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Nonparametric Statistics โดยใชสถิติ Wilcoxon Matched - pairs Signed rank test 
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ปองกันยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน อยูในระดับมาก ( X  = 3.48) 

3) ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 

การเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X= 4.28) 

คําสําคัญ  หลักสูตรฝกอบรม ทักษะชวีิต การปองกันยาเสพติด 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) to develop a training curriculum on life 

skills enhancement for drug prevention and 2) to assess the quality of the developed 

training curriculum for lower secondary school students in Baan Pla Lai School under 

Sakon Nakhon Primary Educational Service Office Area 3. The study was divided into 

4 phases. The first phase was the study of fundamental information for curriculum 

development, which was conducted in the second phase. The third phase was the 

pilot implementation of the developed curriculum and the fourth phase was curriculum 

improvement. The sample group consisted of 15 lower secondary school students in 

Baan Pla Lai School under Sakon Nakhon Primary Educational Service Office Area 3 in 

academic year B.E. 2559, selected through the use of purposive selection from risk 

group and problem group. Statistics applied in data analysis were mean, standard 

deviation and Nonparametric Statistics by Wilcoxon Matched-pairs Signed rank test 

 The study found that: 

  1. The author's training curriculum on life skills enhancement for drug 

prevention for lower secondary school students comprised 5 components, namely 

1) objective 2) structure and content 3) training activities 4) training media and 

5) assessment and evaluation. 



  2. Quality of the developed training curriculum found that 1) knowledge 

and understanding on life skills for drug prevention of lower secondary school students 

after training was statistically higher than before the instruction at the .01 level of 

significance; 2) drug prevention skills of lower secondary school students were at a 

high level (x = 3.48); 3) opinion of lower secondary school students towards the 

author's training curriculum in an overall was at high level (x = 4.28). 

Keywords  Training Curriculum, Life skills, Drug Prevention 



สารบัญ 

บทที่                                    หนา 

   1    บทนํา                                                                                                   1 

  ภูมิหลัง                                                                                             1 

  คําถามของการวิจัย                                                                             4 

  ความมุงหมายของการวิจัย                                                                    5 

  สมมติฐานของการวิจัย                                                                         5 

  ความสําคัญของการวิจัย                                                                       6 

  ขอบเขตของการวิจัย                                                                            6 

  กรอบแนวคิดของการวิจัย                                                                     8 

  นิยามศัพทเฉพาะ                                                                               10 

   2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ                                                                  15 

  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร                                                        16 

   ความหมายของหลักสูตร                                                                  16 

   ความสําคัญของหลักสูตร                                                                 17 

   องคประกอบของหลักสูตร                                                                18 

   ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร                                                    22 

   กระบวนการพัฒนาหลักสูตร                                                             24 

   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร                                                              27 

   ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร                                                               31 

  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม                                            38

   ความหมายของการฝกอบรม                                                            39 

             วัตถุประสงคการฝกอบรม                                                                41 

             ความสําคัญของการฝกอบรม                                                           43 

   กระบวนการฝกอบรม                                                                     44 

 



สารบัญ (ตอ) 

บทที่                                      หนา 

   รปูแบบการฝกอบรม                                                                      46 

   เทคนิคและวิธีการฝกอบรม                                                              48 

             การประเมินผลการฝกอบรม                                                             54 

            แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชวีิต                                                                    61 

             ความหมายของทักษะชีวติ                                                                61 

   ความสําคัญของทักษะชีวิต                                                               63 

   องคประกอบของทักษะชวีิต                                                              66 

  ทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด                                                             72 

   ทักษะการตระหนักรูในตนเอง                                                            76 

   ทักษะการตัดสินใจ                                                                         77 

   ทักษะการแกปญหา                                                                        78 

   ทักษะการปฏิเสธ                                                                           78 

   ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด                                        79 

   งานวิจัยที่เกี่ยวของ                                                                         80 

  การปองกันยาเสพติด                                                                          83 

   ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด                                                                 83 

   สาเหตุการติดยาเสพติด                                                                  99 

   พฤติกรรมการปองกันยาเสพติด                                                        99 

  บริบทของโรงเรียนบานปลาหลาย                                                         101 

   3 วิธีดําเนนิการวิจัย                                                                         105 

  ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม                  106 

   การศึกษาองคประกอบของทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด                     106 

   การศึกษาองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม                                      106 

 



สารบัญ (ตอ) 

บทที่                                                หนา 

  ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม                                                  106 

   การรางหลักสูตรฝกอบรม                                                              107 

   การตรวจสอบรางหลักสูตรฝกอบรม                                                 108  

   การปรับปรุงรางหลักสูตรฝกอบรม                                                   111 

   การจัดทําหลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตร                                        111 

  ระยะที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม                                              112 

   นําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใช                                                     112 

   การประเมนิผลการใชหลักสูตรฝกอบรม                                             121 

  ระยะที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม                                                121 

   4 ผลการวิเคราะหขอมูล                                                                           129 

  ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกัน             

  ยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน                                         129 

   ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหที่มาของหลักสูตรการฝกอบรมการเสริมสราง                    

   ทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน          130 

   ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหหลักสูตรการฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิต 

      เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน                       130 

  ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิต 

  เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน                           138 

   ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกัน  

   ยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน                                   138 

   ผลการวิเคราะหการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติดของนักเรียนระดับ  

   มัธยมศึกษาตอนตน                                                                      139 

   ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   ที่มีตอทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด                                               140 



สารบัญ (ตอ) 

บทที่                                     หนา 

   5   สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ                                                         145 

  สรุปผลการวิจัย                                                                               145 

  การอภิปรายผล                                                                               147 

  ขอเสนอแนะ                                                                                   154 

      บรรณานุกรม                                                                                      157 

 ภาคผนวก                                                                                          169 

    ภาคผนวก ก รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ                        171 

    ภาคผนวก ข รายชื่อวิทยากรที่ดําเนินการฝกอบรม                                    175  

  ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะหในการดําเนินการวิจัย                     179 

    ภาคผนวก ง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล                                  193 

    ภาคผนวก จ แบบตรวจสอบรางหลักสูตรและแบบตรวจสอบ 

                   ความเหมาะสมของเครื่องมอื                                              215 

    ภาคผนวก ฉ สรุปผลการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย                       247 

    ภาคผนวก ช สรุปผลการวิเคราะหขอมูล                                                259 

    ภาคผนวก ซ หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกัน 

             ยาเสพติดสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน                        267 

    ภาคผนวก ฌ คูมือการใชหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิต 

              เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน        365 

    ภาคผนวก ญ ภาพกิจกรรมการดําเนินการฝกอบรม                                  389 

  ภาคผนวก ฎ ประวัติยอผูวจิัย                                                              399 

 

 

 

 

 



บัญชีตาราง 

ตาราง                                    หนา 

   1    สังเคราะหองคประกอบของหลักสูตรจากการวิเคราะหผลงาน 

 ของนักการศึกษา                                                                                   21 

   2   สังเคราะหองคประกอบของทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด                              75 

   3   ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

 ปการศึกษา 2558                                                                                 102 

   4   การออกแบบการวัดและประเมนิผลการเรียนรู                                              114 

   5    วิธีการวัดและประเมินผลหนวยการเรียนรูที่ 1 ถึง หนวยการเรียนรูที่ 5                115 

   6   แบบแผนการทดลอง                                                                              119 

   7    แผนการดําเนินการวิจัย                                                                          125 

   8 ผลการประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสราง  

 ทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน                  134 

   9 ผลการประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสราง  

 ทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน                  136 

   10 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูความเขาใจทักษะชวีิต 

 เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ระหวางกอน  

 และหลังการฝกอบรม                                                                            138 

   11 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการใชทักษะชีวิตเพื่อปองกัน  

 ยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน หลังการฝกอบรม 3 สัปดาห         139 

   12 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอ  

 หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด                      141 

   13 ผลการประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสราง  

 ทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน                  249  

   14 ดัชนีความสอดคลองของรางหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะ ชีวิต  

 เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน                               251 

 



บัญชีตาราง (ตอ) 

ตาราง                           หนา 

   15 ดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบความรูความเขาใจทักษะชวีิต 

 เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน                              252 

   16  คาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (KR20)

 ของแบบทดสอบ                                                                                  254 

   17 คาดัชนคีวามสอดคลองของแบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการใช 

 ทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน                 256 

   18 คาดัชนคีวามสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิต  

 เพื่อปองกันยาเสพติด                                                                            257 

   19 คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดของนักเรียน  

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กอนและหลังฝกอบรม                                          261 

   20 คะแนนแบบสอบถามของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม  

 การเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด                                             263 

   21 คะแนนแบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียน          

 มัธยมศึกษาตอนตน หลังการอบรม 3 สัปดาห                                             265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีภาพประกอบ 

ภาพประกอบ                  หนา 

   1    กรอบแนวคิดของการวิจัย                                                                        10 

   2    รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba                                                         28 

   3   กระบวนการจัดทําหลักสูตรของ Saylor, Alexander & others                            31 

   4 สรุปขั้นตอนการวิจัย                                                                              122 



 

บทที่ 1 

บทนํา 

ภูมิหลัง 

 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการ     

จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, 

หนา 6) เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาดังกลาวสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 โดยกําหนดเปาหมายการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน   

การเรียนรู และมีสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

และความสามารถในการใชเทคโนโลยี โดยไดใหความหมายของความสามารถในการใช

ทักษะชวีิตไววา เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางานและการอยู

รวมกันในสังคมดวยการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการกับปญหาและ

ความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลอม การรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตอตนเองและผูอื่น  

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556, หนา 1) ทักษะชีวิตมีความสําคัญ 

ตอบุคคล ครอบครัว ประเทศ และสังคมโลก เนื่องจากทักษะชีวิตมคีวามสัมพันธกับ

คุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาในระดับบุคคล กลาวคือทักษะชวีิตมีความสําคัญตอ 

การแกไขปญหาสุขภาพจิตปญหายาเสพติด ปญหาการมีเพศสัมพันธ ปญหาครอบครัว 

ปญหาสังคม ปญหาการพัฒนาตนเอง ปญหาสุขภาพรางกาย (กุสุมาวดี คําเกลี้ยง 

และคณะ, 2554, หนา 23) 



2 

 การพัฒนาเยาวชนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกาย

และจติใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุข หางไกลจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร เกมสออนไลน การพนัน และ

การทะเลาะวิวาท ซึ่งเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไมยอมรับ อีกทั้งปญหาการแพร

ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนและสถานศึกษาเพิ่มขึ้นอยางนาเปนหวง จากการสํารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนพบวา ปญหาการแพรระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น

จากรอยละ 19.2 ป 2552 เปนรอยละ 51.3 ป 2553 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555, หนา 9) และจากการศึกษาแผนปฏิบัติการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

พบวาสถานการณการแพรระบาดของ ยาเสพติดป 2557 กลุมผูเกี่ยวของรายใหมยังคงมี

สัดสวนที่สูงทั้งในกลุมผูคาและกลุมผูเสพ โดยเยาวชนอาย ุ15 – 24 ปยังคงเปนกลุมหลักที่

เขามาเกี่ยวของซึ่งพบทั้งอยูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สําหรับกลุมนักเรียนพบวา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน เปนกลุมที่เขามามีบทบาทเกี่ยวของกับยาเสพ

ติดมากกวากลุมอื่นๆ ตัวยาที่แพรระบาด ยาบายังคงมีสวนแบงทางการตลาดที่สูงกวา   

ตัวยาอื่นอยางชัดเจน (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2558, 

หนา 7) และแนวโนมการเขารับการบําบัดกลุมนักเรียนนักศึกษา จะมีระดับการศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุด มีแนวโนมสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 45.6 ในป 2552 

เปนรอยละ 47.7 ในป 2557 (สํานักยุทธศาสตร, 2557, หนา 15) 

 จากแนวโนมการแพรระบาดของปญหายาเสพติดในสถานศึกษารัฐบาลได

กําหนดใหปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ” และมีเจตนารมณ ความตั้งใจอันแนวแนที่

จะลดระดับปญหายาเสพติดและปญหาที่เกี่ยวเนื่องใหไดมากที่สดุ โดยการบังคับใช

กฎหมายที่เขมงวดและจัดการกับปญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จและมอบหมาย

ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

กําหนดมาตรการปองกันเด็กและเยาวชนกอนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยงไมใหเขาไปเกี่ยวของกับ

ยาเสพติด เรียนรูถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รูจักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช

เวลาวางใหเปนประโยชนเพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุนมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข โดย

สถานศึกษา ตองจัดกิจกรรมปองกันและเฝาระวังยาเสพติดในสถานศึกษา เปนสวนหนึ่งของ

การเรียนการสอนใหความรู เสริมสรางจิตสํานึก ทักษะชีวิต ภูมิคุมกันตอตานยาเสพติด 

และอบายมุข จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาทุกคน ใหทั่วถึงโดยสรางเครือขาย
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แกนนําทุกระดับในสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557, หนา 1) แนวทางการ

ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ผูเรียนจึงตองไดรับการพัฒนาทักษะชีวิตใน

สถานศึกษาเพื่อมุงพัฒนาตนเองในดานความรู ทักษะ และเจตคติ เพื่อเสริมสรางทักษะ

ชีวิตและปองกันยาเสพติด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2556, หนา 3) 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เปนหนวยงานทาง

การศึกษาที่รับมอบนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ป     

พ.ศ. 2557 ของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ไดดําเนินการในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน โดยสั่งการใหทุกโรงเรียนในสังกัด 

ดําเนินการ เสริมสรางความเข็มแข็งและยั่งยืนในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษาสํารวจสภาพการใชสารเสพติดในสถานศึกษา จําแนกสถานะความเขมแข็งของ

สถานศึกษากําหนดพื้นที่เปาหมายปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ

อบายมุขรอบสถานศึกษา จากผลการดําเนินงานพบวา จํานวนโรงเรียนที่มีปญหา 

ยาเสพติด มีทั้งหมด 64 โรงเรียน ที่เปนโรงเรียนขยายโอกาส (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3, 2557, หนา 3) พบวามีนักเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา 

รอยละ 8.32 ไดหาแนวทางปองกันสําหรับนกัเรียน กลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา แตยังไมติด

ยาเสพติด ไดใชมาตรการใหความชวยเหลือ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ โดยดําเนิน 

การจัดบริการใหคําปรึกษาเนนการ แนะแนว ฝกทักษะชีวิตใหรูจักแกปญหา ใชกิจกรรม

เพื่อนชวยเพื่อน ใชมาตรการปองปรามโดยการตรวจคนและสุมตรวจปสสาวะเปนครั้งคราว 

ทําใหสถานศึกษามีการดําเนินงานปองกันปญหายาเสพติดเพื่อเปนการสรางความเขมแข็ง

ใหนักเรียนมีภูมิคุมกันตอสูกับสิ่ง ยั่วยุที่จะนําไปสูการติดยาเสพติด 

 โรงเรียนบานปลาหลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 

2559 มีนักเรียนทั้งหมด 212 คน เปนนักเรียนกลุมปกติ จํานวน 197 คน กลุมเสี่ยง จํานวน 

12 คน กลุมมีปญหา จํานวน 3 คน (โรงเรียนบานปลาหลาย, 2559, หนา 4) ซึ่งนักเรียน

กลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหาเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียน และเปน

กลุมเสี่ยงตอปญหายาเสพติด สงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมาก 

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบานปลาหลาย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา  

ปการศึกษา 2557 ในระดับโรงเรียนผลการประเมินรอยละ 35.63 ในระดับประเทศ 
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ผลการประเมินรอยละ 44.98 เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2558 ในระดับโรงเรียน        

ผลการประเมินรอยละ 31.71 ในระดับประเทศผลการประเมินรอยละ 37.91 (สํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3, 2559, หนา 112) ในภาพรวมพบวา      

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน ในปการศึกษา 2558 ผลการประเมิน 

ต่ํากวา ปการศึกษา 2557 ทั้งสองปการศึกษาต่ํากวาระดับประเทศ (โรงเรียนบานปลา

หลาย, 2558, หนา 25-27) ซึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําใหเด็กกลุมเสี่ยงติดยาเสพติด นาจะมี

สาเหตุปจจัยสําคัญ 2 ประการ คอื 1) ปจจัยทางดานเกี่ยวกับตัวนักเรียน ซึ่งเปนกลุมวัยรุน

ที่ขาดประสบการณ อยากรู อยากลอง ชอบเสี่ยงภัย ขาดความรับผดิชอบ ปญหา

ครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ อทิธิพลของกลุมเพื่อนในโรงเรียน 2) ปจจัยที่เกี่ยวกับ 

ยาเสพติด มีแหลงจําหนายยาเสพติด ที่สามารถสนองความตองการของนักเรียนทั้งในและ

นอกสถานศึกษา (สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2554, หนา 46) 

 จากสภาพปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด โดยไดนําหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิต มาพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติดขึ้น โดยมีทักษะที่จําเปนอยู 5 ทักษะ ดังนี้คือ  

1) ทักษะการตระหนักรูในตนเอง ทําใหนักเรียนรูจักขอดี ขอเสียของตนเอง รูความตองการ

และไมตองการของตนเอง 2) ทักษะการตัดสินใจ ซึ่งเปนกระบวนการคิดและแกไขปญหา

อยางมเีหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจที่จะเลือกกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 3) ทักษะการ

แกปญหา ทําใหสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตอยางเปนระบบ ไมเกิด

ความเครียดทางกายและจิตใจ 4) ทักษะการปฏิเสธ ทําใหสามารถใชคําพูด และภาษา

ทาทาง เพื่อสือ่สารความรูสึกนึกคิดของตน ในการแสดงความตองการที่จะปฏิเสธเมื่อถูก

ชักชวน ใหเกี่ยวของกับสารเสพติด 5) ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทําใหมี

ปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น มีความเปนมิตร เอาใจใส รวมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

ยอมรับซึ่งกันและกัน ดังนั้นทักษะชีวิตจึงมีความสําคัญในการปองกันปญหายาเสพติดและ

ชวยพัฒนานักเรียนใหมคีุณภาพตอไป 

คําถามการวิจัย  

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดคําถามการวิจัย ไวดังนี้ 

  1. หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดสําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่พัฒนาขึ้นควรมีลักษณะอยางไร 
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  2. หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดสําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพเปนเชนไร 

ความมุงหมายของการวจิัย  

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายของการวิจัย ไวดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   

  2. เพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิต 

เพื่อปองกันยาเสพติดสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

   2.1 เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระหวางกอนและหลังการฝกอบรม 

   2.2 เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติดของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอ

หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สมมติฐานการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัย ไวดังนี้ 

  1. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

หลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม 

  2. นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด อยูในระดับมาก 

  3. นักเรียนมีความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิต

เพื่อปองกันยาเสพติด อยูในระดับมาก 
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ความสําคัญของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใหความสําคัญของการวิจัย ไวดังนี้ 

  1. ไดหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติดที่มี

ประสิทธิภาพ ชวยลดปญหายาเสพติดในกลุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

  2. สถานศึกษาอื่นและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันยาเสพติด

สามารถนําหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ไปประยุกตใชกับการพัฒนาเยาวชนตอไป 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดระบุขอบเขตของการวิจัย ไวดังนี ้ 

  1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

   1.1 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบดวย  

    1.1.1 การศึกษาขอมูลพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

    1.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

    1.1.3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 

    1.1.4 การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม          

   1.2 องคประกอบหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกัน

ยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบดวย  

    1.2.1 จุดมุงหมาย  

    1.2.2 โครงสรางเนื้อหา ประกอบดวย 

          1.2.2.1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง  

          1.2.2.2 ทักษะการตัดสินใจ  

         1.2.2.3 ทักษะการแกปญหา  

          1.2.2.4 ทักษะการปฏิเสธ 

     1.2.2.5 ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด   
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    1.2.3 กิจกรรมการฝกอบรม 

     1.2.3.1 การบรรยาย 

     1.2.3.2 กรณีศึกษา 

     1.2.3.3 การแสดงบทบาทสมมุติ 

     1.2.3.4 การใชกิจกรรมนันทนาการ 

    1.2.4 สื่อประกอบการฝกอบรม  

    1.2.5 การวัดและประเมินผล 

   1.3 ผลการเรียนรูที่เกิดจากการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสราง

ทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน 

บานปลาหลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ประกอบดวย 

    1.3.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติดของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

    1.3.2 ทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติดของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

    1.3.3 ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอ

หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

  2. ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย 

  กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปการศึกษา 2559  

โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive) จากนักเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา จํานวน 15 

คน (จํานวนนักเรียนที่เขารับการฝกอบรม จํานวน 30 คน ) 

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด   

   3.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะ

ชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 3 ดาน ไดแก 

    3.2.1 ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด  

    3.2.2 ดานทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด 
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    3.2.3 ดานความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มี        

ตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

  4. ระยะเวลาในการทดลอง 

  ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ใชเวลาในการฝกอบรม  

จํานวน 3 วัน รวม 15 ชั่วโมง 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย สรุปไดดังนี้ 

  1. องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม  

  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

องคประกอบหลักสูตรฝกอบรม (สุมิตร คุณารักษ, 2520, หนา 8-9; ธํารง บัวศรี, 2542, 

หนา 8-9; กาญจนา คุณารักษ, 2543, หนา 20-22; วารุณี อัศวโภคิน, 2554, หนา 91; 

ดิฐภัทร บวรชัย, 2555, หนา 18; แขก มูลเดช, 2555, หนา 9; เสาวรัตน แกวใจเย็น, 

2557, บทคัดยอ; Taba, 1962, pp. 422-423; Beauchamp, 1968 p. 83; Tyler, 1971,   

p. 1) แลวนํามาสังเคราะหสรุปไดองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสราง 

ทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด 5 องคประกอบ ไดแก 1) จุดมุงหมาย 2) โครงสราง 

เนื้อหา ศึกษาองคประกอบของทักษะชีวิต (กรมสุขภาพจิต 2545, หนา 15; ขวัญยืน  

มูลศรี, 2548, หนา 21; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2554, หนา 2; 

นรินทร นาคอราม, 2549, บทคัดยอ; กานตชัญญา แกวแดง, 2555, หนา 46; ขวัญใจ  

ธรรมกุล, 2555, บทคัดยอ; ดิฐภัทร บวรชัย, บทคัดยอ; วิทยา รอบคอบ, 2557, 

บทคัดยอ; องคการอนามัยโลก, หนา 1, 1994) แลวนํามาสังเคราะหสรุปผลได

องคประกอบของทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 5 องคประกอบ ไดแก ทักษะการ

ตระหนักรูในตนเอง ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแกปญหา ทักษะการปฏิเสธ ทักษะ 

การจัดการกับอารมณและความเครียด 3) กิจกรรมการฝกอบรม ศึกษาแนวคิดเทคนิคและ

วิธีการฝกอบรม (นนทวัฒน สุขผล, 2543, หนา 15-17) ไดแก การบรรยาย กรณีศึกษา 

การแสดงบทบาทสมมุติ และการใชกิจกรรมนันทนาการ 4) สื่อประกอบ 

การฝกอบรม 5) การวัดและประเมินผล 
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  2. คุณภาพของหลักสูตรฝกอบรม   

  ผูวิจัยไดใชรูปแบบการประเมินผลคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมของ Tyler 

(อางถึงใน ใจทิพย เชือ้รัตนพงษ, 2539, หนา 209–212) และ Kirkpatrick (อางถึงใน 

ชัญญาภัค วงศบา และกิง่กาญจน จงใจหาญ, 2555, หนา 29-30) ประกอบดวย             

1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด 2) ทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อ

ปองกันยาเสพติด 3) ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอหลักสูตร

ฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด  

  3. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  

  ผูวิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร 

การเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด (มณฑิชา ชนะสิทธิ์, 2539, หนา 17;     

วิชัย วงษใหญ, 2543, หนา 19; วิชาญ พันธุประเสริฐ, 2551, หนา 143-148; ศรัณยา  

แสงหิรัญ, 2553, หนา 180-183; อัคพงศ สุขมาตย 2553, หนา 149-151; จักรา  

วงศกาฬสินธุ, 2556, หนา 132; อรวรรนี ไชยปญหา,2556, หนา 11; Saylor & Alexander, 

1974, p. 27; Saylor Alexander and Lewis, 1981, p. 30) สรุปกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมมี 4 ระยะ ดังนี้ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรม 2) การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 3) การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  

4) การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม สรุปกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของคําศัพทที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดนิยาม

ศัพทเฉพาะ ดังนี้               

  1. ทักษะชีวิต หมายถึง พฤติกรรมที่บงบอกถึงความสามารถของบุคคลที่จะ

จัดการกับปญหาตางๆ รอบตัวในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมความพรอมสําหรับ 

การปรับตัวในอนาคต 

คุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมการ

เสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกัน       

ยาเสพตดิ ประกอบดวย 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ  

   ทักษะชวีิตเพ่ือปองกันยาเสพติด 

2. ทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน 

    ยาเสพตดิ 

3. ความคดิเห็นของนักเรียน 

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   

    ที่มตีอหลักสูตรฝกอบรมการ  

    เสรมิสรางทักษะชวีิตเพ่ือปองกัน              

    ยาเสพตดิ 

 

 

 

 

หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสราง

ทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

องคประกอบของหลักสูตร

ประกอบดวย 

1. จุดมุงหมาย  

2. โครงสรางเน้ือหา 

    2.1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

    2.2 ทักษะการตัดสนิใจ 

    2.3 ทักษะการแกปญหา 

    2.4 ทักษะการปฏิเสธ 

    2.5 ทักษะการจัดการกับอารมณ  

         และความเครียด    

3. กิจกรรมการฝกอบรม 

4. สื่อประกอบการฝกอบรม  

5. การวัดและประเมนิผล 
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  2. ทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่

แสดงออกถึงความสามารถในการสรางลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่พึงประสงค ชวยให

นักเรียนมีความสามารถเผชิญสถานการณที่กดดันใหใชยาเสพติดและไมตองการยาเสพติด 

ม ีทักษะที่จําเปน 5 ทักษะ ดังนี้ 

   2.1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่

แสดงออกถึงความสามารถในการคนหารูจักและเขาใจตนเอง เชน รูขอดี ขอเสียของตนเอง 

รูความตองการ และสิ่งที่ไมตองการของตนเอง ซึ่งจะชวยใหเรารูตัวเองเวลาเผชิญกับ

ความเครียดหรือสถานการณตางๆ ได  

   2.2 ทักษะการตัดสินใจ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึง

ความสามารถในกระบวนการคิดและการแกปญหาอยางมีเหตุผล ในการพิจารณาตัดสินใจ

ที่จะเลือกกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางเปนขั้นตอน โดยมีการรวบรวมและประเมินขอมูลจาก

ทางเลือกหลายทาง และมีสิ่งประกอบอื่นๆ ที่สําคัญ ซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจเลือก เพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุดหรือเสียหายนอยที่สุด  

   2.3 ทักษะการแกปญหา หมายถึง พฤติกรรมนักเรียนที่แสดงออกถึง

ความสามารถในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวติไดอยางมรีะบบ ไมเกิดความเครียด

ทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเปนปญหาใหญโตเกินแกไข 

   2.4 ทักษะการปฏิเสธ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึง

การใชคําพูด และภาษาทาทาง เพื่อสื่อสารความรูสึกนึกคิดของตน ในการแสดงความ

ตองการที่จะปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน ใหเกี่ยวของกับยาเสพติด 

   2.5 ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด หมายถึง 

ความสามารถในการประเมินอารมณ รูเทาทันอารมณ วามีอทิธิพลตอพฤติกรรมของคน

เลือกใชวิธีจัดการกับอารมณที่เกิดขึ้นไดเหมาะสม และเปนความสามารถที่จะรูสาเหตุของ

ความเครียดเรียนรูวิธีการควบคุมระดับของความเครียดรูวิธีผอนคลาย และหลีกเลี่ยง

สาเหตุ พรอมทั้งเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค 

  3. หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

หมายถึงเอกสารและแนวทางในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่เขา

รับการฝกอบรม เพื่อใหเกิดทักษะในการปองกันยาเสพติด ประกอบดวย   

   3.1 จุดมุงหมาย หมายถึง ความมุงหวังของหลักสูตรฝกอบรมทักษะชีวิต

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ที่จะใหเกิดแกผูเรียนภายหลัง
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การใชหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ตองการ และเปน

พฤติกรรมที่สามารถวัดและประเมินได โดยคาดหวังวาเมื่อกําหนดและดําเนินการตาม

จุดมุงหมายของหลักสูตรแลวสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได 

   3.2 โครงสรางเนื้อหา หมายถึง ขอบขายและสาระสําคัญของความรูที่

นํามาพัฒนาเปนหลักสูตรฝกอบรมทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด เปนสิ่งเราเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหมคีวามรู ความสามารถ และเกิดคุณลักษณะตามที่กําหนด เปนสิ่งกําหนด

ประสบการณการเรียนรู ในการวิจัยครั้งนี้แบงเนื้อหาออกเปน 5 หนวยการเรียนรู ไดแก 

หนวยการเรียนรูที่ 1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง หนวยการเรียนรูที่ 2 ทักษะการ

ตัดสินใจ หนวยการเรียนรูที่ 3 ทักษะการแกปญหา หนวยการเรียนรูที่ 4 ทักษะการปฏิเสธ 

หนวยการเรียนรูที่ 5 ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด    

   3.3 กิจกรรมการฝกอบรม หมายถึง การจัดประสบการณแกผูเรียน

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งไดกําหนดกิจกรรมการฝกอบรมไว ดังนี้ การบรรยาย 

กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมุติ การใชกิจกรรมนันทนาการ 

   3.4 สื่อประกอบการฝกอบรม หมายถึง เอกสาร ใบงาน ที่ใช

ประกอบการฝกอบรม เพื่อชวยใหผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจเนื้อหาการอบรม

เกี่ยวกับการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดมากยิ่งขึน้ 

   3.5 การวัดและประเมินผล หมายถึง วิธีการตรวจสอบและติดตามผล

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวาบังเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคในระดับใด มีสวน

ใดบางที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลดีขึ้นตอไป 

  4. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง กระบวนการจัดทําและพัฒนา

มวลประสบการณ ที่สามารถนําไปพัฒนากลุมเปาหมายใหเปนไปตามที่คาดหวังไว 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกอบดวย 1) การศึกษาขอมูลพืน้ฐานในการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรม 2) การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 3) การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 

4) การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม     

  5. การประเมินคุณภาพของหลักสูตร หมายถึง กระบวนการการเก็บ

รวบรวมขอมูลและการประมวลผลขอมูลเพื่อนํามาตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพทั้ง

ประสิทธิภาพและประเมินผลของหลักสูตรรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการใชหลักสูตรนั้นใน

อนาคต ประกอบดวย การเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อ

ปองกัน 
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ยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระหวางกอนและหลังการฝกอบรม 

การศึกษาคะแนนการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการใชทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และศึกษาคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนที่มีตอหลักสูตรทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

  6. คุณภาพของหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะ

ชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด ที่มีความเหมาะสมและสอดคลอง นําไปใชจริง โดยการ

ตรวจสอบจากผูเชีย่วชาญ และ ผลการฝกอบรมประกอบดวย ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด ทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด และความ

คิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด  

ไดจากการทดสอบ สังเกต และสอบถาม ดังนี้ 

   6.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด หมายถึง 

ความสามารถในการรับรูถึงวิธีการปองกันยาเสพติด ที่ไดรับจากการฝกอบรม วัดไดจาก

การทําแบบทดสอบความรูความเขาใจ กอนและหลังการฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งเปน

แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

   6.2 ทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด หมายถึง ความสามารถ

ของนักเรียนในการแสดงพฤติกรรมจากสถานการณที่สมมุติขึ้น วัดไดจากแบบประเมิน

ทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้น หลังการฝกอบรมเสร็จแลว 3 สัปดาห 

   6.3 ความคิดเห็นที่มตีอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด หมายถึง ความรูสึกหรือความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน ที่มีตอทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด        

  7. ยาเสพติด หมายถึง สารใดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห

ขึ้นเมื่อนําเขาสูรางกาย ไมวาจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยวิธีการใดๆ แลว 

ทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจนอกจากนี้ยังจะทําใหเกิดการเสพติด หากใชสารนั้นเปน

ประจําทุกวัน หรือวันละหลายๆ ครั้ง  

  8. นักเรียนกลุมเสี่ยง หมายถึง นักเรียนกลุมเสี่ยงตามเกณฑการคัดกรอง

ของโรงเรียน บานปลาหลาย ปการศึกษา 2559 ซึ่งโรงเรียนตองใหการปองกันและแกไข

ตามกรณี  
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  9. นักเรียนกลุมมีปญหา หมายถึง นักเรียนกลุมมีปญหาตามเกณฑการคัด

กรองของโรงเรียนบานปลาหลาย ปการศึกษา 2559 ซึ่งโรงเรียนตองชวยเหลือและ

แกปญหาโดยเรงดวน  

  10. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาในระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนบานปลาหลาย สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

  11. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 หมายถึง 

หนวยงานที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ 

ใน 4 อําเภอของจังหวัดสกลนคร ไดแก อําเภอวานรนิวาส อําเภอคําตากลา  

อําเภออากาศอํานวย และอําเภอบานมวง ซึ่งมีโรงเรียนอยูในสังกัด ปการศึกษา 2559 

จํานวน 184 โรงเรียน 

 

 

 

 



  

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 การวิจัยครั้งนี้ มุงพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

  1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

   1.1 ความหมายของหลักสูตร 

   1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

   1.3 องคประกอบของหลักสูตร 

   1.4 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

   1.5 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

   1.6 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

   1.7 ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 

  2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

   2.1 ความหมายของการฝกอบรม 

   2.2 วัตถุประสงคการฝกอบรม 

   2.3 ความสําคัญของการฝกอบรม 

   2.4 กระบวนการฝกอบรม 

   2.5 รูปแบบการฝกอบรม 

   2.6 เทคนิคและวิธีการฝกอบรม 

   2.7 การประเมินผลการฝกอบรม 

  3. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชวีิต  

   3.1 ความหมายของทักษะชีวิต 

   3.2 ความสําคัญของทักษะชีวิต 

   3.3 องคประกอบของทักษะชีวิต 
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  4. ทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

   4.1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

   4.2 ทักษะการตัดสินใจ 

   4.3 ทักษะการแกปญหา 

   4.4 ทักษะการปฏิเสธ 

   4.5 ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด 

   4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  5. การปองกันยาเสพติด 

   5.1 ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด 

   5.2 สาเหตุทีต่ิดยาเสพติด 

   5.3 พฤติกรรมการปองกันยาเสพติด 

  6. บริบทของโรงเรียนบานปลาหลาย 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

 1. ความหมายของหลักสูตร   

 คําวา “หลักสูตร” แปลมาจากคําในภาษาอังกฤษวา “Curriculum” ซึ่งม ี

รากศัพทมาจากภาษาลาตินวา “Currere” หมายถึง “Running Course” หรือ เสนทางที่ใช 

วิ่งแขง หลักสูตร (Curriculum) เปนคําศัพททางการศึกษาคําหนึ่งที่คนสวนใหญคุนเคย และ

มีผูใหความหมายไวมากมายและแตกตางกันไป บางความหมายมีขอบเขตกวาง บาง

ความหมายมีขอบเขตแคบ ทั้งนี้ขึน้อยูกับความคิดเห็นและประสบการณที่แตกตางกันของ

บุคคลนั้นๆ ที่มีตอหลักสูตร เชน  

  วิชัย วงษใหญ (2537, หนา 3) ใหความหมาย หลักสูตรในความหมายที่แคบ

ที่สุด คือ วิชาที่สอนซึ่งจะบงบอกความมุงหมาย ขอบขายเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน แหลงทรัพยากรและการประเมินผลใหกับครูผูสอน 

  ธํารง บัวศรี (2542, หนา 7) ใหความหมาย หลักสูตร หมายถึง แนวทาง   

ในการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งครูจะคอยตะลอม ชักจูง และตกแตงการเรียนรูของ

ผูเรียนใหเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตร 
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  Saylor & Alexander (1974, p. 6) ใหความหมายวา หลักสูตร หมายถึง 

กลุมของความตั้งใจเกี่ยวกับโอกาสในการจัดใหผูเรียนไดรับการศึกษารวมกับผูอื่นและสิ่ง

อื่น ในระยะเวลาและเนื้อหาที่จัดไว 

  Oliva (1982, p. 10) หลักสูตร คือแผนหรือโปรแกรมสําหรับประสบการณ

ทั้งหลายที่ผูเรียนจะตองประสบภายใตการบริหารจัดการของโรงเรียน 

  Posner (2004, p. 5) ใหความหมายวา หลักสูตร หมายถึง เนื้อหา 

มาตรฐานหรือวัตถุประสงค ที่ระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ครูวางแผนไว และรวมถึง 

การวางแผนจัดโอกาสการเรียนรู และประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน 

  จากแนวคดิของนักวิชาการศึกษาดังกลาวสรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง  

วิชาที่สอนซึ่งจะบงบอกความมุงหมาย ขอบขายเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน แหลงทรัพยากรและการประเมินผลใหกับครูผูสอน 

 2. ความสําคัญของหลักสูตร  

 หลักสูตรเปนองคประกอบที่สําคัญของการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรเปน

แผนโครงการที่กําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหา กิจกรรม การจัดการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผลไวลวงหนาอยางมีแบบแผน เพื่อเปนแนวทางสําหรับครู ผูบริหารในการจัด

ประสบการณตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู และพัฒนาในทุกๆ ดาน ไดมีนัก 

การศึกษากลาวถึงความสําคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

  ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539, หนา 11) ไดกลาววา การที่จะทราบวา

การศึกษาในระดับตางๆ จะดีหรือไมดสีามารถศึกษาไดจากหลักสูตรการศึกษาในระดับ  

นั้นๆ ของประเทศ เพราะหลักสูตรเปนเครื่องมอืในการปรับปรุงจุดมุงหมายและนโยบาย

ทางการศึกษาของชาตเิขาสูการปฏิบัติในสถาบันการศึกษาระดับตางๆ หลักสูตรจะเปน

เสมือนกับหางเสือที่คอยกําหนดทิศทางในการเรียนการสอนใหเปนไปตามความมุงหมาย

ของการศึกษา 

  ธํารง บัวศรี (2542, หนา 149) ไดกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตร 

ใน 2 ประเด็นคือความสําคัญตอการศึกษาสวนรวมและความสําคัญตอการเรียนการสอน    

ในสวนของความสําคัญตอการศึกษาสวนรวม หลักสูตรเปนเครื่องมือที่ถายทอด

เจตนารมณหรือเปาประสงคการศึกษาของชาติสูการปฏิบัติ เปนสิ่งที่นําเอาความมุงหมาย

และนโยบายการศึกษาไปแปลงเปนการกระทําพื้นฐานในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือ
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กลาวไดวาเปนหัวใจของการศึกษา ในสวนของความสําคัญตอการเรียนการสอน หลักสูตร

เปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณใหแกผูเรียน  

  สรุป หลักสูตรมีความสําคัญและจําเปนมากสําหรับการจัดการศึกษาของ

ประเทศในระดับตางๆ เพราะหลักสูตรเปนเครื่องมือชี้นําทางในการจัดความรูและ

ประสบการณแกผูเรียน หลักสูตรจึงเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาที่ทําใหการจัดการศึกษา

บรรลุตามวัตถุประสงค 

 3. องคประกอบของหลักสูตร 

 องคประกอบของหลักสูตร หมายถึง สวนที่อยูภายในและประกอบกันเขาเปน

หลักสูตร เปนสวนสําคัญที่จะทําใหความหมายของหลักสูตรสมบูรณ เปนแนวทาง 

ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรไปดวย  

ตามแนวคิดของนักการศึกษา ไดกลาวถึงองคประกอบไว ดังนี้ 

  สุมิตร คุณานุกร (2520, หนา 9) กลาววา เมื่อพิจารณาหลักสูตรในแงของ

องคประกอบ แลวจะมี 4 องคประกอบคือ  

   1. ความมุงหมาย (Objective) 

   2. เนื้อหา (Content) 

   3. การนําหลักสูตรไปใช (Content and Experiences) 

   4. การประเมินผล (EValuation)  

  ธํารง บัวศรี (2542, หนา 8-9) ไดสรุปองคประกอบสําคัญของหลักสูตรไว 

9 ประการ คือ  

   1. เปาประสงคและนโยบายการศึกษา(Education goals and policies) 

หมายถึง สิ่งที่รัฐตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การศึกษา 

   2. จุดมุงหมายของหลักสูตร (Curriculum aims) หมายถึง ผลสวนรวมที่

ตองการใหเกิดแกผูเรียน หลังจากเรียนจบหลักสูตรแลว 

   3. รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร (Types and structures) หมายถึง 

ลักษณะและแผนผังที่แสดงการแจกแจงวิชา หรือกลุมวิชา หรือกลุมประสบการณ 

   4. จุดประสงคของวิชา (Subject objectives) หมายถึง ผลที่ตองการให

เกิดแกผูเรียน หลังจากที่ไดเรียนวิชานั้นแลว 
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   5. เนื้อหา (Content) หมายถึง สิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูทักษะและ

ความสามรถที่ตองการใหมี รวมทั้งประสบการณที่ตองการใหไดรับ 

   6. จุดประสงคของการเรียนรู (Instructional objectives) หมายถึง สิ่งที่

ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ไดมีทักษะและความสามารถ หลังจากที่ไดเรียนรูเนื้อหาที่ได

กําหนดไว 

   7. ยุทธศาสตรการเรียนการสอน (Instructional strategies) หมายถึง 

วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีหลักเกณฑ เพื่อใหบรรลุผลตามจุดประสงค

ของการเรียนรู 

   8. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูเพื่อ

ใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร 

   9. วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (Curriculum materials and 

instructional media) หมายถึง เอกสาร สิ่งพิมพ วีดิทัศน ภาพ คอมพิวเตอรชวยสอน                

เปนตน ที่จะชวยสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

  กาญจนา คุณารักษ (2543, หนา 20-22) ไดสรุปองคประกอบของหลักสูตร 

ตามแนวคิดของ Taba (1962, pp. 20-22) ไว 4 ประการ คือ  

   1. จุดประสงค (Objectives) มีความสําคัญยิ่งเนื่องจากจุดประสงคจะเปน

แนวทางของการเรียนการสอน ทําใหผูสอนรูวามีประโยชนอะไรบางในการสอน ตองสอน

เนื้อหาอะไร สอนใคร สอนทําไม และจะมีวิธีการสอนและประเมินผลอยางไร  

   2. เนื้อหา (Subject matter) หมายถึง สาระของความรูและประสบการณ

ในการแสวงหาความรูตามศาสตรสาขาวิชานั้นๆ เนื้อหาวิชาจะเปนรายละเอียดของสาระ

ความรูและประสบการณดังกลาวที่นํามาถายทอดใหกับผูเรียนใหมีคุณลักษณะตาม

จุดประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร 

   3. วิธีการสอนและการดําเนินการ (Methods and organization)  

เปนการแปลงจุดประสงคและเนื้อหาของหลักสูตรไปสูการสอนตามที่หลักสูตรกําหนดไว 

โดยใชวิธีการสอนแบบตางๆ ที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

คุณลักษณะตามจุดประสงคของหลักสูตร 

   4. การประเมินผลหลักสูตร (Evaluation) เปนการประเมินเพื่อปรับปรุง

การเรียนการสอน โดยประเมนิวาผูเรียนมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะตาม
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จุดประสงคของหลักสูตรหรือไม โดยใชจุดประสงคเปนแนวทางหรือเปนเกณฑในการ

ประเมิน 

  Taba (1962, pp. 422-423) กลาวถึง องคประกอบของหลักสูตร คือ  

   1. วัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะทาง 

   2. เนื้อหาและจํานวนชั่วโมงสอนแตละรายวิชา 

   3. วิธีการจัดเนือ้หาและกิจกรรมการเรียนการสอน 

   4. วิธีการวัดและประเมินผล 

  Beauchamp (1968 p. 83) องคประกอบของหลักสูตรที่สําคัญ ไดแก  

   1. การกําหนดจุดประสงค 

   2. การคัดเลือกเนื้อหาวิชา 

   3. การกําหนดรูปแบบหรือแผนการจัดการเรียนรู 

   4. การกําหนดสื่อการสอน ตารางเวลา 

   5 การวัดผลประเมินผล 

  Tyler (1971, p. 1) ไดสรุปองคประกอบของหลักสูตร มี 4 ประการ คือ  

   1. จุดมุงหมาย (Educational Purpose) ที่โรงเรียนตองการใหผูเรียน

บรรลุผล 

   2. ประสบการณ (Educational Experience) ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให

จุดมุงหมายบรรลุผล 

   3. วิธีการจัดประสบการณ (Organizational of Educational Experience) 

เพื่อใหการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

   4. วิธีการประเมิน (Determination of What to Evaluate) เพื่อตรวจสอบ

จุดมุงหมายที่ตั้งไว 

  สรุปไดวา องคประกอบของหลักสูตรเปนสิ่งกําหนดแนวคิด แนวทางในการ

นําหลักสูตรไปใชไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับเจตนารมณของหลักสูตร เปนสวน

สําคัญที่จะทําใหความหมายของหลักสูตรสมบูรณ เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบของหลักสูตร มีดังนี้ 

  วารุณี อัศวโภคิน (2554, หนา 9) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมีองคประกอบ
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ของหลักสูตร 5 องคประกอบ ดังนี ้1) สภาพปญหาและความจําเปน 2) จุดหมาย          

3) เนื้อหา 4) กิจกรรมและสื่อการฝกอบรม 5) การวัดและประเมินผล 

  ดิฐภัทร บวรชัย (2555, หนา 18) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริม 

การสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีองคประกอบของหลักสูตร 8 องคประกอบ ดังนี้ 1) แนวคิด 

หลักการของหลักสูตร 2) วิสัยทัศน 3) ปรัชญา 4) จุดมุงหมายของหลักสูตร 5) เนื้อหาของ

หลักสูตร 6) การนําหลักสูตรไปใช 7) ปจจัยเสริม 8) การวัดและประเมินผล 

  แขก มูลเดช (2555, หนา 9)ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและ

การประเมินผลการเรียนรู ซึ่งมีองคประกอบของหลักสูตร 4 องคประกอบ ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค 2) เนื้อหาวิชา 3) ประสบการณเรียน 4) การประเมินผล 

  เสาวรัตน แกวใจเย็น (2557, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมเรื่อง การเลือกขนาดตัวอยางและการใชสถิติที่เหมาะสมกับการวิจัย สําหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมีองคประกอบของหลักสูตร 6 องคประกอบ ดังนี้ 

1) หลักการและเหตุผลของหลักสูตรฝกอบรม 2) วัตถุประสงค 3) โครงสรางหลักสูตร 

4) แผนการฝกอบรม 5) สื่อการฝกอบรม 6) การวัดและประเมินผล 

  จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับ

องคประกอบของหลักสูตร ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหและสรุป ดังตาราง 1 

ตาราง 1 สังเคราะหองคประกอบของหลักสูตร จากการวิเคราะหผลงานของนักการศึกษา 

                       นักการศึกษา 

 

องคประกอบของ                

หลักสูตร 

สุม
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1. สภาพปญหาและความจําเปน/    √       1 

2. หลักการและเหตุผล     √  √    2 

3. จุดมุงหมายของหลักสูตร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 

4. วิสัยทัศน     √      1 
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ตาราง 1 (ตอ) 

                  

   

                         นักการศึกษา 
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5. ปรัชญา     √      1 

6. เปาประสงคและนโยบาย

การศึกษา 

 
√         1 

7. รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร  √         1 

6. จุดประสงคของวิชา  √         1 

8. โครงสรางเน้ือหา/เนือ้หาวิชา √ √ √ √ √ √ √ √ √  8 

9. จุดประสงคของการเรยีนรู  √         1 

10. การจัดประสบการณเรียนรู/  

     กิจกรรมฝกอบรม/วิธีการสอน 
  √   √ √ √ √ √ 6 

11. ยุทธศาสตรการเรียนการสอน  √        √ 2 

12. การนําหลกัสูตรไปใช √    √      2 

13. สื่อประกอบการฝกอบรม/           

     ปจจัยเสริม 

 √  √ √  √  √  5 

14. การวัดและประเมินผล √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 

  จากการสังเคราะหองคประกอบของหลักสูตรของนักการศึกษาในตาราง 1 

ผูวิจัยไดเลือกองคประกอบของหลักสูตรที่มีความถี่รอยละ 50 ขึ้นไป กําหนดเปน

องคประกอบ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด

ได 5 องคประกอบ ไดแก 1) จุดมุงหมาย 2) โครงสรางเนื้อหา 3) กิจกรรมการฝกอบรม                     

4) สื่อประกอบการฝกอบรม และ 5) การวัดและประเมินผล  

 4. ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุก

ประเภท เพื่อใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุงหมายและจุดประสงคที่
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กําหนดไว และเปนการวางแผนการประเมินผลใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียน  

วาไดบรรลุตามความมุงหมายและจุดประสงคจริงหรือไม ดังนั้น หลักสูตรที่ดีและเหมาะสม

จะตองมีการพัฒนาอยูเสมอเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา สภาพเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และการปกครองของประเทศตลอดจนความกาวหนาทางวิทยาการและ

เทคโนโลยีตางๆ ไดมีผูกลาวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตร ดังนี ้

  สงัด อุทรานันท (2532, หนา 30) กลาวคําวา “การพัฒนา” หรือ คําใน

ภาษาอังกฤษวา “Development” มีความหมายที่เดนชัดอยู 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก 

หมายถึง การทําใหดีขึ้น หรือ ทําให สมบูรณขึ้น และอีกลักษณะหนึ่ง หมายถึง ทําใหเกิดขึ้น 

โดยเหตุนี้ ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรจึงอาจมีความหมายได 2 ลักษณะ

เชนเดียวกัน คือ ความหมายแรก หมายถึง การทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้นหรือสมบูรณ

ขึ้น และอีกความหมายหนึ่งก็ คือ เปนการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม โดยไมมีหลักสูตรเดิม

เปนพื้นฐานอยูเลย 

  หัทยา เจียมศักดิ์ (2539, หนา 12) ใหความหมายวา การพัฒนาหลักสูตร 

หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาหรือคิดประสบการณเรียนรูตางๆ  

เพื่อใหเกิดความเหมาะสมหรือดียิ่งขึ้น 

  สวัสดิ์ จงกล (2539, หนา 19) ไดใหความหมายวาการพัฒนาหลักสูตร คือ 

การเกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาหรือคิดประสบการณเรียนรูตางๆ เพื่อใหเกิดความ

เหมาะสมหรือดียิ่งขึ้น 

  วิชัย วงษใหญ (2543, หนา 10) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร คือ  

การวางโครงการที่จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว หรือ 

การพัฒนาหลักสูตรและการสอนคือระบบโครงสรางการจัดโปรแกรมการสอน การกําหนด

จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การปรับปรุงตํารา แบบเรียน คูมือครู และสื่อการเรียนตางๆ  

การวัดและประเมินผล การใชหลักสูตร การปรับปรุงแกไขและการใหการอบรมครูผูใช

หลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน รวมทั้งการ

บริการและบริหารหลักสูตร   

  Taba (1962, p. 5) ไดกลาววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง  

การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หลักสูตรใหไดผลดียิ่งขึ้น ทั้งในดานการกําหนดจุดมุงหมาย  

จัดเนื้อหาวิชา การจัดเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และดานอื่นๆ เพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่วางไว การเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งแต
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จุดมุงหมายและวิธีการ และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนี้จะมีผลกระทบกระเทือนทางดาน

ความคิดและความรูสึกนึกคิดของผูเกี่ยวของทุกฝาย สวนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง 

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางสวนโดยไมเปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐาน หรือรูปแบบ

ของหลักสูตร  

  Good Carter V. (1973, pp. 157-158) ไดใหความเห็นไววา การพัฒนา

หลักสูตรเกิดขึ้นได 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุง

หลักสูตรเปนวิธีการพัฒนาหลักสูตรอยางหนึ่ง เพื่อใหเหมาะกับโรงเรียนและระบบโรงเรียน 

จุดมุงหมายของการสอนวัสดุอุปกรณ วิธีสอนรวมทั้งการประเมินผล สวนคําวา  

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึงการแกไขหลักสูตรใหแตกตางไปจากเดิม เปนการสราง

โอกาสทางการเรียนใหม 

  Saylor & Alexander (1974, p. 7) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum 

development) หมายถึง การทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้น หรือการทํา หลักสูตรขึ้นมาใหม 

โดยไมมีหลักสูตรเดิมเปนพื้นฐานอยูเลย และการพัฒนาหลักสูตรจะรวมไปถึง การผลิต

เอกสารตางๆ สําหรับผูเรียนดวย  

  จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง  

การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หลักสูตรใหไดผลดียิ่งขึ้น ทั้งในดานการกําหนดจุดมุงหมาย  

จัดเนื้อหาวิชา การจัดเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และดานอื่นๆ เพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่วางไว  

 5. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  

 กระบวนการพัฒนาหลกัสูตรเปนขั้นตอนการดําเนินงานใดๆ ที่ทําใหหลักสูตรที่

มีอยูเดิมนั้นดขีึ้น มีความเหมาะสมและใชประโยชนหรอืมีคุณคามากขึ้น มีนักการศึกษา

กลาวถึงกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

  มณฑิชา ชนะสิทธิ์ (2539, หนา 17) ไดกลาวถึงกระบวนการหรือขั้นตอน

การพัฒนาหลักสูตรไว ดังนี้ 

   1. การสรางหลักสูตร 

    1.1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

    1.2 การกําหนดจุดมุงหมาย 

    1.3 การกําหนดเนื้อหาสาระ 

    1.4 การกําหนดประสบการณการเรียนรู 
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    1.5 การกําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล 

   2. การนําหลักสูตรไปใช 

   3. การประเมินผลหลักสูตร 

   4. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

  วิชัย วงษใหญ (2543, หนา 19) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบ   

ครบวงจรไว 3 ระบบโดยเริ่มตนจากระบบการรางหลักสูตร ระบบการนําหลักสูตรไปใช 

และระบบการประเมินหลักสูตรซึ่งแตละระบบมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1. ระบบการรางหลักสูตร ประกอบดวย การกําหนดหลักสูตร โดยดู

ความสอดคลองกับเนื้อหาวิชา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง หลังจากนั้นกําหนด

รูปแบบหลักสูตร ไดแก การกําหนดหลักการ โครงสราง องคประกอบหลักสูตร 

วัตถุประสงค เนื้อหา ประสบการณการเรียน และการประเมินผล หลังจากนั้นดําเนินการ

ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดยผานผูเชี่ยวชาญหรือการสัมมนา และมีการนําหลักสูตรไป

ทดลองใช พรอมทั้งรวบรวมผลการวิจัยและปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปใชจริง 

   2. ระบบการใชหลักสูตร ประกอบดวยการขออนุมัติหลักสูตรจาก

หนวยงานหรือกระทรวง ดําเนินการวางแผนการใชหลักสูตร โดยเริ่มจากการ

ประชาสัมพันธหลักสูตร การเตรียมความพรอมของบุคลากร จัดงบประมาณและวัสดุ

หลักสูตรบริหาร สนับสนุนจัดเตรียมอาคารสถานที่ ระบบบริหารและจัดการฝกอบรม   

เชิงปฏิบัติการ และติดตามผลการใชหลักสูตร หลังจากนั้นเขาสูระบบการบริหารหลักสูตร

โดยการดําเนินการตามแผน กิจกรรมการเรียนการสอน แผนการสอน คูมือการสอน    

คูมือการเรียน การเตรียมความพรอมของผูสอนความพรอมของผูเรียนและการประเมิน 

ผลการเรียน 

   3. ระบบการประเมินผล ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ การประเมินผล 

การเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และการประเมินผลการใชหลักสูตรทั้ง 

การประเมินยอย และการประเมินทั้งระบบหลักสูตร ระบบการบริหาร ผลการนําหลักสูตร

ไปใช หลังจากนั้นเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานขอมูลตามลําดับ  

ซึ่งจะตองทําอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

  Saylor & Alexander (1974, p. 27) ไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ไว ดังนี้ 

   1. การศึกษาตัวแปรตางๆ จากภายนอก 
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   2. การกําหนดจุดมุงหมาย และวัตถุประสงค 

   3. การออกแบบหลักสูตร 

   4. การนําหลักสูตรไปใช 

   5. การประเมินผลหลักสูตร 

  Saylor Alexander & Lewis (1981, p. 30) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอน

การพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย 

   1. การศึกษาตัวแปรตางๆ จากภายนอก ไดแก ภูมิหลังของนักเรียน 

สังคม ธรรมชาติของการเรียนรู แผนการศึกษาแหงชาติ ทรัพยากร และความสะดวกสบาย

ในการพัฒนาหลักสูตรและคําแนะนําจากผูประกอบอาชีพ 

   2. การกําหนดความมุงหมายและวัตถุประสงค เพื่อการออกแบบ 

หลักสูตร โดยนักวางแผนหลักสูตร และใชขอมูลทางการเมืองและสังคมเปนพื้นฐาน 

ในการตัดสินใจ การออกแบบหลักสูตร 

   3. การนําหลักสูตรไปใช โดยครูเปนพิจารณาความเหมาะสมของ 

การสอน การวางแผนหลักสูตร รวมถึงการแนะนําแหลงของสื่อการเรียนรูโดยใหมี 

ความยืดหยุนและมีอิสระแกครูและนักเรียน 

   4. การประเมินผลหลักสูตร ทําโดยครูเปนผูพิจารณาขั้นตอนประเมินผล 

เพื่อตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน โดยวางแผนหลักสูตรรวมกันพิจารณาขั้นตอน 

การประเมินผลหลักสูตรซึ่งขอมูลที่ไดจากการประเมินผลจะใชเปนพื้นฐานประกอบ 

การตัดสินใจ เพื่อวางแผนในอนาคตตอไป  

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร 

  วิชาญ พันธุประเสริฐ (2551, หนา 143-148) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนา 

หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพื่อออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา

ทองถิ่นมีวิธีดําเนินการ 4 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนา

หลักสูตร 2) การออกแบบและสรางหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร และ  

4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร   

  ศรัณยา แสงหิรัญ (2553, หนา 180-183) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหง 

การเรียนรู ดําเนินการตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ  
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1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การสรางหลักสูตรฝกอบรม 3) การทดลองใชหลักสูตรเพื่อ

หาประสิทธิภาพ และ 4) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม   

  อัคพงศ สุขมาตย (2553, หนา 149-151) ไดพัฒนาหลักสูตรเสริมสราง

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  

โดยมีขั้นตอนการพัฒนาตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษา

ขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การปรับปรุงและ

แกไขหลักสูตร    

  จักรา วงศกาฬสินธุ (2556, หนา 132) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร 

ฝกอบรมโดยใชหลกัการเจริญสติปฏฐาน 4 ตามแนวทางของหลวงพอเทียนจิตตสุโภ เพื่อ

เสริมสรางความสามารถในการจัดการอารมณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

สกลนครพัฒนศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยมีขั้นตอนใน

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) รางหลักสูตร 

3) ทดลองใชหลักสูตร และ 4) ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

  อรวรรนี ไชยปญหา (2556, หนา 11) ไดสรางรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํา

ทีมของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในลักษณะหลักสูตรการฝกอบรม โดยกําหนดขั้นตอน

การสรางหลักสูตร 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพืน้ฐานสําหรับสราง

หลักสูตร2) การสรางหลักสูตร 3) ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร และ 4) ปรับปรุง

หลักสูตร 

  จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว สรุปไดวา 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมโดยในแตละขั้นตอนมีกิจกรรมเพื่อการจัดทํา

หลักสูตรใหตอบสนองกับความตองการของผูเรียน สภาพการณของสังคมคลายคลึงกัน 

ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

ผูวิจัยไดกําหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย 

4 ระยะ ดังนี้ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 2) การพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรม 3) การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม และ 4) การปรับปรุงหลักสูตร

ฝกอบรม 

 6. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

 รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรเปนสิ่งสําคัญและจําเปน เปรียบเสมือนพิมพ

เขียวที่ใชเปนฐานขอมูลในการสรางหลักสูตรอยางมีทิศทาง มีนักการศึกษากลาวถึงรูปแบบ 
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และกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba (1962, p. 131) 

 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba มีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรโดยยึด

หลักการดําเนินการจากลางขึ้นบนโดยวิธีอุปนัยเริ่มการพัฒนาในระดับที่เฉพาะเจาะจงแลว

ปรับขยายไปสูระดับกวาง Taba มีความเชื่อวาครูในโรงเรียนซึ่งเปนผูสอนโดยตรงควรจะ

เปนผูจัดทําหลักสูตรเองมากกวาสวนกลางหรือเจาหนาที่ระดับสูงเปนผูจัดทําและจัดสงมา

ใหและกลาววาครูควรจะเริ่มกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากการสรางหนวยการเรียนการ

สอนในเนื้อหาเฉพาะสําหรับเด็กในโรงเรียนกอน Taba ไดกําหนดกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรในระดับโรงเรียนออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี ้

  1. การผลิตหนวยการเรียนการสอนหรือหลักสูตรเฉพาะรายวิชา  

การดําเนินการ จะเปนไปในลักษณะนํารอง กระบวนการจัดทําหลักสูตรในลักษณะหนวย

การเรียนหรือหลักสูตรเฉพาะรายวิชา มีกิจกรรมดําเนินการ 8 ประการ ดังนี้ 

   1.1 การวิเคราะหความตองการของผูเรียน ในขั้นนี้คณะกรรมการ

หลักสูตรของโรงเรียนจะสํารวจความตองการของผูเรียนเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํา

การศึกษาวเิคราะหความตองการของผูเรียนและของสังคม 

การกําหนดจุดมุงหมาย 

การจัดรวบรวมเนื้อหาสาระ 

การจัดประสบการณการเรียน 

การประเมินผลเพื่อตรวจสอบดูกิจกรรมและประสบการณการเรียน  

ที่จดัไวบรรลุตามจุดมุงหมายหรือไม รวมท้ังวิธีการประเมินผล 

การเลือกเนือ้หาสาระ 

การเลือกประสบการณการเรียน 
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หลักสูตร โดยพิจารณาจากชองวาง จุดบกพรอง และความหลากหลายแหงภูมิหลังของ

ผูเรียน 

   1.2 การกําหนดจุดหมาย ภายหลังจากไดวิเคราะหความตองการของ

นักเรียนแลวผูวางแผนหลักสูตรจะชวยกันกําหนดจุดหมายที่ตองการ 

   1.3 การเลือกเนื้อหา เนื้อหาที่จะนํามาศกึษาไดมาโดยตรงจากจุดหมาย 

คณะผูทําหลักสูตรไมเพียงแตจะตองพิจารณาจุดหมายในการเลือกเนื้อหาเทานั้น  

แตจะตองพิจารณาความสอดคลองและความสําคัญของเนื้อหาที่เลือกดวย 

   1.4 การจัดเนื้อหา เมื่อไดเนื้อหาแลวงานขั้นตอไปคือการจัดลําดับเนื้อหา

ซึ่งอาจจัดตามลําดับจากเนื้อหาที่งายไปสูเนื้อหาที่ยาก หรืออาจจัดตามลักษณะหรือ

ธรรมชาติของเนื้อหาสาระที่ตองการใหผูเรียนเรียนรู การจัดเนื้อหาที่เหมาะสมควรจะสอด

รับกับวุฒิภาวะของผูเรียน ความพรอมของผูเรียนและระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

   1.5 การเลือกประสบการณการเรียนรู ผูพัฒนาหลักสูตรจะตองเลือก

วิธีการหรือยุทธวิธีที่ผูเรียนสามารถนําไปใชกับเนื้อหาได นักเรียนจะทําความเขาใจเนื้อหา

ผานกิจกรรมการเรียนรูที่นักวางแผนหลักสูตรและครูเปนผูเลือก 

   1.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู วิธีการที่จะจัดและกําหนดกิจกรรม 

การเรียนรู และการจัดลําดับขั้นตอนของการใชกิจกรรมในขั้นนี้ ครูจะปรับยุทธวิธีใหเหมาะ

กับนักเรียนเฉพาะกลุมที่ครูรับผิดชอบ 

   1.7 การกําหนดสิ่งที่จะตองประเมินและวิธีการในการประเมิน ครูผูสอน

ในฐานะผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรจะตองประเมินและตรวจสอบใหไดวาหลักสูตร

ดังกลาวบรรลุจุดหมายหรือไม ครูผูสอนจะตองเลือกเทคนิควิธีอยางหลากหลาย เพื่อใชให

เหมาะสมกับการวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

   1.8 การตรวจสอบความสมดุลและลําดับขั้นตอน ผูจัดทําหลักสูตร

จะตองมุงเนนที่การจัดทําหลักสูตรหรือหนวยการเรียนการสอนใหคงเสนคงวา และ

สอดคลองภายในตัวหลักสูตรเอง การดําเนินการในลักษณะนี้ก็เพื่อใหผูเรยีนเกิด

ประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม และเกิดความสมดุลในเนื้อหาและประเภทของ 

การเรียนรู 

  2. การนําหลักสูตรหรือหนวยการเรียนไปทดลองใช เมื่อคณะผูรับผิดชอบ

หลักสูตรไดจัดทําหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรในรูปของสื่อหรือบทเรียนตางๆ 

เรียบรอยแลวคณะครูก็จะนําเอกสารหลักสูตรเหลานั้นไปทดลองสอนในชั้นเรียนที่
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รับผิดชอบมีการสังเกต วิเคราะห และเก็บรวบรวมผลการใชหลักสูตรและการจัดกิจกรรม

ในชั้นเรียนเพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรใหสมบูรณขึ้น  

  3. การปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรใหสอดคลองกัน ในขั้นตอนนี้จะตอง

พิจารณาความสอดคลองระหวางความสามารถของผูเรียนกับทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยู 

และกับพฤติกรรมการสอนของครู มีการรวบรวมขอจํากัดตางๆ ที่ไดจากการทดลองไวใน

คูมือครูเพื่อจะใชเปนขอสังเกตและแนวทางที่ชวยใหครูไดจัดกิจกรรมการสอนอยาง

รอบคอบ 

  4. การพัฒนากรอบงาน ภายหลังจากจัดทําบทเรียนหรือหลักสูตรายวิชา

ตางๆ จํานวนหนึ่งแลวผูพัฒนาหลักสูตรจะตองตรวจสอบหลักสูตรและสื่อในแตละหนวย

หรือแตละรายวิชาในประเด็นของความเหมาะสมและความเพียงพอของขอบขายเนื้อหา

และความเหมาะสมของการจัดลําดับเนื้อหา   

  5. การนําหลักสูตรไปใชและเผยแพร เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติ 

ในการเรียนการสอนในหองเรียนได 

  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Saylor, Alexander & others (1981,  

pp. 30-39) ไดเสนอกระบวนการวางแผนหลักสูตรไว 4 ขั้นตอนคือ 

   1. การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และขอบเขต เริม่จากเปาหมาย

หลักของการศึกษากอนแลวกําหนดเปนวัตถุประสงคเฉพาะที่องคกรใหบรรลุเปาหมายหลัก 

จากนั้นจึงกําหนดขอบเขตของเปาหมายไว 4 ประการ ไดแก ประสบการณการเรียนรูที่

หลากหลาย พัฒนาการของบุคคล ความสามารถทางสังคม ทักษะการเรียนรู และความ

ชํานาญเฉพาะดาน 

   2. การออกแบบหลักสูตร โดยมีเปาหมายวัตถุประสงค และขอบเขต

สําหรับตัดสินใจในกระบวนการออกแบบหลักสูตร พรอมทั้งพิจารณาจากขอมูลดานอื่นๆ  

   3. การนําหลักสูตรไปใช เมื่อออกแบบหลักสูตรแลวผูสอนมีบทบาทใน

การวางแผนหลักสูตร ในสวนของการเรียนการสอนพิจารณาเลือกวิธีสอนที่สัมพันธกับ

ผูเรียนและหลักสูตร 

   4. การประเมินผลหลักสูตร มีทั้งการประเมินผลรวมของการใชหลักสูตร

ทั้งสถานศึกษาและการประเมินผลหลักสูตรทั้งระบบ 

  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Saylor, Alexander & others  

ดังภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 กระบวนการจัดทําหลักสูตรของ  

Saylor, Alexander & others (1981, pp. 30-39) 

  จากแนวคิดของนักพัฒนาหลักสูตรดังกลาวขางตนสรุปไดวา รูปแบบ 

ในการพัฒนาหลักสูตรเปนเสมือนพิมพเขียวที่ใชเปนฐานขอมูลในการสรางหลักสูตรอยางมี

ทิศทาง การพัฒนาหลักสูตรสามารถเลือกใชรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับเปาหมายและ

จุดประสงค ตลอดทั้งประยุกตใชใหเขากับสภาพแวดลอมของสังคมและบริบทของ

หนวยงานใหมากที่สุด 

 7. ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 

 เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพมนุษยใหเปนผูมีความรูมีประสบการณและมี

ทักษะในการพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงาม นักศึกษาทุกยุคทุกสมัยไดพยายามคิดคน

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการศึกษาของมนุษยซึ่งในทางพุทธศาสนาก็ถือวา พระพุทธเจาเปนนัก

การศึกษาที่ยิ่งใหญ ไดกําหนดทฤษฎีทางการศกึษาใหมนุษยไดนํามาใชกับการศึกษาหา

ความรูคือ การเขาสูพระนิพพาน เชนเดียวกับองคศาสดาอื่นๆ เชน ศาสนาพุทธ ศาสนา

เปาหมายและจุดประสงค 

การจัดทําหลักสูตร 

การตัดสินใจในการจัดทําหลกัสูตรโดยกลุมผูรับผิดชอบขอมูลตางๆ ของหนวยงานทาง

สังคม และการเมอืง อาจมีผลตอขอจํากัดตางๆ ของหลักสูตรในขั้นสุดทายได 

การใชหลักสูตร 

การตัดสินใจในการดําเนินการสอนซึ่งดําเนนิการโดยครู หลกัสูตรจะประกอบดวย

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับทรัพยากร สื่อ และหนวยงาน จึงเปนการกระตุนใหมีความยดืหยุน 

และเปนอิสระแกครูและนักเรยีน 

การประเมินผลหลักสูตร 

การตัดสินใจในการประเมินความกาวหนาของนักเรียน ซึ่งดาํเนินการโดยครู สวนการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรนั้น ขอมูลที่ไดจากการประเมนิผลจะเปนพื้นฐาน

สําหรับการจัดทําหลักสูตรในครัง้ตอไป 
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คริสต ศาสนาอิสลาม ก็ไดกําหนดทฤษฎีตางๆ เพื่อใหมนุษยไดเกิดการเรียนรูอยาง

มากมาย ตอมาก็ไดมีนักการศึกษาโดยเฉพาะที่กําหนดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาและ

เปนพื้นฐานใหเกิดการเรียนรูของมนุษยตลอดจนกระทั่งในปจจุบันก็ยังมีนักการศึกษาที่ได

คิดคนทฤษฎีทางการศึกษาขึ้นมาเพื่อใหเหมาะกับยุคสมัย ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรตาม

แนวคิดของ Taba (อํานาจ จันทรแปน, 2542, หนา 24) 

  แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ Taba มีบางอยางคลายกับของ Tyler มาก

แตมีขอรายละเอียดปลีกยอยที่ตางกันออกไป พอสรุปได 11 ประการ ดังนี้ 

   1. สวนประกอบของหลักสูตร 

   2. การศึกษาขอมูลเพื่อกําหนดเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

   3. วัตถุประสงค 

   4. เกณฑในกําหนดวัตถุประสงค 

   5. การเลือกเนื้อหาสาระและการรวบรวมพินิจ 

   6. เกณฑในการพิจารณาเลือกเนื้อหาสาระ 

   7. ปญหาเกี่ยวกับการจัดรวบรวมเนื้อหาสาระ 

   8. การจัดประสบการณการเรียน 

   9. ลําดับขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร 

   10. ยุทธวิธีการสอน 

   11. วิธีการประเมินผล 

  ทฤษฎีการออกแบบหลักสูตร (Design Theories) แนวความคิดนี้ ไดสะทอน

ใหเห็นในการกําหนดองคประกอบของหลักสูตรของบุคคลอื่นๆ อีกคือ Taba Beauchamp 

(1975, p. 19) อํานาจ จันทรแปน (2532, หนา 25) โดย Taba มีความเห็นวาสวนประกอบ

ของหลักสูตรที่จะขาดเสียไมไดก็ คือ 

   1. จุดมุงหมายทั่วไป 

   2. เนื้อหาสาระและประสบการณการเรยีนรู 

   3. การประเมินผลในทัศนะของ Beauchamp ก็ไดกลาวถึงองคประกอบ

สําคัญซึ่งจะตองเขียนไวในเอกสารหลักสูตร 4 ประการ คือ 

    1) เนื้อหาสาระและวิธีการจัด 

    2) จุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมายเฉพาะ 

    3) แนวการนําหลักสูตรไปใชสอน 
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    4) การประเมินผลสาระทั้ง 4 รายการนีถ้ือวาเปนสิ่งจําเปนและสําคัญ

ยิ่งสําหรับหลักสูตร 

  ทฤษฎีการพัฒนาสูตรของอํานาจ จันทรแปน (2532, หนา 24) ที่ผสมผสาน 

หรือบูรณาการองคประกอบที่สําคัญและสอดคลองกัน ที่จะนําไปปฏิบัติไดจริงใน

สภาพแวดลอมและขอจํากัดของโรงเรียนเพื่อใหจัดการศึกษาสอดคลองกับปญหา และ

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และความเจริญกาวหนาของวิชาการ 

เทคโนโลยี ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของชุมชนและความตองการของผูเรียน

โดยแสดงออกมาเปน โมเดลสปาย (SPIE Model) 

  เพื่อใหมีความเขาใจกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรแบบ  

SPIE Model จึงไดนําเสนอสาระสําคัญของแตละขั้นตอน ดังนี้ 

   1. การวิเคราะหสถานการณ 

   การวิเคราะหสถานการณ (Situation) หมายถึง การศึกษาวิเคราะหสภาพ

ในอดีต สภาพปจจุบันและสภาพที่ควรเปนอนาคต โดยวิเคราะหสิ่งตางๆ ตอไปนี้ 

    1.1 ปรัชญาการศึกษานโยบาย หลักสูตร แผนการศึกษา งานวิจัย 

    1.2 สภาพปญหา คานิยม วัฒนธรรมและความตองการชุมชน 

    1.3 ธรรมชาติของเนื้อหาสาระ วิชาความรู ความเจริญกาวหนาทาง

วิชาการ 

    1.4 ความรูเกี่ยวกับผูเรียน ในดานความตองการและความสนใจ 

    1.5 ทฤษฎีการเรียนรู ตลอดจนแนวทางการจัดประสบการณ 

การเรียนรู 

  สงัด อุทรานันท (2532, หนา 191) ไดกลาวถึงการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน

สําหรับการพัฒนาหลกัสูตรไว การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก 

เพราะสภาพปญหาและความตองการที่ไดจากศึกษาและวิเคราะหเปนขอมูลสําคัญที่

หลักสูตรจะตองการพัฒนาขึ้นมาเพื่อแกปญหาและสนองความตองการเหลานั้น โดย

แหลงขอมูลสามารถ แบงเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาชุมชน และขอมูล

เกี่ยวกับความตองการของผูเรียน ซึ่งสามารถรวบรวมขอมูลไดทั้งทางตรงโดยการใช

แบบสอบถาม การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ การสังเกต สําหรับทางออมทําไดโดยการศึกษา

คนควาจากเอกสาร การรับฟงความคิดเห็นจากแหลงตางๆ 



34 

  กรมวิชาการ (2539, หนา 4) ไดกลาวถึงการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานไววา 

การพัฒนาหลักสูตรที่มีเปาหมายหรือมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนจะชวยใหมองเห็นภาพของงาน 

โดยจําเปนจะตองมีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานซึ่งเปนการวางแผนอยางมียุทธศาสตร 

เพราะเปนกระบวนการทํางานที่มีการวเิคราะหตลอดแนว เปนกระบวนการคิดที่รอบคอบ 

หาทางเลือกที่หลากหลายแนวทางที่มีประโยชนสูงสุดสถานศึกษาจําเปนตองใชขอมูล

เกี่ยวของกับทุกฝาย การวเิคราะหขอมูลพืน้ฐานที่จําเปน หรือ การวางแผนอยางมี

ยุทธศาสตรประกอบดวยกิจกรรมสําคัญๆ ดังนี้ 

   1. การศึกษาแนวโนมของการพัฒนา เปนการศกึษาสภาพสังคมที่

สถานศึกษาทองถิ่นวามีแนวโนมของการพัฒนาไปในทิศทางใด 

   2. การศึกษาความตองการของทองถิ่น เปนการศึกษาหรือสํารวจความ

ตองการของทองถิ่นวามีวามตองการจะใหทองถิ่นของตนเปนอยางไรในอนาคต วิธีการ

ไดมาของขอมูลเกี่ยวกับความตองการของทองถิ่นอาจใชวิธีการทางตรง คือ การออกไป

สอบถามจากบุคคลในทองถิ่น หรอืวิธีการทางออมโดยการรวบรวมขอมูลที่เปนความ

ตองการของทองถิ่นจากการที่หนวยงานหรือบุคคลอื่นทําไวผลจากการสํารวจนํามาใชเปน

ขอมูลในการพิจารณาดําเนินการพัฒนา 

   3. การศึกษาสิ่งที่มีผลตอการจัดการศึกษา สิ่งที่มีบทบาทหรือมี

ผลกระทบตอการจัดการศึกษาทําใหสถานศึกษาตองจัดการศึกษาใหสอดคลองตามที่มี

ระบุไวเปนลายลักษณอักษร นอกจากนี้วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งสภาพแวดลอมทาง

กายภาพของทองถิ่น ลวนแตเปนสิ่งที่มีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนใหสนองหรือ

สอดคลองกับทองถิ่น 

   4. การศึกษาศักยภาพของสถานศึกษา เปนการศึกษาสภาพทั่วไปของ

สถานศึกษาวามีความพรอมในเรื่องใด มากนอยเพียงไร รวมทั้งศึกษาวาในการดําเนินงาน

ทั้งดานบริหารและวิชาการที่ผานมาประสบผลสําเร็จ 

   5. สรางภาพของงานตลอดแนว ขั้นตอนนีเ้ปนการนําเอาขอมูลซึ่งเปนผล

จากกิจกรรมทั้ง 4 ขั้นตอน 

   2. การวางแผนหลักสูตรหรือแผนประสบการณ (Planning) 

   ในการวางแผนหลักสูตร หรือ แผนประสบการณมีขั้นตอนการดําเนินงาน 

ดังนี้ 

    2.1 กําหนดหลักสูตรสาขา หมวดวิชา 
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    2.2 กําหนดหลักสูตรรายวิชา 

     2.2.1 กําหนดลักษณะวิชา 

     2.2.2 พิจารณาความสมดุลระหวางทฤษฏีกับปฏิบัติ 

     2.2.3 คัดเลือกและรวบรวมและผลิตสื่อประเภท 

    2.3 กําหนดหลักสูตรเฉพาะกลุมบุคคล เชน หลักสูตรสําหรับชน  

กลุมนอยหรือหลักสูตรสําหรับเด็กเรียนชา เปนตน 

    2.4 กําหนดแผนการสอน 

     2.4.1 กําหนดวัตถุประสงค รูปแบบของจุดประสงคสามารถแบงได 

3 ลักษณะ คือ (อํานาจ จันทรแปน. 2532, หนา 52) 

      2.4.1.1 จุดประสงคจะอยูในรูปแบบหรือลักษณะของสิ่งที่ผูสอน

กระทํา เชน การเสนอทฤษฏีวัฒนาการ การสาธิต การพิสูจน เปนตน ลักษณะเหลานี้จะ

แสดงใหเห็นสิ่งที่ผูสอนวางแผนที่กระทํา แตจุดประสงคเหลานี้ไมไดเปนเปาหมายของ

การศึกษาที่แทจริง เพราะ จุดประสงคของการที่แทจริงไมใชตองการใหผูสอนกระทําอยาง

หนึ่ง แตสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดพฤติกรรมของผูเรียน 

      2.4.1.2 จุดประสงคอยูในลักษณะของรายการหัวขอเนื้อหาวิชา 

จุดประสงคในลักษณะนีถ้ึงแมจะชี้ใหเห็นวานักเรียนจะตองเรียนอะไรบาง แตไมใช

จุดประสงคที่พึงประสงค เพราะไมไดชี้เฉพาะวานักเรียนจะตองทําอยางไรบางเนื้อหาสาระ

เหลานี้ 

      2.4.1.3 จุดประสงคจะอยูในรูปแบบพฤติกรรมทั่วๆ ไป ซึ่งไมได

ชี้เฉพาะใหชัดเจน เชน ความคิดเชิงวิจารณ การพัฒนาความลึกซึ้ง การพัฒนาเจตคติตอ

สังคม เปนตน การกําหนดจุดประสงคในลักษณะนี้ แสดงใหเห็นถึงความมุงหวังทาง 

การศึกษาวาคาดหวังที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหตัวผูเรียน และแสดงใหเห็นถึง

ประเภทของการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วๆ ไป จําเปนอยางยิ่งที่ตองช้ีเฉพาะวาพฤติกรรม

ดังกลาวจะกระทํากับเนื้อหาใด หรือพฤติกรรมดังกลาวจะใชในดานใดของชีวิตไมเปน 

การเพียงพอที่จะพูดอยางผิวเผินวาเพื่อพัฒนาความคิดวิเคราะหโดยไมอางถึงเนื้อหาและ

ประเภทของปญหาที่จะตองใชความคิดวิเคราะหวิจารณเลย 

  วิชัย ประสิทธิว์ุฒเิวชช (2542, หนา 99) กลาวถึงการจัดเนื้อหาสาระไววา 

การจัดเนื้อหาสาระมีหลายวิธี แตละวิธีควรเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาที่แตกตางกัน จึง
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ตองใชการจัดหลายวิธีการผสมผสานกันตามธรรมชาติของวิชา สามารถสรุปได 3 ประการ 

คือ 

   1. จัดลําดับเนื้อหาสาระโดยยึดหลักการทางตรรกะและจิตวิทยา 

    1.1 เนื้อหาสาระที่จากงายไปหายาก (The simple – to - complex 

approach) 

    1.2 ความจําเปนที่ตองเรียนกอนหลัง (The pre - requisite learning 

approach) 

    1.3 ลําดับกาลเวลาหรือเหตุการณ (The chronological approach) 

    1.4 ตามหัวขอหรือเปนเรื่องอิสระ (The thematic approach) 

    1.5 ลําดับจากสวนยอยไปสูสวนรวม (The part – to - whole 

approach) 

    1.6 ลําดับจากสวนยอยไปสูสวนยอย (The whole – to - part 

approach) 

   2. จัดเนื้อหาสาระใหมีความตอเนื่อง (Continuity) เพื่อใหเอื้อเฟอตอ  

การสะสมความรูใหเกิดความมั่นคงและเพียงพอสําหรับการเรียนรูตอไป 

   3. จัดเนื้อหาสาระใหความสัมพันธกัน เพื่อใหเกิดการบูรณาการและ 

การถายโยงความรูเปนความสัมพันธระหวางวิชา 

   4. จัดเตรียมรายละเอียดของการจัดเนื้อหาสาระในแตละรูปแบบ 

   5. ระบุแนวทางในการนําเอาหลักสูตรนั้นๆ ไปสูการปฏิบัติ 

   6. กําหนดวิธีการเรียนการสอนและแหลงวิชาการ 

   7. กําหนดวิธีการวัดและประเมินผล 

   3. การใชหลักสูตรหรือการปฏิบัติ (implementation) 

   ในการใชหลักสูตร หรือ การนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัตินั้น จําเปนตอง

เตรียมการพัฒนาบุคลากร เอกสาร และสื่อประเภทตางๆ สรางความเขาใจแกบุคลากรที่

เกี่ยวของในแนวทางที่กําหนดขึ้นมาใหม ฝกอบรมใหเกิดทักษะในการใชหลกัสูตร หรือ

วิธีการใหมๆ  สรางหรือเตรียมความพรอมใหแกผูเรียน เตรียมการนิเทศภายใน และปฏิบัติ

ตามแผนที่กําหนด 

   ในการนําหลักสูตรไปใชนั้น วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542, หนา 104) 

กลาวถึงกระบวนการนําหลักสูตรไปใช มีขั้นตอนไปสูการปฏิบัติเปนลําดับ ดังนี้ 
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    1. การขออนุมัติหลักสูตร 

    2. การวางแผนการใชหลักสูตร อาจดําเนินการระหวางรอการอนุมัติ 

เชน การประชาสัมพันธ หลักสูตร เตรียมงบประมาณ เตรียมความพรอมบุคลากร เปนตน 

    3. การบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามจุดมุงหมาย 

    4. การนําหลักสูตรไปใช 

    จากรายละเอียดเกี่ยวกับการใชหลักสูตรขางตน สามารถไดสรุปการ

ใชหลักสูตรเปน 2 ขั้นตอนใหญๆ คือ การวางแผนการใชหลักสูตรและการดําเนินการสอน

ตามหลักสูตร สําหรับการวางแผนการใชหลักสูตรนั้นประกอบดวย การประสารงานและ

การเตรียมบุคลากร การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเอกสารประกอบการเรียน

การสอน การประชาสัมพันธหลักสูตร หลังจากนั้นดําเนินการสอนตามหลักสูตร 

   4. การประเมินผล 

   สําหรับ สงัด อุทรานันท (2532, หนา 279) กลาวไววา การประเมิน

หลักสูตรประกอบดวยการประเมินสิ่งตอไปนี้ คือ 

    1. การประเมินเอกสารหลักสูตร เปนการตรวจสอบคุณภาพของ

หลักสูตรวามีความเหมาะสมดีและถูกตองกับหลักการพัฒนาหลักสูตรเพียงใด หากมี

ขอบกพรองก็ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช 

    2. การประเมินการใชหลักสูตร เปนการตรวจสอบวาหลักสูตรนั้น

สามารถนําไปใชในสถานการณจริงไดไดดีเพียงใด สวนใดที่เปนอุปสรรคตอการใชหลักสูตร 

หากพบขอบกพรองในระหวางการใชหลักสูตร มักจะไดรับการแกไขทันที เพื่อใหการใช

หลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

    3. การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร โดยทั่วไปจะดําเนินการ

หลังจากที่มีผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนั้นๆ การประเมินในลักษณะนี้มักจะทําการ

ติดตามความกาวหนาของผูสําเร็จการศึกษาวาสามารถประสบความสําเร็จในการทํางาน

เพียงใด 

    4. การประเมินระบบหลักสูตร เปนการประเมินในลักษณะที่มีความ

สมบูรณและซับซอนมาก คือ การประเมินที่เกี่ยวของกับองคประกอบอื่นของหลักสูตร เชน 

ทรัพยากรที่ตองใช ความสัมพันธของระบบหลักสูตรกับการบริหารโรงเรียน ระบบ 

การจัดการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผล เปนตน นอกจากนี้ วิชัย ดิสสระ  

(2535, หนา 116) กลาวถึงการประเมินหลักสูตรไววา การคํานึงถึงชวงเวลา 
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ในการประเมินผลหลักสูตร ทําใหไดลักษณะของการประเมินผล 3 ลักษณะ คือ  

     1. การประเมินผลกอนการดําเนินงาน (project analysis) หมายถึง 

การประเมินหลักสูตรในชวงที่หลักสูตรยังไมนําไปใชในโรงเรียน เปนการประเมินหลังจากได

วางแผนการพัฒนาหลักสูตรแลวโดยอาศัยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทางดาน 

การพัฒนาหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชา 

     2. การประเมินขณะดําเนินการ (formative evaluation) หมายถึง 

การประเมินผลหลักสูตรในชวงที่ไดจากการวางแผนพัฒนาไปใชในโรงเรียนตองยึดหลักการ

และเหตุผลในขั้นวางแผนเปนหลักแลวพิจารณาดูวาหลักสูตรและกระบวน 

การเรียนการสอนที่ปฏิบัติอยูนั้นเปนอยางไรเปาหมายของการประเมินผลขณะดําเนินการนี้

มุงที่จะชวยใหนักพัฒนาหลักสูตรสามารถพิจารณาวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอน ที่นําไปใชใหสมเหตุสมผลกับหลักการและเหตุผลในขณะวางแผนหลักสูตร

เปนสําคัญ 

     3. การประเมินหลังดําเนินการ (summative evaluation) หมายถึง 

การประเมินผลหลักสูตรในชวงที่หลักสูตรไดนําไปใชแลวหรือประเมินผลจบของโครงการ

หลักสูตรนั้นๆ การประเมินผลหลักสูตรชวงจบนี้ตองวเิคราะหหาผลที่เกิดขึ้นจากการเรียน

การสอน การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของการวางแผนพัฒนาหลักสูตร กระบวนนํา

หลักสูตรไปใช กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนและผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน 

อาจใชแบบสอบถามชนิดตางๆ เปนเครื่องมือการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของ

นักเรียน ความคิดเห็นของนักเรียน ครู ปกครอง ตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร

ทั้งทางตรงและทางออม 

     สรุปไดวา การประเมินหลักสูตรมีการประเมินผล 3 ลักษณะ คือ 

การประเมินผลกอนการดําเนินงาน การประเมินขณะดําเนินการ และการประเมินหลัง

ดําเนินการ 

แนวคิดเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรฝกอบรม 

 ปจจุบันบุคลากรซึ่งถือวาเปนทรัพยากรมนุษย ที่เปนองคประกอบที่สําคัญมาก

ในการพัฒนาประเทศ ในยุคโลกขอมูลขาวสารเชนนี้ ทุกองคกรจึงมุงที่จะพัฒนาบุคลากร

ใหไดเรียนรูและเขาใจถึงวิธีการใหมๆ  ใหมีความรู ความเขาใจ มคีวามสามารถ และ

ประสิทธิภาพ อันเปนการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มพูนองคความรู ความสามารถที่มุงไปสู



39 

การพัฒนาคุณภาพชีวติและการงานได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปจจุบันไดใหความสําคัญกับ

การฝกอบรม (Training) ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและ

มาตรฐานของหนวยงานได แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมมีดังนี้ 

  1. ความหมายของการฝกอบรม 

   วิชิต สุรัตนเรืองชัย (2534, หนา 47) สรุปไววา การฝกอบรมเปน

กระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดเกิดการเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งภาย

ในชวงระยะเวลาที่ไมมากนัก สวนใหญจะจัดขึ้น เพื่อแกปญหาหรือความตองการของ

หนวยงานที่จะเพิ่มพูนความรูทักษะ และประสบการณแกบุคลากรของหนวยงานจาก

ความหมายที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาการฝกอบรม คือ การพัฒนาความรูเพื่อทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเจตคติและเกิดทักษะความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพิ่มขึ้น

ดังนั้นกระบวนการฝกอบรมจึงเปนวิธีการหนึ่งของการใหการศกึษานั่นเอง 

   กุลยา ตันติผลาชีวะ (2537, หนา 87) ไดกลาววา การฝกอบรมเปน

กระบวนการใหความรูและการฝกหัดที่มีขอบเขตจําเพาะตามที่ตองการ ระยะเวลาของ 

การฝกอบรมมักจะเปนระยะเวลาสั้นๆ ตั้งแต 5 วัน ถึง 6 เดือน เพื่อใหผูเขารับการอบรม

เกิดการเรียนรูและมีความชํานาญเปนการเฉพาะเรื่องเทานั้น  

   อํานวย เดชชัยศรี (2542, หนา 12) สรุปไววา การฝกอบรมเปนวิธีการ

หนึ่งที่จะชวยใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีความรูความเขาใจ ความสามารถและเกิดทักษะ

จากประสบการณตลอดจนเกิดเจตคติที่ดีและถูกตองตอกิจกรรมตางๆ เปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของงานที่มีผลตอความเจริญขององคการ ตรงตามเปาหมายของโครงสรางที่

ปรากฏในระบบงานเหลานั้น 

   กิตติ พัชรวิชญ (2544, หนา 445) สรุปไววา การฝกอบรม หมายถึง 

กระบวนการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความเปนจริงของปญหา เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ 

ทักษะและเปลี่ยนเจตคติของบุคลากร และสามารถนําประสบการณทั้งหมดที่ไดรับจาก 

การฝกอบรมไปใชแกปญหาของงานที่ทําอยูใหบรรลุความสําเร็จตามความตองการของ

องคการ 

   จงกลนี ชุติมาเทวินทร (2544, หนา 1) สรุปไววา การฝกอบรม  

เปนการจัดกระบวนการเรียนรูเฉพาะอยางของบุคคล เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเปน

การเพิ่มความสามารถในการทํางานของคน ทั้งในเรื่องของความรู ทักษะ ทัศนคติ  

ความชํานาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความรับผิดชอบตางๆ ที่บุคคลพึงมีตอหนวยงาน  
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และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานและเพื่อยกมาตรฐานการปฏิบัติงานใหอยูใน

ระดับสูงขึ้น และทําใหบุคลากรมีความเจริญกาวหนาในงาน 

   ยงยุทธ เกษสาคร (2544, หนา 7) กลาววา การฝกอบรม หมายถึง 

กระบวนการอยางหนึ่งในการพัฒนาองคการโดยอาศัยการดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน  

มีการวางแผนที่ดี และเปนการกระทําที่ตอเนื่อง โดยไมมีการหยุดยั้ง ซึ่งการกระทําทั้งหมด

ก็เพื่อความมุงหมายในการเพิ่มพูนความรู และเพิ่มพูนทักษะ รวมถึงการปรับเปลี่ยนเจตคติ 

และพฤติกรรม 

   สมชาติ กิจยรรยง (2545, หนา 15) สรุปไววา การฝกอบรม หมายถึง 

กระบวนการที่จะทําใหผูเขารับการอบรมเกิดความรู เกิดความเขาใจ เกิดความชํานาญ 

และเกิดเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกระทั่งสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรม

เกิดการเรียนรู หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมอยางมี

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

   วันทนา เนาววัน (2548, หนา 46) ไดสรุปความไววา การฝกอบรม 

หมายถึง กิจกรรมในการที่จะพัฒนาตัวของบุคคลที่ปฏิบัตงิานภายในองคการ โดยวิธีการ

ตางๆ ทั้งภายในสถานที่ทํางานและนอกสถานที่ทํางาน เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัว

บุคคลใหมีทัศนคติ และพฤติกรรมสูการทํางานที่ประสบผลสําเร็จและเปนคนมีคุณภาพ   

มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

   ชูชัย สมิทธิไกร (2548, หนา 5) ไดใหความหมายของการฝกอบรมไววา 

การฝกอบรม คือ กระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบเพื่อสรางหรือเพิ่มพูนความรู 

ทักษะ ความสามารถ และเจตคติ ของบุคลากรอันจะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมี         

ประสิทธิภาพสูงขึ้น เชน เปนหัวหนางานที่สามารถบริหารงานและบริหารผูใตบังคับบัญชา

ไดดีขึ้น หรือเปนชางเทคนิคที่มคีวามสามารถในการซอมแซมเครื่องจักรไดดีขึ้น เปนตน 

   Flippo (1970, p. 268) ไดกลาวไววา การฝกอบรมหมายถึง กระบวนการ

สรางเสริมความรูความชํานาญแกผูปฏิบัติงานตามขอบเขตที่กําหนด การฝกอบรมจึงเปน

การมุงเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอยางมีความรู ความเขาใจ มิใชเพียงการฝกหัดใหทําเปน

เทานั้น 

   จากความหมายของการฝกอบรมที่ไดกลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา 

การฝกอบรมเปนวิธีการในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถ   

มีทักษะ เกิดเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานโดยใชกลวิธีที่เหมาะสมในการสรางประสบการณ
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จากการฝกปฏิบัติจริงของผูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง และหนวยงานใหมี

ความกาวหนายิ่งขึ้น 

  2. วัตถุประสงคการฝกอบรม 

  การฝกอบรมมีวัตถุประสงคดังที่นักวิชาการกลาวถึง ดังนี้ 

   พัฒนา สุขประเสริฐ (2541, หนา 5) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของ 

การฝกอบรม โดยทั่วไปแลวมีจุดมุงหมายเพื่อ  

    1. เพื่อเพิ่มพูนความรู (Knowledge)  

    2. พัฒนาทักษะ (Skill) 

    3. เปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude) 

   จงกลนี ชุติมาเทวินทร (2544, หนา 79-81) ไดกลาวถึง วัตถุประสงค 

เชิงพฤตกิรรมในแตละครั้ง มีขอความสั้นๆ 5 ประการ คือ เจาะจง เปนจริง วัดได บรรลุได 

ในกรอบเวลา 

   สมคิด บางโม (2545, หนา 14) ไดจําแนกวัตถุประสงคในการฝกอบรมได 

4 ประการ เรียกยอๆ วา KUSA ดังนี้ 

    1. เพื่อเพิ่มพูนความรู (Knowledge, k) ใหมีความรู หลักการ ทฤษฎี 

แนวคิดในเรื่องที่อบรมเพื่อนําไปใชในการทํางาน 

    2. เพื่อเพิ่มพูนความเขาใจ (Understand, U) เปนลักษณะที่ตอเนื่อง

จากความรู กลาวคือ เมื่อรูในหลักการและทฤษฎีแลวสามารถตีความ แปลความ  

ขยายความและอธิบายใหคนอื่นทราบ รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชได 

    3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ (Skill, s) ทักษะคือ ความชํานาญหรือความ

คลองแคลวในการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งไดโดยอัตโนมัติ เชน การใชเครื่องมือตางๆ  

การขับรถการขี่จักรยาน เปนตน 

    4. เพื่อเปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude, A) เจตคติ หรือ ทัศนคติ คือ

ความรูสึกที่ดี หรือไมดี ตอสิ่งตางๆ การฝกอบรม มุงใหเกิดหรือเพิ่มความรูสึกที่ดีๆ  

ตอองคการ ตอผูบังคับบัญชา ตอเพื่อนรวมงานและตองานที่มีหนาที่รับผิดชอบ เชน ความ

จงรักภักดีตอบริษัท ความภาคภูมิใจ 

   วิบูลย บุญยธโรกุล (2545, หนา 69-70) ไดกลาวสรุปวา วัตถุประสงค

ของการฝกอบรมที่กําหนดขึ้น จะมีบทบาท ดังนี้ คือ  
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    1. เปนแนวทางใหผูอํานวยการหลักสูตร สามารถกําหนดรายละเอียด

ของหัวขอวิชา และเนื้อหาใหสอดคลองกับความจําเปนของการฝกอบรม 

    2. เปนแนวทางใหวิทยากรใชในการคัดเลือก หรือจัดทําเอกสาร

ประกอบการสอนและสื่อการสอน ตลอดจนเลือกใชวิธีการฝกอบรมใหผูเรียนไดรับความรู 

ทักษะ และทัศนคติที่ตรงกับความจําเปนในการเรียนรูที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

    3. ชวยใหผูเขารับการฝกอบรมมีความชัดเจนในเรื่องของความ

คาดหวังขององคกรดานความรู ความสามารถหลังจากผานการฝกอบรมแลว 

    4. ชวยใหทั้งวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรมสามารถประเมิน

ความกาวหนาในการเรียนรูตลอดชวงการเรียนการสอนนั้น 

    5. ชวยใหสามารถจัดทํารายละเอียดของเครื่องมือและวิธีในการ

ประเมินผลการฝกอบรมไดอยางเหมาะสม 

   วันทนา เนาววัน (2548, หนา 47) ไดกลาวถึงวัตถุประสงควา โดยทั่วไป

แลวการฝกอบรมบุคลากรในองคการใหมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้

    1. เพื่อปรับปรุงระดับความตระหนักรูในตนเอง (Self - Awareness) 

ของแตละบุคคล ความตระหนักรูในตนเอง คือ การเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง อันไดแก การทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของตนเองในองคการ  

การตระหนักถึงความแตกตางระหวางสิ่งที่ตนเองปฏิบัติและปรัชญาที่ยึดถือ การเขาใจถึง

ทัศนะที่ผูอื่นมีตอตนเอง และการเรียนรู วาการกระทําของตนมีผลกระทบตอผูอื่นอยางไร 

เปนตน 

    2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะการทํางาน (Job Skills) ของแตละบุคคล โดยอาจ

เปนทักษะดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานก็ได เชน การใชอินเตอรเน็ต การดูแลรักษาความ

ปลอดภัย ในการทํางานหรือการบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชา เปนตน 

    3. เพื่อเพิ่มพูนแรงจูงใจ (Motivation) ของแตละบุคคล อันจะทําให

การปฏิบัติงานเกิดผลดี แตหากขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแลวบุคคลนั้นก็อาจมิไดใช

ความรูและความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ และผลงานก็จะไมมีประสิทธิภาพ

เทาที่ควร  

    จากแนวคิดวัตถุประสงคของการฝกอบรมดังกลาวสามารถสรุปไดวา 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม เพื่อใหเกิดการเรียนรูไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ของตัวเองและความรับผิดชอบตอสวนรวม 
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  3. ความสําคัญของการฝกอบรม 

   คีรีบูน จงวุฒิเวศย (2540, หนา 69-79) กลาววา การฝกอบรมเปน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงคนอยางเปนระบบ เปนการใหการศกึษาตลอดชีวิตสําหรับทุกคน

เชนเดียวกับการศึกษา คนตองพัฒนาความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

การฝกอบรมที่ดีจะตองสามารถทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค  

เกิดประโยชนตอบุคคล ดานการพัฒนาความรู ความสามารถ ความคิด การวิเคราะหและ 

การตัดสินใจ เพื่อการสรางทัศนคติที่ดีตองานที่ทําการฝกอบรมมักใชชวงเวลาสั้นๆ เพื่อให

เกิดผลเร็วที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปใชปฏิบัติงานไดทันที และมีนักวิชาการหลายทาน

ไดกลาวถึงความสําคัญการฝกอบรมไว ดังนี้ 

   กิตติ พัชรวิชญ (2544, หนา 447-448) กลาวถึงความสําคัญ 

การฝกอบรมไววา  

    1. สรางความประทับใจใหพนักงานที่เริ่มทํางาน 

    2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหสูงขึ้น 

    3. เตรียมขยายงานขององคการ 

    4. พัฒนาพนักงานขององคการใหทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยี 

    5. สรางขวัญและกําลังใจใหพนักงานขององคการใหเกิดความมั่นคง

การทํางาน 

    6. เพิ่มพูนวิทยาการที่เปนประโยชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ

พนักงาน     

    7. ลดงบประมาณคาวัสดุสูญเปลา 

    8. สรางความสามัคคีในหมูพนักงาน 

    9. เปนวิธีการแหงประชาธิปไตย 

    10. เปนการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของบุคคล 

   มนูญ ไชยทองศรี (2544, หนา 16) กลาวไววา หนวยงานตางๆ จําเปน

ตองการฝกอบรมใหแกผูปฏิบัติงานในหนวยงาน เนื่องจาก 

    1. สถานศึกษาไมสามารถผลิตบุคคลที่สามารถปฏิบัติงาน ไดทันทีที่

จบการศึกษาจําเปนตองทําการฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจ ทักษะและ

ทัศนคติที่ดีและเพียงพอกอนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติงานนั้นๆ   
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    2. ปจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ผูปฏิบัติงานจึง

ควรไดรับการพัฒนาใหสามารถทํางานไดสอดคลองกับสถานการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ซึ่งการฝกอบรมเปนวิธีการที่ดีที่สุด 

    3. ความตองการของผูปฏิบัติงานในการที่จะมีความเจริญกาวหนาใน

อาชพีนั้นๆ จึงพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง เพื่อใหมีโอกาสเลื่อนตําแหนงหนาที่

การงานซึ่งจะสงผลใหเกิดความเจริญกาวหนาตอหนวยงาน และสรางขวัญกําลังใจตอ

ผูปฏิบัติงานอีกดวย 

    โดยสรุป การฝกอบรมมีความสําคัญ ในฐานะที่เปนกรรมวิธีที่สนับสนุน

การศึกษาตลอดชีวิตการฝกอบรมจําเปนตองจัดทําหลักสูตรขึ้นมา ชวยใหผูเขาอบรมเกิด

การเรียนรูเพิ่มเติมประสบการณ วิทยาการสมัยใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

บุคคลตองปรับปรุงพัฒนาตนเองใหมีสมรรถภาพการทํางานสูงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงใน

เรื่องใดๆ ตองอบรมหาความรูในเรื่องนั้นโดยเฉพาะการอบรมเปนสวนสําคัญของ 

การพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

  4. กระบวนการฝกอบรม 

  มีนักวิชาการทางดานการฝกอบรมหลายทานไดแสดงกระบวนการฝกอบรม

ดังนี้  

   ออม ประนอม (2543, หนา 8) ไดแสดงทรรศนะกระบวนการหรือ

ขั้นตอนในการฝกอบรม (training process) อาจแบงไดเปนหลายขั้นตอน ขึ้นอยูกับวาจะ

ตองการใหละเอียดมากนอยเพียงใด โดยมีขั้นตอน กระบวนการฝกอบรม 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

    1. การหาความจําเปนในการฝกอบรม 

    2. การกําหนดหลักสูตรและโครงการฝกอบรม 

    3. การดําเนินการฝกอบรม 

    4. การประเมินผลการฝกอบรม 

    5. การติดตามผลการฝกอบรม 

   เพ็ญจันทร สังขแกว (2544, หนา 25) กลาววากระบวนการฝกอบรม 

หมายถึงลําดับการกระทําซึ่งดําเนินการตอเนื่องกันไปจนสําเร็จ ณ ระดับหนึ่ง และไดแบง

กระบวนการฝกอบรมเปนขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

    1. การพิจารณาความจําเปนของการฝกอบรม  
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    2. การวางแผนฝกอบรม 

    3. การดําเนินการฝกอบรม  

    4. การประเมินผลการฝกอบรม 

   สมชาติ กิจยรรยง (2545, หนา 15) กระบวนการในการฝกอบรมจะ

ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก คือ  

    1. การหาความตองการจําเปนในการฝกอบรม 

    2. การสรางโครงการหรือหลักสูตรอบรม 

    3. การดําเนินการจัดฝกอบรม 

    4. การประเมินผลการฝกอบรม 

   นิรันดร จุลทรัพย (2547, หนา 169) กลาวโดยทั่วไปกระบวน 

การฝกอบรม มักนิยมจัดแบงออกเปน 3 ระยะดวยกัน คือ 

    1. ระยะกอนอบรม 

    2. ระยะดําเนินการฝกอบรม 

    3. ระยะหลังอบรม 

   สัมฤทธิ ์ยศสมศักดิ์ (2549, หนา 192) ไดกลาววา การจัดการฝกอบรมที่

มีประสิทธิผลประกอบดวย 4 ขั้นตอน เริ่มจาก  

    ขั้นตอนที่ 1 การประเมินความตองการในการฝกอบรม ซึ่งจะตองมี

การวิเคราะหองคกร การวิเคราะหบุคคล และการวิเคราะหภาระงาน แลวนําผลการ

วิเคราะหมากําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม 

    ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมพนักงานใหพรอมในการฝกอบรม ไดแก  

การทําใหเกิดความมั่นใจวาพนักงานพรอมที่จะไดรับการฝกอบรม เชนเปนผูที่เปนผูมี

ความสามารถและสื่อสารได มีสภาพและแวดลอมที่เหมาะสมและสรางใหเกิดแรงจูงใจใน

การเรียนรู 

    ขั้นตอนที่ 3 การสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู เพื่อใหผูเขารับการ

อบรมสามารถเรียนรูไดมากที่สุด 

    ขั้นตอนที่ 4 การถายทอดการฝกอบรม จะตองสรางบรรยากาศของ

การถายทอดการฝกอบรม เปนวิธีการบรรยาย การประชุม การสาธิต การแสดงบทบาท

สมมติ การสรางสถานการณจําลอง การใชกรณีศกึษา การใชโปรแกรมการเรียนรู การใช
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สาธารณูปการและใชคอมพิวเตอรเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีการฝกอบรมขณะปฏิบัติงานละ

ขั้นตอนสุดทายการประเมินผลแผนงานการฝกอบรม และถายทอดการฝกอบรม 

    จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวา กระบวนการฝกอบรมเปน

กระบวนการจัดการที่เปนระบบมีลําดับขั้นตอนในการดําเนินงานที่มีความสัมพันธ

ตอเนื่องกันโดยตลอดไดแก ระยะกอนอบรม ประกอบดวยขั้นตอนการวิเคราะหความ

จําเปนในการฝกอบรม การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม การพิจารณาผูเขารับ

การฝกอบรม การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม การวางแผนจัดฝกอบรม โครงการและ

การเขียนโครงการ ระยะดําเนินการฝกอบรม ประกอบดวยขั้นตอน กิจกรรมเริ่มตน

ดําเนินการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม กิจกรรมในวันสุดทายของการฝกอบรม และระยะ

หลังฝกอบรม ประกอบดวยขั้นตอน การประเมินและติดตาม การฝกอบรม อุปสรรค

ปญหาที่เกี่ยวกับการฝกอบรม การดําเนินการหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม 

  5. รูปแบบการฝกอบรม 

  รูปแบบที่ใชในการจัดฝกอบรมไดมีนักวิชาการแบงไวหลายแบบแตกตางกัน

ตามแนวความคิด เชน รูปแบบที่ยึดปจจัยนําเขา (Input) เปนหลัก เนนความสําคัญที่ผูเขา

รับการอบรม รูปแบบที่ยึดกระบวนการเปนหลักใหความสําคัญของกระบวนการฝกอบรม 

และรูปแบบที่ยึดผลผลิตเปนหลัก เปนตน  

   Kerry A. Johnson & Lin J. Foa (อางถึงใน ธีระ ประวาลพฤกษ (2538, 

หนา 63) ไดแบงรูปแบบการสอนการฝกอบรมเปน 4 รูปแบบ ดังนี ้

    1. การฝกอบรมในหองเรียน (Classroom training methods) เปน

วิธีการสอนการอบรมที่ใชตําราเรียน การบรรยาย การสาธิต เปนตน  

    2. การเรียนรูจากโปรแกรมคอมพิวเตอร (Interactive videodise)  

โดยใชแผนวิดีโอดิสเลนกับเครื่องคอมพิวเตอร ผูเขาอบรมหรือผูเรียนจะมีปฏิสัมพันธกับ

โปรแกรมในแผนวิดโิอดิสดวยการตอบคําถามเลือก หรือเสนอปญหาที่กําหนดไวใน

โปรแกรม 

    3. การเรียนรูจากเครื่องมือจําลองสถานการณจริง (Face plate 

simulators) เปนการใหเรียนรูดวยการสรางมือที่จําลองสภาพและสถานการณจริงโดยให

ผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรมไดฝก เชน การฝกบินของนักบินฝกหัด 

    4. การเรียนรูดวยเครื่องมือหรือบุคคลโดยตรง (Hand - on training) 

ซึ่งหมายถึงการฝกงานทุกรูปแบบโดยผูเรียนจะเรยีนรูจากการใชเครื่องมือหรือการเรียนรู 
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จากบุคลากรภายใตคําแนะนําของผูฝก (Trainer) หรือผูนิเทศ (Superviser)  

   ประภาเพ็ญ สุวรรณ (ม.ป.ป., หนา 233-238) ไดทําการรวบรวมวิธีการ

ฝกอบรมไวหลายวิธีการโดยสามารถสรุปได ดังนี้ 

    วิธีที ่1 การบรรยาย (Lecture) เปนวิธีการฝกอบรมที่วิทยากรเสนอ

แนวคิดและขอมูลหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งตางๆ โดยทั่วไปวิทยากรจะเปนผูทําปฏิกิริยา 

และผูเขารับการอบรมเปนฝายรับโดยการฟงและจดขอมูลตางๆ 

    วิธีที ่2 การอภิปรายเปนคณะ (Group discussion) โดยทั่วไปจํานวน

สมาชกิที่รวมในการอภปิรายเปนคณะจะมีประมาณ 3 – 6 คน ผูฟงจะมีสวนรวม 

ในการอภิปรายในชวงเวลาหลังการอภิปรายเปนคณะ ซึ่งสวนมากจะจัดใหผูเขารับ 

การอบรมไดถามคําถามหรือเสนอความคิดเห็นทั่วไป 

    วิธีที ่3 การใชเทปบันทึกเสียงจะเปนประโยชนในการสรางและ

ปรับปรุงทักษะในการติดตอสื่อสาร การใชเทปบันทึกเสียงอาจจะใชรวมกับสไลดก็ได 

    วิธีที ่4 การสาธิต (Demonstration) เปนการแสดงใหดูโดยมี 

การวางแผนอยางดีซึ่งการสาธิตนี้จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดเห็นวิธีดําเนินกิจกรรม

บางอยาง ตลอดจนขั้นตอนอยางละเอยีดในการทํากิจกรรมนั้นๆ 

    วิธีที ่5 การประชุมและการอภิปราย (Conference and discussion) 

เปนวิธีการรวบรวมความคิดเห็น ขอมูลหรือขอคิดของบุคคลที่มีประสบการณในดานตางๆ

ซึ่งจะเปนประโยชนตอการแกไขปญหาและเปนเปาหมายของการฝกอบรม โดยจํานวนผูเขา

รับการฝกอบรมควรมีประมาณ 10 – 25 คน 

    วิธีที ่6 การประชุมกลุมเล็ก (Sub - group or buzz group) เพื่อ

แกปญหาหลายปญหาในระยะเวลาที่จํากัด หรือถาผูเขารับการฝกอบรมมีมากเกินไป ทําให

ทุกคนไมสามารถมีสวนรวมไดทั่วถึงก็อาจจะแบงกลุมเปนกลุมเล็ก ซึ่งจะเปดโอกาสให

สมาชกิไดแสดงความเห็นไดมากขึ้นในชวงเวลาที่จํากัด 

    วิธีที ่7 วิธีการระดมสมอง (Brain – storming) เปนวิธีการรวบรวม

ความคิดเห็นจากผูเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลาอันสั้น การระดมสมองเปนวิธี 

การประชุมชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากในการเลือกปญหา หาสาเหตุของปญหา และหา

แนวทางในการแกปญหาหรือหาขอยุติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาศัยความคิดเห็นของกลุม

บุคคลเปนเครื่องตัดสิน 

  จากที่ไดกลาวไวขางตนจะเห็นไดวาการฝกอบรมมีวิธีการที่แตกตางกันไป 
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หลายวิธี ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความสะดวกในการนําไปใช เชน การบรรยาย การ

อภิปรายเปนคณะ การประชุมและอภิปราย การเรียนรูจากโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

  6. เทคนิคและวิธีการฝกอบรม 

   นนทวัฒน สุขผล (2543, หนา 15-17) ไดแบงประเภทของเทคนิค 

การฝกอบรม ดังนี้  

    1. เทคนิคการฝกอบรมโดยใชวิทยากรเปนศูนยกลางการเรียนรู ไดแก 

     1.1 การบรรยาย (Lecture) วิทยากรบรรยายตามหัวขอที่ไดรับ

มอบหมายอาจมีการใชสื่อประกอบการบรรยายและใหผูฟงไดซักถามขอดี คือไดเนื้อหา

วิชาการตามหัวขอที่กําหนดไวอยางครบถวน 

     1.2 การอภิปรายเปนคณะ (Panel Discussion) เปนการอภิปราย

โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 – 5 คนใหขอเท็จจริง ความคิดเห็น ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข   

ซึ่งเปนการอภิปรายในลักษณะที่สนับสนุนหรือใหเหตุผลโตแยงผูทรงคุณวุฒิดวยกัน  

มีพิธีกร (Moderator) ประสานเชื่อมโยงและสรุปการอภิปรายของวิทยากรแตละคน

     1.3 การชุมนุมปาฐกถาหรือการประชุมทางวิชาการ (Symposium) 

เปนการบรรยายแบบมีวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญประมาณ 2 - 6 คนจากหลากหลายวงการ

มารวมเปนองคปาฐกถา ใหความรูในเรื่องที่สนใจมีพิธีกรเปนผูรวมดําเนินการอภิปรายและ

สรุปการบรรยาย 

     1.4 การสาธิต (Demonstration) เปนเทคนิควิธีการอบรมที่แสดงให

ผูเขารับการอบรมไดเห็นจริงแลวเกิดความเขาใจถึงกรรมวิธี วิธีการและขั้นตอนของการ

ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติตามไดหลังจากดูการสาธิตแลว เหมาะสําหรับการฝกทักษะที่

เปนขั้นตอนและมีการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการปฏิบัติ  

     1.5 การสอนงาน (Coaching) เปนการแนะนําใหรูจักวิธีการ

ปฏิบัติงานใหถูกตอง โดยปกติจะเปนการสอนหรืออบรมในระหวางปฏิบัติงานอาจสอนเปน

รายบุคคลหรือสอนเปนกลุมเล็กๆ ผูสอนตองมีประสบการณและทักษะในเรื่องที่สอนจริงๆ 

    2. เทคนิคการฝกอบรมโดยใชผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลาง 

การเรียนรู ไดแก 

     2.1 การระดมสมอง (Brainstroming) คือการใหสมาชิกทุกคนใน

กลุม ไดใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางอิสระ โดยไมมีการอภิปรายวาความคิด
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ที่เสนอถูกหรือผิด จนกวาสมาชกิเสนอความคิดหมดแลวจึงวิเคราะหหรือประเมินคาของ

ความคิดเพื่อนําไปสูขอสรุปในเรื่องนั้นๆ 

     2.2 การประชุมยอย (Buzz session) เปนการแบงผูเขารับ 

การอบรมจากกลุมใหญเปนกลุมยอยละ 2 - 6 คน เพื่อพิจารณาประเด็นปญหาอาจเปน

ประเด็นปญหาเดียวกันหรือตางกันในชวงเวลาที่กําหนด มีวิทยากรคอยชวยเหลือทุกกลุม 

     2.3 กรณีศึกษา (Case study) เปนการนําเอากรณีที่เปนปญหาจริง

เสนอในกลุมผูเขารับการอบรม ใหสมาชกิของกลุมใชหลักวิชาและประสบการณที่ไดจาก

การปฏิบัติงานมาวิเคราะหกรณีที่ยกมา มีที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําและใหแนวทางเพื่อให

สมาชกิกลุมวิเคราะหปญหาไดตรงวัตถุประสงค 

     2.4 การประชุมใหญ (Convention) เปนรูปแบบของการประชุมที่

จัดขึ้นเพื่อใหสมาชกิที่เปนผูแทนของสวนงานตางๆ ไดมารวมพิจารณานโยบายหลักเกณฑ

และแนวทางดําเนินการเพื่อใหเกิดความกาวหนาและมั่นคงขององคกร ใชเวลาไมเกิน 3 

ชั่วโมง  

     2.5 เกมการบริหาร (Management game) เปนการแขงขันระหวาง

บุคคลตั้งแต 2 กลุมขึ้นไปเพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง เชนการ

วางแผน การตัดสินใจ การเปนผูนํา ฯลฯ เปนการปฏิบัติเหมือนเหตุการณจริง ขนาดของ

กลุมขึ้นอยูกับเกมที่นํามาใช ใชเวลา 30 นาที – 3 ชั่วโมง 

     2.6 การแสดงบทบาทสมมุติ (Role playing) เปนการนําเอาเรื่องที่

เปนกรณีตัวอยางมาเสนอในรูปแบบการแสดงบทบาทใหผูเขารับการอบรมไดเห็นภาพ

ชัดเจนเกี่ยวกับปญหาที่เปนกรณีตัวอยาง 

     2.7 การสัมมนา (Seminar) เปนการประชุมของผูที่ปฏิบัติงานอยาง

เดียวกันหรือคลายกันแลวพบปญหาที่เหมือนๆ กัน เพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็น  

หาแนวทางในการปฏิบัติในการแกปญหา โดยมีการบรรยายใหความรูพื้นฐานกอนแลว 

จึงแบงกลุมยอย จากนั้นนําผลการอภิปรายของกลุมยอยนําเสนอที่ประชุมใหญ 

     2.8 ทัศนศึกษา (Field trip) เปนการนําผูเขารับการอบรมไปศึกษา

ยังสถานที่อื่นนอกสถานที่อบรมเพื่อใหพบเห็นของจริง ขอดีคือเปนการเพิ่มพูนความรู 

ความเขาใจ ไดเห็นการปฏิบัติจริง ขอจํากัดคือ ตองมีการเตรยีมการลวงหนาและตองไดรับ

ความรวมมือจากทุกฝาย ใชเวลาและคาใชจายมาก 
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     2.9 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เปนรูปแบบของ 

การฝกอบรมที่สงเสริมใหผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ  

แบงการดําเนินการเปน 2 สวน คือ การใหความรูของวิทยากรและการปฏิบัติการของผูเขา

รับการอบรมโดยอาศัยหลักการที่วิทยากรไดใหความรูเปนแนวทาง 

     2.10 การฝกประสาทสัมผัส (Sensitivity Training) เปนการอบรมที่

เนนกระบวนการมากกวาเนื้อหา เริ่มจากการเสนอปญหาหรือประเด็นที่สรางความคับของ

ใจ ใหกับกลุม เพื่อใหหาทางวิเคราะหและแสวงหาแนวทางที่จะนําไปสูความสําเร็จของงาน 

ผูเขารับการอบรมจะเรียนรูพฤติกรรมของกลุมผานกระบวนการมีสวนรวมกับกลุม  

     2.11 การใชกิจกรรมนันทนาการ (Recreational/activity)  

เปนการใหผูเขารับการอบรมรวมกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

รองเพลง เลนเกม ปรบมือเปนจังหวะ ฯลฯ โดยเนนการทํากิจกรรมเปนกลุม เพื่อมุงเปลี่ยน

ทัศนคติและสรางความสัมพันธ ตลอดจนสรางความสนุกสนานระหวางการฝกอบรม  

ไมควรใชเวลาเกิน 20 – 40 นาที 

     2.12 การฝกอบรมในงาน (On – The - job Training) เปนเทคนิค

วิธีการฝกอบรมที่ชวยใหผูเขาอบรมไดเรียนรูจากการปฏิบัติงานในสภาพการจริง  

เปนวิธีการที่มีผลตอผูเขาอบรมสูงเพราะสมาชิกแตละคนจะมคีวามตองการที่จะแสวงหา

ความรูเพื่อการปฏิบัติงานของตัวผูเรียนเอง 

     2.13 การฝกหัดงาน (Apprenticeship Training) เปนเทคนคิวิธี  

การฝกอบรมที่เชื่อมโยงความรูที่ไดจากการฝกอบรมกับการฝกปฏิบัติงาน เหมาะกับงานที่

เปนชางฝมือ เชน ชางทําผม ชางไฟฟา ชางประปา ฯลฯ 

     2.14 การโยกยายสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เปนการโยกยาย

บุคลากรจากงานสวนหนึ่งไปสูงานอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรไดประสบการณ

ที่ตางไปจากหนวยงานเดิม  

     2.15 สถานการณจําลอง (Simulayion Techniquue or Simulators) 

เปนการฝกทํางานโดยใชเครื่องมอืหรืออุปกรณที่ประดิษฐขึ้นเหมอืนจริงในสถานการณที่

จําลองใกลกับความเปนจริงมากที่สุด  

   สมคิด บางโม (2545, หนา 85–93) กลาววา เทคนิคการฝกอบรม คือ

วิธีการถายทอดความรู ทักษะ และทัศนคติเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูมากที่สุด

ในเวลาจํากัด และไดแบงเทคนิคการฝกอบรมออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 
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    1. ใชวิทยากรเปนศูนยกลางของการเรียนรู ไดแก การบรรยาย 

การอภิปรายเปนคณะ การประชุมปาฐกถาหรอืการประชุมทางวิชาการ การสาธิต 

การสอนงาน  

    2. ใชผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลางของการเรียนรู ไดแก 

การระดมสมอง การ ประชุมกลุมยอย กรณีศึกษา การประชุมแบบฟอรม เกมการบริหาร 

การแสดงบทบาทสมมติ การสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การประชุมปฏิบัติการ 

การฝกการรับรู การใชกิจกรรมนันทนาการ  

   วันทนา เนาววัน (2548, หนา 171-197) ไดกลาวถึงเทคนิคประเภทตางๆ 

ของการ ฝกอบรม สามารถสรุปไดดังนี้  

    1. เทคนิคแบบหองเรียน ประกอบดวย การบรรยาย การระดมสมอง

การปุจฉา - วิสัชนา การอภิปราย การสาธิต 

    2. เทคนิคแบบกลุม ประกอบดวย กรณีศึกษา วิธีประสบเหตุการณที่

สําคัญ คลายกับกรณีศึกษา แตกตางคือ เปนการ รายงานเหตุการณที่ประสบพบเห็น  

ผูเขารับการอบรมมีสวนเพิ่มเติมรายละเอียดของขอมูล และ คําถามตางๆ ลงไป  

    3. การฝกปฏิบัติงานในเวลาจํากัด เปนการผสมผสานระหวางการ

จําลอง สถานการณกับการแสดงบทบาทสมมติและการศึกษา ประกอบดวย การประชุม

กลุมแบบผึ้ง การอภิปรายเปนกลุม/คณะ การแสดงบทบาทสมมติ การประชุมในลักษณะ

แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การฝกอบรมในลักษณะการใชความรูสึกไวตอพฤติกรรม

ผูอื่น การจําลองสถานการณ เกม การฝกอบรมตามตัวแบบหรือรูปแบบ การฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การสัมมนา คลินิก การประชุม ซินดิเกต การวิเคราะหการติดตอซึ่งกันและกัน  

    4. การสอนงาน  ประกอบดวย การฝกอบรมโดยวิธีการสอนงาน  

การฝกอบรมโดยวิธีปฏิบัติงาน การฝกอบรมโดยวิธีการสรางความสัมพันธในงาน  

การฝกอบรมโดยลงมือปฏิบัติงานจริง การฝกสอนในลักษณะเปนโคช  

   สมชาติ กิจยรรยง (2546, หนา 137) ใหความหมายของเทคนิค 

การฝกอบรมวา หมายถึง วิธีการที่ใชในการสื่อสารหรือถายทอดความรู ความคิดเห็น 

ขอเท็จจริง ประสบการณ หรือขอมูลตางๆ ที่จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู 

ความเขาใจ เกิดทัศนคติที่ดี และมี ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

   สิริลักษณ สีแดง (2558, หนา 1) กลาวสรุปวา เทคนิคการฝก 

อบรมเปนกิจกรรมที่สําคัญตอการจัดฝกอบรม การเลือกใชเทคนิคและ วิธีการฝกอบรมที่ 
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เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการฝกอบรม มีความสําคัญอยางยิ่ง 

ซึ่งเทคนิคในการฝกอบรม ใหผูสนใจไดศึกษาและเลือกใชตามความเหมาะสม ดังนี้ 

    1. การบรรยาย (Lecture) การบรรยายที่มีการซักถามเปนเทคนิค 

การฝกอบรมที่เหมาะกับการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคที่ตองการใหความรู ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล การยอมรับของผูที่มสีวนรวม การเปลี่ยนทัศนคติ ทักษะ   

การแกปญหา แตไมเหมาะสําหรับความรูที่ไดจากการอบรมเพื่อเสริมสรางประสมการณใน

แนวใหม 

    2. การอภิปราย (Discussion) การที่กลุมคนที่มีความสนใจในปญหา

หรือเรื่องเดียวกัน ตองการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาขอสรุปรวมกันดวยวิธีการ

วิเคราะห และพิจารณาโดยอาศัยความคิดเห็นรวมกัน 

     2.1 การอภิปรายเปนคณะ (Panel Discussion)   

     2.2 การอภิปรายแบบชุมนุมปาฐกถา (Symposium Discussion)  

    3. การสาธิต( Demonstration) เปนการแสดงใหผูเขารับการฝกอบรม

ไดเห็นการปฏิบัติจริงซึ่งการกระทําหรือปฏิบัติจริงซึ่งการ กระทําหรือปฏิบัติจริงจะมี

ลักษณะคลายการสอนงาน การสาธิตนยิมใชกับหัวขอวิชาที่มีการปฏิบัติ เชน การฝกอบรม

เกี่ยวกับการใชเครื่องมอืหรืออุปกรณตางๆ นาฏศิลปและขับรอง วธิีการ วิทยากรทําใหดู

แลวผูเขารับการฝกอบรมทดลองทําตาม 

    4. การสอน (Coaching) เปนการแนะนําใหรูวิธีปฏิบัติงานใหถูกตอง 

โดยปกติจะเปนการสอนหรืออบรมในระหวางการ ปฏิบัติงาน อาจสอนเปนรายบุคคลหรือ

สอนเปนกลุมเล็กๆ ซึ่งผูสอนตองมีประสบการณและทักษะในเรื่องที่สอนจริงๆ 

    5. การระดมสมอง (Brainstorming) เปนการประชุมกลุมเล็กไมเกิน  

15 คน เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นอยางเสรีโดย ปราศจากขอจํากัดหรือกฎใดๆ   

ในหัวขอใดหัวขอหนึ่งหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง โดยไมคํานึงวาจะถูกหรือผดิ ดีหรือไมดี 

ความคิดหรือขอเสนอทุกอยางจะถูกจดไวแลวนําไปกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ดั้งนั้นพอเริ่ม

ประชุมตองมีการเลือกประธานและเลขานุการของกลุมเสียกอน 

    6. การประชุมกลุมยอย (Buzz session) เปนการแบงผูเขารับ 

การฝกอบรมเปนกลุมยอยจากกลุมใหญ กลุมยอยละ 2 - 6 คนเพื่อพิจารณา ประเด็น

ปญหา อาจเปนปญหาเดียวกันหรือตางกัน ในชวงเวลาที่กําหนด มีวิทยากรคอยชวยเหลือ

ทุกกลุม แตละกลุมตองเลือกประธานและเลขานุการของกลุมเพื่อดําเนินการ แลวนํา  
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ความคิดเห็นของกลุมเสนอตอที่ประชุมใหญ 

    7. กรณีศึกษา (Case Study) เปนเทคนิคการฝกอบรมที่นําเอา

เรื่องราวหรือกรณีที่เปนปญหาเกิดขึ้นจริงๆ เสนอในกลุมผูเขารับการอบรม สมาชิกของ

กลุมจะใชหลักวิชาการและประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติงานมาผสมผสานเพื่อมา

วิเคราะหกรณีที่ยกมา โดยมีที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําและใหแนวทางเพื่อชวยสมาชิกกลุม

วิเคราะหปญหาไดตรงวัตถุประสงค 

    8. การประชุมแบบฟอรัม (Forum) เปนเทคนิคที่ใชกับการประชุม 

กลุมใหญ ซึ่งเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวม 

ในการฝกอบรม โดยการซักถามแสดงขอเท็จจริง ปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นกับ

วิทยากร วิธีการ วิทยากรพูดใหฟงแลวผูฟงสอบถามและแสดงความคิดเห็นได 

    9. เกมการบริหาร (Management Games) เปนการแขงขันระหวาง

กลุมบุคคลตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป โดยแขงขันเพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่ง 

เปนการใหปฏิบัติเหมือนเหตุการณจริง อาจเปนเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสาร การตัดสินใจ  

การวางแผน การเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ ฯลฯ ขนาดของกลุมในการแขงขันขึ้นอยูกับเกม

การแขงขัน วิธีการ ทุกคนในกลุมรวมกันแขงขันตามเกม 

    10. การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplaying) เปนเทคนิคที่นําเอาเรื่องที่

เปนกรณีตัวอยางมาเสนอในรูปแบบการแสดงบทบาท ใหผูเขารับการ อบรมไดเห็นภาพ

ชัดเจน ไดสัมผัสกับประสบการณและความรูสึกที่แทจริงเกี่ยวกับปญหาที่เปนกรณีตัวอยาง 

การแสดงบทบาทสมมติชวยใหผูเขารับการอบรมไดรับทราบขอมูลและเรื่องราวที่ตรงกับ

เนื้อเรื่องที่ใชในการศึกษาแนวเดียวกัน 

    11. การสัมมนา (Seminar) เปนการประชุมของผูที่ปฏิบัติอยาง

เดียวกันหรือคลายกันแลวพบปญหาเหมอืนๆ กัน เพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็นหา

แนวทางปฏิบัติในการแกปญหาทุกคนที่ไปรวมในการสัมมนาตองชวยกันพูดชวยกันแสดง

ความคิดเห็น ปกติจะบรรยายใหความรูพื้นฐานกอนแลวแบงกลุมยอย จากนั้นนําผล 

การอภิปรายของกลุมยอยเสนอที่ประชุมใหญ 

    12. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (FieldTrip) เปนการนําผูเขารับ    

การฝกอบรมไปศึกษายังสถานที่อื่นนอกสถานที่ฝกอบรม เพื่อใหพบเห็นของจริงซึ่งผูจัด

ตองเตรียมการเปนอยางดี วิธีการ นําผูเขารับการฝกอบรมไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

    13. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เปนรูปแบบของ          
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การฝกอบรมที่สงเสริมใหผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ 

สามารถนําสิ่งที่ไดรับไปปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่ผูเขาอบรมปฏิบัติอยู 

    14. การอบรมดานความรูสึก (Sensitivity Training) เปนการอบรมใน

ลักษณะของผูเขารับการอบรมจะเรียนรูพฤติกรรมของกลุมผานกระบวนการมีสวนรวมกับ

กลุม ประสบการณทั้งหมด ไมวาจะเปนความสําเร็จ ความผดิหวังและความคับของใจของ

กลุม จะไดรับการแกไขปญหากันเองภายในกลุม การแสดงออกทางความรูสกึของคนใน

กลุมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนมากกวาการเรียนรู จุดประสงคที่สําคัญ

ของการอบรมดานความรูสึก เปนการสอนใหเขาใจในเรื่องของประสิทธิภาพของกลุม 

พลวัตร และพฤติกรรมของกลุมที่ขาดประสิทธิภาพ โดยแจงวาสิ่งที่เรียนรูจากกลุมจะไดรับ

การนํากลับไปสูการปฏิบัติงานของแตละคน 

    สรุปไดวา การเลือกใชเทคนิคการฝกอบรมใหเหมาะกับโครงการ

ฝกอบรมในแตละครั้งเปนเรื่องที่สําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะการใชเทคนิค การฝกอบรมที่

เหมาะสมนั้นสามารถชวยใหเกิดการเรียน และการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ซึ่งไดแก ความรู 

ทักษะ และ ทัศนคติของผูเขารับการฝกอบรมไดตามวัตถุประสงค สถานการณและปจจัย

อื่นๆ ของโครงการฝกอบรมนั้นๆ และกิจกรรมฝกอบรมในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกวิธีการ

ฝกอบรม ดังนี้ 1) การบรรยาย 2) กรณีศึกษา 3) การแสดงบทบาทสมมุติและ 4) การใช

กิจกรรมนันทนาการ เพื่อใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค เนื้อหา เวลาและวัยของผูเขารับ 

การอบรม 

  7. การประเมินผลการฝกอบรม  

   วิจิตร ธาระกุล. (2537) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวน 

การพิจารณา วินิจฉัย เพื่อใหทราบวาการกระทํา กิจกรรมหรืองานตางๆ ที่เราไดทําไปนั้น

เกิดผลอยางไร โดยการสังเกตเก็บขอมูลตัวเลขของผลที่ออกมานั้น แลวเอามาเปรียบเทียบ

หรือวัดกันกับเกณฑวัตถุประสงคหรือมาตรฐานที่เราอยูหรือตั้งขึ้น จากนั้นเราก็สรุปหรือ

ตัดสินใจวาดีหรือไมดี สูงหรือต่ํากวามาตรฐานมากนอยเพียงใด ควรปรับปรุงแกไขตรงไหน  

สิ่งสําคัญในการประเมินผล 3 ประการ ที่จะตองทํา คือ 

    1. ตองศึกษา สังเกต ตรวจสอบผลการดําเนินงาน คือ เก็บขอมูล

ตัวเลขของการดําเนินงานวาทําไดเพียงไร ตรงตามวัตถุแระสงคในดานตางๆ ที่เราตั้งไว

หรือไม 

    2. เอามาตรฐาน เปาหมายเขาจับ หรือวัดวา สูงหรือต่ํากวา 
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เปาหมายที่ตั้งไวมากนอยเพียงไร 

    3. ประมวลผลรวมการตัดสิน สรุปวา สูง ต่ํา ปานกลาง ใชไดหรือใช

ไมไดแลวตัดสินใจจะปรับปรุงแกไขอยางไร 

  วัตถุประสงคของการประเมินผลการอบรม 

   1. เพื่อพิจารณาผลที่ไดรับหลังจากการเขารวมฝกอบรม 

   2. เพื่อพิจารณาดูจุดดีและจุดบกพรองของการฝกอบรมเพื่อนํามา

ปรับปรุงใหด ี

   3. เพื่อใหผูบริหารตัดสินใจในการฝกอบรมตางๆ 

   4. เพื่อดูความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาและหลักสูตรวาเหมาะสมกับผูรับ

การอบรมหรือเปลา 

   5. เพื่อดูผลสําเร็จของผูเขารับการอบรมวาเขาใจและพัฒนาศักยภาพ

หลังจากอบรมหรือไม 

   6. เพื่อตรวจสอบการดําเนินการ อุปกรณ วิทยากร เจาหนาที่ หรือ 

ผูประสานงานการฝกอบรมเพื่อแกปญหาตางๆ 

    วัตถุประสงคการประเมินผลการอบรมตามแนวคิดของ ทนง ทองเต็ม  

เห็นวาโดยปกติแลว การประเมินผลการฝกอบรมนั้นก็เพื่อที่ตองการจะทราบวา 

     1. ผูเขาอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดานความคิด  

อันไดแก ความรู ความเขาใจ ความชํานาญ และความสามารถ ในการประเมิน วเิคราะห 

และสังเคราะหเพียงใด 

     2. ผูเขาอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดานความรูสึก 

เชน ความสนใจ ทัศนคติ ความเชื่อ คานยิม ในทิศทางใด ระดับใด 

     3. ผูเขาอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดานการประพฤติ

ปฏิบัติ ตลอดจน ผลการปฏิบัติงานภายหลัง การฝกอบรมอยางไร และเพียงใด 

     4. การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนเปนการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งผูรับผิดชอบการฝกอบรมตองการใหเปลี่ยนแปลงหรือไม และไดผลดีกวา  

การเปลี่ยนแปลงดวยวิธีการอื่นหรือไม 

     5. การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร หรือ

เปนการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราวเทานั้น 
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  คุณภาพของการประเมิน 

  การประเมินผลจะใหไดผลนั้น จะตองมีความเขาใจวา ตองการผลมาเพื่อ

การแกไขปรับปรุงการดําเนินงานและไมใชเพียงแตบอกวาดี ไมดี พอใช แตจะตองกํากับให

การประเมินผลตรงเปาหมาย เชื่อถือไดความสมบรูณหรือวัดอยางเพียงพอที่จะนํามา

ปรับปรุงงานได ระดับของการประเมินผลอาจแบงเปน 4 ระดับ คือ 

   1. ระดับที่ตั้งเปาหมายพื้นฐานวาความรูที่เพิ่มขึ้น หรือความ

เจริญกาวหนาของผูไดรับการฝกอบรมที่พอใจนั้นอยูที่ไหน ระดับไหน        

   2. การประเมินกระบวนการฝกอบรมที่ใชหรือวิธีการดําเนินการฝกอบรม 

วาถูกตองตามหลักทฤษฎีและวิธีดําเนินการสงเสริมหรือไม 

   3. ประเมินวิธีการสอนของวิทยาการแตละคน แตละกลุมวาไดผลดีไมดี

เพียงไร ที่ดีจะไดเอาไวเปนแบบอยาง 

   4. ประเมินความรูที่เพิ่มขึ้นหรือความกาวหนาของผูรับการฝกอบรม    

วาความรูของผูเรียนที่ไดเพิ่มขึ้นจากการเรียนหรือการฝกอบรมมากนอยเพียงใด 

  สวนประกอบที่สําคัญของการประเมินผล 

  การประเมินผลทางการอบรม คือ การนําผลของความแตกตางของระดับ

พฤติกรรมของผูรับการฝกอบรมและกอนอบรม ความสําคัญที่จะตองกําหนด คือ 

   1. การตั้งระดับหรือเกณฑ สําหรับการอบรมแตละครั้งวาระดับไหนหรือ

แคไหนจึงจะถือวาเปนความกาวหนาของการดําเนินการ 

   2. การวางแผนการประเมินผลการดําเนินการอบรม 

   3. การประเมินวิธีการฝกอบรมแตละวิธี แตละเรื่อง วาจะใชวิธีอะไรบาง 

อยางไร 

   4. การประเมินผลความกาวหนาของการเรียนรูของผูเขารวมฝกอบรม 

หรือระดับความสําเร็จในการเรียนรูของผูเขารวมฝกอบรม วาบรรลุที่แทจริงหรือไม 

  ระยะประเมินผลการฝกอบรม 

  ทําได 3 ระยะ คอื 

   1. กอนการฝกอบรม 

   2. ระหวางการฝกอบรม 

   3. ภายหลังการฝกอบรม 
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    1) การประเมินผลกอนการฝกอบรมตองทําการประเมินในสิ่งตางๆ 

วาไดมาตรฐาน สูง ต่ําเปนที่พอใจหรือไมอยางไร 

    2) การประเมินผลระหวางการฝกอบรม มีความมุงหมาย ดังนี้ 

     - ตองการทราบวาการจัดการอบรม ผูอบรม ผูเขารับ 

การฝกอบรมเจาหนาที่บรรลุวัตถุประสงคที่ตัง้ไวหรือไมเพียงใด 

     - ตองการทราบวาผูเขารับการอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมจากเดิมไปอยางไรบาง 

     - ตองการทราบวาผูเขารับการฝกอบรมบกพรองในจุดประสงคใด 

ตองไดรับการชวยเหลือในการเรียนรูอยางไรบาง 

     - เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแกไขการอบรม ของผูเขารับ 

การฝกอบรมเปนรายบุคคลหรือรายกลุมหรือจัดการอบรมซอมเสริม 

     - เพื่อการปรับวิธีการสอน วัสดุการเรียนการสอนสถานที่อบรม 

บรรยากาศการฝกอบรมหรือขอบกพรองในการจัดการฝกอบรม เพื่อปรับปรุงแกไขใหดี

ยิ่งขึ้น 

    3) การประเมินผลหลังการฝกอบรม คือ การประเมินภายหลัง

โครงการฝกอบรมไดสิ้นสุดลง เปนการประเมินผลรวม มีความมุงหมายเพื่อศึกษาผูเขารับ

การอบรมไดรับความรูเพิ่มเติมเพียงไร มีความรูอยูในเกณฑใด ดี พอ ใช หรือยังใชไมได

จะตองปรับปรุงการสอน วิธีการฝกอบรมโดยสวนรวมหรือเฉพาะเรื่องเฉพาะวิชาอยางไร

หรือไม การประเมินทั้ง 3 ระยะ จะประเมินดานตางๆ เหมือนกัน ดังนี้         

     (1) สถานภาพการฝกอบรม เชน บรรยากาศ ความเหมาะสมของ

อาคารสถานที่ เปนตน 

     (2) วิทยากรผูทําการฝกอบรม 

     (3) ผูเขารับการฝกอบรม 

     (4) หลักสูตรที่ทําการอบรม 

     (5) สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ในการฝกอบรม 

  ลักษณะที่ดีของการวัดและประเมินผล 

   1. ยึดจุดประสงคเปนหลัก 

   2. ควรดําเนินการทั้ง 3 ชวง 

   3. ควรปรับปรุงเครื่องมอืการวัดอยูเสมอ 
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   4. แกไขขอบกพรองสําหรับผูเขาอบรมที่ต่ํากวาเกณฑ 

   5. นําผลที่ไดมาปรับปรุงการอบรม 

  ขั้นตอนและวิธีการในการประเมินผลการฝกอบรม 

  ขั้นตอนในการประเมินผลการฝกอบรม 

   ขั้นที่ 1 กําหนดวัตถุประสงคการประเมิน 

   ขอมูลที่จะนํามากําหนดเปนวัตถุประสงคของการประเมินมาจาก 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม รวมกับ สิ่งที่ผูบังคับบัญชาตองการทราบ แลวสรุปเปน

วัตถุประสงคของการประเมิน 

   ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการประเมิน 

   ในขั้นนี้เปนการนําวัตถุประสงคของการประเมินผล มากําหนดเปน

แผนการประเมิน 6 ขั้นตอน ไดแก 

    1. กําหนดประเภท หรือ ระดับการประเมินที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคการประเมิน 

    2. กําหนดคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการทราบ 

    3. กําหนดแหลงที่มา ของขอมูล 

    4. กําหนดชวงเวลาจัดเก็บขอมูล 

    5. กําหนดเทคนิคหรือวิธีการและเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล 

    6. กําหนดวิธีการ วิเคราะหขอมูล 

   ขั้นที่ 3 จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล 

   คุณสมบัติที่ดีของเครื่องมือในการประเมินผล ซึ่ง ไดแก 

    1. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง ความสามารถในการวัดสิ่งที่เรา

ตองการจะวัดหรือประเมิน ไมคลาดเคลื่อน เปนการวัดสิ่งอื่น 

    2. ความเชือ่มั่น (Reliability) หมายถึง ความเชื่อถือไดวาเมื่อนํา

เครื่องมือนัน้ไปวัดแลวนําไปวัดอีกกี่ครั้งก็ตาม ก็จะไดผลลัพธคงที่ไมเปลี่ยนแปลง 

    3. ความเปนกลางปราศจากอคติ (Objectivity) หมายถึง การที่จะไม

ลําเอียงหรอืมีแนวโนมที่จะคลอย ตามไปทางใดทางหนึ่ง 

    4. ความเหมาะสมที่จะนําไปใช (Practicability) หมายถึง ความสะดวก

และเหมาะสมที่จะนําไปใช ทั้งในดานเวลา คาใชจาย และความคลองตัว จนเปนที่ยอมรับ

ของทุกฝาย 
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    5. ความงาย (Simplicity) หมายถึง การงายตอความเขาใจงาย       

ในการนําไปใชงาน และงายในการดําเนินการเกี่ยวของ 

   ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติตามแผน 

   เมื่อไดจัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการประเมินแลว จึงเปนการลงมือปฏิบัติ

ตามแผน คือ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เชน การสอบถามดวยแบบสอบถาม หรือ  

การสัมภาษณ ตามชวงเวลาที่ไดกําหนดไว 

   ขั้นที ่5 ขั้นการวิเคราะหขอมูลและสรุปรายงานการประเมินผล 

   วิธีการวิเคราะหขอมูลตามลักษณะของเครื่องมือและเทคนิควิธีการ

ประเมินได 4 วิธ ี 

    1. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 

     1.1 เมื่อรวบรวมขอมูลไดจากแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเปนขอ

คําถามแบบใหเลือกคําตอบหลายๆ คําตอบ และมีลักษณะ ของคําตอบแบบที่สามารถเรียง

เปนคะแนนตามลําดับความสําคัญได ดังที่ใชกันในแบบประเมินโครงการหรือแบบประเมิน

รายวิชานั้น ผูรับผิดชอบควรจะตองนําขอมูลที่ไดไปเทียบคาคะแนน แจงนับความถี ่(Tally) 

และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย หรือที่เรียกวาคามัธยมฐานเลขคณิต

(Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อจะนําผล  

การวิเคราะหขอมูลที่ไดไปเขียนเปนรายงานสรุปตอไป 

     1.2 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามแบบใหเลือกคําตอบ

โดยไมจัดเรียงตามลําดับคะแนนความสําคัญ การวิเคราะหขอมูลอาจทําไดในลักษณะ 

การเปรียบเทียบอัตราสวนเปนรอยละ และอาจนําเสนอขอมูลในรูปของ ตารางไขว  

(Cross Tabulations) ตอไป 

     1.3 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่ใหผูตอบเลือก

คําตอบในลักษณะของการเปรียบเทียบ กอน – หลัง การอบรม - สามารถวิเคราะหขอมูล

ไดในลักษณะการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการอบรม และ คาเฉลี่ยของคะแนน

หลังการอบรม และผลตางของคะแนน กอน – หลัง การอบรม เพื่อจะสรุปรายงานโดยใช

ผลตางของคาเฉลี่ยของคะแนน กอน – หลัง การอบรมเปนสําคัญ 

     1.4 การวิเคราะหขอมูลในกรณีแบบสอบถามเปนคําถามปลายเปด 

(Opened - ended Questions) อาจทําไดดวยการจัดหมวดหมูและแยกประเภทขอมูล และ

อาจดําเนินการแจกแจงความถี่ (Tally) ขอมูล แลวอาจคํานวณหาคารอยละเพื่อนําเสนอ



60 

เปนรายงานตอไป 

    2. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบ กอน – หลัง การอบรม 

เปนการวิเคราะหวาความแตกตาง ระหวางผลการทดสอบ กอนการอบรม กับ หลัง 

การอบรม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เพื่อเปนการสรางความมั่นใจวา 

คะแนน กอน – หลัง การอบรมมีความแตกตางกันจริง และไดมกีารเรียนรูเกิดขึ้นจริง 

    3. การวิเคราะหขอมูลทีไ่ดจากการสอบถามหรือสัมภาษณเพื่อ

ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน ถึงแมวาจะเปนการใชแบบ สอบถาม หรือแบบสัมภาษณ 

ซึ่งมีขอคําถามใหเลือกหลายขอแบบที่สามารถเรียงตามลําดับคะแนนได แตขอมูลที่ไดเปน

ขอมูลซึ่งมักจะเปนขอมูลเชิงทัศนคติ หรือความคิดเห็น ซึ่งแตกตางจากขอมูลทั่วไป เมื่อ

แจงนับ ความถี่ของขอมูลที่รวบรวมไดแลว จึงตองทําการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม กอน – หลัง การอบรมของผูเขาอบรมวา มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม โดยการใชคา ไค - สแควร (chi - square) 

ชวยในการวิเคราะห 

    4. การวิเคราะหขอมูลในลักษณะของการประเมินผลลัพธของ 

การฝกอบรม - หากทําสํารวจหาขอมูลดวยการสอบถาม หรอื สัมภาษณ ซึ่งมีขอคําถาม

ลักษณะเดียวกับแบบตางๆ ดังที่ได กลาวมาแลวขางตน ก็สามารถทําการวิเคราะหขอมูล 

ในลักษณะเชนเดียวกัน แตถาเปนกรณีที่ทําการประเมินผลลัพธของการฝกอบรมดวย

วิธีการวิจัยเชิงทดลองโดยใชกลุมทดลอง และกลุมควบคุม วิธีการวิเคราะหขอมูลจะขึ้นอยู

กับวา เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางรายงานการประเมินผลการฝกอบรม นั้น 

ประกอบดวย 

     (1) ชื่อการฝกอบรมที่ประเมิน 

     (2) วัตถุประสงคของการประเมินผล 

     (3) วิธีการประเมินผล 

      - ขอบเขตในการประเมินผล 

      - วิธีการเก็บขอมูล 

      - วิธีการวิเคราะหขอมูลหรือสถิติที่เกี่ยวของ 

     (4) ผลการวิเคราะหขอมูล 

      - สรุปผลการวิเคราะหขอมูลในประเด็นตางๆ โดยอาจอยูในรูป

ของตารางพรอมการอธิบายความ 
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     (5) สรุปและขอเสนอแนะ 

      - สรุปผลการประเมินโดยสวนรวมทั้งหมด 

      - ขอดี และขอควรปรับปรุง 

      - ขอเสนอแนะจากผูประเมิน และหรือผูรับผิดชอบ 

การฝกอบรม 

     (6) ภาคผนวก 

      - รายละเอียดโครงการฝกอบรม 

      - รายชื่อผูเขาอบรม/ตําแหนง/หนวยงานที่สังกัด (รวมทั้งสถิติ

การเขาอบรม) 

      - รายชื่อวิทยากร 

      - แบบประเมิน หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

      - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการฝกอบรม หรือ  

ที่ปรึกษาการฝกอบรม 

      - เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวติ (Life Skills)   

 1. ความหมายของทักษะชีวิต 

 ทักษะชวีิตเปนความสามารถอันประกอบดวยความรู เจตคต ิและทักษะ 

ในอันที่จะจัดการกับปญหารอบๆ ตัวในสภาพสังคมปจจุบัน และเตรียมความพรอมสําหรับ

ความสามารถที่จะปรับตัวในอนาคต เชน เรื่องเพศ ยาเสพติด บทบาทชายหญิง ชีวิต

ครอบครัว สุขภาพ อิทธิพลสื่อ สิ่งแวดลอม จริยธรรม และปญหาสังคม ไดมีผูให

ความหมายของทักษะชีวิตไว ดังนี้  

   กาญจนา คงสวัสดิ์ (2551, หนา 25) ไดใหความหมายของทักษะชีวิตวา 

หมายถึง ความสามารถในการแกปญหาที่ตองเผชิญในชีวิตประจําวันเพื่อใหรอดปลอดภัย

และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

   จุฬาลักษณ โสระพันธ (2551, หนา 31) กลาววา ทักษะชีวิต หมายถึง 

ความสามารถภายในตัวบุคคล ประกอบดวย ความรู เจตคติ และทักษะ ที่จะจัดการกับ

ปญหารอบๆ ตัว ในสภาพสังคมปจจุบัน และเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต
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เพื่อที่จะสามรถเผชิญกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   พัชรินทรกร ทานอย (2551, หนา 41) กลาววา ทักษะชีวิต หมายถึง 

ความสามารถเชิงจิตสังคม (Psychosial competency) ของบุคคลเมื่อตองเผชิญกับปญหา

และสถานการณตางๆ และแรงกดดันที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกดาน บุคคลนั้นสามารถใชความรู 

ความคิดและทักษะภายในตัวจัดการกับปญหาได หรือความสามารถในการปรับตัวหรือ

หาทางออกของปญหาไดอยางเหมาะสม สงเสริมใหเกิดความเขมแข็งในดานสุขภาพทั้งทาง

รางกายและจิตใจ สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุขทั้งปจจุบันและอนาคต  

   มณี ธาดาบดินทร (2551, หนา 29) กลาววาทักษะชีวิต หมายถึง 

ความสามารถอันประกอบดวยความรู เจตคติ และทักษะชีวิตของบุคคลในการจัดการ  

การเผชญิกับสถานการณตางๆ และเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสม เพื่อที่จะเผชิญกับปญหา

ตางๆ ที่อยูรอบตัวในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับในอนาคตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   ศิริโรจน พุมทับ (2552, หนา 36) กลาววา ทักษะชีวิต หมายถึง 

ความสามารถในการเผชิญปญหาในการดําเนินชีวิตโดยใชทักษะความรูในการแกปญหา

ตางๆ ที่จะเกิดขึน้กับตัวเองใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปนอยูในปจจุบัน อาทิ การใช

ทักษะความคิดอยางมีเหตุผล และมีสติเพื่อแกไขปญหา การรูจักปฏิเสธ การปรับตัวใหเขา

กับสิ่งแวดลอม การสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

   อมรศร ีศรีอินทร (2552, หนา 46) กลาววา ทักษะชวีิต หมายถึง 

ความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลที่จะจัดการกับชวีิตของตนเองในการเผชิญปญหาตางๆ 

ที่อยูรอบตัวในสภาพสังคมปจจุบัน เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเลือกทางเดินที่เหมาะสม สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต 

   มณัฑรา ธรรมบุศย (2553, หนา 32) ไดอธิบายวา ทักษะชีวิต หมายถึง 

ทักษะที่มนุษยทุกคนจําเปนตองมีและตองใชในชวีิตประจําวัน เพื่อชวยใหตนเองมีความสุข 

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดและประสบความสําเร็จ 

   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554, หนา 10) ทักษะชวีิต   (Life 

Skill : LS) คือ ความสามารถอันประกอบดวย ความรู เจตคติ และความสามารถ    ในอันที่

จะจัดการกับปญหารอบๆ ตัวในสภาพสังคมทั่วไป ณ ปจจุบัน และเตรียมพรอมสําหรับการ
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ปรับตัวในอนาคต สําหรับเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน เพศ ยาเสพติด บทบาทชายหญิง ชีวติ

ครอบครัว สุขภาพ อิทธิพลสื่อ สิ่งแวดลอม ปญหาสังคม จริยธรรม ฯลฯ  

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2556, หนา 1) ไดให

ความหมายของทักษะชีวิต ไววา ทักษะชีวติเปนความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับ

ปญหาตางๆ รอบตัวในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมความพรอมสําหรับการปรับตัวใน

อนาคต 

   องคการอนามัยโลก (1994, หนา 1) ใหความหมายของทักษะชีวิตวาเปน

ความสามารถในการปรับตัวและมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกตองในการที่จะเผชิญกับ  

สิ่งทาทายตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   สรุป ทักษะชวีิต หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปญหา

ตางๆ รอบตัวในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมความพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต 

 2. ความสําคัญของทักษะชีวิต 

 การฝกฝนใหบุคคลมีทักษะชีวิตจะเปนประโยชนในการพัฒนาบุคลิกภาพทั้ง

ภายในและภายนอก สงผลใหบุคคลมีความรูความสามารถสูงในการปฏิบัติงานใหเกิดผล

สําเร็จทุกๆ ดาน ซึ่งจําแนกผลการฝกทักษะชีวิตกับการพัฒนาคนได ดังนี้  

  เสาวภา ไพทยวัฒน (2550, หนา 8) ไดกลาวถึงความสําคัญของทักษะชีวิต 

ดังนี้ 

   1. มีความเปนเลิศทางปญญาหรอืคนเกง หมายถึงการพัฒนาดาน

สติปญญาในสวนที่เกี่ยวของกับความจํา การคิดหาเหตุผล การตัดสินใจ การแกปญหา 

การวิเคราะหปญหา มคีวามคิดสรางสรรค การเรียนรู มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการใฝหา

ความรู ทันโลก ทันเหตุการณ 

   2. ดํารงตนเปนคนดี หมายถึง มเีจตคติอันเกิดจากการเรียนรูทางดาน

อารมณและความรูสึกของตนเองในดานการอยูรวมกันในสังคมโดยรวม ซึ่งกอใหเกิด

มโนคติ มีคุณธรรมประจําตน มีจิตสํานึกในสิทธิและหนาที่ของตนเองที่มีตอสังคมโดยรวม 

ความรูสึกที่เห็นคุณคาผูอื่น รูจักการแสดงออกไดอยางเหมาะสม 

   3. มีความสุขในการดํารงชีวิต หมายถึง มีความมั่นคงในจิตใจ  

มีบุคลิกภาพดี มีการปรับตัว มีทักษะในการสื่อสารระหวางบุคคลใหเปนไปอยางราบรื่นเปน

ผลดีในดานการบริหารการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและมคีวามสามารถปฏิบัติงานให

เกิดผลสําเร็จ 
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   นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลิกภาพดังกลาวแลว ทักษะชวีิตยังมี

ความสําคัญในดานการจัดการศึกษาและการสงเสรมิสุขภาพรวมถึงการแกไขปญหาตางๆ  

ที่มีความรุนแรงในสังคม อาทิ ปญหาการใชยาเสพติด การมีเพศสัมพันธในวัยที่ไม

เหมาะสม การทําแทงในกลุมวัยรุน ความรุนแรง ความขัดแยง การเก็บกด ความวิตกกังวล 

  กุสุมาวดี คําเกลี้ยงและคณะ (2554, หนา 23) ทักษะชวีิตมีความสําคัญตอ

บุคคล ครอบครัว ประเทศ และสังคมโลก เนื่องจากทักษะชีวิตมีความสัมพันธกับคุณภาพ

ชีวิตและการแกไขปญหาในระดับบุคคล ซึ่งสงผลตอคุณภาพประชากรโดยรวม กลาวคือ 

ทักษะชวีิตมีความสําคัญตอการแกไขปญหา ตอไปนี้  

   1. ปญหาสุขภาพจิต องคการอนามัยโลกไดระบุวาทักษะชวีิตเปนเสมือน

เครื่องมือหนึ่งในการสรางภูมิคุมกันใหสามารถดํารงรักษาสุขภาพจิตใหคงอยูได ไมเกิด

ปญหา เพราะสภาพแวดลอมและปญหาที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมยอมสงผลกระทบตอ

บุคคล ถาบุคคลมีทักษะชีวิต บุคคลยอมเขาใจปญหา และสามารถวิเคราะหปญหาที่

เกิดขึ้นดวยเหตุผลจนสามารถแกปญหาตางๆ ใหลุลวงไปได 

   2. ปญหายาเสพติด เปนปญหาที่สืบเนื่องจากปญหาอาชญากรรมภายใน

และภายนอกประเทศที่ผูขายมีเครือขายอยูในทุกชุมชนและหมูบาน เนื่องจากหวังรายได

จากการคายาเสพติดทําใหปญหายาเสพติดเปนปญหาหนึ่งที่ยากจะแกไขใหหมดไป แมวา

รัฐบาลจะใชการปราบปรามอยางรุนแรง แตยาเสพติดก็ยังแพรระบาดอยู ดังนั้น วธิีการ

ปองกันภัยจากยาเสพตดิที่มีประสิทธิภาพคือการใชทักษะชีวิต หลีกเลี่ยง และปกปอง

ตนเองและครอบครัวจากการแพรระบาดของยาเสพติด 

   3. ปญหาการมีเพศสัมพันธ การมีเพศสัมพันธที่ไมถูกตองและไม

เหมาะสม เชน การมีเพศสัมพันธในระหวางที่ยังเรียนอยู มีเพศสัมพันธแบบสําสอน รักรวม

เพศ เปนตน ทําใหเกิดปญหาอื่นๆ เชน ปญหาการทําแทง ปญหาโรคเอดส ปญหา

ครอบครัว ปญหาการเรียน ปญหาสุขภาพจิต เปนปญหาที่เกิดขึ้นแลวยากจะแกไข ทักษะ

ชีวิตจะชวยใหบุคคลมคีวามเขาใจเรื่องของเพศสัมพันธและรูวาจะปองกัน หลีกเลี่ยง และ

หาทางออกใหกับตนเองไดอยางไรเมือ่เผชิญกับปญหาการมีเพศสัมพันธ 

   4. ปญหาการทะเลาะวิวาทและการใชความรุนแรงในการแกปญหา เกิด

จากการใชอารมณ และความรูสึก ตลอดจนอารมณรวมกับกลุมและพวกพองมากการใช

เหตุผล ทําใหขาดความยั้งคิดในการการกระทําใดๆ ที่นําตนเองไปสูการกออาชญากรรม 

ทําใหสูญเสียอนาคตเสียโอกาสและทําใหบุพการีเสียใจ การแกปญหาความขัดแยงทุก
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ระดับสามารถทําไดไมวาจะเปนระหวางบุคคล แมแตระหวางประเทศ ทั้งนี้คูกรณีของ 

ความขัดแยงตองมใชเหตุผลและผลประโยชนของคนสวนใหญเปนหลักการสําคัญ     

ในการแกปญหา ซึ่งผูที่มทีักษะชีวิตสามารถนําหลักการแหงเหตุผลมาตัดสินแกไขปญหา

ตางๆ ได 

   5. ปญหาครอบครัว สวนมากเกิดจากสาเหตุการหยารางของสามีภรรยา

ทําใหครอบครัวมีสภาพแตกแยก สงผลกระทบตอลูกๆ ไมวาจะอยูกับพอหรือแมก็ตาม   

ลูกบางคนยังถูกทอดทิ้งใหอยูกับญาติผูใหญ ทําใหลูกขาดความอบอุน ขาดการขัดเกลา

ทางสังคม และทําใหรูสกึวาตัวเองมีปมดอย ปจจุบันสภาพสังคมไทยมีปญหาครอบครัว  

สูงมาก ดังนั้น เยาวชนจึงจําเปนตองมีภูมคิุมกันตนเองไมวาจะมีปญหาครอบครัวหรือไม 

ก็ตาม ซึ่งทักษะชีวิตจะชวยใหเยาวชนมีความเขาใจและแนวทางที่ดีใหกับตนเองไดแมวา

ครอบครัวจะไมสมบูรณก็ตาม 

   6. ปญหาสังคม ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงคานิยม วัฒนธรรม 

ประเพณี ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกคราอง และระบบการสื่อสาร 

โทรคมนาคม ซึ่งสงผลตอทัศนคติ การคิด การตัดสินใจ และการแสดงออกหรือพฤติกรรม

ของบุคคล โดยมีการสื่อสารตางๆ เปนผูสรางอิทธิพลตอบุคคลรุนใหมมากที่สุด ถาเยาวชน

ไมมีทักษะชีวิต ก็ไมสามารถปรับเปลี่ยนตนเองไปในทางที่เหมาะสม ตออาจจะแสดงออก

หรือมกีารกระทําที่เปนปญหาสังคม เชน การเที่ยวเตร อาชญากรรมรูปแบบตางๆ การขาย

ตัว ดังนั้นทักษะชีวิตจึงมีความสําคัญกับเยาวชนในการเลือกแนวทางที่ถูกตองและ

เหมาะสมกับตนเอง 

   7. ปญหาการพัฒนาตนเอง เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว เกิดนวัตกรรมที่เยาวชนจะตองเรยีนรูเปนจํานวนมาก ดังนั้น เยาวชนจึงตอง

ตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาตนเองไปในทางใด เชน ในดานการสื่อสาร  

ดานศลิปวัฒนธรรม หรืองานอาชพีใด จะศึกษาหาความรูอยางไร จะพัฒนาทักษะ

ความสามารถใหเปนที่ยอมรับทั้งของตนเอง ครอบครัว ทักษะชีวิตจะชวยใหเยาวชนไดรูจัก

ตนเอง รูความตองการและความสามารถที่แทจริงของตนเอง เพื่อที่จะนําไปสูการพัฒนา

ตนเองอยางถูกตองและสําเร็จตามเปาหมายของเยาวชน 

   8. ปญหาสุขภาพรางกาย เยาวชนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดาน

รางกายและจิตใจเพราะเปนวัยเปลี่ยนจากเด็กสูความเปนผูใหญ ทําใหเยาวชนมีความ

กังวลใจดานสุขภาพรางกายหลายดาน ทั้งรูปราง หนาตา ผิวพรรณ เสียง เปนตน ทักษะ
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ชีวิตจะชวยใหเยาวชนเขาใจความเปลี่ยนแปลงของรางกายและความตองการทางดานจิตใจ

ควบคูกัน ทําใหเยาวชนสามารถปรับตนเองหรือรักษาตนเองในทางที่ถูกตองเหมาะสมและ

ปลอดภัย   

   ดังนั้นทักษะชีวิตจึงมีความสําคัญในการสงเสริมสุขภาพและการพัฒนา

บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นและในการจัดการศึกษาไดนําเอาทักษะชีวิตไป

ใชอยางกวางขวาง ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดที่กวางไกล  

ซึ่ง หลอหลอมบุคลิกภาพของบุคคลในดานการแสวงหาความรู การที่บุคคลมีวิจารณญาณ

จะสงผลในดานการหาทางเลือก การวิเคราะห การประเมินศักยภาพของตนเอง การสราง

ความตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่นรูจักคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหา

อยางสรางสรรค ควบคุมจัดการกับอารมณและความเครียดของตนเองและพยายาม 

ใชการเจรจาสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น  

 3. องคประกอบของทักษะชีวิต 

  กรมสุขภาพจิต (2545, หนา 15) การจัดองคประกอบทักษะชวีิตเพื่อให

เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยที่อยูในชวงเปลี่ยนผานและสับสนในดาน            

เจตคติและคานิยม เพื่อใหงายตอการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาวิธีการสอนของครู 

ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้  

   องคประกอบที่ 1 องคประกอบของทักษะชีวิตดานพุทธพิสัย (Cognitive 

domain) หรือความรู (Knowledge) ที่เปนองคประกอบรวม ไดแก ความคิดวิเคราะห

วิจารณ (Critical thinking) หมายถึง ความสามารถที่จะวิเคราะหแยกแยะ ขอมูลขาวสาร 

ปญหา และสถานการณตางๆ รอบตัว ความคิดสรางสรรค (Creative thinking) หมายถึง 

ความสามารถในการคิดออกไปอยาง กวางขวาง โดยไมยึดติดอยูในกรอบ 

   องคประกอบที่ 2 องคประกอบของทักษะชวีิตดานจิตพิสัย (Effective 

domain) หรือเจตคติประกอบดวยองคประกอบ 2 คู คือ คูที ่1 ไดแก ความตระหนักรูใน

ตนเอง และความเห็นใจผูอื่นคูที ่2 ไดแก ความภูมิใจในตนเอง และความรับผิดชอบตอ

สังคมความตระหนักรูในตน (Self awareness) หมายถึง ความสามารถในการคนหาและ

เขาใจในจุดดีจุดดอยของตนเอง และความแตกตางจากบุคคลอื่น ไมวาจะในแง

ความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา สีผิว ทองถิ่น สุขภาพ ฯลฯ ความเห็นใจ

ผูอื่น (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจความรูสึกและเห็นอกเห็นใจบุคคลที่

แตกตางกบัเรา ไมวาจะในดานเพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา สีผิว ทองถิ่น วัย สุขภาพ  



67 

ความภูมิใจในตนเอง (Self esteem) หมายถึง ความรูสึกวาตนเองมีคุณคา เชน ความมี

น้ําใจ รูจักใหรูจักรับ คนพบและภูมิใจในความสามารถดานตางๆ ของตน เชน 

ความสามารถดานสังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ โดยมิไดมุงสนใจอยูแตในเรื่องรูปราง 

หนาตา เสนห หรือความสามารถทางเพศ การเรียนเกง ฯลฯ เทานั้น ความรับผิดชอบตอ

สังคม ( Social responsibility) หมายถึง ความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม และมี

สวนรวมรับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคม ความรับผิดชอบตอสังคมมีสวน

สัมพันธอยางใกลชิดกับความภูมิใจในตน เพราะหากคนเรามีความภูมิใจในตน คนเหลานีก้็

มีแรงจูงใจที่จะทําดีกับผูอื่นและสังคม 

   องคประกอบที่ 3 องคประกอบของทักษะชีวิตดานทักษะพิสัย 

(Psychomotor domain) หรือทักษะ (Skill) ประกอบดวยองคประกอบ 3 คู คือ 

    คูที่ 1 การสรางสัมพันธภาพ และการสื่อสาร 

    คูที่ 2 การตัดสินใจ และการแกไขปญหา 

    คูที่ 3 การจัดการกับอารมณ และความเครียด 

   ทักษะการสรางสัมพันธภาพ และการสื่อสาร (Interpersonal relationship 

and Communication skill) หมายถึง ความสามารถในการใชคําพูด และภาษาทาทางเพื่อ

การสื่อสาร ความรูสึกนึกคิดของตน และความสามารถในการรับรูความรูสึกนึกคิดของ 

อีกฝาย ไมวาจะในการแสดงความตองการ ความชื่นชม การปฏิเสธ การสรางสัมพันธภาพ  

   ทักษะการตัดสินใจ และการแกปญหา (Decision making and Problem 

solving skill) หมายถึง ความสามารถในการรับรูปญหา สาเหตุของปญหา หาทางเลือก

วิเคราะหขอดี ขอเสียของแตละทางเลือก ประเมินทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางแกปญหาที่

เหมาะสม และลงมือแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม  

   ทักษะการจัดการกับอารมณ และความเครียด (Coping with emotion 

and Stress skill) หมายถึง ความสามารถในการประเมินอารมณ รูเทาทันอารมณ วามี

อิทธิพลตอพฤติกรรมของคนเลือกใชวิธีจัดการกับอารมณที่เกิดขึ้นไดเหมาะสม และเปน

ความสามารถที่จะรูสาเหตุของความเครียดเรียนรูวิธีการควบคุมระดับของความเครียดรูวิธี

ผอนคลาย และหลีกเลี่ยงสาเหตุ พรอมทั้งเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค 

  ขวัญยืน มูลศรี (2548, หนา 21) ไดกลาวถึงองคประกอบของทักษะชีวิต 10 

องคประกอบที่ใชในการสรางแบบวัดทักษะชวีิตสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษา

ปที ่1 - 3) ไวดังนี ้
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   1. การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง ความสามารถ 

ในการประเมินทางเลือกตางๆ ซึ่งเปนไปตามลําดับขั้นตอน มีการวิเคราะหขอดี ขอเสียของ

แตละทางเลือก เพื่อใหไดทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการนําไปปฏิบัติตอไป 

   2. การแกปญหา (Problem Solving) หมายถึง ความสามารถในการใช

ความรูและประสบการณตางๆ ทําใหเผชิญและจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม 

   3. การคิดอยางสรางสรรค (Creative Thinking) หมายถึง ความสามารถ

ในการคิดกวางคิดไกล คิดหลากหลาย คิดออกจากกรอบ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ

ระหวางสิ่งตางๆ ทําใหเกิดความคิดใหมๆ สําหรับตอบสนอง ปรับตัวและยืดหยุนตอสิ่งเรา

ในชีวิตประจําวันได 

   4. การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง 

ความสามารถในการวิเคราะห แยกแยะขอมูลขาวสาร คิดไตรตรองอยางรอบคอบ มีความ

สมเหตุสมผล โดยพิจารณาทั้งคุณและโทษ ทําใหไดมาซึ่งคุณคาของสิ่งนั้นอยางแทจริง 

เพื่อนําไปพิจารณาสถานการณหรือปญหาที่เกิดขึ้น 

   5. การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง 

ความสามารถในการเปนผูถายทอดและเปนผูรับ ทั้งคําพูด กิริยา ทาทางตางๆ ซึ่งเปนสิ่งที่

แสดงใหรูถึงความปรารถนา รูจักปฏิเสธ ตอรอง และขอความชวยเหลือ โดยจะตองมีความ

เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ 

   6. การสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal Relationship 

Skills) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น มีความเปนมิตร

เอาใจใส รวมมือ ใหเกียรติ สามารถถายทอดความรูสึก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ยอมรับซึ่งกันและกัน 

   7. การตระหนักรูในตนเอง (Self - Awareness) หมายถึง ความสามารถ

ในการรูจักตนเองและยอมรับในตนเอง ทั้งดานบุคลิกลักษณะ จุดด ีจุดดอย ความตองการ 

ไมตองการ ความชอบความไมชอบ และสามารถประเมินตนเองไดตามความเปนจริง 

   8. ความเห็นใจผูอื่น (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการรับรู 

เขาใจในอารมณความรูสึก ความตองการของผูอื่น และยอมรับในสิ่งเขาเปน สิ่งที่เขารูสกึ 

และแสดงความเขาใจไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
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   9. การจัดการกับอารมณ (Coping with Emotional) หมายถึง 

ความสามารถในการควบคุมอารมณ ความรูสึก และตอบสนองตออารมณ ความรูสึกได

อยางเหมาะสม ทั้งของตนเองและผูอื่น ประเมินไดวาอารมณมีผลตอพฤติกรรมตางๆ 

   10. การจัดการกับความเครียด (Coping with Stress) หมายถึง 

ความสามารถในการรูถึงสาเหตุ รูวิธีผอนคลาย ควบคุม กําจัด ลด และหลีกเลี่ยง จากสิ่งที่

ทําใหเกิดความไมสบายใจกาย และความเครียดของบุคคล 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2554, หนา 2) ไดกําหนด

องคประกอบทักษะชีวิต ที่สําคัญที่จะสรางและพัฒนาเปนภูมิคุมกันชีวิตใหแกเด็กและ

เยาวชนในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับอนาคตไว 4 องคประกอบ ดังนี้ 

   องคประกอบที่ 1 การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น  

   การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น หมายถึง การรูจักความ

ถนัดความสามารถ จุด เดน จุดดอยของตนเอง เขาใจความแตกตางของแตละบุคคล รูจัก

ตนเอง ยอมรับ เห็นคุณคาและภาคภูมิ ใจในตนเองและผูอื่นมีเปาหมายในชีวิตและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม  

   องคประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยาง

สรางสรรค  

   การคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง  

การแยกแยะ ขอมูลขาวสาร ปญหา และสถานการณรอบตัว วิพากษวิจารณและประเมิน

สถานการณรอบตัว ดวยหลักเหตุผลและขอมูลที่ ถูกตองรับรูปญหา สาเหตุของปญหา 

หาทางเลือก และตัดสินใจแกปญหา ในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค 

   องคประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณและความเครียด  

   การจัดการกับอารมณและความเครียด หมายถึง ความเขาใจ และ 

รูเทาทันภาวะอารมณ ของ บุคคล รูสาเหตุของความเครียด รูวิธีผอนคลาย หลีกเลี่ยง  

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะกอใหเกิดอารมณ ไมพึงประสงคไปในทางที่ดี 

   องคประกอบที่ 4 การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น  

   การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น หมายถึง การเขาใจมุมมอง อารมณ 

ความรูสึก ของผูอื่นใชภาษาพูดและภาษากายเพื่อสื่อสาร ความรูสึกนึกคิดของตนเอง  

รับรูความรูสึกนึกคิด และความตองการของผูอื่น วางตัวไดถูกตองเหมาะสมในสถานการณ 
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ตางๆ ใชการสื่อสารที่สรางสัมพันธภาพที่ดี สรางความรวมมือและทํางานรวมกับผูอื่นได

อยางมคีวามสุข 

  องคการอนามัยโลก (1994, หนา 1) ไดสรุปองคประกอบของทักษะชีวิตไว 

10 องคประกอบ ดังนี้ 

   1. ทักษะการคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนความสามารถใน

การคิดที่จะเปนสวนชวยในการตัดสินใจและแกไขปญหาโดยการคิดสรางสรรค เพื่อคนหา

ทางเลือกตางๆ รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นในแตละทางเลือก และสามารถนําประสบการณมา

ปรับใชในชวีิต ประจําวันไดอยางเหมาะสม 

   2. ทักษะการคดิอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  

เปนความสามารถในการคิดออกไปอยางกวางขวาง โดยไมยึดติดอยูในกรอบ 

   3. ทักษะการตระหนักรูในตนเอง (Self Awareness) เปนความสามารถใน

การคนหารูจักและเขาใจตนเอง เชน รูขอดี ขอเสียของตนเอง รูความตองการ และสิ่งที่ไม

ตองการของตนเอง ซึ่งจะชวยใหเรารูตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณ

ตางๆ และทักษะนี้ยังเปนพื้นฐานของการพัฒนาทักษะอื่นๆ เชน การสื่อสาร การสราง

สัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น 

   4. ทักษะการเขาใจผูอื่น (Empathy) เปนความสามารถในการเขาใจความ

เหมือนหรอืความแตกตางระหวางบุคคล ในดานความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา 

ศาสนา ความเชื่อ สีผิว อาชีพ ฯลฯ ชวยใหสามารถยอมรับบุคคลอื่นทีต่างจากเรา  

เกิดการชวยเหลือบุคคลอื่นที่ดอยกวา หรือไดรับความเดือดรอน เชน ผูติดยาเสพติด   

ผูติดเช้ือเอดส 

   5. ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) เปนความสามารถในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ในชวีิตไดอยางมีระบบ เชน ถาบุคคลสามารถตัดสินใจ

เกี่ยวกับกับการกระทําของตนเองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมดานสุขภาพ หรือความปลอดภัยใน

ชีวิต โดยประเมินทางเลือกและผลที่ไดจากการตัดสินใจเลือกทางที่ถูกตองเหมาะสม 

ก็จะมีผลการมีสุขภาพที่ดีทั้งรากายและจิตใจ 

   6. ทักษะการแกปญหา (Problem Solving) เปนความสามารถ 

ในการจัดการกับปญหาทีเ่กิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีระบบ ไมเกิดความเครียดทางกายและ

จิตใจ จนอาจลุกลามเปนปญหาใหญโตเกินแกไข 
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   7. ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 

เปนความสามารถในการใชคําพูดและทาทางเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตนเอง

ไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมและสถานการณตางๆ ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเหน็ 

การแสดงความตองการ การแสดงความชื่นชม การขอรอง การเจรจาตอรอง การตักเตือน 

การชวยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ 

   8. ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal 

Relationship) เปนความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันและกัน และ

สามารถรักษาสัมพันธภาพไวไดยืนยาว 

   9. ทักษะการจัดการกับอารมณ (Coping with Emotion) 

เปนความสามารถในการรับรูอารมณของตนเองและผูอื่น รูวาอารมณมีผลตอการแสดง

พฤติกรรมอยางไร รูวิธีการจัดการกับอารมณโกรธ และความเศราโศก ที่สงผลทางลบตอ

รางกาย  และจิตใจไดอยางเหมาะสม 

   10. ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with Stress) 

เปนความสามารถในการรับรูถึงสาเหตุของความเครียด รูวิธีผอนคลาดความเครียดและ

แนวทางในการควบคุมระดับความเครียด เพื่อใหเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่

ถูกตองเหมาะสมและไมเกิดปญหาดานสุขภาพ 

  คณะผูวิจัยเครื่องมือเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่21 (2556, หนา 7-11) 

กลาววา “ทักษะแหงศตวรรษที่ 21” (21st Century skills) ที่พัฒนาโดยองคกรภาคีเพื่อ

ทักษะแหงศตวรรษที ่21 (Partnership for 21st Skills : P21. org) ซึ่งประกอบดวย 3 ทักษะ 

สําคัญ ไดแก  

   1. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม มุงเนนใหเกิดความสามารถในการคิด

เชิงวิพากษ และแกปญหา การสื่อสาร การสรางความรวมมือ การคิดสรางสรรคและ

นวัตกรรม  

   2. ทักษะชวีิตและการประกอบอาชีพ มุงเนนใหมีความสามารถ 

ในการยืดหยุนและ ปรับตัว มีเปาหมายของชีวิตและความมุงมั่นเขาใจสังคมและยอมรับ 

ความแตกตางทางวัฒนธรรมมี ศักยภาพการผลิต และยอมรับการตรวจสอบมีความเปน

ผูนําและมคีวามรับผิดชอบ  

   3. ทักษะดานขอมูล ขาวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยีมุงเนนใหมี

ความสามารถใน การเขาถึงสารสนเทศและสื่อตางๆ ไดอยางเหมาะสม สามารถจัดการ 
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เชื่อมโยง ประเมินและสราง สารสนเทศ รวมถึงการประยุกตใชเรื่องจริยธรรมและกฎหมาย

กับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศได  

   ดังนั้นองคประกอบของทักษะชีวิต ไดแก ทักษะการคิดสรางสรรค  

ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการตระหนักรูในตนเอง ทักษะการเขาใจ  

ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแกปญหา ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  

ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะการจัดการกับอารมณ และ  

ทักษะการจัดการกับความเครียด  

ทักษะชีวติเพื่อปองกันยาเสพติด 

 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของและนํามา

สังเคราะหองคประกอบของทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดได ดังนี้ 

  นรินทร นาคอราม (2549, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาประสิทธิผลของ

โปรแกรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันการเสพยาเสพติดของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ทักษะชีวิตที่ผูวจิัยไดเลือกมาทําการศึกษามี 

4 องคประกอบ ไดแก ความตระหนักในตนเองเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด การเห็นคุณคา

ในตนเอง ทักษะการสื่อสารและความสัมพันธระหวางบุคคล และทักษะการตัดสินใจเพื่อ

ปองกันการเสพยาเสพติด 

  กานตชัญญา แกวแดง (2555, หนา 46) ไดศึกษาการเสริมสรางการเรียนรู

การใชทักษะชีวิตเพื่อปองกันสารเสพติดโดยการมีสวนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางการเรียนรูการใชทักษะชีวิต 

ประกอบดวยฐานการอบรม 4 ฐาน ดังนี้ 1) ความคิดสรางสรรค ความตระหนักรูในตนและ

การสรางสัมพันธภาพ 2) ความคิดวิเคราะห ความเห็นใจผูอื่นและการสื่อสาร 

3) การวิเคราะห วิจารณ ความภูมิใจในตนเองและการตัดสินใจ 4) การจัดการกับอารมณ

และความเครียด 

  ขวัญใจ ธรรมกุล (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาการสอนทักษะชวีิตเพื่อปองกัน

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวัยรุนตอนตน พบวา แนวทางการสอนทักษะชวีิตที่

เหมาะสมกับกลุมเปาหมายม ีดังนี้ 1) ฝกทักษะการคิดวิเคราะห การสื่อสารและการสราง
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สัมพันธภาพ 2) ฝกวิเคราะหสถานการณ การจัดการกับอารมณและความเครียด และ

ตัดสินใจแกไขปญหา 3) ฝกวิเคราะห ตัดสินใจแกไขปญหา 4) ฝกใหรูทันอารมณ 

ความรูสึกของตนเอง สามารถจัดการกับอารมณอยางเหมาะสม ตัดสินใจไดดวยตัวฉันเอง 

และตัดสินใจอยางมีวิจารณญาณ 5) ฝกทักษะการสื่อสารเพื่อปฏิเสธอยางนุมนวล 

  ดิฐภัทร บวรชัย (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริม 

การสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด มี 5 องคประกอบ คือ 

1) การควบคุมตนเอง 2) การเห็นคุณคาในตนเอง 3) การตัดสินใจ 4) การแกปญหา 

5) การปฏิเสธ 

  วิทยา รอบคอบ (2557, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิตโดย

กระบวนการมีสวนรวมเพื่อปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดยาบาของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษา ในอําเภอหนองไฮ อําเภอเมืองศรีสะเกษ พบวาทักษะชีวิตที่ใชในการวิจัย 

มี 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานการตระหนักรูและเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น 2) ดานการจัดการ

กับอารมณและความเครียด 3) ดานการวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค

4) ดานการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น 

  วุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต (2558, บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลการประยุกต

โปรแกรมทักษะชีวิตเพือ่สงเสริมพฤติกรรมการปองกันการเสพสารเสพติด ของนักเรียน

ประถมศึกษาปที่ 6 ในอําเภอเมืองชลบุรี พบวาทักษะที่ใชในการทดลองมีทักษะดาน 

การตัดสินใจ และแกปญหา ความรับผิดชอบตอสังคม ทักษะการจัดการกับอารมณและ

ความเครียด ทักษะในการปฏิเสธ การ กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค ความภาคภูมิใจ

ในตนเอง ตระหนักรูตนเอง การคิดวิเคราะหวิจารณและ การเห็นใจผูอื่น  

  Zollinger, Saywell & Muegge (2003, pp. 337-338) ไดศึกษาผลของ

หลักสูตรการฝกทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่สูบบุหรี่ในประเทศอินเดีย  

โดยประเมินผลของหลักสูตรการฝกทักษะชีวิตตอนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษา ในดานความรู 

เจตคติ และความสามารถในการสรางการตัดสินใจที่ดีในการดําเนินชีวิต 

  Griffin & Botvin (2003) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ 

ปองกันในโรงเรียนกับวัยรุนกลุมเสี่ยงในการใชยาเสพติดในระยะตน โดยการศึกษานี้ไดใช

โปรแกรมฝกทักษะชีวิต (Life Skills Program Training) โดยมีโรงเรียนเปนพื้นฐาน (School 

Based) โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนในเมืองใน 29 โรงเรียนในนิวยอรกที่มีผลการเรียนต่ํา
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ตลอดจนมีกลุมเพื่อนที่ใชยา 115 เสพติด ผลจากการศึกษา พบวา ทักษะที่ใชไดแก ทักษะ

การปฏิเสธ ทักษะการตัดสินใจและแกปญหา ทักษะการจัดการกับความเครียด และทักษะ

การสื่อสาร 

  Zipora, Merav & Judy (2005) ไดศึกษาผลของการฝกทักษะชีวิตตอการรับ

รูของครูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและความเชื่อในความสามารถแหงตน ซึ่งมุงเนนทักษะชีวิต 

4 ดาน ไดแก ดานเปาหมายแหงชีวิตและการพัฒนาเอกลักษณแหงตน ดานการตัดสินใจ

และการแกปญหา ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล และดานการรักษาสุขภาพรางกาย 

  Buehler & Schroeder (2008, pp. 621-632) ศึกษาการสงเสริมทักษะชีวิต

ในการปองกันยาเสพติด ผลการวิจัยพบวา โปรแกรมทักษะชวีิตเปนกิจกรรมการปองกัน

สารเสพติดที่มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามมีสวนนอยที่รูจักกระบวนการและผลของ 

การปองกันดังกลาว ผลการศึกษานี้จงึนําไปใชในการกําหนดเปาหมายเพื่อสงเสริมการให

ความรูเกี่ยวกับทักษะชีวิตและพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค เพื่อปองกันสารเสพติดตอไป

อยางมปีระสิทธิภาพ ทักษะที่ใชไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการสื่อสารและทักษะ 

การแกปญหา 

  จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

องคประกอบของทักษะชีวิต ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหและสรุป ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 สังเคราะหองคประกอบของทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด  
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ถี ่

1. ทักษะการคิดสรางสรรค  √    √     2 

2. ทักษะการคิดอยางมีวจิารณญาณ  √ √   √     3 

3. ทักษะการตระหนักรูในตนเอง √ √  √ √ √     5 

4. ทักษะการเห็นคุณคาในตนเองและเห็น

ใจผูอื่น 

√    √ √     3 

5. ทักษะการควบคุมตนเอง    √       1 

6. ทักษะการคิดวเิคราะห  √ √  √ √     4 

7. ทักษะการเขาใจผูอื่น/เห็นใจผูอ่ืน/ 

การปรับตัว  

 √    √     2 

8. ทักษะการตัดสนิใจ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 

9. ทักษะการแกปญหา   √ √ √ √  √ √ √ 7 

10. ทักษะการสื่อสาร/ทักษะการปฎิเสธ √ √ √ √  √  √  √ 7 

11. ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวาง

บุคคล/สังคม 

√ √ √      √  4 

12. ทักษะการจัดการกับอารมณและ

ความเครียด 

 √ √  √ √  √   5 
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  จากการสังเคราะหองคประกอบของทักษะชวีิตจากนักการศึกษาในตาราง 2 

ผูวิจัยไดเลือกองคประกอบของทักษะชีวิตที่มีความถี่รอยละ 50 ขึ้นไป กําหนดเปน

องคประกอบทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดได 5 องคประกอบ ไดแก 1) ทักษะ 

การตระหนักรูในตนเอง 2) ทักษะการตัดสินใจ 3) ทักษะการแกปญหา 4) ทักษะการปฏิเสธ

และ 5) ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด 

   1. ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

   กรมสุขภาพจิต (2545, หนา 15) ไดใหความหมายไววา ทักษะ 

การตระหนักรูในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการคนหาและเขาใจในจุดดี จุดดอย 

ของตนเอง และความแตกตางจากบุคคลอื่น ไมวาจะในแงความสามารถ เพศ วัย ระดับ

การศึกษา ศาสนา สีผิว ทองถิ่น สุขภาพ ฯลฯ สอดคลองกับ ขวัญยืน มูลศรี (2548,  

หนา 21) กลาววา ทักษะการตระหนักรูในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง

และยอมรับในตนเอง ทั้งดานบุคลิกลักษณะ จุดดี จุดดอย ความตองการ ไมตองการ 

ความชอบความไมชอบ และสามารถประเมินตนเองไดตามความเปนจริง ในขณะที่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2554, หนา 2) ยังไดใหความหมายของ 

การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น หมายถึง การรูจักความถนัด 

ความสามารถ จุดเดน จุดดอยของตนเอง เขาใจความแตกตางของแตละบุคคล รูจักตนเอง 

ยอมรับ เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในตนเองและผูอื่น มีเปาหมายในชีวิตและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม ทักษะการตระหนักรูในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการคนหา

รูจักและเขาใจตนเอง เชน รูขอดี ขอเสียของตนเอง รูความตองการ และสิ่งที่ไมตองการ

ของตนเอง ซึ่งจะชวยใหเรารูตัวเองเวลาเผชญิกับความเครียดหรือสถานการณตางๆ และ

ทักษะนีย้ังเปนพื้นฐานของการพัฒนาทักษะอื่นๆ เชน การสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ 

การตัดสินใจ ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น อีกทั้งองคการอนามัยโลก (1994, หนา 1) ยังให

ความหมาย ทักษะการตระหนักรูในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการคนหารูจักและ

เขาใจตนเอง เชน รูขอดี ขอเสียของตนเอง รูความตองการ และสิ่งที่ไมตองการของตนเอง 

ซึ่งจะชวยใหเรารูตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณตางๆ และทักษะนี้ยัง

เปนพื้นฐานของการพัฒนาทักษะอื่นๆ เชน การสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ การตัดสินใจ  

ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น นอกจากนี ้Maxwell (1981 p. 13) ไดกลาวถึง ทักษะดานความรูใน

ตนเอง และการตระหนักรูในตนเองวาเปนความรูในตนเองและการรูในขอจํากัดของตนเอง 

เปนสิ่งที่จําเปนและมีประโยชนอยางมหาศาลโดยที่จะขาดเสียมิได ตัวอยาง เชน ทักษะการ
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ประเมินตนเอง หรือการคนหา ขอดีขอดอยของตนเองในขอบเขตของชีวิต ทักษะของการ

เขาใจแรงจูงใจในตนเอง ความปรารถนา ความชอบ และการกําหนดเปาหมายในชีวิตของ

ตนเองอยางชัดเจน เปนตน 

   ดังนั้นสรุปไดวา ทักษะการตระหนักรูในตนเอง หมายถึง ความสามารถ

ในการคนหา รูจักและเขาใจลักษณะตางๆ ในตนเอง เชน รูขอดี ขอเสีย ความตองการ และ

สิ่งที่ไมตองการ ซึ่งจะชวยใหเรารูตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณ 

ตางๆ ได  

   2. ทักษะการตัดสินใจ 

   กรมสุขภาพจิต (2545, หนา 15) ไดใหความหมายไววา ทักษะ 

การตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถในการประเมินทางเลือก ตัดสินใจไดถูกตองและ

เหมาะสม สอดคลองกับ ขวัญยืน มูลศรี (2548, หนา 21) ไดใหความหมายของการ

ตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถในการประเมินทางเลือกตางๆ ซึ่งเปนไปตามลําดับ

ขั้นตอน มีการวิเคราะหขอดี ขอเสียของแตละทางเลือก เพื่อใหไดทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับ

การนําไปปฏิบัติตอไป ในขณะทีส่ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554,  

หนา 2) ยังไดใหความหมายของทักษะการตัดสินใจ หมายถึง การแยกแยะ ขอมูลขาวสาร 

ปญหา และสถานการณรอบตัว วิพากษวิจารณและประเมินสถานการณรอบตัวดวยหลัก

เหตุผลและขอมูลที่ถูกตอง รับรูปญหา สาเหตุของปญหา หาทางเลือก และตัดสินใจ

แกปญหาในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค ทักษะการตัดสินใจ หมายถึง 

ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ในชีวิตไดอยางมีระบบ เชน บุคคล

สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทําของตนเองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมดานสุขภาพ หรือ

ความปลอดภัยในชีวิต โดยประเมินทางเลือกและผลที่ไดจากการตัดสินใจเลือกทางที่

ถูกตองเหมาะสม ก็จะมีผลตอการมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ นอกจากนี้องคการ

อนามัยโลก (1994, หนา 1) กลาววา ทักษะการตัดสินใจ หมายถึง สิ่งที่นําไปสูการตัดสินใจ

เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ในชีวิต ซึ่งถาบุคคลมีการตัดสินใจอยางมปีระสิทธิภาพ 

ในการกระทําตางๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพโดยมีการประเมินทางเลือกและผลจาก 

การตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้นๆ จะมผีลตอสุขภาพอนามัยของบุคคลนั้นๆ 

   จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา ทักษะการตัดสินใจ หมายถึง 

ความสามารถในการคิดและการแกปญหาอยางมีเหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจที่จะ

เลือกกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางเปนขั้นตอน โดยมีการรวบรวมและประเมินขอมูลจาก
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ทางเลือกหลายทาง และมีสิ่งประกอบอื่นๆ ที่สําคัญ ซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจเลือก เพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุดหรือเสียหายนอยที่สุด  

   3. ทักษะการแกปญหา 

   กรมสุขภาพจิต (2545, หนา 15) ไดใหความหมายไววา ทักษะ 

การแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการรับรูปญหา สาเหตุของปญหา หาทาง

แกปญหา และลงมือแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับ ขวัญยืน มูลศรี 

(2548, หนา 21) กลาววา การแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการใชความรูและ

ประสบการณตางๆ ทําใหเผชิญและจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม ในขณะที่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2554, หนา 2) ยังไดใหความหมายของ

ทักษะการแกปญหา หมายถึง การแยกแยะ ขอมูลขาวสาร ปญหา และสถานการณรอบตัว 

วิพากษวิจารณและประเมินสถานการณรอบตัว ดวยหลักเหตุผลและขอมูลที่ถูกตอง รับรู

ปญหา สาเหตุของปญหา หาทางเลือก และตัดสินใจแกปญหา ในสถานการณตางๆ อยาง

สรางสรรค อีกทั้ง องคการอนามัยโลก (1994, หนา 1) ไดกลาววา ทักษะการแกปญหา 

หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับปญหาทีเ่กิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีระบบ ไมเกิด

ความเครียดทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเปนปญหาใหญโตเกินแกไข นอกจากนี้ 

Maxwell (1981, p. 13) ไดกลาวถึง ทักษะการแกปญหาไววา ชีวิตมนุษยในแตละชวงวัย

จะตองเผชญิกับความซับซอนทางสังคมที่เกิดขึ้น ดังนั้น ทักษะการแกปญหาจึงจําเปนและ

มีความสําคัญในการดํารงชีวิตไมวาจะเปนทักษะการคนหาขอมูล ทักษะการตัดสินใจ 

ทักษะการคิดหาทางเลือกที่เหมาะสม ทักษะการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง

ทักษะตางๆ จะขึ้นอยูกับการนําไปประยุกตกับขอบขายของชีวติในแตละดานของบุคคล เชน 

ชีวิตการทํางาน ชีวิตการเรียน ชีวิตครอบครัว และ ชีวิตสวนตัวของการใชเวลาวาง  

   จากความหมายดังกลาวสรุปไดวาทักษะการแกปญหา หมายถึง 

ความสามารถในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวติไดอยางมรีะบบ ไมเกิดความเครียด

ทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเปนปญหาใหญโตเกินแกไข 

   4. ทักษะการปฏิเสธ 

   กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (2539, หนา 183) ไดกลาวถึงทักษะ

การปฏิเสธวา การปฏิเสธเปนสิทธิสวนบุคคลที่ทุกคนควรไดรับการยอมรับได โดยไมเสีย

สัมพันธภาพระหวางกลุมเพื่อน ใชเพื่อหลีกเลี่ยงในพฤติกรรมที่ไมเกิดประโยชนตอตนเอง 

ตอผูอื่น หรือตอสังคม สอดคลองกับ รัตนา ดอกแกว (2539, หนา 31) ไดใหความหมาย
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ของทักษะการปฏิเสธวา เปนสิทธิอันชอบธรรมของทุกคน และสามารถกระทําไดโดยไมทํา

รายจิตใจของอีกฝายหนึ่ง ซึ่งจะทําใหเกิดผลดีตอตนเองในการหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมที่

ไมเหมาะสมได และหากปฏิเสธสิ่งเหลานั้นสําเร็จ อาจจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ

ความตองการของอีกฝายหนึ่งได สอดคลองกับ ขวัญยืน มูลศร ี(2548, หนา 21) กลาววา 

ทักษะการปฏิเสธ หมายถึง คําพูด กิริยา ทาทางตางๆ ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหรูถึงความ

ปรารถนา รูจักปฏิเสธ ตอรอง และขอความชวยเหลือ 

   จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา ทักษะการปฏิเสธ หมายถึง 

ความสามารถที่แสดงออกถึงการใชคําพูด และภาษาทาทาง เพื่อสื่อสารความรูสึกนึกคิด

ของตน ในการแสดงความตองการที่จะปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน ใหเกี่ยวของกับยาเสพติด 

   5. ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด 

   กรมสุขภาพจิต (2545, หนา 15) ไดใหความหมายไววา ทักษะ 

การจัดการกับอารมณและความเครียด หมายถึง ความสามารถในการประเมินอารมณ 

รูเทาทันอารมณ วามีอทิธิพลตอพฤติกรรมของคนเลือกใชวิธีจัดการกับอารมณที่เกิดขึ้นได

เหมาะสม และเปนความสามารถที่จะรูสาเหตุของความเครียดเรียนรูวิธีการควบคุมระดับ

ของความเครียดรูวิธีผอนคลาย และหลีกเลี่ยงสาเหตุ พรอมทั้งเบี่ยงเบนพฤติกรรมไป

ในทางที่พึงประสงค สอดคลองกับ ขวัญยืน มูลศรี (2548, หนา 21) กลาววา การจัด 

การกับอารมณ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ ความรูสึก และตอบสนอง

ตออารมณ ความรูสึกไดอยางเหมาะสม ทั้งของตนเองและผูอื่น ประเมินไดวาอารมณมีผล

ตอพฤติกรรมตางๆ สวนการจัดการกับความเครียด หมายถึง ความสามารถในการรูถึง

สาเหตุ รูวิธีผอนคลาย ควบคุม กําจัด ลด และหลีกเลี่ยง จากสิ่งที่ทําใหเกิดความไมสบาย

ใจกาย และความเครียดของบุคคล ในขณะที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(2554, หนา 2) ยังไดใหความหมายของการจัดการกับอารมณและความเครียด หมายถึง 

ความเขาใจ และรูเทาทันภาวะอารมณ ของ บุคคล รูสาเหตุของความเครียด รูวิธ ี

ผอนคลาย หลีกเลี่ยง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะกอใหเกิดอารมณ ไมพึงประสงคไป

ในทางที่ดี อีกทั้งองคการอนามัยโลก (1994, หนา 1) ไดกลาววา ทักษะการจัดการกับ

อารมณ หมายถึง ความสามารถในการรับรูอารมณของตนเองและผูอื่น รูวาอารมณมีผล

ตอการแสดงพฤติกรรมอยางไร รูวิธีการจัดการกับอารมณโกรธ และความเศราโศกที่

สงผลทางลบตอรางกาย และจิตใจไดอยางเหมาะสมและทักษะการจัดการกับความเครียด 

หมายถึงความสามารถในการรับรูถึงสาเหตุของความเครียด รูวิธีผอนคลาดความเครียด 
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และแนวทางในการควบคุมระดับความเครียด เพื่อใหเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทาง

ที่ถูกตองเหมาะสมและไมเกิดปญหาดานสุขภาพ 

   จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา ทักษะการจัดการกับอารมณและ

ความเครียด หมายถึง ความสามารถในการประเมินอารมณ รูเทาทันอารมณ วามีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมของคนเลือกใชวิธีจัดการกับอารมณที่เกิดขึ้นไดเหมาะสมและเปน

ความสามารถ ที่จะรูสาเหตุของความเครียดเรียนรูวิธีการควบคุมระดับของความเครียดรู

วิธีผอนคลาย และหลีกเลี่ยงสาเหตุ พรอมทั้งเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค 

   6. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะชีวิต 

   งานวิจัยภายในประเทศ 

   จากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้  

    นรินทร นาคอราม (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลของ

โปรแกรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันการเสพยาเสพติดของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวานักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรม 

การเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันการเสพยาเสพติด กอนและหลังการทดลองมีทักษะ

ชีวิตในดานทักษะการสื่อสารและความสัมพันธระหวางบุคคล และดานทักษะการตัดสินใจ

เพื่อปองกันการเสพ ยาเสพติดไมแตกตางกัน สวนในดานความตระหนักในตนเอง และดาน

การเห็นคุณคาในตนเอง หลังการทดลองนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

มากกวากอนการทดลอง อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความพึงพอใจตอโปรแกรมการเสริมสรางทักษะ

ชีวิตเพื่อปองกันการเสพยาเสพติดในระดับมากที่สุด 

    กานตชัญญา แกวแดง (2555, หนา 46) ไดศึกษาการเสริมสราง 

การเรียนรูการใชทักษะชวีิตเพื่อปองกันสารเสพติดโดยการมีสวนรวมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผลการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติตอ 

สารเสพติดอยูในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมเกี่ยวกับเสพสารเสพติดอยูในระดับนอย อายุ 

เพศและคณะมีความสัมพันธกับทัศนคติตอสารเสพติด สวนชั้นป ที่ศึกษาและสถานภาพ

ของบิดามารดาไมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอสารเสพติด ดานความรูและการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการใชทักษะชวีิตในการดําเนินชีวิตประจําวันของนักศึกษาสวนใหญอยูในระดับ

มาก และพบวาชั้นปที่ศึกษามีความสัมพันธความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทักษะชีวิต
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ในการดําเนินชีวิตประจําวันของนักศึกษาสวนเพศ คณะที่ศึกษา และสถานภาพของบิดา

มารดาไมมีความสัมพันธกับความรูและการปฏิบัต ิเกี่ยวกับการใชทักษะชวีิตในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของนักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

    ขวัญใจ ธรรมกุล (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาการสอนทักษะชวีิตเพื่อ

ปองกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวัยรุนตอนตน พบวา กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที 5 ของโรงเรียนแหงหนึง่ในจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 19 คน โดยใชแบบ

สัมภาษณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อประเมินทักษะชีวิตวัยรุนตอนตนกอนและหลัง 

การสอน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

เปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตกอนและหลังการสอน ผลการเปรียบเทียบพบวาวัยรุน

ตอนตนมีคะแนนทักษะชีวิตเพิ่มขึ้นทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

    ดิฐภัทร บวรชัย (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริม

การสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวาดานระดับความรู คะแนนระดับความรูกอนการทดลองมี

คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 12.83 คะแนน ระดับความรูหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยโดยรวม

เทากับ 20.53 คะแนน ดานเจตคติ คะแนนการประเมินดานเจตคติมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมาก ผลการประเมินดานประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม โดยใชเกณฑ E1/E2 คือ 

80/80 พบวาคาประสิทธิภาพของกระบวนการมีคาเทากับ 80.98 และประสิทธิภาพของ

ผลลัพธมีคาเทากับ 82.13 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด และนักเรียนมีความพึงพอใจตอ

หลักสูตรเสริมการสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตนในระดับมาก 

    วิทยา รอบคอบ (2557, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิตโดย

กระบวนการมีสวนรวมเพื่อปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดยาบาของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษา ในอําเภอหนองไฮ อําเภอเมืองศรีสะเกษ พบวาทักษะชีวิตของนักเรียนหลัง

เขารวมกระบวนการวิจัยมีคะแนนมากกวากอนเขารวมกระบวนการวิจัยอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.05 และพบวาเมื่อพิจารณาทักษะชีวิตเปนรายดานกอนนักเรียนเขารวม

กระบวนการวิจัย พบวา ดานการตระหนักรูและเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่นมีคาเฉลี่ย

มากที่สุด  

    วุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต (2558, บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผล 

การประยุกตโปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการปองกันการเสพสารเสพติด  
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ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ในอําเภอเมืองชลบุรี พบวา ภายหลังการทดลอง กลุม

ทดลองมีทักษะชวีิตดานการตัดสินใจและแกปญหา ความรับผิดชอบตอสังคม การจัด 

การอารมณและความเครียด ทักษะในการปฏิเสธ การกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค 

ความภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนักรูตนเอง การคิดวิเคราะหวิจารณและการเห็นใจผูอื่นได 

และพฤติกรรมการปองกัน การเสพสารเสพติด ดีกวากอนการทดลองและดีกวากลุม

เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัด ไม

สามารถเขาไปสอนในชั่วโมงการเรียนการสอนได ตองอาศัยชวงบูรณาการการเรียน 

การสอน วิชาลูกเสือ หรือวิชาสุขศึกษาเพื่อเปนการปองกันการแพรระบาดของสารเสพติด

ในกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เสมือนเปนการสรางเสริมภูมิคุมกัน

จติใจใหกับนักเรียนอีกดวย 

   งานวิจัยตางประเทศ 

   จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้  

    Zollinger, Saywell & Muegge (2003, pp. 337-338) ไดศึกษาผล

ของหลักสูตรการฝกทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่สูบบุหรี่ในประเทศอินเดีย  

วัตถุประสงคของ การศึกษาเพื่อประเมินการปองกันการสูบบุหรี่โดยมีโรงเรียน เปนพื้นฐาน

และโปรแกรมควบคุม ทั้งนี้ โดยประเมินผลของหลักสูตรการฝกทักษะชีวิตตอนักเรียน 

ในชั้นมัธยมศึกษา ในดานความรูเจตคติ และความสามารถในการสรางการตัดสินใจที่ดีใน

การดําเนินชีวิตโดยกลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจ ขอมูล จํานวน 1,598 คน 

    Griffin & Botvin (2003) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม 

การปองกันในโรงเรียนกับวัยรุนกลุมเสี่ยงในการใชยาเสพติดในระยะตน โดยการศึกษานีไ้ด

ใชโปรแกรมฝกทักษะชีวิต (Life Skills Program Training) โดยมีโรงเรียนเปนพื้นฐาน (School 

Based) โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนในเมืองใน 29 โรงเรียน ในนิวยอรกที่มีผลการเรียนต่ํา

ตลอดจนมีกลุมเพื่อนที่ใชยา 115 เสพติด ผลจากการศึกษา พบวา หลังจากกลุมตัวอยางที่

ไดเขารับการฝกทักษะชีวิตจะมีความสัมพันธ ระดับต่ํากับการใชยาเสพติด นอกจากนี้ไดมี

การติดตามผลการทดลองในระยะยาว (1 ป) พบวา กลุมตัวอยางที่เขา รับโปรแกรมการ 

ฝกทักษะชีวิตที่เปนกลุมเสี่ยง ไดรายงานวามีอัตราการใชยาเสพติดใน ระดับต่ํามากกวา 

กลุมที่ไมไดเขารับการฝกทักษะชีวิต  
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    Zipora, Merav & Judy (2005) ไดศึกษาผลของการฝกทักษะชีวิต 

ตอการรับรูของครูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและความเชื่อในความสามารถแหงตน  

ซึ่งมุงเนนทักษะ ชีวิต 4 ดาน ไดแก ดานเปาหมายแหงชีวิตและการพัฒนาเอกลักษณ 

แหงตน ดานการตัดสินใจและการแกปญหา ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล และดานการ

รักษาสุขภาพรางกาย โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน การศึกษาแบงออกเปน 3 กลุม จํานวน 214 

คน แบงเปนกลุมที่ 1 คือ กลุมครูที่ไมไดรับการฝกทักษะ ชีวิต กลุมที่ 2 คือ กลุมครทูี่ไดรับ

การฝกทักษะชีวิต 1 ป และกลุมที่ 3 คือกลุมครูที่ไดรับการฝกทักษะ ชีวิต 2 ป  

ผลการศึกษาพบวากลุมครูที่ไดรับการฝกทักษะชีวิต 2 ป มีระดับคะแนนในการรับรู  

สภาพแวดลอมและคะแนนการเชื่อในความสามารถแหงตนมากกวาครูกลุมอื่นๆ 

    Buehler & Schroeder (2008, pp. 621-632) ศึกษาการสงเสริม

ทักษะชวีิตในการปองกันยาเสพติด ผลการวิจัยพบวา โปรแกรมทักษะชีวิตเปนกิจกรรม 

การปองกันสารเสพติดที่มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามมีสวนนอยที่รูจักกระบวนการและ

ผลของการปองกันดังกลาว ผลการศึกษานีจ้ึงนําไปใชในการกําหนดเปาหมายเพื่อสงเสริม

การใหความรูเกี่ยวกับทักษะชีวิตและพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค เพื่อปองกันสารเสพ

ติดตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การปองกันยาเสพติด 

 1. ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด 

  1.1 ความหมายของยาเสพติด 

   พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2528 มาตรา 4 ใหความหมายยาเสพ

ติดใหโทษ หมายถึง สารเคมีใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ 

ฉีด หรือดวยประการใดๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตในในลักษณะสําคัญ เชน  

ตองเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการ ถอนยาเมื่อขาดยา มีความตองการเสพทั้งทาง

รางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพ โดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให 

รวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชทีเ่ปนหรือใหผลผลิตเปน ยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิต

เปนยาเสพติดใหโทษและสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติด ใหโทษดังกลาวดวย ทั้งนีต้าม

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึง  

ยาสามัญประจําบานบางตํารับ ตามกฎหมายวาดวยยาที่มียาเสพติดใหโทษผสมอยู 
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   สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2554, หนา 1) ไดให

ความหมายของยาเสพติด หมายถึง ยา หรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆ ที่อาจเปน

ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดย

วิธีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดๆ ก็ตาม เปนชวงระยะเวลาๆ หรือนานติดกัน จนทําให

รางกายทรุดโทรมและตกอยูใตอํานาจหรือเปนทาสของสิ่งนั้น ทั้งดานรางกายและจิตใจ 

หรือจติใจเพียงอยางเดียว เนื่องจากตองเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเมื่อเสพเขา

ไปสักระยะจะเกิดภาวะดื้อยา ปริมาณยาเดิมไมสามารถทําใหเมาได เมื่อถึงเวลาเสพ หาก

ไมไดเสพจะทาใหเกิดอาการขาดยาทําใหทรมานทั้งทางดานรางกายและจิตใจ หรือจิตใจ

เพียงอยางเดียว สรุปยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่

สังเคราะหขึ้นเมื่อนําเขาสูรางกาย ไมวาจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยวิธีการ

ใดๆ แลว ทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจนอกจากนี้ยังจะทําใหเกิดการเสพติดไดหากใช

สารนัน้เปนประจําทุกวัน หรือวันละหลายๆ ครั้ง 

  1.2 ประเภทของยาเสพติด (สํานกังานปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 

2554, หนา 6) ยาเสพติด สามารถแบงไดตามลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้  

   1.2.1 แบงตามแหลงที่เกิด ไดแก  

    - ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตไดมาจาก

พืช เชน ฝน มอรฟน กระทอม กัญชา ฯลฯ  

    - ยาเสพติดสังเคราะห (Synthetic Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตขึ้น

ดวยกรรมวิธีทางเคมี เชน เฮโรอีน แอมเฟตามีน ยาอ ีเอ็คตาซี ฯลฯ  

   1.2.2 แบงตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งจะ 

แบงออกเปน 5 ประเภท คือ 

    - ยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ 1 ไดแก เฮโรอีน แอลเอสดี        

แอมเฟตามีน หรือ ยาบา ยาอี หรือ ยาเลิฟ 

    - ยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ 2 ยาเสพติดประเภทนี้สามารถนํามาใช

เพื่อประโยชนทางการแพทยได แตตองใชภายใตการควบคุมของแพทย และใชเฉพาะกรณี

ที่จําเปนเทานั้น ไดแก ฝน มอรฟน โคเคน หรือ โคคาอีน โคเคอีน และเมทาโดน 

    - ยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ 3 ยาเสพติดประเภทนี้ เปนยาเสพติด

ใหโทษที่มียาเสพติดประเภทที่ 2 ผสมอยูดวย มีประโยชนทางการแพทย การนําไปใชเพื่อ

จุดประสงคอื่น หรือเพื่อเสพติด จะมีบทลงโทษกํากับไว ยาเสพติดประเภทนี้ ไดแก 
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ยาแกไอ ที่มีตัวยาโคเคอีน ยาแกทองเสีย ที่มีฝนผสมอยูดวย ยาฉีดระงับปวดตางๆ เชน 

มอรฟน เพทิดีน ซึ่งสกัดมาจากฝน 

    - ยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ 4 คือ สารเคมีที่ใชในการผลิต 

ยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ยาเสพติดประเภทนี้ไมมีการนํามาใช

ประโยชนในการบําบัดโรคแตอยางใด และมีบทลงโทษกํากับไวดวย ไดแก น้ํายาอะเซติค

แอนไฮไดรย และ อะเซติลคลอไรด ซึ่งใชในการเปลี่ยน มอรฟน เปน เฮโรอีน สารคลอซูได

อีเฟครีน สามารถใชในการผลิต ยาบา ไดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจติประสาทอีก 12 ชนิด  

ที่สามารถนํามาผลิตยาอีและยาบาได               

    - ยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ 5 เปนยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาขาย

อยูใน ยาเสพติดประเภทที่ 1 ถึง 4 ไดแก ทุกสวนของพืช กัญชา ทุกสวนของพืชกระทอม

เห็ดขี้ควาย เปนตน       

   1.2.3 แบงตามการออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง  

    - ประเภทกดประสาท ไดแก ฝน มอรฟน เฮโรอีน ยากลอมประสาท 

สารระเหย ยานอนหลับ  

    - ประเภทกระตุนประสาท ไดแก แอมเฟตามีน กระทอม โคคาอีน  

    - ประเภทหลอนประสาท ไดแก แอลเอสดี ดีเอ็มที เห็ดขี้ควาย ยาเค  

    - ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน (อาจกด กระตุน หรือหลอนประสาท 

รวมกัน) ไดแก กัญชา  

   1.2.4 แบงตามองคการอนามัยโลก 

   องคการอนามัยโลกไดแบงยาเสพติดออกเปน 9 ประเภท ไดแก  

    - ประเภทฝน หรือมอรฟน รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์คลายมอรฟน เชน ฝน 

มอรฟน เฮโรอีน เพธิดีน  

    - ประเภทบาบิทูเรต รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์ทํานองเดียวกัน เชน เซโคบาร           

บิตาล อะโมบารบิตาล พาราดีไฮด เมโปรบาเบท ไดอาซีแพม คลอไดอาชีพอกไซด   

    - ประเภทแอลกอฮอลเชน เหลา เบียร วิสกี้  

    - ประเภทแอมเฟตามีน เชน แอมเฟตามีน เดกซแอมเฟตามีน 

    - ประเภทโคเคน เชน โคเคน ใบโคคา  

    - ประเภทกัญชา เชน ใบกัญชา ยางกัญชา 

    - ประเภทคัท เชน ใบคัท ใบกระทอม 
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    - ประเภทหลอนประสาท เชน แอลเอสดี ดีเอ็มที เมสคาลีน เมล็ด

มอรนิ่ง โกลลี่ ตนลําโพง เห็ดเมาบางชนิด 

    - ประเภทอื่นๆ เปนพวกที่ไมสามารถเขาประเภทใดไดเชน ทินเนอร 

เบนซิน น้ํายาลางเล็บ ยาแกปวด บุหรี่ 

  1.3 ยาเสพติดที่แพรระบาดในสถานศึกษา   

  ในการศึกษาครั้งนี้จะกลาวถึงยาเสพติดที่มีสถิติการแพรระบาดมากที่สุด 

ในสถานศึกษา ไดแก บุหรี ่สุรา สารระเหย กัญชา ยาบา (สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด, 2555, หนา 15) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1.3.1 บุหรี่ 

   บุหรี่เปนสิ่งเสพติดที่มนุษยตั้งแตสมัยโบราณนํามาใชสูบ จนกระทั่ง

ปจจุบันนี้ ในทางการแพทยไดตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีตอมนุษยชาติ จึงไดพยายาม

รณรงคและชี้ใหเห็นถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพของมนุษยโดยวิธีตางๆ เชน 

เรียกรองใหรัฐบาลออกกฎหมายบังคับใหผูผลิตบุหรี่ตองพิมพขอความในทํานองวา “บุหรี่

เปนอันตรายตอสุขภาพ” ลงขางซองบุหรี่ทุกซอง เปนตนในปจจุบันไดมีการออกกฎหมาย

ขึ้นมา 2 ฉบับ เพี่อคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่และดูแลปองกันผลกระทบอันเกิดจาก

ผลิตภัณฑยาสบูที่มีตอสุขภาพของบุคคล ทั้งผูสูบบุหรี่ และคนรอบขางใหนอยที่สุดเทาที่จะ

กระทําได ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พุทธศักราช 2535 มี

สาระสําคัญ คือ การกําหนดใหสถานที่สาธารณะมีเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด เชน พิพิธภัณฑ

สถานพยาบาล สถานที่ราชการ เปนตน และกําหนดใหสถานที่สาธารณะมีเขตปลอดบุหรี่

อยางนอย ไมต่ํากวา รอยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดและมีพื้นที่มากกวา 10 ตร.ม. เชน 

ภัตตาคาร รานอาหาร หากเจาของสถานที่ฝาฝนไมดําเนินการตามที่กําหนด ตองระวาง

โทษปรับไมเกิน 20,000 บาท เปนตน และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

พุทธศักราช 2534 ซึ่งมีสาระสําคัญ โดยมุงเนนที่มาตรฐานสวนประกอบในผลิตภัณฑซึ่ง

จะตองระบุไวอยางชัดเจนรวมทั้งการจํากัดวิธีการตางๆ ในการมุงหวังผลทางการตลาด 

และกีดกันชองทางในการจําหนายใหกับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเปนกําลังสําคัญ

ของชาติตอไปผลกระทบที่เกิดจากบุหรี่ ควันบุหรี่มีสวนประกอบตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งทําให

เกิดอันตรายตอสุขภาพ ดังนี้ 

    - กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) มีลักษณะพิเศษสามารถจับหรือ

รวมตัวกับ ฮีโมโกบิน 
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    - ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) อยูในควันบุหรี่ในปริมาณถึง 250  

สวนในลานสวน 

    - ไฮโดรเจนไซยาไนด (HCN) อยูในควันบุหรี่ในปริมาณ 1,600 สวนใน

ลานสวน 

    - นิโคติน (Nicotin) เปนสารแอลคาลอยด มีลักษณะเปนน้ํามันระเหย 

    - ทาร (Tar) สารประเภทน้ํามันเปนวัตถุเหนียวขน สีน้ําตาลเขม อยูใน

บุหรี ่ประมาณ 30 ชนิด ทําใหเกิดมะเร็งที่ปอด มะเร็งของกระเพาะปสสาวะและตับออน 

    - สารระคายเคือง (Irritants) เชน แอมโมเนีย ขี้เถาจากการเผาไหม

ของใบยา ทําใหหลอดลมอักเสบ มีโอกาสเกิดโรคตางๆ ไดงายขึน้ 

    - สารเคมีอื่นๆ สารเคมีบางชนิดในน้ํามันดินจากบุหรี่ มีคุณสมบัติ

เปนสารเสริมที่ทําใหเกิดมะเร็ง จะพบวาควันบุหรี่ยังมีสารอื่นๆ อีกไมนอยกวา 20 ชนิด เชน 

สารหนู สารเคมีฆาแมลง เปนตน 

     โทษของบุหรี่ทําใหเกิดโรคตางๆ เชน 

      1) โรคมะเร็ง ผูเสพบุหรี่จะตายเร็วกวาผูไมไดสูบ เพราะสาร

นิโคติน และสารอื่นๆ ทําใหเกิดมะเร็งตามอวัยวะตางๆ ของรางกาย 

       1.1 มะเร็งปอด ผูเชี่ยวชาญทางโรคมะเร็งไดกลาวยืนยันวา 

สาเหตุของโรคมะเร็งในปอด เกิดจากการสูบบุหรี่ประมาณรอยละ 90 นอกจากนี้ พบวา 

อัตราการตายดวยโรคมะเร็งในปอดในคนที่สูบบุหรี่จะสูงกวาคนที่ไมสูบบุหรี่ 10 เทา 

สูบบุหรี่ตอๆ กันนานกวา 20 ป อัตราการตายสูงถึง 30 เทา 

       1.2 มะเร็งที่ลําคอ ทําใหกลองเสียงเสียไปตลอดชีวิต  

หลังการผาตัดตองฝกพูดใหม 

       1.3 มะเร็งที่กระเพาะอาหาร เริ่มแรกเกิดในกระเพาะอาหาร

กอน และสําไสหดตัว หรือบีบตัวชากวาปกติ ทําใหกินอาหารนอยลง กินอาหารไมเปนเวลา 

เกิดแผลในกระเพาะอาหารเรื้อรังทําใหกลายเปนมะเร็งได 

      2) โรคถุงลมโปงพอง เกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงที่เซลลตาม

ผนังของชองทางเดินหายใจ ผูเปนถุงลมโปงพองจะหายใจถี ่ออนเพลีย ไมมีกําลัง ถุงลมที่

เสียความยืดหยุนหรือแตกไปแลวจะไมคืนสูสภาพเดิมได และผูเสพจะมีโอกาสเปนโรคนี้ถึง 

20 เทา ของผูไมสูบบุหรี่ 
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      3) โรคหัวใจ นิโคตินและสารเคมีจากควันบุหรี่มีสวนชวยให

ไขมันจับตามผนังหลอดเลือดแดง ทําใหแคบบางลง ไมสามารถสงเลือดไปเลี้ยงหัวใจ สมอง 

แขน ขา และอวัยวะอื่นๆ ไดเพียงพอ เมื่อเปนเชนนี้นานมากขึ้น เนื้อเยื่อของอวัยวะที่มีเลือด

ไปเลี้ยงไมพอก็ถูกทําลายเสียไปหากกอนเลือดแข็งตัวเล็กๆ หลุดมาจากผนังหลอดเลือดมา

ในหลอดเลือดที่ไมสมบูรณ กอนเลือดนี้ก็อาจไปอุดทางเดินของเลือดบริเวณนั้นก็จะขาด

เลือดไปเลี้ยงโดยฉับพลัน เปนเหตุใหเกิดอาการของโรคหัวใจวายไดอยางกะทันหันหรือเกิด

อัมพาตขึ้นได 

      4) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ทําใหลําไสเกิด 

การเคลื่อนไหวมากกวาปกติเกิดการถายอุจจาระบอยๆ ในบางรายเกิดอาการไมยอย 

ทองผูก และปวดทองเนื่องจากการอักเสบของลําไสใหญ จากการศึกษาผูสูบบุหรี่พบวาเปน

โรคกระเพาะอาหารอักเสบมากกวาผูที่ไมไดสูบและบางรายเบื่ออาหารเนื่องจากการสราง

น้ํายอยนอยลง ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น 

      5) โรคระบบขับถายปสสาวะ ไดกลาวแลววาการที่หลอดเลือด

ทั่วไปตีบแคบเล็กลงเพราะการจับตัวของโคเลสเตอรอล อาจจะทําใหปริมาณเลือดไปเลี้ยง

เซลลทําหนาที่กลี่นกรองปสสาวะไมพอ เซลลนั้นเกิดอักเสบหรือตายขึ้นได สําหรับ

โรคมะเร็งนั้น เม็ดเลือดขาวขนาดใหญอาจจับน้ํามันดินจากควันบุหรี่มาที่ไตจนถึงกระเพาะ

ปสสาวะ ซึ่งจะกอใหเกิดมะเร็งของไตและกระเพาะปสสาวะได 

      6) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ในรายที่สูบบุหรี่เปน

ประจํา นานๆ จะเกินการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ เกิดอาการไออยูเสมอ 

เนื่องจากควันบุหรี่ไปกระตุนเยื่อบุผนังหลอดลม บางรายเปนวัณโรคหรือโรคเกี่ยวกับ

หลอดลมได 

      7) โรคปริทนต (Periodontal Disease) โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

อักเสบของเหงือก การทําลายกระดูกรอบฟน และฟนหลุด ซึ่งพบในผูที่สูบบุหรี่มากกวาผูที่

ไมสูบบุหรี่ 

     ภาวะผิดปกติของรางกายเนื่องจากการสูบบุหรี่ 

     การสูบบุหรี่นอกจากจะทําใหเกิดโรคตางๆ แกผูสูบแลวยังอาจทํา

ใหเกิดภาวะผิดปกติของรางกายได เนื่องจากสูบบุหรี่ มีดังนี้ 

      1) ระดับวิตามินซีในเลือดลดลง ผูสูบบุหรี่จะมีวิตามินซีในเลือด

ต่ํากวาผูที่ไมสูบบุหรี่ ผลนี้จะเห็นไดชัดเจน เมื่อสูบบุหรี่เกินวัน 10 มวน 
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      2) มีความเสี่ยงในการเกิดอาการแพ เนื่องจากสวนประกอบ

ของควันบุหรี่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ทั้งผูที่มีประวัติการแพหรือไมแพก็ตาม เมื่อ

อยูในที่ที่มีควันบุหรี่แลวจะรูสึกไมสบายและมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

เกิดอาการปวดศีรษะเนื่องจากการแพ เคืองตา ไอ จาม ปริมาณคารบอนมอนอกไซดใน

เลือดสูงขึ้น 

      3) มีผลเสียตอทารกในครรภ มารดาที่สูบบุหรี่ในขณะตั้งครรภ

มีผลกระทบตอทารกในครรภ โดยสารประกอบตางๆ ในควันบุหรี่ เชน  

กาซคารบอนมอนอกไซดจะเขาจับเม็ดเลือดแดงในทารก ทําใหทารกอาจคลอดกอน

กําหนดหรือแทงได น้ําหนักเฉลี่ยของทารกที่คลอดจากมารดาที่สูบบุหรี่เปนประจําตลอด

การตั้งครรภจะเบากวาเด็กที่มาดาไมสูบบุหรี่ ถึง 170 กรัม และตัวทารกจะสั้นกวา ½ นิ้ว 

ซึ่งทําใหทารกที่คลอดมีสุขภาพไมสมบูรณ 

      4) ทําใหขาดความอดทน ทางวิทยาศาสตร การกีฬาตางเห็น

พองตองกันวา การสูบบุหรี่จะทําใหรางกายขาดความอดทนและทนทานนองลง ทั้งยังทําให

ประสิทธิภาพในการออกกําลังกายหรือเลนกีฬาลดลงอีกดวย 

     สาเหตุของการติดบุหรี่ 

     คนสูบบุหรี่มีเหตุผลตางๆ กันหลายประการ เชน กลุมวัยรุน 

ปจจุบันวัยรุนนิยมสูบบุหรี่กันมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุตางๆดังตอไปนี้ 

      1) สูบตามเพื่อน เพราะเห็นเพื่อนๆ สูบกันจึงทําตามเพื่อนบาง 

โดยอางวาเพื่อเขาสังคมกับเพื่อน 

      2) สภาพแวดลอมชักนํา เชน พอ แม ลุง นา และญาติพี่นอง  

ที่สูบใหเห็นอยูเปนประจํา จึงทําใหคิดเอาอยางบาง 

      3) อยากลอง ตามนิสัยวัยรุนชอบลอง อยากรูอยากเห็น 

      4) คานิยมในหมูวัยรุน ความเปนชาย ทําใหโกเก หรือเปน

เครื่องแสดงวาตนเปนผูใหญแลว 

      5) วัยรุนชอบความเปนอิสรเสรี ไมตองการปฏิบัติตามคําสั่ง

ของใคร เมื่อถูกหามไมใหสูบบุหรี่จึงขัดคําสั่ง 

      6) ความเชื่อที่ผิดๆ เชื่อวาเมื่อสูบบุหรี่จะทําใหสมองปลอด

โปรง จิตใจแจมใส ทําใหไมงวงเปนตน 

     ผูใหญ อาจจะสูบบุหรี่เพราะสาเหตุสําคัญตางๆ ดังนี้ 
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      1) เพื่อผอนคลายอารมณ หรือคลายความเครียด 

      2) เพื่อเขาสังคม เชน บางคนสูบบุหรี่เพื่อฆาเวลา หรือเพื่อ 

แกเขิน บางคนสูบ แกเหงา หรือบางคนอาจพกไวแจกเพื่อน พอเพื่อนสูบก็สูบเปนเพื่อนดวย

ทําใหติดในที่สุด 

      3) ผูอื่นนํามาให เชน ลูกนองใหเปนของกํานัลในโอกาสตางๆ 

จึงตองสูบเพื่อรักษาน้ําใจผูใหทั้งๆ ที่ไมเคยสูบมากอน ซึ่งทําใหติดไดในที่สุด เปนตน 

     ลักษณะของผูติดบุหรี่ 

      1) รางกายผอมลง ริมฝปากคล้ํา หัวใจจะเตนเร็วกวาคนปกติ

เล็กนอย และการหายใจถี่ แนนหนาอกและความดันเลือดจะสูงกวาคนปกติเล็กนอยเชนกัน 

      2) เยื่อบุในริมฝปากหรือกระพุงแกมอาจอักเสบ ไมมีแรง ทําให

ทํางานหนักไมคอยได รูสึกเหนื่อยงาย และเบื่ออาหาร 

      3) ปลายนิ้วมือมรีอยคราบเหลืองจากควันบุหรี่ หรือซีดเซียว 

บางคนอาจมีปลายนิ้วมือแดงช้ํา เนื่องจากหลอดเลือดแดงปลายมืออุดตัน 

      4) จะมีอาการไอเรื้อรังและเสียงแหบแหง ถาหากหลอดลม

อักเสบ 

      5) เมื่อไมไดสูบบุหรี่จะมีผลตออารมณทําใหเกิดอาการกระวน

กระวาย หงุดหงิด ฉุนเฉียว โมโหงาย มีอาการอยากสูบจนน้ําลายสอ 

   1.3.2 สุรา 

   สุรา หมายถึง เครื่องดื่มทุกชนิดที่ดื่มแลวทําใหมึนเมา เชน เหลา เบียร 

บรั่นดี วิสกี ้ไวน กระแช และน้ําตาลเมา เปนตน 

    สาเหตุของการติดสุรา 

     1) การทดลองดื่มสุรา เชนเพื่อนฝูงชักชวน เพื่อความโกเก การเขา

สังคม  

     2) ความเชื่อและหลงผิด เชน เชื่อวาสุราเปนยาบํารุงกําลัง หรือ

เปนเครื่องบํารุงความรูสกึทางเพศ ทําใหจิตใจเขมแข็งและกลาตัดสินใจ หรือบางคนเชื่อวา

สุราทําใหคลายความทุกขกังวลและเปนเพื่อนปลอบใจตนเองยามผิดหวัง โดยไมรูถึงผล

ระยะยาววาทําใหติดสุราและเปนอันตรายตอสุขภาพได 

     3) สภาพแวดลอมและพื้นฐานทางสังคมเปนเหตุจูงใจใหดื่มสุรา 

เชน บางครอบครัวมีคนดื่มสุราเปนประจํา หรือมคีวามเปนอยูยากจน หาทางออกดวย 
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การดื่มสุราเพื่อปลอบใจตัวเองทําใหติดสุราได 

     4) การใชสุราเปนสวนผสมยารับประทาน เชน ยาดองเหลา 

    การติดสุรา 

    การติดสุราแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

     1) ติดเปนนิสัย (Habituation) การติดแบบนี้จะเปนการติดทางใจ 

การดื่มจะดื่มเปนประจํา หรือดื่มเปนครั้งคราวก็ตามทําใหเมามายได แตถามคีวามตั้งใจ

จริงก็จะสามารถเลิกได 

     2) ติดเรื้อรัง (Physical Dependence) การติดแบบนี้จะเปน 

การติดคลายติดสิ่งเสพติดชนิดรายแรง มักจะดื่มมากและดื่มบอยๆ เปนประจํา จนทําให

แอลกอฮอลมีผลไปกระทบตอระบบประสาทสวนกลาง ประสาทสมองจะถูกทําลาย เมื่อ

เลิกดื่มสุราจะมีอาการที่เรียกวา ลงแดง (Withdrawal Symptoms) และเกิดโรคภัยไขเจ็บ

ตามมาเสมอลักษณะของคนติดสุรา คนที่ติดสุรานั้นสังเกตไดงายเพราะจะมีกลิ่นสุรา

ออกมาตามตัว รวมทั้งลมหายใจและปากดวย และมีอาการทางรางกายที่สังเกตได ดังนี้ 

      (1) หนาแดง มานตาขยายมากขึ้นและชีพจรเตนเร็ว 

      (2) พูดมาก พูดออแอ และจะแสดงทาทางออกมามากกวา

ปกติ บางรายที่เมาก็จะเดินโซเซ เพราะการทรงตัวไมดี บางรายมีอาการคลื่นไสอาเจียน 

      (3) ขาดสติสัมปชัญญะ ขาดการยับยั้งชั่งใจ ความคิดสับสน   

มีอาการมึนงง 

      (4) รางกายซูบผอม ไมสนใจกับความสะอาดของรางกายและ

การแตงกาย 

      (5) ถาเปนโรคพิษสุราเรือ้รัง ตามเนื้อตัวบริเวณหนาอกจะม ี

จุดแดงคลายใยแมงมุม (Spidernet) ซึ่งเมื่อกดจุดแดงจะไมหายไป และตามฝามือจะ 

แดงเปนผื่นเปนปน (Palmar Rash) 

      6) เมื่อดื่มสุราเขาไปมากๆ อาจทําใหชัก หรือหมดสติได 

    สุรากับแอลกอฮอล 

    เครื่องดื่มมนึเมาทุกชนิดลวนมีแอลกอฮอลผสมอยู ตัวการที่ทําใหเกิด

แอลกอฮอลชนิดนี้ขึ้นในเครื่องดื่มชนิดมึนเมา คือ เชื้อยีสต โดยเชื้อยีสตจะเปลี่ยนน้ําตาลใน

เมล็ดธัญพืชหรือผลไมใหเปนแอลกอฮอลการนําเครื่องดื่มมึนเมาที่ไดมานีไ้ปกลั่นเพื่อใหมี

แอลกอฮอลเขมขน ซึ่งเราเรียกวาเหลา และเหลามีชื่อเรียกตางๆ ตามแตวาทํามาจากอะไร 
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เชน เหลาขาว ทํามาจากขาวเหนียว เหลาโรงทํามาจากน้ําตาล เหลาวิสกี้ทํามาจาก

ขาวโพด ขาวสาลีและขาวไรย เหลารัมทํามาจากน้ําตาลออย เหลาบรั่นดีทํามาจากองุน 

เหลายินทํามาจากผลไมจําพวกรากหรือหัว เปนตน 

    ประเภทของแอลกอฮอล 

    แอลกอฮอลแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

     1) แอลกอฮอลชนิดที่รับประทานได ซึ่งมีชื่อเรียกทางเคมีวา 

เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) เปนแอลกอฮอลทีมีอยูในสุราสามารถรับประทานได 

     2) แอลกอฮอลชนิดที่รับประทานไมได ซึ่งมีชื่อเรียกทางเคมีวา 

เมทิลแอลกอฮอล (Methyl Alcohol) ถารับประทานเขาไปแลวจะทําใหคลื่นไส อาเจียน 

กระเพาะอาหารอักเสบ ตับเสีย ประสาทตาถูกทําลายจนทําใหตาบอดได แอลกอฮอลชนิด

นี้ใชจุดไฟและผสมสี 

    พิษสุราอาจทําใหเกิดโรคภัยตางๆ ได ดังนี้ คือ 

     1) โรคเกี่ยวกับตับและตับออน ตับเปนอวัยวะที่ถูก

กระทบกระเทือนจากสุรามากที่สุด เนื่องจากแอลกอฮอลซึ่งผสมอยูในเครื่องดื่มประเภท

มืนเมาทุกชนิดนั้น จะตองผานและถูกทําลายที่ตับ หากรางกายไดรับประมาณแอลกอฮอล

มากเกินกวาความสามารถของตับจะทําลายได จะทําใหไขมันเขาไปแทรกอยูในเซลลของ

ตับทั่วไปการทําลายแอลกอฮอลในตับและการสะสมของไขมันในตับนี้ จะทําใหตับอักเสบ 

เรื้อรัง ซึ่งจะนําไปสูภาวะตับแข็งในที่สุดในระยะสุดทายการทํางานของตับเสื่อมลง ทําให

สารพิษตางๆ เชน แอมโมเนีย ซึ่งสวนใหญอยูในลําไสใหญถูกดูดซึมเขาในระบบไหลเวียน 

และไมสามารถถูกทําลายที่ตับไดจึงทําใหผูปวยหมดสติและเสียชีวติได 

     2) โรคไต เมื่อสุราเขาสูรางกาย แอลกอฮอลที่มีอยูในสุรานั้นจะ

กระจายไปยังอวัยวะตางๆ ตามกระแสเลือด เชน สมอง ตับ ไต เปนตน ในที่สุดแอลกอฮอล

จะถูกขับออกโดยไตหากรางกายมีปริมาณแอลกอฮอลมาก ไตตองทํางานเพิ่มขึ้น ทําให

สมรรถภาพการทํางานของไตเสื่อมลงกอใหเกิดโรคไตได 

     3) โรคกระเพาะอาหารและสําไส กระเพาะอาหารและลําไสเปน

อวัยวะแรกที่ถูกฤทธิ์ของแอลกอฮอลในสุราทําลาย เพราะเปนทางผานเขาสูรางกายอันดับ

แรก สุราที่มีแอลกอฮอลสูงจะมฤีทธิ์กัดทําลายเยื่อบุปาก คอ กระเพาะอาหาร และลําไส 

ฉะนั้น เมื่อดื่มสุราที่มิไดใหเจือจางลงจะรูสึกบาดคอและรอนในกระเพาะอาหาร เยื่อบุ

กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ ทําใหการทําหนาที่แปรปรวน เมื่อมีอาการอักเสบเรื้อรัง 
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จะทําใหการดูดซึมอาหารเสียไป รางกายขาดอาหารและวิตามินที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 

นอกจากนี้ยังทําใหเกิดมีกรดมากในกระเพาะอาหาร ทําใหกระเพาะอาหารเปน 

แผลเกิดโรคแทรกซอนขึ้น ตลอดจนเกิดอาการทองอืด ปวดทอง ทองเสีย ทองผูก เบื่อ

อาหาร และอาเจียนเปนเลือดได 

     4) โรคที่เกิดจากสมองและประสาทพิการ เมื่อดื่มสุราเขาไป

แอลกอฮอลจะไปสูเนื้อสมองได โดยผานทางกระแสเลือด แอลกอฮอลมีฤทธิ์กดการทํางาน

ของสมอง ทําใหศูนยระบบประสาทตางๆ แปรปรวน ทําใหสติสัมปชัญญะเสียไป ขาดความ

ยั้งคิด คามจําเสื่อม การควบคุมรางกายเสียไป เชน ทําใหพูดเหมือนคนลิ้นไกสั้น เดินโซเซ 

การรับรูทางสัมผัสตางๆ เสียไป ทําใหตาและหูขาดความวองไว และหมดความรูสึก

เจ็บปวดตอมาพิษของสุราจะทําลายเนื้อสมอง คือ ทําใหมีอาการอักเสบและบวมที่เยื่อหุม 

สมอง และที่เนื้อสมอง จึงทําใหเกิดอาการชักหรืออาการปวดศีรษะอยางรุนแรง เมื่อเกิด

อักเสบอยางเรือ้รังขึ้น จะทําใหเนื้อสมองถูกทําลายไป สมองมีขนาดเล็กลง มีผลทําให

สมองไมสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ จึงทําใหความจําเสื่อมลง สติปญญาเสีย ขาด

ความสามารถในการับผิดชอบ ทําใหเกิดเปนโรคเกิดเปนโรคจิต โรคประสาทได 

     5) โรคเกี่ยวกับหัวใจและความดันโลหิต สุราทําใหหัวใจเตนเร็ว

และแรง จึงทําใหรูสึกใจสั่นหลอดเลือดตามผิวหนังขยายตัว ทําใหรางกายรูสึกรอน หนา

แดงและรอนแตบางคนอาจมีปฏิกิริยาตรงกันขาม คือ ดื่มสุราแลวทําใหหนาซีด คนที่ดื่ม

สุรานานๆ จะทําใหกลามเนื้อหัวใจพิการ ไมสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงรางกายได

ตามปกติ ทําใหเกิดอาการเหนื่อยหอบไดงายและบวม เพราะหัวใจไมสามารถทํางานได 

     6) โรคเหน็บชา ผูดื่มสุราเปนประจํา รางกายจะขาดสารอาหาร

พวกวิตามินบี 1 ทําใหเกิดอาการอักเสบของปลายประสาท กลามเนื้อออนกําลังลง เดินไม

สะดวก หรืออาจเดินไมไดเกิดเปนตะคริวบอยๆ มีอาการชาตามปลายมือและเทา

แอลกอฮอลในเครื่องดื่มทุกประเภท นอกจากจะมีผลทําใหสุขภาพกายของผูดื่มเสียไปแลว 

ยังทําใหความสนใจในการเรียนลดลง สมาธิลดลง การทํางานที่ตองการฝมือแยลง ทําให

อารมณหงุดหงิด นิสัยและพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางกาวราว ตามสถิติพบวาผูที่ดื่มสุรา

ตั้งแตอายุนอยๆ จะเกิดปญหาที่รุนแรงกวาและแกไขยากกวา และพวกที่ดื่มประจํามักจะ

เปนพวกสูบบุหรี่จนติด และมีโอกาสที่จะเสพยาเสพติดไมวาจะเปน กัญชา เฮโรอีน ยามา 

ยาอี มากกวาคนทั่วไปการดื่มสุราในวัยรุนเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่ง ที่นํามาซึ่งความเสีย

อกเสียใจของพอแมผูปกครองตลอดจนตัวผูดื่มเอง 
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   1.3.3 กัญชา (Cannabis)  

   กัญชาเปนพืชลมลุกจากพวกหญาขึ้นไดงายในเขตรอน ลําตนสูง

ประมาณ 2 - 4 ฟุต ลักษณะใบจะแยกออกเปนแฉกประมาณ 5 – 8 แฉก คลายใบมัน

สําปะหลังที่ขอบใบทุกใบจะมีรอยหยักอยูเปนระยะๆ ออกดอกเปนชอเล็กๆ ตามงามของ 

กิ่งและกาน สวนที่คนนํามาเสพ ไดแกสวนของกิ่ง กาน ใบ และยอดชอดอกกัญชาโดย 

นํามาตากหรืออบแหงแลวหั่นหรือบดใหเปนผงหยาบๆ จากนั้น จึงนา มายัดไสบุหรี่สูบ 

(แตกตางจากบุหรี่ทั่วไปที่ไสบุหรี่จะมีสีเขียวตางจากไสยาสูบที่มีสีนาตาล และขณะจุดสูบ

จะมกีลิ่นเหมือนหญาแหงไหมไฟ หรืออาจสูบดวยกลองหรือ บองกัญชา บางก็ใชเคี้ยว หรือ

ผสมลงในอาหารรับประทาน ปจจุบันรูปแบบของกัญชาที่พบ นอกจากจะพบในลักษณะ 

ของกัญชาสดกัญชาแหงอัดเปนแทงเปนกอนแลวงอาจพบในรูปของ “น้ํามันกัญชา” 

(Hashish Oil) ซึ่งมีลักษณะเปนของเหลวสีน้ําตาลเขม หรือ ดํา จากการนํากัญชามาผาน

กระบวนการสกัดหลายๆ ครั้งจงึไดเปนน้ํามันกัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ตอจติ

ประสาท สูงถึง 20 - 60 % หรืออาจพบในลักษณะของ “ยางกัญชา” (Hashish) เปน 

ยางแหงที่ไดจากใบและ ยอดชอดอกกัญชา ซึ่งโดยทั่วไปจะมฤีทธิ์แรงกวากัญชาสด และมี

ปริมาณสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประมาณ 4 - 8 % กัญชาเปนยาเสพติดใหโทษที่ออก

ฤทธิ์หลายอยางตอระบบประสาทสวนกลางคือ ทั้งกระตุนกดและหลอนประสาทสารออก

ฤทธิ์ที่มีอยูในใบกัญชามหีลายชนิดแตสารที่สําคัญที่สุดที่มี ฤทธิ์ตอสมองและทําใหรางกาย

อารมณและจิตใจเปลี่ยนแปลงไป คือเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydro Cannabinol) 

หรอื THC ที่มีอยูมากในสวนของยอดชอดอกกัญชา สาร THC นี้ในเบื้องตน จะออกฤทธิ์

กระตุนประสาท ทําใหผูเสพตื่นเตน ชางพูดและหัวเราะตลอดกาล ตอมาจะกดประสาททํา

ใหผูเสพมีอาการคลายเมาเหลาอยางออนๆ เซื่องซึมและงวงนอน หากเสพเขาไปในปริมาณ

มากๆ จะหลอนประสาททําใหเห็นภาพลวงตา หูแวว ความคิดสับสน ควบคุมตนเองไมได 

   1.3.4 สารระเหย (Inhalant)  

   สารระเหย มีลักษณะเปนของเหลวซึ่งระเหยไดงายและรวดเร็วในอากาศ 

สวนมากจะใส ไมมีส ีไมมีตะกอน มีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเฉพาะตัวละลายไดดีในไขมัน              

มีสารประกอบของโทลูอีน (Toluene) อะซีโตน (Acetone) บิวเทน (Butane) เบนซิน 

(Benzen) ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ซึ่งพบในกาว แลคเกอร ทินเนอร น้ํามัน

เบนซิน ยาลางเล็บ น้ํามันผสมสี น้ํามันกาด สีกระปองสําหรับพน เปนตน สารระเหยจะ

ออกฤทธิ์กดระบบประสาท มีวิธีการเสพหลายวิธี เชน ชุบสาลีหรอืผาจอจมูกสูดดม หรือ 
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ใสถุงพลาสติกแลวใชหลอดกาแฟเสียบเพื่อจอจมูกสูดดมเอาไอระเหยในถุงเขาปอด ถาเปน

สเปรยจะใสถุงพลาสติก หรือฉีดใสตูเสือ้ผา แลวดม สารเหลานี้เมื่อสูดดมเขาไปมากๆ จะ

ทําใหมีอาการเคลิบเคลิ้ม ศีรษะเบาหวิว ตื่นเตน พูดจา ไมชัด น้ําไหลออกมามาก เนื่องจาก

สารเคมีที่สูดดมเขาไปทําใหเกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุภายในจมูกและปาก การสูดดม 

ลึกๆ หรือชาๆ กัน แมในชวงเวลาสั้นๆ ทําใหไมสามารถควบคุมตนเองได ขาดสติ เปน

ลมชัก กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน ระบบประสาทอัตโนมัติ (Automatic nervous 

system) ถูกกดมีเลือดออกทางจมูก หายใจไมสะดวก ผลกระทบทางรางกายเมื่อสูดดม 

สารระเหยเปนระยะเวลานานๆ พิษของสารระเหยจะทําลายระบบทางเดินหายใจ ทําใหมี

อาการระคายเคืองหลอดลม เยื่อบุจมูกมีเลือดออก หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ทําลาย

ระบบทางเดินอาหาร ทําใหมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร เนื้อตับ ถูกทําลาย ทําลายระบบ

ทางเดินปสสาวะ ทําใหไตอักเสบจนถึงพิการ ปสสาวะเปนเลือดหรือเปนหนอง ทําลาย

ระบบหลอดเลือดหัวใจทําใหหัวใจเตนผิดปกติ ทําลายระบบการสรางโลหิต ไขกระดูกทําให

การสรางเม็ดโลหิตหยุดทํางาน เกิดเม็ดโลหิตแดงต่ํา เกล็ดเลือดต่ํา ทําใหซีด เลือดออกได

งาย ตลอดจนทําใหเลือดแข็งตัวชา บางรายเกิดเปนมะเร็งในเม็ดเลือดขาว ทําลายระบบ

ประสาท เซลลสมองถูกทําลาย ทําใหปลายประสาทอักเสบหรือประสาทพิการได 

   1.3.5 ยาบา (Mathamphetamine) 

   ยาบา มีชื่อเรียกหลายชื่อแตชื่อที่เปนทางการวา แอมเฟตามีน กอนหนานี้

เรียกกันวายามาหรือยาขยันเพราะเชื่อกัน วาเมื่อเสพแลวคึกเหมือนมาที่กําลังจะออกจาก

ซอง ตอมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2539 กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศเปลี่ยน ชื่อยามา

เปนยาบา เพื่อเปนการบอกให ประชาชนทราบวายาชนิดนี้เมื่อเสพเขาไปแลว ผูเสพจะมี

สภาพไมผิดกับคนบาหรอืคนที่ เสียสติ กลาวคือ เมื่อเสพเขาไปแลวจะทําใหมึน ประสาท 

ตึงเครียด จิตใจสับสน กระวนกระวาย ประสาทหลอน เพอคลั่ง หัวใจเตน เร็วผิดปกติ    

ความดันโลหิตสูง กลามเนื้อออนแรง เกิดการกังวล ควบคุมอารมณไมได ทําใหขาดสติ 

และเปนตนเหตุของการเกิด อุบัติเหตุและกระทําผดิกฎหมายตางๆ ไดโดยไมรูตัว เชน  

ทํารายตัวเอง ทํารายเพื่อน หรือใชอาวุธจี้เด็กเปนตัวประกัน เปนตน สําหรับตัวยาที่อยูใน

ยาบา ก็คือ แอมเฟตามีน หรือ อาจรูจักกันในชื่ออื่นๆ อีก เชน เบนซีดริน เด็กซีดีน ไอโซมีน 

นีโอเฟตามีน ยาบามีคุณสมบัติ กระตุนระบบประสาท และกระตุน จิตอารมณ อยางรุนแรง 

โดยจะมีผลอยูไดนาน ประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง หลังจากใชยา ผลเหลานี้ไดแก ผลกระตุนตอ

ระบบประสาท ทําใหนอนไมหลับ เบื่ออาหาร การหายใจเร็วและแรง หัวใจเตนเร็ว และแรง  
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ความดันเลือดสูงขึ้น รูมานตาขยาย ผลกระตุนตอจิตอารมณ สวนใหญเกิดในชวงตน  

หลังการใชยา ทําใหรูสึกกระชุมกระชวย กระฉับกระเฉง รูสึกตื่นตัว มีพลังมากขึน้ เกิด

ความมั่นใจ ซึ่งมักเปนสาเหตุ ใหเกิดการใชยาในทางที่ผิด และติดยาโดยจิตใจ ผลตอ

พฤติกรรม ซึ่งเห็นไดชัด ในชวงปลาย หลังการใชยา ทําใหพูดมาก กาวราว ย้ําคิดย้ําทํา 

กระวนกระวาย บางครั้ง มีอาการ ประสาทหลอน ทางสายตาหรือทางหู จากการที่ ยาบา

กระตุนรางกายใหใชพลังงานมากขึ้น แตกลับ ทําใหเบื่ออาหาร และนอนไมหลับ พลังงาน

สํารอง ของรางกายจึงลดลง ดังนั้นหลังจากยาบาหมด ฤทธิ์แลวผูใชยา จะรูสกึเหนื่อย และ

ออนเพลียเปนเวลานาน รูสึกหิวและอยากนอน ในกรณีที่ใชยาบาขนาดสูง โดยเฉพาะ 

อยางยิ่ง ถาใชตอเนื่องหลายครั้ง อาจทําใหรูสึกสับสน วิตกกังวลรุนแรง ม ีอาการ 

ประสาทหลอน และรูสกึหวาดระแวงอยางหนัก ซึ่งเปนลักษณะคลายคนบา สาเหตุที่ทําให

ติดยาเสพติด ยาเสพติดมีหลายประเภท ทั้งประเภทที่ออกฤทธิ์รุนแรงและไมรุนแรง  

ยาเสพติดที่ออกฤทธิ์รุนแรงเชน เฮโรอีน และโคเคน เปนตนเมื่อเสพติดเขาสูรางกายจะทํา

ใหเกิดอาการเมายาอยางมากและมีฤทธิ์ทําใหรางกายติดยาอยางรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบ

กับกลุมยาเสพติดที่มีความรุนแรง นอยกวา เชน โคเคอีน และ แอมเฟตามีน เปนตน โดย

โคเคอีน อยูในกลุมที่ออกฤทธิ์กดประสาทสวนกลางเชนเดียวกับเฮโรอีน แอมเฟตามีนออก

ฤทธิ์กระตุนประสาทสวนกลางเชนเดียวกับโคเคน แตโคเคอีนและแอมเฟตามีน เมื่อเสพใน

ขนาดที่พอเหมาะจะไมทําใหรางกายเมายามากเชนเดียวกับเฮโรอีนและโคเคน ฤทธิท์ี่ทําให

รางกายติดยาก็รุนแรงนอยกวาขั้นตอนของการติดยาเสพติดแทบทุกประเภทจะ 

คลายคลึงกัน โดยเริ่มจากการลองใชยาเสพติด หรือใชเพื่อเขาสังคมเปนครั้งคราว เมื่อฤทธิ์

ของยาเสพติดเปนที่พึงพอใจผูเสพจะเห็นประโยชนของยาเสพติดที่อาจจะใชเพื่อความสุข 

สนุกสนานหรือคลายเครียด ขนาดของการใชยาเสพติดและอัตราการเสพจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

เนื่องจากมีการดือ้ยา (Tolerance) และจะเขาสูระยะการติดยาทางจิตใจ (Psychological 

Dependence) เมื่อเสพตอไปเรื่อยๆ เริ่มเขาสูชวงการติดยาทางรางกาย (Physical 

Dependence) ซึ่งจะเปนชวงที่รางกายจะขาดยาไมได จะเกิดอาการขาดยา (Withdrawal 

Symptoms) ขึ้นทันทีซึ่งทําใหผูเสพทรมานมาก  

   ผูเสพยาเสพติดจะมีความพึงพอใจและเห็นประโยชนจากการใช 

ยาเสพติด ในระยะการติดยาทางจิตใจ แตเมื่อลวงเขาสูระยะการติดยาทางรางกายผูเสพจะ

กลัวการการเกิดอาการขาดยามาก ทําใหผูติดยาไมกลาหยุดยา นอกเหนือจากที่กลาว

มาแลวสิ่งที่ทําใหผูติดยาเสพติดเลิกยาไมไดคือ อาการอยากยาหรือเสี้ยนยา (Craving) 
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อาการอยากยาหรือเสี้ยนยา เปนอาการที่รางกายมีความตองการใชยาเสพติดอยางรุนแรง

รางกายไมสามารถควบคุมได มักจะเกิดอาการนี้หลังจากที่หยุดยาทันที และจะเกิดขึ้นเปน

ระยะๆ แมบางครั้งจะหยุดยาเสพติดมาเปนระยะเวลานานเปนปแลวก็ตาม หรือผาน

สถานที่ที่ตนเคยเสพยาในอดีตเปนตน สําหรับยาบา (Amphetamine) การดื้อยา มักจะเกิด

ในชวง 4 - 6 สัปดาห ภายหลังจากการเสพยาติดตอกันและในชวงนี้เอง ผูเสพยาจะเริ่ม  

พึงพอใจในฤทธิ์ของยาบาที่ทําใหเกิดกําลังวังชาความสุขและสนุกสนาน ในไมชาผูเสพยาจะ

เขาสูระยะการติดยาทางจิตใจผูเสพที่อยูในขั้นนี้มักจะคิดวาตนเองไมไดติดยาบาจะเลิก

เมื่อไรก็ได หรือถาหยุดเสพก็ไมเกิดอาการเชนใดแตแลวเขาก็ตองกลับไปเสพอีก เพราะไม

สามารถหักหามใจไดเชนเดียวกับยาเสพติดประเภทอื่น ผูเสพจําเปนตองเพิ่มขนาดเปน

ระยะๆ เพราะเกิดการดือ้ยาโดยยาบาขนาดเดิมไมสามารถกระตุนใหรางกายตอบสนอง

ขึ้นมาได จําเปนตองเพิ่มขนาดยาและจะเพิ่มขนาดอยางรวดเร็ว ในรายที่เสพโดยวิธ ีสูบ ไอ 

หรือฉีดเขาเสนเลือด จึงพบวามวีัยรุนบางคนตองสูบยาบาวันละ 10 กวาเม็ด หลังจากที่ 

เสพยาบามาเพียง 3 เดือนตอมาผูเสพยาบาจะเขาสูระยะติดยาทางรางกายในระยะนี ้หาก

หยุดยาจะเกิดอาการขาดยาทันที อาการในชวงแรกหลังหยุดยาที่เรียกวา “Crash” หรือ

เรียกกันในหมูผูเสพยาวา “ยาถีบ”จะเปนอาการเครียด รูสึกไมเปนสุข (Dysphoria) 

หงุดหงดิ กระวนกระวายและมีอาการซึมเศราในระยะนี้ ผูเสพจะมีอาการอยากยาอยาง

มาก หลังจากนั้นผูเสพจะมีอาการออนลา หลับนานและหิวบอยแมวาจะหยุดยาบามา

หลายสัปดาห หรือเปนเดือนก็ตาม ผูเสพมักรูสึกวาตนเอง ไมกําลัง วังชาและกําลังสมอง 

อยากใชยาบาเปนตัวกระตุนขึ้นมาอกี รวมทั้งอาการอยากยาจะเกิดขึ้นเปนระยะๆ เพราะ

สมองและสารสื่อเคมีสมอง (Neurotransmitter) ยังไมกลับคืนสูปกต ิจึงเปนโอกาสที่ทําให

เกิดการกลับมาเสพยาบาซ้ําอีก 

  1.4 โทษและพิษภัยของยาเสพติด 

  สวนพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี สานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติด สานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (เอกสารอัดสาเนา, 

หนา 13-14) ไดกลาวถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดไววานอกจากจะมีผลกระทบโดยตรง 

กอใหเกิดโทษอันตรายตอทางรางกายและจิตใจของผูเสพเองแลว ยังกอใหเกิดผลกระทบ

ทางออมตอระบบครอบครัว ระบบสังคม และประเทศชาติ ดังน ้ี 

   1.4.1 โทษพิษภัยตอตัวผูเสพ  

   ฤทธิ์ของยาเสพติดจะมีผลกระทบตอระบบประสาทและระบบอวัยวะ 
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ตางๆ ของรางกายตลอดจนจิตใจของผูเสพเสมอ ดังนั้น จะพบวา สุขภาพรางกายของผูที่ 

เสพยาจะทรุดโทรมทั้งรางกายและจิตใจ เชน มีรูปรางผอม ซูบซีด ผิวคล้ํา ไมมีแรง 

ออนเพลียงาย สมองเสื่อม ความคิดความจําเสื่อมเปนโรคติดเชื้ออื่นๆ ไดงาย เชน โรคตับ

อักเสบ ไตอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคมะเร็งปอด ภูมิตานทานใน

รางกายลดลง มีสภาวะทางจิตใจไมปกติ สมรรถภาพจิตใจเสื่อมลง อารมณแปรปรวนงาย 

ซึมเศรา วิตกกังวล ความรูสึกฟุงซาน ซึ่งจากผลรายที่เกิดขึ้นดังกลาวจะผลักดันให 

ผูเสพยาเสพติดกลายเปนบุคคลที่ไรสมรรถภาพทั้งทางรางกายและจิตใจในการดําเนินชวีิต

ในสังคมขาดความเชื่อมั่น บุคลิกภาพสูญเสียไมสนใจตนเอง ไมสนใจในการงาน การเรียน 

และผูเสพบางรายอาจประสบอุบัติเหตุจนถึงขั้นพิการแขน ขา เชน พลัดตกจากที่สูงขณะ

ทํางานหกลม อันเนื่องมาจากฤทธิ์ของยาเสพติดที่มีผลตอระบบประสาทและสมอง  

   1.4.2 โทษพิษภัยตอครอบครัว  

   การติดยาเสพติด นอกจากจะทาใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและ

ครอบครัวแลว ยังทําใหผูเสพกลายเปนบุคคลที่ขาดความรับผิดชอบตอครอบครัว ไม

หวงใยดูแลครอบครัวอยางที่เคยปฏิบัติทําใหสภาพครอบครัวขาดความอบอุน ตองสูญเสีย

เศรษฐกิจและรายไดของครอบครัว เนื่องจากตองนําเงินมาซื้อยาเสพติด บางรายอาจตอง

สูญเสียเงินจํานวนไมนอยเพื่อรักษาตนเองจากโรครายแรงตางๆ อันเกิดจากการใช 

ยาเสพติด กลายเปนภาระของครอบครัว ในที่สุด อีกทั้งนําไปสูปญหาครอบครัวเกิด 

การทะเลาะวิวาทกันบอยๆ เกิดความแตกแยกภายในครอบครัว เปนตน  

   1.4.3 โทษพิษภัยตอสังคมและเศรษฐกิจ  

   ผูที่เสพยาเสพติด นอกจากจะเปนผูที่มีความรูสึกวาตนเองดอยโอกาส

ทางสังคมแลว ยังอาจมีความคิดหรือพฤติกรรมที่นําไปสูปญหาสังคมสวนรวมได เชน 

กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม (ปลนจี้ ทํารายรางกายผูอื่นเพื่อชงิทรัพยสิน) กอใหเกิด

ปญหาอุบัติเหตุ (รถชน พลัดตกจากที่สูง) และปญหาโรคเอดส เปนตน อันเปนการสูญเสีย

ทรัพยากรบุคคลอันล้ําคา ตลอดจนทรัพยสินของตนเองและสวนรวมอยางไรประโยชน  

เปนการถวงความเจริญ ความกาวหนา การพัฒนาของสังคม สภาวการณดังกลาวกลับ

กลายเปนภาระของสังคมสวนรวมในการจัดสรรบุคลากร แรงงานและเงิน 

ในการปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาในที่สุด  

   1.4.4 โทษพิษภัยตอประเทศชาติ  

   ผูที่เสพยาเสพติดและตกเปนทาสของยาเสพติด อาจกลาวไดวาเปน 
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ผูที่บอนทําลายเศรษฐกิจและความมั่นคงความสงบสุขของประเทศชาติ เนื่องจาก 

ผูเสพยาเสพติดเหลานี้ ทําใหรัฐบาลตองสูญเสียกําลังคนและงบประมาณแผนดิน 

จํานวนมหาศาล เพื่อใชจายในการปองกันปรามปรามและบําบัดรักษาผูติดยา ทําใหตอง

สูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีคา เกิดความไมสงบสุขของบานเมือง ทําใหเศรษฐกิจทรุด  

บั่นทอนความมั่นคงของประเทศชาติตองสูญเสียกําลังของชาติอยางนาเสียดาย โดยเฉพาะ

ถาผูเสพติดเปนเยาวชน  

 2. สาเหตุการติดยาเสพติด 

 สาเหตุสําคัญที่ทําใหปญหายาเสพติดในสถานศึกษาแพรระบาดรุนแรงมากขึ้น 

นาจะมีสาเหตุปจจัยสําคัญ 2 ประการ ดังนี ้(สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 

2554, หนา 46) 

  2.1 ปจจัยทางดานเกี่ยวกับตัวนักเรียน เปนกลุมวัยรุนซึ่งมีความเจริญ

ทางดานรางกายแตจิตใจออนไหว ขาดประสบการณ อยากรู อยากลอง ชอบเสี่ยงภัย          

ขาดความรับผดิชอบ ปญหาดานสิ่งแวดลอมทางสังคม ปญหาครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ 

อิทธิพลของกลุมเพื่อนในโรงเรียน   

  2.2 ปจจัยที่เกี่ยวกับยาเสพติด มแีหลงจําหนายยาเสพติด ที่สามารถสนอง

ความตองการของนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 3. พฤติกรรมการปองกันยาเสพติด  

  3.1 ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันยาเสพติด  

  ความหมายของพฤติกรรม จากการศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรม พบวา ไดมีผูใหความหมายของพฤติกรรมไดดังนี้  

   ราชบัณฑิตยสถาน (2542, หนา 768) ไดใหความหมายของ พฤติกรรม

วาเปนการกระทํา หรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด และความรูสึกเพื่อ

ตอบสนองสิ่งเรา  

   สุรพล พยอมแยม (2545, หนา 18-20) กลาววา พฤติกรรม ในทาง

จิตวิทยานั้น หมายถึง การกระทําอันเนื่องมาจากการกระตุนหรือการจูงใจจากสิ่งเราตางๆ 

การกระทําหรือพฤติกรรมเหลานั้นเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลไดผานขบวนการกลั่นกรอง 

ตกแตงและตั้งใจที่จะทําใหเกิดขึ้น เพื่อใหบุคคลอื่นไดสัมผัสรับรู พฤติกรรมของบุคคลแม

จะกระทําดวยสาเหตุจุดมุงหมายเดียวกัน แตจะมีลักษณะอาการแตกตางกัน เมื่อบุคคล 

เวลา สถานที่ หรือสถานการณเปลี่ยนไปเนื่องจากการกระทําของบุคคลลวนจะตองผาน
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กระบวนการคิดการตัดสินใจ อันประกอบดวยอารมณและความรูสึกของผูกระทํา

พฤติกรรมนั้นๆ จึงทําใหพฤติกรรมของแตละคนมีความแตกตางกัน หรือปรับเปลี่ยนไปตาม

เรื่องราวที่เกี่ยวของเสมอ ดวยเหตุผลที่วาพฤติกรรมแตละครั้งเกิดจากกระบวนการ ซึ่ง

หากพิจารณาแยกกระบวนการออกเปนสวนๆ จะพบวา ประกอบดวย 3 สวนคือ  

    1) สวนการแสดงออกหรือกิริยาทาทาง (Acting)  

    2) สวนการคิดที่เกี่ยวกับกิรยิานั้น (Thinking)  

    3) สวนความรูสึกที่มีอยูในขณะนั้น (Feeling)  

   สรุปไดวา พฤติกรรม คือ การกระทําหรือแสดงออกตอกิจกรรมใดๆ  

ของมนุษยที่ตอบสนองตอสิ่งเราตางๆ ที่สามารถสังเกตเห็นไดจากพฤติกรรมภายนอกและ

พฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตเห็นไดซึ่งเปนพฤติกรรมจากภายใน 

  3.2 ลักษณะของพฤติกรรม  

   กองสุขศึกษา (2542, หนา 25) พฤติกรรมสามารถจําแนกไดเปน 2 

ลักษณะ ดังนี ้ 

    3.2.1 พฤติกรรมเปดเผย (Overt Behavior) หรือพฤติกรรมภายนอก

เปนการกระทําที่สามารถมองเห็นได เปนพฤติกรรมที่แสดงออกโดยการกระทํา  

    3.2.2 พฤติกรรมปกปด (Covert Behavior) หรือพฤติกรรมภายในซึ่ง

หมายถึง ความระลึกรู ตางๆ ที่อยูในตัวบุคคลแตเปนสิ่งที่สามารถจะประมาณไดจาก

พฤติกรรมภายนอก เชน ความรูสึก ความคิด อารมณ การรับรู การตัดสินใจ ทัศนคติ 

ความตองการเปนพฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกต เห็นไดนอกจากในเครื่องมือวัด  

  3.3 ลักษณะของพฤติกรรมที่ปองกันตนเองจากยาเสพติด  

   จากการศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับลักษณะพฤติกรรมที่

ปองกันตนเองจากยาเสพติด พบวา ไดมีผูกลาวถึงไว ดังนี้  

   ธีรศักดิ ์ชมภูบุตร (2540, หนา 13) ไดแนะนําวิธีการปองกันตนเองให

ปลอดภัยจากยาเสพติด ไววา  

    3.3.1 ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับยาเสพติด  

    3.3.2 ไมหลงคําชักชวน หลอกลวงหรือชักจูงของเพื่อนหรือญาติ 

    3.3.3 ไมทดลองใชยาเสพติดกับตนเอง ไมวาจะอยากรูอยากลอง 

แคไหน  
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    3.3.4 ไมเลียนแบบเพื่อนในทางที่ไมถูกตอง ถาถูกเพื่อนขอรองให

ทดลอง หรือถูกบังคับตองหาวิธีหลีกเลี่ยง  

    3.3.5 ใกลชิดครอบครัว บิดา มารดา ญาติพี่นอง กลาคิดกลาทําใน

สิ่งที่ตองการจะรูหรือขอคําแนะนําจากบิดา มารดา หรือถาบุคคลในครอบครัวไมสามารถ

ใหคําตอบไดก็ตองศึกษาคนควาจากหนังสือ ตํารา บทความ หรือโรงพยาบาลทั่วไป  

    3.3.6 ใชเวลาวางทํางานอดิเรกที่ตนเองสนใจและบางครั้งก็สามารถ

ชวยเสริมรายไดใหกับครอบครัว  

    3.3.7 เมื่อรูสึกเหน็ดเหนื่อย ออนเพลีย แสดงวารางกายตองการ

พักผอน ไมควรฝนหรือใชยากระตุน ควรพักผอนใหเต็มที่เพื่อรางกายจะไดสดชื่นและ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

    3.3.8 ตั้งใจเรียนหนังสือและเตรียมตัวใหพรอมเพื่อจะไดไมตองโหมดู

หนังสือเฉพาะเวลาใกลสอบ  

    3.3.9 ผูที่ติดยาเสพติด ควรเลิกเสพทันท ีหากมีอาการผิดปกติใหรีบ

ปรึกษาแพทย 

บริบทโรงเรียนบานปลาหลาย 

 1. สภาพทั่วไป 

 โรงเรียนบานปลาหลาย ตั้งอยูหมูที ่7 ตําบลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส 

จังหวัดสกลนคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

ตั้งขึน้เมื่อ พ.ศ. 2477 มีเนื้อที่ 24 ไร 80 ตารางวา ปจจุบันเปดทําการสอน 3 ระดับ คือ

ระดับกอนประถมศึกษา 2 หองเรียน ระดับประถมศึกษา 6 หองเรียนและระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 3 หองเรียน มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมูบาน ไดแก บานปลาหลาย และ

บานหนองสะโน ระยะหางจากตัวอําเภอวานรนิวาส ประมาณ 7 กิโลเมตร 

 2. ขอมูล จํานวนนักเรียน 

 จํานวนนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 - 2 จํานวน 45 คน ระดับประถมศึกษา

จํานวน 127 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 61 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 233 คน 

 3. ขอมูล จํานวน ครู  

 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานปลาหลาย มีจํานวนทั้งสิ้น

18 คน ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 1 คน ครูประจําการ จํานวน 12 คน พนักงาน
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ราชการ จํานวน 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 1 คน ครูวิกฤติ จํานวน 1 คน ครูธุรการ 

จํานวน 1 คน และนักการภารโรง จํานวน 1 คน 

 4. สภาพเศรษฐกิจ/ครอบครัว 

 สภาพครอบครัวของนักเรียน มีฐานะยากจน และนักเรียนสวนใหญอาศัยอยูกับ

ผูปกครองที่ไมใชบิดามารดา เนื่องจากสภาวะวิกฤติของเศรษฐกิจ พอแมตองดิ้นรนหา 

งานทําที่อื่น ไมมีเวลาดูแลลูก บางครอบครัวพบปญหาพอแมหยาราง ครอบครัวแตกแยก 

ตางคนตางมีภรรยาหรือสามีใหม พอแมทะเลาะกันทุกวัน ทําใหขาดความสนใจในลูก

เทาที่ควร จึงทําใหใชเวลาวางที่มีไปคบเพื่อนนอกบานจนกวาจะถึงเวลานอนจึงกลับบาน

และในที่สุดก็หันไปสูยาเสพติด เด็กวัยรุนสวนใหญมีความกดดันสูง ประกอบกับความ

นอยใจวาพอแมไมรัก รูสึกวาเหว จึงไดหันไปใชยาเสพติด สถานที่อยูอาศัย ที่อยูใกลแหลง

ที่มีการมั่วสุมยาเสพติด รวมทั้งขาดความรูในเรื่องยาเสพติดโดยทดลองใชยาเสพติดเพราะ

ไมรูจักและไมมีความรูเรื่องยาเสพติด 

 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558 

ตาราง 3 ผลการทดสอบระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

            ปการศึกษา 2558 
 

ที่ กลุมสาระ 
ปการศึกษา 2558 เปรียบเทียบ

ระดับประเทศ ระดับ ร.ร. ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 

1 ภาษาไทย 42.26 40.67 42.64 ต่ํากวา 

2 สังคมศึกษา 38.00 43.22 46.24 ต่ํากวา 

3 ภาษาอังกฤษ 23.58 29.94 30.62 ต่ํากวา 

4 คณิตศาสตร 25.64 33.01 32.40 ต่ํากวา 

5 วิทยาศาสตร 38.00 37.52 37.63 สูงกวา 

รวมเฉลี่ย 5 วิชา 31.71 36.87 37.91 ต่ํากวา 

  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา มีคะแนนเฉลี่ยต่ํา

กวาระดับเขตพื้นที่และต่ํากวาระดับประเทศเกือบทุกรายวิชา ยกเวนวิชาวิทยาศาสตร ที่มี

คะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ 
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 6. ผลการวิเคราะหขอมูลนักเรียน 

  6.1 จากผลการคัดกรองนักเรียนในงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา 

นักเรียนทั้งหมด 212 คน เปนนักเรียนกลุมปกติ จํานวน 197 คน กลุมเสี่ยง จํานวน 12 คน 

กลุมมีปญหาจํานวน 3 คน 

  6.2 สภาพครอบครัวของนักเรียน มีฐานะยากจน และนักเรียนสวนใหญ

อาศัยอยูกับผูปกครองที่ไมใชบิดามารดา  

  6.3 จากผลการทดสอบระดับชาตขิัน้พื้นฐาน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับเขตพื้นที่และต่ํากวาระดับประเทศ 

  6.4 นักเรียนยังขาดประสิทธิภาพในดานการคิด ขาดวามมั่นใจในตนเอง  

ไมสามารถแกไขปญหา ขาดความรับผิดชอบ จึงทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา

เกณฑมาตรฐาน 

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะชวีิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด และบริบทของโรงเรียนดังที่ไดกลาวมาแลว ผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน โดยกําหนดองคประกอบของหลักสูตร เพื่อเปนกรอบแนวคิด 

ในการ พัฒนาหลักสูตร 5 องคประกอบ ไดแก 1) จุดมุงหมาย 2) โครงสรางเนื้อหา 

แบงเปนหนวยการฝกอบรม 5 หนวย ไดแก หนวยที่ 1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง  

หนวยที่ 2 ทักษะการตัดสินใจ หนวยที่ 3 ทักษะการแกปญหา หนวยที่ 4 ทักษะการปฏิเสธ 

หนวยที่ 5 ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด 3) กิจกรรมการฝกอบรม  

4) สื่อประกอบการฝกอบรม 5) การวัดและประเมินผล 

  กําหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาขอมูล

พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 2) การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 3) การทดลองใช

หลักสูตรฝกอบรม 4) การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม          

 

 

 



 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกัน

ยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการในลักษณะ

ของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย             

4 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

  เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่ตองการและจําเปนของนักเรียนโรงเรียน 

บานปลาหลายในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดังนี้ 

   1. การศึกษาองคประกอบของทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

   2. การศึกษาองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม 

  ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

  เปนการสรางหลักสูตรฝกอบรม ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการทดลอง  

โดยสรางในประเด็นที่จําเปนที่ตองไดรับการพัฒนา และสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ดังนี้ 

   1. การรางหลักสูตรฝกอบรม 

   2. การตรวจสอบรางหลักสูตรฝกอบรม 

   3. การปรับปรุงรางหลักสูตรฝกอบรม 

   4. การจัดทําคูมือการใชหลักสูตร 

  ระยะที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  

  เปนการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  

มี 2 ขั้น ไดแก  

   1. การนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใช 
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   2. การประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม 

  ระยะที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม  

  เปนการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมหลังจากนําหลักสูตรไปทดลองใชแลว 

เพื่อใหไดหลักสูตรฝกอบรมฉบับสมบูรณ รายละเอียดของการดําเนินการวิจัยแตละระยะ  

มีดังนี้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   

 การดําเนินงานในระยะนีผู้วิจัยไดดําเนินการ ดังตอไปนี ้

  1. การศึกษาองคประกอบของทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

  เปนการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับ

ทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด แลวสังเคราะหองคประกอบทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด เพื่อใชเปนเนื้อหาในการทําหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยไดองคประกอบ 5 

องคประกอบ ดังนี้  

   1) ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 2) ทักษะการตัดสินใจ 3) ทักษะ 

การแกปญหา 4) ทักษะการปฏิเสธและ 5) ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด 

  2. การศึกษาองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม  

  เปนการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม แลวนําขอมูลมาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งผล

ที่ไดจากการศึกษานํามาใชเปนขอมูลในการกําหนดองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมได 

5 องคประกอบ ดังนี้ 1) จุดมุงหมาย 2) โครงสรางเนือ้หา 3) กิจกรรมการฝกอบรม 

4) สื่อประกอบการฝกอบรม และ 5) การประเมินผล  

ระยะที ่2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

 หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด เปนเครื่องมือ

ที่ใชในการทดลอง สรางโดยนําผลการสังเคราะหขอมูลจากระยะที่ 1 มาสรางเปนหลักสูตร

ฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี ้
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  1. การรางหลักสูตรฝกอบรม 

   1.1 องคประกอบของรางหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด ประกอบดวย  

    1.1.1 จุดมุงหมาย  

    1.1.2 โครงสรางเนื้อหา ประกอบดวย 

          1.1.2.1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง  

          1.1.2.2 ทักษะการตัดสินใจ  

         1.1.2.3 ทักษะการแกปญหา  

          1.1.2.4 ทักษะการปฏิเสธ 

     1.1.2.5 ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด   

    1.1.3 กิจกรรมการฝกอบรม 

     1.1.3.1 การบรรยาย 

     1.1.3.2 กรณีศึกษา 

     1.1.3.3 การแสดงบทบาทสมมุติ 

     1.1.3.4 การใชกิจกรรมนันทนาการ 

    1.1.4 สื่อประกอบการฝกอบรม  

    1.1.5 การวัดและประเมินผล 

   1.2 การกําหนดเนื้อหาในแตละสวนของรางหลักสูตรฝกอบรม 

การเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด ดําเนินการ ดังนี้ 

    1.2.1 การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร กําหนดใหสอดคลองกับ

ความจําเปน โดยคาดหวังวาเมื่อกําหนดและดําเนินการตามจุดมุงหมายของหลักสูตรแลว

สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร คือ เพื่อให  

ผูเขารับการฝกอบรมไดเกิดความรู ทกัษะ และความคิดเห็น 

    1.2.2 การกําหนดโครงสรางเนื้อหา โดยศึกษาและคัดเลือกเนื้อหา

เกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด ใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรและ

กําหนดหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับโครงสรางเนื้อหา ซึ่งเปนสิ่งกําหนดกิจกรรม 

การฝกอบรม   

    1.2.3 กิจกรรมการฝกอบรม กําหนดใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของ

หลักสูตรและเนื้อหาของหลักสูตร 
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    1.2.4 สื่อประกอบการฝกอบรม กําหนดใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรและเนื้อหาของหลักสูตร  

    1.2.5 การประเมินผลหลักสูตร กําหนดใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรและเนื้อหาของหลักสูตร การประเมินผลในการวิจัยครั้งนี้ไดทํา 

การประเมินผลผูเขารับการอบรม รายละเอียด ดังนี้ 

     1.2.5.1 การประเมินความรูความเขาใจของผูเขารับการฝกอบรม

พิจารณาจากผลการประเมินกอนและหลังการฝกอบรม เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบวัด

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด  

     1.2.5.2 การประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการใชทักษะชวีิต

เพื่อปองกันยาเสพติด เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม

     1.2.5.3 การประเมินผลการใชหลักสูตร เครื่องมือที่ใช ไดแก 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมที่มีตอทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

  2. การตรวจสอบรางหลักสูตรฝกอบรม 

  การตรวจสอบรางหลักสูตรฝกอบรม เปนการประเมินเพื่อศึกษาขอบกพรอง

ที่ควรปรับปรุงแกไขในดานความเหมาะสม และความสอดคลองภายในองคประกอบตางๆ 

ของหลักสูตร ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิดการประเมินของ Tyler (1949) และ Stake (1967) 

(อางถึงใน ใจทิพย เชือ้รตันพงษ, 2539, หนา 209-242) เปนแนวทางในการประเมินโดย

อาศัยผูเชี่ยวชาญในการตัดสินคุณคาของหลักสูตรมีรายละเอียด ดังนี้   

   2.1 สิ่งที่ตองตรวจสอบ   

    2.1.1 ตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ ของราง

หลักสูตร ไดแก จุดมุงหมาย โครงสรางเนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรม สื่อประกอบ 

การฝกอบรม การประเมินผล หนวยการเรียนรู และระยะเวลาในการฝกอบรมวามี 

ความเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงหรอืไม เพียงใด   

    2.1.2 ตรวจสอบความสอดคลองภายในของรางหลกัสูตร โดย

พิจารณาสวนประกอบตางๆ ของรางหลักสูตร ไดแก จุดมุงหมาย โครงสรางเนื้อหา  

กิจกรรมการฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม การประเมินผล หนวยการเรียนรู 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม วิธีการ กิจกรรมการฝกอบรม และสื่อการฝกอบรมวามีความ

สอดคลองกันหรือไม เพียงใด   

   2.2 วิธีการตรวจสอบ 
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    2.2.1 ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดผูตรวจสอบรางหลักสูตร  

โดยผูเชี่ยวชาญชุดที่ 1 จํานวน 5 คน (รายชื่อผูเชี่ยวชาญอยูในภาคผนวก ก หนา 171) 

ประกอบดวย 

     2.2.1.1 นักวิชาการระดับอุดมศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญดาน 

การพัฒนาหลักสูตร มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ดานการพัฒนาหลักสูตร และมี

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน 

     2.2.1.2 นักวิชาการงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และมีวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน 

     2.2.1.3 นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานดานยาเสพติด และมี 

วุฒิการศึกษาระดับไมต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 1 คน 

     2.2.1.4 ครูที่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย 

และมีวุฒิการศึกษาระดับไมต่ํากวาปริญญาโท จํานวน 1 คน 

     2.2.1.5 ครูที่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ มีประสบการณ 

ในการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมาแลวไมนอยกวา 5 ป และมีวุฒิ

การศึกษาระดับไมต่ํากวาปริญญาโท จํานวน 1 คน 

   2.3 เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ 

   การตรวจสอบรางหลักสูตร ใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้น

โดยมุงตรวจสอบใน 2 ประเด็น คือ 

    2.3.1 ความเหมาะสมของหลักสูตร ลักษณะเครื่องมือเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก 

เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย และเหมาะสมนอยที่สุด สวนประกอบที่ประเมิน ไดแก 

จุดมุงหมาย โครงสรางเนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม  

การประเมินผล หนวยการเรียนรู และระยะเวลาในการฝกอบรม  

    2.3.2 ความสอดคลองของหลักสูตร ลักษณะเครื่องมือเปน

แบบสอบถาม 3 ระดับ คือ สอดคลอง ไมแนใจ และไมสอดคลอง สวนประกอบที่ประเมิน 

ไดแก จุดมุงหมาย โครงสรางเนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม  

การประเมินผล หนวยการเรียนรู จุดประสงคเชิงพฤติกรรม วิธีการ กิจกรรมการฝกอบรม 

และสื่อการฝกอบรม    

   2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
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    การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนํารางหลักสูตรและ

แบบประเมินรางหลักสูตร ไปใหผูเชี่ยวชาญ ชุดที่ 1 จํานวน 5 คน ตรวจสอบรางหลักสูตร

ดวยตนเอง 

   2.5 วิธีการจัดกระทําขอมูลจากแบบประเมินรางหลักสูตร ดําเนินการ

ดังนี้ 

    2.5.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบประเมินรางหลักสูตร 

    2.5.2 ตั้งเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 

     2.5.2.1 การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยการนํา

คําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาใหคาน้ําหนักเปนคะแนน ดังนี้ 

      คะแนน  5  เหมาะสมมากที่สุด 

      คะแนน  4  เหมาะสมมาก 

      คะแนน  3  เหมาะสมปานกลาง 

      คะแนน  2  เหมาะสมนอย 

      คะแนน  1  เหมาะสมนอยที่สุด 

     การแปลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนักของคะแนนแบงเปน 5 ระดับ 

ดังนี ้

      คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 

      คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

      คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

      คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  เหมาะสมนอย 

      คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด 

     2.5.2.2 การพิจารณาดัชนีความสอดคลอง โดยนําคําตอบของ

ผูเชี่ยวชาญแตละคนมาแปลงเปนคะแนน ดังนี้ 

      มีความเห็นวา   สอดคลอง      กําหนดคาคะแนนเปน   +1 

      มีความเห็นวา   ไมแนใจ          กําหนดคาคะแนนเปน    0 

      มีความเห็นวา   ไมสอดคลอง   กําหนดคาคะแนนเปน   -1 

   2.6 การวิเคราะหขอมูล 

   การวิเคราะหขอมูลดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 

    2.6.1 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมของหลักสูตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(S.D) ถาคาเฉลี่ย เทากับ 3.51 ขึ้นไป แสดงวามีความเหมาะสมมาก ใหคงไวในหลักสูตร 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา หลักสูตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 แสดงวา

หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

    2.6.2 ขอมูลที่ไดจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา 

ความสอดคลองของหลักสูตร วิเคราะหขอมูลโดยใชดัชนีความสอดคลอง ถาไดคาความ

สอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป แสดงวามีความสอดคลองและนําไปใชได ผลการวิเคราะห

ขอมูลพบวา หลักสูตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาความสอดคลองอยูระหวาง 0.80 – 1.00 

  3. การปรับปรุงรางหลักสูตรฝกอบรม   

  ผลการประเมินรางหลักสูตรฝกอบรมของผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยนํามาเปนเกณฑ

ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 

   3.1 โครงสรางเนือ้หาสาระ ไดปรับเพิ่มจุดประสงคเฉพาะที่สอดคลองกับ

สาระการเรียนรูในแตละหนวยการเรียน 

   3.2 กิจกรรมการฝกอบรม ไดปรับเพิ่มรายละเอียดและกิจกรรม

นันทนาการใหมากขึ้น ระหวางการฝกอบรมในแตละหนวยการเรียนรู และไดปรับแกไข

กิจกรรม ระบุคําชี้แจงใหชัดเจนขึ้น 

   3.3 การวัดประเมินผล ไดปรับการประเมินกิจกรรมในแตละหนวยให

ชัดเจน 

  4. การจัดทําหลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตร 

  หลังจากไดหลักสูตรที่สมบูรณแลว ผูวิจัยไดจัดทําคูมือการใชหลักสูตรให

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง แลวนํามาปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ และจัดทําเปนหลักสูตรฝกอบรมทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน เพื่อใหวิทยากรและผูเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการดําเนิน 

การฝกอบรม หลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตรประกอบดวย 

   4.1 หลักสูตรการอบรมทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด ประกอบดวย 

    4.1.1 จุดมุงหมาย  

    4.1.2 โครงสรางเนื้อหา  

    4.1.3 กิจกรรมการฝกอบรม 

    4.1.4 สื่อประกอบการฝกอบรม  

    4.1.5 การวัดและประเมินผล 
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    4.1.6 คุณสมบัติของผูเขารวมการอบรม   

    4.1.7 คุณสมบัติของวิทยากรดําเนินการฝกอบรม   

   4.2 คูมือการใชหลักสูตรการอบรมทักษะชีวติเพื่อปองกันยาเสพติด 

ประกอบดวย 

    4.2.1 จุดมุงหมายของหลักสูตร   

    4.2.2 โครงสรางเนื้อหาสาระ   

    4.2.3 กิจกรรมการฝกอบรม  

    4.2.4 สื่อและเอกสารการฝกอบรมตามหลักสูตร   

    4.2.5 การวัดผลประเมินผล   

    4.2.6 คุณสมบัติของผูเขารวมการอบรม   

    4.2.7 คุณสมบัติของวิทยากรดําเนินการฝกอบรม   

    4.2.8 ขั้นตอนการดําเนินการฝกอบรม 

    4.2.9 กําหนดการฝกอบรม  

    4.2.10 การกําหนดหนวยการฝก  

    4.2.11 แนวทางดําเนินการฝกอบรม   

    4.2.12 แนวทางสรุปและจัดทํารายงานผลการฝกอบรม   

ระยะที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  

 เปนการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

  1. นําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใช 

   1.1 กลุมเปาหมาย 

   กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบาน 

ปลาหลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปการศึกษา 

2559 โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive) จากนักเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา 

จํานวน 15 คน (จํานวนนักเรียนที่เขารับการฝกอบรม จํานวน 30 คน ) 

   1.2 เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลในการทดลองใชหลักสูตร 
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    1.2.1 กําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญชุดที่ 2 ในการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของเครื่องมือ จํานวน 5 คน (รายชื่อผูเชี่ยวชาญอยูในภาคผนวก ก หนา 172) 

ประกอบดวย 

     1.2.1.1 ศึกษานิเทศก ดานหลักสูตรและการสอน วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน เปนผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน 

     1.2.1.2 นักวิชาการงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และมีวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน เปน

ผูเชี่ยวชาญดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

     1.2.1.3 ครูที่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทยและ

มีวุฒิการศกึษาระดับไมต่ํากวาปริญญาโท จํานวน 1 คน เปนผูเชี่ยวชาญดานการใช

ภาษาไทย 

     1.2.1.4 ครูที่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ มีประสบการณในการ

ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมาแลวไมนอยกวา 5 ป และมีวุฒิ

การศึกษาระดับไมต่ํากวาปริญญาโท จํานวน 1 คน เปนผูเชี่ยวชาญดานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

     1.2.1.5 ครูที่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ทางดานหลักสูตรและ

การสอน มีวุฒิการศึกษาระดับไมต่ํากวาปริญญาโท จํานวน 1 คน เปนผูเชี่ยวชาญดาน

หลักสูตรและการสอน 

    1.2.2 เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลแตละประเภทมีรายละเอียดในการ

สรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 

     1.2.2.1 แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด สรางแบบทดสอบความรูความเขาใจ เพื่อทดสอบความรูของผูเขารับ

การอบรมกอนและหลังการฝกอบรม แบบทดสอบเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง แบบอิงเกณฑ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค 

การฝกอบรม จํานวน 30 ขอ มีขั้นตอนดังนี้  

      (1) ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางแบบทดสอบชนิด

เลือกตอบและการวิเคราะหขอสอบจากหนังสือวิธีวิทยาการวิจัย (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, 

หนา 213-214) วิธีการสรางแบบทดสอบที่ดีและการตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 53-66) การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย  
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(พิสณุ ฟองศรี, 2553, หนา 124-177) การวัดและประเมินผลการเรียนรู (ประภาพร  

ศรีตระกูลและคณะ, 2553, หนา 127-132) เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ 

      (2) วิเคราะหเนื้อหาที่เกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน และจุดประสงคการฝกอบรมโดยครอบคลุม

พฤติกรรมดานความรู ทักษะ และความคิดเห็น 

      (3) สรางตารางวิเคราะหการออกแบบการวัดและประเมินผล 

การเรียนรู รายละเอียดดังตาราง 4  

ตาราง 4 การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู  

หนวยการเรียนรูท่ี   

เวลาที่ใช 

ในการ

ฝกอบรม 

(ชั่วโมง) 

จํานวน

จุดประสงค

เชงิพฤติกรรม 

(ขอ) 

จํานวน

แบบทดสอบ 

ที่สราง 

(ขอ) 

จํานวน

แบบทดสอบ 

ที่ตองการจริง 

(ขอ) 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

1 ทักษะการ

ตระหนักรูในตนเอง 
3 4 8 6 

- ทดสอบ 

- ประเมินทักษะ 

2 ทักษะการ

ตัดสินใจ 
3 3 8 6 

- ทดสอบ 

- ประเมินทักษะ 

3 ทักษะการ

แกปญหา 
3 4 8 6 

- ทดสอบ 

- ประเมินทักษะ 

4 ทักษะการปฏิเสธ 3 4 8 6 
- ทดสอบ 

- ประเมินทักษะ 

5 ทักษะการ

จัดการกับอารมณ  

และความเครียด 

3 4 8 6 

- ทดสอบ 

- ประเมินทักษะ 

รวม 15 19 40 30 - 
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ตาราง 5 วิธีการวัดและประเมินผลหนวยการเรียนรูที่ 1 ถึง หนวยการเรียนรูที่ 5 

จุดประสงคเชิงพฤตกิรรม 

ใชวิธกีารวัดและประเมินผลโดย 

ทดสอบ 

ความรู 

ความเขาใจ 

จํานวน 

ขอสอบ 

ประเมิน 

ทักษะการ

ปฏิบัติตัว 

หนวยการเรียนรูที่ 1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง  6  

1. รูจักความถนัด ความสามารถและบุคลิกของตนเอง  2  
2. รูจักจุดเดนจุดดอยของตัวเอง  1  
3. มีความภาคภูมิใจในตนเอง  1  
4. มีความเช่ือมั่นในตนเอง  1  

หนวยการเรียนรูที่ 2 ทักษะการตัดสินใจ  6  

1. เลือกรับขอมูลขาวสารอยางไตรตรองและรูเทาทันสังคมที่

เปลี่ยนแปลง 
 2  

2. ตัดสินใจในสถานการณตางๆ ที่เผชิญอยางมเีหตุผลและ

รอบคอบ 
 2  

3. ประเมินและสรางขอสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง  2  

หนวยการเรียนรูที่ 3 ทักษะการแกปญหา  6  

1. แกปญหาในสถานการณวิกฤติไดอยางเปนระบบ  2  
2. มองโลกในแงด ี  1  
3. แกไขปญหาอยางยดืหยุนและมีสต ิ  1  
4. สรุปผลและประเมินผลการการแกไขปญหา  2  

หนวยการเรียนรูที่ 4 ทักษะการปฏเิสธ  6  

1. สามารถใชคําพูด ทาทาง เพือ่ยืนยันความตองการปฏิเสธได    2  
2. สามารถวิเคราะหสถานการณที่ควรปฏิเสธได  2  
3. สามารถอธบิายหลักในการปฏิเสธได  2  

หนวยการเรียนรูที่ 5 ทักษะการจัดการกับอารมณและ

ความเครียด 
 6  

1. ประเมินและรูเทาทันสภาวะอารมณที่เกิดขึน้กับตนเอง  2  
2. จัดการกับความขัดแยงตางๆ ไดดวยวธิีท่ีเหมาะสม  1  
3. รูจักคลายเครียดดวยวิธีการที่สรางสรรค  2  
4. รูจักสรางความสุขใหกับตนเองและผูอื่น  1  

รวม - 30 - 
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      (4) สรางแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิต

เพื่อปองกันยาเสพติด เพื่อทดสอบความรูของผูเขารับการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม 

แบบทดสอบเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง แบบอิงเกณฑ 

โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคการฝกอบรม จํานวน 40 ขอ   

      (5) นําแบบทดสอบความรูความเขาใจที่สรางขึ้น เสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา เพื่อพิจารณาความถูกตองเหมาะสม แลวนํามา

ปรับปรุงแกไขขอที่ยังบกพรอง 

      (6) นําแบบทดสอบความรูความเขาใจที่ปรับปรุงแกไขแลว  

ไปใหผูเชี่ยวชาญ ชุดที่ 2 จํานวน 5 คน พิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

จุดประสงคการเรียนรู เพื่อนําผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง ขอที่มีคาความ

สอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป แสดงวามีความสอดคลองสามารถนําไปใชได 

      (7) นําแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจที่ผานการตรวจสอบ

จากผูเชี่ยวชาญ ชุดที่ 2 แลว ไปทดลองใชกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน 

บานสุวรรณคีรี สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จํานวน 30 คน 

นําขอสอบมาวิเคราะหหาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ตามวิธีของ Brennan 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 90-92) 

      (8) คัดเลือกเฉพาะขอสอบที่มีคาความยากอยูระหวาง  

0.20 - 0.80และขอที่มีอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 - 1.00 ใหเหลือเพียง 30 ขอ  

นําไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใชสูตร KR20 ของ Kuder - Richardson 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2553 หนา 89) ผลปรากฏวา คาความยากรายขอ (p) มีคาตั้งแต  

0.42 ถึง 0.73 และคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) มีคาตัง้แต 0.32 ถึง 0.69 เปนแบบทดสอบ

ที่อยูในเกณฑที่มีคุณภาพ ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 

0.82 จากนั้นจัดพิมพแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด

ฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

     1.2.2.2 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เปนแบบสังเกตทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด หลังการฝกอบรมเสร็จแลว 3 สัปดาห โดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้  
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      (1) ศึกษาเอกสาร ตําราที่เกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติดใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคของแผนการอบรม จํานวน 5 หนวย 

การเรียนรู คือหนวยการเรียนรูที่ 1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง หนวยการเรียนรู ที่ 2 

ทักษะการตัดสินใจ หนวยการเรียนรูที่ 3 ทักษะการแกปญหา หนวยการเรียนรูที่ 4 ทักษะ

การปฏิเสธ หนวยการเรียนรูที่ 5 ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด แลวสราง

แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการใชทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน เปนแบบสังเกตทักษะการปฏิบัติตัวเกี่ยวกบัการใชทักษะชวีิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด ซึ่งมีเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน 4 ระดับ 

โดยมีเกณฑการใหคะแนนและแปลผล ดังนี้  

      4  หมายถึง   มทีักษะในการปองกันตนเองมากที่สุด 

      3  หมายถึง   มีทักษะในการปองกันตนเองมาก 

      2  หมายถึง   มีทักษะในการปองกันตนเองปานกลาง 

      1  หมายถึง   มีทักษะในการปองกันตนเองนอย 

     กําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 

2535, หนา 100) ดังนี้ 

       3.51 - 4.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

       2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับมาก  

       1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับปานกลาง  

       1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับนอย  

      (2) นําแบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณา

ความถูกตองเหมาะสมแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

      (3) นําแบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญชุดที่ 2 จํานวน 5 คน  

ชุดเดิม พิจารณาความสอดคลองของจุดประสงคกับทักษะที่ตองการประเมิน เพื่อนํามา

วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง ถาไดคาความสอดคลองเทากับ 1.00 แสดงวามีความ

สอดคลองและนําไปใชได ผลการประเมินความสอดคลองไดคาความสอดคลองเทากบั 

1.00 จากนั้นจัดพิมพแบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด เพื่อนําไปใชกับ

กลุมตัวอยางตอไป 
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     1.2.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด เมื่อเสร็จ

สิ้นการอบรมแลวมีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 

      (1) สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท (Likert) (บุญชม  

ศรีสะอาด, 2553, หนา 70-72) ใหสอดคลองกับจุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม และมีขอ

คําถามปลายเปดในสวนทาย เพื่อใหผูเขารับการอบรม โดยมีการกําหนดเกณฑพิจารณา 

ดังนี้  

      (2) ตั้งเกณฑในการพิจารณาระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

       คะแนน  5  มากที่สุด 

       คะแนน  4  มาก 

       คะแนน  3  ปานกลาง 

       คะแนน  2  นอย 

       คะแนน  1  นอยที่สุด 

      การแปลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนักของคะแนนแบงเปน 5 

ระดับ ดังนี ้

       คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 

       คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 

       คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 

       คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย 

       คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  นอยที่สุด 

      (3) นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด เสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาความถูกตอง เหมาะสม แลวนํามาปรับปรุง

แกไข 

      (4) นําแบบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพ

ติด ที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญชุดที่ 2 จํานวน 5 คน พิจารณาความสอดคลอง
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ระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ ผลการประเมินความสอดคลองไดคาความ

สอดคลองเทากับ 1.00 

      (5) จัดพิมพแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด เปนฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

   1.3 วิธีดําเนินการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 

    1.3.1 แบบแผนการทดลอง 

    ผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนการทดลอง โดยใชรูปแบบการทดลองแบบ

กลุมเดี่ยวสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One - Group Pre Test - Post Test Design)  

(วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หนา 133) ดังตาราง 6 

ตาราง 6 แบบแผนการทดลอง 

การทดสอบกอนการฝกอบรม การใชหลักสูตรฝกอบรม การทดสอบหลังการฝกอบรม 

T1 X T2 

     เมื่อ X  แทน  การใชหลักสูตรฝกอบรม  

       T1       แทน  การทดสอบกอนการฝกอบรม   

       T2      แทน  การทดสอบหลังการฝกอบรม 

    1.3.2 ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เพื่อขอความอนุเคราะหทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอผูอํานวยการโรงเรียนบานปลาหลาย  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

    1.3.2 กอนทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยชี้แจงหลักการและ

เหตุผลใหนักเรียนกลุมเปาหมายรับทราบ 

   1.3.3 กอนทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมทําการทดสอบกอนฝกอบรม  

โดยใชแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติดและเก็บ

ขอมูลที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจไวเพื่อวิเคราะหขอมูลในขั้นตอไป 

   1.3.4 ทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน

บานปลาหลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ปการศึกษา 
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2559 จํานวน 30 คน กลุมเปาหมายเลือกแบบเจาะจง จํานวน 15 คน เปนระยะเวลา 3 วัน  

คือ ระหวางวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 ดําเนินการฝกอบรมโดยวิทยากร (รายชื่อวิทยากร

อยูในภาคผนวก ข หนา 173) 

   1.3.5 ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนกับกลุมเปาหมายจนครบหนวยการฝกอบรม โดยสังเกตทักษะ

การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติดในแตละดานหลังการฝกอบรมเสร็จแลว 3 สัปดาห เพื่อ

นําขอมูลที่ไดไปประกอบการประเมินผลหลักสูตรตอไป 

   1.3.6 หลังสิ้นสุดการอบรมทําการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบ

ความรูความเขาใจฉบับเดียวกันกับการทดสอบกอนเรียน เพื่อนําผลไปวิเคราะหและ

ประเมินผลหลักสูตรในขั้นตอไป 

  1.4 สถิติเพื่อวิเคราะหขอมูล ผูวจิัยไดใชสถิติ ดังตอไปนี้ 

   1.4.1 สถิติพื้นฐาน 

    1.4.1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (  ) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 105) 

    1.4.1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 

106) 

   1.4.2 สถิติที่ใชในการหาเครื่องมือ 

    1.4.2.1 การหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ใชคาดัชนีความสอดคลอง

(Index Item - Objective Congruence : IOC) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 หนา 63) 

    1.4.2.2 การหาคาความยาก (P) คํานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 

2553, หนา 84) และคาอํานาจจําแนก (r) รายขอของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 84) 

    1.4.2.3 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ โดยใชสูตร KR20 ของ 

Kuder – Richardson (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 89) 

   1.4.3 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน 

    ทดสอบดวยสถิติแบบ Nonparametric Statistics โดยใชสถิติ Wilcoxon 

Matched - pairs Signed rank test เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
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  2. การประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม 

  การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมเปนการประเมินผลหลังจากการนํา

หลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางแลว ไดประยุกตใชแนวคิดการประเมินหลักสูตร

ฝกอบรมของ Kirkpatrick (อางถึงใน ชัญญาภัค วงศบา และกิ่งกาญจน จงใจหาญ, 2555, 

หนา 29-30) ดังนี ้ประเมินผลการเรียนรูกอน ระหวาง และหลังฝกอบรม ใหครอบคลุมทั้ง  

3 ดาน คือดานความรู ทักษะ และความคิดเห็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
   ดานที่ 1 ประเมินความรูความเขาใจ โดยใชแบบทดสอบวัดความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดแลวนํามาวิเคราะหหาคาความตางของ

คะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการฝกอบรม  

   ดานที่ 2 ประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดยใชแบบประเมินทักษะ ประเมินแตละดานหลังการ

ฝกอบรมเสร็จแลว 3 สัปดาหเพื่อนําขอมูลที่ไดไปประกอบการประเมินผลหลักสูตรตอไป  

   ดานที่ 3 ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มี

ตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด โดยใชแบบสอบถาม 

หลังการอบรมเสร็จ 

ระยะที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม  

 การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม เปนการปรับปรุงแกไขหลักสูตรหลังจากนํา

หลักสูตรไปทดลองใชแลว โดยพิจารณาปรับปรุงจากผลการประเมินหลักสูตรจาก

เครื่องมือตางๆ จากขอเสนอแนะของวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม ตลอดทั้งปญหา 

อุปสรรคในการดําเนินงาน มาวิเคราะหปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดหลักสูตรฝกอบรมฉบับ

สมบูรณ มีความเหมาะสมในการนําไปใชและเผยแพรตอไป ดังภาพประกอบ 4 
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ระยะการวิจัย วิธีการ ผลที่ไดรับ 

ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูล

พื้นฐานในการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรม  

 

1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

องคประกอบทักษะชีวิตเพื่อปองกัน

ยาเสพตดิ 

2. ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

หลักสูตรฝกอบรม 

1. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

องคประกอบทักษะชีวิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด 

2. องคประกอบของหลักสูตร

ฝกอบรม 5 องคประกอบ 

 

ระยะการวิจัย วิธีการ ผลที่ไดรับ 

ระยะที่ 2 การพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรม  

 

1. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการ

เสรมิสรางทักษะชีวติเพื่อปองกัน 

ยาเสพตดิ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน โรงเรยีนบานปาหลาย        

ซึ่งหลักสูตรประกอบดวย  

   1) จุดมุงหมาย 

   2) โครงสรางเนื้อหา  

   3) กิจกรรมการฝกอบรม 

   4) สื่อประกอบการฝกอบรม  

   5) การวัดและประเมินผล 

2. ตรวจสอบรางหลักสูตรฝกอบรมโดย

ผูเชี่ยวชาญ ชุดที่ 1 จํานวน 5 คน 

พิจารณาความเหมาะสมและความ  

สอดคลองภายใน องคประกอบของ

หลักสูตรโดยใชแนวคิดการประเมินของ 
Tylerและ Stake  

3. ปรับปรุงรางหลักสูตรฝกอบรมตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไป

ทดลองใช 

4. จัดทําคูมือการใชหลกัสูตร 

1. กระบวนการพัฒนา

หลักสูตร 4 ระยะ ดังนี ้ 

   1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน

ในการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรม  

   2) การพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรม  

   3) การทดลองใชหลักสูตร

ฝกอบรม 

   4) การปรับปรุงหลักสูตร

ฝกอบรม 

2. เนือ้หาของหลักสูตร

ฝกอบรม รางหลักสูตร

ฝกอบรมการเสริมสรางทักษะ

ชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนโรงเรียนบาน

ปลาหลาย เพื่อใหไดหลกัสูตร

ฝกอบรมท่ีมีคุณภาพพรอม

นําไปทดลองใช คูมือการใช

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  
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ระยะการวิจัย วิธีการ ผลที่ไดรับ 

ระยะที่ 3 การทดลองใช

หลักสูตรฝกอบรม 

 

1. นําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใช 

   1.1 สรางเครื่องมือรวบรวมขอมูล 3 

ประเภท ประกอบดวย แบบทดสอบ

ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับทักษะชีวติ

เพื่อปองกันยาเสพติด แบบประเมินทักษะ

การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการใชทักษะชีวติ

เพื่อปองกันยาเสพติด 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอทักษะชีวิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด 

   1.2 นําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญ ชุดที่ 

2 ตรวจสอบ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง ความสอดคลอง  

และการใชภาษาแลวนาํมาปรับปรุง 

   1.3 ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมกับ

นักเรยีนโรงเรียนบานปลาหลาย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ป

การศึกษา 2559 จํานวน 30 คน เปน

เวลา 3 วัน โดยทดสอบกอนฝกอบรมดวย

แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ทักษะชวีิตเพ่ือปองกันยาเสพติด แบบ

ปรนัยชนดิเลือกตอบ 4 ตัวเลอืก 

2. ประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม

หลังการทดลอง โดยประยุกตใชแนวคิด

การประเมินฝกอบรมของ Kirkpatrick 

ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผูเขารับการ

ฝกอบรมใหครอบคลุม 3 ดาน ดังนี้  

   ดานที่ 1 ประเมินความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับทักษะชวีิตโดยใชแบบทดสอบ

ความรู ความเขาใจ 

1. เครื่องมือที่ใชในการ

รวบรวมขอมูลท่ีมีคุณภาพ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับการใช

หลักสูตรในสภาพการณจริง 

3. ผลการประเมินหลักสูตร

ตามสภาพจริง 
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ระยะการวิจัย วิธีการ ผลที่ไดรับ 

ระยะที่ 3 การทดลองใช

หลักสูตรฝกอบรม (ตอ) 

 

 

   ดานที่ 2 ประเมินทักษะการปฏิบัติ

ตัวเพื่อปองกันยาเสพติดโดยการ

สังเกตพฤตกิรรม นักเรยีนหลัง 

การฝกอบรม 3 สัปดาห 

   ดานที่ 3 ประเมินความคิดเห็นโดย

สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่

มีตอหลักสูตรฝกอบรมการ

เสรมิสรางทักษะชวีิตเพ่ือปองกัน    

ยาเสพตดิ หลังการอบรมเสร็จสิ้น 

 

 

ระยะที่ 4 การปรับปรุง

หลักสูตรฝกอบรม 

 

นําผลการประเมนิหลักสูตรจาก

เครื่องมือตางๆ และขอเสนอแนะของ

ผูเขารับการฝกอบรม ตลอดทั้ง

ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 

มาวิเคราะหปรับปรุงแกไข เพื่อใหได

หลักสูตรฝกอบรมฉบับสมบูรณมี

ความเหมาะสมในการนําไปใชและ

เผยแพร 

หลักสูตรฝกอบรม 

การเสริมสรางทักษะชวีิตเพ่ือ

ปองกันยาเสพติด สําหรับ

นักเรยีนมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรยีนบานปลาหลาย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 

ฉบับสมบูรณ 

 

ภาพประกอบ 4 สรุปขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 





ตาราง 7 แผนการดําเนินการวิจัย 

ระยะการวิจัย วิธีการดําเนินการ เครื่องมือ 
ผูใหขอมูล/กลุม

ตัวอยาง 

การวิเคราะห

ขอมูล 
ผลที่ไดรับ ระยะเวลา 

ระยะที่ 1 

การศึกษาขอมูล

พื้นฐานในการ

พัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรม  

 

1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับองคประกอบทักษะ

ชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

2. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรม 

เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

วิเคราะหขอมูลเชิง

เนือ้หา 

1. ขอมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับองคประกอบ

ทักษะชวีิตเพ่ือ

ปองกันยาเสพติด 

2. องคประกอบของ

หลักสูตรฝกอบรม 5 

องคประกอบ 

ชวงเดือน 

พ.ย. – ธ.ค. 2559 

ระยะที่ 2 

การพัฒนา

หลักสูตร

ฝกอบรม 

1. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

ทักษะชวีิตเพ่ือปองกันยา

เสพตดิ สําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน ซึ่ง

หลักสูตรประกอบดวย 

   1) จุดมุงหมาย 

   2) โครงสรางเนื้อหา 

 

1. เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. แบบสอบถาม

ความเหมาะสมและ

แบบสอบถามความ

สอดคลองของ

องคประกอบ

หลักสูตร 

ผูเชี่ยวชาญ ชุดที่ 1 

จํานวน 5 คน 

1. วิเคราะหขอมูลเชิง

เนือ้หา 

2. วิเคราะหขอมูล

เชงิดัชนีความ

สอดคลอง 

3. วิเคราะหขอมูล

โดยใชคาเฉลี่ย ( ) 

และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

1. รางหลักสูตร

ฝกอบรมทักษะชีวติ

เพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน 

2. หลักสูตรฝกอบรม

ที่มคีุณภาพพรอม

นําไปทดลองใช 

ชวงเดือน 

ม.ค. - ก.พ. 2560 
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ตาราง 7 (ตอ) 

ขั้นตอนการวิจัย วิธีการดําเนินการ เครื่องมือ 
ผูใหขอมูล/กลุม

ตัวอยาง 
การวิเคราะหขอมูล ผลที่ไดรับ ระยะเวลา 

ระยะที่ 2 

การพัฒนา

หลักสูตร 

ฝกอบรม (ตอ) 

   3) กิจกรรมการฝกอบรม 

   4) สื่อประกอบ 

การฝกอบรม 

   5) การวัดและประเมินผล 

2. ตรวจสอบรางหลักสูตร

ฝกอบรมโดยผูเชี่ยวชาญ 

3. ปรับปรุงรางหลักสูตร 

4. จัดทําคูมือการใช

หลักสูตร 

เอกสาร ตําราและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

- - คูมือการใชหลักสูตร ชวงเดือน 

ม.ค.-ก.พ. 

2560 

 

ระยะที่ 3  

การทดลองใช

หลักสูตรฝกอบรม 

 

1. นําหลักสูตรฝกอบรมไป

ทดลองใชกับนักเรียน

โรงเรยีนบานปลาหลาย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3  

 

1. หลักสูตร

ฝกอบรมทักษะ

ชีวิตเพื่อปองกันยา

เสพตดิ สําหรับ

นักเรยีน

มัธยมศึกษา

ตอนตน 

นักเรยีนโรงเรียน 

บานปลาหลาย      

ปการศกึษา 2559 

จํานวน 15 คน 
  

1. วิเคราะหขอมูลโดย

ใชคาเฉลี่ย ( ) และ

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

2. วิเคราะหขอมูลโดย

ทดสอบดวยสถิติแบบ 

Nonparametric  

1. ขอมูลเกี่ยวกับการใช

หลักสูตรในสภาพการณ

จริง 

2. ผลการประเมิน

หลักสูตรตาม

สภาพการณจรงิ 

ชวงเดือน 

มี.ค. 2560 
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ตาราง 7 (ตอ)  

ขั้นตอนการวิจัย วิธีการดําเนินการ เครื่องมือ 
ผูใหขอมูล/กลุม

ตัวอยาง 

การวิเคราะห

ขอมูล 
ผลที่ไดรับ ระยะเวลา 

ระยะที่ 3  

การทดลองใช

หลักสูตรฝกอบรม 

(ตอ) 

ปการศกึษา 2559 จํานวน 

30 คน เปนเวลา 3 วัน โดย

ทดสอบกอนฝกอบรม 

2. ประเมินผลการใช

หลักสูตรฝกอบรมโดย 

   2.1 ประเมินความรูความ

เขาใจโดยการทดสอบหลัง

ฝกอบรม 

   2.2 ประเมินทักษะการ

ปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน 
ยาเสพตดิโดยสังเกต

พฤติกรรมนักเรียนหลัง 

การฝกอบรม 3 สัปดาห 

   2.3 ประเมินความ

คิดเห็นของนักเรยีน          

2. แบบทดสอบวัด

ความรูความเขาใจ

แบบปรนัย ชนิด

เลือกตอบ 4 

ตัวเลอืก 

3. แบบประเมนิ

พฤติกรรม 

การปฏิบัติตัวเพื่อ

ปองกันยาเสพติด 

4. แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของ

นักเรยีนที่มีตอทักษะ

ชีวิตเพื่อปองกันยา

เสพตดิ 

ผูเชี่ยวชาญ ชุดที่ 2 

จํานวน 5 คน 
  ชวงเดือน 

มี.ค. 2560 
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ตาราง 7 (ตอ)  

ขั้นตอนการวิจัย วิธีการดําเนินการ เครื่องมือ 
ผูใหขอมูล/กลุม

ตัวอยาง 

การวิเคราะห

ขอมูล 
ผลที่ไดรับ ระยะเวลา 

ระยะที่ 3  

การทดลองใช

หลักสูตรฝกอบรม 

(ตอ) 

ที่มตีอทักษะชีวติเพื่อ

ปองกันยาเสพติดหลังการ

อบรมเสร็จสิ้น 
     

ระยะที่ 4  

การปรับปรุง

หลักสูตรฝกอบรม 

 

นําผลการประเมนิหลักสูตร

จากเครื่องมือตางๆ       

มาวิเคราะหปรับปรุงแกไข 

 

- - วิเคราะหขอมูลเชิง

เนือ้หา 

 

หลักสูตรฝกอบรม

ทักษะชวีิตเพ่ือ

ปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน 

ฉบับสมบูรณ 

ชวงเดือน เม.ย.2560 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกัน

ยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหตาม 

ความมุงหมายของการวิจัย ดังตอไปนี ้

  1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   

  2. ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิต

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 

   2.1 ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวติเพื่อปองกัน

ยาเสพติด ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระหวางกอนและหลังการฝกอบรม 

   2.2 ผลการศึกษาทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติดของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   2.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มี

ตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวติเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัยขอนําเสนอเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1  

ผลการวิเคราะหที่มาของหลักสูตรการฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหหลักสูตร 
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ฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหทีม่าของหลักสูตรการฝกอบรมการ

เสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

  หลักสูตรการฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนมีที่มาจากการศึกษาและการวิเคราะหขอมลูพื้นฐานใน

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ดังนี้ 

   1. ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบของ 

ทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

   ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบของทักษะชีวิต 

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน และนํามาสังเคราะห

องคประกอบทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดมี 5 องคประกอบ ดังนี้ 

    1.1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

    1.2 ทักษะการตัดสินใจ 

    1.3 ทักษะการแกปญหา 

    1.4 ทักษะการปฏิเสธ 

    1.5 ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด 

   2. ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

การฝกอบรม 

   ผลการวิเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย 1) จุดมุงหมายของหลักสูตร 2) โครงสราง

เนื้อหาสาระ 3) กิจกรรมการฝกอบรม 4) สื่อประกอบการฝกอบรม และ 5) การวัดและ

ประเมินผล 

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิต

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

   1. ผลการวิเคราะหรางหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิต

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  
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   ผลการวิเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหได

รางหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน มีรายละเอียด ดังนี้ 

    1.1 จุดมุงหมายของหลักสูตร  

    เมื่อผูเขารับการฝกอบรมไดฝกอบรมตามหลักสูตรนี้แลว จะมี

พฤติกรรมการเรียนรูโดยสรุป ดังนี้ 

     1.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

     1.1.2 มีทักษะการปฏิบัติตัวในการปองกันยาเสพติดของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

     1.1.3 มีความคิดเห็นที่ดีตอการใชทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

     1.1.4 สามารถนําความรูทีไ่ดรับจากการฝกอบรมไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

    1.2 เนื้อหาสาระในการฝกอบรม 

    เนื้อหาสาระในการฝกอบรมตามหลักสูตร แบงออกเปน 5 หนวย คือ 

หนวยที่ 1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง หนวยที่ 2 ทักษะการตัดสินใจ หนวยที่ 3 

ทักษะการแกปญหา หนวยที ่4 ทักษะการปฏิเสธ และหนวยที่ 5 ทักษะการจัดการกับ

อารมณและความเครียด จํานวน 15 หนวย และอีก 2 ชั่วโมง คือ การปฐมนิเทศ การสอบ

กอนเรียนและหลังเรียน รวมถึงการสรุปเนื้อหา (รวมจํานวน 3 วัน) 

     1.2.1 หนวยการเรียนรูที่ 1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง  

ใชเวลา 3 ชั่วโมง ประกอบดวย 

       1.2.1.1 กิจกรรมที่ 1 รูทันยาเสพติด ชีวิตสดใส 

       1.2.1.2 กิจกรรมที่ 2 ชนะใจตน ชนะยาเสพติด 

       1.2.1.3 กิจกรรมที่ 3 ลวดลายลีลา 

     1.2.2 หนวยการเรียนรูที่ 2 ทักษะการตัดสินใจ ใชเวลา 3 ชั่วโมง 

ประกอบดวย 

      1.2.2.1 กิจกรรมที่ 4 รูไว ไมเกิดทุกข    

      1.2.2.2 กิจกรรมที่ 5 สิ่งเสพติดไมผิดกฎหมาย 
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     1.2.3 หนวยการเรียนรูที่ 3 ทักษะการแกปญหา ใชเวลา 3 ชั่วโมง 

ประกอบดวย 

      1.2.3.1 กิจกรรมที่ 6 สังสรรค สนทนา 

      1.2.3.2 กิจกรรมที่ 7 เจาะประเด็น 

      1.2.3.3 กิจกรรมที่ 8 รูคิด ผิดไดยาก 

     1.2.4 หนวยการเรียนรูที่ 4 ทักษะการปฏิเสธ ใชเวลา 3 ชั่วโมง 

ประกอบดวย 

      1.2.4.1 กิจกรรมที่ 9 ปฏิเสธอยางไรดี 

      1.2.4.2 กิจกรรมที่ 10 เอาอยางไรดีนะ 

      1.2.4.3 กิจกรรมที่ 11 เทวา ซาตาน 

     1.2.5 หนวยการเรียนรูที่ 5 ทักษะการจัดการกับอารมณและ

ความเครียด ใชเวลา 3 ชั่วโมง ประกอบดวย 

      1.2.5.1 กิจกรรมที่ 12 ประหลาดใจไหม 

      1.2.5.2 กิจกรรมที่ 13 การจัดการความเครียด 

      1.2.5.3 กิจกรรมที่ 14 ผอนคลาย 

    1.3 กิจกรรมการฝกอบรม 

    การจัดกิจกรรมฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมนี้ ไดกําหนดให

สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรฝกอบรม และจุดประสงคการเรียนรูในแตละหนวย

การเรียนรู โดยยึดวุฒิภาวะของการฝกอบรม และจิตวิทยาการเรียนรู ซึ่งไดกําหนด

กิจกรรมการฝกอบรมไว ดังนี้ 

     1.3.1 การบรรยาย (Lecture) เปนวิธีการฝกอบรมที่วิทยากรเสนอ

แนวคิดและขอมูลหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งตางๆ โดยทั่วไปวิทยากรจะเปนผูทําปฏิกิริยา 

และผูเขารับการอบรมเปนฝายรับโดยการฟงและจดขอมูลตางๆ การบรรยายที่มี 

การซักถามเปนเทคนิคการฝกอบรมที่เหมาะกับการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคที่ตองการให

ความรู ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การยอมรับของผูที่มสีวนรวม การเปลี่ยน

ทัศนคติ ทักษะการแกปญหา  

     1.3.2 กรณีศึกษา (Case study) เปนการฝกอบรมที่นําเอาเรื่องราว

หรือกรณีที่เปนปญหาเกิดขึ้นจริงๆ เสนอในกลุมผูเขารับการอบรม สมาชกิของกลุมจะใช

หลักวิชาการและประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติงานมาผสมผสานเพื่อมาวิเคราะหกรณีที่
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ยกมา โดยมีที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําและใหแนวทางเพื่อชวยสมาชิกกลุมวิเคราะหปญหา

ไดตรงวัตถุประสงค 

     1.3.3 การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role playing) เปนเทคนคิที่นําเอา

เรื่องที่เปนกรณีตัวอยางมาเสนอในรูปแบบการแสดงบทบาท ใหผูเขารับการ อบรมไดเห็น

ภาพชัดเจน ไดสัมผัสกับประสบการณและความรูสกึที่แทจริงเกี่ยวกับปญหาที่เปนกรณี

ตัวอยาง การแสดงบทบาทสมมติชวยใหผูเขารับการอบรมไดรับทราบขอมูลและเรื่องราวที่

ตรงกับเนื้อเรื่องที่ใชในการศึกษาแนวเดียวกัน  

     1.3.4 กิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activity) เปนการให 

ผูเขารับการฝกอบรมรวมกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน รองเพลง 

เลนเกม ปรบมือเปนจังหวะ ฯลฯ โดยเนนการทํากิจกรรมเปนกลุม เพื่อมุงเปลี่ยนทัศนคติ

และสรางความสัมพันธ ตลอดจนสรางความสนุกสนานระหวางการฝกอบรม 

     ในการอบรมครั้งนี้ ไดใชเทคนิคการฝกอบรมที่เหมาะสมกับ

นักเรียน ไดแก การบรรยาย กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมุติ และกิจกรรมนันทนาการ 

โดยกิจกรรมการฝกอบรมดังกลาวไดสอดแทรกไวในกิจกรรมการฝกอบรมแตละหัวขอ

ฝกอบรม ซึ่งเปนหนวยการเรียนรูที่ 1 – 5  

    1.4 สื่อประกอบการฝกอบรม สื่อการฝกอบรมครั้งนี้ประกอบดวย 

     1.4.1 ใบกิจกรรมที่ 1 – 14 

     1.4.2 ใบความรูที่ 1 - 8 

     1.4.3 สื่อประกอบการบรรยาย วิดีทัศนกรณีศึกษา  

หนวยการเรียนรูที่ 1 - 5  

     14.4 แบบบันทึกผลการเรียนรูที่ 1 – 5   

    1.5 การวัดและประเมินผล 

     1.5.1 การวัดผล 

      1.5.1.1 วิธีทดสอบโดยใชแบบทดสอบความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับทักษะชีวติเพื่อปองกันยาเสพติด 

      1.5.1.2 ตรวจสอบผลงาน โดยใชแบบตรวจสอบผลงานจาก

แบบบันทึกผลการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1 - 5 

      1.5.1.3 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด 

ประเมินแตละดานหลังการฝกอบรมเสร็จแลว 3 สัปดาห  
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      1.5.1.4 วิธีการสอบถาม โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นที่มี

ตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด หลังการอบรมเสร็จ 

     1.5.2 การประเมินผล 

     นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตองผานเกณฑการประเมิน 

ดังตอไปนี้ 

      1.5.2.1 มีผลการทดสอบหลังการเรียนรูเฉลี่ยสูงกวา 

กอนเรียน 

      1.5.2.2 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูครบทุกกิจกรรมและ 

ทุกหนวยการเรียนรู 

      1.5.2.3 สงแบบบันทึกผลการเรียนรูครบทุกหนวยการเรียนรู 

   2. ผลการตรวจสอบโครงรางหลักสูตร 

   ผูวิจัยไดจัดทําโครงรางหลักสูตรฝกอบรมและนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 5 คน ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตร 

ดังนี้ 

    2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรฝกอบรม 

การเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  

โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน รายละเอียด ดังตาราง 8 

ตาราง 8 ผลการประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสราง 

            ทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  

            จํานวน 15 คน 
 

ขอ รายการประเมิน X� S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

ลําดับที่ 

ของคาเฉลี่ย 

1 จุดมุงหมายในการนําหลักสูตรไป

ใช 

4.60 0.55 มากที่สุด 1 

2 ความชัดเจนของจุดมุงหมายของ

หลักสูตร 

4.40 0.55 มาก 2 

3 จุดหมายมีความครอบคลุมทุก

เนื้อหาสาระ 

4.20 0.45 มาก 3 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ขอ รายการประเมิน X� S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

ลําดับที่ 

ของคาเฉลี่ย 

4 เนื้อหาสาระของหลักสูตร

ตอบสนองจุดมุงหมายของ

หลักสูตร 

4.40 0.55 มาก 2 

5 เนื้อหาสาระของหลักสูตร

ครอบคลุมสาระที่จําเปนตองใช

ปฏิบัติการ 

4.20 0.45 มาก 3 

6 การจัดเรียงลําดับเนื้อหาในแตละ

หัวขอ 

4.00 1.00 มาก 4 

7 กิจกรรมการฝกอบรมนําไปสู 

การบรรลุจุดหมายของหลักสูตร 

4.20 0.45 มาก 3 

8 การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูใน

แตละหัวขอ 

4.40 0.55 มาก 2 

9 กิจกรรมและวิธีการฝกอบรมใน

แตละหัวขอ 

4.00 0.71 มาก 4 

10 ความเหมาะสมของสื่อกับ

กิจกรรม 

4.20 0.45 มาก 3 

11 สื่อชวยใหกิจกรรมบรรลุ

จุดมุงหมายของหลักสูตร 

4.40 0.55 มาก 2 

12 สื่อการฝกอบรมกับเนื้อหาในแต

ละขอ 

4.60 0.55 มากที่สุด 1 

13 สื่อการเรียนนําไปสราง 

การเรียนรู 

4.40 0.55 มาก 2 

14 วิธีประเมินผลในแตละหัวขอ 4.20 0.45 มาก 3 

15 ระยะเวลาในการฝกอบรม 4.00 0.71 มาก 4 

ภาพรวม 4.28 0.57 มาก  
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    จากตาราง 8 พบวา ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 

โดยผูเชี่ยวชาญ พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.28) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

ทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมากโดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ จุดมุงหมาย 

ในการนําหลักสูตรไปใช และ สื่อการฝกอบรมกับเนื้อหาในแตละขอ (X� = 4.60) และขอที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การจัดเรียงลําดับเนื้อหาในแตละหัวขอ กิจกรรมและวิธีการ

ฝกอบรมในแตละหัวขอ และ ระยะเวลาในการฝกอบรม (X� = 4.00) 

    2.2 ผลการประเมินความสอดคลองของหลักสูตรฝกอบรม 

การเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  

โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน รายละเอียดดังตาราง 9 

ตาราง 9 ผลการประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสราง 

            ทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

            จํานวน 15 คน 
 

ขอ รายการประเมิน 
คาดัชนคีวาม

สอดคลอง 
ความหมาย 

1 จุดมุงหมายของหลักสูตรสูการนําไปใช 0.8 สอดคลอง 

2 จุดหมายของหลักสูตรกับจุดประสงคเชิง

พฤติกรรมของหลักสูตรแตละหัวขอ 

1 สอดคลอง 

3 จุดมุงหมายของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร 

1 สอดคลอง 

4 จุดหมายของหลักสูตรกับหัวขอวิชา

ฝกอบรม 

1 สอดคลอง 

5 การจัดเรียงลําดับเนื้อหาในแตละหัวขอ 1 สอดคลอง 

6 เนื้อหาวิชาฝกอบรมกับหัวขอวิชา

ฝกอบรม 

1 สอดคลอง 

7 จุดประสงคเชิงพฤติกรรมในหัวขอวิชา

ฝกอบรมกับกิจกรรมและวิชาการ

ฝกอบรม 

1 สอดคลอง 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

ขอ รายการประเมิน 
คาดัชนคีวาม

สอดคลอง 
ความหมาย 

8 จุดประสงคเชิงพฤติกรรมในหัวขอวิชา

ฝกอบรมกับสื่อ 

1 สอดคลอง 

9 จุดประสงคเชิงพฤติกรรมในหัวขอวิชา

ฝกอบรมกับการประเมินผล 

1 สอดคลอง 

10 เนื้อหาในหัวขอวิชาฝกอบรมกับสื่อ 1 สอดคลอง 

11 เนื้อหาในหัวขอวิชาฝกอบรมกับ 

การประเมินผล 

0.8 สอดคลอง 

12 กิจกรรมและวิธีการฝกอบรมในหัวขอ

วิชาฝกอบรมกับสื่อ 

0.8 สอดคลอง 

13 กิจกรรมและวิธีการฝกอบรมในหัวขอ

วิชาฝกอบรมกับการประเมินผล 

1 สอดคลอง 

    จากตาราง 9 พบวา สวนประกอบของหลักสูตรฝกอบรม           

การเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน        

มีความสอดคลองกันทุกประเด็น โดยมีความสอดคลอง ระหวาง 0.80 – 1.00  

    2.3 ผลการปรับปรุงรางหลักสูตรฝกอบรม 

    หลังจากที่ผูวิจัยไดนําผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 คน  

มาวิเคราะหแลว ไดปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ทําใหได

หลักสูตรที่สมบูรณและพรอมที่จะนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

     2.3.1 โครงสรางเนื้อหาสาระ ไดปรับเพิ่มจุดประสงคเฉพาะที่

สอดคลองกับสาระการเรียนรูในหนวยการเรียน 

     2.3.2 กิจกรรมการฝกอบรม ไดปรับเพิ่มกิจกรรมนันทนาการใน

ระหวางการฝกอบรมในแตละหนวยการเรียนรู และไดปรับแกกิจกรรมใบงาน ระบุคําชีแ้จง

ในการทํากิจกรรม รวมถึงการเพิ่มกิจกรรมการระดมความคิดเห็น 
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     2.3.3 การวัดและประเมินผลไดปรับการประเมินกิจกรรมในแตละ

หนวยใหชัดเจน 

2. ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวติ

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพ

ติดสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจทักษะชวีิตเพื่อปองกัน

ยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ระหวางกอนและหลังการฝกอบรมโดยใช

สถิติแบบ Nonparametric Statistics ที่มีคาสถิติ Wilcoxon Matched - pairs Signed rank 

test  

ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูความเขาใจทักษะชีวิตเพื่อ  

             ปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 15 คน  

             ระหวางกอนและหลังการฝกอบรม 
 

ตัวแปร 

ระยะเวลา 

คะแนนความรูความเขาใจทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

N คะแนนเต็ม  S.D. 
Wilcoxon 

Value 

Wilcoxon 

Prob 

กอนการฝกอบรม 

หลังการฝกอบรม 

15 

15 

30 

30 

11.40 

24.00 

1.64 

2.78 

3.42** .00 

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 10 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชวีิต

เพื่อปองกันยาเสพติดเมื่อเปรียบเทียบกอนและหลังการฝกอบรม มีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่มีคาสถิติ Wilcoxon Matched - pairs Signed rank 

test แบบจับคู ของคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

เทากับ 3.42 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติดกอนการฝกอบรม (X) เทากับ 11.40 หลังการฝกอบรม ( X) เทากับ 24.00  

X
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สรุปไดวา หลังการฝกอบรมหลักสูตรการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติดสูงกวากอนอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2.2 ผลการวิเคราะหทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกนัยาเสพติด สําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  

 ผลการวิเคราะหทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด โดยการสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหลังการฝกอบรม 3 สัปดาห 

ตาราง 11 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียน  

            มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 15 คน หลังการฝกอบรม 3 สัปดาห 
 

ขอ รายการประเมิน X� S. D. 
ระดับทักษะ 

การปฏิบัติตัว 

ลําดับที่ 

ของคาเฉลี่ย 

 

1 

ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

ปรับตัวตอการ เปลี่ยนแปลงทาง

สังคม สภาพแวดลอม 

3.40 0.51 มาก 5 

2 มีทักษะในการแสวงหา ความรู 

ขอมูล ขาวสาร 

3.47 0.52 มาก 4 

 

3 

ทักษะการตัดสินใจ 

คิดอยางมวีิจารญาณ เพื่อ 

ตัดสินใจเลือกทาง เลือกที่

หลากหลายโดย ใชเกณฑที่

เหมาะสม 

 

3.67 

 

0.49 

 

มากที่สุด 

 

1 

4 การตัดสินใจเลือกวิธีการ

แกปญหาอยางเหมาะสม 

3.27 0.46 มาก 6 

 

5 

ทักษะการแกปญหา 

ระบุปญหาที่เกิด ขึ้นกับตนเอง

และผูอื่น 

3.53 0.52 มากที่สุด 3 

6 มีการวางแผนแกปญหาอยางเปน

ขั้นตอน 

3.40 0.74 มาก 5 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

ขอ รายการประเมิน X� S. D. 
ระดับทักษะ 

การปฏิบัติตัว 

ลําดับที่ 

ของคาเฉลี่ย 

7 ทักษะการปฏิเสธ 

ใชคําพูด ทาทาง เพื่อยืนยันความ

ตองการปฏิเสธได 

3.47 0.52 มาก 4 

8 วิเคราะหสถานการณที่ควร

ปฏิเสธได 

3.60 0.51 มากที่สุด 2 

 

 

9 

ทักษะการจัดการกับอารมณ

และความเครียด 

รูจักปองกัน หลีกเลี่ยง 

พฤติกรรมเสี่ยงตอ สารเสพติด 

3.47 0.74 มาก 4 

10 สามารถจัดการกับ อารมณและ

ความเครียดได อยางถูกตองและ

เหมาะสม 

3.53 0.52 มากที่สุด 3 

 ภาพรวม 3.48 0.55 มาก  

 

 จากตาราง 11 ผลการประเมินทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด โดยการสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหลังการฝกอบรม 3 สัปดาห 

พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 3.48) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ย

มากที่สุดคือ ดานทักษะการตัดสินใจ คือ คิดอยางมีวิจารญาณเพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือก

ที่หลากหลายโดยใชเกณฑที่เหมาะสม (X� = 3.67) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ดานทักษะการตัดสินใจการตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาอยางเหมาะสม (X� = 3.27) 

 2.3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด  

ปรากฏผล ดังตาราง 12 
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ตาราง 12 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มตีอ 

             หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 
 

รายการประเมิน X� S. D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

ลําดับที่ 

ของคาเฉลี่ย 

ดานที่ 1 ดานความพึงพอใจใน

การฝกอบรม 

1. การจัดสถานที่ฝกอบรมในแตละ 

กิจกรรมตลอดการฝกอบรม 

 

 

4.27 

 

 

0.70 

 

 

มาก 

 

 

6 

2. การดําเนินการจัดกิจกรรม

ฝกอบรมของวิทยากรในแตละหนวย

การเรียนรู 

4.20 0.68 มาก 7 

3. การอํานวยความสะดวกของ

วิทยากรระหวางการฝกอบรม 

4.57 0.62 มาก 3 

4. การกําหนดเวลาในการฝกอบรม

แตละกิจกรรมของหนวยการเรียนรู 

4.60 0.59 มาก 2 

5. ความชัดเจนของเนื้อหาสาระของ

แตละหนวยการเรียนรู 

3.60 0.51 มาก 8 

6. การจัดกิจกรรมการฝกอบรมใน

แตละหนวยการเรียนรู 

4.40 0.51 มาก 5 

7. การใชสื่อประกอบการฝกอบรม

ในแตละหนวยการเรียนรู 

4.20 0.56 มาก 7 

8. การประเมินผลการเรียนรูในแต

ละหนวยการเรียนรู 

4.47 0.64 มาก 4 

9. การจัดบริการอาหารวางและ

อาหารกลางวัน 

3.60 0.51 มาก 8 

10. ความรูความสามารถและ

ประโยชนที่ไดรับภายหลัง 

การฝกอบรม 

4.67 0.49 มากที่สุด 1 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

รายการประเมิน X� S. D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

ลําดับที่ 

ของคาเฉลี่ย 

ดานที่ 2 ดานความสามารถของ

วิทยากรดําเนินการฝกอบรม 

1. มีการเตรียมความพรอม 

ในการดําเนินการฝกอบรม 

 

4.27 

 

0.70 

 

มาก 

 

7 

 

2. เปนผูมีบุคลิกภาพดี และแสดง

พฤติกรรมที่เหมาะสม 

4.63 0.52 มากที่สุด 1 

3. มีศลิปะในการพูด การฟง และ

การใชคําถาม คําตอบ 

4.10 0.37 มาก 8 

4. มีความตั้งใจในการดําเนิน 

การฝกอบรมในแตละกิจกรรม 

4.33 0.82 มาก 5 

5. การนําเสนอเนื้อหาสาระทุก

เรื่องใหสามารถเขาใจไดงาย 

4.40 0.64 มาก 4 

6. การจัดกิจกรรมการฝกอบรมใน

แตละหนวยการเรียนรู 

4.47 0.52 มาก 3 

7. มีทักษะในการใชสื่อและอุปกรณ

ในการฝกอบรม 

4.60 0.51 มากที่สุด 2 

8. มีความสามารถในการวัด 

การประเมินผลการฝกอบรม 

4.00 0.38 มาก 9 

9. สามารถบูรณาการองคความรู

ตางๆ ใหสัมพันธกับเนื้อหาสาระใน

การฝกอบรม 

4.30 0.72 มาก 6 

10. สามารถดําเนินการฝกอบรมใน

แตละกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค

การเรียนรู 

4.40 0.70 มาก 4 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

รายการประเมิน X� S. D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

ลําดับที่ 

ของคาเฉลี่ย 

11. เปดโอกาสใหผูเขารับ 

การฝกอบรมทุกคนไดมีโอกาส

แสดงออกอยางทั่วถึง 

4.33 0.49 มาก 5 

12. มีความสามารถเปนผูนํา 

ในการฝกอบรม 

3.87 0.35 มาก 10 

ภาพรวม 4.28 0.58 มาก  

 

 จากตาราง 12 พบวา ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอหลักสูตรการอบรมทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด ในภาพรวม

อยูในระดับ มาก (X	�= 4.28) เปนไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายขอของ 

ดานที่ 1 ดานความพึงพอใจในการฝกอบรม พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 

ความรูความสามารถและประโยชนที่ไดรับภายหลังการฝกอบรม (X	�= 4.67)  

การกําหนดเวลาในการฝกอบรมแตละกิจกรรมของหนวยการเรียนรู (X	�= 4.60) และ 

การอํานวยความสะดวกของวิทยากรระหวางการฝกอบรม (X	�= 4.47) ตอนที่ 2  

ดานความสามารถของวิทยากรดําเนินการฝกอบรม พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3  

อันดับแรก ไดแก เปนผูมีบุคลิกภาพดี และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม (X	�= 4.63) มีทักษะ

ในการใชสื่อและอุปกรณในการฝกอบรม (X	�= 4.60) และ การจัดกิจกรรมการฝกอบรมใน

แตละหนวยการเรียนรู (X	�= 4.47) 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สรุปผลไดดังตอไปนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปตามความมุงหมายของการวิจัยได ดังนี้ 

  1. ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิต 

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

  ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ไดองคประกอบ 5 องคประกอบ ไดแก  

1) จุดมุงหมาย 2) โครงสรางเนื้อหา 3) กิจกรรมการฝกอบรม 4) สื่อประกอบการฝกอบรม 

และ 5) การวัดและประเมินผล 

  ผลการวิเคราะหเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5 หนวยการเรียนรู ไดแก 

หนวยการเรียนรูที่ 1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง หนวยการเรียนรูที่ 2 ทักษะ 

การตัดสินใจ หนวยการเรียนรูที่ 3 ทักษะการแกปญหา หนวยการเรียนรูที่ 4 ทักษะ 

การปฏิเสธ และหนวยการเรียนรูที่ 5 ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด 

  ผลการตรวจสอบรางหลักสูตรการฝกอบรมทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พบวา หลักสูตรม ี

ความเหมาะสม อยูในระดับมาก และมีความสอดคลองกันทุกประเด็น 

  ผลการปรับปรุงรางหลักสูตรการฝกอบรม ผูวิจัยไดปรับปรุงรางหลักสูตร

ฝกอบรมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญทําใหไดหลักสูตรทีส่มบูรณและสามารถนําไปใช

ทดลองกับกลุมตัวอยางได 
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  2. ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะ

ชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

   2.1 ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิต 

เพื่อปองกันยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระหวางกอนและ 

หลังการฝกอบรม 

   คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวติเพื่อปองกันยาเสพติดของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

   2.2 ผลการศึกษาทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติดของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติดของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3 อันดับแรก ไดแก 

1) ทักษะการตัดสินใจ คือ คิดอยางมีวิจารญาณ เพื่อ ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่หลากหลาย

โดย ใชเกณฑที่เหมาะสม 2) ทักษะการปฏิเสธ คือ วิเคราะหสถานการณที่ควรปฏิเสธได 

และ 3) ทักษะการแกปญหา คือ ระบุปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและผูอื่น และทักษะ 

การจัดการกับอารมณและความเครียด คือ สามารถจัดการกับอารมณและความเครียดได 

อยางถูกตองและเหมาะสม   

   2.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

   ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอหลักสูตร

ฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอของดานที่ 1 ดานความพึงพอใจในการฝกอบรม พบวาขอที่มีคาเฉลี่ย

มากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ความรูความสามารถและประโยชนที่ไดรับภายหลัง 

การฝกอบรม การกําหนดเวลาในการฝกอบรมแตละกิจกรรมของหนวยการเรียนรู  

การอํานวยความสะดวกของวิทยากรระหวางการฝกอบรม ดานที่ 2 ดานความสามารถ

ของวิทยากรดําเนินการฝกอบรม พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก  

เปนผูมีบุคลิกภาพดี และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม มีทักษะในการใชสื่อและอุปกรณใน

การฝกอบรม และการจัดกิจกรรมการฝกอบรมในแตละหนวยการเรียนรู  
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นําเสนอเปนประเด็นเพื่ออภิปรายผลตาม

ความมุงหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. การสรางหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทกัษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน งานวิจัย

ที่เกี่ยวของ แลวนํามาสังเคราะหองคประกอบของหลักสูตร 5 องคประกอบ ไดแก  

1) จุดมุงหมาย 2)โครงสรางเนื้อหา 3) กิจกรรมการฝกอบรม 4) สื่อประกอบการฝกอบรม 

และ 5) การวัดและประเมินผล ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นโดยยึดหลักการแนวคิดเกี่ยวกับ 

การพัฒนาหลักสูตรและการฝกอบรมของนักวิชาการ ดานหลักสูตร และนักการฝกอบรม

หลายทาน เชน มณฑิชา ชนะสิทธิ ์(2539, หนา 17); วิชัย วงษใหญ (2543, หนา 19);  

วิชาญ พันธุประเสริฐ (2551, หนา 143-148); ศรัณยา แสงหิรัญ (2553, หนา 180-183); 

อัคพงศ สุขมาตย (2553, หนา 149-151); จักรา วงศกาฬสินธุ (2556, หนา 132);  

อรวรรนี ไชยปญหา (2556, หนา 11); Saylor and Alexander (1974, p. 27); 

Saylor Alexander and Lewis (1981, p. 30)  

  หลังจากนั้นศึกษาองคประกอบของทักษะชวีิตที่จะนํามาใชเปนเนื้อหา 

ในการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม โดยผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด นรินทร นาคอราม (2549, บทคัดยอ)  

กานตชัญญา แกวแดง (2555, หนา 46); ขวัญใจ ธรรมกุล (2555, บทคัดยอ); ดิฐภัทร 

บวรชัย (2555, บทคัดยอ); วิทยา รอบคอบ (2557, บทคัดยอ); วุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต 

(2558, บทคัดยอ); Zollinger, Saywell & Muegge (2003, pp. 337-338); Griffin & Botvin 

(2003); Zipora, Merav & Judy (2005); Buehler & SchrOeder (2008, pp. 621-632)  

สรุปผลไดองคประกอบของทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 5 ดาน ไดแก 1) ทักษะ 

การตระหนักรูในตนเอง 2) ทักษะการตัดสินใจ 3) ทักษะการแกปญหา 4) ทักษะการปฏิเสธ 

และ 5) ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด นํามากําหนดเปนจุดมุงหมายและ

เนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม หลังจากนั้นจัดทํารางหลักสูตร ตรวจสอบหลักสูตร  
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นําหลักสูตรไปใชและประเมินผลการใชหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  

วิชัย วงษใหญ (2543, หนา 19) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบ ครบวงจรไว  

3 ระบบโดยเริ่มตนจาก 1) ระบบการรางหลักสูตร 2) ระบบการนําหลักสูตรไปใช และ  

3) ระบบการประเมินหลักสูตร สอดคลองกับ Saylor Alexander & Lewis. (1981, p. 30) 

กลาววาการพัฒนา 1) การศึกษาตัวแปรตางๆ จากภายนอก ไดแก ภูมิหลังของนักเรียน 

สังคม ธรรมชาติของการเรียนรู แผนการศึกษาแหงชาติ ทรัพยากร และความสะดวกสบาย

ในการพัฒนาหลักสูตรและคําแนะนําจากผูประกอบอาชีพ 2) การกําหนดความมุงหมาย

และวัตถุประสงค 3) การนําหลักสูตรไปใช และ 4) การประเมินผลหลักสูตร 

  การคัดเลือกเทคนิคและวิธีการฝกอบรมเปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง  

ซึ่งผูวจิัยไดเลือกวิธีการฝกอบรมแบบการบรรยาย (Lecture) ที่มวีิทยากรบรรยายตาม

หัวขอที่ไดรับตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการใหความรูกับผูเขารับการอบรม แบบ

กรณีศึกษา (Case study) เปนการฝกอบรมที่นําเอาเรื่องราวหรือกรณีที่เปนปญหาเกิดขึ้น

จริงๆ เสนอในกลุมผูเขารับการฝกอบรม เพื่อวิเคราะหกรณีที่ยกมา โดยมีวิทยากรคอยให

คําปรึกษาแนะนําเพื่อชวยใหวิเคราะหปญหาไดตรงวัตถุประสงค การแสดงบทบาทสมมุติ 

(Role playing) เปนการนําเอาเรื่องที่เปนกรณีตัวอยางมาเสนอในรูปแบบการแสดงบทบาท

ใหผูเขารับการอบรมไดเห็นภาพชัดเจนไดสัมผัสกับประสบการณและความรูสึกที่แทจริง

เกี่ยวกับปญหาที่เปนกรณีตัวอยางและการใชกิจกรรมนันทนาการ (Recreational/activity) 

เปนการใหผูเขารับการอบรมรวมกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  

รองเพลง เลนเกม ปรบมือเปนจังหวะ ฯลฯ สอดคลองกับ สิริลักษณ สีแดง (2558, หนา 1) 

กลาววา เทคนิคการฝกอบรมสําคัญตอการฝกอบรมตองเลือกใหเหมาะสมและสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของการฝกอบรม 

  ผลการตรวจสอบรางหลักสูตรการฝกอบรม โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน 

พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีความสอดคลองของ

องคประกอบหลักสูตรฝกอบรมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ มีความสอดคลองมากกวา 

0.50 ทุกประเด็น หมายความวา องคประกอบของหลักสูตรการฝกอบรม มีความ

สอดคลองกัน ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ

นักวิชาการดานหลักสูตร ไดแก มณฑิชา ชนะสิทธิ์ (2539, หนา 17); วิชัย วงษใหญ  

(2543, หนา 19); Saylor & Alexander (1974, p. 27) และหลักสูตรการฝกอบรมที่ผูวิจัย

สรางขึ้น ไดผานกระบวนการหาคุณภาพ ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ
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และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดแกไขตามขอเสนอแนะในสวนที่บกพรองมา

ปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น จนสามารถนํามาใชได 

  ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของนักการศึกษาหลายๆ ทานที่

พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมแลวพบวา หลักสูตรการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 

สามารถเพิ่มพูนความรู ทักษะและเจตคติของผูเขารวมอบรมได เชน วิชาญ พันธุประเสริฐ 

(2551, หนา 143-148) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพื่อ

ออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ศรัณยา แสงหิรัญ (2553,  

หนา 180-183) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

เพื่อใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู อัคพงศ สุขมาตย (2553,  

หนา 149-151) ไดพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปญญาศกึษา จักรา วงศกาฬสินธุ (2556,  

หนา 132) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมโดยใชหลักการเจริญสติปฏฐาน  

4 ตามแนวทางของหลวงพอเทียน จิตตสุโภ เพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัด 

การอารมณ และ อรวรรนี ไชยปญหา (2556, หนา 11) ไดสรางรูปแบบการพัฒนาภาวะ

ผูนําทีมของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

  2. ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะ

ชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

   2.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระหวางกอนและหลังการฝกอบรม 

   คาเฉลี่ยคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม

อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 1 แสดงวาหลักสูตร

ฝกอบรมสามารถพัฒนาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด  

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดจริงตามวัตถุประสงค ทั้งนี้เนื่องจาก หนวย 

การฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นสามารถชวยใหเกิดการเรียนรู และการเปลี่ยนแปลงดาน 

ตางๆ วิธีการฝกอบรมใชแบบการบรรยาย กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมุติและการใช

กิจกรรมนันทนาการ เพื่อใหเหมาะสมกับจุดมุงหมาย เนื้อหา เวลาและวัยของผูเขารับ 

การอบรมมีการแจงจุดมุงหมายใหนักเรียนไดทราบกอนเขารับการฝกอบรม และกระตุนให

ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในกิจกรรม จัดสถานที่ในการฝกอบรมใหสะดวกและ     
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เอื้อตอการเรยีนรู มีการวัดประเมินผลระหวางการอบรม เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนความรู

ความเขาใจ แจงผลการประเมินใหนักเรียนทราบโดยทันทีและเฉลยพรอมอธิบายเหตุผล

ประกอบในสวนที่ผูเขารับการฝกอบรมยังไมเขาใจ  

  นอกจากนี้ผูวิจัยยังสรางแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชวีิต

เพื่อปองกันยาเสพติด เพื่อทดสอบความรูของผูเขารับการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม 

แบบทดสอบเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ โดยมีหลักการแนวคิดของ วาโร เพ็งสวัสดิ ์

(2551, หนา 213-214) วิธีการสรางและการตรวจสอบหาคุณภาพตามหลักวิชาการ  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 53-66) การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย  

(พิสณุ ฟองศรี, 2553, หนา 124-177) การวัดและประเมินผลการเรียนรู (ประภาพร   

ศรีตระกูล และคณะ, 2553, หนา 127-132) ซึ่งประกอบดวย 1) วิเคราะหเนื้อหาที่เกี่ยวกับ

ทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน และจุดประสงค 

การฝกอบรมโดยครอบคลุมพฤติกรรมดานความรู ทักษะ และความคิดเห็น 2) วิเคราะห 

ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่จะออก

ขอสอบ 3) สรางแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติดเพื่อทดสอบความรูของผูเขารับการฝกอบรม 4) นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอ

ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาความถูกตองเหมาะสม 5) นําแบบทดสอบวัด

ความรูความเขาใจที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองระหวาง

ขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู 6) นําแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจที่ผาน

ผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใช 7) คัดเลือกเฉพาะขอสอบที่อยูในเกณฑที่มีคุณภาพตาม

จํานวนเพียง 30 ขอ 8) พิมพแบบทดสอบฉบับจริงเพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยาง  

ผลการสรางแบบทดสอบตามขั้นตอนดังกลาว พบวาคาความยากรายขอ (p) มีคาตั้งแต 

0.42 ถึง 0.73 และคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) มีคาตัง้แต 0.32 ถึง 0.69 เปนแบบทดสอบ

ที่อยูในเกณฑที่มีคุณภาพ ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 

0.82 ซึ่งนับวาเปนขอสอบที่มีคุณภาพ ดวยเหตุผลสนับสนุนดังกลาว จึงเชื่อไดวา

แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน มีคุณภาพทั้งในความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น สงผลให 

ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูหลังอบรมสูงกวากอนอบรม สอดคลองกับงานวิจัยของ

กานตชัญญา แกวแดง (2555, หนา 46) ไดศึกษาการเสริมสรางการเรียนรูการใชทักษะ

ชีวิตเพื่อปองกันสารเสพติดโดยการมีสวนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  



151 

ผลการศึกษาพบวา ชั้นปที่ศึกษามีความสัมพันธความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทักษะ

ชีวิตในการดําเนินชีวิตประจําวันของนักศึกษา สวนเพศ คณะที่ศึกษา และสถานภาพของ

บิดามารดาไมมีความสัมพันธกับความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทักษะชีวิต 

ในการดําเนินชีวิตประจําวันของนักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอคลอง

กับ เบญจวรรณ กิจควรดี (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลของการประยุกต 

การสรางเสริมทักษะชีวิตรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ในนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี พบวา กลุมทดลองมีความรู 

ความเขาใจ เกี่ยวกับบุหรี่และพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ทักษะชีวิตในทุกดานและความตั้งใจ

ในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการสูบบุหรี่สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .001 สอคลองกับ ขวัญใจ ธรรมกุล (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาการสอนทักษะชีวิต

เพื่อปองกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวัยรุนตอนตน พบวาวัยรุนตอนตนมีคะแนน

ทักษะชวีิตเพิ่มขึ้นทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ วิทยา  

รอบคอบ (2557, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิตโดยกระบวนการมีสวนรวมเพื่อ

ปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดยาบาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในอําเภอหนองไฮ 

อําเภอเมืองศรีสะเกษ พบวาทักษะชีวิตของนักเรียนหลังเขารวมกระบวนการวิจัยมีคะแนน

มากกวากอนเขารวมกระบวนการวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

   2.2 ทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติดของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

   ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติดของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน อยูในระดับมาก ทุกดาน เปนไปตามสมมุติฐาน ขอ 2 แสดงวา

หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกนั ยาเสพติดสําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน สามารถสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนได ทั้งนี้เนื่องจากแบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน 

ยาเสพติดที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญพิจารณาแลววามี 

ความสอดคลองทุกรายการ  

   นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการอบรมเนนการเสริมสรางทักษะชีวิตผาน

กิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู โดยใชเทคนิคการฝกอบรม ไดแก การบรรยาย  

กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมุติ และการใชกิจกรรมนันทนาการ (นนทวัฒน สุขผล, 

2543, หนา 15-17) ทําใหผูเขารวมการอบรมไมรูสึกเบื่อหนาย และเรียนรูอยางสนุกสนาน
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สงผลทําใหเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดอยูในระดับมาก สอดคลองกับ

งานวิจัย ขวัญใจ ธรรมกุล (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาการสอนทักษะชวีิตเพื่อปองกัน 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวัยรุนตอนตน พบวา กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา หลังการสอน วัยรุน

ตอนตนมีคะแนนทักษะชีวิตเพิ่มขึ้นทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง

กับงานวิจัยของ ดิฐภัทร บวรชัย (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริม 

การสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวาดานระดับความรูหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 

20.53 คะแนน ดานเจตคติ คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของ

วิทยา รอบคอบ (2557, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิตโดยกระบวนการมี 

สวนรวมเพื่อปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดยาบาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

ในอําเภอหนองไฮ อําเภอเมืองศรีษะเกษ พบวา ทักษะชีวิตนักเรียนเขารวมกระบวนการวิจัย 

ดานการตระหนักรูและเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่นมีคาเฉลี่ยมากที่สุด สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Zollinger, Saywell & Muegge (2003, pp. 337-338) ไดศึกษาผลของ

หลักสูตรการฝกทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่สูบบุหรี่ในประเทศอินเดีย  

วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อประเมินการปองกันการสูบบุหรี่โดยมีโรงเรียน เปนพื้นฐาน

และโปรแกรมควบคุม ทั้งนี้ โดยประเมินผลของหลักสูตรการฝกทักษะชีวิตตอนักเรียน 

ในชั้นมัธยมศึกษา ในดานความรูเจตคติ และความสามารถในการสรางการตัดสินใจที่ดีใน

การดําเนินชีวติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ Griffin & Botvin (2003) ไดศึกษา

ประสิทธิผลของโปรแกรมการปองกันในโรงเรียนกับวัยรุนกลุมเสี่ยงในการใชยาเสพติดใน

ระยะตน โดยการศึกษานี้ไดใชโปรแกรมฝกทักษะชีวิต (Life Skills Program Training) โดยมี

โรงเรียนเปนพื้นฐาน (School Based) โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนในเมืองใน 29 โรงเรียน

ในนิวยอรกที่มีผลการเรียนต่ําตลอดจนมีกลุมเพื่อนที่ใชยา 115 คน ผลจากการศึกษา  

พบวา หลังจากกลุมตัวอยางเขารับการฝกทักษะชีวิตจะมีความสัมพันธ ระดับต่ํากับการใช

ยาเสพติด  

   2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอ

หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

   ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอหลักสูตร

ฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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เปนไปตามสมมุตฐิานขอที่ 3 ทั้งนีเ้นื่องจากเนื้อหาการอบรมในแตละหนวยการเรียนรูเปน

เรื่องที่นาสนใจ ตรงกับความตองการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเห็นไดจาก

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียนวา ไดรับความรู และกลาที่จะแสดงออก มีความกลาคิด 

กลาปฏิเสธ สนุกสนานกับกิจกรรมตางๆ สอคลองกับแนวความคิดของการฝกอบรมที่ดี 

สอดคลองกับ สมชาย สังขสี (2550, หนา 115-116) กลาววา การมีสวนรวมในกิจกรรม

การฝกอบรมบรรยากาศและการจูงใจที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรู สถานที่และเทคโนโลยี

การศึกษา ตลอดจนสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สามารถจัดใหเอื้ออํานวยตอ 

การเรียนรู จะสงเสริมใหการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงค 

   นอกจากนี้ วิทยากรที่เปนผูดําเนินการฝกอบรมมีความรู ความสามารถ

และมีประสบการณ ในเรื่องการฝกอบรมเปนอยางดี มีสื่อที่ใชในการฝกอบรม มีเทคนิคที่

ทําใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจ มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเอง 

บรรยายไดเขาใจงาย มกีิจกรรมนันทนาการ เชน เพลงและเกมใหผูเขารับการฝกอบรมเลน 

ทําใหบรรยากาศเปนไปดวยความสนุกสนาน กลาที่จะถามและฝกปฏิบัติอยางมั่นใจให

ความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี และเรียนรูอยางมีความสุข เปนไปตามแนวคิด

ของ สมชาย สังขสี (2550, หนา 115-116) กลาววา วิทยากรที่ใหความรูในเรื่องการอบรม

ตองมีความรูความชํานาญและมีประสบการณอยางแทจริง มีความสามารถในการสื่อสาร 

ถายทอดความรู มีความเขาใจในหลักจิตวิทยาการเรียนรูของกลุมเปาหมายเปนอยางดี  

มีเทคนิควิธีการทําใหผูเขารวมการอบรมเขาใจชัดเจนกระตือรือรน ใหความสนใจ สงผลให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ นรินทร นาคอราม (2549, บทคัดยอ)  

ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันการเสพยาเสพติด

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวานักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความพึงพอใจตอโปรแกรมการเสริมสรางทักษะ

ชีวิตเพื่อปองกันการเสพยาเสพติดในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ ดิฐภัทร 

บวรชัย (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมการสรางทักษะชีวิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิต

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกัน

ยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ไดขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

   1.1 หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น สามารถพัฒนาความรู ทักษะ และ

ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมได ดังนั้นซึ่งหนวยงานทางการศึกษา หรือหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชเปนแบบแผนในการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมทักษะ

ชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยปรับใหเหมาะสมกับบริบทของ

หนวยงานและธรรมชาติของผูเขารับการฝกอบรม 

   1.2 จากผลการวิจัยที่พบวาทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลังฝกอบรม 3 สัปดาห อยูในระดับมาก ในระยะตอไปหลัง

จากนั้น ผูวิจัยหรือครูควรมีการตรวจสอบวาผูเขารับการฝกอบรมยังเกิดทักษะชีวิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด และสามารถนําความรูทีไ่ดรับจากการอบรมไปสูสถานการณจริง และ

ชวีิตประจําวันได 

   1.3 กอนการฝกอบรมควรมีการชีแ้จงใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน ไดทราบและเขาใจถึงวัตถุประสงคในการฝกอบรม กิจกรรมการฝกอบรม  

การปฏิบัติตัวขณะการฝกอบรม เพื่อลดความวิตกกังวลในการเขาฝกอบรม และเพื่อให 

การอบรมเปนไปตามแผนที่วางไว 

   1.4 สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการปองกันยาเสพติดอยางจริงจัง 

โดยใหความสําคัญของงานในระดับตนๆ ควรจัดกิจกรรม โครงการ ในการปองกัน 

ยาเสพติดในสถานศึกษา ที่หลากหลายและตอเนื่อง ควรมีการบูรณาการความรูเกี่ยวกับ 

โทษและอันตรายของยาเสพติดเขากับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 

  2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

   2.1 ควรทําการวิจัยความคงทนของทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในระยะยาว 

   2.2 ควรพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกัน

ยาเสพติด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยไมยึดเนื้อหา แตมุงกระบวนการ 
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อบรมเปนหลัก เพื่อใหเกิดทักษะชวีิตที่เกิดจากมวลประสบการณของกิจกรรม 

การเรียนรูจริง 

   2.3 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติดในดาน 

การตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น ถาหากผูที่

จะนําหลักสูตรฝกอบรมนี้ไปใชควรจะไดรับการปรับปรุง 

   2.4 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยอื่นๆ หรือสาเหตุที่สงผลการติด 

ยาเสพติด ในกลุมนักเรียนในระดับชวงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวจิัย 

ชุดที่ 1 ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบรางหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะ

ชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร 

  ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย    

  วุฒิการศึกษา ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2. นางอาละดิลล วงคทอง  

  ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   

  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  

 3. นางปรียา สินธุระวิทย 

  ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

  โรงพยาบาลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลชุมชน)  

 4. นางขวัญเรือน โคตรกนก 

  ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

  โรงเรียนบานมวงลายราษฎรผดุงศิลป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   

  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)  

 5. นางสาวรัตนาภรณ ซึมเมฆ 

  ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

  โรงเรียนบานศรีวิชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                  

  สกลนคร เขต 3   

  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)  
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ชุดที่ 2 ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ 

 1. นายบุญไทย แสนอุบล 

  ตําแหนง ศึกษานิเทศก 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   

  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  

 2. นางสุกัลยา ทองนุย 

  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา    

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   

  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ค.ม. (การบริหารการศึกษา)  

 3. ดร.พิสมัย ธรรมศิลป 

  ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  

  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฏรบํารุง) สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

  ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   

  วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปร.ด. (วิจัยหลักสูตรและการสอน)  

 4. นางสาวบังอร พลสีดา 

  ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

  โรงเรียนบานขาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3   

  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)  

 5. นางพัชรินทร พิมมะรัตน 

  ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

  โรงเรียนบานปลาหลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร            

  เขต 3   

  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
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รายชื่อวิทยากรที่ดําเนินการฝกอบรม 
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รายชื่อวิทยากรที่ดําเนินการฝกอบรม 

หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวติเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

 1. ดต. ทรงศักดิ์ สุดาชาติ  

  ตําแหนง ผบ. หมูงานสอบสวน สืบสวน   

  สภ. ศรีวิชัย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 2. นางปรียา สินธุระวิทย  

  ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

  โรงพยาบาลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 3. นางนภิาพร แกวศรีรัง  

  ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  

  โรงเรียนบานศรีวิชัย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 4. นายประวิตร กิตติธรรม  

  ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน 

  โรงเรียนบานศรีวิชัย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

 5. นางสุกัลยา ทองนุย   

  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการดําเนนิการวิจัย 

 1. หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 2. หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองใชเครื่องมือในการวจิัย 

 3. หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมการ

เสริมสรางทักษะ ชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดสําหรับนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนตน 
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ภาคผนวก ง 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบทดสอบวัดความรูเขาใจทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพตดิ   

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

2. แบบประเมินทักษะการปฏิบัตติัวเพื่อปองกันยาเสพตดิ               

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนตนที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 
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แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจกอนและหลังการฝกอบรม 

ทักษะชีวติเพื่อปองกันยาเสพติด ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

คําชี้แจง : ขอใหพิจารณาคําถามที่กําหนดให และตัดสินใจเลือกคําตอบเดียวในแตละ

คําถาม โดยใสเครื่องหมาย  ตรงตามตัวอักษรที่เปนคําตอบในกระดาษคําตอบ 

1. การแพรระบาดของยาเสพติด ในประเทศไทย ปจจุบันสวนใหญอยูในกลุมวัยใด 

 ก. วัยเด็ก 

 ข. วัยรุน 

 ค. วัยผูใหญตอนตน 

 ง. วัยผูใหญตอนปลาย 

2. เพราะเหตุใด วัยรุนจึงหลงผิดไปติดยาเสพติด ไดงาย 

   ก. เพราะอยูในวัยอยากรูอยากลอง 

   ข. เพราะยาเสพติดหาซื้อไดงาย  

  ค. เพราะเห็นตัวอยางจากคนในครอบครัว  

     ง. เพราะถูกกระตุนจากสิ่งเราตางๆ รอบตัว  

3. ยาเสพติดใดเมื่อใชติดตอกันนานๆ ทําใหสมองเสื่อม ประสาทหลอนเห็นภาพลวงตา 

หวาดระแวง เสียสติ ทํารายตนเองหรือผูอื่นได 

 ก. เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล 

 ข. บุหรี่ 

 ค. กัญชา 

 ง. ยาบา 

4. ผูที่สูบบุหรี่มีโอกาสปวยดวยโรคอะไร 

 ก. หัวใจขาดเลือด โรคหัวใจ 

 ข. มะเร็งลําคอ มะเร็งปอด 

 ค. ความดันโลหิตสูง ถุงลมโปงพอง 

 ง. ถูกทุกขอ 
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5. ขอใดเปนสารระเหยที่ทําใหเกิดการเสพติดไดทั้งหมด 

 ก. ทินเนอร น้ําสมสายชู 

 ข. กาวยาง น้ํายาทาเล็บ 

 ค. น้ํามันเบนซิน น้ํามันพืชที่ใชแลว 

 ง. น้ํามันกาด น้ําละลายสารสม 

6. ขอใดเปนโรคที่เกิดจากการดื่มเหลา 

 ก. โรคความดันโลหิตสูง 

 ข. โรคมะเร็งตับออน 

 ค. โรคกลามเนื้อหัวใจ 

 ง. ถูกทุกขอ 

7. หากนักเรียนมีเพื่อนติดยาเสพติด นักเรียนควรทําอยางไร  

 ก. เลิกคบกับเพื่อน 

 ข. ไมพูดกับเพื่อน 

 ค. แสดงทาทางรังเกียจเพื่อน 

 ง. แนะนําใหเพื่อนเลิกเสพยาเสพติด และเขารับการบําบัด 

8. ขอใดคือการปองกันตนเองจากยาเสพติด ที่สําคัญที่สุด 

 ก. ไมหลงคําชวนเชื่อ 

 ข. ไมทานยาโดยไมปรึกษาแพทย 

 ค. ไมทดลองเสพยาทุกชนิด 

 ง. ทํากิจกรรมตามเพื่อน 

9. ขอใดเปนหนาที่ของพอแมที่สําคัญที่สุดในการปองกันไมใหลูกติดยาเสพติด 

 ก. ขยันทํางานหาเงินเลีย้งดูลูก 

 ข. ดูแลเอาใจใสเลี้ยงดูลูกดวยเงิน 

 ค. จัดสภาพแวดลอมของบานใหนาอยู 

 ง. ใหความรูเรื่องของโทษและอันตรายจากการติดยาเสพติด 

10. นักเรียนคิดวาผูใดที่ชอบเที่ยวกลางคืนมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 

 ก. มะปรางชอบเที่ยวกลางคืนและคบเพื่อนตางเพศ 

 ข. มะยมชอบเที่ยวกลางคืนและชอบทองเที่ยว 

 ค. มะนาวชอบเที่ยวกลางคืนและชอบลองอะไรใหมๆ 

ง. มะขามชอบเที่ยวกลางคืนและสูบบุหรี่ 
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11. นักเรียนคิดวาผูใดที่ชอบลองมีโอกาสเสี่ยงใชยาเสพติด 

 ก. สมยอมชอบลองเลนกีฬาใหมๆ 

 ข. สมหญิงชอบลองถักผาพันคอลายใหมๆ 

 ค. สมรักษชอบลองหาวิธีทําขนมเคกรสชาตใิหมๆ 

 ง. สมชาติชอบลองคิดวิธีการในการดมกาวใหมๆ 

12. นักเรียนคิดวาการคิดไตรตรองอยางรอบคอบจะชวยปองกันไมใหเขาไปเกี่ยวของกับ 

ยาเสพติดไดอยางไร 

 ก. เพราะทําใหเราไมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 

 ข. เพราะทําใหเราคิดทบทวนโทษของยาเสพติดได 

 ค. เพราะทําใหเราเห็นโทษของยาเสพติดและไมเขาไปยุงเกี่ยว 

 ง. เพราะการคิดอยางรอบคอบทําใหไมอยากลองสิ่งเสพติด 

13. นักเรียนคิดวาคนที่ชอบคลอยตามเพื่อนมีโอกาสเสี่ยงตอการถูกชักจูงไปใชยาเสพติด

เนื่องจากสาเหตุใด 

 ก. รักเพื่อนและเห็นคลอยตามความคิดของเพื่อน 

 ข. กลัวเพื่อนไมคบ ไมเลนดวย 

 ค. กลัวเพื่อนไมใหลอกการบาน 

 ง. เปนคนหัวออนและถูกชักจูงไปไดงาย 

14. นักเรียนคิดวาคนที่มีจติใจออนไหวงายมีโอกาสที่จะพึ่งยาเสพติดเนื่องจากสาเหตุใด 

 ก. ถูกชักจูงหรือคลอยตามไปสูยาเสพติดไดงาย 

 ข. เปนคนจิตใจออนไหวงายสามารถชักจูงไปสูยาเสพติดได 

 ค. เมื่อพบเจอปญหามักหาทางออกโดยการพึ่งพายาเสพติด 

 ง. เปนคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่น ปฏิเสธคนไมเปน 

15. บุคคลใดในครอบครัวมีความทุกขมากที่สุด 

 ก. พอชอบสูบบุหรี่เปนประจํา 

 ข. แมชอบเลนการพนัน 

 ค. ฟาติดยาบาและคาขายยาเสพติด 

 ง. สมโอขายหวยออนไลนใหเพื่อนๆ ที่โรงเรียน 
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16. บุคคลที่อยูในแหลงที่อยูใดที่มีการเสพการขายยาเสพติดจะเสี่ยงตอการถูกชักจูงใหไป

ใชยาเสพติดไดงาย 

 ก. มานีอาศัยอยูกับพอและแมบุญธรรม 

 ข. มานะอาศัยอยูกับหลวงตาในวัด 

 ค. มะปรางอาศัยอยูในครอบครัวที่มีความอบอุนเขาใจกัน 

 ง. มาโนชอาศัยอยูในครอบครัวที่พอแมถูกจับเพราะคายาเสพติด 

17. การคบเพื่อนที่ติดยาเสพติดทําใหนักเรียนมีโอกาสใชยาเสพติดดวยเนื่องจากสาเหตุใด 

 ก. จิตใจออนไหว หลงเชื่อไดงาย 

 ข. ความใกลชิดสนิทสนม 

 ค. แสดงความรักที่มีตอเพื่อน 

 ง. กลัวไมมีเพื่อนคบหาสมาคมดวย 

18. ขอใดไมใชการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอยาเสพติด  

 ก. ไมเขาใกลชิดผูใชยาเสพติด  

 ข. หลีกเลี่ยงสถานที่เสื่อมโทรมตางๆ  

 ค. เลนพนันและมั่วสุมกับเพื่อนบอยๆ  

 ง. ซื้อยาปรึกษาเภสัชกรทุกครั้ง  

19. หากนักเรียนมีเพื่อนติดยาเสพติด นักเรียนควรทําอยางไร  

 ก. เลิกคบกับเพื่อน 

 ข. ไมพูดกับเพื่อน 

 ค. แสดงทาทางรังเกียจเพื่อน 

 ง. แนะนําใหเพื่อนเลิกเสพยาเสพติด และเขารับการบําบัด 

20. การชวยเหลือฟนฟูผูติดยาเสพติดมีประโยชนตอสังคม ยกเวนขอใด  

 ก. ใหโอกาสผูกระทําผิดไดกลับสูสังคม 

 ข. ทําใหมีผูใชแรงงานเพิ่มมากขึ้น  

 ค. ชวยลดปญหาอาชญากรรม  

 ง. ทําใหสังคมสงบสุข   
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21. ทักษะชวีิต คืออะไร 

 ก. การฝกฝนทุกอยางใหชํานาญ 

 ข. การยอมทําตามผูอื่น เพื่อใหไดรับการยอมรับ  

 ค. ทักษะการใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 ง. การเขาใจความเปนไปของชีวิตมนุษย ตามหลักพระพุทธศาสนา 

22. บุคคลที่มีทักษะชีวิตที่ดีจะเปนอยางไร 

 ก. เปนคนดี  

 ข. เปนคนเกง 

 ค. เปนคนที่มีคนรักมาก  

 ง. เปนคนที่อยูในสังคมอยางมีความสุข 

23. นักเรียนคิดวา เราควรนําสิ่งใดมาใชรวมกับทักษะการคิดตัดสินใจ และแกปญหา 

เพื่อใหสามารถปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณเสี่ยงไดอยาง

เหมาะสม  

 ก. ความรอบรู และประสบการณชีวิต       

 ข. ความมุงม่ัน และประสบการณชีวิต 

 ค. ความมั่นคง และความกลาหาญ          

 ง. ความรอบรู และความกลาหาญ 

24. การพิจารณาทางเลือกเพื่อใชทางเลือกที่ดีที่สุดเปนการใชทักษะใด 

 ก. ทักษะการปฏิเสธ 

 ข. ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

 ค. ทักษะการสรางสัมพันธภาพ 

 ง. ทักษะการตัดสินใจ 

25. การพาผูเสพไปเที่ยว ไปเลนกีฬาหรือเขาวัดตรงกับหลักการของทักษะใดมากที่สุด 

 ก. ทักษะการคิดสรางสรรค 

 ข. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 ค. ทักษะการจัดการกับความเครียด 

 ง. ทักษะการฝกความอดทน 
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26. การจัดการกับอารมณและความเครียดที่ใหผลระยะยาวคือวิธีใด 

 ก. การฝกจิต 

 ข. การใชจินตนาการ 

 ค. การผอนคลายกลามเนือ้ 

 ง. การใชเทคนิคคลายเครียด 

27. ถามีคนอื่นมาชวนเราไปเสพยาเสพติด ซึ่งเราไมอยากไปเลยจะบอกปฏิเสธอยางไร 

 ก. ไมมองไปที่หนาคูสนทนา 

 ข. ไมพูดไมฟงบุคคลนั้น 

 ค. ไปพูดคุยกับคนอื่นๆ 

 ง. ถูกทุกขอ 

28. ทักษะการปฏิเสธในขอใดมีความสําคัญในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ  

สถานการณเสี่ยง 

 ก. ปฏิเสธที่จะแขงขันรถจักรยานยนต  

 ข. ปฏิเสธที่จะไปมั่วสุมเลนการพนัน 

 ค. ปฏิเสธที่จะใชอนิเทอรเน็ต  

 ง. ปฏิเสธที่จะใชสารเสพติด 

29. การเกิดอารมณ สิ่งใดเกิดขึ้นกอน 

 ก. สิ่งเรามากระตุน 

 ข. การกระทําของสมองเพื่อตอบสนอง 

 ค. การแสดงออกทางคําพูด 

 ง. ผลกระทบตอจิตใจ 

30. ภาวะใดเกิดความเครียดมากที่สุด 

 ก. เผชิญกับปญหา 

 ข. วิเคราะหปญหา 

 ค. หาสาเหตุของปญหาไมได 

 ง. แกปญหาไมได 
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31. ขอใดอธิบายความหมายของความเครียดไดถูกตอง  

 ก. ภาวะที่จิตใจถูกกระตุนดวยสิ่งเราที่ทําใหรูสึกกลัว 

 ข. ภาวะที่จิตใจถูกกระตุนดวยสิ่งเราที่ทําใหมีความสุข 

 ค. ภาวะที่จิตใจถูกกระตุนดวยสิ่งเราที่ทําใหตื่นเตน หรือวิตกกังวล 

 ง. ภาวะที่จิตใจถูกกระตุนดวยสิ่งเราที่ทําใหเกิดความเศราโศกเสียใจ 

32. การกระทําของบุคคลในขอใดเห็นไดชัดวา เริ่มเกิดความเครียดแลว  

 ก. น้ําชารูสกึเบื่ออาหาร 

 ข. น้ําอบอยูกลางแจงไดไมนาน 

 ค. น้ําฝนรับประทานอาหารบอยมาก 

 ง. น้ําหวานอารมณเสียบอย และหงุดหงิดงาย 

33. การที่บุคคลรูจักควบคุมอารมณ สามารถยอมรับไดทั้งความสําเร็จและความผิดหวัง 

แสดงใหเห็นอะไร 

 ก. การรูจักและเขาใจตนเอง 

 ข. การรูจักตนเองและเขาใจผูอื่น  

 ค. ความสามารถในการเผชิญปญหา 

 ง. การยอมรับความเปนจริงของชีวิต 

34. ปญหาสุขภาพจิตกอใหเกิดอาการผิดปกติทางรางกาย ยกเวนขอใด 

 ก. ฉุนเฉียว โมโหงาย  

 ข. หายใจติดขัด ใจสั่น 

 ค. ยิ้ม และหัวเราะตลอดเวลา  

 ง. ออนเพลีย ไมมีเรี่ยวแรง 

35. ใครจัดการกับความเครียดไดเหมาะสมที่สุด  

 ก. กายปา และทําลายขาวของ  

 ข. แกวซื้อของที่ตนเองอยากไดทุกอยาง 

 ค. เกดออกไปเที่ยวสถานเริงรมยกับเพื่อน 

 ง. กุกอานหนังสอืที่ตนเองชอบ แมจะเคยอานแลว 
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36. ขอใดอธิบายประโยชนของการจัดการกับอารมณและความเครียดไดชัดเจนที่สุด  

 ก. มีอารมณราเริงแจมใส โกรธยาก  

 ข. รับประทานอาหารไดมากขึ้น 

 ค. มีสมรรถภาพทางกายที่ดี 

 ง. หัวใจเตนชาลง 

37. การตัดสินใจในวัยเด็กและวัยรุนแตกตางกันหรือไม อยางไร 

 ก. แตกตาง เพราะคนละวัยกัน 

 ข. แตกตาง เพราะเรื่องที่ตัดสินใจจะมากและยุงยากขึ้น 

 ค. ไมแตกตาง เพราะเปนการตัดสินใจที่มีขั้นตอนเหมือนกัน 

 ง. ไมแตกตาง เพราะการตัดสินใจเปนพื้นฐานที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด 

38. การพูดคําวา “ไม”เมื่อตองการปฏิเสธคําชวนจากเพื่อนใหใชยาเสพติดควรมีลักษณะ 

อยางไร 

 ก. พูดดวยความมั่นคง ชัดเจน หนักแนน 

 ข. พูดเสียงดัง 

 ค. พูดเร็ว 

 ง. ถูกทุกขอ 

39. ขอใดใชทักษะการปฏิเสธในการแกไขปญหาสารเสพติด 

 ก. รูถึงพิษภัยของสารเสพติด 

 ข. รูจักปฏิเสธทั้งคําพูดและน้ําเสียง 

 ค. ประเมินทางเลือกถึงผลที่มีตอสุขภาพและใจ 

 ง. การจัดการกับเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได 

40. การออกจากสถานการณที่เสี่ยงและอันตรายเปนวิธีการปฏิเสธแบบหนึ่งทีม่ี 

ประสิทธิภาพ นักเรียนตองทําอยางไร 

 ก. หนอีอกไปจากสถานการณนั้น 

 ข. วิเคราะหสถานการณนั้นอันตรายหรือไม 

 ค. ขอความชวยเหลือจากผูใหญ 

 ง. พาเพื่อนไปดวย 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจกอนและหลังการฝกอบรม 

ทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

ขอ เฉลย ขอ เฉลย 

1 ข 21 ค 

2 ก 22 ง 

3 ง 23 ก 

4 ง 24 ง 

5 ข 25 ค 

6 ง 26 ง 

7 ง 27 ง 

8 ค 28 ข 

9 ง 29 ก 

10 ค 30 ง 

11 ง 31 ค 

12 ข 32 ง 

13 ง 33 ก 

14 ข 34 ค 

15 ค 35 ง 

16 ง 36 ก 

17 ก 37 ข 

18 ง 38 ก 

19 ง 39 ข 

20 ข 40 ข 
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แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

คําชี้แจง  

 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน หลังการฝกอบรมเสร็จแลว 3 สัปดาห 

 1. พฤติกรรมที่ปรากฏ ซึ่งระบุในแบบประเมินทักษะ มี 5 ดาน คือ  

  1.1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

  1.2 ทักษะการตัดสินใจ 

  1.3 ทักษะการแกปญหา 

  1.4 ทักษะการปฏิเสธ 

  1.5 ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด 

 2. โปรดใสตัวเลขใหตรงกับระดับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

  4  หมายถึง   มากที่สุด 

  3   หมายถึง   มาก 

  2 หมายถึง   ปานกลาง 

  1   หมายถึง   นอย 
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แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ชื่อ........................................................ชั้น..............เลขที่.............. 

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับผลการพิจารณาของทาน 

ขอ 
รายการประเมิน 

 

ผลการพิจารณา 
ขอเสนอแนะ 

4 3 2 1 

ทักษะการตระหนักรูในตนเอง      

1 ปรับตัวตอการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

สภาพแวดลอม 

     

2 มีทักษะในการแสวงหา ความรู ขอมูล 

ขาวสาร 

     

ทักษะการตัดสินใจ      

3 คิดอยางมวีิจารญาณ เพื่อ ตัดสินใจ

เลือกทาง เลือกที่หลากหลายโดย ใช

เกณฑที่เหมาะสม 

     

4 ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาอยาง

เหมาะสม 

     

ทักษะการแกปญหา      

5 ระบุปญหาที่เกิด ขึ้นกับตนเองและ

ผูอื่น 

     

6 มีการวางแผนแกปญหาอยางเปน

ขั้นตอน 

     

ทักษะการปฏิเสธ      

7 ใชคําพูด ทาทาง เพื่อยืนยันความ

ตองการปฏิเสธได 

     

8 วิเคราะหสถานการณที่ควรปฏิเสธได 
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ขอ 
รายการประเมิน 

 

ผลการพิจารณา 
ขอเสนอแนะ 

4 3 2 1 

ทักษะการจัดการกับอารมณและ

ความเครียด 

     

9 รูจักปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรม

เสี่ยงตอ ยาเสพติด 

     

10 สามารถจัดการกับ อารมณและ

ความเครียดได อยางถูกตองและ

เหมาะสม 
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พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับคุณภาพ 

มากที่สุด (4) มาก (3) ปานกลาง (2) นอย (1) 

1. ปรับตัวตอ 

การ เปลี่ยนแปลง

ทางสังคม

สภาพแวดลอม 

ปรับตัวใหทันกับ 

การ เปลี่ยนแปลง

ของสังคมและ 

สภาพแวดลอมได

อยางเหมาะสม โดย

ไมมีพฤติกรรม

ขัดแยงกับ 

วัฒนธรรมของ

สังคมไทย 

ปรับตัวเขากับ 

การ เปลี่ยนแปลง

ของสังคม และ

สภาพแวดลอมได

อยาง เหมาะสม 

ปรับตัวเขากับ 

การ เปลี่ยนแปลง

ในสังคม และ 

สภาพแวดลอม 

รับรูสถานการณที ่

เปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและ 

สภาพแวดลอมแต

ไมใสใจที ่ 

จะการปรับตัว 

2. ติดตามขาวสาร 

เหตุการณปจจุบัน

ของ สังคม 

ประเทศ เพื่อน

บานและโลก 

ติดตามขาวสาร

เหตุการณ ปจจุบัน

หรือ แลกเปลี่ยน 

เรยีนรูกับผูรูและ

เสนอความรู ขอมูล 

ขาวสาร ที่เปน

ความรูใหม ของ

สังคม ประเทศเพื่อน

บาน และโลกกับ

บุคคลอื่นอยูเสมอ 

ติดตามขาวสาร

จากสื่อสิ่งพิมพ 

ตางๆ หรือ 

แลกเปลี่ยน เรยีนรู

กับผูรูและเสนอ

ความรู ขอมูล 

ขาวสารที่เปน

ความรู ใหมของ

สังคม ประเทศ 

เพื่อนบาน กับบุคคล

อื่น เปนสวนใหญ 

ติดตามขาวสาร

จากสื่อสิ่งพิมพ 

ตางๆ หรือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

กับผูรูและเสนอ

ความรู ขอมูล 

ขาวสารที่เปน

ความรูใหมของ 

สังคม ประเทศ

เพื่อนบาน กับ บุคคล

อื่นบางเปนบางครั้ง 

ไมใสใจติดตาม

ขาวสาร 

เหตุการณปจจุบัน

ของ สังคม 

ประเทศเพื่อนบาน 

3. คิดอยางม ี

วิจารญาณ เพื่อ 

ตัดสินใจเลอืกทาง 

เลือกที่

หลากหลายโดย 

ใชเกณฑท่ี

เหมาะสม 

คิดแบบองครวม 

รอบดาน มีเหตุผล

เชงิตรรกะ ตัดสินใจ 

เลือกทางเลือกที่

หลากหลาย โดยใช

เกณฑท่ีเหมาะสม 

เกี่ยวกับตนเองและ

สังคม 

คิดแบบองครวม 

รอบดาน มีเหตุผล

เชงิตรรกะ และ 

ตัดสินใจเลอืก

ทางเลอืกโดย ใช

เกณฑท่ีเหมาะสม

เกี่ยว กับตนเอง

หรือสังคม 

คิดแบบองครวม 

รอบดานม ีเหตุผล

เชงิตรรกะและ

ตัดสินใจ เลือก

ทางเลอืกโดยใช

เกณฑ ที่เหมาะสม

ได 

คิดแบบองครวม 

รอบดาน หรือ มี

เหตุผลเชิงตรรกะ 

และตัดสินใจเลอืก 

ทางเลอืกโดยใช

เกณฑท่ี 

เหมาะสมไมได 
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พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับคุณภาพ 

มากที่สุด (4) มากที่สุด (4) มากที่สุด (4) มากที่สุด (4) 

4.การตัดสินใจ 

เลือกวิธีการ 

ตัดสินใจเลอืก

วิธีการแกปญหา 

โดยพิจารณาขอดี

และขอจํากัด ซึ่งไม

เกิดผลกระทบ

ในทางลบ แกตนเอง

และผูอื่น 

ตัดสินใจเลอืก

วิธีการแกปญหา 

โดยพิจารณาขอดี

และขอจํากัด และ

มีผลกระทบในทาง

ลบ แกตนเองและ 

ผูอื่นไมเกิน 1 

ประเด็น 

ตัดสินใจเลอืก

วิธีการแกปญหา 

โดยพิจารณาขอดี

และขอจํากัด และ

มีผลกระทบในทาง

ลบ แกตนเองและ

ผูอื่น 2 ประเด็น 

ตัดสินใจเลอืก

วิธีการแก ปญหา

โดยไมพิจารณา

ขอด ีและขอจํากัด

ทําใหเกดิผล 

กระทบในทางลบ

แกตนเอง และ

ผูอื่นมากกวา 2 

ประเด็น 

5.การวิเคราะห

ปญหาที่ ขึน้กับ

ตนเองและผูอื่น 

ระบุปญหาตางๆ  

ที่เกิดขึ้นกับ ตนเอง

และผูอื่นท่ีตรงกับ

สภาพปญหา ได

มากกวา 3 ปญหา 

ระบุปญหาตางๆ 

ที่เกิดขึ้นกับ ตนเอง

และผูอืน่ที่ตรงกับ

สภาพปญหา ได 3 

ปญหา 

ระบุปญหาตางๆ  

ที่เกิดขึ้นกับ ตนเอง

และผูอื่นท่ีตรงกับ

สภาพปญหา ได 2 

ปญหา 

ระบุปญหาตางๆ 

ที่เกิดขึ้น กับ

ตนเองและผูอื่นท่ี

ตรงตามสภาพ 

ปญหาได 1 ปญหา 

6. การวางแผนใน 

การแกปญหา 

เปนขั้นตอน 

มีการวางแผนงาน

และ ออกแบบ

วิธีการแกปญหาที่มี 

ความเปนไปไดอยาง

สมเหต ุสมผลโดยใช

ขอมูลและราย ละเอียด

ประกอบการวางแผน 

มีขั้นตอนของแผนงาน 

อยางชัดเจน และมี

ขอมูลเพียงพอ 

มีการวางแผนงาน

และ ออกแบบ

วิธีการแกปญหา

โดย ใชขอมูลและ

รายละเอียด 

ประกอบการ

วางแผนมีขั้นตอน 

ของแผนงานอยาง

ชัดเจน และ มี

ขอมูลเพียงพอ 

มีการวางแผนงาน

และ ออกแบบ

วิธีการแกปญหา 

โดย ใชขอมูลและ

รายละเอียด 

ประกอบการ

วางแผน มีขั้นตอน 

ของแผนงานชัดเจน 

ไมมีการวางแผน

และ ออกแบบ

วิธีการแกปญหา 

7. ใชคําพูด 

ทาทาง เพ่ือยนืยัน

ความตองการ

ปฏิเสธได 

แสดงคําพูด ทาทาง

น้ําเสยีง ที่สามารถ

ยืนยันความตองการ

ปฏิเสธอยางจริงจัง

และชัดเจน 

แสดงคําพูด 

ทาทางน้ําเสียง ท่ี

สามารถยืนยัน

ความตองการ

ปฏิเสธดวยวาจา

สุภาพ 

แสดงคําพูด 

ทาทางน้ําเสียง  

ที่สามารถยืนยัน

ความตองการ

ปฏิเสธเปนบางคร้ัง 

ไมกลาแสดง

คําพูด ทาทาง

น้ําเสยีง 

ในการปฏิเสธ 
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พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับคุณภาพ 

มากที่สุด (4) มาก (3) ปานกลาง (2) นอย (1) 

8. วิเคราะห

สถานการณที่ควร

ปฏิเสธได 

 

ระบุสถานการณท่ี

ควรปฏเิสธหรือ

หลีกเลี่ยงสภาวะ

ถูกกดดันการใชยา

เสพตดิไดมากกวา 

3 สถานการณ 

ระบุสถานการณท่ี

ควรปฏเิสธหรือ

หลีกเลี่ยงสภาวะถูก

กดดันการใชยาเสพ

ติดได 3 

สถานการณ 

ระบุสถานการณท่ี

ควรปฏเิสธหรือ

หลีกเลี่ยงสภาวะ

ถูกกดดันการใชยา

เสพตดิได 2 

สถานการณ 

ระบุสถานการณ

ที่ควรปฏิเสธ

หรือหลีกเลี่ยง

สภาวะถูกกดดัน

การใชยาเสพติด

ได 1 

สถานการณ 

9. รูจักปองกัน 

หลีกเลี่ยง 

พฤติกรรมเสี่ยง

ตอ ยาเสพตดิ  

ปฏิบัติตนเปนผูมี

พฤติกรรมที่

หลีกเลีย่งจากยา

เสพตดิทุกประเภท 

และรักษาสุขภาพ

อนามัยตนเอง 

ปฏิบัติตนเปนผูมี

พฤติกรรม ที่พึง

ประสงคทุกประเภท

และรักษาสุขภาพ

อนามัยตนเอง

บางครั้ง 

ปฏิบัติตนเปนผูมี

พฤติกรรม ที่พึง

ประสงค บางและ

รักษาสุขภาพ

อนามัยตนเอง

บางครั้ง 

ปฏิบัติตนเปนผูมี 

พฤติกรรมที่พงึ 

ประสงค ไมครบ  

 

10. สามารถ

จัดการกับ 

อารมณและ

ความเครียดได 

อยางถูกตองและ

เหมาะสม 

ควบคุมอารมณ 

โดยไมแสดง ความ

ฉุนเฉียวหรือไม

พอใจ ดวยคําพูด 

กิริยาอาการตอ 

หนาผูอื่นใชเวลา

วางในการ ปฏิบัติ

กิจกรรมท่ีเปน 

ประโยชนเพื่อผอน

คลาย ความเครียด

ได 

ควบคุมอารมณ โดย

ไมแสดง ความ

ฉุนเฉียวหรือไม

พอใจ ดวยคําพูด 

กิริยาอาการ ตอ 

หนาผูอื่นใชเวลาวาง

เพื่อผอน คลาย

ความเครียด 

ควบคุมอารมณ 

โดยไมแสดง ความ

ฉุนเฉียวหรือไม

พอใจ ดวยคําพูด 

กิริยาอาการ  

ตอ หนาผูอื่นเมื่อมี

ผูชี้แนะทวงติง 

แสดงความ

ฉุนเฉียวหรือไม 

พอใจดวยคําพูด 

กริยา อาการตอ

หนาผูอื่น 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

ลงชื่อ……………………………………ผูประเมิน 

     (……………………………………) 

ตําแหนง……………………..………. 

……………./…………………./………….  
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวติเพื่อปองกันยาเสพติด 

คําชี้แจง  

 แบบสอบถามฉบับนี้ใชสํารวจความคิดเห็นขอผูเขารับการฝกอบรม 

การเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด ดานความคิดเห็นในการฝกอบรมและ

ความสามารถของวิทยากรในการฝกอบรม แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ดาน คือ 

ดานที่ 1 ดานความพึงพอใจในการฝกอบรม ดานที่ 2 ดานความสามารถของวิทยากร

ดําเนินการฝกอบรม 

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทาน 

  5  หมายถึง   มากที่สุด 

  4   หมายถึง   มาก 

  3 หมายถึง   ปานกลาง 

  2  หมายถึง   นอย 

  1  หมายถึง   นอยที่สุด 
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ดานที่ 1 ดานความพึงพอใจในการฝกอบรม 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 การจัดสถานที่ฝกอบรมในแตละ

กิจกรรมตลอดการฝกอบรม 

     

2 การดําเนินการจัดกิจกรรมฝกอบรม

ของวิทยากรในแตละหนวยการเรียนรู 

     

3 การอํานวยความสะดวกของวิทยากร

ระหวางการฝกอบรม 

     

4 การกําหนดเวลาในการฝกอบรมแตละ

กิจกรรมของหนวยการเรียนรู 

     

5 ความชัดเจนของเนื้อหาสาระของแตละ

หนวยการเรียนรู 

     

6 การจัดกิจกรรมการฝกอบรมในแตละ

หนวยการเรียนรู 

     

7 การใชสื่อประกอบการฝกอบรมในแต

ละหนวยการเรียนรู 

     

8 การประเมินผลการเรียนรูในแตละ

หนวยการเรียนรู 

     

9 การจัดบริการอาหารวางและอาหาร

กลางวันมีความเหมาะสม 

     

10 ความรูความสามารถและประโยชนที่

ไดรับภายหลังการฝกอบรม 
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ดานที่ 2 ดานความสามารถของวิทยากรดําเนินการฝกอบรม 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

11 มีการเตรียมความพรอมในการ

ดําเนินการฝกอบรม 

     

12 เปนผูมีบุคลิกภาพดี และแสดง

พฤติกรรมที่เหมาะสม 

     

13 มีศิลปะในการพูด การฟง และการใช

คําถาม คําตอบ 

     

14 มีความตั้งใจในการดําเนินการ

ฝกอบรมในแตละกิจกรรม 

     

15 การนําเสนอเนื้อหาสาระทุกเรื่องให

สามารถเขาใจไดงาย 

     

16 การจัดกิจกรรมการฝกอบรมในแตละ

หนวยการเรียนรู 

     

17 มีทักษะในการใชสื่อและอุปกรณใน

การฝกอบรม 

     

18 มีความสามารถในการวัดการ

ประเมินผลการฝกอบรม 

     

19 สามารถบูรณาการองคความรูตางๆ 

ใหสัมพันธกับเนื้อหาสาระในการ

ฝกอบรม 

     

20 สามารถดําเนินการฝกอบรมในแตละ

กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู 

     

21 เปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมทุก

คนไดมีโอกาสแสดงออกอยางทั่วถึง 

     

22 มีความสามารถเปนผูนํา 

ในการฝกอบรม 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบตรวจสอบรางหลักสูตร 

และแบบตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมอื 

 1. แบบประเมินรางหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวติเพื่อ

ปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

 2. แบบประเมินความสอดคลองแบบทดสอบความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

 3. แบบประเมินความสอดคลองของแบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัว 

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน   

 4. แบบประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ

หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับ

นักเรยีนมัธยมศึกษาตอนตน   
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แบบประเมินรางหลักสูตรฝกอบรม 

การเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

คําชี้แจง  

 แบบประเมินรางหลักสูตรฝกอบรมประกอบการทําวิจัยเรื่องการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดสําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตนนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อให “ทาน” ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญไดกรุณาพิจารณา

ความเหมาะสมและความสอดคลองกันระหวางองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร  

โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานและขอความกรุณา

เขียนขอความอื่นๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นทั้งนี้

แบบประเมินรางหลักสูตรแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรเปนการพิจารณาวา

องคประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

  ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตรเปนการพิจารณาวา 

องคประกอบของหลักสูตรมีความสอดคลองกันหรือไม 

 

 

            ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

                               นางจริยา กิตติธรรม 

                 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  

                                                   สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตร 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับระดับความเหมาะสมที่ตรงกับ 

            ความคิดเห็นของทาน 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1 จุดมุงหมายในการนํา

หลักสูตรไปใช 

      

2 ความชัดเจนของจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร 

      

3 จุดมุงหมายมีความ

ครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระ 

      

4 เนื้อหาสาระของหลักสูตร

ตอบสนองจุดมุงหมายของ

หลักสูตร 

      

5 เนื้อหาสาระของหลักสูตร

ครอบคลุมสาระที่จําเปนตอง

ใชปฏิบัติการ 

      

6 การจัดเรียงลําดับเนื้อหาใน

แตละหัวขอ 

      

7 กิจกรรมการฝกอบรม

นําไปสูการบรรลุจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร 

      

8 การสงเสริมใหเกิด 

การเรียนรูในแตละหัวขอ 

      

9 กิจกรรมและวิธีการ

ฝกอบรมในแตละหัวขอ 
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ตาราง (ตอ) 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

10 ความเหมาะสมของสื่อกับ

กิจกรรม 

      

11 สื่อชวยใหกิจกรรมบรรลุ

จุดมุงหมายของหลักสูตร 

      

12 สื่อการฝกอบรมกับเนื้อหาใน

แตละขอ 

      

13 สื่อการเรียนนําไปสราง 

การเรียนรู 

      

14 วิธีประเมินผลในแตละหัวขอ       

15 ระยะเวลาในการฝกอบรม       

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

            

             ลงชื่อ                                  ผูประเมิน 

         (.................................................) 

              วันที่........เดือน.............................พ.ศ. ................. 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตร 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับระดับความเหมาะสมที่ตรงกับ 

            ความคิดเห็นของทาน 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความสอดคลอง 

ขอเสนอ 

แนะ 

สอดคลอง ไมแนใจ 
ไม

สอดคลอง 
 

1 จุดมุงหมายหลักสูตรสูการนําไปใช     

2 จุดมุงหมายของหลักสูตรกับ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมของ

หลักสูตรแตละหัวขอ 

    

3 จุดมุงหมายของหลักสูตรกับ

เนื้อหาสาระของหลักสูตร 

    

4 จุดมุงหมายของหลักสูตรกับหัวขอ

วิชาฝกอบรม 

    

5 การจัดเรียงลําดับเนื้อหาในแตละ

หัวขอ 

    

6 เนื้อหาวิชาฝกอบรมกับหัวขอวิชา

ฝกอบรม 

    

7 จุดประสงคเชิงพฤติกรรมในหัวขอ

วิชาฝกอบรมกับกิจกรรมและ

วิชาการฝกอบรม 

    

8 จุดประสงคเชิงพฤติกรรมในหัวขอ

วิชาฝกอบรมกับสื่อ 

    

9 จุดประสงคเชิงพฤติกรรมในหัวขอ

วิชาฝกอบรมกับการประเมินผล 

    

 

 

 



221 

ตาราง (ตอ) 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ขอเสนอ

แนะ สอดคลอง ไมแนใจ 
ไม

สอดคลอง 

10 เนื้อหาในหัวขอวิชาฝกอบรมกับสื่อ     

11 เนื้อหาในหัวขอวิชาฝกอบรมกับ 

การประเมินผล 

    

12 กิจกรรมและวิธีการฝกอบรมในหัวขอ

วิชาฝกอบรมกับสื่อ 

    

13 กิจกรรมและวิธีการฝกอบรมในหัวขอ

วิชาฝกอบรมกับการประเมินผล 

    

14 เครื่องมือประเมินผล วิธีการ และ

เกณฑการประเมินผล 

    

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

           ลงชื่อ                              ผูประเมิน 

         (.................................................) 

            วันที่........เดือน.............................พ.ศ. ................. 
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แบบประเมินความสอดคลอง 

แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน 

คําชี้แจง   

 1. แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 40 ขอ ตองการใชจริง 30 ขอ  

 2. การตรวจสอบความสอดคลอง โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง ดังนี้ 

   +1  เมื่อขอความนั้นสอดคลองกับจุดประสงค 

   0  เมื่อไมแนใจวาขอความนั้นสอดคลองกับจุดประสงค 

   -1 เมื่อขอความนั้นไมสอดคลองกับจุดประสงค 

  ขอใหทานพิจารณาแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติดตามรายการที่กําหนดไว แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความ

คิดเห็นของทาน และไดโปรดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมลงในชองวางทายรายการ ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชนตอผูวิจัยในการปรับปรุงแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติดใหมีคุณภาพยิ่งขึน้ 

 

            ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

                            นางจริยา กิตติธรรม 

                  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  

                                                     สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบประเมินความสอดคลอง 

แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

ขอ แบบทดสอบ หนวยท่ี 

ผลการประเมินความสอดคลองกับ

เนือ้หาของแบบทดสอบแตละขอ 

แนใจวา 

วัดได 

(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

แนใจวาวัด

ไมได 

(-1) 

1 การแพรระบาดของยาเสพตดิใน

ประเทศไทย ปจจุบันสวนใหญอยู

ในกลุมวัยใด 

ก. วัยเด็ก 

ข. วัยรุน 

ค. วัยผูใหญตอนตน 

ง. วัยผูใหญตอนปลาย 

หนวยการเรยีนรูที่ 

1 ทักษะ 

การตระหนักรูใน

ตนเอง 

   

2 เพราะเหตุใด วัยรุนจึงหลงผิดไปติด

ยาเสพตดิไดงาย 

ก. เพราะอยูในวัยอยากรู 

อยากลอง 

ข. เพราะสารเสพตดิหาซื้อไดงาย  

ค. เพราะเห็นตัวอยางจากคนใน

ครอบครัว  

ง. เพราะถูกกระตุนจากสิ่งเราตางๆ 

รอบตัว  

หนวยการเรียนรูที่ 

1 ทักษะ 

การตระหนักรูใน

ตนเอง 

   

3 ยาเสพตดิใดเมื่อใชติดตอกันนานๆ 

ทําใหสมองเสื่อม ประสาทหลอน

เห็นภาพลวงตา หวาดระแวง  

เสียสติ ทํารายตนเองหรือผูอื่นได 

ก. เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล 

ข. บุหรี่ 

ค. กัญชา 

ง. ยาบา 

หนวยการเรียนรูที่ 

1 ทักษะ 

การตระหนักรูใน

ตนเอง 
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ตาราง (ตอ) 

ขอ แบบทดสอบ หนวยท่ี 

ผลการประเมินความสอดคลองกับ

เนือ้หาของแบบทดสอบแตละขอ 

แนใจวา 

วัดได 

(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

แนใจวาวัด

ไมได 

(-1) 

4 ผูที่สูบบุหรี่มโีอกาสปวยดวยโรคอะไร 

ก. หัวใจขาดเลอืด โรคหัวใจ 

ข. มะเร็งลําคอ มะเร็งปอด 

ค. ความดันโลหติสูง ถุงลมโปงพอง 

ง. ถูกทุกขอ 

หนวย 

การเรยีนรูที่ 1 

ทักษะ 

การตระหนักรู

ในตนเอง 

   

5 ขอใดเปนสารระเหยที่ทําใหเกิด 

การเสพตดิไดทั้งหมด 

ก. ทินเนอร น้ําสมสายช ู

ข. กาวยาง น้ํายาทาเล็บ 

ค. น้ํามันเบนซิน น้ํามันพืชท่ีใชแลว 

ง. น้ํามันกาด น้าํละลายสารสม 

หนวย 

การเรยีนรูที่ 1 

ทักษะ 

การตระหนักรู

ในตนเอง 

   

6 ขอใดเปนโรคที่เกิดจากการดื่มเหลา 

ก. โรคความดันโลหิตสูง 

ข. โรคมะเร็งตับออน 

ค. โรคกลามเนื้อหัวใจ 

ง. ถูกทุกขอ 

หนวย 

การเรยีนรูที่ 1 

ทักษะ 

การตระหนักรู

ในตนเอง 

   

7 หากนักเรียนมีเพื่อนติดยาเสพติด 

นักเรยีนควรทําอยางไร  

ก. เลิกคบกับเพื่อน 

ข. ไมพูดกับเพ่ือน 

ค. แสดงทาทางรังเกียจเพื่อน 

ง. แนะนําใหเพื่อนเลิกเสพสารเสพติด 

และเขารับการบําบัด 

หนวย 

การเรยีนรูที่ 1 

ทักษะ 

การตระหนักรู

ในตนเอง 
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ตาราง (ตอ) 

ขอ แบบทดสอบ หนวยท่ี 

ผลการประเมินความสอดคลองกับ

เนือ้หาของแบบทดสอบแตละขอ 

แนใจวา 

วัดได 

(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

แนใจวาวัด

ไมได 

(-1) 

8 ขอใดคือการปองกนัตนเองจากยาเสพ

ติดที่สําคัญที่สุด 

ก. ไมหลงคําชวนเช่ือ 

ข. ไมทานยาโดยไมปรกึษาแพทย 

ค. ไมทดลองเสพยาทุกชนิด 

ง. ทํากิจกรรมตามเพื่อน 

หนวย 

การเรยีนรูที่ 1 

ทักษะ 

การตระหนักรู

ในตนเอง 

   

9 ขอใดเปนหนาที่ของพอแมที่สําคัญ

ทีสุ่ดในการปองกันไมใหลูก 

ติดยาเสพตดิ 

ก. ขยันทํางานหาเงินเลี้ยงดูลูก 

ข. ดูแลเอาใจใสเลี้ยงดูลูกดวยเงิน 

ค.จัดสภาพแวดลอมของบานใหนาอยู 

ง. ใหความรูเร่ืองของโทษและอนัตราย

จากการติดยาเสพตดิ 

หนวย 

การเรยีนรูที่ 2  

ทักษะ 

การตัดสินใจ 

   

10 นักเรยีนคิดวาผูใดที่ชอบเที่ยวกลางคืน

มีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพตดิ 

ก. มะปรางชอบเท่ียวกลางคืนและ 

คบเพื่อนตางเพศ 

ข. มะยมชอบเที่ยวกลางคืนและ 

ชอบทองเที่ยว 

ค. มะนาวชอบเที่ยวกลางคืนและ 

ชอบลองอะไรใหมๆ 

ง. มะขามชอบเที่ยวกลางคืนและ 

สูบบุหร่ี 

หนวย 

การเรยีนรูที่ 2  

ทักษะ 

การตัดสินใจ 
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ตาราง (ตอ) 
 

ขอ แบบทดสอบ หนวยท่ี 

ผลการประเมินความสอดคลองกับ

เนือ้หาของแบบทดสอบแตละขอ 

แนใจวา 

วัดได 

(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

แนใจวาวัด

ไมได 

(-1) 

11 นักเรยีนคิดวาผูใดที่ชอบลองมีโอกาสเสี่ยงใช

ยาเสพตดิ 

ก. สมยอมชอบลองเลนกีฬาใหมๆ  

ข. สมหญิงชอบลองถักผาพันคอลายใหมๆ 

ค. สมรักษชอบลองหาวิธีทําขนมเคกรสชาติ

ใหมๆ 

ง. สมชาติชอบลองคิดวิธกีารในการดมกาว

ใหมๆ 

หนวย 

การเรยีนรูที่ 2  

ทักษะ 

การตัดสินใจ 

   

12 นักเรยีนคิดวาการคิดไตรตรองอยาง

รอบคอบจะชวยปองกนัไมใหเขาไปเกี่ยวของ

กับยาเสพตดิไดอยางไร 

ก. เพราะทําใหเราไมเขาไปเกี่ยวของกับ 

ยาเสพตดิ 

ข. เพราะทําใหเราคิดทบทวนโทษของ 

ยาเสพตดิได 

ค. เพราะทําใหเราเห็นโทษของยาเสพตดิ

และไมเขาไปยุงเกี่ยว 

ง. เพราะการคิดอยางรอบคอบทําใหไม

อยากลองสิ่งเสพติด 

หนวย 

การเรยีนรูที่ 2  

ทักษะ 

การตัดสินใจ 

   

13 นักเรยีนคิดวาคนที่ชอบคลอยตามเพื่อนมี

โอกาสเสี่ยงตอการถูกชักจูงไปใชสารเสพติด

เนื่องจากสาเหตุใด 

ก. รักเพื่อนและเห็นคลอยตามความคิดของ

เพื่อน 

ข. กลัวเพื่อนไมคบ ไมเลนดวย 

ค. กลัวเพื่อนไมใหลอกการบาน 

ง. เปนคนหัวออนและถูกชักจูงไปไดงาย 

หนวย 

การเรยีนรูที่ 2  

ทักษะ 

การตัดสินใจ 

   



227 

ตาราง (ตอ) 

ขอ แบบทดสอบ หนวยท่ี 

ผลการประเมินความสอดคลองกับ

เนือ้หาของแบบทดสอบแตละขอ 

แนใจวา 

วัดได (+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

แนใจวาวัด

ไมได (-1) 

14 นักเรยีนคิดวาคนที่มีจิตใจออนไหวงายมี

โอกาสที่จะพึ่งยาเสพตดิเนื่องจากสาเหตุ

ใด 

ก. ถูกชักจูงหรือคลอยตามไปสูยาเสพตดิ

ไดงาย 

ข. เปนคนจิตใจออนไหวงายสามารถชักจูง

ไปสูยาเสพตดิได 

ค. เมื่อพบเจอปญหามักหาทางออกโดย

การพึ่งพายาเสพตดิ 

ง. เปนคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่น ปฏิเสธคน

ไมเปน 

หนวย 

การเรยีนรูที่ 

2 ทักษะ 

การตัดสินใจ 

   

15 บุคคลใดในครอบครัวมีความทุกขมาก

ที่สุด 

ก. พอชอบสูบบุหรี่เปนประจํา 

ข. แมชอบเลนการพนัน 

ค. ฟาติดยาบาและคาขายยาเสพติด 

ง. สมโอขายหวยออนไลนใหเพื่อนๆ ที่

โรงเรยีน 

หนวย 

การเรยีนรูที่ 

2 ทักษะ 

การตัดสินใจ 

   

16 บุคคลที่อยูในแหลงท่ีอยูใดท่ีมีการเสพ 

การขายสารเสพติดจะเสี่ยงตอการถูก 

ชักจูงใหไปใชยาเสพตดิไดงาย 

ก. มานีอาศัยอยูกับพอและแมบญุธรรม 

ข. มานะอาศัยอยูกับหลวงตาในวัด 

ค. มะปรางอาศัยอยูในครอบครัวที่มคีวาม

อบอุนเขาใจกัน 

ง. มาโนชอาศัยอยูในครอบครัวที่พอแมถูก

จับเพราะคายาเสพติด 

หนวย 

การเรยีนรูที่ 

2 ทักษะ 

การตัดสินใจ 
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ตาราง (ตอ)  

ขอ แบบทดสอบ หนวยท่ี 

ผลการประเมินความสอดคลองกับ

เนือ้หาของแบบทดสอบแตละขอ 

แนใจวา 

วัดได 

(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

แนใจวาวัด

ไมได 

(-1) 

17 การคบเพ่ือนท่ีติดยาเสพติดทําให

นักเรยีนมีโอกาสใชยาเสพตดิดวย

เนื่องจากสาเหตุใด 

ก. จิตใจออนไหว หลงเชื่อไดงาย 

ข. ความใกลชิดสนิทสนม 

ค. แสดงความรักที่มีตอเพื่อน 

ง. กลัวไมมีเพื่อนคบหาสมาคมดวย 

หนวยการเรียนรู

ที่ 2 ทักษะ 

การตัดสินใจ 

   

18 ขอใดไมใชการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

เสี่ยงตอยาเสพตดิ  

ก. ไมเขาใกลชิดผูใชยาเสพติด  

ข. หลีกเลี่ยงสถานที่เสื่อมโทรมตางๆ  

ค. เลนพนันและมั่วสุมกับเพื่อนบอยๆ  

ง. ซื้อยาปรึกษาเภสัชกรทุกครั้ง  

หนวยการเรียนรู

ที่ 3 ทักษะ 

การแกปญหา 

   

19 หากนักเรียนมีเพื่อนติดยาเสพติด 

นักเรยีนควรทําอยางไร  

ก. เลิกคบกับเพื่อน 

ข. ไมพูดกับเพ่ือน 

ค. แสดงทาทางรังเกียจเพื่อน 

ง. แนะนําใหเพื่อนเลิกเสพสารเสพติด 

และเขารับการบําบัด 

หนวยการเรียนรู

ที่ 3 ทักษะ 

การแกปญหา 

   

20 การชวยเหลือฟนฟูผูติดยาเสพตดิมี

ประโยชนตอสังคม ยกเวนขอใด  

ก. ใหโอกาสผูกระทําผิดไดกลับสู

สังคม 

ข. ทําใหมีผูใชแรงงานเพิ่มมากขึน้  

ค. ชวยลดปญหาอาชญากรรม  

ง. ทําใหสังคมสงบสุข   

หนวยการเรียนรู

ที่ 3 ทักษะ 

การแกปญหา 
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ตาราง (ตอ) 

ขอ แบบทดสอบ หนวยท่ี 

ผลการประเมินความสอดคลองกับ

เนือ้หาของแบบทดสอบแตละขอ 

แนใจวา 

วัดได 

(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

แนใจวาวัด

ไมได 

(-1) 

21 ทักษะชวีิต คือ อะไร 

ก. การฝกฝนทุกอยางใหชํานาญ 

ข. การยอมทําตามผูอื่น เพื่อใหไดรับ 

การยอมรับ  

ค. ทักษะการใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

ง. การเขาใจความเปนไปของชีวติมนุษย 

ตามหลักพระพุทธศาสนา 

หนวยการเรียนรู

ที่ 3 ทักษะ 

การแกปญหา 

   

22 บุคคลที่มีทักษะชีวิตท่ีดีจะเปนอยางไร 

ก. เปนคนดี                        

ข. เปนคนเกง 

ค. เปนคนที่มคีนรักมาก         

ง. เปนคนที่อยูในสังคมอยางมคีวามสุข 

หนวยการเรียนรู

ที่ 3 ทักษะ 

การแกปญหา 

   

23 นักเรยีนคิดวา เราควรนําสิ่งใดมาใช

รวมกับทักษะการคิดตัดสินใจ และ

แกปญหา เพื่อใหสามารถปองกันและ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ

สถานการณเสี่ยงไดอยางเหมาะสม  

ก. ความรอบรู และประสบการณชีวติ      

ข. ความมุงมั่น และประสบการณชีวติ 

ค. ความมั่นคง และความกลาหาญ         

ง. ความรอบรู และความกลาหาญ 

หนวยการเรียนรู

ที่ 3 ทักษะ 

การแกปญหา 
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ตาราง (ตอ) 

ขอ แบบทดสอบ หนวยท่ี 

ผลการประเมินความสอดคลองกับ

เนือ้หาของแบบทดสอบแตละขอ 

แนใจวา 

วัดได 

(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

แนใจวา

วัดไมได 

(-1) 

24 การพิจารณาทางเลือกเพ่ือใชทางเลือกท่ี

ดีที่สุดเปนการใชทักษะใด 

ก. ทักษะการปฏิเสธ 

ข. ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

ค. ทักษะการสรางสัมพันธภาพ 

ง. ทักษะการตัดสนิใจ 

หนวยการเรียนรูท่ี 

3 ทักษะ 

การแกปญหา 

   

25 การพาผูเสพไปเที่ยว ไปเลนกฬีาหรือเขา

วัดตรงกับหลักการของทักษะใดมากที่สุด 

ก. ทักษะการคิดสรางสรรค 

ข. ทักษะการคิดอยางมีวจิารณญาณ 

ค. ทักษะการจัดการกับความเครียด 

ง. ทักษะการฝกความอดทน 

หนวยการเรียนรูท่ี 

5 ทักษะ 

การจัดการกับ

อารมณและ

ความเครียด 

   

26 การจัดการกับอารมณและความเครยีดที่

ใหผลระยะยาวคือวิธีใด 

ก. การฝกจิต 

ข. การใชจินตนาการ 

ค. การผอนคลายกลามเนื้อ 

ง. การใชเทคนิคคลายเครียด 

หนวยการเรียนรูท่ี 

5 ทักษะ 

การจัดการกับ

อารมณและ

ความเครียด 

   

27 ถามีคนอื่นมาชวนเราไปเสพยาเสพติด 

ซึ่งเราไมอยากไปเลยจะบอกปฏเิสธ

อยางไร 

ก. ไมมองไปที่หนาคูสนทนา 

ข. ไมพูดไมฟงบุคคลนั้น 

ค. ไปพูดคุยกับคนอ่ืนๆ 

ง. ถูกทุกขอ 

หนวยการเรียนรูท่ี 

4 ทักษะ 

การปฏิเสธ 
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ตาราง (ตอ) 

ขอ แบบทดสอบ หนวยท่ี 

ผลการประเมินความสอดคลองกับ

เนือ้หาของแบบทดสอบแตละขอ 

แนใจวา 

วัดได 

(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

แนใจวา

วัดไมได 

(-1) 

28 ทักษะการปฏิเสธในขอใดมีความสําคัญ

ในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ

สถานการณเสี่ยง 

ก. ปฏิเสธที่จะแขงขันรถจักรยานยนต     

ข. ปฏิเสธที่จะไปมั่วสุมเลนการพนัน 

ค. ปฏิเสธที่จะใชอนิเทอรเน็ต                

ง. ปฏิเสธที่จะใชสารเสพติด 

หนวยการเรียนรู 

ที่ 4 ทักษะ 

การปฏิเสธ 

   

30 ภาวะใดเกิดความเครียดมากที่สุด 

ก. เผชิญกับปญหา 

ข. วิเคราะหปญหา 

ค. หาสาเหตุของปญหาไมได 

ง. แกปญหาไมได 

หนวยการเรียนรูท่ี 

5 ทักษะ 

การจัดการกับ

อารมณและ

ความเครียด 

   

31 ขอใดอธบิายความหมายของ

ความเครียดไดถูกตอง  

ก. ภาวะที่จิตใจถูกกระตุนดวยสิ่งเราที่

ทําใหรูสกึกลัว 

ข. ภาวะที่จิตใจถูกกระตุนดวยสิ่งเราที่

ทําใหมีความสุข 

ค. ภาวะที่จิตใจถูกกระตุนดวยสิ่งเราที่

ทําใหตื่นเตน หรือวิตกกังวล 

ง. ภาวะที่จิตใจถูกกระตุนดวยสิ่งเราที่ทํา

ใหเกิดความเศราโศกเสยีใจ 

หนวยการเรียนรูท่ี 

5 ทักษะ 

การจัดการกับ

อารมณและ

ความเครียด 
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ตาราง (ตอ) 

ขอ แบบทดสอบ หนวยท่ี 

ผลการประเมินความสอดคลองกับ

เนือ้หาของแบบทดสอบแตละขอ 

แนใจวา 

วัดได 

(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

แนใจวาวัด

ไมได 

(-1) 

32 การกระทําของบุคคลในขอใดเหน็ได

ชัดวา เร่ิมเกิดความเครียดแลว  

ก. น้ําชารูสึกเบ่ืออาหาร 

ข. น้ําอบอยูกลางแจงไดไมนาน 

ค. น้ําฝนรับประทานอาหารบอยมาก 

ง. น้ําหวานอารมณเสยีบอย และ

หงุดหงิดงาย 

หนวยการเรียนรู

ที่ 5 ทักษะ 

การจัดการกับ

อารมณและ

ความเครียด 

   

33 การที่บุคคลรูจักควบคุมอารมณ 

สามารถยอมรับไดทั้งความสําเร็จและ

ความผิดหวัง แสดงใหเห็นอะไร 

ก. การรูจักและเขาใจตนเอง 

ข. การรูจักตนเองและเขาใจผูอืน่  

ค. ความสามารถในการเผชิญปญหา 

ง. การยอมรับความเปนจริงของชีวิต 

หนวยการเรียนรู

ที่ 5 ทักษะ 

การจัดการกับ

อารมณและ

ความเครียด 

   

34 ปญหาสุขภาพจิตกอใหเกิดอาการ

ผิดปกติทางรางกาย ยกเวนขอใด 

ก. ฉุนเฉียว โมโหงาย  

ข. หายใจติดขัด ใจสั่น  

ค. ยิ้ม และหัวเราะตลอดเวลา  

ง. ออนเพลีย ไมมีเรี่ยวแรง 

หนวยการเรียนรู

ที่ 5 ทักษะ 

การจัดการกับ

อารมณและ

ความเครียด 
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ตาราง (ตอ) 

ขอ แบบทดสอบ หนวยท่ี 

ผลการประเมินความสอดคลองกับ

เนือ้หาของแบบทดสอบแตละขอ 

แนใจวา 

วัดได 

(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

แนใจวาวัด

ไมได 

(-1) 

35 ใครจัดการกับความเครียดไดเหมาะสม

ที่สุด  

ก. กายปาและทําลายขาวของ  

ข. แกวซื้อของที่ตนเองอยากไดทุกอยาง 

ค. เกดออกไปเที่ยวสถานเรงิรมยกับ

เพื่อน 

ง. กุกอานหนังสอืที่ตนเองชอบ แมจะ

เคยอานแลว 

หนวย 

การเรยีนรูที่ 5 

ทักษะ 

การจัดการกับ

อารมณและ

ความเครียด 

   

36 ขอใดอธบิายประโยชนของการจดัการ

กับอารมณและความเครียดไดชดัเจน

ที่สุด  

ก. มีอารมณราเริงแจมใส โกรธยาก  

ข. รับประทานอาหารไดมากขึ้น 

ค. มีสมรรถภาพทางกาย 

ง. หัวใจเตนชาลง 

หนวย 

การเรยีนรูที่ 5 

ทักษะ 

การจัดการกับ

อารมณและ

ความเครียด 

   

37 การตัดสินใจในวัยเด็กและวัยรุนแตกตาง

กันหรือไม อยางไร 

ก. แตกตาง เพราะคนละวัยกัน 

ข. แตกตาง เพราะเรื่องที่ตัดสินใจจะ

มากและยุงยากขึ้น 

ค. ไมแตกตาง เพราะเปนการตัดสินใจที่

มีขั้นตอนเหมอืนกัน 

ง. ไมแตกตาง เพราะการตัดสนิใจเปน

พื้นฐานท่ีติดตัวมาตั้งแตเกิด 

หนวย 

การเรยีนรูที่ 2  

ทักษะ 

การตัดสินใจ 
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ตาราง (ตอ) 

ขอ แบบทดสอบ หนวยท่ี 

ผลการประเมินความสอดคลองกับ

เนือ้หาของแบบทดสอบแตละขอ 

แนใจวา 

วัดได 

(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

แนใจวาวัด

ไมได 

(-1) 

38 การพูดคําวา “ไม”เมื่อตองการปฏิเสธ

คําชวนจากเพื่อนใหใชยาเสพติดควรมี

ลักษณะอยางไร 

ก. พูดดวยความม่ันคง ชัดเจน        

หนักแนน 

ข. พูดเสียงดัง 

ค. พูดเร็ว 

ง. ถูกทุกขอ 

หนวยการเรียนรูท่ี 

4 ทักษะ 

การปฏิเสธ 

   

39 ขอใดใชทักษะการปฏิเสธในการแกไข

ปญหาสารเสพติด 

ก. รูถึงพษิภัยของสารเสพติด 

ข. รูจักปฏเิสธท้ังคําพูดและน้ําเสยีง 

ค. ประเมินทางเลือกถึงผลที่มีตอ

สุขภาพและใจ 

ง. การจัดการกับเหตุการณตางๆ               

ที่เกิดขึ้นในชวีิตได 

หนวยการเรียนรูท่ี 

4 ทักษะ 

การปฏิเสธ 

   

40 การออกจากสถานการณที่เสี่ยงและ

อันตรายเปนวิธีการปฏิเสธแบบหนึ่งที่

มีประสิทธภิาพ นักเรยีนตองทํา

อยางไร 

ก. หนีออกไปจากสถานการณนัน้ 

ข. วิเคราะหสถานการณนั้นอันตราย

หรือไม 

ค. ขอความชวยเหลือจากผูใหญ 

ง. พาเพื่อนไปดวย 

หนวยการเรียนรูท่ี 

4 ทักษะ 

การปฏิเสธ 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………ผูประเมิน 

     (……………………………………) 

ตําแหนง……………………………………. 

 ……………./…………………./…………. 
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แบบประเมินความสอดคลองของแบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัว 

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน  

คําชี้แจง  

 1. แบบประเมินฉบับนี้ใชสําหรับผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาความสอดคลองของ

พฤติกรรมที่ปรากฏที่ระบุในแบบประเมินทักษะกับนิยามศัพทเฉพาะของทักษะชีวิต และ

ตามความเหมาะสมของแนวทางการประเมินทักษะที่ปรากฏ ซึ่งมี 5 ดาน คือ  

  1.1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

  1.2 ทักษะการตัดสินใจ 

  1.3 ทักษะการแกปญหา 

  1.4 ทักษะการปฏิเสธ 

  1.5 ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด 

  2. ขอความอนุเคราะหทานพิจารณาความสอดคลองแลวใหคะแนนดังนี้  

  ให  +1  คะแนน  ถาทานพิจารณาเห็นวาสอดคลอง  

  ให  0  คะแนน  ถาทานไมแนใจวาสอดคลอง  

  ให -1  คะแนน  ถาทานพิจารณาเห็นวาไมสอดคลอง  

  ถาทานพิจารณาเห็นวาไมสอดคลอง ไมแนใจวาสอดคลอง และขอเสนอแนะ 

ขอความกรุณาใหขอเสนอแนะเพื่อผูวิจัยจะนําไปปรับปรุงแบบสังเกต ใหมีคุณภาพตอไป 

  ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่กรุณาใหความอนุเคราะห 
 

 

            ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

                                   นางจริยา กิตติธรรม 

             นักศึกษาหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  

                                                     สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

 

 

 



237 

แบบประเมินความสอดคลองของแบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการใช

ทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับผลการพิจารณาของทาน 

ขอ 
พฤติกรรมที่ปรากฏ 

 

ผลการพิจารณา 

ขอเสนอแนะ สอดคลอง 

(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

ไมสอดคลอง 

(-1) 

ทักษะการตระหนักรูในตนเอง     

1 ปรับตัวตอการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

สภาพแวดลอม 

    

2 มีทักษะในการแสวงหา ความรู ขอมูล 

ขาวสาร 

    

ทักษะการตัดสนิใจ     

3 คิดอยางมวีิจารญาณ เพื่อ ตัดสินใจ

เลือกทาง เลือกท่ีหลากหลายโดย ใช

เกณฑท่ีเหมาะสม 

    

4 การตัดสินใจเลอืกวิธกีารแกปญหา

อยางเหมาะสม 

    

ทักษะการแกปญหา     

5 ระบุปญหาที่เกดิ ขึ้นกับตนเองและผูอื่น     

6 มีการวางแผนแกปญหาอยางเปน

ขั้นตอน 

    

ทักษะการปฏิเสธ     

7 ใชคําพูด ทาทาง เพื่อยืนยันความ

ตองการปฏิเสธได 

    

8 วิเคราะหสถานการณที่ควรปฏิเสธได     

ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด     

9 รูจักปองกัน หลีกเลี่ยง พฤตกิรรมเสี่ยง

ตอ สารเสพติด 

    

10 สามารถจัดการกับ อารมณและ

ความเครียดได อยางถกูตองและ

เหมาะสม 
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พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคุณภาพ 

มากที่สุด (4) มาก (3) ปานกลาง (2) นอย (1) 

1. ปรับตัวตอ

การ

เปลี่ยนแปลง

ทางสังคม 

สภาพแวดลอม 

ปรับตัวใหทันกับ 

การ เปลี่ยนแปลง

ของสังคมและ 

สภาพแวดลอมได

อยางเหมาะสม โดย

ไมมีพฤติกรรม

ขัดแยงกับ 

วัฒนธรรมของ

สังคมไทย 

ปรับตัวเขากับ 

การ เปลี่ยนแปลง

ของสังคม และ

สภาพแวดลอมได

อยาง เหมาะสม 

ปรับตัวเขากับ 

การ เปลี่ยนแปลง

ในสังคม และ 

สภาพแวดลอม 

รับรูสถานการณที่ 

เปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและ 

สภาพแวดลอมแต

ไมใสใจที ่ 

จะการปรับตัว 

2. ติดตาม

ขาวสาร 

เหตุการณ

ปจจุบันของ 

สังคม ประเทศ 

เพื่อนบานและ

โลก 

ติดตามขาวสาร

เหตุการณ ปจจุบัน

หรือ แลกเปลี่ยน 

เรยีนรูกับผูรูและ

เสนอความรู ขอมูล 

ขาวสาร ที่เปน

ความรูใหม ของ

สังคม ประเทศเพื่อน

บาน และโลกกับ

บุคคลอื่นอยูเสมอ 

ติดตามขาวสาร

จากสื่อสิ่งพิมพ 

ตางๆ หรือ 

แลกเปลี่ยน 

เรยีนรูกับผูรูและ

เสนอความรู 

ขอมูล ขาวสารท่ี

เปนความรู ใหม

ของสังคม 

ประเทศ เพือ่น

บาน กับบุคคลอื่น 

เปนสวนใหญ 

ติดตามขาวสาร

จากสื่อสิ่งพิมพ 

ตางๆ หรือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

กับผูรูและเสนอ

ความรู ขอมูล 

ขาวสารที่เปน

ความรูใหมของ 

สังคม ประเทศ

เพื่อนบาน กับ 

บุคคลอื่นบางเปน

บางครั้ง 

ไมใสใจติดตาม

ขาวสาร 

เหตุการณปจจุบัน

ของ สังคม 

ประเทศเพื่อนบาน 

3. คิดอยางมี

วิจารญาณ เพื่อ 

ตัดสินใจเลอืก

ทาง เลือกที่

หลากหลายโดย 

ใชเกณฑท่ี

เหมาะสม 

คิดแบบองครวม 

รอบดาน มีเหตุผล

เชงิตรรกะ ตัดสินใจ 

เลือกทางเลือกที่

หลากหลาย โดยใช

เกณฑท่ีเหมาะสม 

เกี่ยวกับตนเองและ

สังคม 

คิดแบบองครวม 

รอบดาน มีเหตุผล

เชงิตรรกะ และ 

ตัดสินใจเลอืก

ทางเลอืกโดย ใช

เกณฑท่ีเหมาะสม

เกี่ยว กับตนเอง

หรือสังคม 

คิดแบบองครวม 

รอบดานม ีเหตุผล

เชงิตรรกะและ

ตัดสินใจ เลือก

ทางเลอืกโดยใช

เกณฑ ที่

เหมาะสมได 

คิดแบบองครวม 

รอบดาน หรือ มี

เหตุผลเชิงตรรกะ 

และตัดสินใจเลอืก 

ทางเลอืกโดยใช

เกณฑท่ี เหมาะสม

ไมได 
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พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคุณภาพ 

มากที่สุด (4) มาก (3) ปานกลาง (2) นอย (1) 

4. การตัดสินใจ 

เลือกวิธีการ 

ตัดสินใจเลอืก

วิธีการแกปญหา 

โดยพิจารณาขอดี

และขอจํากัด ซึ่ง

ไมเกิดผลกระทบ

ในทางลบ แก

ตนเองและผูอื่น 

ตัดสินใจเลอืก

วิธีการแกปญหา 

โดยพิจารณาขอดี

และขอจํากัด และ

มีผลกระทบ

ในทางลบ แก

ตนเองและ ผูอื่น

ไมเกิน 1 ประเด็น 

ตัดสินใจเลอืก

วิธีการแกปญหา 

โดยพิจารณาขอดี

และขอจํากัด และ

มีผลกระทบ

ในทางลบ แก

ตนเองและผูอื่น 2 

ประเด็น 

ตัดสินใจเลอืก

วิธีการแก ปญหา

โดยไมพิจารณา

ขอด ีและขอจํากัด

ทําใหเกิดผล 

กระทบในทางลบ

แกตนเอง และ

ผูอื่นมากกวา 2 

ประเด็น 

5. การวิเคราะห

ปญหาที่ ขึน้กับ

ตนเองและผูอื่น 

ระบุปญหาตางๆ 

ที่เกิดขึ้นกับ 

ตนเองและผูอื่นท่ี

ตรงกับสภาพ

ปญหา ได

มากกวา 3 ปญหา 

ระบุปญหาตางๆ 

ที่เกิดขึ้นกับ 

ตนเองและผูอื่นท่ี

ตรงกบัสภาพ

ปญหา ได

มากกวา 3 ปญหา 

ระบุปญหาตางๆ 

ที่เกิดขึ้นกับ 

ตนเองและผูอื่นท่ี

ตรงกับสภาพ

ปญหา ได 2 

ปญหา 

ระบุปญหาตางๆ 

ที่เกิดขึ้น กับ

ตนเองและผูอื่นท่ี

ตรงตามสภาพ 

ปญหาได 1 

ปญหา 

6. การวางแผนใน 

การแกปญหา 

เปนขั้นตอน 

มีการวางแผนงาน

และ ออกแบบ

วิธีการแกปญหาที่

มี ความเปนไปได

อยางสมเหตุ สม

ผลโดยใชขอมูล

และราย ละเอยีด

ประกอบการ

วางแผน มีขั้นตอน

ของแผนงาน 

อยางชัดเจน และ

มีขอมูลเพียงพอ 

มีการวางแผนงาน

และ ออกแบบ

วิธีการแกปญหา

โดย ใชขอมูลและ

รายละเอียด 

ประกอบการ

วางแผนมีขั้นตอน 

ของแผนงานอยาง

ชัดเจน และ มี

ขอมูลเพียงพอ 

มีการวางแผนงาน

และ ออกแบบ

วิธีการแกปญหา 

โดย ใชขอมูลและ

รายละเอียด 

ประกอบการ

วางแผน มีขั้นตอน 

ของแผนงาน

ชัดเจน 

ไมมีการวางแผน

และ ออกแบบ

วิธีการแกปญหา 
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พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคุณภาพ 

มากที่สุด (4) มาก (3) ปานกลาง (2) นอย (1) 

7. ใชคําพูด 

ทาทาง เพ่ือยนืยัน

ความตองการ

ปฏิเสธได 

แสดงคําพูด 

ทาทางน้ําเสียง  

ที่สามารถยืนยัน

ความตองการ

ปฏิเสธอยาง

จริงจังและชัดเจน 

แสดงคําพูด 

ทาทางน้ําเสียง  

ที่สามารถยืนยัน

ความตองการ

ปฏิเสธดวยวาจา

สุภาพ 

แสดงคําพูด 

ทาทางน้ําเสียง  

ที่สามารถยืนยัน

ความตองการ

ปฏิเสธเปน

บางครั้ง 

ไมกลาแสดง

คําพูด ทาทาง

น้ําเสยีง 

ในการปฏิเสธ 

8. วิเคราะห

สถานการณที่ควร

ปฏิเสธได 

 

ระบุสถานการณท่ี

ควรปฏเิสธหรือ

หลีกเลี่ยงสภาวะ

ถูกกดดันการใช

ยาเสพตดิได

มากกวา 3 

สถานการณ 

ระบุสถานการณท่ี

ควรปฏเิสธหรือ

หลีกเลี่ยงสภาวะ

ถูกกดดันการใช

ยาเสพตดิได 3 

สถานการณ 

ระบุสถานการณท่ี

ควรปฏเิสธหรือ

หลีกเลี่ยงสภาวะ

ถูกกดดันการใช

ยาเสพตดิได 2 

สถานการณ 

ระบุสถานการณท่ี

ควรปฏเิสธหรือ

หลีกเลี่ยงสภาวะ

ถูกกดดันการใช

ยาเสพตดิได 1 

สถานการณ 

9. รูจักปองกัน 

หลีกเลี่ยง 

พฤติกรรมเสี่ยง

ตอ สารเสพติด  

ปฏิบัติตนเปนผูมี

พฤติกรรมที่

หลีกเลี่ยงจากสาร

เสพตดิทุก

ประเภท  

และรักษาสุขภาพ

อนามัยตนเอง 

ปฏิบัติตนเปนผูมี

พฤติกรรม ที่พึง

ประสงคทุก

ประเภทและรักษา

สุขภาพอนามัย

ตนเองบางครั้ง 

ปฏิบัติตนเปนผูมี

พฤติกรรม ที่พึง

ประสงค บางและ

รักษาสุขภาพ

อนามัยตนเอง

บางครั้ง 

ปฏิบัติตนเปนผูมี 

พฤติกรรมที ่

พึงประสงค ไม

ครบ  

 

10. สามารถ

จัดการกับ 

อารมณและ

ความเครียดได 

อยางถูกตองและ

เหมาะสม 

ควบคุมอารมณ 

โดยไมแสดง 

ความฉุนเฉียว

หรือไมพอใจ ดวย

คําพูด กิริยา

อาการตอ หนา

ผูอื่นใชเวลาวางใน

การ ปฏิบัติ

กิจกรรมท่ีเปน 

ประโยชนเพื่อผอน

คลายความเครยีด 

ควบคุมอารมณ 

โดยไมแสดง 

ความฉุนเฉียว

หรือไมพอใจ ดวย

คําพูด กิริยา

อาการ ตอ หนา

ผูอื่นใชเวลาวาง

เพื่อผอน คลาย

ความเครียด 

ควบคุมอารมณ 

โดยไมแสดง 

ความฉุนเฉียว

หรือไมพอใจ ดวย

คําพูด กิริยา

อาการ ตอ หนา

ผูอื่นเมื่อมผีูชี้แนะ

ทวงตงิ 

แสดงความ

ฉุนเฉียวหรือไม 

พอใจดวยคําพูด 

กริยา อาการตอ

หนาผูอื่น 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

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

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

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อ……………………………………ผูประเมิน 

     (……………………………………) 

ตําแหนง……………………………………. 

 ……………./…………………./………….  
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แบบประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ

หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวติเพื่อปองกันยาเสพติด  

สําหรับนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน   

คําชี้แจง  

 1. แบบประเมินฉบับนี้ใชสําหรับผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาความสอดคลองของ

ขอคําถามที่ปรากฏที่ระบุในแบบความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอ

ทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด จํานวน 2 ดาน คือ 

  ดานที่ 1 ดานความพึงพอใจในการฝกอบรม 

  ดานที่ 2 ดานความสามารถของวิทยากรดําเนินการฝกอบรม 

 2. ขอความอนุเคราะหทานพิจารณาความสอดคลองแลวใหคะแนน ดังนี้  

  ให   +1  คะแนน ถาทานพิจารณาเห็นวาสอดคลอง  

  ให   0   คะแนน ถาทานไมแนใจวาสอดคลอง  

  ให  -1   คะแนน ถาทานพิจารณาเห็นวาไมสอดคลอง  

  ถาทานพิจารณาเห็นวาไมสอดคลอง ไมแนใจวาสอดคลอง และขอเสนอแนะ 

ขอความกรุณาใหขอเสนอแนะเพื่อผูวิจัยจะนําไปปรับปรุงแบบสอบถาม ใหมีคุณภาพตอไป 

  ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่กรุณาใหความอนุเคราะห 
 

 

               ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

                       นางจริยา กิตติธรรม 

               นักศึกษาหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  

                                                สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร

ฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด  

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน   

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับผลการพิจารณาของทาน 

ขอ รายการประเมิน 

ผลการพิจารณา 

ขอเสนอแนะ สอดคลอง 

(+1) 

ไมแนใจ 

(0) 

ไม

สอดคลอง 

(-1) 

ดานที่ 1 ดานความพึงพอใจ 

ในการฝกอบรม 

    

1 การจัดสถานทีฝ่กอบรมในแตละ

กิจกรรมตลอดการฝกอบรม 
    

2 การดําเนินการจัดกิจกรรมฝกอบรม

ของวิทยากรในแตละหนวย 

การเรยีนรู 

    

3 การอํานวยความสะดวกของวิทยากร

ระหวางการฝกอบรม 
    

4 การกําหนดเวลาในการฝกอบรมแต

ละกิจกรรมของหนวยการเรียนรู 
    

5 ความชัดเจนของเนื้อหาสาระของแต

ละหนวยการเรียนรู 
    

6 การจัดกิจกรรมการฝกอบรมในแต

ละหนวยการเรียนรู 
    

7 การใชสื่อประกอบการฝกอบรมใน

แตละหนวยการเรยีนรู 
    

8 การประเมินผลการเรียนรูในแตละ

หนวยการเรียนรู 
    

9 การจัดบรกิารอาหารวางและอาหาร

กลางวันมีความเหมาะสม 
    

10 ความรูความสามารถและประโยชนที่

ไดรับภายหลังการฝกอบรม 
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ขอ 
รายการประเมิน 

 

ผลการพิจารณา 

ขอเสนอแนะ 
สอด 

คลอง 

(+1) 

ไม

แนใจ 

(0) 

ไม

สอดคลอง 

(-1) 

ดานที่ 2 ดานความสามารถของวิทยากร

ดําเนินการฝกอบรม 

    

11 มีการเตรียมความพรอม 

ในการดําเนินการฝกอบรม 

    

12 เปนผูมีบุคลิกภาพด ีและแสดง

พฤติกรรมที่เหมาะสม 

    

13 มีศิลปะในการพูด การฟง และการใช

คําถาม คําตอบ 

    

14 มีความตั้งใจในการดําเนินการฝกอบรม

ในแตละกิจกรรม 

    

15 การนําเสนอเนือ้หาสาระทุกเรื่องให

สามารถเขาใจไดงาย 

    

16 การจัดกิจกรรมการฝกอบรมในแตละ

หนวยการเรียนรู 

    

17 มีทักษะในการใชสื่อและอุปกรณ 

ในการฝกอบรม 

    

18 มีความสามารถในการวัดการ

ประเมินผลการฝกอบรม 

    

19 สามารถบูรณาการองคความรูตางๆ ให

สัมพันธกับเนื้อหาสาระในการฝกอบรม 

    

20 สามารถดําเนินการฝกอบรมในแตละ

กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคการเรยีนรู 

    

21 เปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมทุก

คนไดมีโอกาสแสดงออกอยางทัว่ถึง 

    

22 มีความสามารถเปนผูนํา 

ในการฝกอบรม 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

ลงชื่อ……………………………………ผูประเมิน 

     (……………………………………) 

ตําแหนง……………………………………. 

 ……………./…………………./………….  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

สรุปผลการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. ผลการประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรฝกอบรม 

 2. คาดัชนีความสอดคลองของรางหลักสูตรฝกอบรม 

 3. คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด กอนและหลังการฝกอบรม 

 4. คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น 

(KR20) ของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวติเพื่อปองกันยา

เสพตดิ  

 5. คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อ

ปองกันยาเสพติด 

 6. คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด 
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ตาราง 13 ผลการประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะ  

             ชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  

ขอ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ของผูเชี่ยวชาญ 

ทานที ่
X� S. D. 

ระดับ

คุณภาพ 

1 2 3 4 5 

1 จุดมุงหมายในการนําหลักสูตรไป

ใช 

5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สุด 

2 ความชัดเจนของจุดมุงหมายของ

หลักสูตร 

4 5 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

3 จุดหมายมีความครอบคลุมทุก

เนื้อหาสาระ 

4 4 4 5 4 4.20 0.45 มาก 

4 เนื้อหาสาระของหลักสูตร

ตอบสนองจุดมุงหมายของ

หลักสูตร 

4 5 4 4 5 4.40 0.55 มาก 

5 เนื้อหาสาระของหลักสูตร

ครอบคลุมสาระที่จําเปนตองใช

ปฏิบัติการ 

4 4 4 5 4 4.20 0.45 มาก 

6 การจัดเรียงลําดับเนื้อหาในแตละ

หัวขอ 

3 4 5 3 5 4.00 1.00 มาก 

7 กิจกรรมการฝกอบรมนําไปสูการ

บรรลุจุดหมายของหลักสูตร 

5 4 4 4 4 4.20 0.45 มาก 

8 การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูใน

แตละหัวขอ 

4 5 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

9 กิจกรรมและวิธีการฝกอบรมใน

แตละหัวขอ 

4 3 4 4 5 4.00 0.71 มาก 

10 ความเหมาะสมของสื่อกับ

กิจกรรม 

5 4 4 4 4 4.20 0.45 มาก 
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ตาราง 13 (ตอ) 

ขอ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ของผูเชี่ยวชาญ 

ทานที ่
X� S. D. 

ระดับ

คุณภาพ 

1 2 3 4 5 

11 สื่อชวยใหกิจกรรมบรรลุ

จุดมุงหมายของหลักสูตร 

5 5 4 4 4 4.40 0.55 มาก 

12 สื่อการฝกอบรมกับเนื้อหา 

ในแตละขอ 

5 4 5 4 5 4.60 0.55 มาก 

13 สื่อการเรียนนําไปสราง 

การเรียนรู 

4 5 4 4 5 4.40 0.55 มาก 

14 วิธีประเมินผลในแตละหัวขอ 4 4 4 4 5 4.20 0.45 มาก 

15 ระยะเวลาในการฝกอบรม 3 5 4 4 4 4.00 0.71 มาก 

รวม 4.28 0.57  

 
 คาเฉลี่ย   4.51 - 5.00  เหมาะสมมากที่สุด  

 คาเฉลี่ย   3.51 - 4.50  เหมาะสมมาก  

 คาเฉลี่ย   2.51 - 3.50  เหมาะสมปานกลาง 

 คาเฉลี่ย  1.51 - 2.50  เหมาะสมนอย 

 คาเฉลี่ย  0.00 - 1.50  เหมาะสมนอยที่สุด 
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ตาราง 14 ดัชนีความสอดคลองของรางหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะ  

             ชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 14 ขอ  

ขอ

คําถาม 

คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที่  

Σx 

 

IOC 
การแปลผล 

1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

12 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

13 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ตาราง 15 ดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบความรูความเขาใจทักษะชวีิตเพื่อปองกัน 

             ยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 40 ขอ  

หนวยการฝกอบรม

หนวยท่ี 
ขอที่ 

คะแนนของผูเช่ียวชาญคนท่ี  

Σx 

 

IOC 
การแปลผล 

1 2 3 4 5 

1 1 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

12 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

13 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3 17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

22 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4 25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ตาราง 15 (ตอ) 

หนวยการฝกอบรม

หนวยท่ี 
ขอที ่

คะแนนของผูเช่ียวชาญคนท่ี  

Σx 

 

IOC 
การแปลผล 

1 2 3 4 5 

4 29 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5 34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

37 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

38 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ตาราง 16 คาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (KR20) 

             ของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด  

             สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 30 ขอ 

ขอที ่
คาความยาก (P) คาอํานาจจําแนก (r) 

P แปลผลคา P  r แปลผลคา r 

1 0.73 งายพอใชได 0.34 ดีพอสมควร 

2 0.65 งายพอใชได 0.38 ดีพอสมควร 

3 0.44 คอนขางยาก ดี 0.40 ดีมาก 

4 0.54 คอนขางงาย ดี 0.36 ดีมาก 

5 0.57 คอนขางงาย ดี 0.38 ดีมาก 

6 0.54 คอนขางงาย ดี 0.40 ดีมาก 

7 0.47 คอนขางยาก ดี 0.40 ดีมาก 

8 0.57 คอนขางงาย ดี 0.38 ดีพอสมควร 

9 0.60 คอนขางงาย ดี 0.46 ดีมาก 

10 0.73 งายพอใชได 0.46 ดีมาก 

11 0.44 คอนขางยาก ดี 0.48 ดีมาก 

12 0.62 งายพอใชได 0.40 ดีมาก 

13 0.58 คอนขางงาย ดี 0.42 ดีมาก 

14 0.51 คอนขางงาย ดี 0.42 ดีมาก 

15 0.73 งายพอใชได 0.32 ดีพอสมควร 

16 0.65 งายพอใชได 0.50 ดีมาก 

17 0.58 คอนขางงาย ดี 0.42 ดีมาก 

18 0.59 คอนขางงาย ดี 0.34 ดีพอสมควร 

19 0.44 คอนขางยาก ดี 0.40 ดีมาก 

20 0.48 คอนขางยาก ดี 0.69 ดีมาก 

21 0.70 งายพอใชได 0.38 ดีพอสมควร 

22 0.51 คอนขางงาย ดี 0.42 ดีมาก 
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ตาราง 16 (ตอ) 

ขอที ่
คาความยาก (P) คาอํานาจจําแนก (r) 

p แปลผลคา P  r แปลผลคา r 

23 0.54 คอนขางงาย ด ี 0.36 ดีมาก 

24 0.74 งายพอใชได 0.34 ดีพอสมควร 

25 0.44 คอนขางยาก ดี 0.40 ดีมาก 

26 0.57 คอนขางงาย ด ี 0.38 ดีมาก 

27 0.42 คอนขางยาก ดี 0.40 ดีมาก 

28 0.65 งายพอใชได 0.38 ดีพอสมควร 

29 0.57 คอนขางงาย ด ี 0.38 ดีพอสมควร 

30 0.60 คอนขางงาย ด ี 0.46 ดีมาก 

คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 0.82 

 

 จากตาราง 16 คาความยาก และคาอํานาจจําแนก ที่ไดคัดเลือกขอสอบ 

วัดความเชื่อมั่นในแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด              

ขอที่เขาเกณฑไว 30 ขอ ซึ่งมีคาความยากรายขอ (P) มีคาตัง้แต 0.42 ถึง 0.74 และคา

อํานาจจําแนกรายขอ (r) มีคาตั้งแต 0.32 ถึง 0.69 เปนแบบทดสอบที่อยูในเกณฑที่มี

คุณภาพ ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.82 ถือวา

แบบทดสอบมีความเชื่อถือไดสูง 
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ตาราง 17 คาดัชนคีวามสอดคลองของแบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน  

             ยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 10 ขอ  

รายการประเมนิ ขอที่ 
คะแนนของผูเช่ียวชาญคนท่ี  

Σx 

 

IOC 
การแปลผล 

1 2 3 4 5 

1. ทักษะ 

การตระหนักรูใน

ตนเอง 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

2. ทักษะ 

การตัดสินใจ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

3. ทักษะ 

การแกปญหา 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

4. ทักษะ 

การปฏิเสธ 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

5. ทักษะ 

การจัดการกับ

อารมณและ

ความเครียด 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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ตาราง 18 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

             ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อ 

             ปองกันยาเสพติด จํานวน 22 ขอ  

ขอ

คําถาม 

คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที ่  

Σx 

 

IOC 
การแปลผล 

1 2 3 4 5 

ดานที่ 1 ดานความพึงพอใจในการฝกอบรม 

1 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

ดานที่ 2 ดานความสามารถของวิทยากรดําเนินการฝกอบรม 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด  

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน กอนและหลังฝกอบรม 

 2. คะแนนแบบสอบถามของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอ

หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด  

 3. คะแนนแบบประเมินทักษะการปฏิบัตติัวเพื่อปองกันยาเสพตดิ 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน หลังการอบรม 3 สัปดาห 
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ตาราง 19 คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด  

             ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน กอนและหลังฝกอบรม 

คนที่ 

คะแนนการทดสอบ 
ผลตางของคะแนน 

กอนและหลังฝกอบรม 

กอนฝกอบรม 

(30 คะแนน) 

หลังฝกอบรม 

(30 คะแนน) 

ผลตาง 

(D) 

ผลตางกําลังสอง 

(D2) 

1 10 28 18 324 

2 11 29 18 324 

3 13 21 8 64 

4 14 20 6 36 

5 12 19 7 49 

6 12 26 14 196 

7 13 24 11 121 

8 9 25 16 256 

9 8 22 14 196 

10 11 23 12 144 

11 12 24 12 144 

12 13 23 10 100 

13 10 25 15 225 

14 11 25 14 196 

15 12 26 14 196 

รวม 171 360 189 2571 

X� 11.40 24.00 12.6 171.4 

S. D. 1.64 2.78 3.68 89.85 
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ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิต 

เพื่อปองกันยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 เปรียบเทียบคะแนน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อปองกัน         

ยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ทดสอบดวยสถิติแบบ Nonparametric 

Statistics โดยใชสถิติ Wilcoxon Matched - pairs Signed rank test 

NPar Tests 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

t1 15 11.40 1.639 8 14 

t2 15 24.00 2.777 19 29 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

t2 - t1 Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 15b 8.00 120.00 

Ties 0c   

Total 15   

a. t2 < t1 

b. t2 > t1 

c. t2 = t1 

 

Test Statisticsb 

 t2 - t1 

Z -3.416a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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ตาราง 20 คะแนนแบบสอบถามของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 

              การเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด  

       ขอที ่

 คนที่ 

ดานที่ 1 ดานความพึงพอใจในการฝกอบรม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 

2 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 

3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 

4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 

5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 

6 5 4 5 4 3 4 4 5 3 4 

7 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 

8 3 5 4 4 3 5 5 4 3 4 

9 4 5 5 4 3 5 5 5 3 4 

10 4 5 4 4 3 5 5 4 3 4 

11 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 

12 4 5 4 5 3 4 5 4 3 5 

13 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 

14 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 

15 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 

รวม 64 63 67 70 54 66 63 67 54 70 

X� 4.27 4.20 4.57 4.60 3.60 4.40 4.20 4.47 3.60 4.67 

S. D. 0.70 0.68 0.62 0.59 0.51 0.51 0.56 0.64 0.51 0.49 

 

 

 

 

 

 



264 

ตาราง 20 (ตอ) 

     ขอที่ 

คนที่ 

ดานที่ 2 ดานความสามารถของวิทยากรดําเนินการฝกอบรม 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 

2 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 

3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 

4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 

5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 

6 3 5 3 5 5 4 5 3 5 5 4 4 

7 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 

8 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 

9 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

10 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

11 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 

12 4 4 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 

13 4 4 4 3 3 5 4 4 4 3 5 4 

14 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

15 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 

รวม 64 69 60 65 66 67 69 60 65 66 65 58 

X� 4.27 4.63 4.10 4.33 4.40 4.47 4.60 4.00 4.30 4.40 4.33 3.87 

S. D. 0.70 0.52 0.37 0.82 0.64 0.52 0.51 0.38 0.72 0.70 0.49 0.35 

S.D.=0.58 

คาเฉลี่ยทั้งฉบับ = 4.28 : แปลผล = ระดับมาก 
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ตาราง 21 คะแนนแบบประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียน 

             มัธยมศึกษาตอนตน หลังการอบรม 3 สัปดาห 

คนที่ 

1. ทักษะการ

ตระหนักรูใน

ตนเอง 

 

2. ทักษะ 

การตัดสินใจ 

3. ทักษะ 

การแกปญหา 

4. ทักษะ 

การปฏิเสธ 

5. ทักษะการ

จัดการกับ

อารมณและ

ความเครียด 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 

2 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 

3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 

4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 4 

5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 

6 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 

7 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 

8 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 

9 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 

10 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 

11 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 

12 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 

13 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 

14 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 

15 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 

รวม 51 52 55 49 53 51 52 54 52 53 

X� 3.40 3.47 3.67 3.27 3.53 3.40 3.47 3.60 3.47 3.53 

S. D. 0.51 0.52 0.49 0.46 0.52 0.74 0.52 0.51 0.74 0.52 

คาเฉลี่ยทั้งฉบับ = 3.48  

แปลผล = มีทักษะในการปองกันตนเองมาก 
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ภาคผนวก ซ 

หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
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หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

 

 

 

 
โดย 

จริยา กิตติธรรม 

 

 

 

 

 

 
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ปการศึกษา 2560 
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คํานํา 

 หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เลมนี ้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการฝกอบรมทักษะชวีิต

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เกิดจากกระบวนการวิจัย มี 4 ระยะ คือ 1) การศึกษา

ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 2) การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 3) การ

ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม และ 4) การปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรให

เหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของโรงเรียน ชุมชน และสถานการณปจจุบัน 

โดยเนนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในทักษะชีวิต

เพื่อปองกันยาเสพติด 

 หลกัสูตรเลมนี้ประกอบดวยเนื้อหา 2 สวน คือ ความรูที่เกี่ยวกับหลักสูตร 

ฝกอบรม และเนื้อหาที่ใชสําหรับฝกอบรมซึ่งแบงเปนหนวยการเรียนรู จํานวน 5 หนวย 

และภาคผนวกอันประกอบดวย แบบทดสอบวัดความรูความรูความเขาใจ และแบบ

ประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด ซึ่งผูใชหลักสูตรจะไดนําความรูความ

เขาใจและความสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม หนวยการเรียนรูใน

หลักสูตร ประกอบดวย 

   หนวยการเรียนรูที่ 1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

   หนวยการเรียนรูที่ 2 ทักษะการตัดสินใจ 

   หนวยการเรียนรูที่ 3 ทักษะการแกปญหา 

   หนวยการเรียนรูที่ 4 ทักษะการปฏิเสธ 

   หนวยการเรียนรูที่ 5 ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด 

 ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญซึ่งไดกรุณาตรวจสอบความเหมาะสมและความ

สอดคลองของหลักสูตรการฝกอบรมฉบับนี้และใหขอเสนอแนะในการการบปรับปรุงแกไข 

ขอขอบคุณผศ.ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ ดร.

บุญมี กอบุญ กรรมการที่ปรึกษา ที่ไดกรุณา ตรวจสอบ เสนอแนะรวมทั้งเปนที่ปรึกษาใน

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ตั้งแตเริ่มจัดทําโครงรางของหลกัสูตรฝกอบรมจนเปนหลักสูตรฉบับสมบูรณ 

 

                จริยา กิตติธรรม 
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สารบัญ 

เนื้อหา                                            หนา 

    หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

 สําหรับนักเรียน 

 มัธยมศึกษาตอนตน  
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หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

จุดมุงหมายของหลักสูตร 

 ผูเขารับการฝกอบรมไดฝกอบรมตามหลักสูตรนี้แลว จะมีพฤติกรรมการเรียนรู 

ดังนี้ 

  1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพ

ติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

  2. เพื่อใหมีทักษะการปฏิบัติตัวในการปองกันยาเสพติดของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

  3. เพื่อใหมีความคิดเห็นที่ดีตอหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิต

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  

โครงสรางเนื้อหา  

 เนื้อหาในการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติดสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบดวย 

หนวยการเรียนรู 5 หนวย ใชเวลาการฝกอบรม รวม 15 ชั่วโมง มีรายละเอียด  

ดังตอไปนี ้

 1 หนวยการเรียนรูที่ 1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง  

  หนวยการเรียนรูที่ 1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง  

   1.1 กิจกรรมที่ 1 รูทันยาเสพติด ชวีิตสดใส 

   1.2 กิจกรรมที่ 2 ชนะใจตน ชนะยาเสพติด 

   1.3 กิจกรรมที่ 3 ลวดลายลีลา 
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       หนวยการเรียนรูที่ 2 ทักษะการตัดสินใจ  

   2.1 กิจกรรมที่ 4 รูไว ไมเกิดทุกข 

   2.2 กิจกรรมที่ 5 สิ่งเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย 

  หนวยการเรียนรูที่ 3 ทักษะการแกปญหา  

   3.1 กิจกรรมที่ 6 สังสรรค สนทนา 

   3.2 กิจกรรมที่ 7 เจาะประเด็น 

   3.3 กิจกรรมที่ 8 รูคิด ผิดไดยาก 

       หนวยการเรียนรูที่ 4 ทักษะการปฏิเสธ 

   4.1 กิจกรรมที่ 9 ปฏิเสธอยางไรดี 

   4.2 กิจกรรมที่ 10 เอาอยางไรดีนะ 

   4.3 กิจกรรมที่ 11 เทวา ซาตาน 

  หนวยการเรียนรูที่ 5 ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด   

   5.1 กิจกรรมที ่12 ประหลาดใจไหม 

   5.2 กิจกรรมที่ 13 การจัดการความเครียด 

   5.3 กิจกรรมที่ 14 ผอนคลาย 

ตาราง 1 หนวยการเรียนรูหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

หนวยการเรียนรูท่ี โครงสรางเน้ือหา เวลา/ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูท่ี 1  

ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

กิจกรรมท่ี 1 รูทันยาเสพติด ชีวิตสดใส 

กิจกรรมท่ี 2 ชนะใจตน ชนะยาเสพติด 

กิจกรรมท่ี 3 ลวดลายลลีา 

3 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 

ทักษะการตัดสนิใจ 

กิจกรรมท่ี 4 รูไว ไมเกิดทกุข 

กิจกรรมท่ี 5 สิ่งเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย 
3 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 

ทักษะการแกปญหา 

กิจกรรมท่ี 6 สังสรรค สนทนา 

กิจกรรมท่ี 7 เจาะประเด็น 

กิจกรรมท่ี 8 รูคิดผิดไดยาก 

3 

หนวยการเรียนรูท่ี 4 

ทักษะการปฏิเสธ 

กิจกรรมท่ี 9 ปฏิเสธอยางไรดี 

กิจกรรมท่ี 10 เอาอยางไรดีนะ 

กิจกรรมท่ี 11 เทวา ซาตาน 

3 
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ตาราง 1 (ตอ) 

หนวยการเรียนรูท่ี โครงสรางเน้ือหา เวลา/ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูท่ี 5 

ทักษะการจัดการกับอารมณและ

ความเครียด 

กิจกรรมท่ี 12 ประหลาดใจไหม 

กิจกรรมท่ี 13 การจัดการความเครียด 

กิจกรรมท่ี 14 ผอนคลาย 

3 

รวม 15 
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ตาราง 2 โครงสรางหนวยการเรียนรู 

โครงสรางเนื้อหา ขอบขายเนื้อหา จุดประสงคเชิงพฤตกิรรม สื่อ วิธีการประเมิน เครื่องมอื 

หนวยการเรียนรูที่ 1  

ทักษะการตระหนักรูใน

ตนเอง ประกอบดวย 

กิจกรรมท่ี 1 รูทัน 

ยาเสพติด ชีวิตสดใส 

กิจกรรมท่ี 2 ชนะใจตน  

ชนะยาเสพตดิ 

กิจกรรมท่ี 3 ลวดลายลีลา 

- ความรูเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด 

- ทักษะการตระหนัก

รูในตนเอง 

- การปองกันตนเอง

และการหลีกเลี่ยง

ตนเองจากปญหา         

ยาเสพติด 

- สามารถวเิคราะหขอดีของ

ตนเองที่ชวยปองกันการถูกชักจูง

ไปใชยาเสพตดิได  

- วิเคราะหสถานการณเสี่ยงที่

นําไปสูการใชยาเสพตดิได 

- สามารถระบุปญหาที่เกิดจาก

การใชยาเสพตดิของสมาชิกใน

ครอบครัว และสังคมได 

- เสนอแนวคิดที่จะหลีกเลี่ยง

ตนเองจากปญหายาเสพติดได 

-ใบความรูที่ 1   

รูทันยาเสพติด  

ชีวิตสดใส 

- ใบกิจกรรมที่ 1 รูทันยา

เสพติด  

ชีวิตสดใส 

- ใบความรูท่ี 2 ชนะใจตน

ชนะยาเสพติด 

- ใบกิจกรรมที่ 2 ชนะใจ

ตน ชนะยาเสพติด 

-Power Point   

- วิดทีัศน เรื่อง  

การปองกันการติด 

ยาเสพติด 

- แบบบันทึกผลการเรียนรู

ท่ี 1ทักษะการตระหนักรูใน

ตนเอง 

 

- สังเกต

พฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน

กลุม 

- ตรวจผลงาน

รายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

- แบบประเมิน

ชิ้นงานกลุม 

- แบบประเมิน

ชิ้นงาน

รายบุคคล 
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ตาราง 2 (ตอ) 

โครงสรางเนื้อหา ขอบขายเนื้อหา จุดประสงคเชิงพฤตกิรรม สื่อ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

หนวยการเรียนรูที่ 2 

ทักษะการตัดสินใจ 

ประกอบดวย 

กิจกรรมท่ี 4 รูไว  

ไมเกิดทุกข 

กิจกรรมท่ี 5 รูเทาทัน 

ยาเสพติด 

- ยาเสพติดประเภท

บุหรี่และเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

- ทักษะการตัดสินใจ

และแกไขปญหาที่

ถูกตองได 

- บอกผลกระทบของการใชยา

เสพติดประเภทบุหรี่และเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล 

- สามารถอธบิายขั้นตอนการ

ตัดสินใจและแกไขปญหาท่ี 

ถูกตองได  

- สามารถวเิคราะหสถานการณ

และนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 

- กิจกรรมท่ี 4 รูไวไมเกิด

ทุกข 

-ใบความรูที่ 3 เรื่อง ทักษะ

การตัดสนิใจ 

- ใบกิจกรรมที่ 3 เอาอยาง

ไงดีนะ 

- ใบความรูท่ี 4  

สิ่งเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย 

- ใบกิจกรรมที่ 5 สิ่งเสพติด

ท่ีไมผิดกฎหมาย 

- แบบบันทึกผลการเรียนรูที่ 

2 ทักษะการแกปญหา 

- โปรแกรม Power Point 

เรื่อง หนวยการเรียนรูที่ 2 

ทักษะการตัดสินใจ 

- วดิทีัศน เรื่อง  

การตัดสนิใจ  

- สังเกต

พฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน

กลุม 

- ตรวจผลงาน

รายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

- แบบ

ประเมิน

ชิ้นงานกลุม 

- แบบ

ประเมิน

ชิ้นงาน

รายบุคคล 
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ตาราง 2 (ตอ) 

โครงสรางเนื้อหา ขอบขายเนื้อหา จุดประสงคเชิงพฤตกิรรม สื่อ วิธีการประเมิน เครื่องมอื 

หนวยการเรียนรูที่ 3 

ทักษะการแกปญหา 

ประกอบดวย 

กิจกรรมท่ี 6 สังสรรค 

สนทนา 

กิจกรรมท่ี 7 เจาะประเด็น 

กิจกรรมท่ี 8 รูคิด  

ผิดไดยาก 

 

- ผลกระทบของ 

การใชยาเสพติดที่มี

ผลตอ รางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคม และ

สติปญญา 

- ทักษะ 

การแกปญหา 

- การปองกันตนเอง

และการหลีกเลี่ยง

ตนเองจากปญหา 

ยาเสพติด 

- บอกผลกระทบของการใช 

ยาเสพติดที่มีผลตอ รางกาย จติใจ 

อารมณ สังคม และสติปญญา 

- สามารถอธบิายขั้นตอนแกไข

ปญหาที่ถูกตองได  

- สามารถนําขั้นตอน 

การแกปญหานําไปประยุกตใชใน

การปองกันตนเองจาก 

ยาเสพติดได 

- สามารถวเิคราะหความ

นาเชื่อถือของขอมูล ขาวสารได

สมเหตุสมผล 

- ใบกิจกรรมที่ 6 สังสรรค 

สนทนา 

-ใบความรูที่ 5 ผลกระทบ

จากการใชยาเสพติด 

-ใบกิจกรรมที่ 7  

เจาะประเด็น 

- ใบกิจกรรมที่ 8 รูคิด  

ผิดไดยาก 

-แบบบันทึกผลการเรียนรู  

ท่ี 3 ทักษะการแกปญหา 

- วีดีทัศน ผลกระทบจาก

การใชยาเสพตดิ   

- สังเกต

พฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน

กลุม 

- ตรวจผลงาน

รายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบ

สังเกต

พฤติกรรม 

- แบบ

ประเมิน

ชิ้นงาน

กลุม 

- แบบ

ประเมิน

ชิ้นงาน

รายบุคคล 
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ตาราง 2 (ตอ)  

โครงสรางเนื้อหา ขอบขายเนื้อหา จุดประสงคเชิงพฤติกรรม สื่อ วิธีการประเมิน เครื่องมอื 

หนวยการเรียนรูที่ 4 

ทักษะการปฏิเสธ 

กิจกรรมท่ี 9  

ปฏเิสธอยางไรด ี

กิจกรรมท่ี 10 เอาอยางไร 

ดีนะ 

กิจกรรมท่ี 11 เทวา ซาตาน 

- ทักษะ 

ในการปฏิเสธ 

-คําพดูที่ใช 

ในการปฏิเสธ  

- สาเหตุของการติด

ยาเสพติด และ 

การปองกันการ 

เสพยาเสพตดิ 

- สามารถใชคาํพูด ทาทาง เพื่อ 

ยืนยันความตองการปฏิเสธได  

- สามารถวเิคราะหสถานการณ        

ท่ีควรปฏิเสธได 

- สามารถอธบิายหลักในการ

ปฏิเสธได 

- ใบกิจกรรมที่ 9 ปฏิเสธ

อยางไรดี 

- ใบความรูท่ี 6หลักในการ

ปฏิเสธ 

- ใบกิจกรรมที่ 10 เอา

อยางไรดีนะ 

-ใบกิจกรรมที่ 11  

เทวา ซาตาน 

- แบบบันทึกผลการเรียนรู

ท่ี 4 ทักษะ 

การปฏิเสธ 

- สังเกต

พฤตกิรรม 

- ตรวจผลงาน

กลุม 

- ตรวจผลงาน

รายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

- แบบ

ประเมิน

ชิ้นงานกลุม 

- แบบ

ประเมิน

ชิ้นงาน

รายบุคคล 
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ตาราง 2 (ตอ) 

โครงสรางเนื้อหา ขอบขายเนื้อหา จุดประสงคเชิงพฤติกรรม วิธีการ/สื่อการอบรม วิธีการประเมิน เครื่องมอื 

หนวยการเรียนรูที่ 5 

ทักษะการจัดการกับอารมณ

และความเครยีด 

ประกอบดวย 

กิจกรรมท่ี 12 ประหลาดใจไหม 

กิจกรรมท่ี 13 การจัด 

การความเครียด 

กิจกรรมท่ี 14 ผอนคลาย 

- ความรู

เกี่ยวกับเขาใจ

การจัดการ

ความเครียด ซ่ึง

สงเสรมิวิถีชวีิตที่

มีคุณภาพ  

- สาเหตุและ

อาการของ

ความเครียด 

และความโกรธ 

- จัดการกับ

ความเครียดได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

เพื่อหลีกเลี่ยง

ตนเองจาก

ปญหายาเสพติด 

- เขาใจแนวคิดเรื่องการจัด 

การความเครียด ซึ่งสงเสริมวิถชีีวิต

ท่ีมีคุณภาพ 

- เขาใจสาเหตุและอาการของ

ความเครียด และความโกรธ 

- เขาใจวาแรงกดดันสามารถ

จัดการใหบรรลุผลในทางบวกได 

- จัดการกับความเครยีดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- ใบกิจกรรม ที่ 12 เรื่อง 

ประหลาดใจไหม 

- ใบความรูท่ี 7 เขาใจ

อาการของความเครียด 

- ใบความรูท่ี 8 ผอนคลาย 

- ใบกิจกรรมที1่4  

ผอนคลาย 

- แบบบันทึกผลการเรียนรู

ท่ี 5 ทักษะการจัดการกับ

อารมณและความเครียด 

- สังเกต

พฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน

กลุม 

- ตรวจผลงาน

รายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

- แบบประเมิน

ชิ้นงานกลุม 

- แบบประเมิน

ชิ้นงาน

รายบุคคล 
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กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม 

 กิจกรรมการฝกอบรม 

 การจัดกิจกรรมฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมนี้ ไดกําหนดใหสอดคลองกับ

จุดมุงหมายของหลักสูตรฝกอบรม และจุดประสงคการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู 

โดยยึดวุฒิภาวะของการฝกอบรม และจิตวิทยาการเรียนรู ซึ่งไดกําหนดกิจกรรมการ

ฝกอบรมไว ดังนี้ 

  1. การบรรยาย (Lecture) การบรรยายที่มีการซักถามเปนเทคนิคการ

ฝกอบรมที่เหมาะกับการฝกอบรมทีม่ีวัตถุประสงคที่ตองการใหความรู ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล การยอมรับของผูที่มสีวนรวม การเปลี่ยนทัศนคติ ทักษะการแกปญหา แต

ไมเหมาะสําหรับความรูที่ไดจากการอบรมเพื่อเสริมสรางประสมการณในแนวใหม 

การฝกอบรมโดยใชวิทยากรเปนศูนยกลางการเรียนรู คือ 

  2. กรณีศกึษา (Case Study) เปนการฝกอบรมที่นําเอาเรื่องราวหรือกรณี

ที่เปนปญหาเกิดขึ้นจรงิๆ เสนอในกลุมผูเขารับการอบรม สมาชิกของกลุมจะใชหลัก

วิชาการและประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติงานมาผสมผสานเพื่อมาวเิคราะหกรณีที ่  

ยกมาโดยมีที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําและใหแนวทางเพื่อชวยสมาชิกกลุมวิเคราะหปญหา

ไดตรงวัตถุประสงค 

  3. การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplaying) เปนเทคนิคที่นําเอาเรื่องที่เปน

กรณีตัวอยางมาเสนอในรูปแบบการแสดงบทบาท ใหผูเขารับการ อบรมไดเห็นภาพชัดเจน 

ไดสัมผัสกับประสบการณและความรูสึกที่แทจริงเกี่ยวกับปญหาที่เปนกรณีตัวอยาง  

การแสดงบทบาทสมมติชวยใหผูเขารับการอบรมไดรับทราบขอมูลและเรื่องราวที่ตรงกับ

เนื้อเรื่องที่ใชในการศึกษาแนวเดียวกัน  

  4. การประชุมกลุมยอย (Buzz session) เปนการแบงผูเขารับการ

ฝกอบรมเปนกลุมยอยจากกลุมใหญ กลุมยอยละ 2 - 6 คนเพื่อพิจารณา ประเด็นปญหา 

อาจเปนปญหาเดียวกันหรือตางกัน ในชวงเวลาที่กําหนด มีวิทยากรคอยชวยเหลือทุกกลุม 

แตละกลุมตองเลือกประธานและเลขานุการของกลุมเพื่อดําเนินการ แลวนําความคิดเห็น

ของกลุมเสนอตอที่ประชุมใหญ 
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  5. การใชกิจกรรมนันทนาการ (Recreational/activity) เปนการใหผูเขารับ 

การอบรมรวมกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเชน รองเพลง เลนเกม 

ปรบมือเปนจังหวะ ฯลฯ โดยเนนการทํากิจกรรมเปนกลุม เพื่อมุงเปลี่ยนทัศนคติและสราง

ความสัมพันธ ตลอดจนสรางความสนุกสนานระหวางการฝกอบรม ไมควรใชเวลาเกิน    

20 – 40 นาที ขอดีคือ ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมทุกคน บรรยากาศสนุกสนาน ขอจํากัด

คือใชไดกับบางหัวขอเทานั้น สวนใหญใชสลับกันกับการบรรยายวิทยากรตองมีทักษะใน

การนํากลุม 

  ในการอบรมครั้งนี้ ไดใชเทคนิคการฝกอบรมที่เหมาะสมกับนักเรียน ไดแก  

การบรรยาย กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมุติ การประชุมกลุมยอย และการใช

กิจกรรมนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝกอบรมดังกลาวไดสอดแทรกไวในกิจกรรม 

การฝกอบรมแตละหัวขอฝกอบรม  

 วิธีการฝกอบรม 

  1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสราง

ทักษะชวีิตเพือ่ปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เสนอขอรับ 

การอนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียนบานปลาหลาย 

  2. นักเรียนที่เขารับการฝกอบรม คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนบานปลาหลาย จํานวน 30 คน เปนนักเรียนกลุมปกติ จํานวน 15 คน กลุมเสี่ยง

จํานวน 12 คน กลุมมีปญหา จํานวน 3 คน 

  3. ประชุมผูรวมดําเนินการจัดอบรม กําหนดบทบาท หนาที่และความ

รับผิดชอบ 

  4. ดําเนินการฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดยดําเนินการฝกอบรมตามลําดับ 

สื่อและเอกสารประกอบการฝกอบรม  

 สือ่การฝกอบรมครั้งนีป้ระกอบดวย 

  1. ใบกิจกรรมที ่1 – 14 

  2. ใบความรูที่ 1 - 8 

  3. สื่อประกอบการบรรยาย วิดทีัศนกรณีศึกษา หนวยการเรียนรูที่ 1-5  

  4. แบบบันทึกผลการเรียนรูที่ 1 – 5 ซึ่งมีรายละเอยีด ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 สื่อและเอกสารประกอบการฝกอบรมตามหลักสูตร 

หนวย

การ

เรยีนรูที่ 

 

สื่อและเอกสารประกอบการฝกอบรม 

วิดีทัศนกรณีศกึษา  ใบกิจกรรมท่ี ใบความรูท่ี 

แบบบันทึก

ผล 

การเรยีนรูที่ 

1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 1, 2, 3 1-2 1 

2 ทักษะการตัดสนิใจ 4, 5 3-4 2 

3 ทักษะการแกปญหา 6, 7, 8 5 3 

4 ทักษะการปฏเิสธ 9, 10, 11 6 4 

5 
ทักษะการจัดการกับอารมณและ

ความเครียด 
12, 13, 14 7-8 5 

การวัดและประเมินผล 

 วิธีการการวัดผล 

  1. การทดสอบโดยใชแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด 

  2. การตรวจสอบผลงาน โดยใชแบบตรวจสอบผลงานจากแบบบันทึกผล 

การเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1 - 5 

  3. การประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการใชทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมประเมินแตละดานหลังการฝกอบรมเสร็จแลว 3 

สัปดาห  

  4. การสอบถาม โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอทักษะชวีิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด หลังการอบรมเสร็จ 

 การประเมินผล 

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตองผานเกณฑการประเมิน ดังตอไปนี้ 

  1. นักเรียนมีผลการทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติดหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม 

  2. นักเรียนไดระดับคะแนนจากการประเมินผลงาน ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป   
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  3. นักเรียนมีพฤติกรรมทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด  

หลังการฝกอบรมเสร็จแลว 3 สัปดาห อยูในระดับมาก 

  4. นักเรียนมีความคิดเห็นตอทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดหลัง 

การฝกอบรม อยูในระดับมาก 

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

 ผูเขารับการอบรมตามหลักสูตรฝกอบรม มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย จํานวน 30 คน 

เปนนักเรียนกลุมปกติ จํานวน 15 คน กลุมเสี่ยง จํานวน 12 คน กลุมมีปญหา  

จํานวน 3 คน 

คุณสมบัติของวิทยากรดําเนนิการฝกอบรม 

 วิทยากรในการฝกอบรมเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการฝกอบรม 

เพราะสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรูความเขาใจ ทัศนคติและมี

ความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกระทั่งเกิดการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป

ตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมในครั้งนี ้ผูวิจัยคัดเลือกวิทยากรโดยพิจารณาจาก

ความรูและประสบการณของวิทยากรใหตรงกับหัวขอที่ฝกอบรม ดังนี้ 

  1. ผูที่มีความรู ความเขาใจ มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณในเรื่องที่ฝกอบรมเปนอยางดี 

  2. เปนผูที่สามารถถายทอดความรู และประสบการณ ใหผูเขารับ 

การฝกอบรม เขาใจ สามารถใชสื่อประกอบการฝกอบรมไดอยางเหมาะสม 

  3. เปนผูมีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี สามารถโนมนําความเชื่อถือ ศรัทธา

จากผูเขารับการฝกอบรมได ตลอดทั้งสามารถสรางบรรยากาศที่ดี และสนุกสนานให

เกิดขึ้น 
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สวนที่ 2 หนวยการเรียนรูหลักสูตรฝกอบรม 
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หนวยการเรียนรู 

หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวติเพื่อปองกันยาเสพติด  

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

หนวยการเรียนรูที่ 1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง     ใชเวลา  3  ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูที่ 2 ทักษะการตดัสินใจ        ใชเวลา  3  ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูที่ 3 ทักษะการแกปญหา       ใชเวลา  3  ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูที่ 4 ทักษะการปฏิเสธ       ใชเวลา  3  ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูที่ 5 ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด   ใชเวลา  3  

ชั่วโมง 

                รวม 15 ชั่วโมง 
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หนวยการเรยีนรูที่ 1   

ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

ใชเวลา 3 ชั่วโมง 

1. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อผูเขารับการอบรมไดฝกอบรมหนวยการเรียนรูนี้แลวจะเกิดพฤติกรรม 

การเรียนรู ดังนี้ 

  1.1 สามารถวิเคราะหขอดีของตนเองที่ชวยปองกันการถูกชักจูงไปใช 

ยาเสพติดได 

  1.2 สามารถวิเคราะหสถานการณเสี่ยงที่นําไปสูการใชยาเสพติดได 

  1.3 สามารถระบุปญหาที่เกิดจากการใชยาเสพติดของสมาชกิในครอบครัว 

และสังคมได 

        1.4 สามารถเสนอแนวคิดที่จะหลีกเลี่ยงตนเองจากปญหาที่เกิดจากการใช 

ยาเสพติดได 

2. เนื้อหาการฝกอบรม 

  2.1 ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด 

  2.2 ความรูเกี่ยวกับทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

  2.3 การปองกันตนเองและการหลีกเลี่ยงตนเองจากปญหายาเสพติด 

3. กิจกรรมการฝกอบรม 

  3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ โดยการบรรยายนําเสนอรายละเอียด จุดมุงหมาย

ของหลักสูตรฝกอบรม บทบาทของผูเขารับการฝกอบรมจะตองปฏิบัติและประโยชนที่ไดรับ

ของผูเขารับการฝกอบรม 

  3.2 วิทยากรบรรยาย โดยใชโปรแกรม Power Point หนวยการเรียนรูที่ 1 

ทักษะการตระหนักรูในตนเอง นําเสนอรายละเอียดเรื่อง ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด ความรู

เกี่ยวกับทักษะการตระหนักรูในตนเอง การปองกันตนเองและการหลีกเลี่ยงตนเองจาก

ปญหายาเสพติด การวิเคราะห สถานการณเสี่ยง 
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  3.3 วิทยากรนําเสนอวีดทีัศน เรื่อง การปองกันการติดยาเสพติด ใหกับผูเขา

รับการฝกอบรม 

  3.4 แบงกลุมผูเขารับการฝกอบรมโดยใชกิจกรรม “ลมพัด” แบงนักเรียน

ออกเปนกลุมยอย กลุมละ 5 คน  

  3.5 มอบหมายใหแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 1 – 2 เพื่อระดมความคิดเห็น

เรื่องความรูเกี่ยวกับยาเสพติด ความรูความรูเกีย่วกับทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

การปองกันตนเองและการหลีกเลี่ยงตนเองจากปญหายาเสพติด การวิเคราะหสถานการณ

เสี่ยง 

  3.6 ใหสมาชกิแตละกลุมสังเคราะหและสรุปองคความรูที่ไดรับจากใบ

ความรูที่ 1-2 สงตัวแทนนําเสนอรายละเอียดของผลงานกลุม ใชเวลากลุมละ 3-5 นาที  

  3.7 สมาชกิสรุปบทเรียนจากใบความรูที่ 1 - 2 และนําองคความรูที่ได

บันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 1–2 เปนรายบุคคล  

  3.8 ผูเขารวมการอบรมทํากิจกรรมที่ 3 ลวดลายลีลา เพื่อฝกความเห็นอบ

เห็นในผูอื่น ที่มักจะถูกตัดออกจากกิจกรรมตางๆ ในสังคม และการจะชวยใหคนที่รูสึก

สับสนมีความรูสึกเขาใจและยอมรับความคิดความรูสึกและพฤติกรรรมของตนเอง  

  3.9 วิทยากรและผูเขารับการอบรมรวมกันสรุปความรูในเรื่องการตระหนักรู

ในตนเอง และที่ไดรับการหลีกเลี่ยงตนเองจากปญหายาเสพติด   

4. สื่อการเรียนรู 

 4.1 กิจกรรม แบงกลุม 

 4.2 ใบความรูที่ 1 รูทันยาเสพติด ชวีิตสดใส 

 4.3 ใบกิจกรรมที่ 1 รูทันยาเสพติด ชีวติสดใส 

 4.4 ใบความรูที่ 2 ชนะใจตน ชนะยาเสพติด 

 4.5 ใบกิจกรรมที่ 2 ชนะใจตน ชนะยาเสพติด 

 4.6 กิจกรรมที่ 3 ลวดลายลีลา 

 4.7 แบบบันทึกผลการเรียนรูที่ 1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

 4.7 โปรแกรม Power Point เรื่อง หนวยการเรียนรูที่ 1 ทักษะการตระหนักรูใน

ตนเอง 

 4.8 วิดีทัศน เรื่อง การปองกันการติดยาเสพติด 
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5. การวัดและประเมินผล  

 วิธีการวัดผล 

  1. ประเมินชิ้นงาน 

  2. ประเมินพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

  3. ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 เครื่องมือการประเมิน 

  1. แบบประเมินชิ้นงาน 

  2. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

  3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 เกณฑการประเมิน 

  1. นักเรียนประเมินชิ้นงานไดคะแนน 12 คะแนนขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑ 

การประเมิน 

  2. นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานรายบุคคลไดระดับ 2 ขึ้นไป ถือวา ผาน

เกณฑ 

  3. นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมไดระดับ 2 ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑ 
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ภาคผนวก 

หนวยการเรยีนรูที่ 1   

ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

  1. กิจกรรมแบงกลุม  

  2. ใบความรูที่ 1 รูทันยาเสพติด ชวีิตสดใส 

  3. ใบกิจกรรมที่ 1 รูทันยาเสพติด ชีวติสดใส 

  4. ใบความรูที่ 2 ชนะใจตน ชนะยาเสพติด 

  5. ใบกิจกรรมที่ 2 ชนะใจตน ชนะยาเสพติด 

  6. ใบกิจกรรมที่ 3 ลวดลายลีลา 

  7. แบบบันทึกผลการเรียนรูที่ 1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 
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การจัดกิจกรรมแบงกลุม “ลมพัด”  
 

เนื้อเพลง 

 “ลมเพ ลมพัด โบกสะบัดพัดมาไวไว ลมเพ ลมพัดอะไร ลมเพ ลมพัดอะไร 

ฉันจะบอกให.........” 

  1. ผูนํารองเพลงแลวตามดวยคาสั่งวา “ให.....” (ตัวอยางเชน ใหคน 3 คน  

หันหลังชนกัน, ใหคน 5 คน เอามือจับหูกัน) 

  2. ในขณะที่มีการจับกลุมทําตามคําสั่ง ผูนํากิจกรรมอาจจะใหแตละกลุมสง

ตัวแทนขึ้นมายืนตรงกลางกลุม เพื่อเตนหรือทําทาทางของสัตวตามที่กําหนดก็ได 

  3. รอบสุดทายใหผูนํากิจกรรมใชคําสั่งแบงกลุมเปนกลุมละ 5 คน เพื่อ

เตรียมสงตอใหกับกิจกรรมตอไป 

  4. ใหแตละกลุมนั่งจับมือกันเปนวงกลม ผูนํากิจกรรมสรุปกิจกรรมและสง

ตอกิจกรรมใหตอไป 

สรุปกิจกรรม 

 1. กิจกรรมนี้สอนใหเรารูจักวาชวีิตคือความไมแนนอนเพราะฉะนั้นเราจาเปน

ตองเตรียมความพรอม 

 2. ถาเปลี่ยนโจทยจากการลุกขึ้นเตนเปนความเสี่ยงตางๆ ในชีวิต ทําใหเราได

เรียนรูวาความเสี่ยงตางๆ อาจเกิดขึ้นไดแมในวินาทีที่เราคิดวาปลอดภัยที่สุดก็ตาม 
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ใบความรูที่ 1 รูทันยาเสพติด ชีวิตสดใส 

 
ความหมายของยาเสพติด 
  

 ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมีเมื่อเสพหรือฉีด 

เขาสูรางกายติดตอกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติดกอใหเกิด 

พิษเรื้อรัง ทําใหรางกายและจิตใจเสื่อมโทรม เชน ฝน 

กัญชา เฮโรอีน ยานอนหลับ สุรา เปนตน 

 

 ยาเสพติดใหโทษ หมายถึง สารเคมีหรอืวัตถุ 

ชนิดใดๆ ซึ่งเมือ่เสพเขาสูรางกาย ไมวาจะโดยรับประทาน  

ดม สูบ ฉีด หรอืดวยประการใดๆ แลว ทําใหเกิดผลตอ 

รางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญเชน ตองเพิ่มขนาด 

การเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา  

มีการตองการเสพทั้งรางกายและจิตใจอยางรุนแรงอยู 

ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง  

กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือให 

ผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติด 

ใหโทษและสารเคมทีี่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษ 

ดังกลาวดวย แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบาน 

บางตํารับ ตามกฎหมายวาดวยยาที่มยีาเสพติดใหโทษ 

ผสมอยู 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอยางสารเสพติดชนิดตางๆ  

ที่มา : http://www.pang-lalida.blogspot.com  

ภาพที่ 2 การจับกุมผูคาสารเสพติด 

ที่มา :http://www.patrolnews.net.  

 

ผูคา หรือ ผูเสพ 

ผิดกฎหมายเหมอืนกันครับ 
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ยาเสพติดสามารถจําแนกไดตามลักษณะตางๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตัวอยางยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท ที่มา : thaitechno.net 

 

ประเภทของสารเสพติด 

โคเคน ทินเนอร เห็ดขีค้วาย 

1.จําแนกตามการออกฤทธิ์ตอระบบประสาท 

 

1. ประเภทกดประสาท ไดแก ฝน มอรฟน เฮโรอนี 

ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากลอมประสาท

เครื่องดื่มมนึเมาทุกชนิด รวมทั้ง สารระเหย เชน  

ทินเนอร แล็กเกอร น้ํามันเบนซิน กาว เปนตน มัก

พบวาผูเสพติดม ีรางกายซูบซีด ผอมเหลือง 

ออนเพลยี ฟุงซาน อารมณ เปลี่ยนแปลงงาย 

 

2. ประเภทกระตุนประสาท ไดแก ไอซ ยาบา   

ยาอี กระทอม โคเคน มกัพบวาผูเสพติดจะมี

อาการหงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสน

หวาดระแวง บางครัง้มีอาการคลุมคลั่ง หรอืทํา

ในสิ่งที่คนปกติ ไมกลาทํา เชน ทํารายตนเอง 

หรือฆาผูอื่น เปนตน 

 

3. ประเภทหลอนประสาท ไดแก แอลเอสดี และ 

เห็ดขี้ควาย เปนตน ผู เสพติดจะมีอาการประสาท

หลอน ฝนเฟองเห็นแสงสีวิจิตรพิสดาร หูแวว ไดยิน

เสียง ประหลาดหรือเห็นภาพหลอนที่นาเกลียดนา

กลัว ควบคุมตนเองไมได ในที่สุดมักปวยเปนโรคจิต 

 

4. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน คือ ทั้งกระตุน

กดและหลอนประสาทรวมกัน ไดแก ผูเสพติด

มักมี อาการหวาดระแวง ความคิดสับสนเห็น

ภาพลวงตา หูแวว ควบคุมตนเองไมไดและปวย

เปนโรคจิตได 
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แบงตามแหลงที่เกิด ซึ่งจะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1. ยาเสพติดตามธรรมชาติ (Natural Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิต

จากพืช เชน ฝน มอรฟน กระทอม กัญชา เปนตน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 กัญชา 

ที่มา : htt://www.widget.sanook.com/tags/RegGae/.com 

 2. ยาเสพติดสังเคราะห (Synthetic Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตขึ้น

ดวยกรรมวิธีทางเคมี เชน ไอซ เฮโรอีน แอมเฟตามีน ยาอ ีเอ็คตาซี เปนตน 
 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 5 ยาอีหรือยาเลิฟ 

ที่มา : htt://www.rd1677.com/rd_pitsanulok/ope%3D60808.com 

  

 

 

 

 

 

 

2. จําแนกตามที่มา 
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แบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก 

 1. ยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ 1 ไดแก ไอซ เฮโรอีน แอลเอสดี แอมเฟตามีน 

ยาบา ยาอี หรือยาเลิฟ 

 2. ยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ 2 ยาเสพติดประเภทนี้สามารถนํามาใช

เพื่อประโยชนทางการแพทยได แตตองใชภายใตการควบคุมของแพทยและใชเฉพาะกรณีที่

จําเปนเทานั้น ไดแก ฝน มอรฟน โคเคน หรือ โคคาอีน โคเคอีน และเมทาโดน 

 3. ยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ 3 ยาเสพติดประเภทนี้เปนยาเสพติดใหโทษ

ที่มยีาเสพติดประเภทที่ 2 ผสมอยูดวย มีประโยชนทางการแพทย ถานําไปใชเพื่อ

จุดประสงคอื่นหรอืเพื่อเสพติดจะมบีทลงโทษกํากับไว ยาเสพติดประเภทนี้ ไดแก ยาแกไอ 

ที่มีตัวยาโคเคอีน ยาแกทองเสีย ที่มีฝนผสมอยูดวย ยาฉีดระงับปวดตางๆ เชน มอรฟน  

เพทิดีน ซึ่งสกัดมาจากฝน 

 4. ยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ 4 คือ สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดให

โทษประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ยาเสพติดประเภทนี้ไมมีการนํามาใชประโยชน 

ในการบําบัดโรคแตอยางใดและมีบทลงโทษกํากับไวดวย ไดแก น้ํายาอะเซติคแอนไฮไดรย 

และ อะเซติลคลอไรด ซึ่งใชในการเปลี่ยนมอรฟนเปนเฮโรอีน สารคลอซูไดอีเฟครีน 

สามารถใชในการผลิตยาบาไดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจติประสาทอีก 12 ชนิด ที่สามารถ

นํามาผลิต ยาอีและยาบาได 

 5. ยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ 5 เปนยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาขายอยู ใน

ยาเสพติดประเภทที่ 1 ถึง 4 ไดแก ทุกสวนของพืช กัญชา กระทอม เห็ดขี้ควาย เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. จําแนกตามพระราชบัญญัติสารเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 

ภาพที่ 9 ยาอีหรือยาเลิฟ 

ที่มา :www.macsm.com 

ภาพที่ 10 ยาบา 

ที่มา :www.macsm.com 
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คําชี้แจง ใหนักเรยีนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 1 รูทันยาเสพติด ชีวิตสดใส เขียนเครื่องหมาย  

 ลงในชองตามการแบงประเภทของสารเสพติด แลวนําเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ที ่

 

การแบงประเภท 

ยาเสพติด 

แหลงที่

เกิด 

พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ 

พ.ศ. 2522 

การออกฤทธิ์ตอ 

จิตประสาท 

ธร
รม

ชา
ติ 

สัง
เค

รา
ะห

 

ปร
ะเ

ภท
 1

 

ปร
ะเ

ภท
 2

 

ปร
ะเ

ภท
 3

 

ปร
ะเ

ภท
 4

 

ปร
ะเ

ภท
 5

 

กด
ปร

ะส
าท

 

กร
ะต

ุนป
ระ

สา
ท 

หล
อน

ปร
ะส

าท
 

ฤท
ธิ์ผ

สม
ผส

าน
 

1 ฝน            

2 มอรฟน            

3 เฮโรอีน            

4 สารระเหย            

5 โคเคน            

6 กระทอม            

7 ยาบา            

8 แอลเอสดี            

9 กัญชา            

10 ยาอ ี(Ecstasy)            

11 ยาเค (Ketamine)            

12 ไอซ (Ice)            

13 เห็ดขี้ควาย            

 

 

ใบกิจกรรมที่ 1 รูทันยาเสพติด ชีวิตสดใส 
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           ใบความรูที่ 2 เรื่อง ชนะใจตน ชนะยาเสพติด 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

สวัสดีครับ นักเรียนที่นารักของครูทุกคน วันนี้ครูมีเรื่อง จะเลาให
นักเรียนฟง เมื่อคืนแถวบานครมูีพวกวัยรุน เสพยากันสรางความ
เดือดรอนแกชาวบาน จนถูกตํารวจ ไลจับไปไดหลายคน วัยรุน
พวกนีช้อบคบกันไปในทางที่ไมดี ชอบเทีย่วกลางคืน แลวนักเรียน
คิดวาถานักเรียนเที่ยวกลางคืนจะมีผลตอนักเรียนอยางไร 

คุณครูครับ ผมวาผลที่จะเกิดกับพวกเราถาเราชอบเที่ยวกลางคืนก็คือ 
1. ไมสนใจการเรียน ไมตั้งใจเรียน 
2. เสียเงิน 
3. มีพฤติกรรมเสี่ยง อาจถูกชักชวนไปในทางที่ไมเหมาะสมไดครับ 

ถูกตอง เกงมาก 

นักเรียนลองบอกขอดีของตนเองที่สามารถปองกันสารเสพ
ติดและขอดอยของตนเองที่อาจถูกชักจูงไปใชสารเสพติดได  
ใครตอบไดบางครับ 
 

หนูขอตอบคะ ขอดีของตนเองที่จะชวยปองกันสารเสพติด คือ ตองมี
ความมั่นใจในตนเอง คิดไตรตรองรอบคอบ  และกลาตัดสินใจ 
สวนขอเสียของตนเองที่อาจถูกชักจูงไปใชสารเสพติดก ็คือ เปนคน  
ใจออน เชื่อคนงาย ชอบลองและชอบตามเพื่อน  
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นักเรียนลองบอกขอดีของตนเองที่สามารถปองกันสาร 
เสพติดและขอดอยของตนเองที่อาจถูกชักจูงไปใชสารเสพติด
ได ใครตอบไดบางครับ 

 

หนูขอตอบคะ หนูมีแนวคิดในการคบเพื่อน คือ 
 1. เลือกคบเพ่ือนที่ดี รักเรียน 
 2. คบเพื่อนที่รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น 
 3. คบเพื่อนที่ไมเปนคนกาวราว ไมเกเร 
 

ทุกคนรูจักขอดีและขอดอยของตนเองแลวนะครับ แลว
นักเรียนคิดวาจะนําขอดีของตนเอง ไปเปนแนวทางในการ
ปองกันตนเองจากสารเสพติดและนําขอดอยมาปรับปรุง     
เพื่อปองกันไมใหตนเองอยูในสถานการณเสี่ยงไดอยางไร 

ผมขอตอบครับ เราสามารถนําทั้งขอดีและขอดอยของตนเอง
ไปใชเปนแนวทางในการปองกันสารเสพติดได คือ    
เราตองคิดกอนทําทุกครั้ง ตองใจแข็ง ตองหนักแนน 
ตองไมเชื่อคนงายและที่สําคัญตองไมลองครับ 

ทุกคนเกงมากๆ ครูหวังวาพวกเธอ คงจะนํา
ความรูที่ไดรับวันนี้ไปเผยแพรใหกับเพื่อนๆ  
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3. บอกขอดอยของตนเองที่อาจถูกชักจูงไปใชสารเสพติด 

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

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

 

4. นักเรียนบอกแนวคิดในการเลือกคบเพื่อนมีอะไรบาง 

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

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

...........………………………………………………………

5. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับเรื่อง รูทันยาเสพติด ชีวิตสดใสไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

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

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

2. บอกขอดีของตนเองที่สามารถปองกันการถูกชักจูงไปใชสารเสพติด 

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

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

. 

 

                  ใบกิจกรรมที ่2 ชนะใจตน ชนะยาเสพติด 
 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนแตละกลุมนําความรูที่ไดจากใบความรูเรื่อง รูทันยาเสพติด ชีวิตสดใส 

ตอบคําถาม ใหถูกตอง แลวนําเสนอผลงาน 

     1. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่วัยรุนเที่ยวกลางคืน คือ อะไร 

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

        ...........………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบกิจกรรมที่ 3 ลวดลายลลีา 
ความคิดรวบยอด 

 การยอมรับความแตกตางระหวางตนเองและผูอื่น ยอมไดรับความเห็นอกเห็น

ใจและเปนสวนหนึ่งที่ควรไดรับการแบงปนจากเพื่อนและสังคม 

วัตถุประสงค 

 แสดงการยอมรับในความแตกตางของความรูสึกและพฤติกรรมของตนเองให

ผูอื่นไดอยางมีเหตุผล 

สื่อวัสดุอุปกรณ 

 ประโยคคําสั่ง 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

 1. ผูนํากิจกรรมชี้แจงผูรวมกิจกรรมถึงวัตถุประสงคของกิจกรรมเพื่อสงเสริม

และพัฒนาทักษะชวีิตดานการยอมรับความคิดและพฤติกรรมของตนเองและผูอื่น 

 2. ผูนํากิจกรรมชี้แจงทําความเขาใจในการทํากิจกรรมวา สิ่งสําคัญคือตอง

เงียบไมคุยกันไมกระซิบกระซาบไมยิ้มหรือหัวเราะ ความเงียบจะชวยใหทุกคนมีสวนรวม

อยางเต็มที่และชวยใหทุกคนใชความคิดพิจารณาสํารวจตนเอง เพื่อรูจักเขาใจและยอมรับ

ตนเอง 

 3. ใหผูรวมกิจกรรมยืนเรียงแถวหนากระดาน (กลุมละ 8 - 10 คน) วิทยากร 

ยืนหางจากผูเลนประมาณ 3 กาว 

 4. ผูนํากิจกรรมอธิบายและสาธิต กฎกติกาของเกมดังนี ้

  - เมื่อผูนํากิจกรรมพูดประโยควา “แสดงลวดลายลีลาออกมา ถา.........” ให 

ผูรวมกิจกรรม คิดและสํารวจตนเองวาประโยคนั้นตรงกับความรูสกึหรือความเปนตัวเอง

หรือไมแลวแสดงลวดลายลีลาออกมาดานหนา ประโยคตัวอยางเชน แสดงลวดลายลีลา

ออกมาถา 

   1) คุณเปนผูชาย 

   2) คุณชอบรองเพลง 

   3) คุณมีเพื่อนเยอะ 

   4) คุณมีแฟนเปนผูชาย 

   5) คุณมีแฟนเปนผูหญิง 
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   6) คุณอยากเปนดารา 

   7) คุณอยากเปนนักรอง 

   8) คุณรักครอบครัว 

   9) คุณรักทุกคนที่อยูรอบขาง 

   10) คุณรองไหอยางนอย 1 ครั้งตอป 

   11) คุณรูสึกสับสนในตัวเอง ฯลฯ 

 5. ใหผูรวมกิจกรรมพิจารณาถาประโยคนั้นไมตรงกับตัวเองใหยืนนิ่ง 

 6. เมื่อแสดงลวดลายลีลาออกมาดานหนาแลวใหผูรวมกิจกรรมนั้นหันหนา

กลับไปหาผูรวมกิจกรรมอีกดาน 

 7. ผูรวมกิจกรรมทุกคนอยูในความเงียบเพื่อสังเกตผูรวมกิจกรรมคนอื่นๆ 

จากนั้น ผูรวมกิจกรรมที่แสดงลวดลายลีลาออกมาเดินกลับไปยังจุดแรกที่ยืน 

 8. ผูนํากิจกรรมพูดประโยค ลวดลายลีลาออกมาถา......อื่นๆ ตอไปเรื่อยๆ 

คําถามสะทอนคิด 

 1. นองรูสึกอยางไรระหวางการทํากิจกรรม 

 2. นองรูสึกอยางไรเมื่อเลือกที่จะแสดงลวดลายลีลาออกมาหรือไมเลอืกแสดง

ลวดลายลีลาแลวทําใหคุณกลายเปนคนสวนใหญหรือเปนคนสวนนอยในกลุม 

 3. นองรูสึกอยางไรตอนที่ตัดสินใจจะไมแสดงลวดลายลีลา 

คําถามเชื่อมโยง 

 1. ที่ผานมามีใครบางที่มักจะถูกตัดออกจากกิจกรรมตางๆ ในสังคม  

โปรดยกตัวอยาง 

 2. นองคิดวาพวกเขาจะรูสึกอยางไรที่อยูฝายที่เปนคนสวนนอยในสังคม 

คําถามปรับใช 

 เราจะชวยใหคนที่รูสึกสับสนมีความรูสึกเขาใจและยอมรับความคิดความรูสึก

และพฤติกรรรมของตนเองไดอยางไร 

ขอเสนอแนะไปนําไปประยุกตใช 

 1. สามารถปรับเปลี่ยนคําถามไดตามความเหมาะสม 

 2. หาอาสาสมัครจากกลุมผูเลนออกมาเปนผูนําเกม 
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แบบบันทึกผลการเรยีนรูที่ 1 

ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

 

 

 

 

คําชี้แจง ใหบันทึกความรูที่ไดจากการเรียนรูในหนวยการเรียนรูที่ 1 ทักษะการตระหนักรู

ในตนเอง โดยสรุปในรูปแบบของแผนผังความคิด เรื่อง ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการ

ปฏิบัติตนใหหางไกลจากยาเสพติด 
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หนวยการเรยีนรูที่ 2   

ทักษะการตัดสนิใจ 

ใชเวลา 3 ชั่วโมง 

1. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อผูเขารับการอบรมไดฝกอบรมหนวยการเรียนรูนี้แลวจะเกิดพฤติกรรม 

การเรียนรู ดังนี้ 

  1.1 สามารถอธิบายขั้นตอนการตัดสินใจไดถูกตอง 

  1.2 บอกผลกระทบของการใชยาเสพติดประเภทบุหรี่และเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

  1.3 สามารถวิเคราะหสถานการณและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

2. เนื้อหาการฝกอบรม 

  2.1 ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

  2.2 ความรูเกี่ยวกับทักษะการตัดสินใจที่ถูกตองได  

  2.3 การปองกนัตนเองและการหลีกเลี่ยงตนเองจากปญหายาเสพติด 

3. กิจกรรมการฝกอบรม 

 3.1 กลุมผูเขารับการฝกอบรม ศึกษาใบความรูที่ 3 เรื่อง ทักษะการตัดสินใจ 

จากนั้นใหแตละกลุมศึกษากรณีศึกษาที่กําหนดใหในใบกิจกรรมที่ 4 ทักษะการตัดสินใจ 

แลวอภิปรายประเด็นคําถามที่ได โดยวิทยากรชวยในการสรุปเรื่องราวอีกครั้งหนึ่ง 

 3.2 วิทยากรบรรยาย โดยใชโปรแกรม Power Point นําเสนอรายละเอียดเรื่อง 

ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด ประเภทบุหรี่ความรู และเกี่ยวกับทักษะการตัดสินใจ การปองกัน

ตนเองและการหลีกเลี่ยงตนเองจากปญหายาเสพติด การวิเคราะหสถานการณและขอมูล

ขาวสาร 

 3.3 วิทยากรนําเสนอวิดทีัศน เรื่อง การตัดสินใจ (บุหรี่และเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล) ใหกับผูเขารับการฝกอบรม 

 3.4 กลุมผูเขารับการฝกอบรมแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 4 เรื่อง สิ่งเสพติดที่

ไมผิดกฎหมายและ ทําใบกิจกรรมที่ 5 สิ่งเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย ระดมความคิดเห็นเรื่อง 

ความรูเกี่ยวกับสิ่งเสพติดที่ไมผดิกฎหมาย 
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 3.5 ใหสมาชกิแตละกลุมสังเคราะหและสรุปองคความรูที่ไดรับจากใบความรูที ่  

3 - 4 เปนแบบผังความคดิ สงตัวแทนนําเสนอรายละเอียดของผลงานกลุม ใชเวลากลุมละ  

3 - 5 นาที  

 3.6 สมาชกิสรุปบทเรียนจากใบความรูที่ 3 - 4 และนําองคความรูที่ไดบันทึก

ลงในแบบบันทึกหนวยการเรียนรูที่ 2 ทักษะการตัดสินใจ เปนรายบุคคล วิทยากรและ 

ผูเขารับการอบรมรวมกันสรุปความรูที่ไดรับ 

4. สื่อการเรียนรู 

 4.1 ใบความรูที่ 3 เรื่อง ทักษะการตัดสินใจ  

 4.3 ใบกิจกรรมที่ 4 รูไว..ไมเกิดทุกข 

 4.4 ใบความรูที่ 4 สิ่งเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย 

 4.5 ใบกิจกรรมที่ 5 สิ่งเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย 

 4.6 แบบบันทึกผลการเรียนรูที่ 2 ทักษะการตัดสินใจ 

 4.7 โปรแกรม Power Point เรื่อง ทักษะการตัดสินใจ 

 4.8 วิดีทัศน เรื่อง การตัดสินใจ  

5. การวดัและประเมินผล  

 วิธีการวัดผล 

  1. ประเมินชิ้นงาน 

  2. ประเมินพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

  3. ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 เครื่องมือการประเมิน 

  1. แบบประเมินชิ้นงาน 

  2. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

  3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 เกณฑการประเมิน 

  1. นักเรียนประเมินชิ้นงานไดคะแนน 12 คะแนนขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑ 

การประเมิน 

  2. นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานรายบุคคลไดระดับ 2 ขึ้นไป ถอืวา ผานเกณฑ 

  3. นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมไดระดับ 2 ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑ 
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ภาคผนวก 

หนวยการเรยีนรูที่ 2 ทักษะการตัดสนิใจ 

  1. ใบความรูที่ 3 ทักษะการตัดสินใจ 

  2. ใบกิจกรรมที่ 4 รูไว..ไมเกิดทุกข 

  3. ใบความรูที่ 4 สิ่งเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย 

  4. ใบกิจกรรมที่ 5 สิ่งเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย 

  5. แบบบันทึกผลการเรียนรูที่ 2 ทักษะการตัดสินใจ 
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ใบความรูที่ 3 ทักษะการตัดสินใจ 
 

  

 เปนความสามารถที่ตองใชเหตุผลความเหมาะสมในแตละสถานการณมาคิด

วิเคราะหและหาทางออกที่ดีที่สุด เพื่อใหการตัดสินใจนั้นเปนไปตามเปาหมาย และมี         

แนวทางแกไขที่ดีที่สุดสําหรับตนเองและผูอื่นดวย 

 

 การฝกทักษะการตัดสินใจโดยเรียนรูกระบวนการตางๆ จึงเปนสิ่งจําเปนมาก 

ดังนี้ 

  1. เรียนรูกระบวนการตัดสินใจ  

  2. ฝกคนหาตนเอง ทําความเขาใจตนเอง หาขอดี ขอเสียของตนเอง 

  3. พิจารณาตนเองวาตองการอะไร ไมตองการอะไร  

  4. เมื่อพบปญหาหรือสถานการณตางๆ ใหนําปญหามาฝกวิเคราะหหา

สาเหตแุนวทางแกไข และลองตัดสินใจแกปญหานั้นดวยตนเอง แตถาแกไมตก ควรขอ

คําปรึกษาหรือคําแนะนําจากผูใหญที่ไวใจได 
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                ใบกิจกรรมที่ 4 รูไว.ไมเกิดทุกข 
 

กรณีศกึษา เรื่อง “สายใจ” 

สายใจ เปนเด็กสาววัยรุน อาย ุ14 ป เปนลูกคนเดียวของพอแม พอแมมีรายได 

แบบพออยูพอใช สายใจกําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอ 

แหงหนึ่ง มีเพื่อนสนิท 3 – 4 คน เพื่อนๆ มักชวนไปเที่ยวเลนกันเสมอ บางครั้งหนีเรียน 

บางครั้งเขาเรียนสาย หรือไมเขาไปในโรงเรียน เปนเหตุใหสายใจเรียนไมทันเพือ่น  

ผลการเรียนตกต่ําลง ถูกพอแมและครูอาจารยตําหนิอยูเสมอ 

วันหนึ่งมเีพื่อนสนิทในกลุมชวนสายใจใหลองเสพยาบา เพื่อจะไดอานหนังสือและ 

ทําการบานตอนดึกๆ ไดจะไดเรียนทันเพื่อน เมื่อเธอไดเสพเขาไปแลวตอมาก็อยากเสพอีก 

ทําอยางนีไ้ปเรื่อยๆ อยูมาไมนานสายใจก็เริ่มลองใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสน แรกๆ ฉีด

แลวรูสึกสบาย หายเครียด ลืมเรื่องทุกขใจเบื่อหนาย จากเคยใชนอยก็เพิ่มปริมาณมากขึ้น

มากขึ้นและหากใชนอยกวาที่เคยสายใจจะรูสกึทรมาน ปวดมากตามกลามเนื้อและหนาว

สะทานจนถึงกระดูก สายใจจึงจะตองทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดเงินมาซื้อยาเสพติดเพื่อฉีดเขา

เสนทุกวัน ซึ่งจากนี้สายใจจึงเริ่มขายยาบาและยาเสพติดอื่นๆ ใหเพื่อนในโรงเรียนและใน

ชุมชนที่เธออยูหลายครั้งสายใจชวนเพื่อนที่ติดยาดวยกันมารวมฉีดยาเขาเสนและมักใชเข็ม

ฉีดยารวมกันเพื่อความสนิทสนมในกลุมเพื่อนคอเดียวกัน 

2 ปผานไป สายใจเรียนจบชั้น ม.3 ตามที่พอแมตั้งความหวังไวแตอนิจจา ณ วันนี้ 

รางกายของสายใจซูบผอม ทรุดโทรม ออนเพลีย และปวยอยูเปนประจํา เธอจึงไปหาหมอ 

และผลตรวจออกมาวา สายใจติดเชื้อโรคเอดสเสียแลว บัดนี้เธอรูสึกวาโลกอันกวางใหญ 

แสนศิวิไลของเธอไดดับมืดมนลงทันใด เพราะ วันตายของเธอไดรอเธออยูในเวลาอันสั้น

และใกลเขามาทุกขณะ วันที่จะตองจากโลกนี้ไป จากพอและแมอันเปนที่รัก จะทําอยางไรดี 

สายใจเครียดมากจึงกินยานอนหลับทุกคืน และใชยาเสพติดทุกชนิดที่เพื่อนบอกวาชวยให

ลืมความทุกขได 
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วันหนึ่ง สายใจเสพยาเสพติดที่เรียกกันวา ยาอีเธอเสพมากถึง 10 เม็ด ซึ่งหลังจาก 

นั้นสายใจก็เกิดอาการ ใจสั่น กลามเนื้อเกร็งกระตุก หายใจไมออก หมดสติน้ําลายฟูมปาก 

ลมหายใจของเธอเริ่มแผวเบาลง สายใจเสียชีวิตไปแลว เธอไมไดตายจากไปดวยโรคเอดส 

“แต” เธอจากไปเพราะยาเสพติดที่ไดใชเปนที่พึ่งมาตลอด เธอตายจากไปดวยอายุเพียง  

16 ป ทิ้งใหพอและแมตองเศราเสียใจ ปวดราว กับการสูญเสียครั้งใหญหลวงนี้ตลอดชีวิต 

ยาเสพติดไมไดทําลายชีวิตสายใจเพียงคนเดียวเทานั้น แตคงอาจจะยังมีตอไปอีก 

คนแลวคนเลา……………… 
 

******************************************************************. 
 

คําชีแ้จง ใหผูเขารับการฝกอบรมแบงกลุม กลุมละ 5 คน ศึกษากรณีศึกษาที่

กําหนดใหแลวรวมกันอภิปรายหัวขอ ตอไปนี้ 
  

1. นักเรียนคิดอยางไร ถาเพื่อนนักเรียนมาชวนใหลองใชยาเสพติด 

2. ถาหากมีคนในครอบครัวเสพยาเสพติดนักเรียนคิดวาจะมีผลเสียอยางไร 

3. นักเรียนจะมีสวนชวยอยางไรบางที่จะปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยาเสพติด 
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              ใบความรูที่ 4 สิ่งเสพติดที่ไมผดิกฎหมาย 
 

 

 สิ่งเสพติดที่คนสวนใหญใหความนิยมมากที่สุด เพราะหากยังคง

สูบไปนานๆ ก็จะยิ่งติดหนักขึ้นจนไมสามารถเลิกได ซึ่ง โทษของบุหรี่ ก็อาจ

เปนเพียงขออางหนึ่งของคนที่ไมอยากเลิกหรือไมมีความพยายามเทานั้น 

 

โทษของบุหรี่ ที่มีตอตัวผูสูบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสี่ยงตาบอดถาวร 

  ตาบอด ฟงแลวหลายคนอาจไมเชื่อวา โทษของบุหรี่ จะทําใหตาบอดไดจริง 

แตนั่นเปนความจริง เพราะเมื่อเราสูบบุหรี่บอยๆ สารพิษในบุหรี่จะไปทําใหเกิดตาตอ

กระจกไดงายขึ้น โดยสังเกตไดจากดวงตาที่ดูขุนมัวขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนั่นเปนเพียงอาการเริ่มตน

เทานั้น นอกจากนี้ สารพิษในบุหรี่ ยังเปนตัวการทําใหหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงจอเรตินาเกิด

การตีบตัน จนเปนผลใหตาบอดถาวรในที่สุด 
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เสี่ยงมะเร็งกระเพาะปสสาวะ 

 มะเร็งกระเพาะปสสาวะ อาจดูเปนโรคที่ไกลตัว แตสําหรับผูที่สูบบุหรี่แลว โรค

นี้นับวาเปนโรคที่มีความเสี่ยงมากทีเดียว เพราะรางกายของเราจะมีกระบวนการดูดซึม

สารพิษหรือสารแปลกปลอมเขาสูกระแสเลือด และขับถายออกทางปสสาวะ ซึ่งสารนิโคติน

และยาเสพติดอื่นๆ ในบุหรี่นั้น มีคุณสมบัติเปนสารกอมะเร็ง เมื่อมีการดูดซึมและขับออก

ทางปสสาวะบอยๆ จะทําใหกระเพาะปสสาวะไดสัมผัสกับสารเหลานี้ไปเต็มๆ เปนผลให

เสี่ยงตอมะเร็งกระเพาะปสสาวะไดนั่นเอง นอกจากนี้ บางคนอาจมีอาการกลั้นปสสาวะไม

อยู เนื่องจากกลามเนื้อซึ่งทําหนาที่คอยควบคุมกระเพาะปสสาวะถูกทําลายจนออนตัวลง

ไปแลว 

เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนโรคที่มีความอันตรายเปนอยางมาก โดยเฉพาะ

ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันที่อาจนําไปสูภาวะหัวใจวายเฉียบพลันอยางไมทันตั้งตัว และผู

ที่สูบบุหรี่บอยๆ ก็เสี่ยงตอโรคเหลานี้มากที่สุด เนื่องจากสารนิโคตินและยาเสพติดอื่นๆ ใน

บุหรี่จะทําใหหลอดเลือดหัวใจหดตัวและตีบลง สงผลใหเลือดไปเลี้ยงหัวใจไดยากขึ้น และ

อาจไปเลี้ยงหัวใจไมพอ จึงทําใหหัวใจวายอยางเฉียบพลันได โดยเฉพาะในขณะออกกําลัง

กาย ผูปวยที่เปนโรคหัวใจจึงมักจะถูกสั่งหามไมใหออกกําลังกายหนักๆ นั่นเอง 

เสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร 

 ผูที่สูบบุหรี่บอยๆ จะเสี่ยงตอโรคระบบทางเดินอาหารไดสูง ไมวาจะเปนโรค

กระเพาะอาหาร โรคลําไสอักเสบ โรคมะเร็งชองปากและมะเร็งหลอดอาหาร รวมถึง 

การติดเชื้อ Helicobacter pylori เพราะสารเคมีในบุหรี่ จะไปทําใหกระเพาะอาหารมีการ

ผลิตน้ํายอยออกมามากขึ้น และมากเกินความจําเปน จนทําใหกระเพาะอาหารเกิดแผล

จากการกัดกรอนของน้ํายอย สงผลใหเปนโรคกระเพาะและเสี่ยงโรคมะเร็งได นอกจากนี้ 

หากสูบบุหรี่บอยๆ และสูบในปริมาณมากตอวันก็อาจทําใหกระเพาะอาหารทะลุไดสารเคมี

ในบุหรี่ 

เสี่ยงหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดสมองตีบ  

 เปนอีกโรคที่นากลัว เพราะอาจเสี่ยงตอภาวะหลอดเลือดสมองแตกได ซึ่งก็จะ

ทําใหเสี่ยงตอการเปนอัมพฤต อัมพาตและอาจเปนโรคอัลไซเมอรไดอีกเชนกัน ซึ่งจากการ

วิจัยพบวาผูที่สูบบุหรี่บอยๆ และสูบเปนประจํามักเสี่ยงตอภาวะหลอดเลือดสมองตีบและ

แตกมากกวาคนปกติสูงถึง 10 เทา อีกทั้งยังอาจทําใหเซลลสมองฝอและเสื่อมไดงายกวาปกต ิ
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เสี่ยงถุงลมโปงพองถุงลมโปงพอง  

 เกิดจากการที่เนื้อปอดและถุงลมเล็กๆ ของเรานั้นคอยๆ เสื่อมสภาพลง และ

เริ่มรวมตัวกันจนโปงพองขึ้นมาในที่สุด ซึ่งสวนใหญแลวจะเปนเพราะการสูบบุหรี่มากๆ 

โดยสารนิโคตินและสารเคมีอื่นๆ จะเขาไปทําลายเซลลเนื้อเยื่อของปอด และทําใหถุงลม

เล็กๆ ฉีกขาด ผูปวยจะมีอาการหายใจลําบากและหายใจยากขึ้น บางคนอาจรูสกึหายใจได

ไมเต็มปอดจนตองหายใจถี่และเร็วขึ้นกวาปกติ ซึ่งก็สรางความทรมานใหกับผูปวยไดมาก

ทีเดียว 

เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 

 ไมตองแปลกใจวาทําไมอวัยวะเพศของคุณถึงมักจะไมคอยแข็งตัว หรือบางคน

อยากมีลูก แตไมวาจะทําอยางไร ภรรยาก็ไมตั้งครรภสักที นั่นอาจเปนเพราะการเสื่อม

สมรรถภาพทางเพศ เนื่องจากการสูบบุหรี่บอยนั่นเอง ทั้งนีก้็เพราะสารเคมีในบุหรี่จะทําให

เสนเลือดเกิดการอุดตัน สงผลใหเลือดไปเลี้ยงประสาทที่ควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

ชายไดนอยลง และยังทําใหจํานวนอสุจิลดนอยลงตาม ซึ่งเมื่อขาดตัวอสุจิที่แข็งแรงไป

โอกาสที่คุณจะเปนหมนัก็ยอมเพิ่มสูงขึ้น 

เสี่ยงแทงลูก 

 สําหรับผูหญิงที่สูบบุหรี่ โดยทั่วไปนอกจากจะทําใหเสี่ยงตอการเสียชีวิตไดสูง

กวาผูชายแลว หากยังคงสูบในชวงตั้งครรภก็ยิ่งทําใหเสี่ยงตอการแทงลูกไดอีกดวย 

เนื่องจากสารเคมีในบุหรี่จะทําใหรกเกาะต่ํา เสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอน และอาจเกิด

ภาวะครรภเปนพิษตามมาได ดังนั้นหากรูตัววากําลังตั้งครรภ ควรเลิกสูบบุหรี่โดยดวน และ

ตองอยูใหหางไกลจากควันบุหรี่ดวยเชนกันสงผลกระทบอื่นๆ ตอทางรางกาย 

 นอกจากโทษของบุหรี่ที่กลาวมาแลว ผูสูบบุหรี่อาจมคีวามผดิปกติทางรางกาย

เกิดขึ้น ทัง้ความผิดปกติที่ไมอันตรายและที่เปนอันตราย แตก็สรางความวิตกไดเปนอยาง

มาก ซึ่งสิ่งผิดปกติเหลานั้น ไดแก ฟนผุ ฟนดํา มีกลิ่นปาก กลิ่นตัวเหม็นมาก แกเร็ว ผม

หงอก และอาจมอีาการเหนื่อยงาย หอบบอยๆ เล็บเหลืองหรือมีอาการเบื่ออาหารรวมดวย

โทษของบุหรี่ตอคนรอบขางเสี่ยงโรคหอบหืดเนื่องจากควันบุหรี่ มีผลตอระบบทางเดิน

หายใจของผูสูดควันเขาไปโดยตรง จึงอาจทําใหเกิดอาการภูมิแพ และเสี่ยงตอโรคหอบหืด

ได นอกจากนี้ ในคนที่เปนโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพอยูแลว ก็อาจมีอาการกําเริบจากการ

สูดควันบุหรี่ไดงายเชนกัน ทําลายสขุภาพทารกในครรภในหญิงตั้งครรภ หากไดรับควัน

บุหรี่ในปริมาณมากหรือเปนประจําทุกวันจะทําใหเสี่ยงอันตรายตอทารกในครรภได ไมวา
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จะเปนภาวะเด็กไมสมบูรณ เด็กพิการตั้งแตกําเนิด ภาวะแทง หรือการเสียชีวิตระหวาง

คลอด ดังนั้นผูหญิงที่กําลังตั้งครรภ จึงไมควรอยูในที่ที่มีควันบุหรี่ และตัวผูสูบบุหรี่เองก็

ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ใกลๆ กับหญิงตั้งครรภดวยเสี่ยงเปนโรคมะเร็งปอดไดถึง 2 เทาผู

สูบบุหรี่ที่มีความเสี่ยงตอโรคมะเร็งปอดอยูแลว แตผูที่ไดรับควันบุหรี่กลับเสี่ยงตอมะเร็ง

ปอดมากกวาถึง 2 เทาเลยทีเดียว ทั้งนี้ก็เพราะตัวผูสูบจะไดรับควันบุหรี่เพียงสวนหนึ่งของ

ควันที่พนออกมาเทานั้น แตผูที่อยูรอบขางกลับไดรับควันบุหรี่ไปเต็มๆ ดังนั้น หากคุณไม

อยากทํารายคนที่คุณรัก ก็ควรงดสูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงการสูบในบริเวณที่มีคนอื่นๆ อยู

ใกลจะดีกวาทําใหเด็กมีพัฒนาการทางสมองชากวาปกติสําหรับใครที่มีลูก ไมควรสูบบุหรี่

ใกลๆ ลูกนอยของคุณ เพราะควันบุหรี่จะทําใหเด็กมีพัฒนาการที่ชาลงจากปกติถึง 2 เทา 

ไมวาจะเปนการพัฒนาการทางดานรางกายหรือการพัฒนาการทางดานสมองก็ตาม 

นอกจากนี้ ยังเสี่ยงตอการพิการทางดานสมองของเด็กๆ อีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : โทษของบุหรี่ ที่มีผลตอสุขภาพ และผลกระทบตอผูคนรอบขาง 

http://www.thailovehealth.com/care/health-1822.html 
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    หรือที่คนไทยเรียกวา สุราหรือ

เหลา เปนสารธรรมชาติที่ไดมาจาก

กระบวนการหมักน้ําตาล  

(เชน จากขาว องุน ขาวโพด) กับยีสต เกิดเปนสารที่เรียกวา เอทานอล* (ethanol) ซึ่งเปน

องคประกอบหลักในเครื่องดื่มประเภทสุรา แตการที่จะดื่มเอทานอลที่บริสุทธิ์เพียงอยาง

เดียวนั้น ไม สามารถดื่มได เพราะรสชาติแรงบาดคอ จึง ตองมีสวนผสมเพื่อใหรสชาติดีขึ้น 

เราเรียก สวนผสมนั้นวา คอนจีเนอร (congener)  

 ตามหลักสากลทั่วไป คําวา 1 ดริงก (drink) นั้น หมายถึง เครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอลผสมอยู 12 กรัม ซึ่งเทียบเทากับเบียร (3.6% เอทานอล) ขนาด 12 ออนซ (1 

ออนซ เทากับ 30 มิลลิลิตร) 1 กระปอง หรือวิสกี้ 80 ดีกรี (40% เอทานอล) 1 ออนซ (30 

มิลลิลิตร)  

 คําวา ดีกรี หมายถึง ความเขมขน เชน เหลา 100 ดีกรี หมายถึง เหลาที่มี

แอลกอฮอล 100 สวน ผสมน้ํา 100 สวน เหลา 80 ดีกรี หมายถึง เหลาที่มีแอลกอฮอล  

80 สวน ผสมน้ํา100 สวน  

 โดยทั่วๆ ไปแลวไดมีการกําหนดอยางคราวๆ สําหรับชาวเอเชียวา ผูชายที่ติด

เหลาคือ ผูที่ดื่ม 4 ดริงกตอวัน และถาเปนผูหญิงที่ติดเหลาคอื ผูที่ดื่ม 3 ดริงกตอวัน  

 แอลกอฮอลที่คนบริโภคเขาไปนั้น ประมาณรอยละ 90 จะถูกดูดซึมอยาง

รวดเร็ว โดยลําไสเล็กสวนตน และภายในเวลา 30 - 90 นาที ระดับแอลกอฮอลในเลือดจะ 

ขึ้นสูงสุด แอลกอฮอลจะกระจายในรางกาย ไดอยางรวดเร็ว ผลที่เห็นไดอยางชัดเจนลําดับ

แรกคือ ฤทธิ์ตอสมอง ในระยะแรกจะทําใหผูดื่มเกิดความรูสึกกระปรี้กระเปรา คึกคะนอง 

แตในขณะเดียวกันก็เริ่มมีผลตอการตัดสนิใจ การพูด ความวองไวในการทํางานของระบบ

ประสาทและกลามเนื้อจะชาลง ทําใหมีผลตอการขับขี่ยานพาหนะ และเมื่อระดับของ

แอลกอฮอลเพิ่มสูงขึ้นอีก 
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ตัวอยางเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีแอลกอฮอล 

ที่มา : http://www.rvp.co.th/knowledge/SaftyDriving/indexalcohol05.htm 

 

    จะทําใหสูญเสียดานการทรงตัว การ

มองเห็น สมาธิความจํา และอาจรุนแรงถึงขั้น

หมดสติได นอกจากนี้ การดูดซึมของ

แอลกอฮอลที่บริเวณลําไสเล็กก็จะทําใหการดูดซึมของวิตามินบีชนิดตางๆ ลดลงดวย 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิตามินบี 1 โดยภาวะพรองวิตามินบี 1 จะทําใหเกิดโรคสมองเสื่อมขึ้นได 

และจะเปนอยางถาวรถาแกไขไมทัน และแนนอน ที่สุด แอลกอฮอลจะไปมีผลทําใหเกิดการ

อักเสบของเซลลตับ กอใหเกิดตับอักเสบ ไขมันสะสมในตับ และตับแข็งได แอลกอฮอลยังมี

ผลตอหลอดเลือดและหัวใจได โดยทําใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูง ระดับคอเลสเทอรอล

และไตรกลีเซอไรดเพิ่มสูงขึ้น ทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจขาด เลือดเนื่องจาก

ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ นอกจากนี้ แอลกอฮอลยังเปนพิษโดยตรงตอกลามเนือ้หัวใจอีก

ดวย จึงเห็นไดวา แอลกอฮอลนั้นมผีลตอระบบภายในรางกายหลายระบบ ยิ่งบริโภคใน

ปริมาณที่มากและตอเนื่องเปนระยะเวลานาน  

ก็ยิ่งเสี่ยงตออันตรายตางๆ เหลานีม้ากขึ้น 
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    คนไทยมีการบริโภคแอลกอฮอลมา

ชานานแลว โดยมักดื่มในเทศกาลและ

วาระตางๆ และมีความเชื่อเรื่องการ

ดื่มเพื่อสุขภาพ เชน ยาดอง โดยเอายา

มาผสมหรือดองกับสุรา เชื่อวาชวยบํารุงรางกาย บํารุงโลหติ รักษาอาการปวดเมื่อย ทําให

เจริญอาหาร ความจริง แลวสวนผสมของแอลกอฮอลในยาดองนั้นมีคอนขางสูง ดังนั้น 

การดื่มยาดองก็คือการดื่มสุรานั่นเอง นอกจากนี้ ในบางครั้งจะพบทัศนคติของคนไทยที่มี

ตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะที่สงเสริมการดื่มโดยไมรูตัว เชน การวางขวดสุราไวใน

หองรับแขกตามบาน ในงานเลี้ยงสังสรรคหรืองานฉลองตามประเพณีตางๆ มักจะพบเห็น

การดื่มสุรากันเปนเรื่องปกติ โดยผูชายจะบริโภคมากกวาผูหญิง ในภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือก็เชนกันที่คนในชนบทจะบริโภค มากกวาคนในเมือง โดยคนในชนบท

จะเริ่มบริโภคแอลกอฮอลตั้งแตอายุยังนอย คือ เฉลี่ยประมาณ 15 - 19 ป เหตุผลของการ

ดื่มแอลกอฮอลพบวา มีความแตกตางกันระหวางผูชายกับผูหญิง โดยผูชายใหเหตุผลใน

การตัดสินใจดื่มครั้งแรกวา อยากทดลอง รองลงมาคือเพื่อนชวน สําหรับเหตุผลของผูหญิง

คือ อยากทดลอง รองลงมาคือเพื่อเขาสังคม และดื่มเพื่อสุขภาพ โดยผูชายจะเริ่มดื่ม

แอลกอฮอลในชวงอายุที่นอยกวาผูหญิง และมีแนวโนมวา ผูดื่มทั้งผูชายและผูหญิงจะมี

อายุลดนอยลงเรื่อยๆ โดยสุราไทยและเบียรเปนเครื่องดื่มของคนในเขตเมือง สวนสุราขาว

และยาดองเปนเครื่องดื่มของคนในเขตชนบท เหตุผลสําคัญที่ทําใหผูดื่มไมคิดจะเลิกดื่มก็

คือ เพราะตองเขาสังคม สังสรรค และดื่มเพื่อสุขภาพ รางกาย โดยคิดวา ดื่มเพียงเล็กนอย

ไมเปนไร สวนเหตุผลเกี่ยวกับสุขภาพจิตคือ เพื่อความสนุกสนาน คลายเครียด จากเหตุผล

เหลานี ้ทําใหไดขอสังเกตวา ผูที่ดื่มสุราโดยไมคิดจะเลิกดื่มนั้น อาจไมรูตัววาตนเองกําลัง

ตกอยูในสถานะ “ติดสุรา” ไมวาทางรางกายหรือจิตใจก็ตาม  
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ใบกิจกรรมที่ 5 สิ่งเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย 
 

คําชี้แจง หลังจากศึกษาใบความรูที่ 4 แลวใหสรุป ประโยชน และโทษของบุหรี่ใหไดมาก

ที่สุด 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

ประโยชน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โทษ 

บุหรี่ 
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…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

ประโยชน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………. 

โทษ 

แอลกอฮอล 
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แบบบันทึกผลการเรยีนรูที่ 2 ทักษะการตดัสินใจ 
       

 

 

คําชี้แจง ใหบันทึกความรูที่ไดจากการเรียนรูในหนวยที่ 2 ทักษะการตัดสินใจโดยสรุปใน

รูปแบบ ของแผนผังความคิด เรื่อง ทักษะการตัดสินใจ และสิ่งเสพติดประเภทบุหรี่ 

แอลกอฮอล 
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หนวยการเรยีนรูที่ 3 

ทักษะการแกปญหา 

ใชเวลา 3 ชั่วโมง 

1. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อผูเขารับการอบรมไดฝกอบรมหนวยการเรียนรูนี้แลวจะเกิดพฤติกรรม 

การเรียนรู ดังนี้ 

  1.1 บอกผลกระทบของการใชยาเสพติดที่มีผลตอ รางกาย จิตใจ อารมณ 

สังคม และสติปญญา 

  1.2 สามารถอธิบายขั้นตอนแกไขปญหาที่ถูกตองได  

  1.2 สามารถนําขั้นตอนการแกปญหานําไปประยุกตใชในการปองกันตนเอง

จากยาเสพติดได 

  1.3 สามารถวิเคราะหความนาเชื่อถือของขอมูล ขาวสารไดสมเหตุสมผล 
 

2. เนื้อหาการฝกอบรม 

  2.1 ความรูเกี่ยวกับผลกระทบของการใชยาเสพติดที่มีผลตอ รางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคม และสติปญญา 

  2.2 ความรูเกี่ยวกับทักษะการแกปญหา 

  2.3 การใชทักษะการแกปญหาเพื่อการปองกันตนเองและการหลีกเลี่ยง

ตนเองจากปญหายาเสพติด 
 

3. กิจกรรมการฝกอบรม 

 3.1 ผูเขารับการฝกอบรมทุกคนรับใบกิจกรรมที่ 6 สังสรรค สนทนา โดย

วิทยากรแบงผูเขารับการฝกอบรมเปน 2 กลุม แลวใหจัดกลุมเปนวงกลมซอนกันหันหนา

เขาหากัน 

 3.2 วิทยากรใหสัญญาณ (ตบมือ เปานกหวีด ฯลฯ) ใหแตละคูพูดคุยกันใน

คําถามขอที่ 1 ใชเวลา 2 นาที เมื่อไดยินสัญญาณใหผูที่อยูวงในเดินไปทางขวา 1 กาว เพื่อ

เปลี่ยนคูสนทนาแลวพูดคุยกันในคําถาม ขอที่ 2 
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 3.3 ดําเนินการตามขั้นตอน โดยเปลี่ยนคําถามใหมจนครบทุกคน จากนั้น ให

ทั้งหมดกลับเขากลุมใหญ เพื่อดําเนินการกระบวนการกลุม  

 3.4 วิทยากรสรุปการทํากิจกรรมโดยใชคําถามใหผูเขารวมอบรมอภิปราย 

ไดแก เราทําอะไรเราเรียนรูอะไร คุณรูสึกอยางไร เราทํากิจกรรมนีท้ําไม คุณจะใชสิ่งที่

เรียนไปแลวอยางไร 

 3.5 วิทยากรใหผูเขารวมอบรมดูวีดีทัศน ที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการใชยาเสพ

ติด  1–2 เรื่อง และสอบถามถึงความคิดเห็น 

 3.6 ผูเขารวมอบรม ศึกษาใบความรูที่ 5 เรื่อง ผลกระทบจากการใชยาเสพติด 

และรวมทําชิ้นงานใสกระดาษบรูฟ ใบกิจกรรมที่ 7 เรื่อง เจาะประเด็น โดยแบงเปนกลุมละ

หัวขอ คือ ผลกระทบดานรางกาย ผลกระทบดานจิตใจ อารมณ ดานสังคม และดาน

สติปญญา 

 3.7 กลุมผูเขารับการฝกอบรม สงตัวแทนนําเสนอรายละเอียดของผลงานกลุม 

ใชเวลากลุมละ 3 - 5 นาที วิทยากรนําอภิปรายและสรุปความรูรวมกันอีกครั้งหนึ่ง 

 3.8 ผูเขารวมอบรม ทําใบกิจกรรมที่ 8 รูคิด ผิดไดยาก โดยเปนการรวมกัน

วิเคราะหปญหาตามกรณีศึกษา ใชเวลากลุมละ 10 นาที  

 3.9 วิทยากรและผูเขารับการอบรมรวมกันสรุปความรูที่ไดรับ 
 

4. สื่อการเรียนรู 

 4.1 ใบกิจกรรมที่ 6 สังสรรค สนทนา 

 4.2 ใบความรูที่ 5 ผลกระทบจากการใชยาเสพติด 

 4.3 ใบกิจกรรมที่ 7 เจาะประเด็น 

 4.4 ใบกิจกรรมที่ 8 รูคิด ผิดไดยาก 

 4.5 แบบบันทึกผลการเรียนรูที่ 3 ทักษะการแกปญหา 

 4.5 วีดีทัศน ผลกระทบจากการใชยาเสพติด   

 4.6 กระดาษบรูฟ ปากกาเมจิก 

5. การวัดและประเมินผล  

 วิธีการวัดผล 

  1. ประเมินชิ้นงาน 

  2. ประเมินพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 



321 

  3. ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 เครื่องมือการประเมิน 

  1. แบบประเมินชิ้นงาน 

  2. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

  3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 เกณฑการประเมิน 

  1. นักเรียนประเมินชิ้นงานไดคะแนน 12 คะแนนขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการ

ประเมิน 

  2. นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานรายบุคคลไดระดับ 2 ขึ้นไป ถือวา ผาน

เกณฑ 

  3. นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมไดระดับ 2 ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑ 
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ภาคผนวก 

หนวยการเรยีนรูที่ 3   

ทักษะการแกปญหา 

   1. ใบกิจกรรมที่ 6 สังสรรค สนทนา 

   2. ใบความรูที่ 5 ผลกระทบของการใชยาเสพติด 

   3. ใบกิจกรรมที่ 7 เจาะประเด็น 

   4. ใบกิจกรรมที่ 8 รูคิด ผิดไดยาก 

   5. แบบบันทึกผลการเรียนรูที่ 3 ทักษะการแกปญหา 
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คําชี้แจง เมื่อวิทยากรใหสัญญาณ ใหนักเรียนแตละคูพูดคุยกันในคําถามขอที่ 1 ใชเวลา 2 

ขอและนาที และเมื่อไดยินสัญญาณ ใหเปลี่ยนคูสนทนาแลวพูดคุยกันในคําถามตอไปจน

ครบทุกขอ  

1. บทบาทของฉันในการปองกันการใชยาในทางที่ผดิ คือ 

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

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

2. ประเภทของยาเสพติดที่ฉันเปนหวงมากที่สุด คือ 

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

3. กิจกรรมตอตานยาเสพติดที่ชุมชนของฉันจัด ไดแก

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

4. เยาวชนใชยาในทางที่ผดิ เพราะ 

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

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

5. ปญหาที่เยาวชนตองเผชิญ ไดแก

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

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

6. โครงการปองกันการใชยาในทางที่ผดิในชุมชนควรเนนเรื่อง 

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

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

7. บทบาทของชุมชนในการปองกันการใชยาในทางที่ผดิควรเนนเรื่อง 

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

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

8. ในการฝกอบรมวิชานี้ ฉันหวังวา

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

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

 

 

ใบกิจกรรมที ่6 สังสรรค สนทนา 
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ใบความรูที่ 5 โทษและพิษภยัของสารเสพติด 
 

 
 

ดานรางกาย  
 

 1. ยาเสพติดจะใหโทษโดยทําใหการปฏิบัติหนาที่ ของอวัยวะสวนตางๆ ของ

รางกายเสื่อมโทรม พิษภัยของสารเสพยติดจะทําลายประสาท สมอง ทําใหสมรรถภาพ

เสื่อมลง มอีารมณ จิตใจไมปกติ เกิดการเปลี่ยนแปลงไดงาย เชน วิตกกังวล เลื่อนลอย

หรือฟุงซาน ทํางานไมได อยูในภาวะมึนเมาตลอดเวลา อาจเปนโรคจิตไดงาย 

 2. สภาพรางกายของผูเสพจะออนเพลีย ซูบซีด ผอมเหลือง เหลอืแตหนังหุม

กระดูก หมดเรี่ยวแรง ขาดความกระปรี้กระเปราและเกียจคราน เฉื่อยชา เพราะกินไมได 

นอนไมหลบั ปลอยเนื้อ ปลอยตัวสกปรก ความเคลื่อนไหวของรางกายและกลามเนื้อตางๆ 

ผิดปกติ    

 3. ทําลายสุขภาพของผูติดยาเสพติดใหทรุดโทรมทุกขณะ เพราะระบบอวัยวะ 

ตาง ๆ ของรางกายถูกพิษยาทําใหเสื่อมลง น้ําหนักตัวลด ผิวคล้ําซีด เลือดจางผอมลงทุก

วัน 

 4. เกิดโรคภัยไขเจ็บไดงาย เพราะความตานทานโรคนอยกวาปกติ ทําใหเกิดโรค

หรือเจ็บไขไดงาย และเมื่อเกิดแลวจะมีความรุนแรงมาก รักษาหายไดยาก 

 5. อาจประสบอุบัติเหตุไดงาย สาเหตุเพราะระบบการควบคุมกลามเนือ้และ

ประสาทบกพรอง ใจลอย ทํางานดวยความประมาท และเสี่ยงตออุบัติเหตุตลอดเวลา 
 

ดานจิตใจ 
 

 1. ดานบุคลิกภาพจะเสียหมด ขาดความสนใจในตนเองทั้งความประพฤติความ

สะอาดและสติสัมปชัญญะ มีอากปักิริยาแปลกๆ เปลี่ยนไปจากเดิมความคิดอานชา  

ความจําเสื่อม ขาดสติ อาเจียน นอนไมหลับ เบื่ออาหาร และจะเสียชวีิตในที่สุด 

 2. เกิดโทษที่รุนแรงมาก คือ จะเกิดอาการคลุมคลั่ง ถึงขั้นอาละวาด เมื่อหิว 

ยาเสพติดและหายาไมทัน เริ่มดวยอาการนอนไมหลับ น้ําตาไหล เหงื่อออก ทองเดิน 

อาเจียน กลามเนื้อกระตุก กระวนกระวาย และในที่สุดจะมอีาการเหมือนคนบา เปนบอเกิด

แหงอาชญากรรม 
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ดานครอบครัว  
 

 1. ความรับผิดชอบตอครอบครัว และญาติพี่นองจะหมดสิ้นไป ไมสนใจที่จะ

ดูแลครอบครัว 

 2. ทําใหสูญเสียทรัพยสิน เงินทอง ที่จะตองหามาซื้อยาเสพติด จนจะไมมีใช

จายอยางอื่น และตองเสียเงินรักษาตัวเอง  

 3. ทํางานไมไดขาดหลักประกันของครอบครัว และนายจางหมดความไววางใจ 

 4. สูญเสียสมรรถภาพในการหาเลี้ยงครอบครัว นําความหายนะมาสูครอบครัว

และญาติพี่นอง 
  

ดานสังคมและความมั่นคงของชาติ 
 

 เกิดปญหาอาชญากรรม เพราะผูติดยาจําเปนตองใชเข็มสําหรับฉีดยาเสพติด

เปนประจําทุกวัน และจําเปนตองเพิ่มปริมาณขึ้นอยูตลอดเวลา ดังนั้น การประกอบอาชพี

สุจริตทั่วๆ ไปนั้นยอมเปนการยากที่จะหาเงินมาซื้อยาเสพติดไดอยางพอเพียง และในสภาพ

ความเปนจริงผูติดยาจะไมมีใครคบคาหรอืรวมสมาคมดวยเหตุนี้จงึเปนจุดเริ่มตนของการ

ประกอบอาชญากรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย นอกจากนั้นยัง

เปนสาเหตุของปญหาสังคมอื่นๆ อีกมากมาย เชน ปญหาวัยรุน ปญหาการพนัน ปญหา

ครอบครัว ปญหา 

การแพรระบาดของโรคเอดส 

 ความรายแรงของยาเสพติดมีผลโดยตรงตอความมั่นคงของประเทศชาติเปน

อยางมาก เพราะถาประเทศใดมีประชากรติดยาเสพติดจํานวนมาก ประเทศนั้นก็จะออนแอ 

เศรษฐกิจเสียหาย มีปญหาสังคมตางๆ เหลานี้ยอมไมเปนผลดีตอความมั่นคงของประเทศ 
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ใบกิจกรรมที่ 7 เจาะประเด็น 

 

 

 

คําชี้แจง ใหสมาชิกรวมทํา แผนผังความคิด ผลกระทบของการใชยาและยาเสพติด  

อุปกรณ กระดาษปรูฟ, ปากกาเคมี 

หัวขอ   กลุมที่ 1 ดานรางกาย 

   กลุมที่ 2 ดานจิตใจ 

   กลุมที่ 3 ดานครอบครัว 

   กลุมที่ 4 ดานสังคม และความมั่นคงของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเสร็จกิจกรรมแลวเตรียมตัวแทน 

เพื่อนําเสนอดวยนะคะ 

ผูใชยาเสพติดทําใหเสียสติและทํารายคนรอบขาง กอปญหาอาชญากรรม 
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ใบกิจกรรมที่ 8 รูคิด ผิดไดยาก 

 
 

 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนแบงกลุม สมาชิกกลุมละ 5 คน รวมกันวิเคราะหปญหาตามกรณีศึกษา

ที่มอบให ใชเวลาประมาณ 10 นาท ี

 กําพลเปนนักเรียนชั้น ม.2 รูปรางหนาตาดี พูดจาไพเราะ อัธยาศัยดี ชอบ

ชวยเหลือผูอื่น เขาอาศัยอยูกับอาที่ตัวจังหวัด เพราะ พอกับแมเห็นวาบานอยูใกลโรงเรียน 

จึงฝากใหพักอยูดวย อาของกําพลเปนเจาของรานอาหาร เปดตอนเย็นถึงเที่ยงคืนและแอบ

ขายยาบามานานแลว ซึ่งลูกคาก็มักเปนวัยรุนที่มาเที่ยวฟงเพลงที่ราน ภาพการเสพยาของ

กลุมวัยรุนจึงเปนภาพที่กําพลเห็นเปนประจําจนเคยชิน และมีกลุมคําหนึ่งที่กําพลไดยิน

เสมอ คือ “นี่สิสุดยอด” กําพลมักตองนอนดึกเสมอ เพราะตองทําการบาน อานหนังสือ อีก

ทั้งตองทนฟงเสียงดนตรีจากรานอาหารซึ่งติดอยูกับบานอาดวย เขาจงึมักออนเพลีย และ

เครียดอยูบอยๆ และแลวสโลแกนที่เขาคุนเคยกับภาพที่ชินตา ก็ทําใหกําพลอยากลองเสพ

ยาดูบาง วามันจะดีและสุดยอดอยางที่ใครเขารูสึกกันหรือเปลา อาก็เปนคนขายเองดวยไม

ตองไปหาที่ไหน 

 

นักเรียนคิดวา “ปญหาของกําพล คือ อะไร และมีสาเหตุมาจากสิ่งใด” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



328 

 

 

แบบบันทึกผลการเรยีนรูที่ 3 

ทักษะการแกปญหา 
 

คําชี้แจง ใหบันทึกความรูที่ไดจากการเรียนรูในหนวยที่ 3 ทักษะการแกปญหาโดยสรุปใน

รูปแบบของแผนผังความคิด เรื่อง โทษและพิษภัยของยาเสพติด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรยีนรูที่ 4 
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ทักษะการปฏิเสธ 

ใชเวลา 3 ชั่วโมง 

1. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อผูเขารับการอบรมไดฝกอบรมหนวยการเรียนรูนี้แลวจะเกิดพฤติกรรม 

การเรียนรู ดังนี้ 

  1.1 สามารถบอกถึงสถานการณที่ควรปฏิเสธได  

    1.2 สามารถเขาใจในหลักการและขั้นตอนการปฏิเสธได  

  1.3 สามารถแสดงบทบาทการปฏิเสธในสถานการณที่มีความเสี่ยงตอการ

ถูกชักชวนใหเสพหรือขายยาเสพติดไดอยางถูกตอง 

2. เนื้อหาการฝกอบรม 

  2.1 หลักการปฏิเสธ 

  2.2 การแสดงบทบาทการปฏิเสธ 

  2.3 สาเหตุของการติดยาเสพติด และการปองกันการเสพยาเสพติด 

  2.4 การปองกันตนเองและการหลีกเลี่ยงตนเองจากปญหายาเสพติด 

3. กิจกรรมการฝกอบรม 

 3.1 ผูเขารับการฝกอบรมทุกคน ศึกษาใบความรูที่ 6 หลักในการปฏิเสธ และ 

ชมวิดีทัศนสถานการณจําลอง เกี่ยวกับหลักในปฏิเสธการใชยาเสพติด 

 3.2 ผูเขารับการฝกอบรม แบงกลุมออกเปน 4 กลุมใบกิจกรรมที่ 9 เรือ่ง

ปฏิเสธอยางไรดี จากนั้นใหตัวแทนออกมาอภิปรายหนาหอง 

 3.3 ผูเขารับการฝกอบรมทําใบกิจกรรมที่ 10 เรื่อง เอาอยางไรดีนะ โดยใหแต

ละกลุมแสดงบทบาทสมมุติจากสถานการณที่จําลองให 

 3.4 วิทยากรใหความรูในเรื่อง สาเหตุของการติดยาเสพติด และการปองกัน

การเสพยาเสพติด โดยเนนถึงหลักการปฏิเสธในการใชยาเสพติด ดวยคําพูด ทาทาง ตางๆ 

เพื่อปองกันไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

 3.6 ผูเขารวมอบรม ทํากิจกรรมที่ 11 เรื่อง เทวาซาตาน โดยใหผูเขารวมอบรม

หยิบบัตรกิจกรมคนละ 1 ใบ แลวพิจารณาวาเปนกิจกรรมการเสพยาเสพติดที่ปลอดภัย

หรอืไม โดยครูกําหนดกิจกรรมที่ทําใหปลอดภัยจากยาเสพติดมากกวาสาเหตุที่ทําใหติดยา 
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 3.7 ผูเขาอบรมนํากระดาษที่ตนไดไปติดในกระดานที่แยกเปน 2 ฝง คือ ฝงเทวา 

และ ฝงซาตาน เมื่อติดหมดแลววิทยากรสรุปอภิปรายในกระดานอีกครั้ง 

 3.8 ผูเขารวมอบรมทําใบกิจกรรมที่ 11 เรื่อง เทวา ซาตาน และใหตอบคําถาม

ตามสถานการณที่กําหนดให 

 3.9 วิทยากรและผูเขารับการอบรมรวมกันสรุปความรูที่ไดรับ 

4. สื่อการเรียนรู 

 4.1 ใบความรูที่ 6 หลักในการปฏิเสธ 

 4.2 ใบกิจกรรมที่ 9 เรื่อง ปฏิเสธอยางไรดี 

 4.3 ใบกิจกรรมที่ 10 เรื่อง เอาอยางไรดีนะ 

 4.4 ใบกิจกรรมที่ 11 เรื่อง เทวา ซาตาน 

 4.5 แบบบันทึกผลการเรียนรูที่ 4 ทักษะการปฏิเสธ 

5. การวัดและประเมินผล  

 วิธีการวัดผล 

  1. ประเมินชิ้นงาน 

  2. ประเมินพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

  3. ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 เครื่องมือการประเมิน 

  1. แบบประเมินชิน้งาน 

  2. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

  3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 เกณฑการประเมิน 

  1. นักเรียนประเมินชิ้นงานไดคะแนน 12 คะแนนขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑ 

การประเมิน 

  2. นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานรายบุคคลไดระดับ 2 ขึ้นไป ถือวา ผาน

เกณฑ 

  3. นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมไดระดับ 2 ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑ 
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ภาคผนวก 

หนวยการเรยีนรูที่ 4   

ทักษะการปฏิเสธ 

   1. ใบความรูที่ 6 หลักในการปฏิเสธ 

   2. ใบกิจกรรมที่ 9 ปฏิเสธอยางไรดี 

   3. ใบกิจกรรมที่ 10 เอาอยางไรดีนะ 

   4. กิจกรรมที่ 11 เทวา ซาตาน 

   5. แบบบันทึกผลการเรียนรูที่ 4 ทักษะการปฏิเสธ  
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ใบความรูที่ 6 หลักการปฏิเสธ 

 

 การปฏิเสธเปนสิทธิสวนบุคคลที่ทุกคนควรเคารพและยอมรับการปฏิเสธที่ใช

ไดผลมักเปนการปฏิเสธในสถานการณที่ถูกชวนไปทําในสิ่งที่ไมเกิดประโยชน หรือเกิดผล

กระทบในแงลบตามมา การปฏิเสธที่ด ีจะตองปฏิเสธอยางจริงจังทั้งทาทาง คําพูด และ

น้ําเสียง เพื่อแสดงความตั้งใจอยางชัดเจนที่จะปฏิเสธ  

 ขั้นตอนการปฏิเสธ  

  1. ใชความรูสึกเปนขออางประกอบเหตุผล เพราะใชเหตุผลอยางเดียวมักถูก

โตเถียงดวยเหตุผลอื่น การอางความรูสกึจะทําใหโตแยงไดยากขึ้น เชน “ฉันกลัวคุณพอคุณ

แมจะเปนหวงถากลับบานชา”  

  2. การขอปฏิเสธ เปนการบอกปฏิเสธใหชัดเจนเปนคําพูด เชน “ขอไมไปนะ

เพื่อน”  

  3. การขอความเห็นชอบ เพื่อรักษาน้ําใจของผูชวน และควรกลาวขอบคุณ

เมื่อผูชวนยอมรับ เชน “เธอคงไมวาอะไรใชไหม…”  

 การหาทางออกเมื่อถูกเซาซี้หรือสบประมาท  

 บางครั้งผูชวนพูดเซาซี้ตอเพื่อชวนใหสําเร็จ ผูถูกชวนไมควรหวั่นไหวไปกับ

คําพูด เพราะจะทําใหขาดสมาธิในการหาทางออก ควรยืนยันการปฏิเสธดวยทาทีมั่นคง 

และหาทางออกโดยเลือกวิธี ตอไปนี้  

  1. ปฏิเสธซ้ําโดยไมตองใชขออาง พรอมทั้งบอกลาแลวเดินจากไปทันที เชน  

“ไมไปดีกวา เราขอกลับกอนนะ” (เดินออกไปทันที)  

  2. การตอรอง โดยการชวนไปทํากิจกรรมอื่นที่ดีกวามาทดแทน เชน “เอา

อยางนีด้ีไหม เธอไปดูหนังสือที่บานเราก็แลวกัน”  

  3. การผัดผอน โดยการขอยืดระยะเวลาออกไปเพื่อใหผูชวนเปลี่ยนความ

ตั้งใจ เชน “ฉันตอง ไปแลว ไววันหลังก็แลวกันนะ” (เดินออกจากเหตุการณ)  
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  ทักษะการปฏิเสธ 8 วิธ ีเมื่อถูกชักชวนเสพยา 

 

 1. บอกไปตรงๆ “ไมหรอก ขอบใจนะ” แมวิธีปฏิเสธเชนนีอ้าจดูวาแสน

ธรรมดา แตทวาเปนคําพูดที่หลายคนมักจะมองขาม คําวา “ไมหรอก ขอบใจนะ” จะใช

ไดผลทั้งเมื่อตกอยูในสถานการณที่ถูกเพื่อนชวนอยางเปนมิตรหรือถูกกดดัน อยางไรก็ดี 

ตองตระหนักอยูเสมอวา คําปฏิเสธเชนนี้อาจใชไมไดผลเสมอไป  

 2. ใหเหตุผลหรือขออาง บอยครั้งที่เด็กๆ มักจะลําบากใจที่จะบอกปฏิเสธ

เพื่อน ดังนัน้เด็กตองรูเทาทันที่จะหลีกเลี่ยงการถูกกดดันจากกลุมหรือแกงที่ชักชวนใหเสพ

ยา โดยการใหเหตุผลหรือขออาง เพียงแตตองระลึกเสมอวาเหตุผลหรือขออางนี้จะตองทํา

ใหผูชักชวนยอมแพไปเองได เชน ไมมีเงิน สุขภาพ ไมดี ไมอยากทําใหแมเสียใจ เปนตน  

 3. พูดปฏิเสธซ้ําซาก การยืนกระตายขาเดียว “ไม” อยางซ้ําซากนับเปนวิธี

ปฏิเสธที่ไดผล เมื่อตองการบอกจุดยืนของตัวเอง และอาจใชเทคนิคปฏิเสธแบบอื่นรวมดวย

ได  

 4. เดินหนี วิธีการนี้นับวาเปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชไดผลมากที่สุด ทั้งนี้จะตอง

ตระหนักวา เรามีสิทธิเต็มที่ที่จะปฏิเสธสิ่งไมดีที่มีผูหยิบยื่นให  

 5. เปลี่ยนเรื่องสนทนาในบางสถานการณ เราอาจไมสามารถเดินหนีหรือ

หลีกเลี่ยงสภาวะถูกกดดันได ดังนั้นใหลองเปลี่ยนหัวขอการสนทนาเพื่อเบี่ยงเบนความ

สนใจของผูชักชวน เมื่อคุยจนเบื่อแลวใหหาโอกาสเดินออกมาทันที  

 6. หลีกเลี่ยงสถานการณ สามัญสํานึกของมนุษยจะบอกวาสถานที่ใด เวลาใด  

สุมเสี่ยงตอการเกิดเหตุการณรุนแรง หรือตองตกอยูในสภาวะกดดัน ดังนั้นพยายาม

หลีกเลี่ยงสถานการณเหลานี้ใหมากที่สุด เพื่อความไมประมาทควรแจงใหพอแมทราบวา 

เราทํากิจกรรมใดบาง และไปกับใคร  

 7. ทําเปนไมสนใจ หากตองเผชิญหนากับผูที่ชักชวนใหเสพยา พยายามอยา

คุยดวย ใหหันไปคุยกับคนอื่นที่เหลือ เปนการซื้อเวลากอนที่จะนําทักษะปฏิเสธอื่นๆ มาใช  

 8. เลือกคบเพื่อนดี วิธีการนี้นับไดวาเปนทักษะการปฏิเสธ (การเสพยา) ที่

สําคัญที่สุดการคบเพื่อนที่ดีจะทําใหเราไมตองตกอยูในวังวนของการสุมเสี่ยง ถูกชักนําให

ลองเสพยา ตรงกันขาม หากเราคบเพื่อนที่มีปญหา ปญหาที่จะมาถึงตัวเราไมชาก็เร็ว 
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ใบกิจกรรมที่ 9 ปฏเิสธอยางไรด ี

 

กลุมที่ 1 การปฏิเสธ เมื่อถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ 

กลุมที่ 2 การปฏิเสธ เมื่อถูกชักชวนใหดื่มสุรา 

กลุมที่ 3 การปฏิเสธ การเที่ยวกลางคืนที่จะนําไปสูการลองยาเสพติด 

กลุมที่ 4 การปฏิเสธ การขอความชวยเหลือเมื่อตกอยูในสถานการณเสี่ยงตอยาเสพติด 

 

คําชี้แจง สมาชิกกลุมรวมกันคิดบทบาทสมมุติ แลวเขียนลงในชองวางดานลางนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................... 
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คําชี้แจง  ใหนักเรียนแตละกลุมแสดงบทบาทสมมุติเมื่อนักเรียนอยูในสถานการณตอไปนี้  
                

 

                               ใบกิจกรรมที ่10 เอาอยางไรดีนะ 
 

 

 

 

 

 

สถานการณ  :  จอหนชวนนักเรียนใหสูบบุหรี ่

จอหน  : นี่ ! วีระ วันนี้เรามอีะไรดีๆ มาใหนายลอง  

วีระ  : อะไรเหรอ จอหน 

จอหน  : เฮย! นายลองสูบบุหรี่หนอยเปนไง 

วีระ  : มันจะดีเหรอ ครูเคยบอกวามันเปนยาเสพติดนะ 

จอหน  : เอานาลองดูสักครั้ง ไมเสียหายอะไร ใครๆ เขาก็สูบกัน 

นักเรียนจะทําอยางไร  ......................................................................................... 
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ใบกิจกรรมที่ 11 เทวา ซาตาน 

 

ตัวอยางบัตรคํา 

 

        - บุหรี่ 

        - เลิกบุหรี่ 

        - ทดลองสูบเพียงครั้งเดียว 

        - ออกกําลังกายขณะเรียนหนังสือ 

        - ซื้อเหลาใหเพื่อนนา 

        - ปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนเที่ยวกลางคืน 

        - พบเห็นการใชยาเสพติดแลวเพิกเฉย 

        - สุราเปนยาบํารุงกําลัง 

        - สุราทําอันตรายตอตับ 

        - ปรึกษาผูใหญเมื่อมีปญหา 

        - ขายยาบาใหรุนนอง 

        - ใชเวลาวางดวยการดูหนัง 

        - หาขาวเกี่ยวกับยาไอซ 

        - ทําตามใจฉัน 

        - ทําตามใจโดยคิดตริตรอง 

        - ครอบครัวอบอุน 

        - ไมชอบพอแม 

        - ครอบครัวชาวนา 

        - บานร่ํารวยผิดปกติ 

        - ปรึกษาเพื่อนเมื่อมีปญหา 

        - ทานยาที่เพื่อนใหโดยไมสงสัย 

        - ไมไวใจคนแปลกหนา 

        - ทานยาแกไอบอย 
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ใบกิจกรรมที่ 11 เทวา ซาตาน 
 

 คําชี้แจง : ใหนักเรียนตอบคําถามเมื่ออยูในสถานการณ 

 สถานการณ 1 บอยชวนนักเรียนใหสูบบุหรี่ 

  บอย   :  เฮย ! นายลองสูบบุหรี่หนอยเปนไง 

  นักเรียน : …………………………………………………………………………………………… 

 สถานการณ 2 สมชายชวนสมศักดิ์เสพยาบา นักเรียนอยูในเหตุการณ 

นักเรียนจะทําอยางไร 

  สมชาย :  นี่ สมศักดิ์ เรามีอะไรดีๆ ใหนายลอง 

  สมศักดิ์ :  อะไรเหรอ 

  สมชาย :  นี่ไง “ยาบา” 

  สมศักดิ์ :  มันจะดีเหรอ ครูเคยบอกวามันเปนยาเสพติดนะ 

  สมชาย :  เอานา ลองดูสักครั้ง ไมเสียหายอะไร ใครๆ เขาก็ใชกัน 

  นักเรียนจะทําอยางไร………………………….……………………………………………… 

 สถานการณ 3 เอ มาเลาใหเพื่อนฟงวาเขาติดยาไอซ 

  นักเรียนจะทําอยางไร………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกผลการเรยีนรูที่ 4 

ทักษะการปฏเิสธ 

 

 

 

 
 

คําชี้แจง ใหบันทึกความรูที่ไดจากการเรียนรูในหนวยที่ 4 ทักษะการปฏิเสธ โดยสรุปใน

รูปแบบของแผนผงัความคิด เรื่อง หลักในการปฏิเสธ 
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หนวยการเรยีนรูที่ 5   

ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครยีด 

ใชเวลา 3 ชั่วโมง 

1. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อผูเขารับการอบรมไดฝกอบรมหนวยการเรียนรูนี้แลวจะเกิดพฤติกรรม 

การเรียนรู ดังนี้ 

  1.1 เขาใจแนวคิดเรื่องการจัดการความเครียด ซึ่งสงเสริมวิถีชีวิตที่มคีุณภาพ 

  1.2 เขาใจสาเหตุและอาการของความเครียด และความโกรธ 

  1.3 เขาใจวาแรงกดดันสามารถจัดการใหบรรลุผลในทางบวกได 

  1.4 จัดการกับความเครียดไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
 

2. เนื้อหาการฝกอบรม 

 2.1 ความรูเกี่ยวกับเขาใจการจัดการความเครียด ซึง่สงเสริมวิถีชวีิตที่มีคุณภาพ 

 2.2 สาเหตุและอาการของความเครียด และความโกรธ 

 2.2 จัดการกับความเครียดไดอยางมปีระสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงตนเองจาก

ปญหายาเสพติด 
 

3. กิจกรรมการฝกอบรม 

 3.1 แบงเปนกลุมละ 5 คน แลวเรียกออกมากลุมละ 1 คนใหพูดโดยไมบอก

ลวงหนากับกลุมของตนเอง คนละ 3 นาที โดยเลือกจากหัวขอใดหัวขอหนึ่ง ตอไปนี้ 

  - การปองกันการใชยาในทางที่ผดิในประเทศของตน 

  - ปจจัยเสี่ยงสําหรับเยาวชน 

  - บทบาทของครอบครัวในการปองกันการใชยาในทางที่ผิด 

  - การปราบปรามมีประสิทธิภาพในการปองกันยาเสพติดหรือไม 

  - บทบาทของสถานศึกษาในการปองกันการใชยาในทางที่ผิด 

 3.2 วิทยากรควรพยายามเพิ่มความกดดันใหผูพูด โดยเนนใหมีการอางอิงขอมูล 

พูดใหชัดเจนและจบใหตรงเวลา 
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 3.3 เมื่อผูพูดทุกกลุมพูดจบแลว ใหผูเขารับการฝกอบรมศึกษาใบความรูที่ 7 

และใบความรูที่ 8 แลวทําใบกิจกรรมที่ 12 เรื่องเขาใจอาการของความเครียด 

 3.4 เมื่อทําใบกิจกรรมเสร็จ ใหผูเขารับการฝกอบรมนําคําตอบของแตละคนมา

แลกเปลี่ยนกัน 

 3.5 ในกลุมยอย 5 คน ใหผูเขารับการฝกอบรมผลัดกันเลาสถานการณอื่นๆ ที่

ทําใหรูสึกกดดันและวิธีจัดการกับสถานการณนั้นอยางมีประสิทธิภาพ ใหทําบัญชีกลยุทธ 

ในการจัดการความเครียดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.6 ใหผูเขารวมอบรมอภิปรายกันวาทําไมคนเราจึงจําเปนตองมีกลยุทธในการ

จัดการกับความเครียดและเทคนิคการผอนคลายตอไปนี้ และสงเสริมใหทั้งกลุมฝกปฏิบัติ

เทคนิคตางๆ 

 3.7 ใหมีการฝกทําสมาธิ ตามใบกิจกรรมที่ 12 เรื่องการจัดการความเครียด

อยางมปีระสิทธิภาพและใหมีการฝกจิตนาการการผอนคลาย  

 3.8 ผูเขารวมอบรมทําใบกิจกรรมที่ 13 เรื่อง ผอนคลาย โดยใหผูเขารับ 

การฝกอบรมทุกคนยืนขึ้น แลวใหกําหนดคําแสดงความรูสึกใหแตละคน เมื่อผูดําเนินการ

ฝกอบรมพูดคําที่ไดใหผูเขารับการฝกอบรมสื่อคํานั้นออกมาทันที โดยใชทั้งหนาตาและ

ทาทาง เชน คําวา โกรธ เกลียด ทอแท รัก กระวนกระวาย 

 3.9 แบงกลุมยอย 5 คน ชวยกันทําบัญชีรายการสถานการณที่ทําใหโกรธ ให

แตละกลุมทีร่ะบุสถานการณคลายๆ กันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเขียน

สถานการณ 

  - สถานการณที่ทําใหโกรธ เชน ฉันรูสกึโกรธเวลาไมมีใครที่บานชื่นชม 

การกระทําของฉัน 

  - อารมณที่เกิดเมื่อรูสึกโกรธ คนละ 1 ประโยค เชน ฉันรูสึกเจ็บเพราะ

ครอบครัวของฉันไมสังเกตเห็นวาฉนัทํางานหนัก  

  - สถานการณที่แสดงถึงความตองการของแตละคน เชน ฉันตองการให

ครอบครัวชื่นชมความพยายามและการทํางานของฉัน 

 3.10 ใหผูเขารับการฝกอบรมในกลุมยอยแลกเปลี่ยนกันดูขอความที่แตละคน

เขียนแลวแสดงความคิดเห็นกัน ใหผูเขารับการฝกอบรมพิจารณาสถานการณขางตนและ

คิดวิธีดีๆ  ที่นาจะนํามาใชจัดการกับสถานการณนั้น และวิธีปองกันไมใหเกิดสถานการณ
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แบบเดิมอีก เชน ฉันจะอธิบายใหทุกคนในบานฟงวาฉันตองใชความพยายามมากแคไหนใน

การทําเรื่องนี้ และนําผลงานบางอยางมาแสดง 

 3.11 วิทยากรและผูเขารับการอบรมรวมกันสรุปความรูที่ไดรับ 
 

4. สื่อการเรียนรู 

 4.1 ใบกิจกรรมที่ 12 เรื่อง ประหลาดใจไหม 

 4.3 ใบความรูที่ 7 เรื่อง เขาใจอาการของความเครียด 

 4.4 ใบความรูที่ 8 เรื่อง การจัดการความเครียด 

 4.5 ใบกิจกรรมที่ 13 เรื่องผอนคลาย 

 4.6 แบบบันทึกผลการเรียนรูที ่5 ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด 
  

5. การวัดและประเมินผล  

 วิธีการวัดผล 

  1. ประเมินชิ้นงาน 

  2. ประเมินพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

  3. ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 เครื่องมือการประเมิน 

  1. แบบประเมินชิ้นงาน 

  2. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

  3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 เกณฑการประเมิน 

  1. นักเรียนประเมินชิ้นงานไดคะแนน 12 คะแนนขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการ

ประเมิน 

  2. นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานรายบุคคลไดระดับ 2 ขึ้นไป ถือวา ผาน

เกณฑ 

  3. นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมไดระดับ 2 ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑ 
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ภาคผนวก 

หนวยการเรยีนรูที่ 5   

ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครยีด 

  1. ใบความรูที่ 7 เรื่อง เขาใจอาการของความเครยีด 

  2. ใบกิจกรรมที่ 12 เรื่อง ประหลาดใจไหม 

  3. ใบความรูที่ 8 เรื่อง การจัดการความเครียด 

  4. ใบกิจกรรมที่ 13 เรื่อง ผอนคลาย 

  5. แบบบันทึกผลการเรียนรูที่ 5 ทักษะการจัดการกับอารมณและ

ความเครียด 
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ใบความรูที ่7 เขาใจอาการของความเครยีด 

สัญญาณของความเครียด 

สัญญาณทางกาย 

ปวดศรีษะ เจ็บแนนหนาอก  

เกิดผื่นคัน เหงื่อออกมาก ปวดกลามเนื้อ 

และเจ็บตามท่ีตางๆ อาหารไมยอย 

ทองไสปนปวน เกิดอาการแพ ปากแหง 

นอนไมหลับ เปนหวัดบอย ความดัน 

โลหิตผิดปกติ กลามเนื้อเกร็ง หัวใจ 

เตนเร็วและอื่นๆ 

สัญญาณทางจิตใจและอารมณ 

กลายเปนคนขี้สงสัยและไมชวยเหลือ 

จิตใจเลื่อนลอย ขาดความกระตอืรอืรน 

และไมมีอารมณขัน กลายเปนคนเกลียดชัง 

คนอื่นๆ สูญเสียความตระหนัก 

ในคุณคาของตนเอง อุปนิสัยการกิน 

เปลี่ยนไป ชอบปลีกตัว ความจําแยลง 

ทําผิดพลาดบอย ไมสามารถทําตัว 

สบายๆ ฯลฯ 

สัญญาณทางพฤติกรรม 

มีอุบัติเหตุบอยและซุมซาม พูดและ 

กินเร็ว ชอบพูดแทรกคนอ่ืน ผลัดวัน 

ประกันพรุง ตัดสินใจอยางไมมีเหตุผล 

พักงานบอยหรือนานขึ้น ใหความรวมมือ 

นอยลง ดื่มสุราหรือกินยา มีนิสยัทีแ่สดง 

ถึงความตื่นเตน ทําอะไรมากเกนิไป 

หัวเราะเสียงสูงผิดปกติ ยิ้มแสยะ ฯลฯ 

สัญญาณทางความคิดสิ้นหวัง สงสัยในเรื่อง

คุณคา แรงจูงใจลดลง คิดในทางลบกับตนเอง

และคนอื่นๆ และอาการอ่ืนๆ ที่คลายกัน 

การจัดการความเครียด 

ความเครียดเปนการผสมระหวางตัวสราง

ความเครียด (สถานการณ) กับการตอบสนองตอ

ความเครียด (ปฏิกริิยาของจิตใจและรางกาย) 

สถานการณที่ใหม ไมนารื่นรมยหรือยุงยากเรียกวา

เปนตัวสรางความเครียด ความเครียดจึงหมายถึง 

ตัวสรางความเครียดรวมกับการตอบสนองตอ

ความเครียดตัวสรางความเครียดอาจเกิดขึน้ในทุก

เรื่องของชวีิตและไมจําเปนตองเกิดจากเหตุการณที่

เปนลบ แตอาจเปนผลจากสถานการณที่เปนเชิงบวก

ก็ได ความเครียดโดยตัวของมันเองไมจําเปนตองเปน

ขอเสียเสมอไป แตอาจเปนแรงจูงใจทางบวกใหเกิด

การกระทํา การมีความเครียดเปนเรื่องปกติธรรมดา 

และเปนเรื่องดี ถาไมมีความเครียดเลย ชีวติจะนา

เบื่อและอาจกลายเปนความกดดัน แตความเครยีด

อยางรุนแรงอาจทําใหเกิดการเจ็บปวย ลดความ

ตระหนักในคุณคาของตนเอง และลดแรงจูงใจการ

จัดการกับความเครยีดไมใชเพยีงแคลดความเครียด 

แตตองเปนการจัดการกับสถานการณที่สรางความ

กดดันใหกับบุคคล ผลการวิจัยแสดงวาเมื่อเพิ่ม

ความเครียด การกระทําและประสิทธภิาพจะดีขึ้นได

จริงจนถึงจุดสูงสุด หลังจากนั้นหากเพิ่มความเครียด

อีกจะกลายเปนผลเสียและทําใหผลผลิตลดลงการ

จัดการกับความเครยีดเกี่ยวของกับการคนหาความ

กดดันที่ถูกประเภท ถูกระดับ และถูกเวลากับคนแต

ละคน ลําดับความสําคัญ และสถานการณในชีวติ 

เพื่อนํามาใชใหเกิดการกระทําและความพึงพอใจ

สูงสุด 
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ใบกิจกรรมที่ 12 ประหลาดใจไหม 
 

ชื่อ ............................................................................................................. 
 

คําชี้แจง ความเครียดมีผลตอคนแตละคนตางกัน ลองคิดถึงความเปลี่ยนแปลงทาง

รางกาย เมื่อรูสึกเครียดหรือกังวล ใหทําเครื่องหมายที่อาการที่เกิดกับเยาวชน หรือเขียน

บอกอาการเพิ่มเติมในวงกลมที่ยังวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 อาการที่บอกวา 

ฉันมีความเครียด  

 ปากแหง  มีกอนใน

  
 นอนไมหลับ 

 เขาหองน้ําบอย 

 ปวดขากรรไกร 

 

หัวใจเตนเร็ว 

 เหงื่อออกที่มือ 

 

 เบื่ออาหาร 

 เซ็ง 

 ปาๆ เปอๆ 

   

 เฉื่อยชา เซื่องซึม 

 
   

 สับสน 

สั่น 

 น้ําตาคลอ 

  

 ปนปวน 

 วิตกกังวล 
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ใบความรูที่ 8 การจัดการความเครียด 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จินตนาการ 

นั่งเงียบๆ และคิดถึงสิ่งที่สามารถทําใหรางกายและ

จิตใจของตัวเองรูสึกผอนคลาย ตองเลือกวาจินตนาการใด

สามารถทําใหรูสึกผอนคลายได หลายคนอาจคิดถึงสิ่งเหลานี้ 

ชายหาด สวนดอกไม ทุงหญาเขียวขจี 

ฟาใสๆ คืนที่ดาวเต็มฟา ทุงดอกไม อยูทามกลางแสงแดดอัน

อบอุน ไดอาบน้ําอุน ลอยตัวอยูในน้ํา พระอาทิตยขึ้น หรือพระ

อาทิตยตกดิน 

ตัวอยางวิธีพูดนําในการฝกสรางจินตนาการ 

ก. เรามาหลับตา แลวเกร็งกลามเนื้อทุกสวนในตัวเรา ขาแขน 

ขากรรไกร กํามือใหแนน เกร็งกลามเนื้อบนใบหนา  

ไหล ทอง 

เกร็งกลามเนื้อทั้งหมด เกร็งแนนๆ ทีนีค้อยๆ คลาย

กลามเนื้อ รูสึกถงึความเกร็งที่ไหลออกจากรางกาย ปลอยให

ความเกร็งทั้งหมดไหลออกไปจากตัว จากจิตใจปลอยใหความ

สงบ ใหพลังงานที่อยูอยางสงบเขามาแทน หายใจ เอาความ

สงบและความผอนคลายเขามาในตัวเรา  

ตอนนี้หยุด เริ่มเกร็งกลามเนื้อใหม เกร็งไว 2 - 3 

วินาทีแลวคอยๆ คลายออก ผอนคลายและใหรูสึกถึงความ

เกร็งตางๆ ที่ไหลออกจากตัวเรา  

หยุด แลวเกร็งกลามเนื้อใหม หายใจเขาลึกๆ ดวย  

เกร็งกลามเนื้อไว แลวกลั้นหายใจ 2 - 3 วินาที  

พูดวา ผอนคลาย กับตัวเอง พอพูดจบใหหายใจและ

ผอนคลาย หยุด หายใจลึกๆ กลั้นใจไวประมาณ 10 วินาที แลว

พูดวาผอนคลายกับตัวเอง แลวปลอยตัวตามสบาย  

หยุด พอรูสึกวาผอนคลายแลวใหหายใจลึกๆ กลั้นใจ

ไว 2 - 3 วินาที แลวพูดวา ผอนคลาย กับตัวเองแลวปลอยตัว

ตามสบาย 

เราทําอยางนี้ไดทุกที่ เพราะไมมีใครไดยินหรือเห็นวา

เราทําอะไร ฝกทําแบบนี้ดวยตัวเอง 2 - 3 รอบ เอาละหยุดได 

คอยๆ ลืมตาขึ้นชาๆ รูสึกสงบและตื่นตัว 

ตัวอยางวิธีพูดในการฝกลมหายใจ 

ข. นั่งในทาสบายๆ 

  กิจกรรมตอไปนี้จะมุงความสนใจ 

ไปท่ีลมหายใจ 

  ถานั่งกันสบายแลว ใหเริ่มมุง 

ความสนใจไปที่ลมหายใจ เวลาหายใจ 

เขาและหายใจออก ฟงเสียงหายใจของ 

ตัวเองแลวเริ่มนับ หายใจเขา นับ 1 - 10 

ครบแลว เริ่มนับใหม 

  ถาใจลอยไปเรื่องอื่น คอย ๆ 

รวบรวมสมาธิ และเริ่มนับหนึ่งใหม 

การฝกสมาธิ 

เปนการมุงความสนใจไปที่เรื่องใด 

เรื่องหนึ่งที่เกิดซ้ําๆ หรือไมเปลี่ยนแปลง 

ทานสามารถทําสมาธิได โดยทําแบบฝกหัด 

งายๆ อยางมีประสิทธิภาพนี้ 

1. นั่งลงหลับตา 

2. ทองในใจ คําที่ทานเห็นวาทําให 

ผอนคลาย เชน สงบ สันติ หรือ หนึ่ง 

ทุกครั้งที่หายใจออก (อาจใชคําวา  

พุทโธ, สัมมาอะระหัง, โอม - ผูแปล) 

3. ทําอยางนี้ประมาณ 20 นาที 

แลวคอยๆ ออกจากสมาธิแลวลืมตา 

4. การทําสมาธิจะชวยกําจัดความ 

เครียดออกจากรางกาย ทําใหทานรูสึก 

ผอนคลายและมีพลัง 
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ใบกิจกรรมที่ 13 ผอนคลาย 
 

คําชี้แจง ใหผูเขารวมอบรมเขียนสถานการณที่ทําใหเกิดความเครียดลงในแผนผังความคิด 

คนละ 1 สถานการณ 
 

 

  

สถานการณ 

สถานการณที่ทําใหโกรธ 

สถานการณที่แสดงถึง

ความตองการของแตละคน 

อารมณที่เกิดเมื่อรูสึกโกรธ 

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

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

.......... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................
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แบบบันทึกผลการเรยีนรูที่ 5 

ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครยีด 

 

 

 
 

คําชี้แจง ใหบันทึกความรูที่ไดจากการเรียนรูในหนวยที ่5 ทักษะการจัดการกับอารมณ

และความเครียด โดยสรุปในรูปแบบของแผนผังความคิด เรื่อง เขาใจอารมณ และการ

จัดการกับอารมณและความเครียด 
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บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก 

 1. แบบทดสอบความรูความเขาใจกอนและหลังการฝกอบรมการเสริมสราง

ทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

 2. แบบประเมินช้ินงาน 

 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

 4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายกลุม 
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แบบทดสอบความรูความเขาใจกอนและหลังการฝกอบรม 

การเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด  

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

คําชี้แจง : ขอใหพิจารณาคําถามที่กําหนดให และตัดสินใจเลือกคําตอบเดียวในแตละ

คําถาม โดยใสเครื่องหมาย   ตรงตามตัวอักษรที่เปนคําตอบในกระดาษคําตอบ 

1. การแพรระบาดของยาเสพติด ในประเทศไทย ปจจุบันสวนใหญอยูในกลุมวัยใด 

 ก. วัยเด็ก 

 ข. วัยรุน 

 ค. วัยผูใหญตอนตน 

 ง. วัยผูใหญตอนปลาย 

2. เพราะเหตุใด วัยรุนจึงหลงผิดไปติดยาเสพติด ไดงาย 

   ก. เพราะอยูในวัยอยากรูอยากลอง 

   ข. เพราะยาเสพติดหาซื้อไดงาย  

  ค. เพราะเห็นตัวอยางจากคนในครอบครัว  

     ง. เพราะถูกกระตุนจากสิ่งเราตางๆ รอบตัว  

3. ยาเสพติดใดเมื่อใชติดตอกันนานๆ ทําใหสมองเสื่อม ประสาทหลอนเห็นภาพลวงตา 

หวาดระแวง เสียสติ ทํารายตนเองหรือผูอื่นได 

 ก. เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล 

 ข. บุหรี่ 

 ค. กัญชา 

 ง. ยาบา 

4. ผูที่สูบบุหรี่มีโอกาสปวยดวยโรคอะไร 

    ก. หัวใจขาดเลือด โรคหัวใจ 

     ข. มะเร็งลําคอ มะเร็งปอด 

     ค. ความดันโลหิตสูง ถุงลมโปงพอง 

     ง. ถูกทุกขอ 
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5. ขอใดเปนสารระเหยที่ทําใหเกิดการเสพติดไดทั้งหมด 

     ก. ทินเนอร น้ําสมสายชู 

     ข. กาวยาง น้ํายาทาเล็บ 

    ค. น้ํามันเบนซิน น้ํามันพืชที่ใชแลว 

     ง. น้ํามันกาด น้ําละลายสารสม 

6. ขอใดเปนโรคที่เกิดจากการดื่มเหลา 

     ก. โรคความดันโลหิตสูง 

     ข. โรคมะเร็งตับออน 

     ค. โรคกลามเนื้อหัวใจ 

     ง. ถูกทุกขอ 

7. หากนักเรียนมีเพื่อนติดยาเสพติด นักเรียนควรทําอยางไร  

     ก. เลิกคบกับเพื่อน 

     ข. ไมพูดกับเพื่อน 

     ค. แสดงทาทางรังเกียจเพื่อน 

     ง. แนะนําใหเพื่อนเลิกเสพยาเสพติด และเขารับการบําบัด 

8. ขอใดคือการปองกันตนเองจากยาเสพติด ที่สําคัญที่สุด 

 ก. ไมหลงคําชวนเชื่อ 

 ข. ไมทานยาโดยไมปรึกษาแพทย 

 ค. ไมทดลองเสพยาทุกชนิด 

 ง. ทํากิจกรรมตามเพื่อน 

9. ขอใดเปนหนาที่ของพอแมที่สําคัญที่สุดในการปองกันไมใหลูกติดยาเสพติด 

 ก. ขยันทํางานหาเงินเลีย้งดูลูก 

 ข. ดูแลเอาใจใสเลี้ยงดูลูกดวยเงิน 

 ค. จัดสภาพแวดลอมของบานใหนาอยู 

 ง. ใหความรูเรื่องของโทษและอันตรายจากการติดยาเสพติด 
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10. นักเรียนคิดวาผูใดที่ชอบเที่ยวกลางคืนมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 

 ก. มะปรางชอบเที่ยวกลางคืนและคบเพื่อนตางเพศ 

 ข. มะยมชอบเที่ยวกลางคืนและชอบทองเที่ยว 

 ค. มะนาวชอบเที่ยวกลางคืนและชอบลองอะไรใหมๆ 

 ง. มะขามชอบเที่ยวกลางคืนและชอบสูบบุหรี่ 

11. นักเรียนคิดวาผูใดที่ชอบลองมีโอกาสเสี่ยงใชยาเสพติด 

 ก. สมยอมชอบลองเลนกีฬาใหมๆ 

 ข. สมหญิงชอบลองถักผาพันคอลายใหมๆ 

 ค. สมรักษชอบลองหาวิธีทําขนมเคกรสชาตใิหมๆ 

 ง. สมชาติชอบลองคิดวิธีการในการดมกาวใหมๆ 

12. นักเรียนคิดวาการคิดไตรตรองอยางรอบคอบจะชวยปองกันไมใหเขาไปเกี่ยวของกับ 

ยาเสพติดไดอยางไร 

 ก. เพราะทําใหเราไมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 

 ข. เพราะทําใหเราคิดทบทวนโทษของยาเสพติดได 

 ค. เพราะทําใหเราเห็นโทษของยาเสพติดและไมเขาไปยุงเกี่ยว 

 ง. เพราะการคิดอยางรอบคอบทําใหไมอยากลองสิ่งเสพติด 

13. นักเรียนคิดวาคนที่ชอบคลอยตามเพื่อนมีโอกาสเสี่ยงตอการถูกชักจูงไปใชยาเสพติด

เนื่องจากสาเหตุใด 

 ก. รักเพื่อนและเห็นคลอยตามความคิดของเพื่อน 

 ข. กลัวเพื่อนไมคบ ไมเลนดวย 

 ค. กลัวเพื่อนไมใหลอกการบาน 

 ง. เปนคนหัวออนและถูกชักจูงไปไดงาย 

14. นักเรียนคิดวาคนที่มีจิตใจออนไหวงายมีโอกาสที่จะพึ่งยาเสพติดเนื่องจากสาเหตุใด 

 ก. ถูกชักจูงหรือคลอยตามไปสูยาเสพติดไดงาย 

 ข. เปนคนจิตใจออนไหวงายสามารถชักจูงไปสูยาเสพติดได 

 ค. เมือ่พบเจอปญหามักหาทางออกโดยการพึ่งพายาเสพติด 

 ง. เปนคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่น ปฏิเสธคนไมเปน 
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15. บุคคลใดในครอบครัวมีความทุกขมากที่สุด 

 ก. พอชอบสูบบุหรี่เปนประจํา 

 ข. แมชอบเลนการพนัน 

 ค. ฟาติดยาบาและคาขายยาเสพติด 

 ง. สมโอขายหวยออนไลนใหเพื่อนๆ ที่โรงเรียน 

16. บุคคลที่อยูในแหลงที่อยูใดที่มีการเสพการขายยาเสพติดจะเสี่ยงตอการถูกชักจูงใหไป

ใชยาเสพติดไดงาย 

 ก. มานีอาศัยอยูกับพอและแมบุญธรรม 

 ข. มานะอาศัยอยูกับหลวงตาในวัด 

 ค. มะปรางอาศัยอยูในครอบครัวที่มีความอบอุนเขาใจกัน 

 ง. มาโนชอาศัยอยูในครอบครัวที่พอแมถูกจับเพราะคายาเสพติด 

17. การคบเพื่อนที่ติดยาเสพติดทําใหนักเรียนมีโอกาสใชยาเสพติดดวยเนื่องจากสาเหตุใด 

 ก. จิตใจออนไหว หลงเชื่อไดงาย 

 ข. ความใกลชิดสนิทสนม 

 ค. แสดงความรักที่มีตอเพื่อน 

 ง. กลัวไมมีเพื่อนคบหาสมาคมดวย 

18. ขอใดไมใชการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอยาเสพติด  

 ก. ไมเขาใกลชิดผูใชยาเสพติด  

 ข. หลีกเลี่ยงสถานที่เสื่อมโทรมตางๆ  

 ค. เลนพนันและมั่วสุมกับเพื่อนบอยๆ  

 ง. ซื้อยาปรึกษาเภสัชกรทุกครั้ง  

19. หากนักเรียนมีเพื่อนติดยาเสพติด นักเรียนควรทําอยางไร  

     ก. เลิกคบกับเพื่อน 

     ข. ไมพูดกับเพื่อน 

     ค. แสดงทาทางรังเกียจเพื่อน 

     ง. แนะนําใหเพื่อนเลิกเสพยาเสพติด และเขารับการบําบัด 
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20. การชวยเหลือฟนฟูผูติดยาเสพติดมีประโยชนตอสังคม ยกเวนขอใด  

     ก. ใหโอกาสผูกระทําผิดไดกลับสูสังคม 

    ข. ทําใหมีผูใชแรงงานเพิ่มมากขึ้น  

    ค. ชวยลดปญหาอาชญากรรม  

   ง. ทําใหสังคมสงบสุข   

21. ทักษะชวีิต คืออะไร 

     ก. การฝกฝนทุกอยางใหชํานาญ 

    ข. การยอมทําตามผูอื่น เพื่อใหไดรับการยอมรับ  

     ค. ทักษะการใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

     ง. การเขาใจความเปนไปของชีวิตมนุษย ตามหลักพระพุทธศาสนา 

22. บุคคลที่มีทักษะชีวิตที่ดีจะเปนอยางไร 

     ก. เปนคนดี                        

 ข. เปนคนเกง 

     ค. เปนคนที่มีคนรักมาก         

 ง. เปนคนที่อยูในสังคมอยางมีความสุข 

23. นักเรียนคิดวา เราควรนําสิ่งใดมาใชรวมกับทักษะการคิดตัดสินใจ และแกปญหา 

เพื่อใหสามารถปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณเสี่ยงไดอยาง

เหมาะสม  

    ก. ความรอบรู และประสบการณชีวิต       

 ข. ความมุงม่ัน และประสบการณชีวิต 

    ค. ความมั่นคง และความกลาหาญ          

 ง. ความรอบรู และความกลาหาญ 

24. การพิจารณาทางเลือกเพื่อใชทางเลือกที่ดีที่สุดเปนการใชทักษะใด 

 ก. ทักษะการปฏิเสธ 

 ข. ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

 ค. ทักษะการสรางสัมพันธภาพ 

 ง. ทักษะการตัดสินใจ 
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25. การพาผูเสพไปเที่ยว ไปเลนกีฬาหรือเขาวัดตรงกับหลักการของทักษะใดมากที่สุด 

 ก. ทักษะการคิดสรางสรรค 

 ข. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 ค. ทักษะการจัดการกับความเครียด 

 ง. ทักษะการฝกความอดทน 

26. การจัดการกับอารมณและความเครียดที่ใหผลระยะยาวคือวิธีใด 

 ก. การฝกจิต 

 ข. การใชจินตนาการ 

 ค. การผอนคลายกลามเนือ้ 

 ง. การใชเทคนิคคลายเครียด 

27. ถามีคนอื่นมาชวนเราไปเสพยาเสพติด ซึ่งเราไมอยากไปเลยจะบอกปฏิเสธอยางไร 

 ก. ไมมองไปที่หนาคูสนทนา 

 ข. ไมพูดไมฟงบุคคลนั้น 

 ค. ไปพูดคุยกับคนอื่นๆ 

 ง. ถูกทุกขอ 

28. ทักษะการปฏิเสธในขอใดมีความสําคัญในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ  

สถานการณเสี่ยง 

  ก. ปฏิเสธที่จะแขงขันรถจักรยานยนต     

ข. ปฏิเสธที่จะไปมั่วสุมเลนการพนัน 

ค. ปฏิเสธที่จะใชอินเทอรเน็ต                

 ง. ปฏิเสธที่จะใชสารเสพติด 

29. การเกิดอารมณ สิ่งใดเกิดขึ้นกอน 

 ก. สิ่งเรามากระตุน 

 ข. การกระทําของสมองเพื่อตอบสนอง 

 ค. การแสดงออกทางคําพูด 

 ง. ผลกระทบตอจิตใจ 
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30. ภาวะใดเกิดความเครียดมากที่สุด 

 ก. เผชิญกับปญหา 

 ข. วิเคราะหปญหา 

 ค. หาสาเหตุของปญหาไมได 

 ง. แกปญหาไมได 

31. ขอใดอธิบายความหมายของความเครียดไดถูกตอง  

     ก. ภาวะที่จิตใจถูกกระตุนดวยสิ่งเราที่ทําใหรูสึกกลัว 

     ข. ภาวะที่จิตใจถูกกระตุนดวยสิ่งเราที่ทําใหมีความสุข 

     ค. ภาวะที่จิตใจถูกกระตุนดวยสิ่งเราที่ทําใหตื่นเตน หรือวิตกกังวล 

    ง. ภาวะที่จิตใจถูกกระตุนดวยสิ่งเราที่ทําใหเกิดความเศราโศกเสียใจ 

32. การกระทําของบุคคลในขอใดเห็นไดชัดวา เริ่มเกิดความเครียดแลว  

     ก. น้ําชารูสกึเบื่ออาหาร 

     ข. น้ําอบอยูกลางแจงไดไมนาน 

     ค. น้ําฝนรับประทานอาหารบอยมาก 

     ง. น้ําหวานอารมณเสียบอย และหงุดหงิดงาย 

33. การที่บุคคลรูจักควบคุมอารมณ สามารถยอมรับไดทั้งความสําเร็จและความผิดหวัง 

แสดงใหเห็นอะไร 

     ก. การรูจักและเขาใจตนเอง 

    ข. การรูจักตนเองและเขาใจผูอื่น  

     ค. ความสามารถในการเผชิญปญหา 

     ง. การยอมรับความเปนจริงของชีวิต 

34. ปญหาสุขภาพจิตกอใหเกิดอาการผิดปกติทางรางกาย ยกเวนขอใด 

     ก. ฉุนเฉียว โมโหงาย                   

 ข. หายใจติดขัด ใจสั่น  

     ค. ยิ้ม และหัวเราะตลอดเวลา         

 ง. ออนเพลีย ไมมีเรี่ยวแรง 
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35. ใครจัดการกับความเครียดไดเหมาะสมที่สุด  

     ก. กายปา และทําลายขาวของ  

     ข. แกวซื้อของที่ตนเองอยากไดทุกอยาง 

    ค. เกดออกไปเที่ยวสถานเริงรมยกับเพื่อน 

     ง. กุกอานหนังสอืที่ตนเองชอบ แมจะเคยอานแลว 

36. ขอใดอธิบายประโยชนของการจัดการกับอารมณและความเครียดไดชัดเจนที่สุด  

     ก. มีอารมณราเริงแจมใส โกรธยาก         

 ข. รับประทานอาหารไดมากขึ้น 

     ค. มีสมรรถภาพทางกายที่ดี                  

  ง. หัวใจเตนชาลง 

37. การตัดสินใจในวัยเด็กและวัยรุนแตกตางกันหรือไม อยางไร 

     ก. แตกตาง เพราะคนละวัยกัน 

     ข. แตกตาง เพราะเรื่องที่ตัดสินใจจะมากและยุงยากขึ้น 

    ค. ไมแตกตาง เพราะเปนการตัดสินใจที่มีขั้นตอนเหมือนกัน 

 ง. ไมแตกตาง เพราะการตัดสินใจเปนพื้นฐานที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด 

38. การพูดคําวา “ไม”เมื่อตองการปฏิเสธคําชวนจากเพื่อนใหใชยาเสพติดควรมีลักษณะ 

อยางไร 

 ก. พูดดวยความมั่นคง ชัดเจน หนักแนน 

 ข. พูดเสียงดัง 

 ค. พูดเร็ว 

 ง. ถูกทุกขอ 

39. ขอใดใชทักษะการปฏิเสธในการแกไขปญหาสารเสพติด 

  ก. รูถึงพิษภัยของสารเสพติด 

  ข. รูจักปฏิเสธทั้งคําพูดและน้ําเสียง 

  ค. ประเมินทางเลือกถึงผลที่มีตอสุขภาพและใจ 

  ง. การจัดการกับเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได 
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40. การออกจากสถานการณที่เสี่ยงและอันตรายเปนวิธีการปฏิเสธแบบหนึ่งที่มี 

ประสิทธิภาพ นักเรียนตองทําอยางไร 

 ก. หนีออกไปจากสถานการณนั้น 

 ข. วิเคราะหสถานการณนั้นอันตรายหรือไม 

 ค. ขอความชวยเหลือจากผูใหญ 

 ง. พาเพื่อนไปดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



361 

เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม 

การเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

ขอ เฉลย ขอ เฉลย 

1 ข 21 ค 

2 ก 22 ง 

3 ง 23 ก 

4 ง 24 ง 

5 ข 25 ค 

6 ง 26 ง 

7 ง 27 ง 

8 ค 28 ข 

9 ง 29 ก 

10 ค 30 ง 

11 ง 31 ค 

12 ข 32 ง 

13 ง 33 ก 

14 ข 34 ค 

15 ค 35 ง 

16 ง 36 ก 

17 ก 37 ข 

18 ง 38 ก 

19 ง 39 ข 

20 ข 40 ข 
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แบบประเมินชิ้นงาน  

หนวยการเรียนรูที่ ........ เรื่อง ............................................... 

ที ่ ชื่อ–นามสกุล 

รายการประเมิน 

รวม 

สรุปผล 

การประเมิน 

ถูก
ตอ

งต
รง

ปร
ะส

งค
 

คว
าม

สะ
อา

ด 
/ร

ะเ
บีย

บ 

เส
ร็จ

ทัน
เว

ลา
ที่ก

ําห
นด

 

คว
าม

สว
ยง

าม
ขอ

งชิ้
นง

าน
 

คว
าม

คิด
ริเ

ริ่ม
สร

าง
สร

รค
 

ผาน 

 

ไม

ผาน 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

เกณฑการใหคะแนน 3 = ดี 2 = พอใช 1 = ตองปรับปรุง 

เกณฑการประเมิน : นักเรียนไดคะแนน 12 คะแนนขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 

........../........../.......... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

ชื่อ ............................................................................  

คําชี้แจง : ให ผูประเมิน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางการฝกอบรม แลวขีด 

  
ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ลําดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 การแสดงความคิดเห็น    

2 การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น    

3 การทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย    

4 ความมีน้ําใจ    

5 การตรงตอเวลา    

รวม  

 

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 

                          ............../.................../................ 

เกณฑการใหคะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ  ให 3  คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง    ให 2  คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง    ให 1  คะแนน 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 12 - 15 ดี  

 8 - 11 พอใช  

 ต่ํากวา 8 ปรับปรุง  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

ชื่อกลุม ......................................................................................  

คําชี้แจง : ให ผูประเมิน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางการฝกอบรม  

แลวขีด  ลงในชอง ที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ลําดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 การแบงหนาที่กันอยางเหมาะสม    

2 ความรวมมือกันทํางาน    

3 การแสดงความคิดเห็น    

4 การรับฟงความคิดเห็น    

5 ความมีน้ําใจชวยเหลือกัน    

รวม  

 

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 

                                                   ............../.................../................ 

เกณฑการใหคะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ   ให 3  คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง     ให 2  คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง     ให 1  คะแนน 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 12 - 15 ด ี  

 8 - 11 พอใช  

 ต่ํากวา 8 ปรับปรุง  
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ภาคผนวก ฌ 

คูมือการใชหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวติ 

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
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คูมือการใชหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวติเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

จริยา กิตติธรรม 

 

 

 

 

 

 
 

เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ปการศึกษา 2560 
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คํานํา 

 คูมือการใชหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เลมนี้ จัดทําขึ้นใหวิทยากรและผูที่เกี่ยวของกับ 

การฝกอบรมทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดทราบและหลักการและ

เหตุผล จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม 

ตลอดจนการวัดและประเมินผลของหลักสูตร เพื่อจะไดทราบแนวทางในการเตรียมความ

พรอมกอนการฝกอบรม และดําเนินการฝกอบรม และดําเนินการฝกอบรมใหบรรลุ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี ประธานคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ ดร.บุญมี กอบุญ กรรมการที่ปรึกษา ที่ไดกรุณา ตรวจสอบ 

เสนอแนะรวมทั้งเปนที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตั้งแตเริ่มจัดทําโครงรางของหลักสูตรฝกอบรมจนเปน

หลักสูตรฉบับสมบูรณ 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาวิทยากรและผูเกี่ยวของกับการฝกอบรม นําความรู

จากคูมือฉบับนีไ้ปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเขารับการฝกอบรมตอไป 

 

                  จริยา กิตติธรรม 
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คําชี้แจงการใชคูมือหลักสูตรฝกอบรม 

 คูมือการใชหลักสูตรการฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติดสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการฝกอบรม

การเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติดสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรฝกอบรม ที่ผูศึกษาคูมือเลมนี ้

คือ วิทยากรฝกอบรม ผูดําเนินการฝกอบรม และผูเกี่ยวของ ไดแก ครูที่ปรึกษา และครู 

ทุกคน ควรศึกษาคูมอือยางละเอียด ดังนี้ 

  1. ศึกษาจุดมุงหมาย โครงสรางเนื้อหาสาระ กิจกรรมการฝกอบรม  

สื่อการฝกอบรม ตลอดจนการวัดประเมินผลของหลักสูตรใหเขาใจ  

  2. ศึกษาเทคนิควิธีสอน รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู และจิตวิทยา 

การฝกอบรม เพื่อเปนแนวทางในการประยุกตใชใหเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม 

  3. ศึกษาเนื้อหา จุดประสงคเชิงพฤติกรรม การจัดกิจกรรม การใชสื่อ  

การวัดประเมินผลการฝกอบรมในแตละหนวยการเรียนรูใหเขาใจวาเรื่องที่ตองการใหผูเขา

รับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูอะไร เพื่อไดเตรียมความพรอมรอบหนา ซึ่งทําใหการเรียนรู

ไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 

  4. สื่อการฝกอบรมนับวาเปนสิ่งที่เราความสนใจผูเขารับการฝกอบรมไดเปน

อยางด ีดังนั้นควรเตรียมใหพรอมใชทํางานไดทันที เพื่อใหกิจกรรมดําเนินไปอยางราบรื่น 

  5. วิทยากรควรกระตุนและเราความสนใจ ใหกําลังใจนักเรียนในขณะปฏิบัติ

กิจกรรมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมเปดโอกาสใหนักเรียนได

นําเสนอผลงาน และเก็บผลงานอยางเปนระบบทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 

  6. ควรสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการระหวางการฝกอบรมเปนชวงๆ เพื่อ

สรางบรรยากาศใหสนุกสนาน ไมนาเบื่อ และสงเสริมความกลาแสดงออกของนักเรียน 
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สารบัญ 

เนื้อหา                                             หนา 

   จุดมุงหมายของหลักสูตร                                                     369 

   โครงสรางเนื้อหา                                                               369 

   กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม                                                377 

   สื่อและเอกสารการฝกอบรมตามหลักสูตร                                379 

            การวัดและประเมินผล                                                             380 

   คุณสมบัติของผูเขารวมการอบรม                                           380 

   คุณสมบัติของวิทยากรดําเนินการฝกอบรม                                381 

   ขั้นตอนการดําเนินการฝกอบรม                                             381 

   กําหนดการฝกอบรม                                                           382 

   แนวทางดําเนินการฝกอบรม                                                 384 

   แนวทางสรุปและจัดทํารายงานผลการฝกอบรม                         385 
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หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน   

จุดมุงหมายของหลักสูตร 

 ผูเขารับการฝกอบรมไดฝกอบรมตามหลักสูตรนี้แลว จะมีพฤติกรรมการเรียนรู 

ดังนี้ 

  1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพ

ติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

  2. เพื่อใหมีทักษะการปฏิบัติตัวในการปองกันยาเสพติดของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

  3. เพื่อใหมีความคิดเห็นที่ดีตอหลักสูตรฝกอบรมการใชทักษะชีวิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

โครงสรางเนื้อหา  

 เนื้อหาในการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติดสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบดวยหนวยการเรียนรู 

5 หนวย ใชเวลาการฝกอบรม รวม 15 ชั่วโมง มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

  หนวยการเรียนรูที่ 1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง  

   1.1 กิจกรรมที่ 1 รูทันยาเสพติด ชวีิตสดใส 

   1.2 กิจกรรมที่ 2 ชนะใจตน ชนะยาเสพติด 

   1.3 กิจกรรมที่ 3 ลวดลายลีลา 

  หนวยการเรียนรูที่ 2 ทักษะการตัดสินใจ  

   2.1 กิจกรรมที่ 4 “ไม”แปลวาหยุด 

   2.2 กิจกรรมที่ 5 เอาอยางไงดีนะ 

   2.3 กิจกรรมที่ 6 สิ่งเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย 
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  หนวยการเรียนรูที่ 3 ทักษะการแกปญหา  

   3.1 กิจกรรมที่ 7 สังสรรค สนทนา 

   3.2 กิจกรรมที่ 8 เจาะประเด็น 

   3.3 กิจกรรมที่ 9 ปฏิเสธอยางไรดี 

       หนวยการเรียนรูที่ 4 ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

   4.1 กิจกรรมที่ 10 วัดระดับความสัมพันธ 

   4.2 กิจกรรมที่ 11 เพื่อนเกาเพื่อนใหม 

   4.3 กิจกรรมที่ 12 เทวา ซาตาน 

  หนวยการเรียนรูที่ 5 ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด   

   5.1 กิจกรรมที ่13 ประหลาดใจไหม 

   5.2 กิจกรรมที่ 14 การจัดการความเครียด 

   5.3 กิจกรรมที่ 15 ผอนคลาย 

ตาราง 1 หนวยการเรียนรูหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด 

หนวยการเรียนรูท่ี โครงสรางเน้ือหา เวลา/ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูท่ี 1  

ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

กิจกรรมท่ี 1 รูทันยาเสพติด ชีวิตสดใส 

กิจกรรมท่ี 2 ชนะใจตน ชนะยาเสพติด 

กิจกรรมท่ี 3 ลวดลายลลีา 

3 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 

ทักษะการตัดสินใจ 

กิจกรรมท่ี 4 “ไม”แปลวาหยุด 

กิจกรรมท่ี 5 เอาอยางไงดีนะ 

กิจกรรมท่ี 6 สิ่งเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย 

3 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 

ทักษะการแกปญหา 

กิจกรรมท่ี 7 สังสรรค สนทนา 

กิจกรรมท่ี 8 เจาะประเด็น 

กิจกรรมท่ี 9 ปฏิเสธอยางไรดี 

3 

หนวยการเรียนรูท่ี 4 

ทักษะการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 10 วัดระดับความสัมพันธ 

กิจกรรมท่ี 11 เพื่อนเกาเพื่อนใหม 

กิจกรรมท่ี 12 เทวา ซาตาน 

3 
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ตาราง 1 (ตอ) 

หนวยการเรียนรูท่ี โครงสรางเน้ือหา เวลา/ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูท่ี 5 

ทักษะการจัดการกับอารมณและ

ความเครียด 

กิจกรรมท่ี 13 ประหลาดใจไหม 

กิจกรรมท่ี 14 การจัดการความเครียด 

กิจกรรมท่ี 15 ผอนคลาย 

3 

รวม 15 
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ตาราง 2 โครงสรางหนวยการเรียนรู 

โครงสรางเน้ือหา ขอบขายเนื้อหา จุดประสงคเชิงพฤตกิรรม สื่อ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

หนวยการเรยีนรูที่ 1  

ทักษะการตระหนักรูใน

ตนเอง ประกอบดวย 

กิจกรรมท่ี 1 รูทัน 

ยาเสพตดิ ชีวิตสดใส 

กิจกรรมท่ี 2 ชนะใจตน  

ชนะยาเสพติด 

กิจกรรมท่ี 3 ลวดลายลีลา 

- ความรูเกี่ยวกับยา

เสพตดิ 

- ทักษะการตระหนักรู

ในตนเอง 

- การปองกันตนเอง

และการหลีกเลี่ยง

ตนเองจากปญหา         

ยาเสพตดิ 

- สามารถวิเคราะหขอดีของตนเองท่ี

ชวยปองกันการถูกชักจูงไปใชยาเสพ

ติดได  

- วิเคราะหสถานการณเสี่ยงที่นําไปสู

การใชยาเสพติดได 

- สามารถระบุปญหาที่เกดิจากการ

ใชยาเสพติดของสมาชกิในครอบครัว 

และสังคมได 

- เสนอแนวคิดที่จะหลีกเลี่ยงตนเอง

จากปญหายาเสพติดได 

- ใบความรูท่ี 1  

รูทันยาเสพติด  

ชีวิตสดใส 

- ใบกิจกรรมท่ี 1 รูทัน 

ยาเสพตดิ ชีวิตสดใส 

- ใบความรูท่ี 2 ชนะใจตน

ชนะยาเสพติด 

- ใบกิจกรรมท่ี 2  

ชนะใจตน ชนะยาเสพติด 

- Power Point  

- วิดีทัศน เร่ือง  

การปองกันการติด 

ยาเสพตดิ 

- แบบบันทึกหนวย 

การเรยีนรูที่ 1 ทักษะ 

การตระหนักรูในตนเอง 

- สังเกตพฤตกิรรม 

- ตรวจผลงานกลุม 

- ตรวจผลงาน

รายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

- แบบประเมนิ

ชิ้นงานกลุม 

- แบบประเมนิ

ชิ้นงานรายบุคคล 
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381 

 

ตาราง 2 (ตอ) 

โครงสรางเน้ือหา ขอบขายเนื้อหา จุดประสงคเชิงพฤตกิรรม สื่อ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 

ทักษะการตัดสนิใจ 

ประกอบดวย 

กิจกรรมท่ี 4 รูไว  

ไมเกิดทุกข 

กิจกรรมท่ี 5 สิ่งเสพติดที่ไม

ผิดกฎหมาย 

- ยาเสพตดิประเภท

บุหรี่และเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

- ทักษะการตัดสนิใจ

และแกไขปญหาที่

ถูกตองได 

- บอกผลกระทบของการใชยาเสพ

ติดประเภทบุหรี่และเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

- สามารถอธบิายขั้นตอน 

การตัดสินใจและแกไขปญหา 

ที่ถูกตองได  

- สามารถวิเคราะหสถานการณและ

นําไปประยุกตใชในชีวติประจําวันได 

- กิจกรรมท่ี 4 รูไวไมเกิดทุกข 

- ใบความรูท่ี 3 เร่ือง ทักษะ

การตัดสินใจ 

- ใบกิจกรรมท่ี 3 เอาอยางไงดี

นะ 

- ใบความรูท่ี 4  

สิ่งเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย 

- ใบกิจกรรมท่ี 5 สิ่งเสพติดที่

ไมผิดกฎหมาย 

- แบบบันทึกหนวย 

การเรยีนรูที่ 2 ทักษะ 

การแกปญหา 

- โปรแกรม Power Point  เรื่อง 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 ทักษะการ

ตัดสินใจ 

- วิดีทัศน เร่ือง  

การตัดสนิใจ  

- สังเกต

พฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน

กลุม 

- ตรวจผลงาน

รายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

- แบบประเมนิ

ชิ้นงานกลุม 

- แบบประเมนิ

ชิ้นงาน

รายบุคคล 
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ตาราง 2 (ตอ) 

โครงสรางเน้ือหา ขอบขายเนื้อหา จุดประสงคเชิงพฤตกิรรม สื่อ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

หนวยการเรยีนรูที่ 3 

ทักษะการแกปญหา 

ประกอบดวย 

กิจกรรมท่ี 6 สังสรรค 

สนทนา 

กิจกรรมท่ี 7 เจาะประเด็น 

กิจกรรมท่ี 8 รูคิด  

ผิดไดยาก 

 

-ผลกระทบของการใช

ยาเสพตดิที่มผีลตอ 

รางกาย จิตใจ อารมณ 

สังคม และสติปญญา 

- ทักษะ 

การแกปญหา 

- การปองกันตนเอง

และการหลีกเลี่ยง

ตนเองจากปญหายา

เสพตดิ 

- บอกผลกระทบของการใชยาเสพ

ติดที่มีผลตอ รางกาย จิตใจ อารมณ 

สังคม และสติปญญา 

- สามารถอธบิายขั้นตอนแกไขปญหา

ที่ถูกตองได  

- สามารถนําขั้นตอนการแกปญหา

นําไปประยุกตใชในการปองกันตนเอง

จากยาเสพติดได 

- สามารถวิเคราะหความนาเชื่อถือ

ของขอมูล ขาวสารไดสมเหตุสมผล 

- ใบกิจกรรมท่ี 6 สังสรรค 

สนทนา 

-ใบความรูท่ี 5 ผลกระทบจาก

การใชยาเสพติด 

-ใบกิจกรรมท่ี 7  

เจาะประเด็น 

- ใบกิจกรรมท่ี 8 รูคิด  

ผิดไดยาก 

- แบบบันทึกหนวย 

การเรยีนรู ที่ 3 ทักษะ 

การแกปญหา 

- วีดีทัศน ผลกระทบจาก 

การใชยาเสพติด   

- สังเกต

พฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน

กลุม 

- ตรวจผลงาน

รายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบ

สังเกต

พฤติกรรม 

- แบบ

ประเมิน

ชิ้นงานกลุม 

- แบบ

ประเมิน

ชิ้นงาน

รายบุคคล 
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ตาราง 2 (ตอ)  

โครงสรางเน้ือหา ขอบขายเนื้อหา จุดประสงคเชิงพฤตกิรรม สื่อ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

หนวยการเรียนรูท่ี 4 

ทักษะการปฏิเสธ 

กิจกรรมท่ี 9 ปฏิเสธอยางไรดี 

กิจกรรมท่ี 10 เอาอยางไรดีนะ 

กิจกรรมท่ี 11 เทวา ซาตาน 

- ทักษะ 

ในการปฏิเสธ 

- คําพูดที่ใช 

ในการปฏิเสธ  

- สาเหตุของการติด

ยาเสพตดิ และ 

การปองกัน 

การเสพยาเสพติด 

- สามารถใชคาํพูด ทาทาง เพื่อ ยนืยัน

ความตองการปฏเิสธได  

- สามารถวิเคราะหสถานการณ        

ที่ควรปฏิเสธได 

- สามารถอธบิายหลักในการปฏิเสธได 

- ใบกิจกรรมท่ี 9 ปฏิเสธ

อยางไรด ี

- ใบความรูท่ี 6 หลัก 

ในการปฏิเสธ 

- ใบกิจกรรมท่ี 10 เอา

อยางไรดีนะ 

- ใบกิจกรรมท่ี 11  

เทวา ซาตาน 

- แบบบันทึกหนวย 

การเรยีนรูที่ 4 ทักษะ 

การปฏิเสธ 

- สังเกต

พฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน

กลุม 

- ตรวจผลงาน

รายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

- แบบประเมนิ

ชิ้นงานกลุม 

- แบบประเมนิ

ชิ้นงาน

รายบุคคล 
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ตาราง 2 (ตอ) 

โครงสรางเน้ือหา ขอบขายเนื้อหา จุดประสงคเชิงพฤตกิรรม วิธีการ/สื่อการอบรม วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

หนวยการเรียนรูท่ี 5 

ทักษะการจัดการกับอารมณและ

ความเครียด 

ประกอบดวย 

กิจกรรมท่ี 12 ประหลาดใจไหม 

กิจกรรมท่ี 13 การจัด 

การความเครยีด 

กิจกรรมท่ี 14 ผอนคลาย 

- ความรูเกี่ยวกับ

เขาใจการจัดการ

ความเครียด ซึ่ง

สงเสริมวิถีชีวิตท่ีมี

คุณภาพ  

- สาเหตุและ

อาการของ

ความเครียด และ

ความโกรธ 

- จัดการกับ

ความเครียดได

อยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อ

หลีกเลี่ยงตนเอง

จากปญหา 

ยาเสพตดิ 

- เขาใจแนวคิดเร่ืองการจัดการ

ความเครียด ซึ่งสงเสริมวิถีชีวิตท่ีมี

คุณภาพ 

- เขาใจสาเหตุและอาการของ

ความเครียด และความโกรธ 

- เขาใจวาแรงกดดันสามารถจัดการให

บรรลุผลในทางบวกได 

- จัดการกับความเครียดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- ใบกิจกรรม ที่ 12 เรื่อง 

ประหลาดใจไหม 

- ใบความรูท่ี 7 เขาใจอาการ

ของความเครียด 

- ใบความรูท่ี 8 ผอนคลาย 

- ใบกิจกรรมท่ี 14  

ผอนคลาย 

- แบบบันทึกหนวย 

การเรยีนรูที ่5 ทักษะ 

การจัดการกับอารมณและ

ความเครียด 

- สังเกต

พฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน

กลุม 

- ตรวจผลงาน

รายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

- แบบประเมนิ

ชิ้นงานกลุม 

- แบบประเมนิ

ชิ้นงานรายบุคคล 
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กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม 

 กิจกรรมการฝกอบรม 

 การจัดกิจกรรมฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมนี้ ไดกําหนดใหสอดคลองกับ

จุดมุงหมายของหลักสูตรฝกอบรม และจุดประสงคการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู 

โดยยึดวุฒิภาวะของการฝกอบรม และจิตวิทยาการเรียนรู ซึ่งไดกําหนดกิจกรรม 

การฝกอบรมไว ดังนี้ 

 การจัดกิจกรรมฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมนี้ ไดกําหนดใหสอดคลองกับ

จุดมุงหมายของหลักสูตรฝกอบรม และจุดประสงคการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู 

โดยยึดวุฒิภาวะของการฝกอบรม และจิตวิทยาการเรียนรู ซึ่งไดกําหนดกิจกรรม 

การฝกอบรมไว ดังนี้ 

  1. การบรรยาย (Lecture) การบรรยายที่มีการซักถามเปนเทคนิค 

การฝกอบรมที่เหมาะกับการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคที่ตองการใหความรู ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล การยอมรับของผูที่มสีวนรวม การเปลี่ยนทัศนคติ ทักษะ 

การแกปญหา แตไมเหมาะสําหรับความรูที่ไดจากการอบรมเพื่อเสริมสรางประสมการณใน

แนวใหมการฝกอบรมโดยใชวิทยากรเปนศูนยกลางการเรียนรู คือ 

  2. กรณีศกึษา (Case Study) เปนการฝกอบรมที่นําเอาเรื่องราวหรือกรณี

ที่เปนปญหาเกิดขึ้นจรงิๆ เสนอในกลุมผูเขารับการอบรม สมาชิกของกลุมจะใชหลัก

วิชาการและประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติงานมาผสมผสานเพื่อมาวเิคราะหกรณีที ่

ยกมาโดยมีที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําและใหแนวทางเพื่อชวยสมาชิกกลุมวิเคราะหปญหา

ไดตรงวัตถุประสงค 

  3. การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เปนเทคนิคที่นําเอาเรื่องที่

เปนกรณีตัวอยางมาเสนอในรูปแบบการแสดงบทบาท ใหผูเขารับการ อบรมไดเห็นภาพ

ชัดเจน ไดสัมผัสกับประสบการณและความรูสึกที่แทจริงเกี่ยวกับปญหาที่เปนกรณีตัวอยาง 

การแสดงบทบาทสมมติชวยใหผูเขารับการอบรมไดรับทราบขอมูลและเรื่องราวที่ตรงกับ

เนื้อเรื่องที่ใชในการศึกษาแนวเดียวกัน  

  4. การประชุมกลุมยอย (Buzz session) เปนการแบงผูเขารับการ

ฝกอบรมเปนกลุมยอยจากกลุมใหญ กลุมยอยละ 2 - 6 คนเพื่อพิจารณา ประเด็นปญหา 

อาจเปนปญหาเดียวกันหรือตางกัน ในชวงเวลาที่กําหนด มีวิทยากรคอยชวยเหลือทุกกลุม 
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แตละกลุมตองเลือกประธานและเลขานุการของกลุมเพื่อดําเนินการ แลวนําความคิดเห็น

ของกลุมเสนอตอที่ประชุมใหญ 

  5. การใชกิจกรรมนันทนาการ (Recreational/activity) เปนการใหผูเขารับ 

การอบรมรวมกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเชน รองเพลง เลนเกม 

ปรบมือเปนจังหวะ ฯลฯ โดยเนนการทํากิจกรรมเปนกลุม เพื่อมุงเปลี่ยนทัศนคติและสราง

ความสัมพันธ ตลอดจนสรางความสนุกสนานระหวางการฝกอบรม ไมควรใชเวลาเกิน  

20 – 40 นาที ขอดีคือ ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมทุกคน บรรยากาศสนุกสนาน ขอจํากัด

คือใชไดกับบางหัวขอเทานั้น สวนใหญใชสลับกันกับการบรรยายวิทยากรตองมีทักษะใน

การนํากลุม 

  ในการอบรมครั้งนี้ ไดใชเทคนิคการฝกอบรมที่เหมาะสมกับนักเรียน ไดแก  

การบรรยาย กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมุติ การประชุมกลุมยอย และการใช

กิจกรรมนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝกอบรมดังกลาวไดสอดแทรกไวในกิจกรรมการ

ฝกอบรมแตละหัวขอฝกอบรม  

 วิธีการฝกอบรม 

 1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสราง

ทักษะชวีิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เสนอขอรับการ

อนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียนบานปลาหลาย 

 2. นักเรียนที่เขารับการฝกอบรม คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนบานปลาหลาย จํานวน 30 คน เปนนักเรียนกลุมปกติ จํานวน 15 คน กลุมเสี่ยง 

จํานวน 12 คน กลุมมีปญหา จํานวน 3 คน 

 3. ประชุมผูรวมดําเนินการจัดอบรม กําหนดบทบาท หนาที่และความ

รับผิดชอบ 

 4. ดําเนินการฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดยดําเนินการฝกอบรมตามลําดับ 
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สื่อและเอกสารประกอบการฝกอบรม  

 สื่อการฝกอบรมครั้งนี้ ประกอบดวย 

  1. ใบกิจกรรมที ่1 – 14 

  2. ใบความรูที่ 1 - 8 

  3. สื่อประกอบการบรรยาย วีดิทัศนกรณีศึกษา หนวยการเรียนรูที่ 1 - 5  

  4. แบบบันทึกผลการเรียนรูที่ 1 – 5  

  ซึ่งมีรายละเอยีด ดังตาราง 3  

ตาราง 3 สื่อและเอกสารประกอบการฝกอบรมตามหลักสูตร 

หนวยการ

เรยีนรูที่ 

 

สื่อและเอกสารประกอบการฝกอบรม 

วีดิทัศนกรณีศึกษา  ใบกิจกรรมท่ี ใบความรูท่ี 

แบบบันทึก

ผล 

การเรยีนรูที่ 

1 ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 1, 2, 3 1 - 2 1 

2 ทักษะการตัดสนิใจ 4, 5 3 - 4 2 

3 ทักษะการแกปญหา 6, 7, 8 5 3 

4 ทักษะการปฏิเสธ 9, 10, 11 6 4 

5 
ทักษะการจัดการกับอารมณและ

ความเครียด 
12, 13, 14 7 - 8 5 
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การวัดและประเมินผล 

 วิธีการการวัดผล 

 1. การทดสอบโดยใชแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด 

 2. การตรวจสอบผลงาน โดยใชแบบตรวจสอบผลงานจากแบบบันทึกผล 

การเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1 - 5 

 3. การประเมินทักษะการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการใชทักษะชีวิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมประเมินแตละดานหลังการฝกอบรมเสร็จแลว  

3 สัปดาห  

 4. การสอบถาม โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอทักษะชวีิตเพื่อปองกัน 

ยาเสพติด หลังการอบรมเสร็จ 

 การประเมินผล 

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตองผานเกณฑการประเมิน ดังตอไปนี้ 

  1. นักเรียนมีผลการทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะชวีิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติดหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม 

  2. นักเรียนไดระดับคะแนนจากการประเมินผลงาน ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป  

  3. นักเรียนมีพฤติกรรมทักษะการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันยาเสพติด หลัง 

การฝกอบรมเสร็จแลว 3 สัปดาห อยูในระดับมาก 

  4. นักเรียนมีความคิดเห็นตอทักษะชีวติเพื่อปองกันยาเสพติดหลังการ

ฝกอบรม อยูในระดับมาก 

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

 ผูเขารับการอบรมตามหลักสูตรฝกอบรม มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย จํานวน 30 คน 

เปนนักเรียนกลุมปกติ จํานวน 15 คน กลุมเสี่ยง จํานวน 12 คน กลุมมีปญหา  

จํานวน 3 คน 
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คุณสมบัติของวิทยากรดําเนนิการฝกอบรม 

 วิทยากรในการฝกอบรมเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการฝกอบรม 

เพราะสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรูความเขาใจ ทัศนคติและมี

ความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกระทั่งเกิดการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป

ตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมในครั้งนี ้ผูวิจัยคัดเลือกวิทยากรโดยพิจารณาจาก

ความรูและประสบการณของวิทยากรใหตรงกับหัวขอที่ฝกอบรม ดังนี้ 

  1. ผูที่มีความรู ความเขาใจ มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณในเรื่องที่ฝกอบรมเปนอยางดี 

  2. เปนผูที่สามารถถายทอดความรู และประสบการณ ใหผูเขารับ 

การฝกอบรม เขาใจ สามารถใชสื่อประกอบการฝกอบรมไดอยางเหมาะสม 

  3. เปนผูมีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี สามารถโนมนําความเชื่อถือ ศรัทธา

จากผูเขารับการฝกอบรมได ตลอดทั้งสามารถสรางบรรยากาศที่ดี และสนุกสนานให

เกิดขึ้น 

ขั้นตอนการดําเนินการฝกอบรม 

 1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมทักษะชวีิตเพื่อ

ปองกันยาเสพติด ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เสนอขอรับการอนุมัติจากจาก

ผูอํานวยการโรงเรียนบานปลาหลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 3 

 2. นักเรียนที่เขารับการฝกอบรมคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียน

บานปลาหลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

จํานวน 30 คน  

 3. ประชุมผูรวมดําเนินการจัดอบรม กําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 

 4. ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด  

ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยดําเนินการตามลําดับ 
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กําหนดการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมทักษะชีวิตเพื่อปองกันยาเสพติด  

ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานปลาหลาย  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 

ณ หองประชุมโรงเรียนโรงเรียนบานปลาหลาย 
 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม 

15 มีนาคม 2560 07.30 – 08.00 น. 

08.00 – 09.00 น. 

09.00 – 10.00 น. 

10.00 – 11.00 น. 

 

11.00 – 12.00 น. 

12.00 – 13.00 น 

. 

13.00 – 14.00 น. 

 

14.00 – 15.00 น. 

15.00 - 16.00 น. 

ผูเขารับการฝกอบรมรายงานตัว 

พิธีเปด (ผูอํานวยการโรงเรียนบานปลาหลาย) 

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 

หนวยการเรียนรูที่ 1 ทักษะการตระหนักรู

ในตนเอง 

กิจกรรมที่ 1 รูทันยาเสพติด ชีวติสดใส 

กิจกรรมที่ 2 ชนะใจตน ชนะยาเสพตดิ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

กิจกรรมที่ 3 ลวดลายลีลา 

หนวยการเรียนรูที่ 2 ทักษะการตัดสินใจ  

กิจกรรมที่ 4 รูไวไมเกิดทุกข 

กิจกรรมที่ 5 สิ่งเสพติดที่ไมผิดกฎหมาย 

16 มีนาคม 2560 

 

07.30 – 08.00 น. 

 

09.00 – 10.00 น. 

10.00 – 11.00 น. 

11.00 – 12.00 น. 

12.00 – 13.00 น. 

. 

ผูเขารับการฝกอบรมรายงานตัว 

หนวยการเรียนรูที่ 3 ทักษะการแกปญหา 

กิจกรรมที่ 6 สังสรรค สนทนา 

กิจกรรมที่ 7 เจาะประเด็น 

กิจกรรมที่ 8 รูคิด ผิดไดยาก 

พักรับประทานอาหารกลางวัน  
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ตาราง (ตอ) 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม 

16 มีนาคม 2560 

(ตอ) 

1 

3.00 – 14.00 น 

14.00 – 15.00 น. 

15.00 - 16.00 น. 

หนวยการเรียนรูที่ 4 ทักษะการปฏิเสธ 

กิจกรรมที่ 9 ปฏิเสธอยางไรดี 

กิจกรรมที่ 10 เอาอยางไรดีนะ 

กิจกรรมที่ 11 เทวา ซาตาน 

17 มีนาคม 2560 

 

07.30 – 08.00 น. 

 

 

09.00 – 10.00 น. 

10.00 – 11.00 น. 

11.00 – 12.00 น. 

12.00 – 13.00 น. 

13.00 – 14.00 น. 

14.00 – 14.30 น. 

14.30 - 15.00 น. 

ผูเขารับการฝกอบรมรายงานตัว 

หนวยการเรียนรูที่ 5 ทักษะการจัดการกับ

อารมณและความเครียด   

กิจกรรมที่ 12 ประหลาดใจไหม 

กิจกรรมที่ 13 การจัดการความเครียด 

กิจกรรมที่ 14 ผอนคลาย 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม  

ประเมินความพึงพอใจ 

พิธีปด (ผูอํานวยการโรงเรียนบานปลาหลาย) 

 

หมายเหตุ  เวลายืดหยุน ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



386 

แนวทางดําเนินการฝกอบรม 

 หลักสูตรการฝกอบรมนี้ ไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวเปนที่

ยอมรับไดทางวิชาการ ดังนั้นการใชหลักสูตรฝกอบรมที่สามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรม

ทุกคนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรฝกอบรมทุกขอ ยอมขึ้นอยูกับผูดําเนินการฝกอบรม

และวิทยากรทุกคนที่สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

จะตองมีความชัดเจนในองคประกอบตางๆ ที่สําคัญ ดังไดนําเสนอมาแลวในคูมือการใช

หลักสูตรฝกอบรมนี้ และยังจําเปนตองใชคูมอืนี้ประกอบหลักสูตรในการฝกอบรมตลอด

การฝกอบรม จํานวน 3 วัน นอกจากนี้คณะวิทยากรทุกคนตองดําเนินการเปนทีม และรวม

ดําเนินการฝกอบรม ไดดังนี้ 

 ขั้นเตรียมการ 

 1. ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรฝกอบรม และคูมือการใชหลักสูตรฝกอบรมใหมี

ความรูความเขาใจที่ชัดเจน และแนวทางปฏิบัติรวมกันในทุกกิจกรรมการเรียนรู 

 2. ประชุมวางแผนและเตรียมการรวมกัน และสรางความเขาใจใหชัดเจน 

ทุกประเด็น และมอบหมายภารกิจตางๆ เชน ความรับผิดชอบการดําเนินการฝกอบรม  

หนวยการเรียนรูที่ 1-5 การประเมินผล การทําหนาที่วิทยากรประจําวันเปนตน และ 

ถาจําเปนตองออกความคิดเห็นรวมกันใหถือวาเปนมติเอกฉันเปนหลักในการดําเนินงาน 

 3. การเตรียมสื่อการเรียนรู เครื่องมือวัดและประเมินผลตามที่กําหนดไวทุก

หนวยการเรียนรูตามหลักสูตรฝกอบรมใหครบถวน ตามจํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

 4. เตรียมสถานที่ใหพรอมและเอื้อตอการเรียนรู 

 5. จาใหผูเขารับการฝกอบรมรับทราบกําหนดการฝกอบรมและการเตรียมตัว

เขารับการฝกอบรมลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 

 ขั้นดําเนินการฝกอบรม 

 1. คณะวิทยากรปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนดไวในแตละหนวยการ

เรียนรู โดยยึดตามตารางการฝกอบรมตามหลักสูตรเปนหลัก 

 2. ประเมินผลการฝกอบรมตามที่ระบุไวในแตละหนวยการเรียนรูใหครบถวน  

โดยใชเครื่องมือที่กําหนดไวแลวในหลักสูตรการฝกอบรม 
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  3. ดําเนินการประชุมเพื่อสรุปผลการฝกอบรมรายวันหลังเสร็จสิ้นการอบรม

ในแตละวัน เพื่อปรับปรุงการดําเนินการฝกอบรมในวันถัดไป 

 ขั้นประเมินการฝกอบรม 

 1. ประเมินผลการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมทุกคนทั้งกอน และหลัง 

การฝกอบรม โดยทีมครูที่ปรึกษา โดยใชเครื่องมือที่กําหนดไว 

 2. ประเมินความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมในวันสุกทายของวันฝกอบรม  

โดยใชเครื่องมือที่กําหนดไว 

 3. ประเมินทักษะชีวิตเกี่ยวกับยาเสพติดหลังฝกอบรมแลวเสร็จ 3 สัปดาห  

โดยใชเครื่องมือที่กําหนด 

 เมื่อคณะวิทยากรดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรม

ครบถวนแลวดําเนินการวิเคราะหผลวาไดผลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

อยางไร และนําเสนอผลการฝกอบรมในรูปแบบของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ฝกอบรมตามลําดับไป 

แนวทางสรุปและทํารายงานผลการฝกอบรม 

 เมื่อคณะวิทยากรดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครบถวนแลว

สามารถจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฝกอบรมในรูปแบบของรายงานวิจัยทางการศึกษา

โดยทั่วไปอยางละเอียดหรือแบบยอตามความตองการและหรอืตามจุดมุงหมายของการ

ฝกอบรมซึ่งมีขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้ 

  1. เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากเครื่องมือประเมินหลักสูตรฝกอบรมทุกชนิด 

  2. วิเคราะหขอมูลทีไ่ดโดยใชสถิติที่กําหนดไว ไดแก คาเฉลี่ย คาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติแบบ Nonparametric Statistics ที่มีคาสถิติ Wilcoxon 

Matched - pairs Signed rank test  

  3. แปรผลขอมูลเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวในการวัดและ

ประเมินผลตามหลักสูตรการฝกอบรม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

ภาพกิจกรรมการดําเนินการฝกอบรม 
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ภาพกิจกรรมในการดําเนินการฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวติ 

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

ระหวางวันที่ 15–17 มีนาคม 2560 

ณ โรงเรียนบานปลาหลาย สพป. สกลนคร เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม 
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ภาพกิจกรรมในการดําเนินการฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิต 

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

ระหวางวันที่ 15–17 มีนาคม 2560 

ณ โรงเรียนบานปลาหลาย สพป. สกลนคร เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรดําเนินการบรรยายเนื้อหาแตละหนวยการเรียนรู 
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ภาพกิจกรรมในการดําเนินการฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิต 

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

ระหวางวันที่ 15–17 มีนาคม 2560 

ณ โรงเรียนบานปลาหลาย สพป. สกลนคร เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรดําเนินการบรรยายเนื้อหาแตละหนวยการเรียนรู 
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ภาพกิจกรรมในการดําเนินการฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิต 

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

ระหวางวันที่ 15–17 มีนาคม 2560 

ณ โรงเรียนบานปลาหลาย สพป. สกลนคร เขต 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรดําเนินการบรรยายเนื้อหาแตละหนวยการเรียนรู 
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ภาพกิจกรรมในการดําเนินการฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิต 

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

ระหวางวันที่ 15–17 มีนาคม 2560 

ณ โรงเรียนบานปลาหลาย สพป. สกลนคร เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนรวมปฏิบัติกิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู 
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ภาพกิจกรรมในการดําเนินการฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิต 

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

ระหวางวันที่ 15–17 มีนาคม 2560 

ณ โรงเรียนบานปลาหลาย สพป. สกลนคร เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนรวมปฏิบัติกิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู 
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ภาพกิจกรรมในการดําเนินการฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิต 

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

ระหวางวันที่ 15–17 มีนาคม 2560 

ณ โรงเรียนบานปลาหลาย สพป. สกลนคร เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนพักรับประทานอาหารวาง 
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ภาพกิจกรรมในการดําเนินการฝกอบรมการเสริมสรางทักษะชีวิต 

เพื่อปองกันยาเสพติด สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

ระหวางวันที่ 15–17 มีนาคม 2560 

ณ โรงเรียนบานปลาหลาย สพป. สกลนคร เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรและผูเขารวมอบรมถายภาพรวมเปนที่ระลึก 

สอบวัดความรูหลังการฝกอบรม 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

 

ชื่อ – สกุล     จริยา กิตติธรรม 

วัน เดือน ปเกิด   วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2520 

สถานที่อยูปจจุบัน  บานเลขที่ 149 หมู 5 ตําบลวานรนิวาส  

      อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ตําแหนงปจจุบัน          ครู   

สถานที่ทํางาน    โรงเรียนบานศรีวิชัย ตําบลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส  

         จังหวัดสกลนคร 47120 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2536  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  

      ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

 พ.ศ. 2539  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  

      ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

  พ.ศ. 2543  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร   

      สถาบันราชภัฎสกลนคร 

 พ.ศ. 2560  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  

      สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ. 2543  อาจารย 1 โรงเรียนบานปลาหลาย อําเภอวานรนิวาส  

      จังหวัดสกลนคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

      สกลนคร เขต 3 

   พ.ศ. 2554  ครู โรงเรียนบานปลาหลาย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 พ.ศ. 2560  ครู โรงเรียนบานศรีวิชัย อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 


