูต้ดิสารเสพตดิและการ
ป้องกนัการตดิสารเสพตดิ 
 - อธบิายความสมัพนัธข์องการใชส้ารเสพตดิกบัการเกดิ
โรค และ อุบตัเิหตุ 
 - แสดงวธิกีารชกัชวนผูอ้ื่นใหล้ด ละ เลกิสารเสพตดิโดย
ใช ้ทกัษะต่าง ๆ 
 - ระบุวธิกีารปจัจยัและแหล่งที่ชว่ยเหลอืฟ้ืนฟูผูต้ดิสาร
เสพตดิ 
 - อธบิายวธิกีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งและ
สถานการณ์เสีย่ง 
 - ใชท้กัษะชวีติในการป้องกนัตนเองแล 
ะหลกีเลีย่งสถานการณ์คบัขนั ทีอ่าจน าไปสู่ 
อนัตราย 
 
 

- อภปิรายแสดงความคดิเหน็ 
และขอ้โต้แยง้เกีย่วกบัเรื่องทีอ่่าน 
- ระบุขอ้สงัเกตและความสมเหตุสมผล
ของงานเขยีนประเภทชกัจงูโน้มน้าวใจ 
- เขยีนรายงานการศกึษาคน้ควา้ 
- พดูสรุปใจความส าคญัของเรื่องทีฟ่งัและ
ด ู
- วเิคราะหข์อ้เทจ็จรงิ ขอ้คดิเหน็ และ
ความน่าเชือ่ถอืของขา่วสารจากสื่อต่างๆ 
- วเิคราะหแ์ละวจิารณ์เรื่องทีฟ่งัและดู
อย่างมเีหตุผลเพื่อน าขอ้คดิมาประยุกตใ์ช้
ในการด าเนินชวีติ 
- พดูรายงานเรื่องหรอืประเดน็ทีศ่กึษา
คน้ควา้ 
 
 

- ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการแกป้ญัหา  
- ใชค้วามรู้ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยใีนการแกป้ญัหาในสถานการณ์ต่างๆ 

ไดอ้ย่างเหมาะสม 
- ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจ และสรุปผลไดอ้ย่าง
เหมาะสม            

- อภปิรายผลของสารเสพตดิต่อระบบต่างๆของร่างกาย 
   และแนวทางในการป้องกนัตนเองจากสารเสพตดิ 
- บนัทกึและอธบิายผลการสงัเกต การส ารวจ 
ตรวจสอบคน้ควา้เพิม่เตมิ 
   จากแหล่งความรูต่้าง ๆใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ชือ่ถอืได้ และ
ยอมรบัการเปลีย่นแปลง                 
   ความรูท้ีค่น้พบเมื่อมขีอ้มลูและประจกัษ์พยานใหม่
เพิม่ขึน้หรอืโตแ้ยง้จากเดมิ                
 - จดัแสดงผลงาน เขยีนรายงาน และ/หรอือธบิาย 
เกีย่วกบัแนวคดิกระบวนการและ   
   ผลของโครงงานหรอืชิน้งานให้ผูอ้ื่นเขา้ใจ 
  

- ส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหรู้จ้กั เขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น 
- ส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถวางแผนการเรยีน 
อาชพีและการด ารงชวีติ 
- ส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถปรบัตวัไดอ้ย่าง
เหมาะสม อยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข 
- ส่งเสรมิใหผู้ป้กครองมสี่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รยีน 

การสร้าง
ทักษะชีวิต 

เพื่อ
ป้องกันยา
เสพตดิ 

สขุศึกษาฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรูณาการ  
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แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรูณาการโดย 
STORYLINE METHOD 

เรื่อง   การสร้างทกัษะชีวิตเพ่ือป้องกนัยาเสพติด 
การแสดงความสมัพนัธข์องหน่วยการเรยีนตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละกลุ่มสาระ ชัน้ ม.1 – ม.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างทกัษะชีวิต 
เพ่ือป้องกนัยาเสพติด 

กิจกรรมแนะแนว 
- สง่เสรมิและพฒันา
ผูเ้รยีนใหรู้จ้กั เขา้ใจ
ตนเองและผูอ้ื่น 
- สง่เสรมิและพฒันา
ผูเ้รยีนใหส้ามารถวาง
แผนการเรยีน อาชพี
และการด ารงชวีติ 
- สง่เสรมิและพฒันา
ผูเ้รยีนใหส้ามารถ
ปรบัตวัไดอ้ย่าง
เหมาะสม อยู่ร่วมกบั
ผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสขุ 
- สง่เสรมิใหผู้ป้กครองมี
สว่นร่วมในการพฒันา
ผูเ้รยีน 
 

ภาษาไทย 
สาระที ่1 การอ่าน 
     มาตรฐาน ท 1.1  
สาระที ่2 การเขยีน 
     มาตรฐาน ท 2.1  
สาระที ่3 การฟงั การด ูและ
การพดู 
     มาตรฐาน ท 3.1 

 

วิทยาศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
     สาระที ่1 สิง่มชีวีติกบั
กระบวนการด ารงชวีติ 
     มาตรฐาน ว 1.1  
     สาระที ่8 ธรรมชาตขิอง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์     
     สาระที ่6 ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์
     มาตรฐาน ค 6.1 

สุขศึกษา และพลศึกษา 
สุขศึกษาและพละศึกษา 
     สาระที ่1 การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของ
มนุษย ์
     มาตรฐาน พ 1.1  
สาระที ่3 การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การ
เล่นเกม กฬีาไทย และกฬีาสากล 
     มาตรฐาน พ 3.2 
     สาระที ่4 การสรา้งเสรมิสขุภาพ สมรรถภาพ
และการป้องกนัโรค 
     มาตรฐาน พ 4.1 
     สาระที ่5 ความปลอดภยัในชวีติ 
     มาตรฐาน พ 5.1  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
คู่มือการจดัการเรียนการสอน 
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คู่มือการจดัการเรียนการสอน 
หลกัสตูรเสริมการสร้างทกัษะชีวิตเพ่ือป้องกนัยาเสพติด 

ส าหรบันักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น 
5 LIFE SKILLS 

เวลา 20 ชัว่โมง 
 

หน่วย 
การเรียนรู้ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลาเรียน/
ชัว่โมง 

1 รูจ้กัฉนั : รูจ้กัเธอ 2 
2 รูจ้กัปีศาจรา้ย 2 
3 ฉนัรกัสมองของฉนั 2 
4 คน้หาความจรงิ 2 
5 แผนภูมแิกป้ญัหา 2 
6 สรา้งทางเลอืก เป้าหมาย 2 
7 ฝึกฝน 2 
8 รว่มดว้ยช่วยกนั 2 
9 ท่องไปในโลกกวา้ง 2 
10 สญัญาเกยีรตยิศ  2 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1: รู้จกัฉัน รู้จกัเธอ ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

จดุประสงค:์  
1. พดู อภปิรายแสดงความคดิเหน็ โตแ้ยง้ สรปุ

เรือ่งทีฟ่งัและดดูว้ยพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมได ้
2. ระบุปจัจยัทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตและพฒันา

ของนกัเรยีนได ้
3. ยอมรบัความเหมอืน/แตกต่างระหว่างบุคคล 
4. มคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการเป็นศูนยก์ลางชวีติ 
5. วเิคราะหผ์ลการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสรา้ง

เครอืขา่ยป้องกนัยาเสพตดิได ้

ทกัษะท่ีเก่ียวข้อง : 
   การควบคุมตนเอง 
  การเหน็คุณค่าในตนเอง 

เวลา 2 ชัว่โมง 

สาระส าคญั: 

      นกัเรยีนท าความรูจ้กักบัหลกัสตูรเสรมิ การสรา้งเครอืขา่ย และใหน้กัเรยีนเรยีนรูท้ีจ่ะยอมรบั 
ความเหมอืนและความแตกต่างของคุณลกัษณะ อตัลกัษณ์แห่งตน ภาพลกัษณ์ของตนเอง การเหน็คุณค่า
ในตนเองกบัคนอื่นและสงัคม ความจรงิเกีย่วกบัยาเสพตดิ  
วิธีด าเนินการ: กิจกรรม 
1.   น าเขา้สู่บทเรยีน/บรหิารสมอง 
2.   การบรหิารจดัการหอ้งเรยีน 
3.   ท าความรูจ้กัหลกัสตูร ท าความรูจ้กัซึง่กนัและกนั  
4.   กรอบความคดิ 
5.   สรา้งเครอืขา่ยเพื่อนช่วยเพื่อน  
6.   สรปุ  

เวลา 
  10   นาท ี
10   นาท ี
40   นาท ี
30   นาท ี
20   นาท ี

  10   นาท ี

ส่ือ / อปุกรณ์: 
     คู่มอืนกัเรยีน เครือ่งเขยีน คอมพวิเตอร์ 
การวดัและประเมินผล: 
     สงัเกต/การใชบ้นัทกึจากผูเ้กีย่วขอ้ง/สมัภาษณ์/การตรวจงาน/การรายงานตนเอง/แฟ้มสะสมงาน  
โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 1,2,3,4  
ค าแนะน าเพ่ิมเติมส าหรบัผูส้อน: 
    อาจใหน้กัเรยีนท าความรูจ้กักบัเพื่อนนอกกลุ่มเพื่อคน้หาจดุเด่นและจดุดอ้ยของตนเองและยอมรบัใน   
    ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1   น าเข้าสู่บทเรียน/บริหารสมอง 10 นาท ี หมายเหตุ 
- ครแูนะน าตวั เล่าประสบการณ์ของครเูกีย่วกบัยาเสพตดิ 
- บอกนกัเรยีนว่า “นกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั ไดซ้กัถาม พดูคุย อภปิรายและเล่น

เกมสนุกๆรว่มกนั” 
- ใหน้กัเรยีนวาดเลข 8 ในแนวนอน โดยปรบัต าแหน่งรา่งกายใหอ้ยูใ่นแนวตรง ใช้

ระดบัสายตาเป็นจดุกึง่กลางของเลข 8 
- เลอืกต าแหน่งทีส่ามารถวาดเลข 8 ไดอ้ยา่งสะดวก ปรบัขนาดความกวา้งและความ

สงูใหพ้อเหมาะ 
- นกัเรยีนใชม้อืซา้ยก่อนเพื่อกระตุน้สมองซกีขวา 
- วาดเลข 8 โดยเริม่จากจดุกึ่งกลางทีอ่ยูร่ะดบัสายตาของนกัเรยีน เคลื่อนแขนขึน้แลว้

ตวีงไปทางซา้ย วนรอบทวนเขม็นาฬกิา แลว้มาบรรจบกนัทีจุ่ดเริม่ต้นหรอืจุด
กึง่กลาง 

- ขณะทีเ่คลื่อนสายตาไปตามมอืทีว่าดเลข 8 ศรีษะจะเคลื่อนไหวเลก็น้อยและคออยู่
ในลกัษณะผ่อนคลาย 

- ใชม้อืแต่ละขา้งวาดเลข 8 ซ ้าๆกนัขา้งละ 3 ครัง้จากนัน้ใชม้อืทัง้สองขา้งวาดพรอ้ม
กนั 3 ครัง้ 

- ลดขนาดของเลข 8 ใหเ้ลก็ลงในตอนแรกใหว้าดเลข 8 ใหม้ขีนาดใหญ่ก่อน โดยวาด
ตรงหน้าขนานกบัตวัผูว้าด จากนัน้จงึเปลีย่นมาวาดทีโ่ต๊ะ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
กิจกรรมท่ี 2   การบรหิารจดัการหอ้งเรยีน 10 นาท ี หมายเหตุ 
- ครแูจกคู่มอืนกัเรยีน พรอ้มกบัใหน้กัเรยีนแต่ละคนแนะน าตวัสัน้ๆ 
- อธบิายใหน้กัเรยีนฟงัว่า ต่อไปนี้นกัเรยีนจะตอ้งท ากจิกรรมรว่มกนักบัคร ูผูป้กครอง

มกีารท างานเป็นทมี ในการท างานเป็นทมีกฎระเบยีบของทมีเป็นสิง่จ าเป็นทีท่ าให้
นกัเรยีนทุกคนสามารถท างานส าเรจ็รว่มกนั 

- ใหน้กัเรยีนรว่มกนัคดิกฎระเบยีบทีใ่ชใ้นการเรยีน 5 ขอ้ หรอืมากกว่านัน้ลงในสมดุ
บนัทกึส่วนตวัของนกัเรยีน 

- ย า้ใหน้กัเรยีนเหน็ความส าคญัของความรว่มมอืจากผูป้กครองในความรว่มมอืกบัครู
และใหน้กัเรยีนอ่านจดหมายถงึผูป้กครองและใหผู้ป้กครองลงนามในจดหมายซึง่อยู่
ในคู่มอืนกัเรยีน 
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กิจกรรมท่ี 3   ท าความรูจ้กัหลกัสตูร ท าความรูจ้กัซึง่กนัและกนั   40 นาท ี หมายเหตุ 
- ครถูามนกัเรยีนว่า “นกัเรยีนคนใดเคยผ่านการเรยีนเรือ่งยาเสพตดิบา้ง” และ 

“นกัเรยีนจ าไดห้รอืไมว่่าเรยีนรูอ้ะไรบา้ง” 
- ครแูจกแบบทดสอบใหน้กัเรยีนท า เมือ่นกัเรยีนท าเสรจ็ครเูฉลยและใหน้กัเรยีน

บนัทกึคะแนนของตนลงในสมดุคู่มอื 
- ครเูล่าประสบการณ์เกีย่วกบัยาเสพตดิ บทลงโทษทางกฎหมาย การช่วยเหลอื

นกัเรยีนบางคนทีป่ระสบปญัหาเกีย่วกบัยาเสพตดิ 
- อธบิายใหน้กัเรยีนฟงัว่า นกัเรยีนจะไดซ้กัถามขอ้สงสยัเกีย่วกบัยาเสพตดิ 

ผลกระทบจากการใชย้าเสพตดิ การบงัคบัใชก้ฎหมายต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ 
- ครใูหน้กัเรยีนแนะน าตวัและแบ่งกลุ่มนกัเรยีนกลุ่มละ 4 – 6 คน ใหแ้ต่ละกลุ่มตัง้ชื่อ

กลุ่ม แต่งตัง้หวัหน้ากลุ่มและแบ่งมอบหน้าทีโ่ดยอสิระและย า้ว่าในการเรยีนครัง้
ต่อๆไปขอใหน้กัเรยีนอยู่รวมกลุ่มตามทีแ่บ่งไว้ 

- ครอูธบิายถงึสทิธขิองครใูนการตอบค าถามนกัเรยีนว่า ครอูาจไมต่อบค าถามในบาง
ค าถามทีเ่ป็นเรือ่งส่วนตวั 

- หวัหน้ากลุ่มหรอืนกัเรยีนทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกลุ่มเป็นตวัแทนถามครู 

 

 
 
กิจกรรมท่ี 4   กรอบความคดิ 30 นาท ี หมายเหตุ 
- อธบิายกรอบความคดิ หมายถงึ มมุมอง ความเชื่อของนกัเรยีน วธิทีีน่กัเรยีนมองสิง่

ต่างๆ รอบตวั พรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ เช่น กรอบความคดิเหมอืนแว่นตา หากมี
กรอบความคดิคลาดเคลื่อนนกัเรยีนกจ็ะมองชวีติผดิเพีย้นไป เลนสแ์ว่นตาท าให้
ภาพทีม่องเหน็เลอะเลอืนบดิเบีย้ว ถา้เพื่อนบอกว่าเราโง ่ถา้นกัเรยีนเชื่อ นกัเรยีนก็
จะโงเ่งา้ไรส้มอง ตรงกนัขา้มกบัถา้นกัเรยีนคดิว่าเป็นคนฉลาดมสีมอง 

- ใหน้กัเรยีนอ่านเรือ่ง “กรอบความคดิทีย่ดึมัน่” ใหต้วัแทนนกัเรยีน 1 คน อ่านเสยีง
ดงัและใหค้นอื่นๆ อ่านในใจ 

- แต่ละกลุ่มอภปิรายถงึเหตุผลว่า “ท าไมเจา้ชายจงึไม่ยอมตกเป็นทาสสิง่มอมเมา” 
จากสมดุบนัทกึส่วนตวั 

- ถาม ปญัหาของเจา้ชายคอือะไร ? 
- เจา้ชายมคีวามเชื่อมัน่ในตนเองหรอืไม ่? 
- มทีางเลอืกอะไรบา้ง? 
- ถา้นกัเรยีนเป็นเจา้ชายจะท าอยา่งไร? 
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กิจกรรมท่ี 4  (ต่อ)  หมายเหตุ 
- ใหน้กัเรยีนบนัทกึเหตุผลของนกัเรยีนลงในสมุดบนัทกึส่วนตวัของนกัเรยีน 
- ชีว้่าเจา้ชายยดึกรอบความคดิของพระองคไ์วม้ ัน่ ไม่ยอมใหส้ิง่ใดโยกคลอน 
-  ย า้ว่าถา้นกัเรยีนใชช้วีติโดยยดึกรอบความคดิว่า “ฉนัท าได”้ หรอื “ฉนัมี

ความส าคญั”ความเชื่อนัน้จะเตมิความเชื่อมัน่เชงิบวกใหน้กัเรยีนเสมอ 
- ใหน้กัเรยีนอ่านเรือ่ง “กรอบความคดิมองผูอ้ื่น” ใหต้วัแทนนกัเรยีน 1 คน อ่านเสยีง

ดงัและใหค้นอื่นๆอ่านในใจ 
- ถาม ปญัหาของสมพรคอือะไร ? 
- ท าไมสมพรไมย่อมสุงสงิกบัแอน ? สมพรมทีางเลอืกอะไรบา้ง? 
- ถา้นกัเรยีนเป็นสมพรจะท าอยา่งไร? 
- นกัเรยีนแต่ละคนบนัทกึความเหน็ของตนลงในสมดุบนัทกึส่วนตวั 
- ครถูามแต่ละกลุ่มว่า “ถา้นกัเรยีนเป็นแอน นกัเรยีนจะรูส้กึอยา่งไร และนกัเรยีนควร

ท าอยา่งไร” 
- ใหน้กัเรยีนบนัทกึเหตุผลของนกัเรยีนลงในสมุดบนัทกึส่วนตวั 
- ครยู า้กรอบความคดิในแงล่บเป็นอุปสรรค ขณะทีก่รอบความคดิแงบ่วกจะดงึส่วนทีด่ี

ทีสุ่ดในตวันกัเรยีนออกมา และการมองจากมุมมองอื่นก่อใหเ้กดิความแตกต่างใน
ทศันคตทิีเ่รามต่ีอผูอ้ื่น 

- ครบูอกนกัเรยีนว่า นอกจากจะมกีรอบความคดิมองตน และผูอ้ื่นแลว้ยงัมกีรอบ
ความคดิมองโลก 

- ถามนกัเรยีนว่า สิง่แวดลอ้มรอบตวันกัเรยีนมอีะไรบา้ง? 
นกัเรยีนใหค้วามส าคญักบัอะไร? ใครมากทีสุ่ด? 
ท าไมนกัเรยีนจงึคดิว่าสิง่นัน้ คนนัน้มคีวามส าคญั? 

- บอกกบันกัเรยีนว่าเรือ่งส าคญัของนกัเรยีนจะกลายเป็นกรอบความคดิประจ าตวั
นกัเรยีน นัน้กค็อืกรอบความคดิมองโลก 

- ใหน้กัเรยีนเปิดสมดุบนัทกึส่วนตวัหน้า “การยดึหลกัการเป็นศูนยก์ลางชวีติ” 
- อธบิายหลกัการเปรยีบเหมอืนการโยนกอ้นหนิขึน้สงูเท่าไร กอ้นหนิกจ็ะตกลงพืน้ 

คอื กฎธรรมชาตหิรอืหลกัการ หลกัการท าหน้าทีบ่งัคบัดแูลชวีติมนุษย ์ไมแ่บ่งเชือ้
ชาตศิาสนา หลกัการบงัคบัทุกคนเท่าเทยีมกนั ถา้นกัเรยีนยดึหลกัการเป็นแก่น
ด าเนินชวีตินกัเรยีนจะมอีนาคตทีส่ดใส 
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กิจกรรมท่ี 4  (ต่อ)  หมายเหตุ 
- ครยูกตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ความซื่อสตัย ์คอื หลกัการ การท าประโยชน์ต่อ

ผูอ้ื่นเป็นหลกัการ แลว้ใหน้กัเรยีนเขยีนหลกัการขอ้อื่นๆทีน่กัเรยีนคดิ
ว่าเป็นหลกัการ 

- ครเูขยีนค าว่า “สญัญาเกยีรตยิศ” บนกระดานด า และบอกว่า 
หมายถงึ “การกระท าสิง่ทีถู่กตอ้งเหมาะสมแมจ้ะเป็นเรื่องยาก” 
หน้าที ่6 

- ครอูธบิายเพิม่เตมิว่า สิง่ทีถู่กตอ้งทีก่ระท านอกจากเป็นเรือ่งยาก และ 
      ท าแลว้เพือ่นไมย่อมรบั/หนัหลงัใหน้กัเรยีน ขอใหน้ักเรยีนยดึมัน่ทีจ่ะ
ท าในสิง่ทีถู่กตอ้งต่อไป 

  

 
กิจกรรมท่ี 5  สรา้งเครอืขา่ยเพื่อนช่วยเพื่อน 20 นาท ี หมายเหตุ 
- ครบูอกนกัเรยีนว่า ไม่มอีะไรดกีว่าการมเีพื่อนสนิท 
- ถามนกัเรยีนว่า นกัเรยีนจะเลอืกคนแบบไหนเป็นเพื่อนนกัเรยีน? และนกัเรยีนเป็น

เพื่อนประเภทไหน? 
- ครชูีว้่าการคบเพื่อนถอืเป็นการตดัสนิใจทีส่ าคญัยิง่ 
- ตรวจสภาพเพื่อน นกัเรยีนท าแบบทดสอบในสมดุบนัทกึส่วนตวันกัเรยีน 
- ครถูามผลคะแนนนกัเรยีนและอธบิายผลของคะแนนในระดบัต่างๆ 
- บอกนกัเรยีนว่าการสรา้งเครอืขา่ยเพื่อนมหีลายวธิ ีไดแ้ก่ ตัง้กลุ่มชมรมต่างๆ ให้

นกัเรยีนตัง้เครอืขา่ยเพื่อนทาง facebook  

 

 
กิจกรรมท่ี 6  สรปุ 10 นาท ี หมายเหตุ 
- ครถูามนกัเรยีนว่า วนัน้ีนกัเรยีนเรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งอะไร 
- กรอบความคดิและหลกัการมคีวามส าคญัอยา่งไรต่ออนาคตของนกัเรยีน? 
- เพื่อนแบบไหนเป็นเพื่อนแท?้ 
- ใหน้กัเรยีนบนัทกึสิง่ทีเ่รยีนรูใ้นวนัน้ี 3 ขอ้ลงในสมดุบนัทกึส่วนตวัของนกัเรยีนหน้า 

22 
ใหน้กัเรยีนแต่ละคนเตรยีมค าคม “คตพิจน์ทีจ่ะน านกัเรยีนสู่ชวีติทีส่ดใส”  
ตวัอยา่งเช่น “อยา่เพยีงแค่ตามความฝนัของคุณ คุณตอ้งไล่มนัใหท้นัดว้ย” และ
บุคคลในอุดมคต ิ1 คน มาเล่าใหค้รแูละเพื่อนๆฟงัในการเรยีนครัง้ต่อไปนกัเรยีนจะ
ไดค้น้หาความจรงิเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลกระทบจากยาเสพตดิทีม่ต่ีอสมองของมนุษย ์
(บนัทกึในหน้า 4) 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 : รู้จกัปีศาจรา้ย      ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

จดุประสงค:์  
1. ระบุขอ้สงัเกต ความสมเหตุสมผล ความจรงิ

เกีย่วกบับุหรี ่สุรา ยาเสพตดิ 
2. วเิคราะหข์อ้เทจ็จรงิ ความน่าเชื่อถอืของขา่วสาร

จากสื่อเกีย่วกบับุหรี ่สุรา ยาเสพตดิ 
3. พดู อภปิรายผลของยาเสพตดิต่อระบบต่างๆ

ของรา่งกาย 
4. พดูแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัหลกัการของตน 
5. ระบุความสมัพนัธร์ะหว่างการตัง้เป้าหมายชวีติ

กบัการมชีวีติทีป่ลอดภยัจากยาเสพตดิ        

ทกัษะท่ีเก่ียวข้อง : 
   การควบคุมตนเอง 
  การเหน็คุณค่าในตนเอง 
   การแกป้ญัหา 

เวลา 2 ชัว่โมง 

สาระส าคญั: 

       พจิารณาทบทวนความรู ้ความเขา้ใจของนกัเรยีนเกีย่วกบัยาเสพตดิและผลกระทบดา้นต่างๆจาก 
การใชแ้ละไมใ่ชย้าเสพตดิ และกรอบความคดิ/หลกัการใชช้วีติของตน  
วิธีด าเนินการ: กิจกรรม 
1.   น าเขา้สู่บทเรยีน/บรหิารสมอง 
2.   ทบทวนบทเรยีน  
3.   พจิารณาผลกระทบดา้นต่างๆจากการใช/้ไมใ่ชย้าเสพตดิ  
4.   เกมคน้หาความจรงิ 
5.   ตัง้เป้าหมายชวีติ โดยยดึหลกัการเป็นศูนยก์ลางของชวีติ 
6.   สรปุ 
7.   ทดสอบความรูค้ร ัง้ที ่1 

เวลา 
  5  นาท ี
10  นาท ี
10  นาท ี

  15  นาท ี
15  นาท ี
  5  นาท ี

ส่ือ / อปุกรณ์: 
     คู่มอืนกัเรยีน เครือ่งเขยีน คอมพวิเตอร ์
การวดัและประเมินผล: 
     สงัเกต/บนัทกึ ความสนใจ ความกระตอืรอืรน้ การซกัถาม การตอบค าถาม การอภปิราย 
     แบบทดสอบระหว่างเรยีนชุดที ่1 
ค าแนะน าเพ่ิมเติมส าหรบัผูส้อน: 
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วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1   น าเขา้สู่บทเรยีน/บรหิารสมอง 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ครเูกบ็จดหมายจากนกัเรยีน 
- บอกนกัเรยีนยนืขึน้ หลบัตาแลว้ใหน้กัเรยีนส่ายคออยา่งชา้ๆจากดา้นหนึ่งไปอกีดา้น

หนึ่งพรอ้มกบัหายใจเขา้ลกึๆ ในขณะทีเ่คลื่อนศรีษะ ระวงัอยา่ใหป้ลายคางเลย
กระดกูไหปลารา้ออกไป หากเกดิการตงึใหศ้รีษะคงอยูท่ีเ่ดมิสกัพกั หายใจเขา้ลกึๆ
จนกระทัง่ความตงึผ่อนคลายลง หา้มบดิคอไปทางดา้นหลงัเป็นอนัขาด (เงยขึน้ลง) 

- บอกกบันกัเรยีนว่าขณะเคลื่อนศรีษะ ใหจ้นิตนาการว่าศรีษะของตวัเองยืน่ออกไป
จากรา่งกาย มากกว่าทีจ่ะพบัลง 

- บรหิารโดยการหลบัตา จากนัน้ลมืตาบรหิาร 

 
 
 
 
 
 

 

 
กิจกรรมท่ี 2   ทบทวนบทเรยีน 10 นาท ี หมายเหตุ 
- ใหน้กัเรยีนบอกสิง่ทีจ่ าไดจ้ากบทเรยีนทีแ่ลว้ (ผลการคน้ควา้เรือ่ง ผลกระทบของ  

ยาเสพตดิทีม่ต่ีอร่างกายมนุษย)์ 
- ครสูุ่มใหน้กัเรยีนออกมาอภปิรายค าคม และบุคคลในอุดมคตขิองนกัเรยีน กลุ่มละ  

1 คน (รวม 7 คน) 
- ครอูธบิายกรอบความคดิว่า หมายถงึ มมุมอง ความเชื่อของนกัเรยีน วธิทีีน่กัเรยีน

มองสิง่ต่างๆ รอบตวั เกีย่วกบัตนเอง ผูอ้ื่น และการมองโลก (สิง่รอบตวันกัเรยีน) 
และการยดึมัน่ในหลกัการ คอื การกระท าสิง่ทีถู่กตอ้งเหมาะสม เป็นแก่นด าเนินชวีติ
ท าใหน้กัเรยีนมอีนาคตทีส่ดใส 

- ครเูขยีน “สญัญาเกยีรตยิศ” บนกระดานด า และบอกว่า หมายถงึ “การกระท าสิง่สิง่
ทีถู่กตอ้งเหมาะสมแมจ้ะเป็นเรือ่งยาก”  

- ถามนกัเรยีนว่า สญัญาเกยีรตยิศของนกัเรยีนคอือะไร 
- ใหน้กัเรยีนบนัทกึลงในสมดุบนัทกึส่วนตวั 

ครคูวรใหเ้วลา
นกัเรยีน
พอสมควร
ส าหรบัการ
คดิถงึสญัญา
เกยีรตยิศของ
นกัเรยีน 
 
 
 

 
กิจกรรมท่ี 3   พจิารณาผลกระทบดา้นต่างๆจากการใช/้ไมใ่ชย้าเสพตดิ 10 นาท ี หมายเหตุ 
- ครแูบ่งกลุ่มนักเรยีนออกเป็น 4 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มมหีวัหน้า โฆษก และคนจบัเวลา 
- ครมูอบหมายงานใหแ้ต่ละกลุ่ม เรือ่งยาเสพตดิ ไดแ้ก่ บุหรี ่สุรา สารระเหย ยาบา้ 
- ใหแ้ต่ละกลุ่มอภปิรายถงึผลจากการใชแ้ละไมใ่ชย้าเสพตดิ  
- ถามนกัเรยีนว่า “เคยดรูายการเกมโชว”์ ทีม่กีารแขง่ขนัตอบถามหรอืไม่ 
- บอกกบันกัเรยีนว่า จะไดแ้ข่งขนัตอบค าถามทีท่า้ทายเพื่อทดสอบความรูข้อง

นกัเรยีนแต่ละกลุ่มว่ามคีวามรู ้ความสามารถเพยีงใด 

ครอูาจน าสื่อ 
เช่น ภาพคนที่
ตดิยาเสพตดิ/
นกักฬีา คนดมีี
ชื่อเสยีงใชใ้น
กจิกรรมนี้ 
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กิจกรรมท่ี 4   เกมคน้หาความจรงิ 15 นาท ี หมายเหตุ 
- ครปูระกาศว่า “ต่อจากนี้ไปนกัเรยีนจะแขง่ขนักนัเพื่อดูว่ากลุ่มใดมคีวามรูม้ากทีสุ่ด 

ความสนุกของเกมอยูท่ีน่กัเรยีนมคีวามรูม้ากน้อยเพยีงใด” 
- ครอูธบิายวธิเีล่นเกมในคู่มอืนกัเรยีน และบอกนกัเรยีนว่าทมีทีช่นะจะไดร้บัรางวลั 
- เมือ่เสรจ็สิน้การแขง่ขนัใหต้วัแทนนกัเรยีนแต่ละทมีลงชื่อในใบคะแนนของคร ูครู

หน้า 5 ในสมดุบนัทกึส่วนตวั ประกาศทมีทีช่นะและมอบรางวลั 
- ครแูจกเฉลยค าตอบใหน้กัเรยีนทุกคน 
- ครบูอกนกัเรยีนใหค้น้หาความจรงิเพิม่เตมิ โดยถามผูใ้หญ่ในบา้นของนกัเรยีนคนืน้ี 

นกัเรยีนอาจคน้หาความจรงิจาก Internet ทางเวปไซดใ์นคู่มอืนกัเรยีน 
- ครแูนะน านกัเรยีนว่าทุกคนตอ้งการขอ้มลูทีท่นัสมยัส าหรบัเป็นขอ้มลูพจิารณา

ทางเลอืกในการตดัสนิใจนกัเรยีนตอ้งไดร้บัขอ้มลูข่าวสารทีท่นัสมยัถูกตอ้งเชื่อถอืได้ 

 

 
 

กิจกรรมท่ี 5   ตัง้เป้าหมายชวีติโดยยดึหลกัการเป็นศูนยก์ลางชวีติ 15 นาท ี หมายเหตุ 
- ครบูอกนกัเรยีน ตอ้งมศีรทัธาทีจ่ะมชีวีติอยูด่ว้ยหลกัการ เช่น หลกัการของความ

ซื่อสตัย ์ถา้นกัเรยีนเป็นคนชอบโกหก นกัเรยีนอาจเอาตวัรอดไปไดว้นัหน่ึงๆ สกั   2 
– 3 ปี แต่จะเป็นเรือ่งยากทีค่นพวกนี้ประสบความส าเรจ็ในระยะยาว ถา้นกัเรยีนยดึ
หลกัการเป็นศูนยก์ลางชวีติ นกัเรยีนจะใชช้วีติไมผ่ดิพลาดและใหน้กัเรยีนอ่านกรอบ
ความคดิทีย่ดึมัน่หน้า 6 

- ตวัอยา่งหลกัการเช่นความซื่อสตัย ์ความตรงต่อเวลา ความกตญัํ ูความรบัผดิชอบ 
- ครถูาม นกัเรยีนคดิว่ามหีลกัการอะไรอกีหรอืไมท่ีน่ักเรยีนยดึเป็นศูนยก์ลางของชวีติ 
- ใหน้กัเรยีนเขยีนหลกัการของนกัเรยีนลงไปในสมดุบนัทกึส่วนตวั 
- ครยู า้ว่า หลกัการไมเ่คยท าใหใ้ครลม้เหลว เราจ าเป็นตอ้งมศีรทัธา โดยเฉพาะเมือ่

เราเหน็ใครบางคนไดด้โีดยการโกง ฉกฉวยประโยชน์ใส่ตน สิง่ทีเ่รามองไมเ่หน็ คอื 
การฝา่ฝืนหลกัการจะส่งผลรา้ยต่อพวกเขาในภายหลงัทุกคน (เวรกรรมมจีรงิ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

311 

กิจกรรมท่ี 6   สรุป 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ครถูามนกัเรยีนว่า วนัน้ีนกัเรยีนเรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งอะไร 3 อยา่ง บนัทกึหน้า 22 
- นกัเรยีนคดิว่าบุหรี ่สุรา สารระเหย ยาบา้มผีลกระทบอะไรต่อสมอง รา่งกายมนุษย์ 
- ถามนกัเรยีนว่า “ค าคม” หมายถงึอะไร 
- เตอืนการบา้น ใหน้กัเรยีนคน้ควา้เพิม่เตมิเกีย่วกบัผลกระทบของการสบูบุรี ่ดื่มสุรา 

เสพสารระเหย และยาบา้ทีม่ต่ีอสมอง และบนัทกึขอ้มลูลงไปในสมดุหน้า 6 
- ย า้ว่านกัเรยีนตอ้งน าขอ้มลู พรอ้มหลกัฐานอา้งองิทีค่น้ควา้มาใชใ้นการเรยีนต่อไป 
- ใหน้กัเรยีนบนัทกึสิง่ทีเ่รยีนรูใ้นวนัน้ี 3 อยา่ง หน้าสุดทา้ย 
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ค าถามส าหรบัเล่นเกม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การสบูบุหรีไ่มเ่ป็นอนัตรายต่อปอด 
ค าตอบ ในบุหรีม่สีารพษิกว่า 2,000 ชนิดทีเ่ป็นอนัตราย 

 บุหรีไ่รค้วนัปลอดภยักว่าหรอืเปล่า 
ค าตอบ ไมเ่ลย ไมม่คี าว่าปลอดภยัส าหรบัยาเสน้ บุหรีไ่รค้วนัเป็นตวัการ
ก่อใหเ้กดิมะเรง็ในปาก ล าคอ แกม้ และช่องทอ้ง คนสบูหรีไ่รค้วนัเป็นมะเรง็
มากกว่าคนไมส่บูถงึรอ้ยละ 50  

 สบูกญัชาอนัตรายน้อยกว่าบุหรี ่
ค าตอบ ไมเ่ลย ความจรงิกญัชาหน่ึงมวนเท่ากบับุหรีส่ ีม่วน 

 กญัชาในปจัจบุนัแรงกว่ากญัชาสมยัก่อน 
ค าตอบ จรงิครบั กญัชายคุ ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) เป็นของแทจ้ากธรรมชาต ิ
ไมม่สีารปรงุแต่ง นอกจากนัน้จะมเีพยีงมวนกระดาษสบูเท่านัน้ ปจัจบุนั
นอกจากจะผสมสารเสพตดิชนิดอื่นเขา้ไปแลว้ยงัสบูจากบอ้งซึง่ดดูเอาควนัเขา้
ไปในปรมิาณมาก  

 วยัรุน่ส่วนใหญ่สบูบุหรีก่นัทัง้นัน้ 
ค าตอบ มนีกัเรยีนมธัยมศกึษาเพยีงรอ้ยละ 12 เท่านัน้ทีส่บูบุหรี ่

 วยัรุน่อายยุงัน้อย จงึสามารถสบูบุหรีไ่ด ้เพราะเมือ่โตเป็นผูใ้หญ่รา่งกายกก็ลบั
เป็นปกต ิ
ค าตอบ ร่างกายของมนุษยโ์ดยปกตจิะเป็นปกตกิต่็อเมือ่ไมถู่กท าลายอยา่ง
ถาวรมาก่อน 

 เบยีรก์บัไวน์ปลอดภยักว่าเหลา้หรอืเปล่า 
ค าตอบ ไมเ่ลย เบยีร ์12 ออนซ ์ท าใหเ้มาไดเ้ท่ากบัเหลา้ 1.5 ออนซ ์เท่ากบั
ไวน์หรอืไวน์คลูเลอร ์5 ออนซ ์ใหร้ะวงัเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์จอรสหวาน 

 ท าไมวยัรุน่ดื่มแอลกอฮอลไ์มไ่ด ้พ่อแมย่งัดื่มไดเ้ลย 
ค าตอบ วยัรุ่นก าลงัเจรญิเตบิโต แอลกอฮอลย์บัยัง้การเจรญิเตบิโตทัง้สมอง
และกลา้มเนื้อ การดื่มแอลกอฮอลก่์อนอาย ุ15 ปี มคีวามเสีย่ง 4 เท่าทีจ่ะ
กลายเป็นโรคพษิสุราเรือ้รงัมากกว่าคนอาย ุ21 ปี 
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วิธีเล่นเกม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก าหนดให ้1 ทมีเป็นเจา้ภาพ 
 ทมีเจา้ภาพเลอืก ผูจ้บัเวลา 1 คน ท าหน้าทีบ่อกหมดเวลา                          

และเลอืกผูบ้นัทกึคะแนน 1 คน  
 แต่ละทมีมเีวลาส าหรบัตอบค าถามละ 3 วนิาท ี
 ผูบ้นัทกึคะแนนจดคะแนนแต่ละค าถามในใบบนัทกึคะแนน 
 การใหค้ะแนนค าถามละ 1 คะแนน ถา้ตอบไมถู่ก หรอืไมไ่ดต้อบค าถามภายใน

เวลาทีก่ าหนดจะไมไ่ดค้ะแนน 
 ครเูริม่ถามค าถามแต่ละทมีจนหมดค าถาม 
 รวมคะแนน 
 ตดัสนิทมีทีช่นะเลศิ 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 :  ฉันรกัสมองของฉัน ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

จดุประสงค:์ 
1. วเิคราะหข์อ้เทจ็จรงิ ความน่าเชื่อถอืของขา่วสาร

จากสื่อเกีย่วกบับุหรี ่สุรา ยาเสพตดิ 
2. อภปิรายผลของยาเสพตดิต่อระบบต่างๆของ

รา่งกายและสมองในระยะสัน้และระยะยาว 
3. ระบุปญัหายาเสพตดิ และทางเลอืกทีท่ าให้

ปลอดภยัจากยาเสพตดิ  
4. สรา้งรปูแบบการตดัสนิใจทีท่ าใหป้ลอดภยัจาก

ยาเสพตดิ 

ทกัษะท่ีเก่ียวข้อง : 
   การตดัสนิใจ 
  การแกป้ญัหา 

เวลา 1 ชัว่โมง 

สาระส าคญั:  
     ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัยาเสพตดิสามารถท าอนัตรายแก่รา่งกาย และสมองทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
การสรา้งการตดัสนิใจทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีน 
วิธีด าเนินการ: กิจกรรม 
1.   น าเขา้สู่บทเรยีน/บรหิารสมอง 
2.   ทบทวนบทเรยีน  
3.   รูจ้กักบัสมอง 
4.   ผลกระทบของยาเสพตดิทีม่ต่ีอสมอง 
5.   ท าความเขา้ใจกระบวนการแกป้ญัหาและตดัสนิใจ 
6.   จดัการกบัสถานการณ์ในชวีติจรงิ : การแกป้ญัหา 
7.   สรปุ 

เวลา 
  5  นาท ี
  10  นาท ี
10  นาท ี

  15  นาท ี
  5  นาท ี
10  นาท ี
  5  นาท ี

ส่ือ / อปุกรณ์: 
     คู่มอืนกัเรยีน เครือ่งเขยีน คอมพวิเตอร ์
การวดัและประเมินผล: 
     สงัเกต/บนัทกึ ความสนใจ ความกระตอืรอืรน้ การซกัถาม การตอบค าถาม การอภปิราย 
ค าแนะน าเพ่ิมเติมส าหรบัผูส้อน: 
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วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1   น าเขา้สู่บทเรยีน/บรหิารสมอง 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ครทูกัทายนกัเรยีน และใหน้ักเรยีนบรหิารสมองกนั ดงันี้ 

1) ใชม้อืขวาท าท่าจบี มอืซา้ยท ารปูตวั L (ก าน้ิวกลางนางกอ้ยไวส้่วนน้ิวชีแ้ละ 
น้ิวโป้งกางออก) 2) สลบัขา้งไปมา 10 ครัง้  

- ครสูรปุ กจิกรรมน้ีช่วยพฒันาการท างานของสมองซกีซา้ยและขวาใหป้ระสาน
สมัพนัธก์นั พฒันาทกัษะดา้นการอ่าน การเขยีน ความคดิสรา้งสรรคแ์ละสมาธิ 

 
 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 2   ทบทวนบทเรยีน 10 นาท ี หมายเหตุ 
- ใหน้กัเรยีนบอกสิง่ทีจ่ าไดจ้ากบทเรยีนทีแ่ลว้ 
- ครทูบทวนโดยถามนกัเรยีนว่าการตัง้เป้าหมายในชวีติโดยยดึหลกัการ เป็นเรือ่ง

ส าคญัส าหรบันกัเรยีนหรอืไม ่ท าไมนกัเรยีนจงึคดิอย่างนัน้ 
- ครสูุ่มใหน้กัเรยีนออกมาอภปิรายค าคม และบุคคลในอุดมคตขิองนกัเรยีน กลุ่มละ  

1 คน (รวม 7 คน) 

 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 3   รูจ้กักบัสมอง 10 นาท ี หมายเหตุ 
- ครถูามนกัเรยีนว่า ใครเคยเหน็ภาพถ่ายสมองมนุษยบ์า้ง 
- ครใูชส้ื่อทีเ่ตรยีมมา และใหน้กัเรยีนดรูปูถ่ายของสมองในสมดุบนัทกึส่วนตวั 
- ใหน้กัเรยีนอภปิรายรว่มกนัถงึหน้าทีข่องสมองในการท างาน ทีส่ ัง่การร่างกายของ

มนุษยแ์ต่ละส่วน มอีะไรบา้ง 
- ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มอภปิรายหน้าทีข่องสมองใหเ้พื่อนๆฟงัทลีะกลุ่ม 
- ครสูรปุ และย ้าว่าหากมสีิง่รบกวนการท างานของสมองของนกัเรยีนจะท าใหม้ี

ผลกระทบต่อพฤตกิรรมบางอยา่งของนกัเรยีน 

ครอูาจใชส้ื่อ
ภาพเคลื่อนไหว 
หรอืภาพถ่าย
สมองใชใ้น
กจิกรรมนี้ได ้
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กิจกรรมท่ี 4   ผลกระทบของยาเสพตดิทีม่ต่ีอสมอง 15 นาท ี หมายเหตุ 
- ครอูธบิายกบันกัเรยีนว่า นกัเรยีนแต่ละกลุ่มจะไดร้ะดมความคดิเหน็รว่มกนัเกี่ยวกบั

ผลกระทบจากการสบูบุหรี ่ดื่มสุรา เสพสารระเหยและยาบา้ทีม่ต่ีอสมองของนกัเรยีน
โดยใชข้อ้มลูทีน่กัเรยีนคน้ควา้จากสปัดาหท์ีแ่ลว้ (5 นาท)ี 

- ใหแ้ต่ละกลุ่มอภปิรายขอ้สรุปของแต่ละกลุ่ม พรอ้มหลกัฐานอา้งองิสนบัสนุน 
- ครถูาม สมองส่วนใดทีไ่ดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ด 
- ครถูามนกัเรยีนว่า เมือ่นกัเรยีนเปรยีบเทยีบผลกระทบจากการใชย้าเสพตดิแต่ชนิด

ทีม่ต่ีอสมองของมนุษย ์พฤตกิรรมใดบา้งทีเ่ป็นผลมาจากการใชย้าเสพตดิ  
- ท าไมจงึเกดิพฤตกิรรมแบบนัน้และใหน้กัเรยีนบนัทกึในสมดุบนัทกึส่วนตวัหน้า 9 

 

 
 

กิจกรรมท่ี 5   ท าความเขา้ใจกระบวนการแกป้ญัหา 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ครบูอก ชวีติเตม็ไปดว้ยปญัหาต่างๆมากมาย เราทุกคนตอ้งเผชญิกบัปญัหา 

อุปสรรค เพื่อบรรลุเป้าหมาย หรอืความฝนัของตน  
- ครอูธบิาย ปญัหาเป็นเสมอืนอาการปว่ยของคนไข ้การรกัษาตอ้งรูอ้าการของโรค 

สาเหตุของโรค และวธิกีารรกัษาโรค ถา้เราสามารถเขา้ใจอาการของโรคและระบุ
สาเหตุทีแ่ทจ้รงิไดด้เีท่าไร เรากจ็ะมวีธิกีารรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพ 

- ครอูธบิาย กระบวนการแกป้ญัหามขีัน้ตอน คอื  
1) ระบุประเดน็ปญัหา โดย 

1.1 ระบุสาเหตุของปญัหาทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด 
1.2 ก าหนดวเิคราะหข์อ้มลูทีจ่ าเป็นเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
1.3 วเิคราะหแ์ละระบุสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหา 

2) ตัง้สมมตุฐิานทีเ่ป็นไปได้ 
3) การปฏบิตัสิรา้งทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้โดย 

2.1 คดิวธิแีกป้ญัหาหลากหลายรปูแบบเพื่อแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ 
2.2 จดัล าดบัความส าคญัของการปฏบิตั ิ
2.3 สรา้งแผนการปฏบิตัขิ ึน้มา 

     4)  ลงมอืท าและปรบัเปลีย่นแนวทางจนสามารถแก้ปญัหาได ้
-    ครแูนะน าตวัอยา่งเครือ่งมอืแกป้ญัหา ซึง่นกัเรยีนสามารถน าไปใชใ้นชวีติจรงิ 
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กิจกรรมท่ี 6   จดัการกบัสถานการณ์ในชวีติจรงิ : การแกป้ญัหา 10 นาท ี หมายเหตุ 
- ครเูล่าเรือ่งต่อไปนี้ : เรือ่งทีค่รจูะเล่าต่อไปน้ีเป็นปญัหาทีว่ยัรุน่ มกัจะเผชญิเสมอๆ  

“ วนัน้ีเป็นวนัเกดิของจิบ๊...นัดกบัเพื่อนๆ ในหอ้งไปกนิเคก้วนัเกดิกนัทีบ่า้นเพื่อน 
หลงัเลกิเรยีน  ทนัใดนัน้เองกม็เีสยีงโทรศพัทด์งัขึน้ จิบ๊รบัสาย...คุณแมโ่ทรมาใหจ้ิบ๊
รบีกลบับา้น ตอ้งการใหช้่วยเลีย้งน้องในวนัน้ี” ใหน้กัเรยีนอ่านดงัๆพรอ้มกนั 

- ครใูชส้ื่อเกีย่วกบัเครือ่งมอืแกป้ญัหา 
- บอกกบันกัเรยีนว่าเครือ่งมอืน้ีแสดงถงึกระบวนการในการแกป้ญัหา หลงัจาก

นกัเรยีนไดฟ้งัเรือ่งราวของจิบ๊แลว้ 
- แต่ละกลุ่มอภปิรายความคดิเหน็ของกลุ่ม 
- ครยู า้ว่า นกัเรยีนไมค่วรเน้นสิง่ทีน่กัเรยีนเลอืกเป็นทางเลอืกเท่านัน้ นกัเรยีนควรให้

ความส าคญัพอๆกบัเหตุผลทีน่กัเรยีนเลอืกทางเลอืกนัน้ และการจดัล าดบั
ความส าคญัในการปฏบิตั ิ

 

 
 
 
ประเดน็ปญัหา สมมตุฐิาน การปฏิบติั (ทางเลือก) เหตผุลรองรบั แหล่งขอ้มลู 

1) จิบ๊นดักบั
เพื่อนไปกนิเคก้
วนัเกดิ ขณะทีแ่ม่
ใหไ้ปเลีย้งน้อง 

- แมต่อ้งการคน
เลีย้งน้อง 
- ไมม่ใีครเลีย้ง
น้องแทนได ้
- เคก้อรอ่ยมาก  
จิบ๊อยากกนิ 

1) ขออนุญาตแมไ่ปกนิเคก้
วนัเกดิก่อนแลว้จงึไปเลีย้ง
น้อง 
2) ไปเลีย้งน้องไมไ่ปกนิเคก้
วนัเกดิกบัเพื่อน 
3) ไปกนิเคก้วนัเกดิก่อน
แลว้จงึกลบับา้น ยอมถูกแม่
ดุ/ท าโทษ 

- จิบ๊เป็นคน
เลีย้งน้องอยู่
เสมอ 
- แมต่อ้งไปท า
ธุระนอกบา้น 
- จิบ๊อาจถูกแม่
ดุ/ท าโทษถา้ไม่
ไปเลีย้งน้อง 

-  
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กิจกรรมท่ี 5   สรุป 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ครถูามนกัเรยีนว่า วนัน้ีนกัเรยีนเรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งอะไร 
- ใหน้กัเรยีนบนัทกึสิง่ทีเ่รยีนรู ้3 อยา่งลงในสมุดบนัทกึส่วนตวัหน้า 22 
- ครบูอกใหน้กัเรยีนคดิถงึค าคมดีๆ  และบุคคลในอุดมคตทิีเ่พื่อนน าเสนอในวนัน้ี และ

ใหน้กัเรยีนทีย่งัไมน่ าเสนอใหเ้ตรยีมเสนอในการเรยีนครัง้ต่อไป 
- ครสูุ่มถามนกัเรยีน สญัญาเกยีรตยิศของนกัเรยีน คอื อะไร 2 -3 คน  
- การบ้าน : ครบูอกนกัเรยีนว่า ในสปัดาหห์น้าใหน้กัเรยีนแต่ละคนไปเกบ็ขอ้มลู โดย

สมัภาษณ์บุคคลในอุดมคตกิลุ่มละ 1 คน (อาจเป็นญาต/ิคนมชีื่อเสยีงทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ดา้นกฬีา วทิยาศาสตร ์นกัการเมอืง นกัข่าว นกัแสดง ฯลฯ/ทีน่กัเรยีนมี
ความชื่นชมเป็นพเิศษ) และท ารายงานส่งคร ูเขยีนรายงานไมเ่กนิ 1 หน้ากระดาษ
ในสมดุบนัทกึฯ และรายงานในชัน้เรยีน โดยมปีระเดน็การสมัภาษณ์ คอื (หน้า 11)  
1) บุคคลนัน้มคีวามส าคญัอย่างไร (เหตุผลทีน่กัเรยีนเลอืกสมัภาษณ์เขา) 
2) ประวตัพิอสงัเขป  
3) เขามกีรอบความคดิ แนวทางใชช้วีติอยา่งไรจงึประสบความส าเรจ็/ปลอดภยั

จากยาเสพตดิ 
4) เขายดึหลกัการอะไรในการใชช้วีติ 
วธิกีารน าเสนอในชัน้เรยีนอาจใชส้ื่อ การบนัทกึภาพเคลื่อนไหว power point ฯลฯ 
ตามความเหมาะสม  

- เตอืนการบา้นหน้า 11 และรกัษาสญัญาเกยีรตยิศของนักเรยีนในสมดุหน้า 24 
- ครกูล่าวขอบคุณนกัเรยีน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

319 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 :  ค้นหาความจริง ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

จดุประสงค:์  
1. ระบุขอ้สงัเกต ความสมเหตุสมผลความ

น่าเชื่อถอืของขา่วสารจากสื่อทีโ่น้มน้าวใจ 
2. วเิคราะหว์จิารณ์ขอ้มลู ขา่วสารจากสื่อต่างๆ

อยา่งมเีหตุผลเพื่อน าเปลีย่นความเชื่อเรือ่ง 
ยาเสพตดิ 

3. บนัทกึ อธบิายผลการคน้ควา้จากแหล่งเรยีนรู้
ต่างๆเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 

4. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจและสรุปผลได้
อยา่งเหมาะสม 

ทกัษะท่ีเก่ียวข้อง : 
   การควบคุมตนเอง 
   การตดัสนิใจ 
  การแกป้ญัหา 
   การเหน็คุณค่าในตนเอง 

เวลา 1 ชัว่โมง 

สาระส าคญั: 

      กรอบความคดิมองตน ผูอ้ื่น สงัคม การเรยีนรูแ้บบคน้พบดว้ยตนเองผ่านกระบวนการคน้ควา้หา
ความจรงิจากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  
ส่ือ / อปุกรณ์: 
    คู่มอืนกัเรยีน เครือ่งเขยีน คอมพวิเตอร ์
วิธีด าเนินการ: กิจกรรม 
1.  น าเขา้สู่บทเรยีน/บรหิารสมอง 
2.  ทบทวนบทเรยีน  
3.  รายงานขอ้เทจ็จรงิจากสื่อและแหล่งเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ 
4.  ความเขา้ใจในความจรงิเบือ้งหลงัโฆษณา 
5.  สรปุ 
6.  ทดสอบครัง้ที ่2 

เวลา 
  5  นาท ี
  5  นาท ี
30  นาท ี
15  นาท ี
  5  นาท ี

การวดัและประเมินผล: 
    สงัเกต/บนัทกึ ความสนใจ ความกระตอืรอืรน้ การซกัถาม การตอบค าถาม การอภปิราย 
    แบบทดสอบระหว่างเรยีนชุดที ่2 
ค าแนะน าเพ่ิมเติมส าหรบัผูส้อน: 
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วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1   น าเขา้สู่บทเรยีน/บรหิารสมอง 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ครทูกัทายนกัเรยีน และบอกเราจะบรหิารสมองกนั ดงันี้ 

1) ใหน้กัเรยีนเอามอืขวาจบัทีหู่ซา้ย มอืซา้ยจบัทีจ่มกูลกัษณะมอืไขวก้นั 
2) สลบัขา้งมอืซา้ยจบัทีห่ขูวา มอืขวาจบัทีจ่มกู 

- ครสูรปุ ประโยชน์ของกจิกรรมนี้การท างานของสมองซกีซา้ยและขวาประสาน
สมัพนัธก์นั ร่างกายเกดิความสมดุล พฒันาทกัษะการเขยีน การอ่าน ความคดิ
สรา้งสรรค ์

 
 
 

 
 
กิจกรรมท่ี 2   ทบทวนบทเรยีน 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ใหน้กัเรยีนบอกสิง่ทีจ่ าไดจ้ากบทเรยีนทีแ่ลว้ 
- ครถูามนกัเรยีนว่ากระบวนการแกป้ญัหามกีีข่ ัน้ตอน อะไรบา้ง  
- ครสูุ่มใหน้กัเรยีนออกมาอภปิรายค าคม และบอกบุคคลในอุดมคตขิองนกัเรยีน  

กลุ่มละ  1 คน  

 
 
 

 
 
กิจกรรมท่ี 3   รายงานขอ้เทจ็จรงิของสื่อจากแหล่งเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการ
คน้ควา้ 

30 นาท ี หมายเหตุ 

- ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มน าเสนอรายงานผลการสมัภาษณ์บุคคลในอุดมคตขิองกลุ่ม 
(กลุ่มละ 5 นาท)ี 

- เตอืนใหน้กัเรยีนตัง้ใจฟงัเพื่อนรายงาน และปรบมอืใหแ้ต่ละกลุ่มเมือ่จบการน าเสนอ 
- ครถูาม บุคคลในอุดมคต ินักเรยีนคดิว่าเขามกีรอบความคดิ แนวทางใชช้วีติอยา่งไร

จงึประสบความส าเรจ็/ปลอดภยัจากยาเสพตดิ  
- เขายดึหลกัการอะไรในการใชช้วีติ 
- หลกัการใชช้วีติของนกัเรยีนคอือะไร 
- ครใูหร้างวลัแก่นกัเรยีนแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม 

ครใูหน้ร.แสดง
ความคดิเหน็
อย่างอสิระ และ
ชมเชย นร.ที่
แสดงความ
คดิเหน็แตกต่าง
จากเพื่อน 
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กิจกรรมท่ี 4   ความเขา้ใจในความจรงิเบือ้งหลงัการโฆษณา 15 นาท ี หมายเหตุ 
- ครถูามนกัเรยีน 

1) เคยเหน็โฆษณา บุหรี ่สุราทีใ่ดบา้งหรอืไม ่ 
ค าตอบทีอ่าจเป็นไปได ้คอื ทางโทรทศัน์ นิตยสาร ฯลฯ 

2) นกัเรยีนรูส้กึอย่างไรเมือ่เหน็โฆษนาเหล่านัน้ 
3) ผูโ้ฆษณา ตอ้งการอะไร 
4) นกัเรยีนคดิว่าโฆษณามอีทิธพิลต่อนกัเรยีนหรอืไม่ 

- ครบูอกนกัเรยีน จะไดค้น้ควา้หาความจรงิเกีย่วกบัเบือ้งหลงัโฆษณารว่มกนั โดยให้
แต่ละกลุ่มช่วยกนัระดมความคดิเหน็รว่มกนั ดงันี้ 
กลุ่มที ่1 ช่วยกนัคดิว่าผูโ้ฆษณาใชเ้ทคนิคอะไรในการขายสนิคา้ 
กลุ่มที ่2 ช่วยกนัคดิว่ามคีวามจรงิอะไรบา้งทีผู่โ้ฆษณาปกปิดไวไ้มเ่ปิดเผยให้
สาธารณชนทราบ 
กลุ่มที ่3 ช่วยกนัคดิว่าถ้านักเรยีนเป็นผูน้ าประเทศ นกัเรยีนจะท าอะไรไดบ้า้ง จงึจะ
ท าใหว้ยัรุ่นรูค้วามจรงิทีป่กปิดไว ้
กลุ่มที ่4 ช่วยกนัคดิค าขวญัต่อตา้นการใชบุ้หรี ่สุรา และยาเสพตดิ 

- ครบูอก แต่ละกลุ่มจะตอ้งน าเสนอความคดิเหน็ในการเรยีนครัง้ต่อไป  
นกัเรยีนอาจคน้ควา้หาขอ้มลูไดจ้ากบุคคล/Internet หนังสอื ฯลฯ  

ครอูาจใชส้ื่อ
ภาพ/โฆษณา
ทางทวี ี(แฝง)
ประกอบการ
สอน 4 ชิน้งาน 
 
 

 
 
กิจกรรมท่ี 5   สรุป 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ครถูามนกัเรยีนว่า วนัน้ีนกัเรยีนเรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งอะไร 
- ใหน้กัเรยีนบนัทกึสิง่ทีเ่รยีนรู ้3 อยา่งลงในสมุดบนัทกึส่วนตวัหน้า 22 
- ครบูอกใหน้กัเรยีนคดิถงึค าคมดีๆ  และบุคคลในอุดมคตทิีเ่พื่อนน าเสนอในวนัน้ี และ

ใหน้กัเรยีนทีย่งัไมน่ าเสนอใหเ้ตรยีมเสนอในการเรยีนครัง้ต่อไป 
- ครสูุ่มถามนกัเรยีน สญัญาเกยีรตยิศของนกัเรยีน คอื อะไร 2 -3 คน  
- การบา้น : ครบูอกนกัเรยีนว่า ในสปัดาหห์น้าใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มรายงาน “ความ

จรงิเบือ้งหลงัโฆษณา” ส่งคร ูและรายงานในชัน้เรยีน วธิกีารน าเสนอในชัน้เรยีนอาจ
ใชส้ื่อ การบนัทกึภาพเคลื่อนไหว power point ฯลฯ ตามความเหมาะสม  

- ครเูตอืนการบา้นหน้า 12 และรกัษาสญัญาเกยีรตยิศของนกัเรยีนในสมดุหน้า 24 
- ครกูล่าวขอบคุณนกัเรยีน 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 : แผนภมิูแก้ปัญหา ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

จดุประสงค:์  
1. ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการแกป้ญัหา 
2. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจและอภปิรายสรุป

ผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ปรบัทศันคต ิความเชื่อ ความเขา้ใจในความจรงิ

เบือ้งหลงัโฆษณา 
4. อธบิายวธิกีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งและ

สถานการณ์เสีย่ง 

ทกัษะท่ีเก่ียวข้อง : 
   การตดัสนิใจ 
  การแกป้ญัหา 
  การเหน็คุณค่าในตนเอง 
   การควบคุมตนเอง 
 

เวลา 1 ชัว่โมง 

สาระส าคญั: 
     มโีฆษณามากมายเกีย่วกบัสุรา บุหรีท่ีว่ยัรุน่เหน็ วยัรุน่ส่วนใหญ่ไมเ่สพสุรา บุหรี ่ยาเสพตดิ เปลีย่น
ทศันะคต ิความเชื่อทีว่่าวยัรุ่นส่วนใหญ่เสพยาเสพตดิ คน้ควา้หาความจรงิผ่านกระบวนการการเรยีนรูจ้าก
แหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย สถานการณ์จรงิทีน่กัเรยีนตอ้งเผชญิกบัเหตุการณ์ทีถู่กกดดนัใหใ้ชย้าเสพตดิ 
วธิกีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งและสถานการณ์เสีย่ง 
วิธีด าเนินการ: กิจกรรม 
1.   น าเขา้สู่บทเรยีน/บรหิารสมอง 
2.   ทบทวนบทเรยีน สาระส าคญัของบทเรยีนทีแ่ลว้ 
3.   การอภปิรายความจรงิเบือ้งหลงัโฆษณา 
4.   การแกป้ญัหา/การตดัสนิใจต่อสถานการณ์สมมตทิีก่ดดนัใหใ้ชย้าเสพตดิ 
5.   วพิากษ์ โตต้อบประเมนิผลการใชท้กัษะของนกัเรยีนและทบทวนอกีครัง้ 
6.   สรปุ 

เวลา 
   5  นาท ี
   5  นาท ี
 20  นาท ี
 20  นาท ี
 5  นาท ี

   5  นาท ี
ส่ือ / อปุกรณ์: 
     คู่มอืนกัเรยีน เครือ่งเขยีน คอมพวิเตอร ์
การวดัและประเมินผล: 
     สงัเกต/บนัทกึ ความสนใจ ความกระตอืรอืรน้ การซกัถาม การตอบค าถาม การอภปิราย 
ค าแนะน าเพ่ิมเติมส าหรบัผูส้อน: 
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วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1   น าเขา้สู่บทเรยีน/บรหิารสมอง 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ครทูกัทายนกัเรยีน และบอกเราจะบรหิารสมองกนั ดงันี้ 

1) ครใูหน้กัเรยีนยนืตวัตรง ยกแขนทัง้สองขา้งขึน้เหนือศรีษะสุดแขน หายใจเขา้ 
2) เอนตวัขาตงึ พบัเอวไปดา้นขวา หายใจออก นิ่งไวซ้กัครู่ 
3) หายใจเขา้ กลบัมาตรงกลาง หายใจออก 
4) สลบัขา้งปฏบิตัลิกัษณะเดมิ 

- ครสูรปุ ประโยชน์ของกจิกรรมนี้ โลหติไหลเวยีนสะดวก พฒันาการมองเหน็ ความ
ความปวดเมือ่ยของรา่งกาย 

 
 
 

 
 
กิจกรรมท่ี 2   ทบทวนบทเรยีน 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ใหน้กัเรยีนบอกสิง่ทีจ่ าไดจ้ากบทเรยีนทีแ่ลว้ 
- ครถูามนกัเรยีนว่ากระบวนการแกป้ญัหามกีีข่ ัน้ตอน อะไรบา้ง บุคคลในอุดมคตขิอง

นกัเรยีนมแีนวทาง หลกัการใชช้วีติอยา่งไรจงึประสบความส าเรจ็และปลอดภยัจาก
ยาเสพตดิ 

- ครสูุ่มใหน้กัเรยีนออกมาอภปิรายค าคม และบุคคลในอุดมคตขิองนกัเรยีน  
กลุ่มละ 1 คน  

 
 
 

 
 
กิจกรรมท่ี 3   การอภปิรายความจรงิเบือ้งหลงัการโฆษณา 20 นาท ี หมายเหตุ 
- ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มน าเสนอรายงานผลคน้ควา้ความจรงิเบือ้งหลงัการโฆษณา 

(กลุ่มละ 4 นาท)ี 
- เตอืนใหน้กัเรยีนตัง้ใจฟงัเพื่อนรายงาน และปรบมอืใหแ้ต่ละกลุ่มเมือ่จบการน าเสนอ 
- ครถูาม/นกัเรยีนอภปิรายและบนัทกึค าตอบลงไปในสมุดบนัทกึส่วนตวัหน้า 12  

1) เทคนิคการโฆษณามอีะไรบา้ง 
2) มคีวามจรงิอะไรบา้งทีผู่โ้ฆษณาปกปิดไวไ้มเ่ปิดเผยใหส้าธารณชนทราบ 
3) โฆษณาเหล่านัน้มคีวามจรงิใจหรอืไม่ 
4) ท าอยา่งไรจงึจะเปิดเผยความจรงิใหส้าธารณชนรูค้วามจรงิ 

- ครขูอบคุณและใหร้างวลัแก่นกัเรยีนแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม 

ครใูหน้ร.แสดง
ความคดิเหน็
อย่างอสิระ และ
ชมเชย นร.ที่
แสดงความ
คดิเหน็แตกต่าง
จากเพื่อน 
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กิจกรรมท่ี 4   การแกป้ญัหา/การตดัสนิใจต่อสถานการณ์สมมตทิีก่ดดนั
ใหใ้ชย้าเสพตดิ 

20 นาท ี หมายเหตุ 

- ครถูามนกัเรยีน จ ากระบวนแกป้ญัหาไดห้รอืไมว่่ามกีีข่ ัน้ตอน และแต่ละขัน้ตอนมี
อะไรบา้ง 

- ต่อจากนี้ไป นกัเรยีนจะไดร้บัมอบหมายงานกลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มแกป้ญัหาจาก
สถานการณ์สมมตุทิีใ่ห ้กลุ่มละ 1 สถานการณ์ ในสมดุบนัทกึส่วนตวัของนกัเรยีน 

- เมือ่นกัเรยีนท างานเสรจ็ใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอ 
- ครถูามจากสถานการณ์ที ่1 ปญัหา คอื อะไร การปฏบิตั ิ(ทางเลอืก) มอีะไรบา้ง 

และเหตุผลสนบัสนุนคอือะไร 
- ท าไมจงึตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกนัน้ 

 
 

 
 
กิจกรรมท่ี 5   วพิากษ์ โตต้อบประเมนิผลการใชท้กัษะของนกัเรยีนและ
ทบทวนอกีครัง้ 

5 นาท ี หมายเหตุ 

- ครสูนบัสนุนใหน้กัเรยีนมกีารอภปิรายถงึเหตุผลทีเ่ลอืกทางเลอืกนัน้อย่างอสิระ และ
ชมเชยนกัเรยีนทีม่คีวามคดิเหน็แตกต่างอยา่งสรา้งสรรค์ 

 

 
 
กิจกรรมท่ี 6   สรุป 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ครถูามนกัเรยีนว่า วนัน้ีนกัเรยีนเรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งอะไร 
- ใหน้กัเรยีนบนัทกึสิง่ทีเ่รยีนรู ้3 อยา่งลงในสมุดบนัทกึส่วนตวัของนกัเรยีนหน้า 23 
- ครบูอกใหน้กัเรยีนคดิถงึค าคมดีๆ  และบุคคลในอุดมคตทิีเ่พื่อนน าเสนอในวนัน้ี และ

ใหน้กัเรยีนทีย่งัไม่น าเสนอใหเ้ตรยีมเสนอในการเรยีนครัง้ต่อไป 
- ครสูุ่มถามนกัเรยีน สญัญาเกยีรตยิศของนกัเรยีน คอื อะไร 2 -3 คน  
- เตอืนรกัษาสญัญาเกยีรตยิศของนกัเรยีนในสมดุบนัทกึส่วนตวัหน้า 24 
- ค าคมของครใูนวนัน้ี “ความแตกต่างระหว่างอจัฉรยิบุคคลกบัคนธรรมดา คอื เมือ่

เผชญิหน้าปญัหา พวกเขาจะไมท่อ้ถอย ไมว่่าปญัหานัน้จะยากเพยีงใดกต็าม” 
- ครกูล่าวขอบคุณนกัเรยีน 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 : สร้างทางเลือก...เป้าหมาย! ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

จดุประสงค:์  
1. อธบิายวธิกีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งและ

สถานการณ์เสีย่ง 
2. ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการแกป้ญัหา 
3. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสนิใจและอภปิรายสรุป

ผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ทกัษะท่ีเก่ียวข้อง : 
   การตดัสนิใจ 
  การแกป้ญัหา 
   การเหน็คุณค่าในตนเอง 
  การควบคุมตนเอง 

เวลา 1 ชัว่โมง 

สาระส าคญั: 
     นกัเรยีนน าทกัษะการตดัสนิใจ การแกป้ญัหา การปฏเิสธ สรา้งทางเลอืกเพื่อจดัการกบัสถานการณ์ที่
กดดนัใหใ้ชย้าเสพตดิ 
วิธีด าเนินการ: กิจกรรม 
1.   น าเขา้สู่บทเรยีน/บรหิารสมอง 
2.   ทบทวนบทเรยีน สาระส าคญัของบทเรยีนทีแ่ลว้ 
3.   ภาพขา่ว/สถานการณ์จรงิในชวีติ 
4.   ก าหนดเป้าหมาย 
5.   สรปุ 
6.   ทดสอบครัง้ที ่3 

เวลา 
  5  นาท ี
  10  นาท ี

15  นาท ี
20  นาท ี

  10  นาท ี

ส่ือ / อปุกรณ์: 
      คู่มอืนกัเรยีน เครือ่งเขยีน คอมพวิเตอร ์
การวดัและประเมินผล: 
     สงัเกต/บนัทกึ ความสนใจ ความกระตอืรอืรน้ การซกัถาม การตอบค าถาม การอภปิราย 
     แบบทดสอบระหว่างเรยีนชุดที ่3 
ค าแนะน าเพ่ิมเติมส าหรบัผูส้อน: 
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วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1   น าเขา้สู่บทเรยีน/บรหิารสมอง 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ครทูกัทายนกัเรยีน และบอกเราจะบรหิารสมองกนั ดงันี้ 

1) ใหน้กัเรยีนยนืกางขาเลก็น้อยและก ามอืซา้ยและขวาไขวก้นัระดบัอก หายใจเขา้ 
2) กางแขนทัง้ 2 ขา้งออกห่างกนั วาดมอืลงทีห่น้าขาออกไปดา้นขา้งเป็นวงกลม 

หายใจออก 
3) น ามอืมาไขวก้นัทีห่น้าอกเช่นเดมิ 

-  ครสูรปุ ประโยชน์ของกจิกรรมน้ี รกัษาสมดุลของร่ายกาย การเคลื่อนไหวมคีวาม
ยดืหยุน่ น าเหลอืงในร่างกายถูกก าจดั 

 
 
 

 
 
กิจกรรมท่ี 2   ทบทวนบทเรยีน 10 นาท ี หมายเหตุ 
- ใหน้กัเรยีนบอกสิง่ทีจ่ าไดจ้ากบทเรยีนทีแ่ลว้ 
- ครสูุ่มใหน้กัเรยีนออกมาอภปิรายค าคม และบุคคลในอุดมคตขิองนกัเรยีน  

กลุ่มละ 1 คน  

 
 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 3   ภาพข่าว/สถานการณ์จรงิในชวีติ 15 นาท ี หมายเหตุ 
- ครถูามนกัเรยีนเคยดูขา่วคนรา้ยเมายาบา้ท ารา้ยตนเอง หรอืจบัเดก็เป็นตวัประกนั

หรอืไม่ 
- นกัเรยีนรูส้กึอย่างไร 
- นกัเรยีนคดิว่าอนาคตของเขา (คนทีเ่สพยาบา้) จะเป็นอยา่งไร 
- ครบูอกนกัเรยีนว่า ถา้คนเราคดิถงึผลทีเ่กดิตามมาจากการใชย้าเสพตดิ เขาคงจะไม่

เสพมนั 
- ครอูธบิาย นกัเรยีนจ าเป็นต้องรูว้ธิกี าหนดเป้าหมายในชวีติของนกัเรยีนเพื่อมี

อนาคตทีด่อียา่งปลอดภยัจากยาเสพตดิ 

ครอูาจใชส้ื่อ
ภาพข่าวจาก 
หนงัสอืพมิพ ์
วดิทีศัน์ 
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กิจกรรมท่ี 4   ก าหนดเป้าหมาย 20 นาท ี หมายเหตุ 
- ครบูอกนกัเรยีน เรามกัจะมคีวามฝนัอนัยิง่ใหญ่ทีแ่ตกต่างกนั บางคนอยากเป็นคร ู 

เป็นหมอ เป็นต ารวจ ฯลฯ  เรามาท าความฝนัใหเ้ป็นจรงิ ดว้ยกนัซอยเป้าหมายใหม้ี
ขนาดเลก็ลง และถามตวัเองว่า “ฉนัควรท าอะไรในปีนี้ ใน 3 เดอืนขา้งหน้า หรอืใน
วนัน้ี” เป้าหมายเหล่าน้ีจะน านกัเรยีนไปสู่ฝ ัง่ฝนั และมแีรงจงูใจเสมอ  

- ครอูธบิาย กระบวนการทีพ่านกัเรยีนไปสู่เป้าหมายไดม้ ี4 ขัน้ตอนในสมุดบนัทกึ
ส่วนตวัหน้า 15 
1) ก าหนดเป้าหมายใหช้ดัเจน 
2) ระบุช่องว่างระหว่างเป้าหมายกบัสถานการณ์ปจัจบุนั 
3) ตัง้สมมตุฐิานเกีย่วกบัวธิเีตมิเตม็ช่องว่าง โดยเขยีนทางเลอืกออกมาใหม้ากทีสุ่ด

เท่าทีจ่ะท าได ้/ เลอืกแนวคดิทีด่ทีีสุ่ดมาเป็นสมมตุฐิาน 
4) ทดสอบสมมตุฐิาน ถา้สมมตุฐิานถูกหกัลา้งใหย้อ้นไปขอ้ที ่3) 
ครยูกตวัอยา่งประกอบ เรือ่ง เป้าหมายแรกของจอย ซึง่ตอ้งการคอมพวิเตอรส์ าหรบั
การเรยีนและท าการด์อวยพรวนัเกดิใหคุ้ณแมข่องจอย ซึง่เป้าหมายของจอย คอื จะ
ซือ้คอมพวิเตอร ์หน้า 15,16 

- ครบูอกนกัเรยีน จะไดล้องฝึกกระบวนการพานกัเรยีนไปสู่เป้าหมายกนั 
ครมูอบหมายเป้าหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 
1) ฉนัจะเรยีนวชิาคณติศาสตรไ์ดเ้กรด A 
2) ฉนัจะไดเ้กรดเฉลีย่สะสม 3.00 ขึน้ไป 
3) ฉนัจะสอบเขา้มหาวทิยาได้ 
4) ฉนัจะมอีาชพีทีฉ่นัอยากเป็น อาจจะเป็นนกัธุรกจิ รบัราชการ ฯลฯ 

- ครยู า้ว่า ขัน้ตอนส าคญัทีสุ่ด คอื ลงมอืท าตามกระบวนการทัง้หมดตัง้แต่ตน้ ถา้
นกัเรยีนอยากประสบความส าเรจ็ ตอ้งอาศยัแผนการทีม่ปีระสทิธภิาพและการลงมอื
ท า ถา้ขาดสิง่ใดสิง่หน่ึงกจ็ะไมบ่รรลุเป้าหมาย นกัเรยีนตอ้งมทีัง้สองอยา่ง  

- ครบูอก อยา่ลมืสรา้งตารางเวลา เขยีนทุกอย่างทีน่กัเรยีนจะท าและระบุลงไปดว้ยว่า
จะท าเมือ่ไหร่ 
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กิจกรรมท่ี 5   สรุป 10 นาท ี หมายเหตุ 
- ครถูามนกัเรยีนว่า วนัน้ีนกัเรยีนเรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งอะไร 
- ใหน้กัเรยีนบนัทกึสิง่ทีเ่รยีนรู ้3 อยา่งลงในสมุดบนัทกึส่วนตวัหน้า 23 
- ครใูหน้กัเรยีนบนัทกึเป้าหมายของฉนัในสมดุบนัทกึส่วนตวัหน้า 17 

1) วนั เดอืน ปี ในอกี 10 ขา้งหน้าคอื ..................................... 
2) ฉนัชื่อ................................................................................ 
3) ฉนัอาย ุ............................................................................. 
4) ฉนัอาศยัอยูท่ี ่.................................................................... 
5) ฉนัอาศยัอยูก่บั .................................................................. 
6) ช่วง 5 ปี ทีผ่่านมาฉนัท า .................................................... 
7) ฉนัรูส้กึ ............................................................................. 
- ครบูอก นกัเรยีนเพิง่เดนิทางขา้มกาลเวลา ในยามทีน่ักเรยีนเดนิทางกลบัไปเมือ่ 5 
ก่อน มคีวามทรงจ าผุดขึน้มาใหเ้หน็บา้งหรอืไม ่เรือ่งดหีรอืเรือ่งรา้ยแลว้อนาคต 
นกัเรยีนมองเหน็อะไรบา้งในอกี 10 ปีขา้งหน้า นกัเรยีนอยากท าอะไร และอยากเป็น
ใครในทศวรรษหน้านี้ ใหน้กัเรยีนบนัทกึลงไปในสมดุบนัทกึส่วนตวัหน้าที่ 17 

      - ครบูอกใหน้กัเรยีนคดิถงึค าคมดีๆ  และบุคคลในอุดมคตทิีเ่พื่อนน าเสนอในวนันี้ 
และใหน้กัเรยีนทีย่งัไมน่ าเสนอใหเ้ตรยีมเสนอในการเรยีนครัง้ต่อไป 
      เตอืนรกัษาสญัญาเกยีรตยิศของนกัเรยีนหน้า 24 ครกูล่าวขอบคุณนกัเรยีน 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 :  ฝึกฝน.. ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

จดุประสงค:์  
1. อภปิรายแสดงความคดิเหน็และขอ้โตแ้ยง้

เกีย่วกบัเรือ่งทีอ่่าน/สถานการณ์ทีก่ าหนด 
2. ใชว้ธิกีารปฏเิสธยาเสพตดิทีห่ลากหลาย 
3. วเิคราะหผ์ลของการใชว้ธิกีารปฏเิสธในแต่ละวธิ ี
4. ประเมนิผลวธิกีารปฏเิสธในแต่ละวธิ ี

ทกัษะท่ีเก่ียวข้อง : 
   การปฏเิสธ 
   การตดัสนิใจ 
  การแกป้ญัหา 
 การควบคุมตนเอง 
 การเหน็คุณค่าในตนเอง 

เวลา 2 ชัว่โมง 

สาระส าคญั: 
      ฝึกการใชท้กัษะชวีติ เพื่อใชใ้นการปฏเิสธยาเสพตดิไดอ้ยา่งเหมาะสม 
วิธีด าเนินการ: กิจกรรม 
1.   น าเขา้สู่บทเรยีน/บรหิารสมอง 
2.   ทบทวนบทเรยีน สาระส าคญัของบทเรยีนทีแ่ลว้ 
3.   การแสดงบทบาทสมมต ิ
4.   การวพิากษ์ 
5.   สรปุ 

เวลา 
  5  นาท ี
  5  นาท ี
30  นาท ี
15  นาท ี
  5  นาท ี

ส่ือ / อปุกรณ์: 
      คู่มอืนกัเรยีน เครือ่งเขยีน คอมพวิเตอร ์
การวดัและประเมินผล: 
      สงัเกต/บนัทกึ ความสนใจ ความกระตอืรอืรน้ การซกัถาม การตอบค าถาม การอภปิราย 
ค าแนะน าเพ่ิมเติมส าหรบัผูส้อน: 
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วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1   น าเขา้สู่บทเรยีน/บรหิารสมอง 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ครทูกัทายนกัเรยีน และบอกเราจะบรหิารสมองกนั ดงันี้ 

1) ใหน้กัเรยีนยนืตวัตรงกางขาเลก็น้อย  
2) มอืขวาหงายฝา่มอื มอืซา้ยคว ่า วางซอ้นกนัไว ้เหยยีดแขนทีร่ะดบัเอวหายใจเขา้ 
3) ยกแขนขึน้ตรงผ่านหน้าอก 
4) ยกแขนขึน้เหนือศรีษะ คว ่ามอืลง หายใจออก วาดมอืออกเป็นรปูลกูโปง่และ

แตงโมลกูใหญ่ 
5) วางมอืทีเ่ดมิ 

- ครสูรปุ ประโยชน์ของกจิกรรมนี้ ผ่อนคลายความเครยีด บรรเทาอาการปวดเมือ่ย 
พลงังานไหลผ่านทัว่ร่างกาย เกดิสมาธ ิ

 
 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 2   ทบทวนบทเรยีน 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ใหน้กัเรยีนบอกสิง่ทีจ่ าไดจ้ากบทเรยีนทีแ่ลว้ 
- ครสูุ่มใหน้กัเรยีนออกมาอภปิรายค าคม และบุคคลในอุดมคตขิองนกัเรยีน  

กลุ่มละ 1 คน  
- ครถูาม นกัเรยีนจ ากระบวนการทีพ่านกัเรยีนไปสู่เป้าหมายไดห้รอืไม่มกีีข่ ัน้ตอน แต่

ละขัน้ตอนมอีะไรบา้ง  

 
 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 3   การแสดงบทบาทสมมตุ ิ 30 นาท ี หมายเหตุ 
- ครบูอกเมือ่เรารูจ้กัวธิกีารพานกัเรยีนไปสู่เป้าหมายทีต่้องการแลว้ นกัเรยีน

จ าเป็นตอ้งรูว้ธิป้ีองกนัตนเองใหป้ลอดภยัจากปญัหา อุปสรรคขดัขวางนกัเรยีน สู่
เป้าหมายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ปญัหายาเสพตดิ เมือ่มคีนเสนอใหใ้ชย้าเสพตดิ 

- ครบูอกมวีธิกีารปฏเิสธทีใ่ชไ้ดผ้ล 8 วธิ ีคอื(ครใูชส้ื่อช่วยน าเสนอค าอธบิาย) หน้า 18 
1) ออกไปจากสถานการณ์ทีเ่สีย่ง ถา้นกัเรยีนรูส้กึสถานทีใ่ดไมป่ลอดภยั หรอืมคีน

เสพยาเสพตดิ ใหน้กัเรยีนหนีไปจากสถานที่นัน้ 
2) อยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม  เราสรา้งกลุ่มเพื่อนทีไ่มใ่ชย้าเสพตดิขึน้ การทีเ่รามเีพื่อน

หลายๆคนทีพ่รอ้มจะช่วยแกป้ญัหาใหเ้ราได ้และท าใหเ้รารูส้กึมัน่ใจ 
3) เดนิหนีไป หากเราไมช่อบสถานทีใ่ด หรอืมคีนเสพยาเสพตดิ ใหเ้ดนิหนีไป 
4) เพกิเฉยไมส่นใจแกลง้ท าเป็นไมไ่ดย้นิหรอืเปลี่ยนเรือ่งคุย ไมต่อ้งสนใจบุคคลนัน้ 
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กิจกรรมท่ี 3   การแสดงบทบาทสมมตุ ิ(ต่อ) 30 นาท ี หมายเหตุ 
5) พดูค าว่า ไม่ พดูดว้ยความมัน่คง ชดัเจน หนกัแน่น 
6) ใหเ้หตุผล การใหเ้หตุผลเพื่อจะปฏเิสธ จงึสนบัสนุนความคดิว่าเรามอี านาจในการ
ปฏเิสธได ้
7) เปลีย่นเรือ่งคุย เราอาจเสนอแนะทางเลอืกอื่นหรอืบางสิง่ออกไปแทน 
8) พดูปฏเิสธซ ้าๆ บางโอกาสเราตอ้งกล่าวปฏเิสธมากกว่าหนึ่งครัง้ เพราะบางคน 
อาจรอ้งขอเรามากกว่าหนึ่งครัง้ แต่การรอ้งขอหลายๆครัง้มไิดห้มายความว่าเราตอ้ง
ยอมแพ ้

- ครบูอกใหน้กัเรยีนจบัคู่กนั แต่ละคู่จะไดร้บัสถานการณ์เกีย่วกบัแรงกดดนัจากเพื่อน
คู่ละ 1 สถานการณ์ ใหค้รสูาธติการปฏเิสธ 1 สถานการณ์กบันกัเรยีนคนหนึ่ง
จากนัน้ 
1) ครมูอบใบสถานการณ์ใหน้กัเรยีน (ท าส าเนา ตดัเป็นชิน้ใหน้กัเรยีน) 
2)  ใหน้กัเรยีนจบัคู่กบัเพื่อนปรกึษาถงึวธิกีารปฏเิสธทีเ่หมาะสม 
3)  ใหแ้ต่ละคู่ฝึกปฏเิสธใหค้รบทัง้ 2 สถานการณ์พรอ้มกนั 

 
 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 4   การวพิากษ์ 15 นาท ี หมายเหตุ 
- ครคูดัเลอืกนกัเรยีน กลุ่มละ 1 คู่ ออกมาสาธติใหน้กัเรยีนในหอ้งดู 
- ครสูรปุกจิกรรมนี้ โดยถามนักเรยีนว่า การปฏเิสธทีม่ปีระสทิธภิาพมลีกัษณะอยา่งไร 
- ครยู า้ว่า การตดัสนิใจทีด่ ีจะช่วยใหน้กัเรยีนปฏเิสธไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
- ครถูามนกัเรยีนคดิว่า การปฏเิสธช่วยใหน้กัเรยีนปลอดภยัจากยาเสพตดิไดอ้ยา่งไร 

ใหน้กัเรยีนบนัทกึค าตอบลงในสมดุบนัทกึส่วนตวัหน้า 18 

 
 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 5   สรุป 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ครถูามนกัเรยีนว่า วนัน้ีนกัเรยีนเรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งอะไร 
- ใหน้กัเรยีนบนัทกึสิง่ทีเ่รยีนรู ้3 อยา่งลงในสมุดบนัทกึส่วนตวัหน้า 23 
- ครบูอกใหน้กัเรยีนคดิถงึค าคมดีๆ  และบุคคลในอุดมคตทิีเ่พื่อนน าเสนอในวนัน้ี และ

ใหน้กัเรยีนทีย่งัไมน่ าเสนอใหเ้ตรยีมเสนอในการเรยีนครัง้ต่อไป 
- ครสูุ่มถามนกัเรยีน สญัญาเกยีรตยิศของนกัเรยีน คอื อะไร 2 -3 คน  
- เตอืนรกัษาสญัญาเกยีรตยิศของนกัเรยีน หน้า 24 
- ครกูล่าวขอบคุณนกัเรยีน 
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วิธีการปฏิเสธท่ีใช้ได้ผล 8 วิธี คือ 
1) ออกไปจากสถานการณ์นัน้ ถา้นกัเรยีนรูส้กึสถานทีใ่ดไม่ปลอดภยั 

หรอืมคีนเสพยาเสพตดิ ใหน้กัเรยีนหนีไปจากสถานทีน่ัน้ 
2) อยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม  เราสรา้งกลุ่มเพื่อนทีไ่มใ่ชย้าเสพตดิขึน้ การที่

เรามเีพื่อนหลายๆคนทีพ่รอ้มจะช่วยแกป้ญัหาใหเ้ราได ้และท าให้
เรารูส้กึมัน่ใจ 

3) เดนิหนีไป หากเราไมช่อบสถานทีใ่ด หรอืมคีนเสพยาเสพตดิ      
ใหเ้ดนิหนีไป 

4) เพกิเฉยไมส่นใจแกลง้ท าเป็นไมไ่ดย้นิหรอืเปลี่ยนเรือ่งคุย ไมต่อ้ง
สนใจบุคคลนัน้ 

5) พดูค าว่า ไม่ พดูดว้ยความมัน่คง ชดัเจน หนกัแน่น 
6) ใหเ้หตุผล การใหเ้หตุผลเพือ่จะปฏเิสธ จงึสนบัสนุนความคดิว่าเรามี

อ านาจในการปฏเิสธได้ 
7) เปลีย่นเรือ่งคุย เราอาจเสนอแนะทางเลอืกอื่นหรอืบางสิง่ออกไป

แทน 
8) พดูปฏเิสธซ ้าๆ บางโอกาสเราตอ้งกล่าวปฏเิสธมากกว่าหนึ่งครัง้ 

เพราะบางคนอาจรอ้งขอเรามากกว่าหนึ่งครัง้ แต่การรอ้งขอหลายๆ
ครัง้มไิดห้มายความว่าเราต้องยอมแพ้ 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 : ร่วมด้วยช่วยกนั ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

จดุประสงค:์  
1. วเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาตนเอง 
2. จ าแนกประเภทคุณค่าและความสมัพนัธข์อง

เพื่อน 
3. อภปิราย คน้หาวธิกีารจดัการกบัแรงกดดนัจาก

เพื่อนได ้
4. อภปิราย คน้หาวธิกีารแกป้ญัหา/ตดัสนิใจทีด่ไีด ้
5. ใชเ้ทคโนโลยสีรา้งเครอืข่ายเพื่อน 

ทกัษะท่ีเก่ียวข้อง : 
   การควบคุมตนเอง 

   การเหน็คุณค่าในตนเอง 
   การปฏเิสธ 

 การแกป้ญัหา 
 การตดัสนิใจ 

เวลา 2 ชัว่โมง 

สาระส าคญั: 
     นกัเรยีนตระหนกัถงึความส าคญัของการจ าแนกประเภทคุณค่าและความสมัพนัธข์องเพื่อน การสรา้ง
เครอืขา่ยเพื่อน ตลอดจนคน้หาวธิกีารจดัการแรงกดดนัจากกลุ่มเพื่อนในลกัษณะต่างๆ 
วิธีด าเนินการ: กิจกรรม 
1.   น าเขา้สู่บทเรยีน/บรหิารสมอง 
2.   ทบทวนบทเรยีน  
3.   การตอบโตแ้รงกดดนัจากเพื่อน 
4.   เพื่อนและการสรา้งคุณค่าในตนเอง  
5.   สรปุ และใหน้กัเรยีนเตรยีมพรอ้มส าหรบัการทศันศกึษา 
6.   ทดสอบครัง้ที ่4 

เวลา 
   5  นาท ี
   5  นาท ี
 20  นาท ี
 20  นาท ี
 10  นาท ี  

ส่ือ / อปุกรณ์: 
      คู่มอืนกัเรยีน เครือ่งเขยีน คอมพวิเตอร ์
การวดัและประเมินผล: 
      สงัเกต/บนัทกึ ความสนใจ ความกระตอืรอืรน้ การซกัถาม การตอบค าถาม การอภปิราย 
      แบบทดสอบระหว่างเรยีนชุดที ่4 
ค าแนะน าเพ่ิมเติมส าหรบัผูส้อน: 
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วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1   น าเขา้สู่บทเรยีน/บรหิารสมอง 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ครทูกัทายนกัเรยีน และบอกเราจะบรหิารสมองกนั ดงันี้ 

1) ใหน้กัเรยีนยกมอืทัง้สองขา้งขึน้ปิดตาทีล่มือยูเ่บาๆ ใหส้นิท คา้งไวป้ระมาณ 20 
วนิาท ีค่อยๆ เปิดมอืออก   

- ครสูรปุ ประโยชน์ของกจิกรรมนี้ ผ่อนคลายความเครยีด พฒันาการมองเหน็ 
ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค ์ผ่อนคลายสายตา 

 
 
 

 
 
กิจกรรมท่ี 2   ทบทวนบทเรยีน 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ใหน้กัเรยีนบอกสิง่ทีจ่ าไดจ้ากบทเรยีนทีแ่ลว้ 
- ครถูามวธิกีารปฏเิสธมกีีว่ธิ ีอะไรบา้ง แต่ละวธิปีฏเิสธอยา่งไร 

ครสูุ่มใหน้กัเรยีนออกมาอภปิรายค าคม และบุคคลในอุดมคต ิกลุ่มละ 1 คน  

 
 
 

 
 
กิจกรรมท่ี 3   การโตต้อบแรงกดดนัจากเพื่อน 20 นาท ี หมายเหตุ 
- ครบูอกในชวีติจรงิของคนเรามทีัง้เพื่อนทีด่ ีกบัเพื่อนทีไ่มด่ ีและเราอาจจะถูกเพื่อน

กดดนัใหเ้ราท าอะไรบางอย่างในทางทีผ่ดิ  
- เราจะตอ้งมกีลไกป้องกนัตวั ประกอบดว้ย 1) การเตรยีมตวั ไดแ้ก่ การฝึกพดูปฏเิสธ 

การมเีป้าหมายชวีติชดัเจน 2) มผีูใ้หค้วามช่วยเหลอื เช่น พ่อ แม ่ผูป้กครองคร ู
เพื่อนทีด่ ี3) ความกลา้หาญ ครยู า้ว่า ถงึแมว้่านกัเรยีนจะเตรยีมพรอ้มดเีพยีงใด หรอื
ผูใ้หค้วามช่วยเหลอืทีด่ ีเพยีงใด นกัเรยีนตอ้งพสิจูน์ตวัเอง ตอ้งโตต้อบใหห้ว้งเวลา
นาทวีกิฤตได ้นกัเรยีนอาจตอ้งเผชญิกบัแรงกดดนัจากเพื่อนในรปูแบบทีไ่มอ่าจ
คาดการณ์ล่วงหน้าได ้

- เดก็ๆ หลายคน ยอมแพต่้อแรงกดดนัจากเพื่อน เพราะไมไ่ดเ้ตรยีมตวัล่วงหน้า ไมไ่ด้
คดิใหท้ะลุปรโุปรง่ในสถานการณ์ทียุ่ง่ยาก 

- ครมูอบสถานการณ์ตวัอยา่งใหน้กัเรยีนแต่ละคนท า 
     สถานการณ์ที ่1 กลุ่มเพื่อนเยาะเยย้ดถููกใครบางคน 
     สถานการณ์ที ่2 ฉนัถูกเพื่อนกดดนั บงัคบัให ้ขโมยของ 
     สถานการณ์ที ่3 เพื่อนยดัเยยีดยาเสพตดิใหฉ้นั 
     ทัง้ 3 สถานการณ์ นกัเรยีนจะท าอยา่งไร ใหเ้วลานกัเรยีนคดิ แลว้อภปิราย คร ู 
     แนะน าใหน้กัเรยีนใชก้ลไกป้องกนัตวัมาช่วย 
- ครหูาอาสาสมคัรนกัเรยีน 2 – 3 คน อภปิรายค าตอบใหฟ้งั  
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กิจกรรมท่ี 4   เพื่อนและการสรา้งคุณค่าในตนเอง 20 นาท ี หมายเหตุ 
- คร ูเขยีนค าว่า คุณค่าในตนเอง หมายถงึ ความนับถอืตนเอง ความเหน็ทีน่กัเรยีนมี

ต่อตนเอง ใหน้กัเรยีนดใูนสมดุบนัทกึส่วนตวัหน้าที ่19 
- ครอูธบิาย การมคีุณค่าในตนเองสงู ไมไ่ดห้มายถงึ ความเยอ่หยิง่ ล าพอง มอง

ตนเองเป็นเลศิกว่าคนอื่น  แต่หมายถงึ นกัเรยีนมคีวามเชื่อมัน่เตม็เป่ียม พอใจใน
ความ เป็นตวัตนของนกัเรยีน  หากนกัเรยีนมกีารเหน็คุณค่าในตนเองสงู จะช่วยให้
นกัเรยีนสามารถ 
1) ต่อตา้นแรงกดดนัจากเพื่อนได ้
2) สามารถสรา้งเพื่อนใหม่ๆ  ได ้
3) รบัมอืกบัความผดิหวงั ความผดิพลาดลม้เหลวได้ 
4) รูว้่ามใีครรกัมคีนตอ้งการ 

- ครบูอกนกัเรยีนแต่ละกลุ่มจะไดท้ างานรว่มกนั เรือ่ง การตดัสนิใจในทางใฝด่ ีให้
นกัเรยีนแต่ละกลุ่มพจิารณาหวัขอ้ทีค่รกู าหนดว่า จะช่วยเสรมิสรา้งคุณค่าในตนเอง
ของนกัเรยีนได ้นกัเรยีนควรท าอย่างไร บนัทกึค าตอบในสมดุบนัทกึส่วนตวัหน้า 20 
 
หวัขอ้ที ่1 เลอืกเพือ่นแทแ้ละเป็นเพื่อนแท้ 
หวัขอ้ที ่2 หลกีห่างจากยาเสพตดิ 
หวัขอ้ที ่3 ออกเดทอยา่งฉลาดกบัแฟนโดยเคารพนับถอืรา่งกายตนถนอมตวั 
หวัขอ้ที ่4 ปรองดองกบัพ่อแม ่ 
 
ตวัอยา่งเช่น การตดัสนิใจในทางใฝด่ ี“ท าดทีีสุ่ดในโรงเรยีน” จะช่วยเสรมิสรา้ง
คุณค่าในตนเองไดโ้ดย นกัเรยีนจะเรยีนมากขึน้ พฒันาความรู ้ทกัษะความสามารถ
ทีน่กัเรยีนถนดัใหด้ขีึน้ ไม่ท าตวัใหพ้่อแมบ่่นว่าอกี เป็นตน้ 
 

- เมือ่นกัเรยีนท าเสรจ็ ใหแ้ต่ละกลุ่มอภปิรายค าตอบของตน 
- ครสูรปุว่า การทีน่กัเรยีนจะตดัสนิใจอยา่งฉลาด (ใฝด่ไีด)้ เพราะมคีุณค่าในตนเองสงู 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

336 

กิจกรรมท่ี 5   สรุป 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ครถูามนกัเรยีนว่า วนัน้ีนกัเรยีนเรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งอะไร 
- ใหน้กัเรยีนบนัทกึสิง่ทีเ่รยีนรู ้3 อยา่งลงในสมุดบนัทกึส่วนตวั 
- ครถูามนกัเรยีนตอ้งการไปคน้ควา้ หาความรูก้นันอกหอ้งเรยีนหรอืไม่ 
- ใครเคยเหน็คนปว่ยทีต่ดิยาเสพตดิจนตอ้งเขา้โรงพยาบาลบา้ง 
- บอก ในสปัดาหห์น้า นกัเรยีนจะไดไ้ปทศันศกึษานอกสถานทีก่นัทีโ่รงพยาบาล 

ธญัญารกัย/์หรอืศูนยก์ารเรยีนรูอ้ื่นๆเตรยีมอุปกรณ์ เช่น กลอ้งถ่ายรปู วดีโีอ สมดุ
บนัทกึ ฯลฯ 

- ครมูอบหมายงานใหแ้ต่ละกลุ่มคน้ควา้ใน 3 ประเดน็ ดงันี้ 
1) ผลกระทบจากยาเสพตดิทีม่ต่ีอรา่งกายมนุษย์ 
2) สาเหตุทีค่นใชย้าเสพตดิ 
3) นกัเรยีนจะป้องกนัยาเสพตดิไดอ้ยา่งไร 
กลุ่มที ่1 เรือ่งของบุหรี ่       กลุ่มที ่2 เรือ่งของสุรา  
กลุ่มที ่3 เรือ่งของสารระเหย กลุ่มที ่4 เรือ่งของยาบา้ 
ครยู า้ว่า นกัเรยีนจะตอ้งใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ ส าหรบัท าบอรด์จดั     
นิทรรศการในวนัรบัประกาศนียบตัรของแต่ละกลุ่ม ซึง่จะมกีารมอบรางวลัใหก้บักลุ่ม
ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจดับอรด์ไดย้อดเยีย่มทีสุ่ด 1 รางวลั  

- ครกูล่าวขอบคุณนกัเรยีน 

ครคูวรนดั
ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา
ล่วงหน้า
พอสมควร
เกีย่วกบัความ
พรอ้มดา้นต่างๆ
ส าหรบัการไป
ทศันศกึษา  
รวมทัง้
คณะกรรมการ
ตดัสนิใหร้างวลั
นกัเรยีนทีจ่ดั 
นิทรรศการ 
และเรยีงความ
ดเีด่น 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 : ท่องไปในโลกกว้าง ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

จดุประสงค:์  
1. ระบุปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อ 

การเจรญิเตบิโตและพฒันาการ
ดา้นรา่งกายจติใจอารมณ์สงัคมและ
สตปิญัญา 

2. อธบิายลกัษณะอาการของผูต้ดิ
บุหรี ่สุรา ยาเสพตดิและผูม้ปีญัหา
สุขภาพจติ 

3. ระบุวธิกีาร ปจัจยัและแหล่งที่
ช่วยเหลอืฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิ 

4. เขยีนรายงานการศกึษาคน้ควา้
ทกัษะชวีติทีจ่ าเป็น 

ทกัษะท่ีเก่ียวข้อง : 
   การควบคุมตนเอง 

 การเหน็คุณค่าในตนเอง 
 การตดัสนิใจ 
 การแกป้ญัหา 
 การปฏเิสธ 

เวลา 2 ชัว่โมง 

สาระส าคญั: 
     ประยกุตใ์ชท้กัษะทีไ่ดน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูม้ากบัสถานการณ์ต่างๆ การทศันศกึษานอกสถานที่ 
วิธีด าเนินการ: กิจกรรม 
1.   ตรวจสอบความพรอ้ม 
2.   ทบทวนอธบิายเป้าหมายของการทศันศกึษา   
3.   นกัเรยีนคน้ควา้วจิยัตามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
4.   สรปุ มอบงานใหน้กัเรยีน 
 
ส่ือ / อปุกรณ์: 
     คู่มอืนกัเรยีน เครือ่งเขยีน คอมพวิเตอร ์
การวดัและประเมินผล: 
     สงัเกต/บนัทกึ ความสนใจ ความกระตอืรอืรน้ การซกัถาม การตอบค าถาม การอภปิราย 
ค าแนะน าเพ่ิมเติมส าหรบัผูส้อน: 
     ครอูาจเชญิวทิยากรภายนอกจากศูนยบ์ าบดัรกัษายาเสพตดิมาใหค้วามรูใ้นโรงเรยีน กรณีทีน่กัเรยีน
ไมส่ามารถเดนิทางไปทศันศกึษานอกสถานทีไ่ด้ 
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วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1   น าเขา้สู่บทเรยีน 5 นาท ี หมายเหตุ 
- ครทูกัทายนกัเรยีน และบอกเราจะไดม้โีอกาสไปทศันศกึษากนัในวนันี้ 
- คร ูและนกัเรยีนทีเ่ป็นหวัหน้ากลุ่มตรวจสอบความพรอ้ม เช่น อุปกรณ์ เครือ่งเขยีน 

กลอ้งถ่ายรปู กลอ้งวดิโีอ ฯลฯ และความเขา้ใจเกี่ยวกบังานทีค่รมูอบหมาย 
- ครตูรวจสอบความพรอ้มของยานพาหนะ รถน า อาหาร เครือ่งดื่ม กบัผู้ประสานงาน 

และบุคลากรของหน่วยงานทีเ่ราจะไปทศันศกึษา  
- เวลา 07.30 น. ถงึ  08.30 น. เดนิทางจากโรงเรยีนไปโรงพยาบาลธญัญารกัษ์  
- เวลา 08.30 น. ถงึ  09.00 น. เขา้หอ้งประชุม 
- เวลา 09.00 น. ถงึ  12.00 น. วทิยากรน านกัเรยีนทศันศกึษา  
- (พกัรบัประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น.) 
- เวลา 12.00 น. ถงึ  13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
- เวลา 13.30 น. กล่าวขอบคุณวทิยากร เดนิทางกลบั 
- เวลา 15.00 น. เดนิทางถงึโรงเรยีน   
- เมือ่ถงึโรงเรยีน ครมูอบการบา้นใหน้กัเรยีนเขยีนเรยีงความ หวัขอ้ “สิง่ทีฉ่นัเรยีนรู้

จากหลกัสตูร “5 LIFE SKILLS” โดยเขยีนค าลงทา้ยดว้ยสญัญาเกยีรตยิศของ
นกัเรยีน พรอ้มส่งเรยีงความใหค้รปูระจ าชัน้ในสปัดาหห์น้า 

- ครกูล่าวขอบคุณ 

ออกเดนิทาง
เวลา 08.30 น. 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 : สญัญา...เกียรติยศ     ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

จดุประสงค:์  
1. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
2. จดัแสดงผลงาน เขยีนรายงาน อธบิายแนวคดิ 

กระบวนการของผลงานใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ 
3. พดูรายงานเรือ่งหรอืประเดน็ทีศ่กึษา 

ทกัษะท่ีเก่ียวข้อง : 
   การควบคุมตนเอง 

 การเหน็คุณค่าในตนเอง 
 การตดัสนิใจ 
 การแกป้ญัหา 
 

เวลา 2 ชัว่โมง 

สาระส าคญั: 
     การจดัแสดงผลงาน ความภาคภมูใิจในความส าเรจ็และการเหน็คุณค่าในตนเองและการรบัรู้
ความส าเรจ็ของนกัเรยีน มอบใบประกาศนียบตัร และใหค้ าสญัญาเกยีรตยิศ 
วิธีด าเนินการ: กิจกรรม 

1. รว่มวางแผนกบัผูบ้รหิารโรงเรยีน ครปูระจ าชัน้ เจา้หน้าทีฝ่า่ยต่างๆ ผูป้กครอง ชุมชนและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่เขา้มามสี่วนรว่ม  

2. จดัท ารายชื่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ตดิต่อล่วงหน้า 
3. ทบทวนความพรอ้มทีต่อ้งท า 
4. ทดสอบ Post – Test 
5. ประเมนิความพงึพอใจ 

ส่ือ / อปุกรณ์: 
      ประกาศนียบตัร โล่ และรางวลัอื่นๆตามความเหมาะสม 
การวดัและประเมินผล: 
      แบบสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
ค าแนะน าเพ่ิมเติมส าหรบัผูส้อน: 
      อาจใหน้กัเรยีนท าการแสดงหรอืเล่นละครตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 

สมุดบนัทึกส่วนตวัส าหรบันักเรียน 
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สารบญั 
หน่วย   

1 รู้จกัฉันรู้จกัเธอ ………….………………………….......................................  
 กฎระเบยีบของเรา ……………………………………………………………..  

 ผลคะแนนการสอบ ............……………………………………………………  
 กรอบความคดิทีย่ดึมัน่………………………………………..........................  

 กรอบความคดิมองผูอ้ื่น ……………………………………………….............  
 การยดึหลกัการเป็นศูนยก์ลางของชวีติ …………………………………….....  
 ตรวจสภาพเพื่อน ………………………………………………………………  

2 รู้จกัปีศาจร้าย ………….…………………………...........................................  
   ผลกระทบจากการใช/้ไมใ่ชย้าเสพตดิ ………………………………………….  
   กรอบความคดิทีย่ดึมัน่………………………………………...........................  
   สญัญาเกยีรตยิศ …………………………………………………….................  
   หลกัการของนกัเรยีน ……………………………………………………………  

3 ฉันรกัสมองของฉัน ………….…………………………..................................  
 กระบวนการแก้ปญัหา ………………………………………………………….                      
 เรือ่งของจิบ๊………………………………………..............................................  

4 ค้นหาความจริง ………….…………………………........................................  
 กรอบความคดิของบุคคลในอุดมคต ิ……………………………………………  

5 แผนภมิูแก้ปัญหา ………….………………………….....................................  
 เบือ้งหลงัการโฆษณา …………………………………………………………..  
 สถานการณ์ทีต่อ้งตดัสนิใจ……………………………………….....................  

6 สร้างทางเลือก เป้าหมาย ……………………………………………………..  
  กระบวนการพานักเรยีนสู่เป้าหมาย ……………………………………………  
  เป้าหมายแรกของจอย ……………...……………………………………...........      
  เป้าหมายของฉนั ………………………………………………………………  

7 ฝึกฝน …………………………………………………………………………….  
  วธิปีฏเิสธ 8 วธิ ี……………………………………………...…………………  

8 ร่วมด้วยช่วยกนั …………………………………………………………………  
  กลไกป้องกนัตวั ……………………………………………...…………………  
  การสรา้งคุณค่าในตนเอง ……………...……………………………………........      
  การตดัสนิใจในทางไฝด่ ี………………………………………………………..  
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 สารบญั (ต่อ)  

หน่วย   
9 ท่องไปในโลกกว้าง ……………………………………………………………….  
  ทศันศกึษา ……………………………………………...………………………  

10 บนัทึก ……………...…………………………………….........................................      
11 รปูแบบเรียงความ .......................................................................................  
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 : รู้จกัฉันรู้จกัเธอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบความคิดท่ียึดมัน่ : เร่ือง เจ้าชายน้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎระเบียบของพวกเรา 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

ผลคะแนนสอบ Pretest 
 

………………. คะแนน 

ผลคะแนนสอบ Posttest 
 
………………. คะแนน 

พระเจา้ไชยเชษฐถ์ูกถอดจากราชบลัลงัก ์และถูกจ าคุก ผูก้่อการรา้ยจองจ าเจา้ชายน้อยของพระองค ์เมื่อ
เจา้ชายเป็นโอรสกษตัรยิม์สีทิธไิดค้รองราชยต่์อจากพระเจา้ไชยเชษฐ ์คณะผูก้่อการรา้ยมุ่งท าลายเจา้ชายใน
เชงิศลีธรรม 
 
คณะผูก้่อการน าเจา้ชายไปทีห่่างไกล มอมเมาเจา้ชายดว้ยการจดัหาอาหาร สรุา อบายมขุ เพื่อท าให้
พระองคเ์ป็นทาสของสิง่ทีม่อมเมา ผูค้นรอบขา้งใชว้าจาหยาบคาย ใหผู้ห้ญงิร่านราคะปรนนบิตั ิทุกสิง่ทุก
อย่างจดัเตรยีมไวบ้ าเรอเจา้ชายตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อจะดงึจติวญิญาณใหต้กต ่าถงึขดีสดุเท่าทีจ่ะท าได ้
 
เมื่อเวลาผ่านไป 6 เดอืน ไม่มแีมแ้ต่ครัง้เดยีวทีเ่จา้ชายจะตกเป็นทาสสิง่มอมเมาเหล่านัน้   
 
ผูก้่อการรา้ยถามเจา้ชายว่า “ท าไมพระองคไ์มย่อมลุ่มหลงสิง่มอมเมาเหล่านัน้”  เจา้ชายตรสัตอบว่า  

“ข้าไมอ่าจท าได้ เพราะขา้เป็นลูกของพระเจา้ไชยเชษฐ”์ 
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ท าไมเจ้าชายจึงไม่ยอมตกเป็นทาสของส่ิงมอมเมา……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ถ้านักเรียนเป็นเจ้าชายจะท าอย่างไร ………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
กรอบความคิดมองผูอ่ื้น : เร่ือง ชีวิตของแอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถ้านักเรียนเป็นสมพรจะท าอย่างไร ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

ตอนเรยีน ม. 2 สมพร มเีพื่อนชือ่ “แอน” เธอเป็นวยัรุ่นทีน่่ารกั คุยเก่ง ชอบชว่ยเหลอืเพื่อนๆ แต่เมื่อ
เวลาผ่านไป แอนเริม่เป็นคนหงดุหงดิง่าย ขีน้้อยใจ กา้วรา้ว เมือ่ถงึทีส่ดุสมพรกบัเพื่อนๆไม่อยากสงุสงิ  
คบดว้ย  
 
ในทีส่ดุ เมื่อมงีานเลีย้งหรอืกจิกรรมใดๆสมพรและเพื่อนๆจะไมช่วนแอนไปร่วมงานดว้ยอกี 
 
ในชว่งปิดเทอม สมพรไปเทีย่วชายทะเลกบัครอบครวั เมื่อกลบัถงึบา้นสมพรพดูคยุกบัเพื่อนๆ ซปุซบิ
นินทากนัถงึกจิกรรมทีท่ าในช่วงปิดเทอม มเีพื่อนคนหนึ่งพดูว่า “ฉนัเล่าเรื่องของแอนใหเ้ธอฟงัหรอืยงั 
แอน ไมม่คีวามสขุ พ่อแม่ของแอนฟ้องรอ้งหย่ากนั แอนแทบเป็นบา้” 
 
เมื่อสมพรไดย้นิดงันัน้ มมุมองของเธอเปลีย่นไป แทนทีจ่ะฉุนโกรธร าคาญพฤตกิรรมของแอน สมพร
เสยีใจไปกบัพฤตกิรรมของตวัเอง สมพรรูส้กึว่า “ฉนัทิง้เพื่อนไปในยามทีเ่ธอตอ้งการฉนัทีส่ดุ”     
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“หลกัการเป็นศนูยก์ลางชีวิต” 
 

หลกัการเปรยีบเหมอืนการโยนกอ้นหนิขึน้สงูเทา่ไร กอ้นหนิกจ็ะตกลงพืน้ คอื 
 กฎธรรมชาตหิรอืหลกัการ หลกัการท าหน้าทีบ่งัคบัดแูลชวีติมนุษย ์ไมแ่บง่เชื้อชาติ
ศาสนา หลกัการบงัคบัทกุคนเทา่เทยีมกนั ถา้นกัเรยีนยดึหลกัการเป็นแก่นด าเนิน

ชวีตินกัเรยีนจะมอีนาคตทีส่ดใส 
ตรวจสภาพ “เพ่ือน” (สภาพการเลอืกคบเพื่อนทีจ่ะน าพานกัเรยีนไปสู่ทศิทางใด “สงู” หรอื “ต ่า”) 
ค าถามแต่ละขอ้ม ี5 คะแนน รวม 50 คะแนน บวกคะแนนรวมทีไ่ดร้ะลกึไวเ้สมอว่าการตรวจสภาพ
เพื่อนไมใ่ช่การทดสอบในหอ้งเรยีน ไม่มกีารตดัเกรดแต่เป็นเพยีงการประเมนิตนเองช่วยในนกัเรยีน
ทราบว่าจะมุง่ไปขา้งหน้าทางไหนต่อไป ขอใหน้กัเรยีนตอบอยา่งซื่อสตัย์ 
 
 
 
 
ฉนัมเีพื่อนแทอ้ย่างน้อย 1 คน 1 2 3 4 5 
ฉนัอยากรูจ้กัผูอ้ื่น อยากผกูมติรกบัเพื่อน 1 2 3 4 5 
เพื่อนทีฉ่นัคบดว้ยชวนท าสิง่เป็นประโยชน์ต่อ 
การเรยีน 

1 2 3 4 5 

ฉนัอยูใ่นกลุ่มเพื่อนในโรงเรยีนไมไ่ดส้งักดัแก๊ง
นอกโรงเรยีน 

1 2 3 4 5 

ฉนัไมต่ดัสนิพพิากษาใครก่อนรูจ้กักนัดพีอ 1 2 3 4 5 
ฉนัภกัดต่ีอเพื่อน ไมน่ าเรือ่งราวของเขาไปนินทา
ลบัหลงั 

1 2 3 4 5 

ฉนัใหอ้ภยัเพื่อนทุกครัง้ ถา้พวกเขาท าผดิพลาด 1 2 3 4 5 
ฉนัเป็นผูฟ้งัทีด่ ีไมช่ีน้ าการพดูคุยกบัเพื่อนๆ 1 2 3 4 5 
ฉนัอ่อนโยนกบัทุกคน ไม่จ ากดัแต่เฉพาะกลุ่ม
เพื่อน 

1 2 3 4 5 

ฉนัเป็นตวัของตวัเองเสมอ แมจ้ะมแีรงกดดนัจาก
เพื่อนพอ้ง 

1 2 3 4 5 

รวมคะแนน  
 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

 
 
                

วงรอบคะแนนค าตอบท่ีเป็นจริงท่ีสดุ 
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บวกรวมคะแนน : นักเรียนอยู่ในระดบัใด 
  
40 – 50  คะแนนระดบัสงู เลอืกเพื่อนทีเ่กือ้หนุนนกัเรยีน เป็นเพื่อนแท ้สามารถยนืหยดัตา้น 

แรงกดดนัจากเพื่อนพอ้งได้ 
 
30 – 39  คะแนนระดบักลาง เป็นพวกลงัเล ควรพฒันาตนเองและการเลอืกคบเพื่อน 
 
10 – 29  คะแนนระดบัต ่า เลอืกเพื่อนทีล่ากนกัเรยีนลงต ่า เป็นเพื่อนทีแ่ปรปรวน ยอมพ่ายแพต่้อ 

แรงกดดนัจากเพื่อนพอ้ง 
 
การบ้าน 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
สร้างเครือข่ายเพ่ือนช่วยเพ่ือน :   facebook : …………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
เครือข่ายอ่ืนๆ ………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 : รู้จกัปีศาจรา้ย 
 
ผลกระทบจากการใช้/ไม่ใช้ยาเสพติด บุหรี ่สุรา สารระเหย ยาบา้ 
 

1) บุหร่ี 
ผลกระทบจากการไมส่บูบุหรี ่: > ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ผลกระทบจากการสบูบุหรี ่: > ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

2) สรุา 
ผลกระทบจากการไมด่ื่มสุรา : > ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ผลกระทบจากการดื่มสุรา : > …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

3) สารระเหย 
ผลกระทบจากการไมเ่สพสารระเหย : > ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ผลกระทบจากการเสพสารระเหย : > ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

4) ยาบ้า 
ผลกระทบจากการไมเ่สพยาบา้ : > …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ผลกระทบจากการเสพยาบา้ : > ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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แข่งขนัตอบค าถาม 
 
วิธีเล่นเกม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม ………………………………………………….ผลคะแนน …………………………………….. 
 

 
 

กรอบความคิดท่ียึดมัน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก าหนดให ้1 ทมีเป็นเจา้ภาพ 
 ทมีเจา้ภาพเลอืก ผูจ้บัเวลา 1 คน ท าหน้าทีจ่บัเวลา และบอกหมดเวลา                          

และเลอืกผูบ้นัทกึคะแนน 1 คน  
 แต่ละทมีมเีวลาส าหรบัตอบ ค าถามละ 5 วนิาท ี
 ผูบ้นัทกึคะแนนจดคะแนนแต่ละค าถามในใบบนัทกึคะแนน 
 การใหค้ะแนนค าถามละ 1 คะแนน ถา้ตอบไมถู่ก หรอืไมไ่ดต้อบค าถามภายใน

เวลาทีก่ าหนดจะไมไ่ดค้ะแนน 
 ครเูริม่ถามค าถามแต่ละทมีจนหมดค าถาม 
 รวมคะแนน 
 ตดัสนิทมีทีช่นะเลศิ 

กรอบความคิด หมายถงึ มมุมอง ความเชือ่ของนกัเรยีน 
วธิทีีน่กัเรยีนมองสิง่ตา่งๆ รอบตวั เกีย่วกบัตนเอง ผูอ้ื่น 
และการมองโลก (สิง่รอบตวันกัเรยีน) และการยดึมัน่ใน
หลกัการ คอื การกระท าสิง่ทีถู่กตอ้งเหมาะสม เป็นแกน่
ด าเนินชวีติท าใหน้กัเรยีนมอีนาคตทีส่ดใส 
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การบ้าน 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัการของนักเรียน ………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
 

สญัญาเกียรติยศ หมายถงึ “การกระท าสิง่ทีถู่กตอ้งเหมาะสมแมเ้ป็นเรือ่งยาก” 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ฉันรกัสมองของฉัน 
 

        3     

        

          

        

               

              

         

 
 

ภาพประกอบ 14 สมอง 
 

ทีม่า : สุภาภรณ์ ศรวีรนันท์; และ รววีณัธ ์พงษ์สุพจน์.  2555. ทฤษฎเีกีย่วกบัสมอง 
การพฒันาการของมนุษย.์  หน้า 7 

 

                     
(cerebrum) 

                       

-             
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(celebellum) 

                            
-                             
-                              

 
 
 

                    
Medullaoblongata

                       
-                                              

                             
-         
-                
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-       
-         
-                  
                  
-             
-                  
-            
-               
-     
-           

          

-                 
-          
-      
-              
-       
-          
-                
-             
-              
-                  
          

 
ภาพประกอบ 15 การพฒันาสมรรถภาพสมอง 

 
ทีม่า : สุภาภรณ์ ศรวีรนันท์; และ รววีณัธ ์พงษ์สุพจน์.  2555. ทฤษฎเีกีย่วกบัสมอง 

การพฒันาการของมนุษย.์  หน้า 8 
 

ผลกระทบจากยาเสพติดท่ีมีต่อสมอง 
 
พฤติกรรมของผูเ้สพบหุร่ี/ท าไมจึงเกิดพฤติกรรมนัน้ 
................................................................................................................................................... 
พฤติกรรมของผูด่ื้มสรุา/ท าไมจึงเกิดพฤติกรรมนัน้ 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
พฤติกรรมของผูเ้สพสารระเหย/ท าไมจึงเกิดพฤติกรรมนัน้ 
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
พฤติกรรมของผูเ้สพยาบ้า/ท าไมจึงเกิดพฤติกรรมนัน้ 
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
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เร่ืองของจ๊ิบ 
 
ประเดน็ปญัหา สมมตุฐิาน การปฏิบติั (ทางเลือก) เหตผุลรองรบั แหล่งขอ้มลู 

1) จิบ๊นดักบั
เพื่อนไปกนิเคก้
วนัเกดิ ขณะทีแ่ม่
ใหไ้ปเลีย้งน้อง 

- แมต่อ้งการคน
เลีย้งน้อง 
- ไมม่ใีครเลีย้ง
น้องแทนได ้
- เคก้อรอ่ยมาก  
จิบ๊อยากกนิ 

1) ขออนุญาตแมไ่ปกนิเคก้
วนัเกดิก่อนแลว้จงึไปเลีย้ง
น้อง 
2) ไปเลีย้งน้องไมไ่ปกนิเคก้
วนัเกดิกบัเพื่อน 
3) ไปกนิเคก้วนัเกดิก่อน
แลว้จงึกลบับา้น ยอมถูกแม่
ดุ/ท าโทษ 

- จิบ๊เป็นคน
เลีย้งน้องอยู่
เสมอ 
- แมต่อ้งไปท า
ธุระนอกบา้น 
- จิบ๊อาจถูกแม่
ดุ/ท าโทษถา้ไม่
ไปเลีย้งน้อง 

-  

 
 
 
 
 
 

กระบวนการแก้ปัญหามีขัน้ตอน คือ 
1) ระบุประเดน็ปญัหา โดย 

1.1 ระบุสาเหตุของปญัหาทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด 
1.2 ก าหนดวเิคราะหข์อ้มลูทีจ่ าเป็นเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
1.3 วเิคราะหแ์ละระบุสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหา 

2) ตัง้สมมตุฐิาน (การคาดคะเนค าตอบทีเ่ป็นไปได)้  
3) การปฏบิตัสิรา้งทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้โดย 

2.1 คดิวธิแีกป้ญัหาหลากหลายรปูแบบเพื่อแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ 
2.2 จดัล าดบัความส าคญัของการปฏบิตั ิ
2.3 สรา้งแผนการปฏบิตัขิ ึน้มา 

     4)  ลงมอืท าและปรบัเปลีย่นแนวทางจนสามารถแก้ปญัหาได ้
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การบ้าน : ครบูอกนกัเรยีนว่า ในสปัดาหห์น้าใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มไปเกบ็ขอ้มลู 
โดยสมัภาษณ์บุคคลในอุดมคตกิลุ่มละ 1 คน (อาจเป็นญาต/ิคนมชีื่อเสยีงทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ดา้นกฬีา วทิยาศาสตร ์นกัการเมอืง นกัข่าว นกัแสดง ฯลฯ/ทีน่กัเรยีนมี
ความชื่นชมเป็นพเิศษ) และท ารายงานส่งคร ูและรายงานในชัน้เรยีน โดยมปีระเดน็
การสมัภาษณ์ คอื 
1) บุคคลนัน้มคีวามส าคญัอย่างไร (เหตุผลทีน่กัเรยีนเลอืกสมัภาษณ์เขา) 
2) ประวตัพิอสงัเขป  
3) เขามกีรอบความคดิ แนวทางใชช้วีติอยา่งไรจงึประสบความส าเรจ็/ปลอดภยั

จากยาเสพตดิ 
4) เขายดึหลกัการอะไรในการใชช้วีติ 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 : ค้นหาความจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบา้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กรอบความคิดของบุคคลในอุดมคติ 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
. 

การค้นคว้าหาความจริงเก่ียวกบัเบือ้งหลงัโฆษณาร่วมกนั  
โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกนัระดมความคิดเหน็ร่วมกนั ดงัน้ี 
 
กลุ่มที ่1 ช่วยกนัคดิว่าผูโ้ฆษณาใชเ้ทคนิคอะไรในการน าเสนอ 
กลุ่มที ่2 ช่วยกนัคดิว่ามคีวามจรงิอะไรบา้งทีผู่โ้ฆษณาปกปิดไวไ้ม่
เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบ 
กลุ่มที ่3 ช่วยกนัคดิว่าถ้านักเรยีนเป็นผูน้ าประเทศ นกัเรยีนจะท า
อะไรไดบ้า้ง จงึจะท าใหว้ยัรุ่นรูค้วามจรงิทีป่กปิดไว้ 
กลุ่มที ่4 ช่วยกนัคดิค าขวญัต่อตา้นการใชบุ้หรี ่สุรา และยาเสพตดิ 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 : แผนภมิูแก้ปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความจริงเบื้องหลงัโฆษณา 
 
1) เทคนิคการโฆษณามอีะไรบา้ง 

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

2) มคีวามจรงิอะไรบา้งทีผู่โ้ฆษณาปกปิดไวไ้มเ่ปิดเผยใหส้าธารณชน 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

3) โฆษณาเหล่านัน้มคีวามจรงิใจหรอืไม่ 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

4) ท าอยา่งไรจงึจะเปิดเผยความจรงิใหส้าธารณชนรูค้วามจรงิ 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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สถานการณ์ท่ีต้องตดัสินใจ 

สถานการณ์ท่ีต้องตดัสินใจ 
 

ขอใหน้กัเรยีนท างานเป็นกลุ่ม เพื่อตรวจสอบว่านกัเรยีนจะน าแบบแผนการแกป้ญัหาทีไ่ด้
เรยีนรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดห้รอืไม ่โดยแต่ละกลุ่มจะไดร้บัมอบหมายสถานการณ์ทีต่อ้งแกไ้ข
กลุ่มละ 1 สถานการณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถานการณ์ท่ี 1  
 ขวญั และเพื่อนก าลงัซอ้มดนตรอียูด่ว้ยกนัทีบ่า้นของขวญั เมือ่เล่นดนตรจีบเพลงที ่
2 ทนัใดนัน้เองเพื่อนคนหน่ึงกห็ยบิบุหรีข่ ึน้มา 
 
ปญัหาคอือะไร ………………………………………………………………………………. 
สมมตุฐิานคอือะไร ………………………………………………………………………….. 
การปฏบิตั ิ(ทางเลอืกมอีะไรบา้ง) ………………………………………………………….. 
เหตุผลทีส่นบัสนุน ………………………………………………………………………….. 
 

 สถานการณ์ท่ี 2 
 ออ้ม ไดร้บัเชญิไปงานวนัเกดิของนพ ซึง่เป็นคนหล่อ ดาวเด่นของโรงเรยีน ออ้ม
ตอ้งการอยากรูจ้กักบันพใหม้ากขึน้ เพราะเธอแอบชอบนพอยู.่...และนพ จะใหอ้อ้มลองดื่มไวน์  
 
ปญัหาคอือะไร ……………………………………………………………………………… 
สมมตุฐิานคอือะไร ………………………………………………………………………….. 
การปฏบิตั ิ(ทางเลอืกมอีะไรบา้ง) ………………………………………………………….. 
เหตุผลทีส่นบัสนุน ………………………………………………………………………….. 
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 สถานการณ์ท่ี 3 
 โทนไปดูภาพยนตรท์ีห่า้งสรรพสนิคา้แห่งหนึ่งกบัเพื่อนๆ เมือ่หนงัจบ โทนเขา้
หอ้งน ้า ในหอ้งน ้าโทนพบกบัเพื่อนรุน่พี ่ชื่อ โต บอกใหโ้ทนไปดว้ยกนัทีบ่้านของโตจดั
ปารต์ี้มบีุหรี ่เหลา้ เบยีร ์ดื่มกนิกนัเตม็ที ่  
 
ปญัหาคอือะไร ………………………………………………………………………………. 
สมมตุฐิานคอือะไร ………………………………………………………………………….. 
การปฏบิตั ิ(ทางเลอืกมอีะไรบา้ง) ………………………………………………………….. 
เหตุผลทีส่นบัสนุน ………………………………………………………………………….. 

 สถานการณ์ท่ี 4 
 ดาและจอยเป็นเพื่อนรกักนัมากนดักนัไปท าการบา้นทีบ่า้นของเอ๊ะ....ขณะทีด่า
ก าลงัท าการบา้นเอ๊ะพดูว่า “ลองดื่มเบยีรน์ี้ดสู”ิ  
 
ปญัหาคอือะไร ………………………………………………………………………………. 
สมมตุฐิานคอือะไร ………………………………………………………………………….. 
การปฏบิตั ิ(ทางเลอืกมอีะไรบา้ง) ………………………………………………………….. 
เหตุผลทีส่นบัสนุน ………………………………………………………………………….. 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 : สร้างทางเลือก...เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการพานักเรียนไปสู่เป้าหมาย 4 ขัน้ตอน 

1) ก าหนดเป้าหมายใหช้ดัเจน 
2) ระบุช่องว่างระหว่างเป้าหมายกบัสถานการณ์ปจัจบุนั 
3) ตัง้สมมตุฐิานเกีย่วกบัวธิเีตมิเตม็ช่องว่าง โดยเขยีนทางเลอืกออกมา

ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้/ เลอืกแนวคดิทีด่ทีีสุ่ดมาเป็นสมมตุฐิาน 
4) ทดสอบสมมตุฐิาน ถา้สมมตุฐิานถูกหกัลา้งใหย้อ้นไปขอ้ที ่3) 

 

เร่ืองเป้าหมายแรกของจอย 
ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดเป้าหมายชดัเจน เป้าหมายทีช่ดัเจนคอื จอยตอ้งการ
คอมพวิเตอรใ์หม ่1 เครือ่ง ราคา 20,000 บาทในเวลา 6 เดอืนโดยไมต่อ้งยมืเงนิคนอื่น 
ครแูนะน าว่า : นกัเรยีนควรระบุเป้าหมายไวอ้ย่างชดัเจนว่าจอยอยากไดอ้ะไร เมือ่ไหร ่
และอยากไดด้ว้ยวธิใีด  
ขัน้ตอนท่ี 2 ระบุช่องว่างระหว่างเป้าหมายกบัสถานการณ์ปจัจบุนั 
เงนิเกบ็ปจัจบุนั + จ านวนเดอืน x [เงนิเดอืนทีไ่ดจ้ากพ่อแม ่+ (รายไดต่้อเดอืนจาก
ท างานพเิศษ) – รายจา่ยต่อเดอืน] 
ถา้นกัเรยีนมเีงนิเกบ็ 500 บาท เงนิเดอืน 3,000 รายไดจ้ากการท างานพเิศษ 2,000 
บาท รายจา่ยต่อเดอืน 2,000 บาท  
500 + 6 [3,000 + 2,000 – 2,000] = 18,500 บาท  
จะเหน็ไว ้จอย เงนิทีข่าดอยู่ 1,500 บาท จอยจะไมส่ามารถซือ้คอมพวิเตอรไ์ดภ้ายใน 
6 เดอืน ดง้นัน้จอยตอ้งเตมิช่องว่างเป้าหมายใหไ้ด ้
ขัน้ตอนท่ี 3 ตัง้สมมตุฐิานเกีย่วกบัวธิเีตมิเตม็ช่องว่าง โดย 
1) เขยีนทางเลอืกออกมาใหม้ากทีสุ่ด เช่น ขอใหพ้่อแมเ่พิม่เงนิเดอืน  ประหยดัเงนิ ซือ้
ลอตเตอรร์ี ่ทางเลอืกทีน่่าจะเป็นไปไดม้ากทีสุ่ด หารายไดเ้พิม่ ลดค่าใชจ้่าย จอยใช้
แผนผงัตน้ไมแ้ห่งเหตุผลช่วย  
2) เลอืกแนวคดิทีด่ทีีสุ่ดมาเป็นสมมตุฐิาน เมือ่จอยสรา้งแผนผงัตน้ไมแ้ห่งเหตุผล
ส าเรจ็ จอยจะสามารถพบแนวคดิทีด่ทีีสุ่ดมาเป็นสมมตุฐิานของตนเองได้ 
ขัน้ตอนท่ี 4 ทดสอบสมมตุฐิาน  
หารายไดเ้พิม่ ไปสมคัรงานพเิศษ แบ่งประเภทค่าใชจ้่ายและระบุค่าใชจ้า่ยทีล่ดลง 
จากนัน้สรา้งแผนการปฏบิตัจิะท าอะไรบา้งใน 6 เดอืน 
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ตวัอย่างแผนผงัต้นไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉนัจะซือ้
คอมพวิเตอรใ์หม ่
1 เครือ่ง ราคา 
20,000 บาท ใน
เวลา 6 เดอืนโดย
ไมย่มืเงนิคนอื่น 

หารายได้
เพิม่ขึน้ 

เงนิไดจ้ากคนอื่น 

บนัเทงิ 

ดหูนงั 

เล่นเกม 
ลดความถี่
ในการซือ้/
เล่นเกม ลด

ค่าใชจ้่าย 

อาหาร,เครือ่งดื่ม 

อื่นๆ 

อื่นๆ 

เงนิไดห้ามาเอง 

หางานท า 
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เป้าหมายของฉัน......................................................................................................................... 
ขัน้ตอนที ่1 
…………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................... 
ขัน้ตอนที ่2 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ขัน้ตอนที ่3 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
ขัน้ตอนที ่4 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตารางเวลา 
ล าดบั กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ วนั เดือน ปี รวมเวลา 

     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) วนั เดอืน ปี ในอกี 10 ขา้งหน้าคอื ..................................... 
2) ฉนัชื่อ................................................................................ 
3) ฉนัอาย ุ............................................................................. 
4) ฉนัอาศยัอยูท่ี ่.................................................................... 
5) ฉนัอาศยัอยูก่บั .................................................................. 
6) ช่วง 5 ปี ทีผ่่านมาฉนัท า .................................................... 

ฉนัรูส้กึ .......................................................................................... 
…………………………………………………………………………. 
 
นกัเรยีนอยากท าอะไร และอยากเป็นใครในทศวรรษหน้านี้ ………… 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
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หน่วยการเรียนท่ี 7 : ฝึกฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปฏิเสธท่ีมีประสิทธิภาพมีลกัษณะอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
การปฏิเสธช่วยให้นักเรียนปลอดภยัจากยาเสพติดได้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

วิธีการปฏิเสธท่ีใช้ได้ผล 8 วิธี คือ 
9) ออกไปจากสถานการณ์นัน้ ถา้นกัเรยีนรูส้กึสถานทีใ่ดไมป่ลอดภยั 

หรอืมคีนเสพยาเสพตดิ ใหน้กัเรยีนหนีไปจากสถานทีน่ัน้ 
10) อยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม  เราสรา้งกลุ่มเพื่อนทีไ่มใ่ชย้าเสพตดิขึน้ การที่

เรามเีพื่อนหลายๆคนทีพ่รอ้มจะช่วยแกป้ญัหาใหเ้ราได ้และท าใหเ้รา
รูส้กึมัน่ใจ 

11) เดินหนีไป หากเราไมช่อบสถานทีใ่ด หรอืมคีนเสพยาเสพตดิใหเ้ดนิ
หนีไป 

12) เพิกเฉยไม่สนใจแกลง้ท าเป็นไมไ่ดย้นิหรอืเปลีย่นเรือ่งคุย ไมต่อ้ง
สนใจบุคคลนัน้ 

13) พดูค าว่า “ไม่” พดูดว้ยความมัน่คง ชดัเจน หนกัแน่น 
14) ให้เหตุผล การใหเ้หตุผลเพื่อจะปฏเิสธ จงึสนบัสนุนความคดิว่าเรามี

อ านาจในการปฏเิสธได ้
15) เปล่ียนเร่ืองคยุ เราอาจเสนอแนะทางเลอืกอื่นหรอืบางสิง่ออกไปแทน 
16) พดูปฏิเสธซ า้ๆ บางโอกาสเราตอ้งกล่าวปฏเิสธมากกว่าหนึ่งครัง้ 

เพราะบางคนอาจรอ้งขอเรามากกว่าหนึ่งครัง้ แต่การรอ้งขอหลายๆ
ครัง้มไิดห้มายความว่าเราต้องยอมแพ ้
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 : ร่วมด้วยช่วยกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลไกป้องกนัตวั ประกอบด้วย 
1) การเตรียมตวั ไดแ้ก่ การฝึกพดูปฏเิสธ การมเีป้าหมายชวีติชดัเจน  
2) มีผู้ให้ความช่วยเหลือ เช่น พ่อ แม ่ผูป้กครองคร ูเพื่อนทีด่ ี 
3) ความกล้าหาญ  

ถงึแมว้่านกัเรยีนจะเตรยีมพรอ้มดเีพยีงใด หรอืผูใ้หค้วามช่วยเหลอื
ทีด่ ีเพยีงใด นกัเรยีนตอ้งพสิจูน์ตวัเอง ตอ้งโตต้อบใหห้ว้งเวลานาทวีกิฤต
ได ้นกัเรยีนอาจตอ้งเผชญิกบัแรงกดดนัจากเพื่อนในรปูแบบทีไ่มอ่าจ
คาดการณ์ล่วงหน้าได ้

คณุค่าในตนเอง หมายถงึ ความนบัถอืตนเอง ความเหน็ทีน่กัเรยีนมต่ีอตนเอง  
 

การตดัสินใจในทางใฝ่ดี ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มพจิารณาหวัขอ้ที่
ครกู าหนดว่า จะช่วยเสรมิสรา้งคุณค่าในตนเองไดอ้ยา่งไร 
 
หวัขอ้ที ่1 เลอืกเพือ่นแทแ้ละเป็นเพื่อนแท้ 
หวัขอ้ที ่2 หลกีห่างจากยาเสพตดิ 
หวัขอ้ที ่3 ออกเดทอยา่งฉลาดกบัแฟนโดยเคารพนับถอืรา่งกาย
ตนถนอมตวั 
หวัขอ้ที ่4 ปรองดองกบัพ่อแม ่ 
 

ตวัอยา่งเช่น การตดัสนิใจในทางใฝด่ ี“ท าดีท่ีสดุในโรงเรียน” จะ
ช่วยเสรมิสรา้งคุณค่าในตนเองไดโ้ดย นกัเรยีนจะเรยีนมากขึน้ พฒันา
ความรู ้ทกัษะความสามารถทีน่กัเรยีนถนดัใหด้ขีึน้ ไม่ท าตวัใหพ้่อแม่
บ่นว่าอกี เป็นตน้ 
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การตดัสินใจในทางใฝ่ดี 
 

นกัเรยีนสามารถท าอะไรไดบ้า้งตามหวัขอ้ทีก่ าหนด 
 
หวัขอ้ที ่1 เลอืกเพือ่นแทแ้ละเป็นเพื่อนแท ้
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
หวัขอ้ที ่2 หลกีห่างจากยาเสพตดิ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
หวัขอ้ที ่3 ออกเดทอยา่งฉลาดกบัแฟนโดยเคารพนับถอืรา่งกายตน ถนอมตวั 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
หวัขอ้ที ่4 ปรองดองกบัพ่อแม่ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 ท่องไปในโลกกว้าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานให้แต่ละกลุ่มค้นคว้าในวนัไปทศันศึกษาใน 3 ประเดน็ ดงัน้ี 
 
1) ผลกระทบจากยาเสพตดิทีม่ต่ีอรา่งกายมนุษย ์
2) สาเหตุทีค่นใชย้าเสพตดิ 
3) นกัเรยีนจะป้องกนัยาเสพตดิไดอ้ยา่งไร 

 
กลุ่มที ่1 เรือ่งของบุหรี ่       กลุ่มที ่2 เรือ่งของสุรา  
กลุ่มที ่3 เรือ่งของสารระเหย กลุ่มที ่4 เรือ่งของยาบา้ 
 
นกัเรยีนจะตอ้งใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ ส าหรบัท าบอรด์จดั
นิทรรศการในวนัรบัประกาศนียบตัรของแต่ละกลุ่ม ซึง่จะมกีารมอบ
รางวลัใหก้บักลุ่มทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจดับอรด์ไดย้อดเยีย่มทีสุ่ด  
1 รางวลั  
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บนัทึก 
 

ให้นักเรียนบนัทึกส่ิงท่ีนักเรียนเรียนรู้ 
 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ใหน้กัเรยีนเขยีนสิง่ทีส่ าคญั 3 ประการ ซึง่นกัเรยีนไดเ้รยีนรูใ้นวนัน้ี 

1) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

2) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

3) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ใหน้กัเรยีนเขยีนสิง่ทีส่ าคญั 3 ประการ ซึง่นกัเรยีนไดเ้รยีนรูใ้นวนัน้ี 

1) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

2) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

3) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ใหน้กัเรยีนเขยีนสิง่ทีส่ าคญั 3 ประการ ซึง่นกัเรยีนไดเ้รยีนรูใ้นวนัน้ี 

1) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

2) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

3) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ใหน้กัเรยีนเขยีนสิง่ทีส่ าคญั 3 ประการ ซึง่นกัเรยีนไดเ้รยีนรูใ้นวนัน้ี 

1) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

2) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

3) .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................  
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 ใหน้กัเรยีนเขยีนสิง่ทีส่ าคญั 3 ประการ ซึง่นกัเรยีนไดเ้รยีนรูใ้นวนัน้ี 
1) .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
2) .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
3) .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ใหน้กัเรยีนเขยีนสิง่ทีส่ าคญั 3 ประการ ซึง่นกัเรยีนไดเ้รยีนรูใ้นวนัน้ี 

1) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

2) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

3) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 ใหน้กัเรยีนเขยีนสิง่ทีส่ าคญั 3 ประการ ซึง่นกัเรยีนไดเ้รยีนรูใ้นวนัน้ี 

1) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

2) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

3) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 ใหน้กัเรยีนเขยีนสิง่ทีส่ าคญั 3 ประการ ซึง่นกัเรยีนไดเ้รยีนรูใ้นวนัน้ี 

1) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

2) .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

3) .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................  
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 : สญัญาเกียรติยศ 
 
 
 
 
 
สญัญาเกยีรตยิศของนกัเรยีน …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สญัญาเกียรติยศ หมายถงึ “การกระท าสิง่ทีถู่กตอ้งเหมาะสมแมเ้ป็นเรือ่งยาก” 
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รปูแบบเรียงความ 
หวัข้อ : ความประทบัใจจากการเรยีนหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพือ่ 
          ป้องกนัยาเสพตดิ ( 5 LIFESKILL) 
นักเรียนจะต้องเขียนเรียงความในประเดน็ ดงัน้ี 

1) นกัเรยีนรูส้กึอยา่งไรกบัหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพือ่ป้องกนั        
ยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ( 5 LIFESKILL) 

2) นกัเรยีนเรยีนรูอ้ะไรบา้งจากหลกัสตูร ซึง่จะชว่ยป้องกนัใหน้กัเรยีน
ปลอดภยัจากยาเสพตดิ 

3) ท าไมนกัเรยีนคดิวา่การไมเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญั 
 
แนวทางการเขียนเรียงความ ประกอบด้วย 

1) ค าน า ประกอบดว้ยความรู ้ทกัษะอะไรทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากหลกัสตูร 
2) เน้ือเรื่อง ประกอบดว้ยรายละเอยีดทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้การเรยีนมผีล

อยา่งไรบา้งกบันกัเรยีน และท าไมสิง่ทีน่กัเรยีนเรยีนรูจ้งึเป็นสิง่ส าคญั 
3) สรปุ ประกอบดว้ย ทกัษะทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้
4) สญัญาเกียรติยศของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

371 

เรียงความของนักเรียน 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
จ านวนนักเรียนและคร ู
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ตาราง 25 แสดงจ านวนนกัเรยีนและคร ูจ าแนกตามขนาดโรงเรยีนและกลุ่มเขต ปีการศกึษา 2555 
 

ล าดบั กลุ่มเขต ขนาด โรงเรยีน จ านวน
คร ู

จ านวน 
นกัเรยีน 

รวม 
(นร.) 

 ม. 1 ม. 2 ม. 3  
1 กรุงเทพเหนือ กลาง มธัยมปุรณาวาส 21 175 167 134 476 
2 กรุงเทพเหนือ กลาง บางยีข่นัวทิยาคม 27 44 61 70 175 
3 กรุงเทพเหนือ กลาง เคหะทุ่งสองหอ้งวทิยา 2 36 85 73 - 158 
4 กรุงเทพเหนือ กลาง วดัมชัฌนัตกิาราม 44 85 84 72 241 
5 กรุงเทพเหนือ ใหญ่ ทุ่งสองหอ้ง (คุปตษัเฐยีรอุทศิ) 41 83 77 71 231 
6 กรุงเทพเหนือ ใหญ่ ลอยสายอนุสรณ์ 36 126 104 58 288 
7 กรุงเทพเหนือ ใหญ่ ประชานุกลู 40 93 99 86 278 
8 กรุงเทพเหนือ ใหญ่ บางเขน (ไวส้าลอีนุสรณ์) 40 86 80 60 226 
9 กรุงเทพเหนือ ใหญ่ วดัลาดพรา้ว 58 139 131 111 381 
10 กรุงเทพเหนือ ใหญ่ วดัเกาะสวุรรณาราม 48 101 - - 101 
11 กรุงเทพเหนือ ใหญ่ บ ารุงรววิรรณวทิยา (ทุง่สกีนั) 67 92 75 109 276 
12 กรุงเทพเหนือ ใหญ่ สายไหม 64 92 100 78 278 
13 กรุงเทพเหนือ ใหญ่ การเคหะท่าทราย 72 107 88 86 281 
14 กรุงเทพเหนือ ใหญ่ เสนานิคม 64 120 109 102 331 
15 กรุงเทพเหนือ ใหญ่ เคหะทุ่งสองหอ้งวทิยา 1 72 131 109 125 365 
16 กรุงเทพเหนือ ใหญ่ วดัหนองใหญ่ 79 175 177 178 530 
17 กรุงเทพเหนือ ใหญ่ มธัยมประชานิเวศน์ 94 388 391 379 1,158 
18 กรุงเทพเหนือ ใหญ่ วดัเวฬุวนาราม (สนิทรพัยอ์นุสรณ์) 90 112 117 124 353 
19 กรุงเทพเหนือ ใหญ่ ประชาอุทศิ (จนัทาบอนุสรณ์) 118 96 105 115 316 
20 กรุงเทพเหนือ ใหญ่ ไทยนิยมสงเคราะห ์ 148 310 324 295 929 
21 กรุงเทพใต ้ เลก็ วดัชยัมงคล 17 38 47 58 143 
22 กรุงเทพใต ้ กลาง สเุหร่าบา้นดอน 26 44 64 48 156 
23 กรุงเทพใต ้ กลาง วดัใต ้(ราษฎรนิรมติ) 23 51 77 - 128 
24 กรุงเทพใต ้ กลาง มธัยมนาคนาวาอุปถมัภ ์ 36 195 177 182 554 
25 กรุงเทพใต ้ กลาง วดัปทุมวนาราม 35 85 83 73 241 
26 กรุงเทพใต ้ ใหญ่ วดับางนาใน 36 77 89 82 248 
27 กรุงเทพใต ้ ใหญ่ วจิติรวทิยา 43 103 107 91 301 
28 กรุงเทพใต ้ ใหญ่ ชุมชนหมู่บา้นพฒันา 42 125 121 67 313 
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ตาราง  25 (ต่อ) 
 

ล าดบั กลุ่มเขต ขนาด โรงเรยีน จ านวน
คร ู

จ านวน 
นกัเรยีน 

รวม 
(นร.) 

 ม. 1 ม. 2 ม. 3  
29 กรุงเทพใต ้ ใหญ่ พนูสนิ (เพชรสขุอุปถมัภ)์ 47 133 161 125 419 
30 กรุงเทพใต ้ ใหญ่ เพีย้นพนิอนุสรณ์ 54 115 150 120 358 
31 กรุงเทพใต ้ ใหญ่ รุ่งเรอืงอุปถมัภ ์ 52 101 116 84 301 
32 กรุงเทพใต ้ ใหญ่ วดัปากบ่อ 72 184 180 147 511 
33 กรุงเทพกลาง ใหญ่ กิง่เพชร 44 121 90 86 297 
34 กรุงเทพกลาง ใหญ่ ประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 78 110 114 92 316 
35 กรุงเทพกลาง ใหญ่ วชิทูศิ 87 238 208 177 623 
36 กรุงเทพกลาง ใหญ่ สามเสนนอก 153 136 125 127 388 
37 กรุงเทพตะวนัออก กลาง บา้นล าตน้กลว้ย 20 47 44 43 134 
38 กรุงเทพตะวนัออก กลาง วดัล าตอ้ยติง่ 27 83 67 59 209 
39 กรุงเทพตะวนัออก กลาง วดัทองสมัฤทธิ ์ 32 86 82 101 269 
40 กรุงเทพตะวนัออก กลาง แก่นทองอุปถมัภ ์ 28 116 108 76 300 
41 กรุงเทพตะวนัออก กลาง บา้นเกาะ 38 100 95 95 290 
42 กรุงเทพตะวนัออก กลาง วดัใหม่ล านกแขวก 30 51 68 - 119 
43 กรุงเทพตะวนัออก กลาง วดัทพิพาวาส 27 85 81 65 231 
44 กรุงเทพตะวนัออก กลาง สามแยกคลองหลอแหล 37 75 78 55 208 
45 กรุงเทพตะวนัออก กลาง สเุหร่าล าแขก 38 108 105 83 296 
46 กรุงเทพตะวนัออก กลาง วดัสทุธาโภชน์ 36 63 71 62 196 
47 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ แสงหริญัวทิยา 33 72 82 - 154 
48 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ วดัสงัฆราชา 44 112 108 102 322 
49 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ สเุหร่าซรีอ 41 43 74 67 184 
50 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ สเุหร่าจรเขข้บ 42 98 81 77 256 
51 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ วดัปลกูศรทัธา 37 83 98 87 268 
52 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ วดัลาดกระบงั 46 90 91 60 241 
53 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ วดัสามง่าม 54 175 142 162 479 
54 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ คลองปกัหลกั 50 147 121 110 378 
55 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ สงัฆประชานุสสรณ์ 54 118 137 92 347 
56 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ วดัราชโกษา 55 144 145 144 433 
57 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ มธัยมบา้นบางกะปิ 56 324 274 258 856 
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ตาราง 25 (ต่อ) 
 

ล าดบั กลุ่มเขต ขนาด โรงเรยีน จ านวน
คร ู

จ านวน 
นกัเรยีน 

รวม 
(นร.) 

 ม. 1 ม. 2 ม. 3  
58 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ สเุหร่าแสนแสบ 58 172 157 129 458 
59 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ มธัยมสวุทิยเ์สรยีอ์นุสรณ์ 55 363 344 336 1,043 
60 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ วดัปากบงึ 57 87 94 90 271 
61 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ วดัลานบุญ 82 96 94 73 263 
62 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ วดัคูบ้อน 79 156 154 113 423 
63 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ แยม้จาดวชิชานุสรณ์ 77 95 96 78 269 
64 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ สเุหร่าทรายกองดนิ 90 234 191 157 582 
65 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ หนองจอกพทิยานุสรณ์ 86 330 304 241 875 
66 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ คลองกุ่ม 95 186 177 150 513 
67 กรุงเทพตะวนัออก ใหญ่ บางชนั 125 244 282 249 775 
68 กรุงธนเหนือ ใหญ่ วดัเศวตฉตัร 53 93 123 76 292 
69 กรุงธนเหนือ ใหญ่ วดัทองเพลง 47 70 75 61 206 
70 กรุงธนเหนือ ใหญ่ ฉิมพล ี 52 113 125 83 321 
71 กรุงธนเหนือ ใหญ่ วดัโพธิท์อง 54 136 121 125 382 
72 กรุงธนเหนือ ใหญ่ วดัยายรม่ 53 160 136 144 440 
73 กรุงธนเหนือ ใหญ่ ตัง้พริุฬหธ์รรม 51 95 85 90 270 
74 กรุงธนเหนือ ใหญ่ วดัสทุธาราม 60 138 130 101 369 
75 กรุงธนเหนือ ใหญ่ วดัไทร 75 121 103 86 310 
76 กรุงธนใต ้ กลาง วดัโคนอน 19 39 39 32 110 
77 กรุงธนใต ้ กลาง บางเชอืกหนงั 27 32 71 39 142 
78 กรุงธนใต ้ กลาง วดัมะพรา้วเตีย้ 26 39 65 - 109 
79 กรุงธนใต ้ กลาง วดัทองศาลางาม 28 60 65 69 194 
80 กรุงธนใต ้ ใหญ่ วดักก 46 74 76 100 250 
81 กรุงธนใต ้ ใหญ่ บา้นนายเหรยีญ 44 80 97 89 266 
82 กรุงธนใต ้ ใหญ่ รตันจนีะอุทศิ 52 102 110 94 306 
83 กรุงธนใต ้ ใหญ่ วดัแสมด า 55 143 127 130 400 
84 กรุงธนใต ้ ใหญ่ วดับุณยประดษิฐ ์ 52 126 75 110 311 
85 กรุงธนใต ้ ใหญ่ วดัหวักระบอื 56 87 92 80 259 
86 กรุงธนใต ้ ใหญ่ ประชาบ ารุง 46 91 86 - 177 
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ตาราง 25  (ต่อ) 
 

ล าดบั กลุ่มเขต ขนาด โรงเรยีน จ านวน
คร ู

จ านวน 
นกัเรยีน 

รวม 
(นร.) 

 ม. 1 ม. 2 ม. 3  
87 กรุงธนใต ้ ใหญ่ วดัศรนีวลธรรมวมิล 53 112 95 - 207 
88 กรุงธนใต ้ ใหญ่ วดับางกระดี ่ 56 125 119 124 368 
89 กรุงธนใต ้ ใหญ่ ราชมนตร ี(ปลืม้-เชื่อมนุกลู) 57 125 137 99 361 
90 กรุงธนใต ้ ใหญ่ วดัอ่างแกว้ (จบี ปานข า) 70 127 154 119 400 
91 กรุงธนใต ้ ใหญ่ วดัราษฎรบ์ ารุง 19 131 148 130 409 
92 กรุงธนใต ้ ใหญ่ วดัสะแกงาม 80 183 166 143 492 
93 กรุงธนใต ้ ใหญ่ คลองหนองใหญ่ 78 140 154 153 447 
94 กรุงธนใต ้ ใหญ่ วดัก าแพง 85 200 179 135 514 
95 กรุงธนใต ้ ใหญ่ บา้นขนุประเทศ 77 187 152 135 474 
96 กรุงธนใต ้ ใหญ่ วดัจนัทรป์ระดษิฐาราม 93 124 - - 124 
97 กรุงธนใต ้ ใหญ่ นาหลวง 93 246 198 148 592 
98 กรุงธนใต ้ ใหญ่ วดัอุดมรงัส ี 109 246 216 210 672 
99 กรุงธนใต ้ ใหญ่ วดับางปะกอก 115 192 204 143 539 
100 กรุงธนใต ้ ใหญ่ พระยามนธาตุราชศรพีจิติร ์ 124 102 105 98 305 
101 กรุงธนใต ้ ใหญ่ วดันิมมานรด ี 126 178 200 163 541 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
รายช่ือนักเรียนกลุ่มทดลองและภาพกิจกรรม 
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รายชื่อนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มทดลองหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร  

โรงเรยีนวดับางปะกอก ภาค 1 ปีการศกึษา 2555 
 

ล าดบั ชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู ่ ระดบัชัน้ 
1 ด.ญ.ฑติยา เจรญิจติต์ 490/34 ม.8 ประชาอุทศิ 10 ถ.ประชาอุทศิ เขต

ราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ กทม.10140 
Pin_pptnd@hotmail.com 

ม.3/1 

2 ด.ช.สรชชั ธรรมจกัรทอง 1/4 ซ.สุขสวสัดิ ์22 ถ.สุขสวสัดิ ์เขตราษฎรบ์ูรณะ
แขวงบางปะกอก กทม.10140 
Pin123go@hotmail.com 

ม.1/4 

3 ด.ญ.ชนญัดา ใจด ี 122 ซ.สุขสวสัดิ ์42 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์
บรูณะ กทม.10140 Kam__002@hotmail.com 

ม.1/3 

4 ด.ญ.อภญิญา แยม้สรวล 131/1 ม.2 ซ.ราษฎรบ์รูณะ 26 เขตราษฎรบ์ูรณะ 
แขวงราษฎรบ์ูรณะ กทม.10140 
pepolovely@hotmail.com 

ม.1/2 

5 ด.ญ.วนชัพร ศรคี า 19/33 ม.9 ราษฎรบ์ูรณะ 18 ถ.ราษฎรบ์รูณะ เขต
ราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ กทม.10140 

ม.1/4 

6 ด.ญ.รจุรดา เมรตัน์ - ม.1/1 
7 ด.ช.อธบิด ีปานมาศ 1/5 ซ.สุขสวสัดิ ์26 ถ.สุขสวสัดิ ์เขตราษฎรบ์ูรณะ 

แขวงบางปะกอก กทม.10140 
Stonylove_123@hotmail.com 

ม.1/5 

8 ด.ญ.อรอุมา แยม้เมง่ 40/34 ซ.สุขสวสัดิ ์38 ถ.จอมทอง แขวง/เขต 
ราษฎรบ์รูณะ กทม.10140 
Nun_za2010@hotmail.com 

ม.2/1 

9 ด.ญ.ราตร ีเกดิชยั 72 ม.7 ซ.ท่าขา้ม 28 ถ.พระราม 2 (ซ.28 แยก 
36) เขตบางขนุเทยีน แขวงแสมด า กทม.10150 
Ratree_bpk@hotmail.com 
 
 
 
 
 

ม.2/1 
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ล าดบั ชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู ่ ระดบัชัน้ 
10 ด.ช.ชวนิ ตรสัส ี 238/58 ม.8 ซ.สุขสวสัดิ ์26 ถ.สุขสวสัดิ ์เขต

ราษฎรบ์รูณะ แขวงบางปะกอก กทม.10140 
Toosa_002@hotmail.com 

ม.1/2 

11 ด.ช.ฉตัรดนยั รอดเพราะบุญ 316 ม.7 หรอื 1194/19 แขวง/เขตราษฎรบ์ูรณะ
กทม.10140 Okp7410@hotmail.com 

ม.2/4 

12 ด.ช.ปภพ แสนเสนาะ 313 ม.6 เขตราษฎรบ์ูรณะถ.สุขสวสัดิ ์38 แยก 5 
Tiger12347@hotmail.com 

ม.2/4 

13 ด.ช.ปรชัญา เทยีมคง S4noza@yahoo.com ม.1/1 
14 ด.ช.สหรฐั กวา้งขวาง 352/13 ม.2 สุขสวสัดิ ์26 แขวงบางปะกอก  

เขตราษฎรบ์รูณะ กทม.10140 
flckzaza@hotmail.com 

ม.2/5 

15 ด.ช.ธนากร สกลวรกุล 130/1 ม.5 ซ.สุขสวสัดิ ์58 ถ.สุขสวสัดิ ์แขวง/เขต
ราษฎรบ์รูณะ กทม.10140 

ม.3/2 

16 ด.ช.ศรญัย ์พอกพนู 266/1 ม.2 ซ.สุขสวสัดิ ์30 ถ.สุขสวสัดิ ์แขวง 
บางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กทม.10140 
Game-gamegame@hotmail.com 

ม.3/3 

17 ด.ญ.ลดัดา สุระชวีะกฤต 52/22 พระราม 2 ซ.7 เขตจอมทอง กทม.10150 
May_pleen@hotmail.com 

ม.3/3 

18 ด.ญ.อุษณยี ์แซ่ตัง้ สุขสวสัดิ ์26 ถ.สุขสวสัดิ ์เขตราษฎรบ์รูณ์ กทม.
10140  Lyiove_pleen@hotmail.com 

ม.3/4 

19 ด.ญ.สุพชนก ละเอยีด - ม.3/2 
20 ด.ช.พงศธร บุญค าภา 514/140 สุขสวสัดิ ์30 แขวงบางปะกอก เขต

ราษฎรบ์รูณะ กทม. 10140 
parkzanakub@hotmail.com 

ม.3/1 

21 ด.ญ.จรรยพร เทยีมสุวรรณ 28 ซ.สุขสวสัดิ ์30 ถ.สุขสวสัดิ ์แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎรบ์รูณะ กทม. 10140 

ม.2/1 

22 ด.ญ.จฑุาพร นาคกุญชร 513 ม.2 ซ.สุขสวสัดิ ์36 ถ.สุขสวสัดิ ์แขวง 
บางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กทม.10140 
namming@windowslive.com 
 
 
 

ม.2/1 

mailto:May_pleen@hotmail.com
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ล าดบั ชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู ่ ระดบัชัน้ 
23 ด.ญ.ปวณีา คุณารกัษ์ 129 พระราม 2 ซ.3 แยก 3 แขวงบางมด เขต

จอมทอง กทม.10150 
Youtube_ja127@hotmail.com 

ม.2/3 

24 ด.ญ.สุพรรณ ีวศิวหทยัรตัน์ 517/189 สุขสวสัดิ ์38 แขวงบางปะกอก  
เขตราษฎรบ์รูณะกทม.Rong123_@hotmail.com 

ม.2/5 

25 ด.ช.ธรีภทัร ์ภุคุกะ 54/1 ม.5 ซ.วดัยายร่ม ถ.พระราม 2 เขตบางขนุ
เทยีน กทม. Nongtee_tkd@hotmail.com 

ม.2/1 

26 ด.ญ.สุธารตัน์ ภาณุรศัม ี 455 ม.4 ซ.สุขสวสัดิ ์52 แขวง/เขตราษฎรบ์รูณะ 
กทม. 10140 

ม.3/5 

27 ด.ช.โฆษติ แกว้ง า 220/783 ภมูใิจนิเวศ ซ.6 เขตพระสมทุรเจดยี ์ 
ซ.วดัใหญ่ แขวงบางปะกด จว.สมทุรปราการ 

ม.1/3 

28 ด.ช.ธรรมนูญ สนิเพง็ 297 ม.5 ซ.สุขสวสัดิ ์58 แขวง/เขตราษฎรบ์รูณะ 
กทม.10140 

ม.1/5 

29 ด.ช.ปกรณ์ยทุธ อนิทรอ่์อน ม.6 ซ.สุขสวสัดิ ์38 แขวงบางปะกอก เขต 
ราษฎรบ์รูณะ กทม.10140  
Kill-me-197@hotmail.com 

ม.3/5 

30 ด.ช.อรรถพล สายจนัทร ์ 51 ซ.สะพานยาว 5 ถ.ตากสนิ 44  
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุร ี10160 

ม.3/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Nongtee_tkd@hotmail.com
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ภาพประกอบกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบ Pretest นักเรียนกลุ่มทดลอง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการบริหารสมอง 
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กิจกรรมท างานเป็นทีม / บรรยากาศการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมท างานเป็นทีม / บรรยากาศการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

เรียนรู้นอกโรงเรียน ณ สถาบนัธญัญารกัษ์ 
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เรียนรู้นอกโรงเรียน ณ สถาบนัธญัญารกัษ์ 
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อาจารย ์ดร.สมชาย เทพแสง หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒมอบใบประกาศนียบตัรแก่นักเรียนผู้ผา่นการเรียนการสอนหลกัสูตรเสริม
การสร้างทกัษะชีวิตเพ่ือป้องกนัยาเสพติด 
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ค ากล่าวรายงาน  
 

การจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ 
ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 

วนัที ่29 มถุินายน 2555   
ณ  หอ้งประชุมโรงเรยีนวดับางปะกอก ส านกังานเขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 

 
โดย พนัต ารวจโท ดฐิภทัร บวรชยั 

 
เรียน ท่านประธานในพธิ ีนายถวลัย ์มหมิา ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดับางปะกอก รอง
ผูอ้ านวยการ คณะคร ูและนักเรยีนโรงเรยีนวดับางปะกอก      
  กระผมในนามของคณะครูที่จดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรเสรมิการสรา้งทกัษะ
ชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันักเรยีนมธัยมศึกษาตอนต้น ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิง่ ที่ได้
กรณุาใหเ้กยีรตมิาเป็นประธานในพธิปิีดและมอบใบประกาศนียบตัรการจดัการเรยีนการสอน ในวนัน้ี 
  กระผมพันต ารวจโท ดิฐภัทร บวรชัย นิสิตปริญญาเอก สาขาการบริหาร
การศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดพ้ฒันาหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยา
เสพตดิส าหรบันักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยอยู่ในความควบคุม
ของ อาจารย์ที่ปรกึษา/ประธานควบคุมปรญิญานิพนธ์ ดร.สมชาย เทพแสง หวัหน้าภาควชิาการ
บรหิารการศกึษา   
  การจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรครัง้นี้ แบ่งออกเป็น 10 หน่วยการเรยีนรู ้
มรีะยะเวลาจ านวน 10 ครัง้ แบ่งเป็นการเรยีนในหอ้งเรยีน 8 ครัง้ ครัง้ละ 2 ชัว่โมง การทศันศกึษา
โรงพยาบาลธญัญารกัษ์ 2 ชัว่โมง และการจดันิทศัการแสดงผลงานของนักเรยีนในพธิปิีด 2 ชัว่โมง 
เพื่อตอกย ้าเนื้อหาเกี่ยวกบัอนัตรายจากการสูบบุหรี ่ดื่มสุรา และยาเสพตดิที่ผดิกฎหมาย รวมทัง้
ทกัษะชวีติทีน่กัเรยีนจะน าไปใชป้้องกนัตนเองจากยาเสพตดิ เน้นการคดิและแสดงออกวธิกีารเรยีนรู้
ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ ใหน้กัเรยีนยดึหลกัการเป็นศูนยก์ลางของชวีติ 
  นักเรยีนที่เขา้ร่วมกจิกรรมประกอบดว้ยนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1,2,3 
ระดบัชัน้ละ 10 คน รวม 30 คน ผลการเรยีนบรรลุตามวตัถุประสงค์ทัง้ด้านความรู ้และพฤตกิรรม
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรทุกประการ 
  อันดับต่อจากนี้ เป็นการกล่าวรายงานเรียงความที่ได้รบัรางวัลชนะเลิศของ
นกัเรยีน ไดแ้ก่ ด.ช.ธนากร สกลวรกุล ครบักระผม 
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โรงเรยีนวดับางปะกอก  
ส านกังานเขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 

ใหไ้วเ้พือ่แสดงวา่ 
 

พนัต ารวจโท ดิฐภทัร บวรชยั 
 

เป็นวทิยากรจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรเสรมิ การสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ 
ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 

ระหว่างวนัที ่23 พฤษภาคม - 29 มถุินายน 2555 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่29 เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2555 

 
 
 

(นายถวลัย ์มหมิา) 
ผูอ้ านวยการสถานศกึษา โรงเรยีนวดับางปะกอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 

หลกัสตูรเสริมการสร้างทกัษะชีวิตเพ่ือป้องกนัยาเสพติด 

ส าหรบันักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 
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หลกัสตูรเสริมการสร้างทกัษะชีวิตเพ่ือป้องกนัยาเสพติด 

ส าหรบันักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 

 

หลกัการและเหตุผล 

ความส าคญัของทรพัยากรมนุษยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่เดก็และเยาวชนเป็นปจัจยัทีม่คี่าของ
สงัคมในการพฒันาประเทศ ปจัจบุนัจ าเป็นตอ้งไดร้บัการขดัเกลา ปลกูฝงัใหค้วามรูท้กัษะชวีติที่
จ าเป็นใหเ้ตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม โดยผ่านกระบวนการ
ศกึษา เรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติตัง้แต่วยัเดก็ สงัคมตอ้งใหค้วามส าคญัใหเ้ดก็ไดเ้ตบิโตอยา่ง
ปลอดภยัจากยาเสพตดิ สงัคมตอ้งรว่มกนัรบัผดิชอบว่าท าอยา่งไรจงึจะจดัการศกึษา การเรยีนรูใ้ห้
เดก็คดิเป็นมทีกัษะการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจทีด่ ีทุกภาคส่วนในสงัคมจงึควรเขา้มามสี่วนรว่ม
สนบัสนุนสถานศกึษา ส่งเสรมิการศกึษาเพื่อใหเ้ดก็มทีกัษะชวีติ สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัจาก
การศกึษาไปใชป้้องกนัตนเองใหป้ลอดภยัจากยาเสพตดิ 

พลวตัดา้นการจดัศกึษาทีภ่าคส่วนต่างๆ ในสงัคมเขา้ไปมสี่วนรว่มในกระบวนการขดัเกลา
ทางสงัคม การสรา้งเอกลกัษณ์ (identity) ของตนยงัคงตอ้งการความรว่มมอื และขาดรปูแบบหรอื
หลกัสตูรการป้องกนัยาเสพตดิทีม่ปีระสทิธภิาพ อกีทัง้สถานภาพการแพร่ระบาดยาเสพตดิในเดก็
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ สถานศกึษาจงึตอ้งมกีารส ารวจ
วเิคราะหข์อ้มลูตามสภาพบรบิททีเ่ป็นจรงิ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาถูกน าไปสรา้งและพฒันา
หลกัสตูรตอ้งเป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้งและทนัสมยั ดงันัน้การศกึษาสถานภาพของปญัหายาเสพตดิและ
ความตอ้งการหลกัสตูรทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ จงึเป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าคญัทีถู่กน าไปใช้
พฒันาเป็นหลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิในนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
 
แนวคิดหลกัการของหลกัสตูรเสริม 

 หลกัสตูรเสรมิฉบบันี้มจีดุมุ่งหมายเพื่อพฒันาทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบั
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ไดแ้ก่ การวางโครงสรา้งพรอ้มทัง้อธบิายถงึจดุมุง่หมาย ลกัษณะส าคญั 
และแนวคดิของแต่ละหน่วยการเรยีนรูท้ีผู่ส้อนและนกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั 

 นอกจากนัน้ยงัประกอบไปดว้ยเหตุผลในการเลอืกเนื้อหา กจิกรรมในหอ้งเรยีน สื่อ      
การเรยีนการสอน รปูแบบการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล ซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคญัของ
หลกัสตูร ท าใหผู้ส้อนสามารถมองเหน็ภาพรวมของหลกัสตูร ตลอดจนความเกีย่วขอ้งกนัในแต่ละ
องคป์ระกอบของหลกัสตูร โดยหลกัสตูรเสรมินี้พฒันาขึน้จากแนวคดิต่อไปนี้ 
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1. การศกึษางานวจิยั เอกสารหลกัการ แนวคดิทฤษฎ ีนโยบายของรฐัเกี่ยวกบัการป้องกนั 

ยาเสพตดิ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัยาเสพตดิ เจตคตต่ิอการไมใ่ชย้าเสพตดิ และ
ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ และการส ารวจความต้องการจ าเป็นและความคดิเหน็ของ
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัยาเสพตดิส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 

2. การเรยีนรูมุ้ง่เน้นการการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายโดยน าแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบคน้พบ  
(Discovery learning) ของบรเูนอร ์(ศริบิูรณ์ สายโกสุม.  2551: 89 – 99) ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคมของ
แบนดลูา (Bandura.1977); (กุลนร ีหาญพฒันชยักูร; และ คนอื่นๆ.  2550: 17) ทีเ่ป็นความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัภายในบุคคล เงือ่นไขเชงิพฤตกิรรมและเงือ่นไขเชงิสภาพแวดลอ้ม  
การเรยีนรูจ้ากการสงัเกต การเรยีนรูจ้ากผลกรรม การเรยีนรูโ้ดยการเลยีนแบบของสมโภชน์  
เอีย่มสุภาษติ  (2550: 53) และการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ ของส านกังานคณะกรรมการการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพตดิ  (2549: 32) การจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึใหเ้ดก็เป็นศูนยก์ลางของ 
การเรยีนรูข้องศูนยบ์ าบดัรกัษายาเสพตดิขอนแก่น  (2547: 2 – 4) นกัเรยีนทุกกลุ่มในชัน้เรยีนไดร้บั
โอกาสเขา้ถงึกจิกรรมและเนื้อหาทีเ่รยีนรูไ้ดเ้ท่าเทยีมกนั โดยบทบาทของผูส้อน คอื การเป็นผู้
อ านวยความสะดวกในการเรยีนรูอ้ยา่งกระตอืรอืรน้ รบัฟงันกัเรยีน และจดัการดงึประสบการณ์จาก
นกัเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหาในบทเรยีน โดยใชค้ าถามเพื่อใหน้กัเรยีนรว่มกนัคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิ 
การใหน้กัเรยีนไดค้ดิไตรต่รอง ผ่านกจิกรรมเกม มาเป็นแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใน
แต่ละหน่วยการเรยีนรู ้มุง่สรา้งและพฒันาใหน้ักเรยีนมทีกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ 

3. การเสรมิสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิในนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ คอื  

ความรู ้ความสามารถเชงิสงัคมจติวทิยา (Phychosocial Competence) ความเชีย่วชาญ ความรูส้กึ 
ความคดิ เจตคต ิทีจ่ะช่วยใหบุ้คคลสามารถเผชญิสถานการณ์ต่างๆ เตรยีมพรอ้มส าหรบัการปรบัตวั
ในอนาคต ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดินัน้ กรรณกิา สุวรรณศลิป์ กล่าวว่าทกัษะชวีติทีเ่ป็น
ความสามารถขัน้พืน้ฐานของบุคคลในการปรบัตวัและเลอืกทางเดนิชวีติทีเ่หมาะสมในการเผชญิ
ปญัหาต่างๆ ปจัจุบนัปญัหาการใชย้าเสพตดิเป็นปญัหาทีส่ าคญัของเยาวชนถา้ไดร้บัการพฒันา
ทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิตัง้แต่ยงัไมม่พีฤตกิรรมเสีย่ง เยาวชนกจ็ะมคีวามสามารถในการ
ปรบัตวัในการป้องกนัยาเสพตดิได ้เมือ่ตอ้งเผชญิสถานการณ์ทีถู่กกดดนัใหใ้ชย้าเสพตดิ (กรรณกิา 
สุวรรณศลิป์.  2546: 15) ทกัษะชวีติทีผู่ว้จิยัน ามาใชพ้ฒันาหลกัสตูรในครัง้นี้ประกอบดว้ย 5 ทกัษะ 
ดงันี้  

 3.1 การควบคุมตนเอง (Self – Control) จากแนวคดิกาลนิสกี ้(Galinsky. 2010:       
1 – 11) กล่าวว่า การควบคุมตนเองเป็นหวัใจของทกัษะชวีติทีจ่ าเป็นในทกัษะอื่นๆส าหรบัเดก็ซึง่มุง่
ใหเ้ดก็ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตน  

3.2  การเหน็คุณค่าในตนเอง (Self - Worth) จากแนวคดิ สเตราส ์เควนิ (Struass,  
Kavin. 2011) กล่าวว่าการเหน็คุณค่าในตนเอง คอื ทกัษะทีส่รา้งแก่เดก็นกัเรยีนจะท าใหค้รสูามารถ
ช่วยป้องกนัเดก็นกัเรยีนจากยาเสพตดิและแนวคดิของลคิโคน่า (Lickona. 1994) กล่าวว่า  
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การเคารพนับถอืตนเอง หมายถงึ การเหน็ตนเองมคีุณค่า ไมม่พีฤตกิรรมท าลายตนเอง ไมเ่สพสุรา
ยาเสพตดิ ไมท่ าสิง่ผดิกฎหมาย และโควยี ์(Covey.  2006: 6) กล่าวว่าการเหน็คุณค่าในตนเองท าให้
วยัรุน่ยนืหยดัต่อแรงกดดนัจากกลุ่มเพื่อนได้ 

3.3 การตดัสนิใจ (Decision – Making) จากแนวคดิโควยี ์(Covey.  2006: 1 - 14)  

กล่าวว่าหลกัการตดัสนิใจทีส่ าคญัส าหรบัวยัรุ่นเกีย่วกบัสิง่เสพตดิ (Addiction) คอื การปฏบิตัติน
อยา่งไร เมือ่ตอ้งเผชญิกบัการสบูบุหรี ่การดื่มสุรา เสพยา และสิง่เสพตดิชนิดอื่นๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

       3.4 การแก้ปญัหา (Problem – Solving) วลิเลย ์และ ซนัส ์(Wiley.; & Sons.  2009: 
xiii) กล่าวว่าทกัษะการจดัการกบัปญัหา (problem-solving skills) ไดแ้ก่ การกระท า 
การตดัสนิใจทีด่ ีการใชท้รพัยากร การตัง้เป้าหมาย ความเขา้ใจในความเสีย่ง  

      3.5 การปฏเิสธ (Refusal – Skills) จากแนวคดิโกลดส์เตน; รเีอเกิล้; & เอแมน  

(Goldstein.;  Reagle.; & Amann.  1990: 1 – 2) เป็นทกัษะทีท่ าใหเ้ดก็สามารถปฏเิสธยาเสพตดิ 
และหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชย้าเสพตดิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และจากแนวคดิของ
คารน์ีย ์(Carney.  2007: online) การปฏเิสธเป็นการตอบโตก้บัแรงกดดนัแบบกลุ่มจากเพื่อนใน
สถานการณ์ต่างๆได ้และโควยี(์Covey.  2006: 252 – 253) กล่าวว่าการปฏเิสธเป็นทกัษะทีว่ยัรุ่น
ตอ้งฝึกฝนใหเ้กดิความเคยชนิเพื่อพรอ้มรบัสถานการณ์ต่างๆทีต่อ้งเผชญิและจากแนวคดิของพรสุข 
หุ่นนิรนัดร;์ และ คนอื่นๆ (2545: 62) ทีก่ล่าวว่าทกัษะการปฏเิสธเป็นส่วนหนึ่งของการสรา้ง
สมัพนัธภาพและการสื่อสารดว้ยความสามารถในการใชค้ าพดู หรอืท่าทางเพื่อแสดงความรูส้กึนึกคดิ
ของตนเองและการรบัรูค้วามรูส้กึของอกีฝา่ยหน่ึงไมว่่าจะเป็นการแสดงความพอใจชื่นชมการปฏเิสธ 
 
วิสยัทศัน์ของหลกัสตูรเสริม นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ยดึมัน่ในหลกัการเป็นศูนยก์ลางของชวีติ
มภีูมคิุม้กนัยาเสพตดิ สามารถควบคุมตนเอง เหน็คุณค่าในตนเอง จดัการกบัปญัหา มกีารตดัสนิใจที่
ด ีมทีกัษะการปฏเิสธ หลกีเลีย่งพฤตกิรรมไมพ่งึประสงคท์ีส่่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่นได้ 
 
ปรชัญาของหลกัสูตรเสริม 
 พฒันาผูเ้รยีนใหย้ดึมัน่ในหลกัการ ใชป้ระสบการณ์เป็นฐานความรู ้มทีกัษะชวีติ เน้น
กระบวนการคดิ คน้หาความรูด้ว้ยตนเอง เรยีนรูอ้ย่างมสี่วนรว่ม มเีจตคตทิีด่เีพื่อป้องกนัยาเสพตดิ 
 
จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรเสริม 

1. หลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิมุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูใ้น 
การน าทกัษะชวีติไปใชเ้พื่อป้องกนัยาเสพตดิ  

2. ผูเ้รยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอตนเองและผูอ้ื่นสามารถจดัการกบัปญัหาต่างๆอย่างเหมาะสม  
ปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม  
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3. ผูเ้รยีนหลกีเลีย่งพฤตกิรรมไมพ่งึประสงคท์ีส่่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 
 
เน้ือหาวิชา (โครงสร้างของหลกัสตูรเสริม) 

 โครงสรา้งของหลกัสตูรเสรมิแบ่งออกเป็น 10 หน่วยการเรยีนรู ้ระยะเวลา 20 ชัว่โมง
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ เพื่อตอกย า้เนื้อหาเกีย่วกบัอนัตรายจากการใชบุ้หรี ่สุรา และ
ยาเสพตดิทีผ่ดิกฎหมายและทกัษะชวีติทีน่กัเรยีนจะน ามาใชใ้นการป้องกนัยาเสพตดิ โดยเน้นการคดิ
และแสดงออก วธิกีารเรยีนรู ้ทกัษะไดด้ทีีสุ่ด และผูส้อนตอ้งสนบัสนุนใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูค้วามคดิ
และทกัษะทีส่ าคญันี้ ภาพรวมของหน่วยการเรยีนรู ้ดงันี้ 

 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 รู้จกัฉันรู้จกัเธอ : ใหน้กัเรยีนท าความรูจ้กักบัหลกัสตูรเสรมิ  
การสรา้งเครอืข่าย ใหน้กัเรยีนเรยีนรูท้ีจ่ะยอมรบัความเหมอืนและความแตกต่างของคุณลกัษณะ  
อตัลกัษณ์แห่งตน ภาพลกัษณ์ของตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเองกบัคนอื่น ความจรงิเกีย่วกบั 

ยาเสพตดิ และสญัญาเกยีรตยิศ 

 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ท าความรู้จกัปีศาจร้าย : พจิารณาทบทวนความรู ้ความเขา้ใจของ
นกัเรยีนเกีย่วกบัยาเสพตดิและผลกระทบดา้นต่างๆจากการใชแ้ละไมใ่ชย้าเสพตดิ และกรอบ
ความคดิมองตน/คนอื่น/มองโลกและหลกัการใชช้วีติของตน  

 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ฉันรกัสมองของฉัน : แสดงใหน้กัเรยีนเหน็ว่าการใชย้าเสพตดิ
สามารถท าอนัตรายแก่ร่างกายและสมองทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวอยา่งไร แลว้สรา้งการตดัสนิใจที่
เป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีน 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ค้นหาความจริง : มโีฆษณามากมายเกีย่วกบัสุรา บุหรีท่ีว่ยัรุ่นเหน็ 
วยัรุน่ส่วนใหญ่ไมเ่สพสุรา บุหรี ่ยาเสพตดิ เปลีย่นทศันะคต ิความเชื่อทีว่่า วยัรุน่ส่วนใหญ่เสพ 
ยาเสพตดิ คน้ควา้หาความจรงิผ่านกระบวนการการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 แผนภมิูแก้ปัญหา : ก าหนดสถานการณ์จรงิทีน่กัเรยีนตอ้งเผชญิกบั
เหตุการณ์ทีถู่กกดดนัใหใ้ชย้าเสพตดิ นกัเรยีนเรยีนรูว้ธิกีารแกป้ญัหา 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่6 สร้างทางเลือก เป้าหมาย : นกัเรยีนน าทกัษะชวีติ ไดแ้ก่  
การตดัสนิใจ การแก้ปญัหา การปฏเิสธไปสรา้งทางเลอืกและจดัการกบัสถานการณ์ทีต่อ้งเผชญิใหใ้ช้
ยาเสพตดิจากสถานการณ์จ าลอง การก าหนดเป้าหมายและวางแผนส าหรบัอนาคต 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่7 ฝึกฝน : ฝึกการใชท้กัษะชวีติเพื่อใชใ้นการปฏเิสธยาเสพตดิไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่8 ร่วมด้วยช่วยกนั : นกัเรยีนตระหนกัถงึความส าคญั จ าแนกคุณค่า 
และความสมัพนัธข์องเพื่อน การสรา้งเครือ่งขา่ย ตลอดจนรว่มกนัคน้หาวธิจีดัการแรงกดดนัจากกลุ่ม
เพื่อนในลกัษณะต่างๆ 
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 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่9 ท่องไปในโลกกว้าง : การประยกุตใ์ชท้กัษะทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรูม้า
ใชก้บัสถานการณ์ต่างๆ และการทศันะศกึษานอกสถานที่ 

 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่10 สญัญาเกียรติยศ : กจิกรรมวนัจบหลกัสตูร ความภาคภมูใิจใน
ความส าเรจ็และการเหน็คุณค่าในตนเองและการรบัรูค้วามส าเรจ็ของนกัเรยีน 
 
การน าหลกัสูตรไปใช้ (กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ใช้วิธีการการเรยีนรู้ที่หลากหลาย การด าเนินกิจกรรมการเรยีนการสอน ประกอบด้วย      
3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

1. ขัน้น าเขา้สู่หน่วยการเรยีนรู ้เป็นการน ากจิกรรมเขา้สู่หน่วยการเรยีนรู้ 

2. ขัน้กจิกรรม เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนรว่มกนัท ากจิกรรม แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 

3. ขัน้สรุป เป็นการสรุปสาระทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นแต่ละหน่วยการเรยีนรู้ 

 
 การเรยีนการสอนในแต่ละหน่วยการเรยีนรูโ้ดยใชท้ฤษฎกีารเรยีนรู ้ดงันี้ 
 
ตาราง 26 กจิกรรมการจดัการเรยีนการสอนและทฤษฎกีารเรยีนรู้ 
 

หน่วย 
การเรยีนรู ้

กจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้

1 - กจิกรรมการบรหิารสมอง และการท าความรูจ้กั  
  ความเขา้ใจตนเองและเพื่อน การรว่มกนัคดิ  
  การระดมสมอง การเสรมิแรงโดยใหร้างวลั ค าชม 
- การตัง้ค าถามเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
  เน้นใหน้กัเรยีนเป็นผูส้รา้งความรูจ้ากประสบการณ์  
  เดมิและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
- การอภปิราย/ถกเถยีง โดยสรา้งความตระหนกั   
  ความเขา้ใจในปญัหายาเสพตดิ รวบรวมขอ้มลู 

- การเรยีนรูจ้ากผลกรรม 
 
 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ   
  การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์  
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ 
 

 - การเสรมิสรา้งการท างานเป็นทมี เช่น การสรา้ง  
  กฎระเบยีบในหอ้งเรยีนรว่มกนั,เรือ่งกรอบความคดิ  
  มองตน/กรอบความคดิมองผูอ้ื่น/กรอบความคดิมอง 
  โลก,การตรวจสภาพเพื่อน,การสรา้งเครอืข่ายเพื่อน  
  เพื่อใหม้ปีฏสิมัพนัธก์นัในทมีและครู 
 

- การเรยีนรูท้างสงัคม และ 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
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ตาราง 26 (ต่อ) 
   

หน่วย 
การเรยีนรู ้

กจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้

 - การอธบิายและการสงัเกตคร ูเช่น ความหมายของ 
  กรอบความคดิ สญัญาเกยีรตยิศ เป็นตน้ 
- การบนัทกึสรปุสิง่ทีเ่รยีนรูเ้ป็นการเชื่อมโยง/ 
  ประเมนิผล แนวคดิและทีไ่ดเ้รยีนรู ้

- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 

 มุง่ใหเ้กดิทกัษะการควบคุมตนเองและการเหน็คุณค่าในตนเอง 
2 - กจิกรรมการบรหิารสมอง 

- การอภปิราย เช่น ค าคม,บุคคลในอุดมคต ิ
- การท างานเป็นทมี เช่น การพจิารณาผลกระทบ  
  จากการใช/้ไมใ่ชย้าเสพตดิ 
- การอธบิาย เช่น การตัง้เป้าหมายชวีติโดยยดึ 
  หลกัการเป็นศูนยก์ลางของชวีติ 
- การตัง้ค าถามเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
  เน้นใหน้กัเรยีนเป็นผูส้รา้งความรูจ้ากประสบการณ์  
  เดมิและทบทวน/ประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

- การเรยีนรูจ้ากผลกรรม 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ 
- การเรยีนรูท้างสงัคม และ 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ   
  การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์  
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 

 - การบนัทกึสรปุสิง่ทีเ่รยีนรูเ้ป็นการเชื่อมโยง/ 
  ประเมนิผล แนวคดิและทีไ่ดเ้รยีนรู ้

- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 

 มุง่ใหเ้กดิทกัษะการควบคุมตนเองและการเหน็คุณค่าในตนเองและการแกป้ญัหา 
3 - กจิกรรมการบรหิารสมอง 

- การอภปิราย เช่น ค าคม,บุคคลในอุดมคต,ิการบา้น 
- การท างานเป็นทมี เช่น การพจิารณาผลกระทบ  
  จากการใช/้ไมใ่ชย้าเสพตดิ 
- การอธบิาย เช่น ผลกระทบของยาเสพตดิทีม่ต่ีอ 
  สมอง การท าความเขา้ใจกระบวนการแก้ปญัหา 
- การตัง้ค าถามเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 

- การเรยีนรูจ้ากผลกรรม 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ 
- การเรยีนรูท้างสงัคม และ 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ 

 เน้นใหน้กัเรยีนเป็นผูส้รา้งความรูจ้ากประสบการณ์  
  เดมิและทบทวน/ประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
  เช่น กจิกรรมรูจ้กักบัสมอง 
- การบนัทกึสรปุสิง่ทีเ่รยีนรูเ้ป็นการเชื่อมโยง/ 
  ประเมนิผล แนวคดิและทีไ่ดเ้รยีนรู ้

การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์  
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
 
- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
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ตาราง 26 (ต่อ)  
   

หน่วย 
การเรยีนรู ้

กจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้

 มุง่ใหเ้กดิทกัษะการตดัสนิใจและการแกป้ญัหา 
4 - กจิกรรมการบรหิารสมอง 

- การอภปิราย เช่น ค าคม,บุคคลในอุดมคต,ิการบา้น 
- การท างานเป็นทมี เช่น การรายงานขอ้เทจ็จรงิของ  
  สื่อจากแหล่งเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ 
- การอธบิาย เช่น การสรุปกจิกรรมการบรหิารสมอง  
  ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการโฆษณา 
- การตัง้ค าถามเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
  เน้นใหน้กัเรยีนเป็นผูส้รา้งความรูจ้ากประสบการณ์  
  เดมิและการทบทวน/ประเมนิผลการเรยีนรูข้อง 
  นกัเรยีน เช่น ความเขา้ใจในความจรงิเบือ้งหลงัการ  
  โฆษณา 
- การบนัทกึสรปุสิง่ทีเ่รยีนรูเ้ป็นการเชื่อมโยง/ 
  ประเมนิผล แนวคดิและทีไ่ดเ้รยีนรู ้

- การเรยีนรูจ้ากผลกรรม 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ 
- การเรยีนรูท้างสงัคม และ 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ   
  การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์  
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
 
 
- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 

 มุง่ใหเ้กดิทกัษะการควบคุมตนเอง การตดัสนิใจ การแก้ปญัหา การเหน็คุณค่า 
ในตนเอง 

5 - กจิกรรมการบรหิารสมอง 
- การอภปิราย เช่น ค าคม,บุคคลในอุดมคต,ิการบา้น 
- การท างานเป็นทมี เช่น การรายงานขอ้เทจ็จรงิของ  
  เบือ้งหลงัโฆษณา การแก้ปญัหา/การตดัสนิใจต่อ 
  สถานการณ์ทีก่ดดนัใหใ้ชย้าเสพตดิ 
- การอธบิาย เช่น การสรุปกจิกรรมการบรหิารสมอง  
  การแกป้ญัหา/การตดัสนิใจ 
- การตัง้ค าถามเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 

- การเรยีนรูจ้ากผลกรรม 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ 
- การเรยีนรูท้างสงัคม และ 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
 
- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ  

 
 
 
 
 

- เน้นใหน้กัเรยีนเป็นผูส้รา้งความรูจ้ากประสบการณ์  
  เดมิและการทบทวน/ประเมนิผลการเรยีนรูข้อง 
  นกัเรยีน เช่น การแกป้ญัหา/การตดัสนิใจ 

- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์  
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
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ตาราง 26 (ต่อ)  
   

หน่วย 
การเรยีนรู ้

กจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้

 - การวพิากษ์ทางเลอืกทีน่กัเรยีนตดัสนิใจเลอืก 
 
- การบนัทกึสรปุสิง่ทีเ่รยีนรูเ้ป็นการเชื่อมโยง/ 
  ประเมนิผล แนวคดิและทีไ่ดเ้รยีนรู ้

- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ   
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์  
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
  การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 

 มุง่ใหเ้กดิทกัษะการตดัสนิใจ การแกป้ญัหา การปฏเิสธ การเหน็คุณค่าในตนเอง 
6 - กจิกรรมการบรหิารสมอง 

- การอภปิราย เช่น ค าคม,บุคคลในอุดมคต,ิการบา้น 
- การท างานเป็นทมี เช่น การก าหนดเป้าหมายของ 
  ชวีติ  
- การอธบิาย เช่น การสรุปกจิกรรมการบรหิารสมอง  
  ผลทีเ่กดิขึน้ตามมาจากการใชย้าเสพตดิและวธิกีาร 
  ก าหนดเป้าหมายในชวีติเพื่อใหม้อีนาคตทีด่ ี
  ปลอดภยัจากยาเสพตดิ 
- การตัง้ค าถามเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
  เน้นใหน้กัเรยีนเป็นผูส้รา้งความรูจ้ากประสบการณ์  
  เดมิและการทบทวน/ประเมนิผลการเรยีนรูข้อง 
  นกัเรยีน  
- การวพิากษ์กระบวนการพานกัเรยีนสู่เป้าหมายชวีติ 
  ทีด่ทีีน่กัเรยีนคดิขึน้/การสรา้งตารางเวลา 
- การบนัทกึสรปุสิง่ทีเ่รยีนรูเ้ป็นการเชื่อมโยง/ 
  ประเมนิผล แนวคดิและทีไ่ดเ้รยีนรู ้

- การเรยีนรูจ้ากผลกรรม 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ 
- การเรยีนรูท้างสงัคม และ 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
 
 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ   
  การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์  
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ   
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์  
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
  การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 

 มุง่ใหเ้กดิทกัษะการตดัสนิใจ การแกป้ญัหา การเหน็คุณค่าในตนเอง 
7 - กจิกรรมการบรหิารสมอง 

- การอภปิราย เช่น ค าคม,บุคคลในอุดมคต ิ
- การเรยีนรูจ้ากผลกรรม 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ 

 
 
 

- การท างานเป็นทมี เช่น การแสดงบทบาทสมมตุิ 
 
 

- การเรยีนรูท้างสงัคม และ 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
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ตาราง 26 (ต่อ)  
   

หน่วย 
การเรยีนรู ้

กจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้

 - การอธบิาย เช่น การสรุปกจิกรรมการบรหิารสมอง  
  วธิกีารพานกัเรยีนไปสู่เป้าหมายชวีติทีด่อียา่ง 
  ปลอดภยัจากยาเสพตดิ และวธิกีารปฏเิสธ 
- การตัง้ค าถามเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
  เน้นใหน้กัเรยีนเป็นผูส้รา้งความรูจ้ากประสบการณ์  
  เดมิและการทบทวน/ประเมนิผลการเรยีนรูข้อง 
  นกัเรยีน 
- การเล่นบทบาทสมมตุ ิเช่น การสาธติการปฏเิสธ 
  ตามสถานการณ์ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
- การวพิากษ์การแสดงบทบาทสมมตุวิธิกีารปฏเิสธที่ 
  เหมาะสม 
- การบนัทกึสรปุสิง่ทีเ่รยีนรูเ้ป็นการเชื่อมโยง/ 
  ประเมนิผล แนวคดิและทีไ่ดเ้รยีนรู ้

- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ   
  การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์  
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
 
- การเรยีนรูจ้ากผลกรรม 
  การเรยีนรูแ้บบคน้พบ 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ   
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์  
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
  การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 

 มุง่ใหเ้กดิทกัษะการปฏเิสธ การตดัสนิใจ การแก้ปญัหา  
8 - กจิกรรมการบรหิารสมอง 

- การอภปิราย เช่น ค าคม,บุคคลในอุดมคต ิ
- การท างานเป็นทมี การสรา้งคุณค่าในตนเอง 
 
- การอธบิาย เช่น การโตต้อบแรงกดดนัจากเพื่อน 
  กลไกการป้องกนัตวั 
- การตัง้ค าถามเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
  เน้นใหน้กัเรยีนเป็นผูส้รา้งความรูจ้ากประสบการณ์  
  เดมิและการทบทวน/ประเมนิผลการเรยีนรูข้อง 
  นกัเรยีน 
- การวพิากษ์การตดัสนิใจในทางไฝด่ ี
 

- การเรยีนรูจ้ากผลกรรม 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ 
- การเรยีนรูท้างสงัคม และ 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ   
  การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์  
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ   
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 

 
 

  



 

 

398 

ตาราง 26 (ต่อ)  
   

หน่วย 
การเรยีนรู ้

กจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้

 - การบนัทกึสรปุสิง่ทีเ่รยีนรูเ้ป็นการเชื่อมโยง/ 
  ประเมนิผล แนวคดิและทีไ่ดเ้รยีนรู ้

- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์  
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
  การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 

 มุง่ใหเ้กดิทกัษะการควบคุมตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเอง การปฏเิสธ 
9 - การท างานเป็นทมี การคน้ควา้ตามภารกจิทีไ่ดร้บั 

  มอบหมาย 
- การบนัทกึสรปุสิง่ทีเ่รยีนรูเ้ป็นการเชื่อมโยง/ 
  ประเมนิผล แนวคดิและทีไ่ดเ้รยีนรู ้
- การเขยีนเรยีงความ 

- การเรยีนรูท้างสงัคม  
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ   
  การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์  
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 

 มุง่ใหเ้กดิทกัษะการควบคุมตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเอง การตดัสนิใจ  
การแกป้ญัหา การปฏเิสธ 

10 - การท างานเป็นทมี การแสดงผลงานบอรด์ 
  นิทศัการณ์  
- มอบใบประกาศนียบตัรผูผ้่านการเรยีนการการสอน 
  และผูเ้ขยีนเรยีงความชนะเลศิ 
- นกัเรยีนอ่านเรยีงความของตน 
 

- การเรยีนรูท้างสงัคม  
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนร  ้ ้ทางสงัคม 
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
- การเรยีนรูแ้บบคน้พบ   
  การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์  
  การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 

 มุง่ใหเ้กดิทกัษะการควบคุมตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเอง การตดัสนิใจ  
การแกป้ญัหา และประเมนิผลการเรยีนรู ้
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ปัจจยัเสริม (ส่ือ/อปุกรณ์/แหล่งเรียนรู้) 

1. สมดุบนัทกึส่วนตวัของนกัเรยีน 

2. โสตทศันูปกรณ์ 

3. เครือ่งเขยีน 

4. วดีทิศัน์ 

5. โรงพยาบาลธญัญารกัษ์/โรงพยาบาลทหารเรอื/ศูนยบ์ าบดัรกัษายาเสพตดิภาคต่างๆ/ 

ส านกังาน ปปส. 

 
การวดัและประเมินผล 

การประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามสภาพจรงิ การตรวจสอบ การสงัเกตการวดัผล 
การตดัสนิ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นความรูข้องผูเ้รยีนจากการแสดงพฤตกิรรมอยา่งเป็นระบบ 
โดยเน้นการปฏบิตัจิรงิทีเ่ป็นการปฏบิตังิานหรอืกจิกรรมตามสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิหรอืใกลเ้คยีงกบั
ชวีติจรงิ ใหผู้เ้รยีนเป็นผูก้ระท าพฤตกิรรมดว้ยการแสดงออกหลายๆดา้น ไดแ้ก่ การแสดงความ
คดิเหน็ การอภปิราย การเล่นบทบาทสมมต ิโดยเครือ่งมอืวดั ไดแ้ก่ 
 3.1 แบบทดสอบดา้นความรูเ้กีย่วกบัทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ 5 ดา้น ไดแ้ก่  
การควบคุมตนเอง การเหน็คุณค่าในตนเอง การตดัสนิใจ การแก้ปญัหา และการปฏเิสธอยา่ง 
แบบทดสอบระหว่างเรยีนจ านวน 75 ขอ้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก่์อนและหลงัเรยีน จ านวน  
25 ขอ้ 
 3.2 แบบวดัดา้นเจตคต ิดา้นความสนใจ การตอบค าถาม การแสดงความคดิเหน็ และ 
การอภปิราย จ านวน 20 ขอ้ 
 3.3 แบบสอบถามวดัความพงึพอใจ ดา้นคุณลกัษณะของวทิยากร (ครผููส้อน) ดา้นกจิกรรม
การเรยีนการสอน และดา้นบรรยากาศในการเรยีนรู ้จ านวน 27 ขอ้ 
 3.4 แบบสงัเกตความกา้วหน้าของนกัเรยีนดา้นพฤตกิรรม ดา้นการอภปิรายกลุ่ม และดา้น
การท างานในแต่หน่วยการเรยีนรูท้ีค่รเูป็นผูบ้นัทกึ 
 3.5 แฟ้มสะสมงาน ไดแ้ก่ สมดุบนัทกึส่วนตวัของนกัเรยีน   
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หลกัเกณฑก์ารใช้หลกัสตูร 

1. เวลาเรยีน 16 ชัว่โมง ทศันศกึษา 2 ชัว่โมง กจิกรรมวนัจบหลกัสตูร 2 ชัว่โมง  

รวม 20 ชัว่โมง  

2. เกณฑก์ารจบหลกัสตูร 

2.1 มเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 

2.2 ผ่านการประเมนิจดุประสงคส์ าคญัครบทุกจดุประสงคใ์นระดบัด ี(3) ขึน้ไป 
 
 
เกณฑก์ารตดัสิน       ผ่าน                               ไมผ่่าน 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมรายบคุคล หลกัสูตรเสริมการสร้างทกัษะชีวิต 
เพ่ือป้องกนัยาเสพติดส าหรบันักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 

วชิา                                                       ชัน้……………………………. 
สงัเกตพฤตกิรรมวนัที.่.............เดอืน...........................พ.ศ....................... 

ค าช้ีแจง เพื่อประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล ครผููส้อนเป็นผูป้ระเมนิ
นกัเรยีน โดยใชว้ธิสีงัเกตในขณะด าเนินการสอน แลว้ใสค่ะแนนใหต้รงกบัพฤตกิรรมทีเ่ป็นจรงิของ
นกัเรยีน ตามระดบัคะแนน  ดงันี้ 
 ระดบั  4  หมายถงึ  กระท ามาก ระดบั  2  หมายถงึ  กระท าน้อย 
 ระดบั  3  หมายถงึ  กระท าปานกลาง ระดบั  1  หมายถงึ  ไมค่่อยกระท า/ไมก่ระท าเลย 
เกณฑก์ารประเมินในการสงัเกตพฤติกรรม  มีดงัน้ี 
 คะแนน   18 - 20   ดมีาก (ระดบั 4) คะแนน   14 - 17 ด ี(ระดบั 3)  
   คะแนน   13 - 10   พอใช ้   (ระดบั 2) คะแนน   0 –  9 ควรปรบัปรงุ (ระดบั 1) 
 
ที ่ พฤตกิรรม 

 
 
ชื่อ 

การซกัถาม การตอบ
ค าถาม 

การรว่ม
กจิกรรม 

การรว่ม
อภปิราย 

การแสดง
ความ
คดิเหน็ รว
มค

ะแ
นน

 

สร
ปุผ

ล 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 
 

ลงชื่อ.........................................................ผูป้ระเมนิ 
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แบบสงัเกตการท างาน 
ค าช้ีแจง ใหผู้ส้งัเกตพจิารณาคุณภาพการท างานของผูเ้รยีนแต่ละคนและเขยีนเครือ่งหมาย   
      ลงในช่องระดบัคะแนน 
ระดบั  4  หมายถงึ  มพีฤตกิรรมในระดบัสงูมาก    ระดบั  3  หมายถงึ  มพีฤตกิรรมในระดบัสงู  
ระดบั  2  หมายถงึ  มพีฤตกิรรมในระดบัปานกลาง ระดบั  1  หมายถงึ  มพีฤตกิรรมในระดบัต ่า 
เกณฑก์ารประเมินในการสงัเกตพฤติกรรม  มีดงัน้ี 
 คะแนน  18 - 20   ดมีาก คะแนน  14 - 17 ด ี คะแนน  13 - 10 พอใช้
 คะแนน    0 – 9   ควรปรบัปรงุ 
 
ที ่ พฤตกิรรม 

 
 
 
ชื่อ 

ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย 
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ร่วมปรกึษา
และวางแผน
กบัเพื่อนใน

กลุ่ม 

เป็นผูน้ าและ
ผูต้ามใน
โอกาส 

ทีเ่หมาะสม 

ร่วมแสดง
ความคดิเหน็

ทีเ่ป็น
ประโยชน์ 

แนะน าวธิกีาร
ท างานและ
ช่วยเหลอื

เพื่อนในกลุ่ม รว
มค

ะแ
นน

 

สร
ุปผ

ล 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 

ลงชื่อ.........................................................ผูป้ระเมนิ 
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แบบประเมินการอภิปรายกลุ่ม 
เรือ่ง............................................................. 
ชื่อกลุ่ม........................................................ 
รายชื่อสมาชกิ 1…………………………………………     
  2…………………………………………. 
  3…………………………………………    
  4…………………………………………. 
  5…………………………………………   
  6………………………………………… 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 3 2 1 รวม 
ขอ้มลูทีน่ าเสนอ 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

        
มคีวามถูกตอ้ง
ชดัเจน 

มคีวามถูกตอ้ง 
 

ขอ้มลูไมช่ดัเจน 
 

การน าเสนอดว้ย
หลกัฐาน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

        
ยกตวัอยา่ง หรอื
อา้งองิชดัเจน 

ยกตวัอยา่งบา้ง 
 

ไมม่กีารน าเสนอ
หลกัฐาน 

การพดูหรอื 
การรายงาน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

        

มคีวามมัน่ใจ 
ผูฟ้งัตัง้ใจฟงั 
มาก 

มทีกัษะในการ
พดูใหผู้ฟ้งัเขา้ใจ
ได ้

ขาดความมัน่ใจ  
ไมน่่าสนใจ 
 

ความเขา้ใจเรือ่ง 
ทีน่ าเสนอ 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

        

ผูน้ าเสนอมี
ความเขา้ใจเรือ่ง 

ผูน้ าเสนอเขา้ใจ
เรือ่งดพีอสมควร 

ผูน้ าเสนอไม่
ค่อยเขา้ใจเรือ่ง 

ทีน่ าเสนอดมีาก  ทีน่ าเสนอ 
การใชภ้าษาในการ 
น าเสนอ 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

    
ใชภ้าษาไดด้ี
เขา้ใจง่าย 

ใชภ้าษาพอใชไ้ด ้
ผูฟ้งัเขา้ใจ 

มปีญัหาการใช้
ภาษา เขา้ใจยาก 

รวมคะแนนทัง้หมด   
 

ลงชื่อ................................................ ผูป้ระเมนิ 
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ เร่ือง ทกัษะชีวิตเพ่ือป้องกนัยาเสพติด 
ค าช้ีแจง    แบบทดสอบนี้มขีอ้สอบจ านวน 25 ขอ้   
ค าสัง่ ใหน้กัเรยีนท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องตวัอกัษรของกระดาษค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ด 
 

1. สิง่ส าคญัทีค่วรค านึงถงึใหม้ากทีสุ่ดใน   
 การตดัสนิใจคอือะไร 

ก. ขอ้มลู   
ข. โอกาส 
ค. ความเสีย่ง   
ง. ทางเลอืกต่าง ๆ 

 2. การยดึหลกัการเป็นศูนยก์ลางชวีติ    
 เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งใดมากทีสุ่ด 

 ก. การเหน็คุณค่าในตนเอง 
 ข. การตดัสนิใจ 
 ค. การควบคุมตนเองสู่เป้าหมาย 
       ง. การแกป้ญัหา  

3. เพื่อหลกีเลีย่งปญัหายาเสพตดิ นกัเรยีนควร
ปฏบิตัตินตามขอ้ใด จงึจะเหมาะสมทีสุ่ด 

 ก. เชื่อมัน่ในความสามารถของ 
ตนเอง 

       ข. เชื่อว่าตนมอี านาจเลอืกสิง่ทีด่ ี
ทีสุ่ดแก่ชวีติ 

 ค. เชื่อมัน่ในสิง่ทีเ่หน็และสมัผสั 
ไดจ้รงิ 

 ง. เชื่อว่าตนเองมทีางเลอืกที ่
หลากหลาย 

4. สิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งรูเ้ป็นล าดบัแรกในการ 
ตดัสนิใจคอือะไร 

ก. จะตดัสนิใจท าไม 
ข. จะตดัสนิใจอยา่งไร 
ค. จะตดัสนิใจเรือ่งอะไร 

          ง. การตดัสนิใจครัง้นี้เกีย่วขอ้ง 
กบัใครบา้ง 

 

5. การฝึกฝนทกัษะการควบคุมตนเองให ้  
ประโยชน์อยา่งไร 

 ก.  เพื่อสรา้งเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
   ข.  เพื่อน าพาตนเองสู่เป้าหมาย 

ชวีติทีด่ ี
 ค. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ 

ตดัสนิใจ 
 ง.  เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปญัหา 

อุปสรรค 
6. แนวทางการประเมนิตนเองก่อนตดัสนิใจ   
ขอ้ใดส าคญัทีสุ่ด 
     ก. จะมผีลกระทบต่อการเรยีน 
  หรอืไม่ 

 ข. คนทัว่ไปเป็นเช่นนี้หรอืไม่ 
 ค. จะมผีลกระทบต่อครอบครวั 
 หรอืไม่ 
 ง. พรอ้มทีจ่ะแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ที ่
 เกดิขึน้ตามมาหรอืไม่ 

7. ระหว่างนกัเรยีนกบัพ่อแม ่มกีระบวนการ
ตดัสนิใจทีแ่ตกต่างกนัหรอืไม ่อยา่งไร 

ก. แตกต่าง เพราะคนละวยักนั 
ข. แตกต่าง เพราะเรือ่งทีต่ดัสนิใจจะมาก
และยุง่ยากขึน้ 
ค. ไมแ่ตกต่าง เพราะมขีัน้ตอนเหมอืนกนั 
ง. ไมแ่ตกต่าง เพราะการตดัสนิใจเป็น
พืน้ฐานทีต่ดิตวัมาตัง้แต่เกดิ 
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8. คุณลกัษณะของบุคคลทีส่ามารถแกป้ญัหา
ไดด้ทีีสุ่ดคอืขอ้ใด 
 ก. คดิสรา้งสรรค ์
 ข. คดิรอบคอบ 
 ค. คดิกวา้งไกล 
 ง. คดิอยา่งสุขมุ 
9. ใครถอืว่าเป็นผูท้ีม่กีารเหน็คุณค่าในตนเอง 
 ก. สมชายตัง้ใจเรยีนจนสามารถไดเ้กรด 
 เฉลีย่ 4.00 
    ข. สมหญงิ สามารถแกไ้ขอุปสรรคโดยใช้ 
    หลกัคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
    ค. สมพรสามารถแสดงความคดิเหน็ได้ 
 อยา่งเหมาะสม 
 ง. สมศรสีามารถควบคุมตนเองสู่เป้าหมาย 
 ทีว่างไว ้
10. เป้าหมายสงูสุดในการการแกป้ญัหาคอื 
 ขอ้ใด 
    ก.  บรรลุวตัถุประสงคเ์พื่อผ่านอุปสรรคทีม่ ี
    ข.   เขา้ใจในสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
    ค.   เพิม่คุณค่าในตนเอง 
    ง.    ลดความเสีย่งในชวีติ 
11. จงเรยีงล าดบัขัน้ตอนของการแกป้ญัหาให ้
ถูกตอ้ง 
    1) ตัง้สมมตฐิานคอือะไร    
    2) ลงมอืท า 
    3) การปฏบิตั ิ(ทางเลอืกมอีะไรบา้ง) 
     4) ระบุปญัหาคอือะไร 
       ก.  1   2   3   4 
       ข.  1   3   2   4 
       ค.  4  1   3    2 
       ง.   4  1   2    3 
 
 
 

12. วธิกีารแกป้ญัหาของมนุษยม์ลีกัษณะเป็น 
 เช่นไร 
       ก. เป็นหลกัการ 
       ข. เป็นหลกัเกณฑ ์
       ค. เป็นขอ้เทจ็จรงิ 
       ง. เป็นกระบวนการ 
13. การออกจากสถานการณ์ทีเ่สีย่งและ 
 อนัตรายเป็นวธิกีารปฏเิสธแบบหน่ึงทีม่ ี
      ประสทิธภิาพ นกัเรยีนตอ้งท าอยา่งไร 
       ก. หนีออกไปจากสถานการณ์นัน้ 
       ข. วเิคราะหส์ถานการณ์นัน้อนัตราย 

หรอืไม่ 
       ค. ขอความช่วยเหลอืจากผูใ้หญ่ 
       ง. พาเพื่อนไปดว้ย 
14. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของเพื่อนแท ้
       ก. เพือ่นทีต่ามใจเรา 
       ข. เพื่อนทีช่วนเราท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ 
       ค. เพือ่นทีช่อบพาเราไปเทีย่ว 
       ง. เพื่อนทีใ่หเ้งนิใชแ้ก่เรา 
15. ขอ้ใดต่อไปนี้ไมใ่ช่เหตุผลส าคญัทีน่กัเรยีน 
ตอ้งห่างไกลจากยาเสพตดิ 
       ก. เกดิประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ื่น 
       ข. ท าใหน้กัเรยีนมชีวีติอนาคตทีด่ ี
       ค. ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม 
       ง.  ลมืสิง่ทีเ่คยเสยีใจในอดตี 
16. ยาเสพตดิส่งผลเสยีต่อผูเ้สพอยา่งไร 
       ก. ท าใหค้วามจ าดขีึน้ 
       ข. ท าใหอ่้านหนงัสอืไดน้าน 
       ค. ท าใหร้า่งกายทรุดโทรม 
       ง. ท าใหอ้ารมณ์แจม่ใส 
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17. การตดัสนิใจทีด่คีวรค านึงถงึสิง่ใดต่อไปนี้ 
มากทีสุ่ด 
       ก. มผีลเสยีต่อตนเองหรอืไม่ 
       ข. เหตุผล ขอ้ดขีอ้เสยีของทางเลอืก 
       ทีม่อียู ่
       ค. สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 
       ง. ขอ้ดเีมือ่น าไปใช้ 
18. ความสามารถทางความคดิ การกระท าสู่
การแกไ้ขอุปสรรคผ่านกระบวนการคดิ
ไตรต่รองอยา่งเหมาะสมเกีย่วขอ้งกบัขอ้ใด 
ต่อไปนี้มากทีสุ่ด 
      ก. การเหน็คุณค่าในตนเอง 
      ข. การควบคุมตนเอง 
      ค. การแกป้ญัหา 
      ง. การตดัสนิใจ 
19. การพดูค าว่า “ไม”่ เมือ่ต้องการปฏเิสธค า  
ชวนจากเพื่อนใหใ้ชย้าเสพตดิควรมลีกัษณะ 
อยา่งไร 
      ก. พดูดว้ยความมัน่คง ชดัเจน หนกัแน่น 
      ข. พดูเสยีงดงั 
      ค. พดูเรว็ 
      ง. ถูกทุกขอ้ 
20. ความหมายของการยดึมัน่ในหลกัการ ขอ้ 
ใดต่อไปนี้ถูกทีสุ่ด 
     ก. การกระท าในสิง่ทีถู่กตอ้งเหมาะสม 
     เป็นแก่นในการด าเนินชวีติ 
     ข. การกระท าในสิง่ทีต่นพงึพอใจ 
     ค. การกระท าตามทีค่รรูอ้งขอ 
     ง. การกระท าตามกฎระเบยีบของ 
     โรงเรยีน 
 
 
 
 

21. ขอ้ใดต่อไปนี้เป็นการสรา้งความมัน่ใจและ 
เพิม่คุณค่าในตนเอง 
      ก. ไมต่ าหนิตนเองหรอืผูอ้ื่น 
      ข. มคีวามพยายาม อดทน อดกลัน้ 
      ค. รูจ้กัชื่นชมตนเองตามความเป็นจรงิ 
      ง. ถูกทุกขอ้ 
22. ถา้เพื่อนนกัเรยีนตดิยาเสพตดิควรท า 
อยา่งไร 
      ก. ทดลองเสพกบัเพื่อน 
      ข. อธบิายโทษของยาเสพตดิใหเ้พื่อนฟงั  
      ค. ไมบ่อกใหใ้ครรู ้
      ง . แจง้ความกบัต ารวจ 
23. อวยัวะใดมหีน้าทีค่วบคุมระบบการสัง่การ 
การท างานของร่างกายมนุษย ์
      ก. หวัใจ       ข. สมอง 
      ค. ปอด       ง. ตา 
24. การปฏบิตัตินเช่นไร ทีก่่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อผูอ้ื่นและสงัคม 
      ก.  การชื่นชมในความสามารถของตน 
      เสมอ 
      ข.  การพยายามแกไ้ขปญัหาของฉนัให ้
      สามารถผ่านลุล่วงไปได ้
      ค.  การเลอืกคบเพื่อนทีฉ่นัพอใจ 
      ง.  การดแูลและช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
25. ขอ้ใดเป็นพฤตกิรรมป้องกนัยาเสพตดิ 

ก. การไม่ทดลองเสพยาเสพตดิ 
     ข. การไมค่บเพื่อนทีเ่สพยาเสพตดิ 
     ค. การหลกีเลีย่งการเสพยาเสพตดิ 
     ง. ถูกทุกขอ้ 
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แบบทดสอบระหว่างเรียน ชดุท่ี 1 
 ค าชีแ้จง ขอ้สอบมทีัง้หมด 15 ขอ้ โดยมตีวัเลอืก 4 ตวัเลอืกคอื ก  ข  ค  และ ง  
 จงเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ด 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ขอ้ใดจดัเป็นสารเสพตดิประเภทกด
ประสาท 

ก.  ฝ่ิน  มอรฟี์น 
ข.  เฮโรอนี ยาบา้ 
ค.  ยาเค ยาอ ี 
ง.  บุหรี ่ทนิเนอร ์ กญัชา 

2. ขอ้ใดเป็นการใชว้จิารณญาณในการเลอืก
รบัขอ้มลูข่าวสาร 

ก. การเลอืกรบัหนงัสอืพมิพท์ีด่ ี 
ข. การเขา้ใจความตอ้งการการของ 
ตนเอง 
ค. การตระหนกัถงึอทิธพิลของ 
เทคโนโลย ี
ง. เลอืกรบัขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืและ 
ตรวจสอบได ้

3.  สารเสพตดิประเภทกดสมองทีร่า้ยแรง
ทีสุ่ด คอื 

ก. มอรฟี์น 
ข. โคเคน 
ค. ยาเค 
ง. เฮโรอนี 

4.  เพื่อป้องกนัตนเองมใิหต้กอยูใ่น
สถานการณ์เสีย่งต่อการชกัจงูใหเ้สพยาเสพ
ตดิ ขอ้ใดดทีีสุ่ด 

ก. ตอ้งมสีต ิ
ข. ลุกหนีทนัท ี
ค. รูจ้กัปฏเิสธ 
ง. วางแผนและตดัสนิใจ 

 
 

5.ขอ้ใดเป็นผลของยาอต่ีอระบบต่างๆของ
รา่งกาย 

ก. กดประสาทส่วนกลางท าใหรู้ส้กึ 
มนึชา อาการเจบ็ปว่ยต่างๆหายไป 
ข. สมองเสื่อมท าลายเสน้ประสาท 
สมองอยา่งรุนแรง โดยเฉพาะสาร 
สื่อประสาท 
ค. ตื่นเตน้ ช่างพดู หวัเราะเสยีงดงั  
มอีาการงว่งนอน 
ง. สมองท างานน้อยลง คลุม้คลัง่  
พดูไมช่ดั เดนิโซเซ 

6. สารเสพตดิชนิดใดจะมคีวามเสีย่งต่อการ
เป็นถุงลมโปง่พอง 

ก. กระท่อมและกญัชา 
ข. กระท่อมและบุหรี ่
ค. กญัชาและบุหรี ่
ง. ฝ่ินและกระท่อม 

7. ปญัหาและผลกระทบทีเ่กดิจากการ 
ตดิยาเสพตดิโดยไมค่าดคดิ ขอ้ใดเป็น
ผลกระทบทางดา้นครอบครวั  

ก. เสยีใจ วติกกงัวล 
ข. พ่อแมผ่ดิหวงั และเสยีใจ 
ค. อาจตอ้งออกจากโรงเรยีน  
เพราะไมม่ผีูร้บัผดิชอบ 
ง. อาจตดิโรคต่างๆได ้
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8. บุคคลใดทีม่อีทิธพิลมากทีเ่ป็นสาเหตุท าให้
วยัรุน่เสพสารเสพตดิ  
 ก. เพื่อน   

ข.  พ่อแม ่
 ค.  คนในชุมชน  
 ง.  คนขายสารเสพตดิ  
9. คนทีม่คีวามเชื่อมัน่ในตนเองสงู ตรงกบั
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจขอ้ใด  
 ก. ค่านิยม 
 ข. ความรู ้
 ค. บุคลกิภาพ 
 ง. เป้าหมายหรอืจดุประสงค ์
10. ขอ้ใดจดัเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของการ
ตดัสนิใจ 

ก. การประเมนิผลการตดัสนิใจ 
ข. การประเมนิขอ้ด ีขอ้เสยี แต่ละ 
ทางเลอืก 
ค. การก าหนดทางเลอืกเพื่อการ 
ตดัสนิใจทีด่ ี
ง. การตดัสนิใจเลอืก และระบุเหตุผล
ของการเลอืก 

11. เมือ่วยัรุน่เกดิปญัหา ควรแกไ้ขอยา่งไรจงึ
จะเหมาะสมทีสุ่ด  

ก. ปรกึษาคนทีไ่วใ้จได้ 
ข. ท าตวัใหส้นุกสนานร่าเรงิ 
ค. พยายามข่มความรูส้กึเอาไว ้
ง. ระบายออกตามใจทีต่นเองอยากจะ 
ปฏบิตั ิ
 
 
 
 
 

12.  สาเหตุส าคญัทีท่ าใหว้ยัรุน่หนัมาสบู
บุหรี ่ คอืขอ้ใด  

ก. ผ่อนคลายความเครยีด 
ข. เหน็คนใกลเ้คยีงสบูกส็บูตาม 
ค. ตอ้งการแสดงว่าตนเองโตแลว้ 
ง. ท าตามเพื่อนเพราะเหน็เป็นเรือ่ง 
โกเ้ก๋ 

13. การป้องกนัปญัหาสารเสพตดิตอ้งไดร้บั
ความรว่มมอืจากใคร  

ก. ครอบครวั     ข. โรงเรยีน 
ค. สงัคม          ง. ทุกส่วนรว่มมอืกนั 

14. ขอ้ใดเป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงความขดัแยง้
ชดัเจนทีสุ่ด 
 ก. การนิ่งเฉย 
 ข. การพดูเสยีงดงั 
 ค. การใชค้วามรนุแรง 
 ง. การแสดงท่าทางประกอบการพดู 
15. ขอ้ใดเป็นการปฏเิสธทีเ่หมาะสมและไดผ้ล
ตลอด ถูกหลกัของการปฏเิสธ  
 ก. ปฏเิสธอยา่งเดด็ขาด 
 ข. ปฏเิสธอยา่งนุ่มนวล และ 

คลุมเครอื 
 ค. ปฏเิสธอยา่งชดัเจน และไม่ 

  เสยีดายความสมัพนัธ ์
 ง. ปฏเิสธโดยออ้ม อยา่ใหเ้ขาได้ 

  พดูต่อรองมากนกั 
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แบบทดสอบระหว่างเรียน ชุดท่ี 2 
 ค าชีแ้จง ขอ้สอบมทีัง้หมด 20 ขอ้ โดยมตีวัเลอืก 4 ตวัเลอืกคอื ก  ข  ค  และ ง  
จงเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ด 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สารเสพตดิชนิดใดไดร้บัฉายาว่า "ฆาตรกร
เงยีบ" 
 ก. ยาเค ยาอ ีแอลเอสด ี
 ข. ฝ่ิน มอรฟี์น เฮโรอนี 
 ค. แอมเฟตามนี โคเคน กระท่อม 
 ง.  เบยีร ์ไวน์ เหลา้ 
2. สารเสพตดิแบ่งตามพระราชบญัญตัยิาเสพ
ตดิใหโ้ทษ  พ.ศ. 2545  มกีี่ประเภท  
 ก. 3 ประเภท ข. 4 ประเภท 
 ค. 5 ประเภท ง. 6 ประเภท 
3. สารเสพตดิขอ้ใดทีเ่กดิจากการสงัเคราะห์  
 ก. กระท่อม ข. ฝ่ิน 
 ค. กญัชา  ง. ทนิเนอร ์
4. แอลเอสด ี เป็นสารเสพตดิทีอ่อกฤทธิต่์อ
ประสาทอย่างไร  
 ก. กดประสาท 
 ข. กระตุน้ประสาท 
 ค. หลอนประสาท 
 ง. กดและกระตุน้ประสาท 
5. นิโคตนิในบุหรีก่่อใหเ้กดิโรคใด  
 ก. โรคเบาหวาน 
 ข. โรคหวัใจขาดเลอืด 
 ค. โรคเกาต ์
 ง. โรคภมูแิพ ้
6. การทีบุ่คคลสามารถจดัการกบัอารมณ์และ
ความเครยีดของตนเองอยูเ่สมอนัน้ จดัว่าเป็น
พฤตกิรรมในดา้นใด  

ก. จติพสิยั        ข. พุทธพิสิยั 
ค. ทกัษะพสิยั    ง. สมรรถภาพพสิยั 

7. การขอความช่วยเหลอืเมื่อเกดิสถานการณ์
คบัขนั ควรพจิารณาสิง่ใดเป็นอนัดบัแรก  

ก. หน่วยงานทีจ่ะขอความ 
ช่วยเหลอื 
ข. ความจ าเป็นทีจ่ะขอความ 
ช่วยเหลอื 
ค. เรือ่งทีจ่ะบอกเพื่อขอความ 
ช่วยเหลอื 
ง. ทีต่ ัง้ของสถานทีท่ีจ่ะขอความ 
ช่วยเหลอื 

8. โครงการใดทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยในการแกไ้ข
ปญัหาสารเสพตดิโดยเฉพาะ 

ก. โครงการตาวเิศษ 
ข. โครงการทบูนีมัเบอรว์นั 
ค. โครงการถนนสขีาว 
ง. โครงการโรงเรยีนปลอดอบายมขุ 

9. บุคคลใดทีน่่าจะเป็นผูท้ีใ่ชค้วามรุนแรงได้
มากทีสุ่ด 

ก. ถูกขูก่รรโชกบ่อยๆ 
ข. พกอาวุธเพื่อป้องกนัตวั 
ค.  ชอบคบกบัเพื่อนทีน่ิสยักา้วรา้ว  
ง. มกัใชก้ารออกก าลงักายเพื่อ 
ระบายอารมณ์โกรธ 

10. องคป์ระกอบของทกัษะชวีติขอ้ใดมคีุณค่า
ต่อตนเองมากทีสุ่ด 

ก. การแกป้ญัหา 
ข. การคดิวเิคราะห ์
ค. การภูมใิจในตนเอง 
ง.  ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  
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11. ผูท้ีม่กัเป็นผูใ้ชค้วามรุนแรงกบับุคคลใน
ครอบครวัคอืใคร 
 ก. แม ่
 ข. พ่อ 
 ค. ลกูชาย 
 ง. ญาตพิีน้่อง 
12. ปจัจบุนัสื่อโฆษณาชนิดใดทีม่อีทิธพิลต่อ
ผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด 
 ก. วทิย ุ
 ข. โทรทศัน์ 
 ค. ใบปลวิ 
 ง. โปสเตอร ์
13. การเสพสิง่เสพตดิของวยัรุน่มาจากการ
เปลีย่นแปลงในขอ้ใด 

ก.  ความอสิระเสร ี                  
ข.  ความอจิฉารษิยา 

          ค.  ความอยากรูอ้ยากลอง      
ง.  มอีารมณ์อ่อนไหวและ 
เปลีย่นแปลงง่าย 

14. ขอ้ใดเป็นลกัษณะดา้นทกัษะ 
ก. สามารถเอาตวัรอดได ้
ข. เขา้ใจสทิธขิองตนเองด ี
ค. พอใจในสภาวะการณ์ของตนเอง 
ง. ยอมรบัและเคารพความแตกต่าง 
ของบุคคล 

15. ขอ้ใดคอืการแสดงออกถงึการเลอืกปฏบิตัิ
และตดัสนิคุณค่าของผูอ้ื่น 
          ก. สถานทีร่าชการหา้มเขา้  

ข. หา้มดื่มเกนิวนัละ 2 ขวด 
          ค. หา้มชายหญงิรกัรว่มเพศเป็นคร ู

ง. รบัสมคัรพนกังานชายอาย ุ20 ปี 
ขึน้ไป 
 

16. สารเสพตดิชนิดใดทีอ่อกฤทธิแ์รงกว่า
มอรฟี์น  
 ก. ยาบา้  ข. กญัชา 
 ค. เฮโรอนี ง. กระท่อม 
17. . สารเสพตดิใดออกฤทธิก์ระตุน้ประสาท
เหมอืนยาบา้  มรีสขม  ไมม่กีลิน่  
 ก. มอรฟี์น ข. ฝ่ิน 
 ค. กญัชา  ง. โคเคน 
18. “ยาบา้" เรยีกอกีอยา่งว่าอะไร 
 ก. เมสคาลนิ ข.  แอลเอสด ี 
 ค. เอสทพี ี ง. แอมเฟตามนี 
19. การตรวจหาระดบัของแอลกอฮอลจ์ากผู้
ขบัขีย่านพาหนะ ส่วนใหญ่นิยมใชว้ธิใีด 
 ก. ตรวจเลอืด 
 ข.ตรวจลมหายใจ 
 ค. ตรวจอุจจาระ 
 ง. ตรวจปสัสาวะ 
20. ความหมายของการยดึมัน่ในหลกัการ  
ขอ้ใดต่อไปนี้ถูกทีสุ่ด 

ก. การกระท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
เหมาะสมเป็นแก่นในการด าเนิน 
ชวีติ 
ข. การกระท าในสิง่ทีต่นพงึ 
พอใจ 
ค. การกระท าตามทีค่รรูอ้งขอ 
ง. การกระท าตามกฎระเบยีบ 
ของโรงเรยีน 
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แบบทดสอบระหว่างเรียน ชุดท่ี 3 
 ค าชีแ้จง ขอ้สอบมทีัง้หมด 20 ขอ้ โดยมตีวัเลอืก 4 ตวัเลอืกคอื ก  ข  ค  และ ง  
จงเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ด 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ขอ้ใดกล่าวถงึสารเสพตดิไดถู้กตอ้ง 

ก. เสพแลว้จะท าใหร้่างกายแขง็แรง  
สดชื่น 
ข. อยูใ่นรปูของเหลวเท่านัน้ 
ค. เสพครัง้เดยีวไมส่ามารถตดิได ้
ง. เมือ่หยดุเสพจะเกดิการลงแดง  
หรอือยากยา 

2. ขอ้ใดไมใ่ช่ผลทีเ่กดิจากยาบา้ 
ก. เวยีนศรีษะ หลบัใน 
ข. หวัใจเตน้เรว็และแรง 
ค. สดชื่น มชีวีติชวีา 
ง. ความดนัโลหติสงู 

3. ขอ้ใดไมใ่ช่สารระเหย  
ก. ยาอ ี  ข. ทนิเนอร ์
ค. น ้ายาทาเลบ็ ง. แลกเกอร ์

4. ขอ้ใดไมใ่ช่อาการของผูต้ดิสารระเหย 
ก. มอีาการประสาทหลอน 
ข. อารมณ์แปรปรวน 
ค. อารมณ์ด ี
ง. รา่งกายแขง็แรงสมบรูณ์ 

5. ขอ้ใดเป็นโรคทีเ่กดิจากการตดิสุรา  
ก. มะเรง็ปอด ข. ตบัแขง็ 
ค.  เบาหวาน  ง. รดิสดีวง 
 
 
 
 
 
 

6. เดก็ทีถู่กสอนใหเ้ชื่อฟงัผูใ้หญ่อาจเกดิ
ปญัหาเมือ่ตอ้งตดัสนิใจ เนื่องจากขาดทกัษะ
ในขอ้ใด 

ก. ความรวดเรว็  
ข. ความคดิวเิคราะห ์
ค. ความเขา้ใจสภาพปญัหา         
ง. ความเคยชนิ 

7. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของการคบหาเพื่อนกลุ่ม
เดยีวกนั 

ก. เพื่อนบา้น 
ข. มรีสนิยมเดยีวกนั 
ค. สามารถพดูคุยไดอ้ย่างไวว้างใจ 
ง. สามารถระบายความคบัขอ้งใจ 
ใหฟ้งัได ้

8. วธิกีารเลีย้งลกูแบบใดทีส่่งเสรมิใหล้กูมี
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 
          ก. การเลีย้งแบบบอกใหค้ดิ 

ข. การเลีย้งแบบเขม้งวดกวดขนั 
          ค. การเลีย้งแบบประชาธปิไตย 

ง. การเลีย้งแบบปล่อยปละละเลย 
9. บุคคลใดมโีอกาสตดิยาเสพตดิมากทีสุ่ด 

ก. คนทีม่ฐีานะยากจน 
ข. คนทีม่รีา่งกายอ่อนแอ 
ค. คนทีไ่มม่งีานท า 
ง. คนทีม่จีติใจอ่อนแอ 
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10. การฝึกฝนทกัษะการควบคุมตนเอง ให้
ประโยชน์อยา่งไร 

ก.  เพื่อควบคุมชวีติตนเองสู่ 
เป้าหมาย 
ข.  เพื่อสรา้งเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
ค. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ 
ตดัสนิใจ 
ง.  เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปญัหา 
อุปสรรค 

11. การยดึหลกัการเป็นศูนยก์ลางชวีติ เป็น
ทกัษะชวีติดา้นใด 

ก. การเหน็คุณค่าในตนเอง 
ข. การตดัสนิใจ 
ค. การแกป้ญัหา 
ง. การควบคุมตนเอง 

12. เพื่อหลกีเลีย่งปญัหายาเสพตดิ นกัเรยีนควร
ปฏบิตัตินตามขอ้ใด จงึจะเหมาะสมทีสุ่ด 

ก. เชื่อว่าตนมอี านาจเลอืกสิง่ทีด่ ี
ทีสุ่ดแก่ชวีติ 
ข. เชื่อมัน่ในความสามารถของ 
ตนเอง 
ค. เชื่อมัน่ในสิง่ทีเ่หน็และสมัผสัได้ 
จรงิ 
ง. เชื่อว่าตนเองมทีางเลอืกที ่
หลากหลาย 

13. สิง่ส าคญัทีค่วรค านึงถงึใหม้ากทีสุ่ดในการ
ตดัสนิใจคอือะไร 

ก. ขอ้มลู        ข. โอกาส 
ค. ความเสีย่ง     ง. ทางเลอืกต่าง ๆ 

 
 
 
 

14. แนวทางการประเมนิตนเองก่อนตดัสนิใจ
ขอ้ใดส าคญัทีสุ่ด 

ก. จะมผีลกระทบต่อการเรยีน 
หรอืไม่ 
ข. คนทัว่ไปเป็นปกตเิช่นนี้หรอืไม่ 
ค. จะมผีลกระทบต่อครอบครวั 
หรอืไม่ 
ง. พรอ้มทีจ่ะแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ต่อ
ผลกระทบทีจ่ะตามมาหรอืไม่ 

15. ระหว่างนกัเรยีนกบัพ่อแม ่มกีารตดัสนิใจ
แตกต่างกนัหรอืไม ่อยา่งไร 

ก. แตกต่าง เพราะคนละวยักนั 
ข. แตกต่าง เพราะเรือ่งทีต่ดัสนิใจจะ 
มากและยุง่ยากขึน้ 
ค. ไมแ่ตกต่าง เพราะเป็นการ 
ตดัสนิใจทีม่ขี ัน้ตอนเหมอืนกนั 
ง. ไมแ่ตกต่าง เพราะการตดัสนิใจ 
เป็นพืน้ฐานทีต่ดิตวัมาตัง้แต่เกดิ 

16. ขอ้ใดต่อไปนี้เป็นการสรา้งความมัน่ใจและ
เพิม่คุณค่าในตนเอง 

ก. ไมต่ าหนิตนเองหรอืผูอ้ื่น 
ข. มคีวามพยายาม อดทน อดกลัน้ 
ค. รูจ้กัชื่นชมตนเองตามความ 
เป็นจรงิ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

17. ถา้เพื่อนนกัเรยีนตดิยาเสพตดิควรท า
อยา่งไร 

ก. ทดลองเสพกบัเพื่อน 
ข. อธบิายโทษของยาเสพตดิ 
ใหเ้พื่อนฟงั  
ค. ไมบ่อกใหใ้ครรู ้
ง . แจง้ความกบัต ารวจ 
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18. อวยัวะใดมหีน้าทีค่วบคุมระบบการสัง่การ
การท างานของร่างกายมนุษย ์
      ก. หวัใจ 
      ข. ปอด 
      ค. สมอง 
      ง. ตา 
19. ลกัษณะของบุคคลต่อไปน้ีเป็นผูม้ ี
ความสามารถในการควบคุมตนเองมากทีสุ่ด 
      ก. ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของเพื่อนหรอื 
          ครทูีว่จิารณ์ตวันกัเรยีน 
      ข. หงดุหงดิทุกครัง้ทีม่ใีครมาต่อว่า 
          นกัเรยีน 
      ค. ชอบท าอะไรเสีย่งๆ เมือ่มเีพื่อนทา้ 
          ทายใหล้องท า 
      ง.  ถา้มใีครมายัว่ย ุจะโตต้อบทนัท ี
20. ขอ้ใดต่อไปนี้ไมใ่ชความหมายของการ
เหน็คุณค่าในตนเอง 
      ก. ความนบัถอืตนเอง 
      ข. ความเหน็ทีม่ต่ีอตนเอง 
      ค. ความสามารถเหน็ตนเองมคีุณค่า 
      ง. ความสามารถในการต าหนิตนเองและ 
         ผูอ้ื่น 
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แบบทดสอบระหว่างเรียน ชุดท่ี 4 
ค าชีแ้จง ขอ้สอบมทีัง้หมด 20 ขอ้ โดยมตีวัเลอืก 4 ตวัเลอืกคอื ก  ข  ค  และ ง  
จงเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ด 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. สารเสพตดิขอ้ใด ไมท่ าใหเ้กดิอาการที่
เรยีกว่า "ลงแดง"  
 ก. เฮโรอนี  

ข. ยาบา้ 
 ค. บุหรี ่   

ง. โคเคน 
2. สารเสพตดิใดทีเ่ป็นพชืลม้ลุกตระกูลหญา้ 

ก. กญัชา   
ข. กระท่อม 
ค. เฮโรอนี  
ง. โคเคน 

3. ขอ้ใดเป็นสารพษิทีพ่บมากในบุหรี ่ 
ก. ทาร ์นิโคตนิ 
ข. แอลกอฮอล ์
ค. คารบ์อนไดออกไซค์ 
ง. ไนโตรเจน 

4. เมือ่เกดิความผดิพลาดทีค่ดิว่ารา้ยแรงใน
ชวีติของตนเองแลว้ ไมค่วรท าเช่นไรมากทีสุ่ด 

ก. หนีปญัหา  
ข. ฆา่ตวัตาย 
ค. ลงโทษตวัเอง  
ง. หลบซ่อนตนเอง 

5. เมือ่นกัเรยีนเกดิปญัหาขึน้ในชวีติ ควรขอ
ความช่วยเหลอืจากใครเป็นคนแรก 

ก. พ่อแม ่   
ข. คร ูอาจารย ์
ค. รุน่พี ่   
ง. เพื่อนสนิท 

 
 

6. การปฏบิตัตินเช่นไร ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์
ต่อผูอ้ื่นและสงัคม 

ก.  การชื่นชมในความสามารถของ 
ตนเองเสมอ 
ข. การพยายามแกไ้ขปญัหาที ่
เกดิขึน้ใหส้ามารถผ่านลุล่วงไปได ้
ดว้ยด ี
ค.  การเลอืกคบเพื่อนทีไ่มยุ่่ง 
เกีย่วกบัยาเสพตดิ 
ง. การดแูลและช่วยเหลอืผูอ้ื่น 

7. ใครถอืว่าเป็นผูท้ีม่ทีกัษะการเหน็คุณค่าใน
ตนเอง 
  ก. สมชายตัง้ใจเรยีนจนสามารถได้ 
  เกรดเฉลีย่ 4.00 
  ข. สมหญงิ สามารถแกไ้ขอุปสรรค 
  โดยใชห้ลกัคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
  ค. สมพรสามารถแสดงความ 
  คดิเหน็ได ้อยา่งเหมาะสม 
  ง. สมศรสีามารถควบคุมตนเองสู่ 
  เป้าหมายทีว่างไว ้
8. เป้าหมายสงูสุดในการการแกป้ญัหาคอื 
ขอ้ใด 
 ก. เขา้ใจในสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 ข. บรรลุตามวตัถุประสงค์ 
 ค. เพิม่คุณค่าในตนเอง 
 ง. ลดความเสีย่งในชวีติ 
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9. คุณลกัษณะของบุคคลทีส่ามารถแกป้ญัหา
ไดด้ทีีสุ่ดคอืขอ้ใด 
 ก. คดิอยา่งสุขมุ 
 ข. คดิสรา้งสรรค ์
 ค. คดิกวา้งไกล 
 ง. คดิรอบคอบ 
10. การแกป้ญัหาของมนุษยม์ลีกัษณะเป็น
เช่นไร 
 ก. เป็นหลกัการ 
     ข. เป็นหลกัเกณฑ ์
     ค. เป็นกระบวนการ 
     ง. เป็นขอ้เทจ็จรงิ 
11. ขอ้ใดต่อไปนี้ไมใ่ช่เหตุผลส าคญัทีน่กัเรยีน
ตอ้งห่างไกลจากยาเสพตดิ 

ก. เกดิประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ื่น 
ข. ท าใหน้กัเรยีนมชีวีติอนาคตทีด่ ี
ค. ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม 
ง.  ลมืสิง่ทีเ่คยเสยีใจในอดตี 

12. สิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งรูเ้ป็นล าดบัแรกในการ
ตดัสนิใจคอือะไร 

ก. จะตดัสนิใจท าไม 
ข. จะตดัสนิใจอยา่งไร 
ค. จะตดัสนิใจเรือ่งอะไร 
ง. การตดัสนิใจครัง้นี้เกี่ยวขอ้งกบั 
ใครบา้ง 

13. จงเรยีงล าดบัขัน้ตอนของการแกป้ญัหาให้
ถูกตอ้ง 

1) ตัง้สมมตฐิานคอือะไร    
2) ลงมอืท า 
3) การปฏบิตั ิ(ทางเลอืกม ี
อะไรบา้ง) 
4) ระบุปญัหาคอือะไร 

       ก.  1   2   3   4       ข.  1   3   2   4 
       ค.  4  1   3    2       ง.   4  1   2    3 

14. การออกจากสถานการณ์ทีเ่สีย่งและ
อนัตรายเป็นวธิกีารปฏเิสธแบบหน่ึงทีม่ ี
ประสทิธภิาพ นกัเรยีนตอ้งท าอยา่งไร 
       ก. หนีออกไปจากสถานการณ์นัน้ 
       ข. วเิคราะหส์ถานการณ์นัน้อนัตราย 

    หรอืไม ่
       ค. ขอความช่วยเหลอืจากผูใ้หญ่ 
       ง. พาเพื่อนไปดว้ย 
15. ความสามารถทางความคดิ การกระท าสู่
การแกไ้ขอุปสรรคผ่านกระบวนการคดิ
ไตรต่รองอยา่งเหมาะสมเกีย่วขอ้งกบัขอ้ใด  
ต่อไปนี้มากทีสุ่ด 
      ก. การเหน็คุณค่าในตนเอง 
      ข. การควบคุมตนเอง 
      ค. การแกป้ญัหา 
      ง. การตดัสนิใจ 
16. ขอ้ใดต่อไปนี้ไมใ่ช่การตดัสนิใจ 
      ก. การคดิอยา่งมเีหตุผล 
      ข. การประเมนิทางเลอืกทีม่ ี
      ค. การแสวงหาสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
          ตนเอง 
      ง. การเลอืกทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดใ้นการ 
         แกป้ญัหามากทีสุ่ด  
17.  ยาเสพตดิมหีลายประเภท ยาเสพตดิ
ต่อไปนี้เป็นยาเสพตดิทีถู่กกฎหมาย 
      ก. มอรฟี์น เฮโรอนี 
      ข. กญัชา บุหรี ่
      ค. บุหรี ่สุรา 
      ง. ยาไอซ ์ฝ่ิน     
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18. ขอ้ต่อไปนี้ขอ้ใดเป็นวธิกีารปฏเิสธ ทีถู่ก
ทีสุ่ด  
      ก. อยูค่นเดยีวไมป่รกึษาใคร เดนิหนีไป 
      ข. เพกิเฉยท าไมส่นใจ พดูค าว่า “ไม”่ 
      ค. การท าตามค าขอรอ้งของเพื่อนรกั 
      ง. ถูกทุกขอ้ 
19. สิง่ทีน่กัเรยีนควรรูใ้นการปฏเิสธยาเสพตดิ
ขอใดไมถู่กตอ้ง  
     ก. รูว้ธิกีารควบคุมอารมณ์ตนเอง  
     ข. รูข้อ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัยาเสพตดิ 
     ค. รูว้ธิกีารพดูปฏเิสธ 
     ง. รูส้ถานการณ์ ไมพ่าตนเองไปใน 
        สถานทีท่ีเ่ป็นอนัตราย 
20. ขอ้ใดต่อไปนี้คอืความหมายของกรอบ
ความคดิ 
     ก. วธิทีีน่กัเรยีนมองโลก หรอืสิง่รอบๆตวั 
         นกัเรยีน  
     ข. มมุมอง ความเชื่อของนกัเรยีน 
     ค. วธิทีีน่กัเรยีนมองสิง่ต่างๆรอบตวั 
         เกีย่วกบัตนเอง ผูอ้ื่น 
     ง. ถูกทุกขอ้ 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ Pretest-Posttest  
เร่ือง “ทกัษะชีวิตเพ่ือป้องกนัยาเสพติด” 

 
ขอ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
เฉลย ก ค ข ค ข ง ค ข ง ก ค ง ก ข ง 
                

ขอ้ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      
เฉลย ค ข ค ก ก ก ง ข ง ง      
 

เฉลยข้อสอบระหว่างเรียน 
ชุดที ่1 
ขอ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
เฉลย ก ง ง ข ข ค ข ก ค ก ก ง ง ค ก 
 
ชุดที ่2 
ขอ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
เฉลย ง ค ง ค ข ก ค ข ก ก ข ข ค ก ค 
                

ขอ้ 16 17 18 19 20           
เฉลย ค ง ง ข ก           
 
ชุดที ่3 
ขอ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
เฉลย ง ค ก ง ข ข ข ค ง ก ง ก ก ง ค 
                

ขอ้ 16 17 18 19 20           
เฉลย ง ข ค ก ง           
 
ชุดที ่4 
ขอ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
เฉลย ค ก ก ข ก ง ง ข ง ค ง ค ค ก ค 
                

ขอ้ 16 17 18 19 20           
เฉลย ค ค ข ก ง           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 

แบบประเมินโครงร่างของหลกัสตูร 
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แบบประเมินโครงร่างของหลกัสตูร 

หลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัการใชย้าเสพตดิในนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 

 ค าช้ีแจง แบบประเมนิโครงรา่งของหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัการใช้
ยาเสพตดิในนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหท้่าน
ซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิไดโ้ปรดพจิารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบต่างๆ
ของหลกัสตูร ขอใหท้่านท าเครือ่งหมาย √ ลงในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด ตาม
ระดบัคะแนน และกรณุาเขยีนขอ้เสนอแนะอื่นๆเพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 

 แบบประเมนิแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี้ 

 ตอนที ่1 ประเมนิความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสตูร เป็นการพจิารณาองคป์ระกอบของ
โครงรา่งหลกัสตูรว่ามคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด 

 ระดบัคะแนน 

 ระดบั  5  หมายถงึ เหมาะสมมากทีสุ่ด  

 ระดบั  4  หมายถงึ เหมาะสมมาก 

 ระดบั 3  หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง 

 ระดบั  2  หมายถงึ เหมาะสมน้อย 

 ระดบั 1  หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 

 ตอนที ่2 การประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างองคป์ระกอบของโครงรา่งหลกัสตูรเสรมิ  

โดยใชค้่าดชันีความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity Index : CVI) ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน  

4 ระดบั ดงันี้ 

 ระดบั  1    หมายถงึ เมือ่ขอ้ความนัน้ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิ 

ระดบั 2    หมายถงึ เมือ่ขอ้ค าถามนัน้เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิแต่ 

      ตอ้งปรบัปรงุอกีมาก  

ระดบั 3    หมายถงึ เมือ่ขอ้ค าถามนัน้เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรเสรมิแต่ 

      ตอ้งปรบัปรงุเลก็น้อย 

ระดบั 4    หมายถงึ เมือ่ขอ้ค าถามนัน้เกี่ยวขอ้งชดัเจนกบัการพฒันาหลกัสตูร 

      เสรมิ 
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ตอนท่ี 1 ความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสตูรเสรมิการสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนัยาเสพตดิ
ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 

รายการประเมนิ ระดบัความเหมาะสม 

5 

มากทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยทีสุ่ด 

1. สภาพปญัหาและความต้องการ
หลกัสตูร 
   1.1 สภาพปญัหาและความตอ้งการมี
ความสอดคลอ้งกนั 

     

   1.2 สงัคมมคีวามตอ้งการพฒันา
หลกัสตูรเสรมิทกัษะชวีติ 

     

   1.3 หลกัสตูรเสรมิสามารถแกป้ญัหาได ้      
2. หลกัการ แนวคดิพืน้ฐานของหลกัสตูร 
   2.1 มทีฤษฎรีองรบั 

     

   2.2 น าไปใชไ้ดจ้รงิ      
3. โครงสรา้งของหลกัสตูร 
   3.1 เวลาจดัการเรยีนการสอน 

     

   3.2 รายละเอยีดในแต่ละหน่วย 
การเรยีนรู ้

     

4. จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 
   4.1 มคีวามชดัเจน 

     

   4.2 สามารถประเมนิผลได ้      
   4.3 มคีวามเป็นไปได้      
5. เนื้อหาสาระ 
   5.1 เหมาะสมกบันกัเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

     

   5.2 ครอบคลุมจุดมุง่หมายของหลกัสตูร      
6. การด าเนินการจดัการเรยีนการสอน 
   6.1 เสรมิสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั 
ยาเสพตดิในนกัเรยีน 

     

   6.2 สอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของ
หลกัสตูร 
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รายการประเมนิ ระดบัความเหมาะสม 
5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยทีสุ่ด 

    6.3 กระตุน้ใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในการ
จดัการเรยีนการสอน 

     

7. กจิกรรมการจดัการเรยีนการสอน 
   7.1 เสรมิสรา้งทกัษะชวีติเพื่อป้องกนั 
ยาเสพตดิ 

     

   7.2 เหมาะสมกบัวยัของนักเรยีน      
   7.3 กระตุน้ใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มใน
กระบวนการเรยีนรู ้

     

8. สื่อทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 
   8.1 ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้

     

   8.2 ท าใหก้ารเรยีนรูบ้รรลุตาม
จดุประสงคข์องหลกัสตูร 

     

9. แหล่งเรยีนรูจ้ากการทศันศกึษา 
   9.1 สรา้งความตระหนกัถงึภยัจากการ
ใชย้าเสพตดิ 

     

   9.2 สนบัสนุนการเรยีนรูต้ามกจิกรรมใน
หน่วยการเรยีนรู ้

     

10. การวดัและประเมนิผล 
   10.1 ครอบคลุมสิง่ทีต่อ้งการวดั 

     

   10.2 สอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของ
หลกัสตูร 

     

   10.3 ตรวจสอบพฒันาการของนกัเรยีน
ได ้

     

 
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
. 
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ตอนท่ี 2 ประเมนิความสอดคลอ้งของโครงรา่งหลกัสตูร 

  

รายการประเมนิ ระดบัความสอดคลอ้ง ขอ้ 

เสนอแนะ 4 3 2 1 

1. สภาพปญัหาและความต้องการ 
   หลกัสตูรกบัหลกัการแนวคดิพืน้ฐาน 
   ของหลกัสตูร 

     

2. สภาพปญัหาและความต้องการ 
   หลกัสตูรกบัโครงสรา้งของหลกัสตูร 

     

3. สภาพปญัหาและความต้องการ 
   หลกัสตูรกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

     

4. สภาพปญัหาและความต้องการ 
   หลกัสตูรกบัเนื้อหาสาระ 

     

5. สภาพปญัหาและความต้องการ 
   หลกัสตูรกบัการด าเนินการจดัการเรยีน 
   การสอน 

     

6. สภาพปญัหาและความต้องการ 
   หลกัสตูรกบักจิกรรมการจดัการเรยีน 
   การสอน 

     

7. สภาพปญัหาและความต้องการ 
   หลกัสตูรกบัสื่อทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีน 
   การสอน 

     

8. สภาพปญัหาและความต้องการ 
   หลกัสตูรกบัแหล่งเรยีนรูจ้ากการ 
   ทศันศกึษา 

     

9. สภาพปญัหาและความต้องการ  
   หลกัสตูรกบัการวดัและประเมนิผล 

     

10. หลกัการ แนวคดิพืน้ฐานของหลกัสตูร 
   กบัโครงสรา้งของหลกัสตูร 
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รายการประเมนิ ระดบัความสอดคลอ้ง ขอ้ 

เสนอแนะ 4 3 2 1 

11. หลกัการ แนวคดิพืน้ฐานของหลกัสตูร 
   กบัจดุมุง่หมายของหลกัสูตร 

     

12. หลกัการ แนวคดิพืน้ฐานของหลกัสตูร 
   กบัเนื้อหาสาระ 

     

13. หลกัการ แนวคดิพืน้ฐานของหลกัสตูร 
  กบัการด าเนินการจดัการเรยีนการสอน 

     

14. หลกัการ แนวคดิพืน้ฐานของหลกัสตูร 
  กบักจิกรรมการจดัการเรยีนการสอน 

     

15. หลกัการ แนวคดิพืน้ฐานของหลกัสตูร 
  กบัสื่อทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

     

16. หลกัการ แนวคดิพืน้ฐานของหลกัสตูร 
  กบัแหล่งเรยีนรูจ้ากการทศันศกึษา 

     

17. หลกัการ แนวคดิพืน้ฐานของหลกัสตูร 
  กบัการวดัและประเมนิผล 

     

18. โครงสรา้งของหลกัสตูรกบัจดุมุง่หมาย   
   ของหลกัสตูร 

     

19. โครงสรา้งของหลกัสตูรกบัเนื้อหา  
  สาระ 

     

20. โครงสรา้งของหลกัสตูรกบัการ  
  ด าเนินการจดัการเรยีนการสอน 

     

21. โครงสรา้งของหลกัสตูรกบักจิกรรม 
  การจดัการเรยีนการสอน 

     

22. โครงสรา้งของหลกัสตูรกบัสื่อทีใ่ชใ้น  
   การจดัการเรยีนการสอน 

     

23. โครงสรา้งของหลกัสตูรกบัแหล่ง 
   เรยีนรูจ้ากการทศันศกึษา 

     

24. โครงสรา้งของหลกัสตูรกบัการวดัและ 
   ประเมนิผล 

     

25. จดุมุง่หมายของหลกัสตูรกบัเนื้อหา 
  สาระ 
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รายการประเมนิ ระดบัความสอดคลอ้ง ขอ้ 

เสนอแนะ 4 3 2 1 

26. จดุมุง่หมายของหลกัสตูรกบัการ 
  ด าเนินการจดัการเรยีนการสอน 

     

27. จดุมุง่หมายของหลกัสตูรกบักจิกรรม  
  การจดัการเรยีนการสอน 

     

28. จดุมุง่หมายของหลกัสตูรกบัสื่อทีใ่ชใ้น 
   การจดัการเรยีนการสอน 

     

29. จดุมุง่หมายของหลกัสตูรกบัแหล่ง 
  เรยีนรูจ้ากการทศันศกึษา 

     

30. จดุมุง่หมายของหลกัสตูรกบัการวดั 
  และประเมนิผล 

     

31. เนื้อหาสาระกบัการด าเนินการจดัการ 
  เรยีนการสอน 

     

32. เนื้อหาสาระกบักจิกรรมการจดัการ 
  เรยีนการสอน 

     

33. เนื้อหาสาระกบัสื่อทีใ่ชใ้นการจดัการ 
  เรยีนการสอน 

     

34. เนื้อหาสาระกบัแหล่งเรยีนรูจ้ากการ 
   ทศันศกึษา 

     

35. เนื้อหาสาระกบัการวดัและประเมนิผล      
36. การด าเนินการจดัการเรยีนการสอน 
  กบักจิกรรมการจดัการเรยีนการสอน 

     

37. การด าเนินการจดัการเรยีนการสอน 
  กบัสื่อทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

     

38. การด าเนินการจดัการเรยีนการสอน 
   กบัแหล่งเรยีนรูจ้ากการทศันศกึษา 

     

39. การด าเนินการจดัการเรยีนการสอน 
  กบัการวดัและประเมนิผล 

     

40. กจิกรรมการจดัการเรยีนการสอนกบั 
  สื่อทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 
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รายการประเมนิ ระดบัความสอดคลอ้ง ขอ้ 

เสนอแนะ 4 3 2 1 

41. กจิกรรมการจดัการเรยีนการสอนกบั 
  แหล่งเรยีนรูจ้ากการทศันศกึษา 

     

42. กจิกรรมการจดัการเรยีนการสอนกบั 
  การวดัและประเมนิผล 

     

43. สื่อทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนกบั  
  แหล่งเรยีนรูจ้ากการทศันศกึษา 

     

44. สื่อทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนกบั 
  การวดัและประเมนิผล 

     

45. แหล่งเรยีนรูจ้ากการทศันศกึษากบั 
  การวดัและประเมนิผล 
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